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11 - 17 OCAK 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EP-20160111-0053-TUR --- Malatya'da domuz gribi
Malatya'da gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayetiyle bir süre önce kentteki hastanelere başvuran ve
H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi altına alınan 18 hastadan alınan numunelerin Ankara’ya gönderildiği,
gelen sonuçlardan iki tanesinin pozitif olduğu belirtildi. Hastanede takip edilen söz konusu kişilerden
H1N1 virüsü tespit edilen iki kişinin tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğu ve taburcu edildiği
bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160112-0054-TUR --- İstanbul’da patlama
İstanbul’un Fatih ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sultanahmet meydanında gerçekleştirilen intihar
saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirdi. Yaralılar, çevredeki
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Alman Dışişleri Bakanlığı, Sultanahmet Meydanı'nda
düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden Alman turistlerinin sayısının 10'a yükseldiğini
açıkladı. Açıklamada 7 Alman yaralının tedavisinin sürdüğünü, bunlardan beşinin yoğun bakımda
olduğunu belirtti (Kyn: AA).
EP-20160112-0055-TUR --- Batman'da iki çocuk domuz gribinden öldü
Batman'da zatürre şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alınan 4 yaşındaki erkek çocuğu G.A. ile
aynı yaştaki kız çocuğu M.F.’nin, hayatını kaybettiği bildirildi. Her iki çocuktan daha önce alınan kan
örnekleri ile yapılan tahlillerinde H1N1 virüsü taşıdığı tespit edildi (Kyn: milliyet.com.tr).
EP-20160112-0056-TUR --- Hatay’da domuz gribinden ölüm
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde domuz gribine yakalanan 73 yaşındaki A.E., tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti. Yüksek ateş şikayetiyle 10 gün önce İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine
başvuran A.E., göğüs hastalıkları servisinde tedavi altına alındı. Ateşi bir türlü düşürülemeyen yaşlı
adam, doktorlar tarafından domuz gribi şüphesiyle karantinaya alındı. Tedavisi sürerken Ankara'ya
gönderilen numunelerin tahlil sonucunda H1N1 virüsü (domuz gribi) olduğu saptanan A.E.’nin hayatını
kaybettiği belirtildi (Kyn: haberturk.com).
EP-20160112-0057-TUR --- Aydın'da H1N1 virüsü
Aydın Valiliği, H1N1 şüphesi üzerine tedavi altına alınan 3 hastada H1N1 vakası tespit edildiğini, bu
hastaların da taburcu edilme aşamasında olduğunu bildirdi. Valiliğin yazılı açıklamasında, kentte 3
kişide görülen domuz gribi vakalarında pozitiflik saptandığı ve tedavilerinin ardından taburcu edilme
aşamasına gelindiğini, H1N1 pozitif olup da vefat eden hastanın bulunmadığını açıkladı (Kyn: AA).
EP-20160112-0058-TUR --- Bingöl'de H1N1 şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
Bingöl'de yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvuran ve H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi altına alınan
M.K. (48) adlı kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Hastadan alınan ve Erzurum Halk Sağlığı
Laboratuvarına gönderilen kan numunesinde H1N1 virüsü tespit edildi. Öte yandan, H1N1 virüsü
şüphesiyle gözlem altında tutulan 14 kişiden alınan kan örneklerinde H1N1 virüsü taşımadığının
belirlenmesi üzerine söz konusu hastalar taburcu edildi (Kyn: AA).
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EP-20160113-0059-TUR --- Kütahya'da H1N1'den ölüm
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, Emet ilçesinde geçen hafta yüksek ateş şikâyetiyle tedavi
altına alınan ve test sonuçlarında H1N1 virüsüne rastlanan M.K.'nın (33) hayatını kaybettiğini belirtti.
Açıklamada, İl genelindeki sağlık kuruluşlarında 32 kişinin gribal rahatsızlıklar nedeniyle tedavi altına
alındığı ve Ankara'ya gönderilen testlerin sonuçlarına göre 8 kişide domuz gribi olarak adlandırılan
H1N1 virüsüne rastlandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, sağlık kuruluşlarında tüm tedbirlerin
alındığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160114-0060-TUR --- Diyarbakır'daki terör saldırısı
Diyarbakır Valiliği, Çınar İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin bomba yüklü araçla ve eş zamanlı olarak uzun
namlulu silahlarla Çınar Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 39
kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamayla eş zamanlı olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe
Emniyet Amirliğine uzun namlulu silahla saldırıda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, saldırıya
güvenlik güçleri tarafından misliyle karşılık verildiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda lojmanda kalan 1
polis ve 1 polis yakınının, lojmanın yakınındaki binada meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 4
vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenler arasında 5 aylık bebek ile 1 ve 5 yaşlarında iki
çocuğun bulunduğu belirtilen açıklamada, 6’sı polis, 8’i de polis yakını olmak üzere toplam 39 kişinin
de yaralandığı açıklandı. Saldırının ardından Çınar’a Diyarbakır’dan polis, asker, ambulanslar, AFAD
ve UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri emniyet binası ve lojmandaki yangını
söndürürken, yaralılar ambulanslarla Diyarbakır’daki Asker Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Dicle
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi (Kyn: AA).
EP-20160116-0061-TUR --- Denizli'de H1N1'den ölüm
Denizli'de, H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma
Hastanesi'nde tedavi altına alınan bir kadın hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden
yapılan açıklamada 59 yaşındaki S.E, 4 gün önce nezle ve grip şikâyetiyle tedavi altına alındığı ve
tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tetkiklerde S.E'nin, domuz gribi
olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı belirlendi (Kyn: İHA).
EP-20160116-0062-TUR --- Erzurum'da H1N1 şüphesi
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Laboratuvarına ocak ayı içerisinde H1N1 şüphesiyle 120
numune gönderildiğini, bu numunelerden 42'sinin pozitif çıktığını ancak hastalık nedeniyle kayıp
yaşanmadığını açıkladı (Kyn: AA).
AC-20160116-0063-TUR --- Çankırı’da çorap fabrikasında 212 işçi zehirlendi
(Son Güncelleme Tarihi: 19.01.2016) Yetkililer, Çankırı Organize Sanayi Bölgesi'nde yayılan gazdan
çorap fabrikasında bulunan işçilerin yanı sıra çevrede bulunan vatandaşların da etkilendiği belirtildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi'nden yayılan gaza
maruz kalan 212 kişiden 197'sinin geçen Pazar günü taburcu edildiği, hastanelerde kontrol amaçlı
bekletilen 15 kişiden 14'ünün daha taburcu edildiği, 19 Ocak 2016 Salı günü itibarıyla Ankara Gazi
Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde 1 kişi kontrol amaçlı olarak gözlem altında tutulduğu belirtildi
(Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 16.01.2016) Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki çorap fabrikasında kimyasal bir
maddeden etkilenen 100 işçi hastaneye kaldırıldı. Çorap fabrikasında 16.00-24.00 vardiyasında çalışan
bazı işçilerin kimyasal bir maddeden etkilenerek bayılması üzerine diğer işçiler durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans sevk edildi. Kimyasal maddeden
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etkilenen işçilerin 38'i Şabanözü Devlet Hastanesine, 62 işçi ise çevre il ve ilçelerden de gelen
ambulanslarla Çankırı ve çevredeki ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Çankırı Devlet Hastanesine
kaldırılan işçilerden 15'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan
Fatma Kisecik, ilk müdahalenin ardından Çubuk'tan Ankara'ya sevk edildi. Çankırı'nın Şabanözü
ilçesindeki çorap fabrikasında 100 işçinin kimyasal maddeden zehirlenmesi nedeniyle tedbir amacıyla
yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) geçici olarak kapatıldı. Güvenlik güçleri
OSB'ye girişleri yasakladı. Doğalgaz dağıtım şirketi KarGaz ekiplerinin de destek verdiği incelemede,
işçileri etkileyen kimyasal maddenin, bölgedeki bir süredir kullanılmayan mobilya fabrikasından
yayıldığı tespit edildi. Fabrikada yapılan incelemede, ham gaza koku veren ve doğalgaz kaçağının
anlaşılmasını sağlayan "tetra hidro teofen" adlı kimyasal maddenin yere dökülmesi sonucu ortaya çıkan
kokunun zehirlenmelere yol açtığı belirlendi. Çorap fabrikasındaki işçilerin, bu kimyasal maddenin
bölgeye yayılması sonucu zehirlendiği tespit edildi. AFAD ve KarGaz ekipleri, zehirlenme nedeninin
tespit edilmesinin ardından bölgeden ayrıldı (Kyn: AA).
TC-20160117-0064-TUR --- Antalya'da fırtına
(Son Güncelleme Tarihi: 02.02.2016) Antalya’da etkili olan sağanak ve fırtınanın etkisini kaybetmesi
üzerine 10 ekibin hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Hortum, sahil kenarından başladığı için
ağırlıklı olarak Küçükkum, Büyükkum, Alakent, Gökyazı, Köşgerler mahallerindeki cam, plastik ve
naylon seralarda hasar oluştuğu ve sebzelerin zarar gördüğü belirtildi. Demre Kaymakamlığından
yapılan açıklamada, özel olarak hazırlanan hasar tespit ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda sera
ortakçısı 39 çiftçi, arazi kiralayıp seracılık yapan 59 çiftçi, hem arazi hem de içindeki seranın sahibi
olan 144 çiftçi olmak üzere toplam zarar gören çiftçi sayısının 242 kişi olduğunu açıkladı. Hortumdan
etkilenen tarım alanının, 55 dekarı narenciye bahçesi olmak üzere toplam 532 dekar alanın zarar
gördüğü ve tüm zararların yaklaşık ekonomik maliyetinin 11 milyon 53 bin lira olduğu belirtildi.
Fırtına nedeniyle ekiplerin su baskını, çatı uçması, ağaç yıkılması gibi 224 olaya müdahalede
bulunduğu da kaydedildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara gıda yardımı
yapıldığı, sokakta kalan 50 kişinin Atatürk Spor Salonu'nda konaklaması sağlanarak yemek, sıcak su,
giyim gibi ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 17.01.2016) Antalya'nın Aksu, Demre ve Kepez ilçelerinde hortum çıktığı
bildirildi. Yetkililer, Demre ilçesinde çıkan hortum nedeniyle bazı evlerin camlarının patlaması sonucu
10 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını belirtti. Aksu ilçesinde bir caminin minaresi hortum
nedeniyle devrildiği, Kepez ilçesinde de bir yurda ait kermes çadırının çöktüğü bildirildi. Kepez
ilçesinde etkili olan hortum nedeniyle D400 karayolunun çevresinde çok sayıda ağacın devrildiği
belirtildi. Hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, bazı işyerlerinin ve durakların da camları
kırıldı. Demre Kaymakamlığı, hasar tespit çalışmalarına en kısa zamanda başlanacağını belirterek,
hortumda 260 çiftçinin zarar gördüğünü tahmin ettiklerini ve tam bilinmemekle birlikte 800 ile bin
dönümlük ekili alanda zararın söz konusu olduğunu belirtti (Kyn: AA).
DÜNYADA:
VI-20160111-0065-SOM --- Somali’de feribot faciası: 122 ölü
Somali'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir
feribotun batması sonucu 122 kişi hayatını kaybetti. Somali Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Etiyopya,
Eritre ve Somalili mültecileri taşıyan feribotun, Somaliland'dan Yemen'e kaçak göçmen taşıdığı ve
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feribotun fazla yükten battığını tahmin ettiklerini belirtti. Olayda çeşitli milliyetlere mensup 122 kaçak
göçmenin hayatını kaybettiği, 75 göçmenin ise sahil güvenlik kuvvetleri ve bölgedeki balıkçılar
tarafından kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan 75 göçmenin Somaliland'ın Berbera kentindeki hastanelere
kaldırıldığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160111-0066-SYR --- Rus uçaklarından Halep'te okullara hava saldırısı
Rus savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde bulunan Anjara beldesine düzenlediği
hava saldırısında 8'i öğrenci 17 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Üç ayrı okulun
bulunduğu kampüsün hedef alındığı bombardımanda bir evin de yerle bir olduğu ve aynı aileden 8
kişinin öldüğü belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160111-0067-IRQ --- Irak'ta intihar saldırısı: 17 ölü, 23 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat’ın güney doğusunda Bağdat el-Cedide bölgesindeki el-Cevhere alışveriş
merkezine bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen silahlı grup, ardından ateş açarak alışveriş merkezine
girdiği olayda ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası alışveriş
merkezine girerek içerideki sivilleri rehin alan silahlı kişilerle yerel polis güçleri arasında şiddetli
çatışmaların çıktığını belirten İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik güçlerinin, silahlı bir grup tarafından
basılan başkentin Bağdat el-Cedide bölgesindeki El-Cevhere alışveriş merkezinde kontrolü sağladığı ve
teröristlerin öldürüldüğünü belirtti (Kyn: İHA).
VW-20160111-0068-SYR --- Rus uçaklarından Halep'in Munbic ilçesine hava saldırısı
Suriye'de Rus savaş uçaklarının Halep'e bağlı Munbic ilçesinde yerleşim yerine saldırması sonucunda
aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kişi yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. Rusların söz
konusu ilçeye 14 hava saldırısında bulunduğu, saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinde ciddi hasar
meydana geldiği belirtilirken, yaralılar ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı
belirtildi (Kyn: stargazete.com).
VW-20160111-0069-SYR --- Rusya, Suriye’de okulu vurdu: 8 çocuk öldü
Suriye’de Rus savaş uçakları tarafından Halep’in kuzeybatısındaki Ayn Dara kentindeki bir okula
düzenlenen hava saldırısında en az 8 çocuk ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları
Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ayrıca çocuk ve öğretmenlerden oluşan 20 kişinin
de yaralandığı belirtildi (Kyn: İHA).
VI-20160112-0070-KHM --- Kamboçya'da işçilerini taşıyan kamyonlar çarpıştı
Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'in 40 kilometre güneybatısında konfeksiyon işçilerini taşıyan iki
kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 65 işçi yaralandı. Kazanın, kamyon şoförlerinden
birinin aşırı hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirten
yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe
duyulduğunu belirtti (Kyn: AA).
VW-20160112-0071-SYR --- Rus uçakları İdlib'e hava saldırısı: 37 ölü, 55 yaralı
Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib kentine bağlı Maarrat en-Numan kasabasını hedef alan hava
saldırısında, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 37 kişinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Enkaz altında arama yapan sivil savunma ekipleri, bölgedeki binalarda ağır hasar
meydana geldiğini ve enkaz altında ceset çıkma ihtimaline karşı arama çalışmalarının aralıksız
sürdürüldüğünü belirtti (Kyn: İHA).
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VW-20160112-0072-IRQ --- Diyale'de kahvehaneye çifte bombalı saldırı: 23 ölü 44 yaralı
Irak'ın Diyale iline bağlı El Mikdadiye ilçesine bağlı El Asri semtinde bir kahvehaneyi hedef alan çifte
bombalı saldırıda, 23 kişinin öldüğü, 44 kişinin de yaralandığı bildirildi. Diyale polis müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, ilk saldırı gençlerle dolu kahvehane içinde bir bombanın patlamasıyla
başladığı, saldırıdan sonra ölü ve yaralıları tahliye etmeye gelen vatandaşları hedef alan kahvehane
önünde park eden ikinci bomba yüklü araç ile gerçekleştirildiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan
yaralılardan 16'sının durumunun ağır olduğu bildirildi (Kyn: DHA).
VW-20160112-0073-SYR --- Rus uçakları İdlib'e hava saldırısı: 37 ölü, 55 yaralı
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'na yaklaşık 10
kilometre mesafede bulunan İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasına düzenlediği saldırıda 40 kişinin
hayatını kaybettiğini, 100’e yakın kişinin de yaralandığı bildirildi. Aralarında mahkeme binasının da
bulunduğu saldırıda çevredeki yerleşim alanlarında da ağır hasar oluştuğu ve kurtarma çalışmalarının
devam ettiği belirtilirken, yaralıların sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: İHA).
VW-20160113-0074-PAK --- Pakistan'da patlama: 15 ölü, 23 yaralı
Pakistan'ın Kuetta kentinde meydana gelen patlamada 15 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı
bildirildi. Kuetta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, saldırının çocuk felci (polio) aşılama
merkezi önünde binadan içeri girmek isteyen saldırganın üzerindeki bombayı patlatması sonucu,
aralarında aşı ekibine eskortluk yapan 12 polis ve 1 güvenlik görevlisinin de bulunduğu 15 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı hem Taliban’ın hem de Cundullah örgütünün üstlendiği ifade
edildi (Kyn: İHA).
VW-20160113-0075-SYR --- Rus uçaklarından Halep'te okullara hava saldırısı
Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Halep'in Zibdiye mahallesine düzenlediği hava
saldırısında bombaların bir anaokuluna isabet etmesi sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 25 kişinin
de yaralandığı bildirildi. Hava saldırısının yapıldığı bölgede büyük maddi hasar meydana gelirken,
saldırılarda yaralananların sivil araçlarla bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı
belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160113-0076-CMR --- Kamerun'da camiye Boko Haram saldırısı: 12 ölü
Kamerun'un kuzeyinde, Nijerya sınırına yakın bir köydeki camiye Boko Haram militanlarının
düzenlediği intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer,
saldırının Nijerya sınırına yakın Kuyape bölgesindeki camiye sabah namazı kılınırken saldırganın
üzerindeki bombayı patlatmasıyla gerçekleştirildiğini ve 1 kişinin de yaralandığını açıkladı (Kyn: AA).
EP-20160113-0077-ARM --- Ermenistan'da domuz gribi nedeniyle 18 kişi öldü
(Son Güncelleme Tarihi: 04.02.2016) Ermenistan Sağlık Bakanlığı, Ermenistan’da H1N1 virüsü
dolayısıyla 19 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastanelerde, virüsün yol açtığı akut solunum yolu
enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören yüzlerce kişinin taburcu olduğu bilgisini veren Sağlık Bakanlığı
yetkilileri, halen 570 kişinin H1N1 teşhisiyle hastanelerde tedavi altında bulunduğunu kaydetti.
İlaçların hastalara ücretsiz sunulduğunu ifade eden Ermenistan Sağlık Bakanı, bütün hassas gruplara
gerekli aşıların yapıldığını açıkladı.
20.01.2016 Yetkililer, halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdıkları tespit edilen 4
kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ermenistan'da domuz gribi nedeniyle son bir ayda ölenlerin
sayısı 18'e çıktı. Ermenistan Sağlık Bakanı basına yaptığı açıklamada, hastanelerde akut solunum yolu
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enfeksiyonu nedeniyle 982 kişinin halen tedavi gördüğünü ve bunlardan 7'sinin solunum destek
cihazına bağlı bulunduğunu belirtti. (Kyn AA).
16.01.2016 Ermenistan'da son üç günde domuz gribinden 4 kişinin daha öldüğü ve ülkede son bir ayda
salgından ölenlerin sayısının 14'e çıktığı bildirildi. Hastanelerde akut solunum yolu enfeksiyonlarından
873'ü 18 yaş altı toplam 992 kişinin tedavi gördüğü ve bunlardan 9'unun solunum destek cihazına bağlı
bulunduğu açıklandı. Hastaların yüzde 80'ini 18 yaş altındakilerin oluşturması nedeniyle, ilk ve orta
dereceli okullar ile liselerde kış tatili bir hafta uzatıldı (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi: 13.01.2016) Ermenistan Sağlık Bakanlığı, H1N1 virüsü (domuz gribi) taşıdığı
tespit edilen 81 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ve son 20 günde hastalık nedeniyle 10 kişinin
hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, hastanede tedavi gören ve durumu ağır olan 8’inin solunum
destek cihazına bağlı olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, hastanelerde akut solunum yolu
rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören çok sayıda vatandaşla ilgili, durumunun kontrol altında olduğunu
ve paniğe yol açacak bir salgının bulunmadığını duyurdu (Kyn AA).
VI-20160115-0078-JPN --- Japonya'da trafik kazası: 14 ölü, 27 yaralı
Japonya'nın merkez eyaletlerinden Nagano'ya bağlı Karuizawa kentinde meydana gelen trafik
kazasında 14 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Bakanlar Kurulu Başkanı, yaptığı basın toplantısında,
kazanın, kayak merkezine yolcu taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana geldiğini
açıkladığı ifade edildi. Polis ve kurtarma ekipleri, otobüste kaza sırasında toplam 41 kişinin olduğunu
ve yaralanan 27 kişinin Karuizawa'daki bir hastaneye sevk edildiklerini belirtti (Kyn: AA).
EP-20160115-0079-SLE --- Sierra Leone’de Ebola vakası
(Son Güncelle Tarihi: 02.04.2016) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son zamanlarda Ebola vakalarının
yeniden görüldüğü Sierra Leone'da virüs taşıyan kişilerle temasta bulunan 48 kişinin kayıp olduğunu
açıkladı. DSÖ yetkilileri, ülkede hasta kişilerle temasta bulunan en az 48 kişinin kayıp olduğunu ve bu
kişilerden 18'inin Ebola virüsü taşıdığını düşündüklerini ifade etti (Kyn EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 15.01.2016) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sierra Leone’de ülkenin kuzeyindeki
Tonkolili bölgesinde 22 yaşındaki bir kişinin Ebola nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yıkama
sırasında kurbanın cesedine dokunan 27 kişiye de hastalığın bulaştığı tespit edilirken, aile üyelerinin
temas ettiği kızın Eboladan öldüğü daha sonra anlaşıldığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, hayatını
kaybeden kadının hastaneden taburcu edildikten sonra evde yaşamını yitirdiği belirtilirken, kurbanın
hastalığına Ebola teşhisinin geç konulmasının ülkede protestoya neden olduğunu belirtti. Ebola virüsü
taşıyan kişinin, Tonkolili'ye ülkenin Gine sınırına yakın olan Kambia bölgesinden geldiği, sağlık
görevlilerinin hayatını kaybedene temas etmiş olabileceklere ulaşmaya çalıştığı bildirildi (Kyn
EURONEWS).
EP-20160115-0080-KKTC --- KKTC'de "H1N1" virüsü vakası
(Son Güncelleme Tarihi: 19.01.2016) KKTC'de Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde
domuz gribi teşhisi konulan 10 hastanın 8’inin durumunun iyi olduğu açıklandı. YDÜ Hastanesi
tarafından yapılan açıklamada, domuz gribi vakaları için hastane içerisinde ayrı bir katta özel bir servis
açıldığı, durumu ağır hastaların tedavilerinin ise yoğun bakımdaki steril izole odalarda devam ettiği
belirtildi. Açıklamada, ağır akut solunum yetmezliği ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne ilk
hastanın 11 Ocak’ta kaldırıldığını, 12 Ocak’ta ise hastaya İnfluenza A Subtip H1N1 teşhisi konulduğu
açıklandı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bugüne kadar başvuran ve İnfluenza A Subtip H1N1
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teşhisi konan 5’i çocuk 10 hasta bulunduğu belirtilirken, 5 çocuktan 1’inin ayaktan, 4’ünün ise yatılı
olarak tedavilerinin sürdüğü, erişkin hastalardan 2’si hariç diğerlerinin durumunun ise iyi olduğu
belirtildi (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi: 15.01.2016) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yakın Doğu Üniversitesi
(YDÜ) Hastanesi'nde H1N1 teşhisi konulan bir hastanın müşahede altına alındığı bildirildi. YDÜ
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığından yapılan açıklamada, ciddi akciğer
enfeksiyonu rahatsızlığı ile hastanede tedavi gören 52 yaşındaki kadın hastada, yapılan tetkikler ve
gerçekleştirilen araştırmaların ardından, domuz gribi olarak da bilinen H1N1in tespit edildiğini belirtti.
Hastanın tedavisinin sürdürüldüğü ve durumunun kritik olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığı
belirtildi. YDÜ Hastanesi bünyesinde mevcut Enfeksiyon Kontrol Ekibi'nce, hastanın tedavisine izole
bir odada devam edildiğini, bu nedenle hastalığın bulaşma riskinin bulunmadığını ve hastalığın
tespitinin hemen ardından, KKTC Sağlık Bakanlığı’na konuya ilişkin bilgi verildiği ifade edildi (Kyn
AA).
VI-20160115-0081-IND --- Hindistan'da trafik kazası: 11 ölü
Hindistan'ın kuzeyindeki Cammu Keşmir eyaletinde yolcu otobüsünün 90 metrelik uçuruma
yuvarlanması sonucu, 11 kişi hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, sürücünün aşırı hız nedeniyle aracın
kontrolünü kaybetmesiyle kazanın meydana geldiğini ve 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160115-0082-BRE --- Brezilya’nın Santos Limanı’nda yangın
Brezilya’nın Santos Limanı’nda kimyasal madde taşıyan konteynerlerde yangın çıktı. Yaklaşık 10’a
yakın konteynerde çıkan yangın uzun süre kontrol altına alınamazken, en az 66 kişi solunum güçlüğü
şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Bölgede dumana maruz kalan kargo terminali ve yakındaki evler
boşaltılırken, tedavi altına alınan kişilerin solumun güçlüğü çektiği ve kimyasal maddeler nedeniyle
gözlerinde yanma olduğu belirtildi. Klorik asit ve sodyum dikloroizosiyanürat bulunan tanklarda çıkan
yangının sebebi henüz bilinmemekle beraber konteynırların içinde bulunan asit ve antiseptiğin yağmur
suyuyla temas ederek tepkimeye girdiğini ve patlamanın bu yüzden meydana gelmiş olabileceği
açıklandı (Kyn: hürriyet.com.tr).
VI-20160115-0083-USA --- ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı
Amerikan Sahil Güvenliği, Hawai'ye bağlı Oahu adası açıklarında Deniz Kuvvetleri'ne ait CH-53s tipi
iki helikopterin çarpıştığı kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Her bir helikopterde altı
kişinin bulunduğu CH-53s tipi helikopterler için arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği
açıklandı (Kyn: hürriyet.com.tr).
VW-20160116-0084-SYR --- Suriye’de katliam
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr El-Zur şehrinde terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen
saldırıda 300 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Örgütü’nün
yaptığı açıklamada, öldürülenler arasında 220 sivil vatandaşında yer aldığı ve çoğunun yakın
mesafeden başından vurulduğunu aktardı. Açıklamada, saldırının IŞİD'in bir gün içinde gerçekleştirdiği
en büyük katliam olma özelliği taşıdığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160116-0085-SYR --- Halep'te pazar yeri ve sağlık merkezine saldırı
Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin Halep kentine bağlı Sukeri Mahallesi'ndeki bir pazar yeri ve sağlık
merkezine düzenlenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Saldırıda çok sayıda ev ve iş yerinde de hasar meydana geldi. Saldırıda yaralanan 7 Suriyeli, yakınları
tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildiği, 5'i Kilis'te, durumu ağır olan 2'si ise Gaziantep'te
tedavi altına alındı (Kyn: AA).
VW-20160116-0086-BFA --- Burkina Faso'da otele düzenlenen saldırı
Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bulunan Splendid Hotel ve hemen karşısındaki
Cappucinno isimli restorana bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü
güvenlik güçlerinden olmak üzere 54 sivilin yaralandığı bildirildi. Ölenlerden 18’inin yabancı uyruklu
olduğunu belirten Burkina Faso İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, 126 kişinin kurtarıldığı
belirtti. İkisi kadın 4 maskeli ve silahlı teröristin akşam saatlerinde havaalanı yakınlarındaki 4 katlı 147
odalı Splendid Otel ile Cappucino restorana aynı anda ateş açarak girdiği ve bina önündeki araçları
ateşe verdiği belirtildi. Yetkililer, saldırılara karışan teröristlerden 3'ünün Splendid Otel'de,
4'üncüsünün yakınlardaki başka bir otelde öldürüldüğünü belirtti. Yaşanan saldırı nedeniyle ülkede
pazar gününden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildi (Kyn: EURONEWS).
EN-20160116-0087-USA --- ABD'nin Michigan eyaletinde içme suyu krizi
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama’nın, ABD'nin Michigan eyaletinde
bir süredir musluklarından kirli suların aktığı 100 bin kişinin yaşadığı Flint kentini felaket bölgesi ilan
ettiği belirtildi. Detroit'in 112 kilometre kuzeybatısında bulunan 100 bin kişinin yaşadığı Flint'deki kriz
nedeniyle ulusal güvenlik birimleri, bölge sakinlerine şişe suyu dağıtmakla görevlendirildiği
belirtilirken, Flint'te musluklardan kirli su akması sonucu halkın devam eden şikâyetleri nedeniyle
Michigan Savcılığı soruşturma açtığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160117-0088-AFG --- Afganistan’da intihar saldırısı
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'da bir aşiret liderinin evine
düzenlenen intihar saldırısında 13 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, intihar
eylemcisinin eve girdikten sonra üzerindeki bombayı davetlilerin arasında patlattığı saldırıyı henüz
üstlenen olmadığı belirtildi (Kyn: stargazete.com).
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