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18 - 24 OCAK 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EP-20160118-0089-TUR --- Tunceli’de H1N1 vakaları
Tunceli’de H1N1 virüsü şüphesiyle Ocak ayında Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvuran 12 vakadan
8'inden numune alındığı ve birinde pozitiflik saptandığı bildirildi. Şüpheli vakalardan alınan
numunelerin Erzurum Bölge Laboratuvarı'na gönderildiğini belirten yetkililer, bu kişilerin birinde
H1N1 virüsüne rastlandığı ve bu hastanın da iyileşerek taburcu edildiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160119-0090-TUR --- Manisa'da taşan çay tarım arazilerine zarar verdi
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, Kum Çayı'nın sağanak sonrası taşması sonucu, kış sebzeleri ekili
araziler ve bağların bulunduğu 3 bin dönüm arazinin su altında kaldığı ve zarar gördüğü bildirildi.
Saruhanlı Ziraat Odasından yapılan açıklamada, Kum Çayı’nın 33 yıl sonra taştığı belirtilirken, suların
çekildiği ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle zarar tespit çalışmalarına
başlandığını açıklandı (Kyn: AA).
EP-20160119-0091-TUR --- Muğla'da H1N1 virüsünden bir kişi öldü
Muğla'da, H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle tedavi altına alınan Y.K.’nın hayatını kaybettiği bildirildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, hastaneye
getirilen 55 yaşındaki hastanın iki gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiğini,
yapılan tetkiklerde "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığının tespit edildiği açıklandı.
Y.K.’nın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak
çalıştığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160119-0092-TUR --- Karabük'te H1N1 şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Karabük'te H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle bir hafta önce Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
tedavi altına alınan 28 yaşındaki S.K. tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Tetkiklerde S.K.’nın, H1N1 virüsü taşıdığının belirlendiği açıklandı (Kyn: AA).
FL-20160120-0093-TUR --- Bursa Karacabey'de tarım alanları su altında kaldı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, etkili olan yağışların ardından Canbalı Deresi'nin taşması sonucu, 10
bin dönümden fazla tarım alanının sular altında kaldığı ve hasat zamanı gelen ürünlerin tamamen zarar
gördüğü bildirildi. Tarım arazilerinin yanı hayvan damları ve dere kenarında faaliyet gösteren kum
ocağına ait iş makineleri ile konteynerler sulara gömüldü. Karacabey Ziraat Odası, suların çekilmesinin
ardından zarar tespit çalışmalarına başlanacağını belirtti (Kyn: AA).
EP-20160120-0094-TUR --- Eskişehir'de H1N1 virüsü
Eskişehir Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte son 3 ayda H1N1 virüsü şüphesiyle
tedavi altına alınan ve ardından yaşamını yitiren 8 hastadan 3'ünde söz konusu virüse rastlanıldığını,
ancak bu kişilerin asıl ölüm nedenlerinin diğer hastalıklar kaynaklı olduğunu açıklandı. Açıklamada,
Eskişehir'de bugün itibariyle grip şüphesiyle takipli hastalardan alınan toplam 95 numunenin, Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderildiği ve gönderilen numunelerin
64'ünün sonuçlandığını, 31'inin de sonucunun beklendiğini ifade eden açıklamada, sonuçlanan
numunelerden 24'ü İnfluenza A H1N1 pozitif olduğu açıklandı. Bu 95 hastadan 8'i vefat etmiş olup,
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bunlardan 3 tanesinde influenza A H1N1 pozitiftir. Sonuç olarak kentimizde son 3 ayda 'H1N1 virüsü'
şüphesiyle tedavi altına alınan ve ardından yaşamını yitiren 8 hastadan 3'ünde söz konusu virüse
rastlanılmış olsada bu kişilerin asıl ölüm nedenlerinin diğer hastalıklardan kaynaklı olduğu
belirtilmektedir. Açıklamada ayrıca, kentte takibi yapılan 87 hastadan 41'inin hastanelerde tedavilerinin
devam ettiğini, diğerlerinin taburcu edildiği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160121-0095-TUR --- Şanlıurfa'da şap karantinası
Şanlıurfa'da, şap hastalığının görülmesi nedeniyle canlı hayvan pazarı kapatıldı. İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Şahinler Mahallesi'nde bazı hayvanlarda şap
hastalığının görülmesi üzerine bölgede çalışma başlattı. Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararına
göre, tedbir amaçlı 30 Ocak'a kadar kapatılan canlı hayvan pazarında ilaçlama, dezenfeksiyon ve
temizlik çalışması yapıldı (Kyn: AA).
VI-20160121-0096-TUR --- Elmadağ’da otobüs devrildi: 25 yaralı
Ankara'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsünün, Elmadağ viyadükleri mevkiinde kar yağışı nedeniyle
kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişi yaralandı. Kazada, otobüste 34
yolcunun bulunduğunu belirten yetkililer, ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis
ekibi sevk edildiğini belirtti. Yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara ve
Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu
belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160121-0097-TUR --- Foça'da sığınmacıları taşıyan teknenin batması
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 12 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aslanburnu'nun 7 mil
batısında 10.07'de ihbarın alınması üzerine bölgeye bir helikopter ile 3 bot sevk edildiği bildirildi.
Ekipler, 26 kişiyi kurtarırken, kayıp olan 12 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının
devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160121-0098-TUR --- Hatay'da kuduz karantinası
Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Mazmanlı Mahallesi'nde B.Ç.(9) adlı bir çocuğu ısıran köpekte kuduz
tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Hassa Devlet Hastanesine götürülen B.Ç.’ye
kuduz aşısı yapıldığı ve tedavi altına alındı. Olayın ardından, ilçede karantina uygulaması başlatıldı
(Kyn: AA).
EP-20160123-0099-TUR --- Tunceli'de H1N1 virüsü tespit edildi
(Son Güncelleme Tarihi: 01.02.2016) Tunceli Devlet Hastanesi’ne ocak ayı itibarıyla çeşitli
şikâyetlerle başvuran 21 kişiden 11'inde H1N1 virüsüne rastlandığı, bunlardan 9'unun tedavi edildiği,
2'sinin ise tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi. Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan yazılı
açıklamada, yüksek ateş, öksürük, boğaz, solunum sıkıntısı gibi şikâyetlerle hastanelere başvuran 21
hastadan 19’unda gözlenen şikâyetlerin H1N1 belirtilerine uyması nedeniyle boğaz sürüntü
örneklerinin alınarak Erzurum Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarına gönderildiği belirtildi (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi: 23.01.2016) Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 22
Ocak'ta Tunceli Devlet Hastanesi'ne 13 kişinin yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas
ağrıları, burun akıntısı, ishal ve bulantı-kusma şikyetiyle başvurduğu, hastalardan alınan örneklerin
tahlil için Erzurum Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarına gönderildiği belirtilirken, bu kişilerde 4’ünde
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H1N1 virüsüne rastlandığı belirtildi. Sonuçları pozitif gelen hastalardan 3'ünün taburcu edildiği, 1
hastanın tedavisinin Tunceli Devlet Hastanesinde devam ettiği açıklandı (Kyn AA).
EQ-20160123-0100-TUR --- Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Bakırköy Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 06.00’da meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin Fethiye ilçesi yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli
Rasathanesi).

Tarih

2016.01.23

Saat

06:00:44

Enlem (N)

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

36.7240

29.4982

5.0

-.-

4.0

-.-

Yer

Bakırköy-Fethiye-MUĞLA

EP-20160123-0101-TUR --- Denizli'de H1N1: 1 ölü
Denizli'nin Buldan ilçesinde H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını
kaybetti. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine soğuk algınlığı ve üşütme şikayetiyle giden 85
yaşındaki C.E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, yapılan tetkiklerde, hastanın domuz gribi
olarak bilinen H1N1 virüsü taşıdığı tespit edildiği belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160123-0102-TUR --- Van Bahçesaray'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Van ilinin Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak Köyü olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 09.53’te meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin Fethiye ilçesi yanı sıra Yaylakonak, Altıntaş, Çömlekçi, Çiçekli, Ulubeyli
köylerinde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.01.23

09:53:43

38.0713
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DÜNYADA:

EQ-20160118-0103-IDN --- Endonezya'da deprem
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Kurumu, Maluku Adalar grubuna bağlı Buru Adası'nın 66 kilometre
açığında yerel saatle 06.22'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde Buru Adası’nda 1 kişinin
hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Endonezya devlet ajansı, bölgede bir caminin
ve 230'dan fazla evin ağır hasar gördüğünü, yüzlerce kişinin de tahliye edildiğini belirtti (Kyn: EMSC,
AA).
ZAMAN (UTM)
2016-01-18 19:21:50
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SD-20160118-0104-OTH --- Mısır'da 7 liman kum fırtınasından dolayı kapatıldı
Mısır’da etkili olan kum fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar ve görüş mesafesinin iyice düşmesi
nedeniyle 7 liman kapatıldı. İskenderiye Liman İşletmeleri Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle
Akdeniz’de 3 metreye varan dalgaların oluştuğunu ve ayrıca kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin
de iyice düştüğünü belirtti. Atıyye İskenderiye Bugazi ve Dahile Limanlarında faaliyetlerin
durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan Kızıldeniz Liman İşletmeleri Müdürlüğü de olumsuz hava
şartlarından dolayı Kızıldeniz’deki Edebiyye, Ayn es-Suhna, Port Tevfik, Zeytiyat ve Şarm eş-Şeyh
limanlarında faaliyetlerin tamamen durdurulduğunu ve limanların kapatıldığını açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160118-0105-YMN --- Yemen’de polis merkezine saldırı
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarının Yemen’in başkenti Sana’da Polis
merkezini hedef alan hava saldırısında en az 15 polis hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi de
yaralandı. Bombardımanın bir yerel karakola ve bir trafik emniyet müdürlüğüne isabet ettiği
açıklanırken, yaralıların çoğunun yıkılan binaların enkazının altında kaldığı açıklandı (Kyn:
EURONEWS).
SS-20160118-0106-JPN --- Japonya’da yoğun kar yağışı: 120 yaralı
Japonya’nın doğu ve kuzey doğu bölgesine yoğun kar yağması sonucu yaklaşık 120 kişinin yaralandığı
bildirildi. Yaklaşık 6 santimetre karın yağdığı Tokyo’da ise 40 kişinin zor hava şartları nedeniyle
hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tokyo ve Nagano kentlerini bağlayan Tokaido Shinkansen hızlı tren
hattı ile Nagano ve Yamanashi eyaletlerine sefer yapan Chuo Expressway otobanının bir kısmı
kullanıma kapanırken, yaklaşık 140 yurt içi uçak seferinin de iptal edildiği açıklandı (Kyn:
haberturk.com).
FR-20160118-0107-NOR --- Dinamit deposu yakınında yangın
Norveç’in güneyinde Songdalen kenti endüstri bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yangının olduğu
konteynerin hemen yanındaki dört konteynerde saklanan 16 ton dinamitin patlama riski nedeniyle
yangına müdahale edilemediği belirtildi. Polisin yangının olduğu bölgede 1 kilometre çapında bir alanı
patlama riski nedeniyle kordon altına aldığı, şu ana kadar 21 iş yerinin tamamen boşaltıldığı bildirildi.
Tahliye edilen çalışan sayısının bilinmediğini belirten yetkililer, yangın ve kurtarma ekiplerinin de
giremediği yangın bölgesindeki gelişmenin dron aracılığı ile takip edilmeye çalışıldığı belirtildi (Kyn:
DHA).
HT-20160118-0108-ZAF --- Güney Afrika’da sıcak çarpması sebebiyle 11 kişi öldü
Son yılların en sıcak yazını yaşayan Güney Afrika'da 11 kişinin sıcak çarpmasından dolayı öldüğü
açıklandı. Ortalama yaz sıcaklığının 32 derece olduğu North-West eyaletinde termometreler 40
dereceyi gösterirken Güney Afrika Meteoroloji Departmanı 2015 yılının 1904’ten beri en sıcak yıl
olduğunu duyurdu (Kyn: AA).
EP-20160118-0109-UKR --- Ukrayna’da H1N1: 319 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2016) Ukrayna’da grip ve akut solunum yolu sendromu (SARS)
nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 319 oldu. Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,
kış mevsiminin başlamasından bu yana ülke genelinde 3,8 milyon grip ve SARS vakası görüldüğü
belirtildi. Açıklamada, vakaların genel olarak başkent Kiev ve bölgesinde görüldüğü kaydedildi.
08.02.2016 Ukrayna’da grip ve şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) sebebiyle hayatını
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kaybedenlerin sayısı 220’ye yükseldi. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, salgın sezonunun başlamasından bu
yana ülke genelinde grip ve SARS'tan 132 bin kişi hastanelere başvurduğunu, bunlardan yüzde
67,7’sini 17 yaşından küçük çocukların oluşturduğunu açıkladı. Açıklamada, son bir gün içinde 3 bin
civarında kişinin grip şikâyetiyle hastanelere kayıt yaptırdığı belirtildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı
İstihbarat Başkanlığı, ülkenin doğusunda bulunan Rus askerleri arasında da grip salgını olduğunu ve
Donbas’ta 50’den fazla Rus askeri gripten öldüğünü duyurdu (Kyn: AA).
26.01.2016 Ukrayna’da salgın mevsiminin başlamasından bu yana 3,2 milyon grip ve şiddetli akut
solunum yolu sendromu (SARS) vakası görüldüğü ve bunlardan 176’sının ölümle sonuçlandığı
açıklandı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, salgın sezonunun başladığı 28 Eylül 2015’ten bu yana ülke
nüfusunun yüzde 8,3’ü hastalandığını ve bunlardan 22 kişinin A tipi grip türünden, 2 kişinin B tipi grip
türünden, 152 kişinin ise domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünden öldüğü belirtildi. Bölgesel
olarak, grip ve SARS salgınından dolayı en fazla hastalanma vakası başkent Kiev ve bölgesinde
gerçekleştiği belirtilirken, Kiev'de nüfusun yüzde 14,1’i hastalandı. En düşük hastalanma oranı ise
yüzde 5,2 ile Zakarpatya ve yüzde 3,6 ile Harkov bölgesinde meydana geldi. Ukrayna’da 2015-2016
kış sezonunda salgınların, bir öncekine göre yüzde 41,4 artış gösterdiği bildirildi (Kyn: AA).
26.01.2016 Ukrayna’da havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarının sayısı 3 milyonu aşarken domuz
gribinden de ölünlerin sayısının 129’a ulaştığı bildirildi. Can kayıplarının başlıca nedeni doktora geç
başvurulması hastalığın aşırı ilerlemesi olarak tespit edildi. Ukrayna’nın 18 bölgesinde hastalığın
durumu salgın eşiğini aştı. Kiev’in de içinde olduğu 11 bölgede ise salgın eşiği yüzde ellinin üzerinde
aştığı tespit edildi. Ülke genelinde en çok grip vakası Rivne bölgesinde görüldü, en az ise Harkiv
bölgesinde kayıtlara geçti. Öte yandan salgının başlaması ile birlikte Kiev’de okullar 16 Ocak’ta
karantinaya alınmıştı. Başkentte okulların 1 Şubat’ta açılması bekleniyor. Bunun yanı sıra ülkenin
değişik şehirlerinde grip salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verildi (Kyn. Haberler.com).
(İlk Haber Tarihi: 18.01.2016) Ukrayna’da havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış
görüldüğü belirtilirken, Domuz gribinden de ölenlerin sayısının 46’ya ulaştığı belirtildi. Ukrayna
Sağlık Bakanlığı yetkilileri can kayıplarının nedenleri arasında hastaların doktora geç başvurmasını
nedeniyle meydana geldiği, genelde hastaların evlerinde tedavi olmaya çalıştığını belirtti. Ülke
genelinde en fazla grip vakalarının görüldüğü bölgelerin başında Vinnitsa ve Donetsk bölgeleri geldiği
belirtilirken, başkent Kiev’de 16 Ocak’ta okullar süresiz olarak karantinaya alındı. Bunun yanı sıra
ülkenin değişik şehirlerinde okullarda eğitime ara verilmeye başladı. Öte yandan Zaporoj Bölgesinde,
11 kişinin domuz gribi olarak bilinen A H1N1 tedavisi gördüğü belirtildi. Ukrayna Salgın Hastalıklar
Merkezi (SES) grip hastalığının ikinci dalgasını, Şubat ayında beklediklerini açıkladı (Kyn
haberler.com).
VI-20160119-0110-ITA --- Cagliari’de metro hattında kaza: 70 yaralı
İtalya’nın Sardunya Adası’nda metro hattında seyir halindeki iki tren kafa kafaya çarpıştı. Başkent
Cagliari’de meydana gelen kazada en az 70 kişi hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, kondüktörlerden
biri ve bir kadın yolcu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi
bulunmadığı bildirildi (Kyn: EURONEWS).
EP-20160119-0111-RUS --- Rusya’da domuz gribi
Rusya’nın değişik bölgelerinde domuz gribi vakalarının arttığı ve buna bağlı ölümlerin çoğaldığı
belirtilirken, son günlerde ülkenin bazı gölgelerinde domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü taşıyan
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hastaların sayısının arttığı ve hastaların karantina altına alındığı belirtildi. Tumen bölgesinde 1 Eylül
2015 tarihinden bu yanda 95 domuz gribi vakası tespit edildi. Karaçay-Çerkesya Özerk
Cumhuriyeti’nde 68 vaka tespit edilirken 538 kişi ise gözetim altında tutuluyor. Dağıstan Özerk
Cumhuriyeti’nde 1 Aralık 2015 tarihinden bu yana bölgede 70 vaka tespit edildiği belirtilirken 5 kişinin
hayatını kaybettiği belirtildi. St. Petersburg’da Aralık 2015'ten bu yana domuz gribinden 5 kişinin
hayatını kaybettiği kaydedildi. Rostov bölgesinde Aralık 2015 tarihinden beri 120 domuz gribi vakası
tespit edilirken, virüsten 4 kişi hayatını kaybetti. Kuban ve Volgograd bölgelerinde ise dörder kişi
domuz gribinden hayatını kaybetti. Yamal bölgesinde de bir kişinin söz konusu virüs yüzünden öldüğü
kaydedildi. Domuz gribinin tespit edildiği diğer bölge ve sayıları ise: Hantı-Mansi Özerk Okrugu’nda
7, Tambov bölgesinde 13, Magadan bölgesi, 5, Ulyanovsk bölgesi 3, Habarovsk bölgesi 1, Çelyabinsk
bölgesi 4, Novosibirsk bölgesi 1, Yekaterinburg 4, Udmurtiya Özerk Cumhuriyeti 20, Krasnodar
bölgesi 90, Adıge Özerk Cumhuriyeti 95, Murmansk bölgesi 6, Voronej bölgesi 20, Kursk bölgesi 6,
Novgorod 2, Lipetsk 2 ve Tataristan Özerk Cumhuriyeti 2 vaka olduğu açıklandı (Kyn: sabah.com.tr).
EP-20160119-0112-GNA --- Gana Menenjit salgını: 7 ölü
Gana Sağlık yetkilileri ülkenin kuzeyindeki Bole ilçesinde 7 kişinin menenjit salgını nedeniyle hayatını
kaybettiğini açıkladı. Salgının Kasım 2015 tarihinde patlak verdiği Gana’da 15 kişinin hayatını
kaybettiğini belirten yetkililer, son ölümler ile sayısının 22’ye yükseldiğini belirtti. Açıklamada
hastalığın bulaşıcı olduğu ve ölüme sebebiyet verdiği, hastalığın yayılmasını önleme de ilk ve en
önemli adımın tedavi olduğu bunun içinde erken tanının çok önemli olduğu belirtildi. Yaşanan
ölümlerde hastaların son aşamada hastaneye başvurduğu belirtilirken, hastalığın, erken tanı ile yüzde
98 tedavisinin mümkün olduğu bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160119-0113-PAK --- Pakistan'da patlama: 10 ölü
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinin Camrud bölgesinde bir polis noktasına motosikletli bir
intihar eylemcisinin kendini patlattığı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 5’inin polis olduğu aktarılırken, çocukların ve yerel gazetecilerin de
hayatını kaybedenler arasında yer aldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin
sevk edildiği, yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, saldırıyı üstlenen olmadığı belirtildi
(Kyn: İHA).
VI-20160119-0114-PER --- Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü
Latin Amerika ülkesi Peru'da, ülkenin Amazon bölgesindeki Tarma ve San Ramon kasabalarını
birbirine bağlayan yolda yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan ve Tarma nehrine düşen otobüste
16 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sürücünün kazadan kurtulmayı
başardığını belirten yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı (Kyn: AA).
EX-20160120-0115-CHN --- Çin'de havai fişek fabrikasında patlama
Çin'in doğusunda Ciangşi eyaletinin Şangrao kentinin Guangfıng bölgesinde havai fişek üreten
fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de kaybolduğu
açıklandı. Açıklamada, ilk patlamanın ardından birkaç patlamanın daha yaşandığı bölgede binden fazla
kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili
soruşturma başlatıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160120-0116-PAK --- Pakistan'daki üniversiteye saldırı
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayberpaktunhuva eyaletinin Çaharsada kentinde bulunan Baça Han
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Üniversitesi'ne silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin
de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırının, militanların kampüs duvarlarından atlayarak, öğrenci ve
eğitmenlere ateş açması şeklinde gerçekleştiği belirtirken, silahlı saldırıyı düzenleyen 4 kişinin etkisiz
hale getirildiği açıklandı. Saldırı sırasında okulda, okula ismini veren kişiyi anma töreni ve şiir etkinliği
sebebiyle 3 bin öğrenci ile 600 kadar ziyaretçi bulunduğu bu nedenle müdahalenin zor şartlar altında
gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160121-0117-CHN --- Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyaletin Mınyüen kasabası
olduğunu açıkladı. Yerin 10 kilometre altında meydana geldiği belirtilen depremde, 54 evin zarar
gördüğü belirtilirken, yetkililer, bölgeye yardım malzemelerinin gönderildiğini, depremde ölen ya da
yaralanan olmadığını açıkladı (Kyn: EMSC, AA).
ZAMAN (UTM)
2016-01-20 17:13:14

Enlem Boylam
37.72

101.65

YER

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)

CİNGHAY-ÇİN

5.9

10.0

VW-20160120-0118-PAK --- Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Darul Aman bölgesindeki Rusya Büyükelçiliği yakınında Tolo isimli
televizyon kanalına ait bir minibüse bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 7 kişinin
hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı açıkladı. Olayda 2'si kadın 7 kişinin öldüğünü, 25 kişinin
de yaralandığını ifade eden yetkililer, yaralılardan 2'sinin kadın olduğunu ve bazı yaralıların
durumunun ağır olduğunu belirtti. Afganistan İçişleri Bakanı Yardımcısı minibüsün içinde 30 kişinin
bulunduğunu belirtti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edilirken bölgeye yakın
yollar kapatıldı. İntihar saldırısını Taliban üstlendi (Kyn: AA).
VW-20160121-0119-SOM --- Somali’de kanlı eylem: 20 ölü
Somali’nin başkenti Mogadişu’da sahil kenarındaki Beach View Cafe adlı restoranın hedef alındığı
bombalı saldırıda aralarında sivillerin de olduğu 20 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Polis yetkilileri, restoran önünde bomba yüklü iki aracın birer saat arayla
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patlatıldığı, ardından silahlı kişilerin sahil tarafından restorana girerek etrafa ateş açtığını, güvenlik
güçlerinin devreye girmesiyle çatışmaların yaşandığını belirtti. Saldırıyı Eş-Şebab örgütünün üstlendiği
belirtildi (Kyn: EURONEWS).
SS-20160121-0120-USA --- ABD'nin Jonas kar fırtınası
(Son Güncelleme Tarihi: 24.01.2016) ABD'nin 11 eyaletinde olağanüstü hal ilan edilmesine neden
olan fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Tarihinde
kaydedilen ikinci en şiddetli kar fırtınasının görüldüğü New York'ta kar kalınlığı 68 santimetreye ulaştı.
Araçların trafiğe çıkışına izin verilmediği, tren ve otobüs seferlerinin iptal edildiği kentte bugün hayatın
kısmen normale dönmesi beklendiği belirtildi. Broadway gösterileri ve kenteki tüm etkinlikler kar
fırtınası nedeniyle tehir edilirken, iptal edilen uçak seferlerinin sayısı 12 bini buldu. New Jersey'de kar
fırtınası yüzünden güvenlik gerekçesiyle kapatılan tünel ve köprüler yeniden açılırken, okulların
pazartesi de kapalı kalacağı duyuruldu. Başkent Washington'da hava muhalefeti nedeniyle cuma günü
kapalı tutulan okullar ve resmi daireler, kar temizleme çalışmaları gerekçesiyle pazartesi günü de kapalı
kalacağı belirtilirken, New York'ta okullar, devlet daireleri, New York Borsası, Broadway gösterileri
pazartesi günü itibariyle normal hizmet programlarına döneceği belirtildi Washington Belediye
Başkanı, kentteki olağanüstü halin çarşamba akşamı kaldırılacağını bildirdi. Yetkililerin yaklaşık 10 bin
uçak seferinin iptal edilmesine neden olan Jonas kar fırtınasının Moody’s Analytics’e göre yaklaşık 3
milyar dolarlık gelir kaybına yol açtığı belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 21.01.2016) ABD’nin başkenti Washington civarında hafta sonunda son yılların en
büyük kar fırtınası yaşanacağına ilişkin duyurular, çevre eyaletler de dahil bölge halkını alarma geçirdi.
Ulusal hava durumu servisi tarafından yapılan açıklamada, hafta sonu başkent civarına 20 ila 40
santimetre arasında kar yağacağının tahmin edildiği, beklenen kar fırtınasının, bölge tarihinin en sert
kışlarından biri olarak kabul edilen 1922 yılında yaşanan fırtınadan daha sert olabileceği ifade edildi
(Kyn: AA).
VI-20160122-0121-GRC --- Yunanistan açıklarında mülteci teknesi battı: 41 ölü
Yunanistan'da Kalimnos ve Bulamaç adası açıklarında mültecileri taşıyan iki teknenin sabah
saatlerinde batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında 11 çocuğun
olduğunu belirten Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, 21 kişinin kurtarıldığını ve arama
kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti (Kyn: İHA).
VW-20160122-0122-SYR --- Rus uçaklarından Suriye sınırında katliam
Türkiye sınırına 7 kilometre mesafedeki Sarmada ve Babul Hava ilçelerine, Rus uçakları tarafından
gerçekleştirilen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 30 sivilin hayatını
kaybettiği, 60'a yakın sivilin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bir kısmının Türkiye'ye gönderildiği
belirtilirken, saldırıda yaralanan sivillere yardım için gelen sivil savunma ekiplerinin de saldırıya
uğradığı belirtildi. Bölgede on binlerce mültecinin barındığı kamplar bulunduğu bildirildi (Kyn:
TİMETÜRK).
EP-20160122-0123-THA --- Tayland’da ikinci mers vakası
Tayland Sağlık Bakanlığı, Tayland'da 71 yaşındaki Ummanlı bir işadamına Ortadoğu Solunum
Sendromu (MERS) tanısının konulması üzerine, toplam 32 kişinin daha virüs şüphesiyle karantina
altına alındığını açıkladı. Olayın derinlemesine araştırılmaya devam ettiğini belirten yetkililer,
dolayısıyla daha fazla kişinin karantina altına alınabileceği uyarısında bulundu. Virüsün başkent
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Bangkok'a seyahat eden 71 yaşındaki Ummanlı'da tespit edildiğini aynı uçakta bulunan Ummanlı
vatandaşın oğlunun, bir taksi sürücüsünün, otel görevlilerinin de içinde bulunduğu toplam 32 kişinin 2
haftalığına karantina altına alındığı belirtildi. Daha önce de ülkede başka bir Ummanlı işadamına
MERS tanısı konmuştu (Kyn: AA).
VW-20160123-0124-SYR --- Suriye'de Rus uçaklarının hava saldırısı
Suriye'nin doğusundaki Deyru'z Zor vilayetine bağlı Bolil ve Tabiye köylerine Rus savaş uçakları
tarafından düzenlenen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 sivil hayatını
kaybettiği onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, çok sayıda evin yıkıldığını ve hasar
gördüğünü, sivil savunma ekipleri tarafından çok sayıda yaralının enkaz altından çıkarıldığı ve
ölenlerin toplu olarak defnedildiğini belirtti (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20160124-0125-SYR --- Suriye’nin İdlib vilayetine füze saldırısı
Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Salkin kasabasına balistik füzeyle düzenlenen saldırıda 12 kişinin
öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Salkin kasabası sahra hastanesi yetkilileri, saldırıda
yaralananların kasabadaki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti (Kyn: AA).
WF-20160124-0126-AUS --- Tazmanya'da dünya mirası ormanlar yanıyor
Avustralya'nın güneydoğusundaki Tazmanya eyaletinde başlayan orman yangınlarının bin yıllık
ağaçlar kül ettiği belirtilirken, yangınlar nedeniyle 45 bin hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü
bildirildi. Son günlerde 80 yangının söndürülmesine rağmen durdurulamayan 50 yangın daha olduğu ve
yangınların benzeri görülmemiş büyüklükte olduğu aktarılırken, hükümetin yangınlara çözüm
bulamadığı belirtildi. Orman yangınlarının durdurulması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi
(Kyn: AA).
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