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01 - 07 ŞUBAT 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160201-0160-TUR --- Antalya’da futbolcuları taşıyan midibüs devrildi: 20 yaralı
İstanbul'un Pendik ilçesinden Manavgat ilçesine kampa gelen Dolayoba Spor Kulübü futbolcularını
taşıyan midibüsün, Antalya-Isparta karayolu Karaöz mevkiinde devrilmesi sonucu 20 sporcunun
yaralandığı bildirildi. Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu meydana geldiğini belirten
yetkililer, kazada yaralanan 20 sporcunun, ambulans ve özel araçlarla götürüldükleri Belek Turizm
Merkezindeki özel hastanede ayakta tedavi edildiğini belirtti (Kyn: AA).
FR-20160202-0161-TUR --- İstanbul Beyoğlu ilçesinde bulunan Odakule ‘de yangın
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi bağlı Asmalı Mescid Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan 18 katlı
Odakule’nin 7. Katında yangın çıktığı bildirildi. Yetkililer, binanın havalandırma boşluğundan geçen
elektrik kablolarında başlayan yangının, maddi hasara neden olduğunu açıkladı (Kyn: AA).
VI-20160202-0162-TUR --- Sığınmacıların bulunduğu tekne alabora oldu
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey körfezi açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçiş
yapmak isteyen sığınmacıların bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 2'si bebek 9 kişinin cesedine
ulaşıldı. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot
ve helikopter ile denizdeki 2 sığınmacı kurtarılırken, teknedeki 11 kişinin yüzerek kıyaya ulaştığı
belirtildi. Kayıpların olabileceği ihtimali üzerine, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği
bildirildi (Kyn: AA).
FL-20160202-0163-TUR --- Karabük’te sel
Karabük'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bostanbükü Köprüsünün çöktüğü ve Safranbolu ilçesine
bağlı Bostanbükü Köyü’nün su altında kaldığı bildirildi. Su altında kalan Bostanbükü köyündeki bütün
evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtildi. Yetkililer, Karabük- Safranbolu arasında devam eden köprü
çalışması nedeniyle derede su tutması için oluşturulan setin, sağanak nedeniyle yıkıldığı ve birçok
büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğunu köyde, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bostanbükü Köprüsü'nün çökmesi sonucu Karabük-Kastamonu yolu trafiğe kapandı. Öte yandan
Karabük ile Safranbolu arasında da ulaşım sağlanamadığı bildirildi (Kyn: AA).
EQ-20160202-0164-TUR --- Malatya Hekimhan'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Malatya ilinin Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 16.21’de meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin Hekimhan ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).
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FL-20160202-0165-TUR --- Kastamonu’da sel
Kastamonu'nun Abana ilçesinde etkili olan sağanak yağış sel ve heyelana neden olduğu bildirildi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran yağmurun, Ezine Çayı'nın kenarındaki Macar Semti mevkiinde sel
neden olduğu ve bölgedeki tarım arazilerinin sular altında kaldığı belirtildi. Bozkurt ilçesine ulaşımın
sağlandığı alternatif güzergâhın da trafiğe kapandığını belirten belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla
çayın set duvarını yıkarak suyun yönünü değiştirdi. Yağmur sularının, Abana Devlet Hastanesi'nin
orman yolunda da heyelana yol açtığı ve ekiplerin, toprak yığınlarını temizlemek ve heyelan riskini
azaltmak için çalışma yaptığını belirten yetkililer, yaşanan doğal afetin neden olduğu hasarın tespiti
için çalışma yapılacağını bildirdi (Kyn: AA).
FL-20160202-0166-TUR --- Bartın'da sağanak taşkına neden oldu
Bartın'da etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları nedeniyle kent merkezinden geçen Bartın
Irmağı’ndaki su seviyesinin yaklaşık 8 metre yükselmesine neden olduğu ve çevrede bulunan kafe,
lokanta ve çay bahçelerini su bastığı bildirildi. Lokanta ve bazı iş yerlerine giren suyun yüksekliği
yaklaşık 2 metreyi bulurken, Amasra kavşağı mevkiindeki Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra
Müessesine ait trafo merkezi ve bir restoran su altında kaldı. Kemerköprü mevkiinde de sel suları
nedeniyle esnafların iş yerlerini boşalttığı belirtilirken, Bartın'da etkili sağanak nedeniyle 3 köy
köprüsü su altında kaldı, bazı güzergâhlarda ulaşım aksadı. Bartın-Karabük karayolunun Potbaşı
mevkiinden geçen çayın taşması nedeniyle de güzergâh kısmen trafiğe kapatıldı. Otobüs, kamyon ve
tırların geçişine izin verilen güzergâhta küçük araçların alternatif yollara yönlendirildiği bölgedeki
Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşımı sağlayan köprü de sel suları
nedeniyle kapandı. Yetkililer, Devlet Su İşleri (DSİ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),
emniyet ve jandarma ile İl Özel İdare ve karayolları ekiplerinin gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirtti
(Kyn: AA).
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FR-20160203-0167-TUR --- TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde yangın
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nin Fuel Oil Dönüşüm Ünitesi’nde
yangın çıktığı ve 5 işçinin yangından etkilendiği belirtildi. Yangının, 15.15'te fuel oil dönüşüm
ünitesinde çıktığı ve ilk olarak TÜPRAŞ’ın itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtilirken, Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de takviye olarak olay yerine geldiği bildirildi. Önlem olarak
TÜPRAŞ’ın çevresindeki bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması
sonucunda alevler diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına uzun
süre devam edildi. TÜPRAŞ’tan yangınla ilgili yapılan açıklamada yangın ve dumandan etkilenen 5
çalışanın İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde ayakta tedavisinin yapıldığı ve taburcu edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca alevlenme sonucu atmosfere kontrollü verilen dumanın insan ve çevre sağlığına,
diğer rafineri operasyonlarına etkisinin bulunmadığı bildirildi (Kyn: sabah.com.tr).
EP-20160204-0168-TUR --- Elazığ'da H1N1 şüphesiyle tedavi gören çocuk öldü
Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğü, H1N1 virüsü tespit edilen 2 yaşındaki kız çocuğunun, tedavisi için
sevk edildiği Elazığ'da hayatını kaybettiğini açıkladı. Tunceli'de yaşayan ve bir süre önce rahatsızlanan
B.K.’nın (2), ailesi tarafından Tunceli Devlet Hastanesine götürüldüğü ve H1N1 virüsü taşıdığı
şüphesiyle tedavi altına alındığı bildirildi. Çocuğun Ankara'ya gönderilen kan örneklerinde, yapılan
tetkikler sonucu H1N1 virüsüne rastlandığı ve Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım
Servisine sevk edildiği belirtildi. Tunceli'den sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk
Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisine devam edilen çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
LS-20160204-0169-TUR --- Giresun'da heyelan
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde 4-5 gündür meydana gelen çatlaklar sonrası
heyelan meydana geldiği belirtilirken, heyelanın ardından 17 evin boşaltılmasına karar verildi. Sabah
saatlerinde gürültüyle meydana gelen heyelanın yaklaşık 50 dönümlük alanı etkilediği belirtilirken,
mahalleye ulaşımı sağlayan yolun kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Afet kapsamına alınan mahallede
yaklaşık 50 kişinin ikamet ettiğini belirten yetkililer, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İlçe
Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince heyelan bölgesindeki 17 evin tahliyesine karar verildiği belirtildi
(Kyn: AA).
VI-20160205-0170-TUR --- Konya'da trafik kazası: 26 yaralı
Konya-Beyşehir karayolunun 25. kilometresinde bariyere çarpan kamyonete çarpmamak için manevra
yapan, Beyşehir ilçesinden şehir merkezi istikametine giden midibüsün yoldan çıkarak devrildiği
kazada, sürücüler ve midibüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları
Konya'daki farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, bir süre
trafiğe kapalı kalan karayolu, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçların kaldırılmasıyla
yeniden açıldı (Kyn: AA).
WF-20160205-0171-TUR --- Göksu Deltası'ndaki yangın
Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Göksu
Deltası'nda çıkan yangında 150 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Türkiye'deki 450 kuş
türünden 328'inin görülebildiği deltada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yağmurun da
etkisiyle 9 saat sonra kendiliğinden söndü. Akşam saat 19.00 sıralarında başlayan yangına, arazi
şartlarının uygun olmaması nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğüne ait su tankerleri ile Mersin
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale edemedi. Yangın, gece başlayan yağmur sayesinde
sabaha doğru kendiliğinden söndü. Florasında 441 bitki türü barındıran deltada çıkan yangın nedeniyle
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pek çok kuş yuvasının da zarar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160206-0172-TUR --- Konya'da Suriyelileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Konya'da Suriyeli sığınmacıları taşıyan minibüsün Konya-Ereğli karayolunun 15. Kilometresinde
devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi ile
Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı (Kyn: AA).
VI-20160207-0173-TUR --- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinden Erzurum'a giden yolcu otobüsünün, Sivas-Kayseri karayolunun Gemerek
ilçesi Karagöl Köyü mevkiinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 21 kişi
yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının
iyi olduğu belirtilirken, kaza sırasında otobüste 45 kişinin bulunduğu belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160207-0174-TUR --- Muş'ta yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı
Muş'tan Malazgirt ilçesi yönüne giden yolcu otobüsünün, Hasköy ilçesine bağlı Sarıbahçe Köyü
yakınlarında devrildiği kazada, çoğunluğu öğretmen 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralanan
40 yolcu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Muş ve Korkut ilçesindeki
hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi (Kyn: DHA).
VI-20160207-0175-TUR --- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı
İstanbul'dan Elazığ yönüne giden yolcu otobüsünün, yoldaki buzlanma nedeniyle Kayseri-Malatya
karayolunun 35'inci kilometresinde saat 01.45 sıralarında kontrolden çıkıp takla atarak şarampole
yuvarlandı. Kazada, 46 kişinin yaralandığı belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans,
polis ve jandarma ekibi gönderildi. Sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından
yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi
olduğu belirtildi (Kyn: CNNTURK).
DÜNYADA:
VW-20160201-0176-AFG --- Kabil'de intihar saldırısı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Deh Mazang bölgesinde bulunan Sınır Polisi Genel Müdürlüğü’nü
hedef alan intihar saldırısında, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı, polis merkezine girmeye çalışan saldırganın polis tarafından fark
edildikten sonra üzerindeki bombayı patlattığını, ölen ve yaralananların çoğunun sivil olduğunu belirtti
(Kyn: AA).
EX-20160201-0177-ALB --- Arnavutluk'ta kahvehanede tüp patladı: 24 yaralı
Arnavutluk'un Pogradec kentine bağlı Beragozhd köyünde bir kahvehanede akşam saatlerinde sızan
gaz nedeniyle meydana gelen patlamada 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Kahvehanede patlama
sırasında yaklaşık 40 kişinin bulunduğu belirtilirken, patlamadan sonra binada yangın çıktığı belirtildi.
Yaralılardan 14 kişinin başkent Tiran'daki devlet hastanesine, diğer 10 kişinin ise Pogradec
Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı (Kyn: haberport.com).
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VI-20160201-0178-IND --- Hindistan'da 13 öğrenci boğuldu
Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin kıyı kenti Murud'da, piknik için bölgeye gelen
öğrencilerin, yerel halkın uyarılarına rağmen denize açıldığı belirtilirken, öğrencilerin bindiği teknenin
batması sonucu 13 öğrencinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, batan teknede başka
birilerinin de olma ihtimaline karşı arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti (Kyn: AA).
SS-20160202-0179-CHN --- Çin'de onbinlerce yolcu tren istasyonunda mahsur kaldı
Çin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen tren seferleri nedeniyle 50 binden fazla yolcu
Guangcou kentindeki tren istasyonunda mahsur kaldı. Elverişsiz hava koşullarından dolayı Guangcou
tren istasyonunda 24 sefer aksarken yetkililer, tren istasyonunda izdiham oluşmaması için mahsur kalan
yolcuları tahliye etti. Çin yeni yılı nedeniyle 40 günlük tatilin başladığı ülkede uçak, otobüs ve tren
seferlerinde yoğunluk yaşandığı belirtilirken, istasyondan bugün 175 binden fazla yolcunun seyahat
etmesi beklendiği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160203-0180-AUS --- Zika virüsü Avustralya’ya ulaştı
Karayipler seyahatinden Avustralya’ya dönen 2 kişide Zika virüsü tespit edildi. Yeni Güney Galler
Eyaleti (NSW) Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karayipler’den
Sydney’e dönen biri kadın, iki Avustralyalıda Zika virüsüne rastlandığı açıklandı (Kyn: AA).
EP-20160203-0181-IRL --- İrlanda'da 2 kişide Zika virüsü belirlendi
İrlanda Cumhuriyeti Sağlık ve Güvenlik İdaresince (HSE), ülkede 2 kişide Zika virüsüne rastlandığı
bildirildi. HSE'den yapılan açıklamada, Zika virüsünün ülkede ilk defa tespit edildiği belirtilirken, virüs
tespit edilen 1'i kadın 2 kişinin gözlem altına alındığı açıklandı. Söz konusu kişilerin Zika virüsünün
görüldüğü ülkelere seyahat ettiğini belirten açıklamada, Zika virüsünün görüldüğü bölgelere seyahat
eden ve ülkeye dönüşlerinden itibaren iki hafta içinde rahatsızlanan kişilerin, test yaptırmaları için
sağlık yetkilileriyle iletişime geçmeleri tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160203-0182-CHL --- Şili’de Zika salgını
Şili'de sivrisineklerden geçen ve anneye bulaşması halinde bebekte beyin hasarına neden olan Zika
virüsü vakaları görüldüğü bildirildi. Şili Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkede aynı gün içinde 3 kişide
Zika virüsünün görüldüğünü açıkladı. Virüsün hastalara, Venezuela, Kolombiya ve Brezilya'ya
yaptıkları seyahatler sırasında bulaştığı belirtildi (Kyn: AA).
AV-20160203-0183-IND --- Hindistan'da çığ: 10 asker öldü
(Son Güncelleme Tarihi: 08.02.2016) Hindistan'ın Ladakh bölgesinde bir askerin 6 gün sonra çığ
altından kurtarıldığı bildirildi. Öldüğü sanılan askerin gece 7 metre kalınlığındaki kar altından
kurtarıldığını belirten yetkililer, askeri tedavi için New Delhi'ye naklettiklerini belirtti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 03.02.2016) Hindistan'ın kuzeyindeki Cammu Keşmir eyaletinin Ladakh
bölgesinde Siachen Buzullarındaki bir askeri noktaya çığ düşmesi sonucu 10 askerin hayatını kaybettiği
bildirildi (Kyn: AA).
EP-20160203-0184-IDN --- Zika virüsü, Endonezya'da
Sivrisineklerden geçen ve özellikle Latin Amerika'da hızla yayılan Zika virüsüne Endonezya'da da
rastlandığı bildirildi. Merkezi Cakarta'da bulunan Eijkman Enstitüsünün, Sumatra Adası'nda yer alan
Jambi kentinde 27 yaşındaki bir erkekte virüsün bulunduğunu açıkladı. Adı açıklanmayan hastanın,
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kısa bir süre önce yurt dışı seyahatinde bulunduğu belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160204-0185-USA --- ABD'nin Zika virüsü bağlantılı "olağanüstü hal" ilanı
ABD’de sivrisinek ısırması dışında, kanla ve cinsel yolla da bulaştığı ortaya çıkarılan Zika virüsünün
Florida’da 4 ilçede ve Porto Riko’da görülmesi üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Florida Valiliğinden
yapılan yazılı açıklamada, Zika virüsü görülen ilçelerde olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Florida'da
görülen virüsün seyahat bağlantılı olduğu belirtilen açıklamada, eyaletin virüsün yayılma tehlikesine
karşı hazır olduğunu belirtti (Kyn: AA).
EP-20160204-0186-TON --- Tonga’da Zika virüsü
Güney Pasifik'teki ada ülkelerden Tonga'da 5 Zika virüsü vakasına rastlandığı bildirildi. Sağlık
Bakanlığından yapılan açıklamada, sivrisineklerle yayılan virüsün 5 kişiye bulaştığı açıklanırken, halka
sivrisineklerin barınabileceği yerleri temiz tutmaları çağrısında bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ), 23 ülkede görülen Zika virüsüne karşı acil uluslararası tedbir alınması çağrısında bulundu.
DSÖ, acil tedbir alınmaması durumunda Kuzey ve Güney Amerika’da 3-4 milyon kişinin virüse
yakalanabileceği uyarısını yaptı (Kyn: AA).
EP-20160204-0187-EPY --- Güney Kıbrıs'ta domuz gribinden ilk ölüm
Güney Kıbrıs’ta, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 51 yaşında bir kadının hayatını
kaybettiği bildirildi. H1N1 virüsünden kaynaklanan yılın ilk ölümünün gerçekleştiğini belirten
yetkililer, kadının kronik rahatsızlıklarının da bulunduğunu belirtti. Yetkililer, Güney Kıbrıs’ta bu kış
döneminde 19 domuz gribi vakası saptandığını; bunlardan 13’ünün taburcu edildiğini, 5’inin ise
kontrol altında olduğunu açıkladı (Kyn: kktcmedya.com).
EP-20160204-0188-DEU --- Almanya Zika virüsü için alarma geçti
Federal Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Almanya’da geçen yıl Ekim ayından bu yana Zika
virüsüyle ilgili 5 vakanın tespit edildiği açıklandı. Hastalığın hangi şehirlerde görüldüğü konusunda
ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, Düsseldorf Üniversite Hastanesi'ne Zika virüsünün belirtilerini
taşıyan bir hastanın kabul edildiği bildirildi. Federal Sağlık Bakanlığı, virüsün Almanya'da yayılma
riskinin düşük olduğunu buna rağmen gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladı (Kyn: haberport.com).
VW-20160204-0189-IRQ --- Bağdat'ta bombalı ve silahlı saldırı: 10 ölü, 33 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yol kenarına yerleştirilen bombaların patlatılması ve akabinde gerçekleştirilen
silahlı saldırıda 10 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yetkililer, yol kenarına yerleştirilen bir dizi bombanın
patlatılmasının ardından silahlı saldırının gerçekleştirildiğini açıkladı (Kyn: globalhaber.tv).
FR-20160204-0190-DNK --- Danimarka'nın Fredericia Limanı'nda korkutan yangın
Danimarka’nın güneyindeki Fredericia kentinde bulunan Fredericia Limanı'nda gece saatlerinde yangın
çıktığı bildirildi. Jylland polis yetkilileri, Limanı'ndaki yağ tanklarının patlama riski nedeniyle halka
acil durum duyurusunda bulunarak liman yakınlarındaki yerleşim bölgesinin tahliye edildiği
belirtilirken, yangının kontrol altına alınamadığı belirtildi. Polisin halka yaptığı duyuruda Fredericia
Limanı çevresinde yaşayan halkın evlerine giderek kapı ve pencereleri kapatmaları, limana bakan
pencerelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Liman çevresine yakın yerleşim birimlerinde
yaşayanların Fredericia Spor Kompleksine tahliye edildiği öğrenildi. Yangın nedeniyle tren seferleri
aksarken trafiğin ek otobüs seferleriyle takviye edildiği açıklandı. Kurtarma ekipleri, yağ tanklarında
oluşan aşırı sıcaklık nedeniyle itfaiye ekiplerinin tanklara yeteri kadar yaklaşamadığını, bu nedenle
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yangının kontrol altına alınmasının zor olduğunu açıkladı. Yangının söndürülebilmesi için çevre
kentler, Jylland, Mitjylland ve Nordjylland bölgesi itfaiye ekiplerinin de yangın söndürme
çalışmalarına katıldığı belirtildi (Kyn: hurriyet.com.tr).
VI-20160205-0191-ROU --- Romanya'da trafik kazası: 5 ölü
Romanya'nın Ploieşti çevre yolunda bir yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona arkadan çarptığı
kazada 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Başkent Bükreş'in 90 kilometre kuzeyinde bulunan Ploieşti
şehrinin çevreyolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, kum yüklü damperli
kamyona arkadan çarptığı kazada, otobüs şoförü dâhil 5 kişinin hayatını kaybettiği, yolculardan
26'sının da yaralandığı belirtildi. Kazanın ilk belirlemelere göre, yağış ve sis yüzünden otobüs
şoförünün önünü göremeyip kaza yaptığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda ambülans sevk edildi.
Kurtarma operasyonu için kırmızı alarm ilan edildi (Kyn: haberler.com).
DR-20160205-0192-ZWE --- Zimbabve'de kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
Zimbabve Devlet Başkanı, Zimbabve'nin bazı bölgelerinde aşırı kuraklık nedeniyle acil durum ilan
edildiğini açıkladı. Kuraklık sonucu yeterli hasadın elde edilemediği ülkede 2 buçuk milyon insanın
acil yiyecek yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi. BM Dünya Gıda Programı, El Nino kaynaklı kuraklık
yüzünden Afrika'nın güneyinde yaklaşık 14 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu
duyurmuştu (Kyn: AA).
VA-20160205-0193-JPN --- Japonya'da yanardağ patlaması
Japonya'nın güneyinde yer alan Sakurajima Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Japonya
Meteoroloji Ajansı, Sendai nükleer santralinin bulunduğu Kyushu Adası'nda yer alan Sakurajima
Yanardağı'nın 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğünü bildirerek, şiddetli patlamanın ardından
uyarı seviyesini yanardağa yaklaşmanın yasaklanması anlamına gelen 3’e yükselttiğini açıklandı.
Yanardağdan püsküren lavlar çevreye yayılırken, nükleer santralde herhangi bir hasarın meydana
gelmediği bildirildi. Sakurajima Yanardağı en son eylül ayında lav püskürtmüştü (Kyn: İHA).
FR-20160205-0194-IRQ --- Erbil'de yangın: 19 ölü, 10 yaralı
Kuzey Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye'nin Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Neçir Caddesi üzerinde
bulunan Capitol Hotel'de akşam saatlerinde yangın çıktı. Binan alt katında bulunan masaj salonunda
elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangının kısa sürede otelin diğer bölümlerine sıçradığı belirtildi.
Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangında 1’i Filistinli, 15'i Filipinli işçi ve Salahaddin vilayetine
kayıtlı 3 Iraklı olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel güvenlik kaynakları çıkan
yangında şu ana kadar 10 kişinin de yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti. Yangının
çıktığı otelde genellikle çalışmak için Uzakdoğu ülkelerinden Erbil'e gelen yabancıların kaldığı
belirtilirken, yangının yerel saatle 16.00'da başladığı ve iki saat süren söndürme çalışmalarının ardından
kontrol altına alındığı, binanın tahliye edildiği ve içeride kimsenin kalmadığı belirtildi (Kyn: DHA).
VI-20160205-0195-IND --- Hindistan'da otobüs nehre düştü: 37 ölü
Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde bir yolcu otobüsünün 10 metreden nehre yuvarlanması
sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
EQ-20160205-0196-TWN --- Tayvan'da deprem
(Son Güncelleme Tarihi: 13.02.2016) Tayvan İçişleri Bakanlığı, ölü sayısının 116’ya yükseldiğini, 1
kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer, ölenlerden 114'ünün yıkılan bir apartmanın enkazında
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can verdiğini, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının da devam ettiğini belirtti. Yetkililer, 114 kişinin
hayatını kaybettiği 17 katlı binadan 327 kişinin kurtulduğunu açıkladı. Depremden etkilenen bölgede 5
bin kişinin su sıkıntısı çektiği belirtilirken, halka acil ihtiyaç malzemeleri, gıda ve su ulaştırılmaya
çalışıldığı belirtildi. Sağlık yetkilileri, bölgede havanın ısınmaya başlamasıyla bulaşıcı hastalıkların
ortaya çıkmasını engellemek amacıyla gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını belirtti (Kyn: AA).
12.02.2016 Tayvan İçişleri Bakanlığı, ölü sayısının 94'e yükseldiği, 41 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Depremde yaralanan 550 kişiden 71'inin ise halen hastanede tedavi gördüğü aktarıldı (Kyn: AA).
11.02.2016 Tayvan'ın güneyindeki Tainan kentinde 6,4 şiddetinde meydana gelen depremde ölü
sayısının 55'e çıktığı, 80'den fazla kişinin kayıp olduğu belirtildi. Bölgedeki depremde 17 katlı bir
rezidansın yanı sıra 10 bina yıkılırken, 5 bina ciddi hasar görmüştü (Kyn: AA).
10.02.2016 Tainan'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldiği, 41'inin
17 katlı bina enkazında diğer iki kişinin de kentin farklı bölgesinde can verdiği açıklanırken, 103
kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Yıkılan binaların yapımından sorumlu 3 kişi gözaltına alındı (Kyn:
AA).
08.02.2015 Tayvan'ın güneyinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 36'ya
yükseldiği bildirildi. Ölen 36 kişiden 34'ünün Tainan kentindeki 17 katlı rezidansın enkazında can
verirken, diğer iki kişinin ise kentin farklı yerlerde yıkılan binaların enkazı altında kalarak yaşamını
yitirdi. Yaralı olarak kurtarılan 475 kişiden 368'inin tedavilerini tamamlayarak hastanelerden taburcu
edildiği belirtilirken, 3 kişinin hastanede hayatını kaybettiği, 104 kişinin ise hastanede tedavilerinin
devam ettiği belirtildi. Deprem sonrası 117 kişiden hâlâ haber alınamadığı belirtilirken, bölgede ölü
sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Merkez üssü Tainan olan deprem, bütün adada
hissedildi. Tainan kentinde 10 binanın yıkıldığı, 5 bina ise ciddi hasar aldığını belirten yetkililer,
Tainan kentindeki 17 katlı rezidansın enkazından iki gün sonra bir kadının sağ olarak çıkarıldığı, bu
kişinin bilinç durumunun yerinde olduğunu belirtti. Enkaz altından kurtarılan kadının, kocası ve iki
yaşındaki oğlunu kaybettiği aktarıldı. Japonya ve Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri de Tayvanlı
ekibe dâhil oldu. Elektrik problemi nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri de yeniden başlatıldı.
Bölgedeki afet yönetim merkezi, bin 236 görevli ve 6 helikopter ile halen göçük altında olanlar için
arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 05.02.2016) Tayvan'ın güneyindeki Pingdong vilayetinde 6,4 büyüklüğünde
deprem meydana geldi. Tayvan Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, depremin yerel saatle
03.57'de yaşandığını, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 155 kişinin de yaralandığını açıkladı. Tayvan
Başkanı Ma Ing-jeou, kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere sabah Tainan kentine geldiği, bölgedeki
birçok binanın yıkıldığı belirtilirken, sarsıntının hissedildiği başkent Taipei'de ise can ve mal kaybının
yaşanmadığı belirtildi (Kyn: EMSC, AA).
ZAMAN (UTM)
2016-02-05 19:57:27

Enlem Boylam
22.93

120.54

YER
TAYVAN

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
6.7

17.0

Sayfa 8/9
VI: Araç Kazası
FR: Yangın
EX: Patlama

VW: Terör Saldırısı
VA: Volkanik Aktivite
LS: Toprak Kayması

EP: Salgın Hastalık
WF: Orman Yangını
SS: Kar Fırtınası

DR: Kuraklık
EQ: Deprem
FL: Sel

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-06

VW-20160206-0197-PAK --- Pakistan'da intihar saldırısı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta şehrinde sınır güvenlik polisi aracı yakınında
düzenlenen intihar saldırısında 4'ü polis olmak üzere en az 10 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildiği, yaralılar
ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Ölenlerin arasında 12 yaşında bir kız çocuğunun da
bulunduğu belirtilirken, patlamanın etkisi ile aracın hurda yığınına döndüğü ve çevredeki binaların da
hasar gördüğü bildirildi. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi (Kyn: EURONEWS).
EP-20160206-0198-BIH --- Bosna-Hersek'te domuz gribinden 2 kişi öldü
Bosna-Hersek Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkede H1N1 virüsünden dolayı 2 kişinin hayatını
kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, 6 kişinin de hastanelerde gözetim altında tutulduğunu belirtti.
Açıklamada 62 yaşında bir kadının virüs sebebiyle bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu Zenica Devlet
Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, aynı hastanede bulunan diğer hastaların da
virüsü kapmış olmalarından endişe edildiğini belirtirken, bu yılki ilk H1N1 vakasının başkent
Saraybosna'da 32 yaşında bir kadında görüldüğü ve kadının hayatını kaybettiği belirtildi (Kyn:
haberler.com).
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