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08 - 14 ŞUBAT 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160208-0199-TUR --- Edremit Körfezi'nde tekne battı: 27 ölü
Türkiye’den Yunanistan’ın Midilli adasına geçmeye çalışan göçmen teknesinin Edremit Körfezi
açıklarında alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 11’i çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i
kadın 4 kişinin de kurtarıldığı bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesi
Altınoluk Mahallesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin yardım talep ettiği bilgisi üzerine ekiplerin
botlar ve helikopterle arama çalışması başlatıldığı belirtildi. Kurtarılan göçmenlerin ifadelerinden 40
kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen göçmenleri arama faaliyetlerine
devam edildiği belirtilirken, kıyıya çıkarılan cesetler Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
(Kyn: EURONEWS).
EP-20160212-0200-TUR --- Ordu'da H1N1 virüsünden bir kişi öldü
Ordu'da H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyle Ordu Devlet Hastanesinde 8 Ocak'tan bu yana tedavi gören 35
yaşındaki A.B. yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Tetkiklerde "domuz gribi" olarak bilinen
H1N1 virüsü taşıdığı belirlenen kadın hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Ordu Devlet Hastanesi
ve Ünye Devlet Hastanesinde 2 kişide daha H1N1 virüsüne rastlandığı, bu kişilerin tedavilerinin
yoğum bakım servisinde sürdüğü öğrenildi (Kyn: AA).
VI-20160213-0201-TUR --- Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 19 yaralı
Adıyaman'da yolcu minibüsünün Adıyaman-Kâhta karayolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün
direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildiği kazada, 19 kişinin yaralandığı
bildirildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır
olduğu belirtildi (Kyn: AA).
DÜNYADA:
VW-20160208-0202-IRQ --- Irak'ın başkenti Bağdat’ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Ed-Devre bölgesi ile Fırat Mahallesi arasında yola yerleştirilmiş bombanın
patlaması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığını
bildirildi (Kyn: turkiyegazetesi.com.tr).
EP-20160208-0203-BEN --- Benin'de Lassa virüsü 23 can aldı
(Son Güncelleme Tarihi: 17.02.2016) Benin'de Lassa sıtmasından ölenlerin sayısının 23’e yükseldiği
bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, devlet radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede Lassa sıtması
yüzünden 23 kişinin öldüğünü ve şüpheli vaka sayısının 67'ye yükseldiğini açıkladı. Lassa vakalarıyla
yakın temas halinde olan yaklaşık 400 kişinin de gözetim altında olduğunu, ancak belirti
göstermediklerini ifade eden yetkililer, ölü ve vaka sayısının artmaması için önlem alındığını belirtti
(Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 08.02.2016) Benin Sağlık Bakanlığı Batı Afrika'da sık rastlanan ve belirtileri
Ebola'ya benzeyen Lassa Virüsü Kanamalı Ateşi nedeniyle ülkede ocak ayından bu yana 12 kişinin
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hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerden 4’ünün sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada,
hastanede 25 vakanın tedavi altında olduğu belirtildi. Yetkililer, vakalara temas eden 350 kişinin de
gözlem altında tutulduğunu belirtti (Kyn: AA).
FL-20160209-0204-IDN --- Endonezya'da seller
Endonezya'da etkili olan Muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, suyun bazı yerlerde 3 metreye kadar yükseldiği Batı Sumatra eyaletinde heyelan sonucu 7
kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de sel suları nedeniyle güvenli bölgelere tahliye edildi. Açe
eyaletinin kuzeyinde de şiddetini artıran yağmurlar nedeniyle binlerce kişi, evlerini terk etmek zorunda
kaldı. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (Basarnas), Sumatra bölgesinde şiddetli yağmurların cuma
gününden bu yana devam ettiğini, bölgede yaklaşık 2 bin evin su altında kaldığını ve binlerce kişinin de
güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti. Bölgede çalışmalarımın devam ettiği açıklandı (Kyn: AA).
VI-20160209-0205-DEU --- Almanya'da tren kazası
(Son Güncelleme Tarihi: 16.02.2016) Münih'in güneyinde bulunan Bad Aibling kentinde 9 Şubat'ta
iki tren kafa kafaya çarpıştığı ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin de yaralandığı kazanın insan
hatasından kaynaklandığının kesinlik kazandığı belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 09.02.2016) Almanya'nın Bavyera eyaletinde, Holzkirchen ve Rosenheim
istasyonları arasında sefer yapan Meridian trenlerinin Bad Aibling kenti yakınlarında çarpışması
sonucu meydana gelen kazada 11 kişinin öldüğü, 18’i ağır 81 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.
Çarpışma anında trenlerde 150 dolayında yolcu olduğu belirtilirken, kurtarma çalışmalarına yaklaşık
700 kişinin katıldığı belirtildi. Münih'e 60 kilometre uzakta bulunan kaza yerine helikopter
gönderildiğini belirten Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ölü sayının artabileceğinden endişe
duyulduklarını, yaralıların helikopterlerle özel hastanelere kaldırıldığını açıkladı. İki trenin 100
kilometre hızla birbirine girdiği belirtilen açıklamada, trenlerin çarpıştığı yolda tek ray hattının
bulunduğunu, iki trenin kafa kafaya çarpıştığı, daha sonra bir trenin vagonlarının devrildiği belirtildi.
Kazanın meydana geldiği yere zor erişildiğini, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle
gerçekleştiğini belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre kazanın insani ihmalden kaynaklandığı
belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160209-0206-NZL --- Yeni Zelanda’da Zika virüsü
Yeni Zelanda’dan Tonga’ya ailesiyle tatile giden bir kadın Zika virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Yeni Zelanda’nın Canterbury bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki 4 çocuk annesi kadının, Tonga Adası'na
yaptığı ziyaret sırasında Zika virüsüne yakalandığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan
ve bir gün süreyle tutulduğu hastaneden taburcu olan kadının, virüsü kaptığı Tonga’daki ailesi için
endişe duyduğu belirtildi. Öte yandan yine Tonga’dan tatilden dönen Yeni Zelandalı 18 yaşındaki bir
kadında daha Zika virüsü tespit edildi. Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, ülkede yıl içinde tespit edilen
Zika virüsü vakasını şu an için 10 olarak açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160209-0207-NGA --- Nijerya'da intihar saldırısı: 65 ölü, 150 yaralı
Nijerya'da ülkenin kuzeydoğusundaki Dikva bölgesinde, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı
kampa düzenlenen intihar saldırılarında 65 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Patlamaları Boko Haram militanı olduğu tahmin edilen iki kadın militanın üzerlerindeki
bombayı patlatması sonucu gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırıda bazı cesetlerin tanınmayacak
şekilde yandığı belirtildi. Salı günü gerçekleşen saldırı, telefon hatlarının kesik olması nedeniyle, ancak
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24 saat sonra kamuoyuna duyuruldu (Kyn: EURONEWS).
VW-20160209-0208-SYR --- Şam’da orduevi yakınlarında bombalı saldırı: 8 ölü
Suriye’nin başkenti Şam’ın kuzeyindeki Masaken Barzeh bölgesinde bir sebze haline bomba yüklü bir
araçla düzenlenen saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı,
aynı zamanda orduevi yakınlarında meydana geldiği belirtilirken, hayatını kaybedenler ve yaralıların
arasında polislerin de bulunduğu belirtildi (Kyn: İHA).
DR-20160210-0209-ETH --- Etiyopya’da kuraklık uyarısı
Etiyopya’da son 50 yılın en kurak döneminin yaşandığı belirten yetkililer durumun bir krize dönüşeceği
uyarısında bulundu. Yetkililer, ülkeye ayrılan gıda yardımlarının Nisan ayında tükeneceğini bildirdi.
İlave bağışların gelmemesi halinde ülkede beş yaş altındaki 400 binden fazla çocuğun açlık tehdidiyle
karşı karşıya kalacağı belirtildi (Kyn: EURONEWS).
EP-20160210-0210-CHN --- Çin'de Zika virüsü vakasına rastlandı
(Son Güncelleme Tarihi: 15.02.2016) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin başkenti Guangco'da
Baiyun Uluslararası Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan bir kişide, Zika virüsüne rastlandı. Baş ağrısı
ve baş dönmesi şikâyetlerinin de bulunduğu hasta, Zika virüsü taşıdığı şüphesi ile karantina altına
alındı. Hastada, yapılan testler sonucu, Zika virüsü bulgusuna rastlandı. Virüs görülen kişinin, üç
senedir Venezuela'da çalıştığı, 9 Şubat'ta bu ülkeden ayrıldığı ve Hollanda ile Rusya'daki aktarmaların
ardından 12 Şubat'ta Çin'e giriş yaptığı belirtildi. Hastanın, belirtiler ortaya çıkmadan yaklaşık iki hafta
önce Venezuela'daki arkadaşlarıyla bir araya geldiği kaydedildi. Ülkedeki ilk Zika virüsü vakasına,
geçen hafta yurt dışı seyahatinden dönen bir kişide rastlanmıştı (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi: 10.02.2016) Çin'de yurt dışı seyahatinden dönen bir kişide sivrisinek yoluyla
bulaşan Zika virüsüne rastlandı. Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu (NHFPC), ülkenin
güneydoğusunda bulunan Ciangşi eyaletinin Ganşian kentinde 34 yaşındaki bir erkekte Zika virüsünün
tespit edildiğini duyurdu. Zika virüsü görülen kişinin, Venezuela seyahati dönüşünde 5 Şubat'ta Hong
Kong ve Şıncın üzerinden Ciangşi'ye giderken baş ağrısı, ateş ve baş dönmesi belirtilerinin görüldüğü
ifade edildi. Hastanın, Ganşian kentindeki bir hastanede karantina altına alındığı ve tedavisinin sürdüğü
kaydedilirken, hastanın vücut sıcaklığının normale dönmeye başladığı bildirildi (Kyn AA).
VI-20160210-0211-PAK --- Pakistan'da doğalgaz tankeri kazası: 12 ölü
Pakistan’ın Pencap eyaletinin Nankana Sahib kentinde sabah saatlerinde aşırı hızla giden bir
otomobilin, sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan park halindeki tankere çarpması sonucu büyük bir
patlamanın yaşandığı, 6’sı çocuk 12 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza sırasında
10 öğrenci taşıyan üç tekerlekli taksi aracının da kazanın meydana geldiği yerde seyir halinde olduğu
ve patlamadan dolayı alev aldığı ve öğrencilerden 6’sının hayatını kaybettiği belirtildi. Yoğun sis ve
aşırı hızdan kaynaklandığı açıklanan kazada, yaralılardan 12'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu
bildirildi (Kyn: AA).
DR-20160210-0212-HTI --- Haiti'de kuraklık alarm veriyor
Birleşmiş Milletler Gıda Programı, son 15 yılın en kurak mevsimini yaşayan Haiti'nin acilen gıda
yardımına ihtiyacı olduğunu açıkladı. Son üç yıldır kuraklıkla mücadele eden, bu yıl da en kurak
mevsimlerinden birini yaşayan Haiti'de nüfus için yeterli mahsul elde edilemediğini belirten Haiti
Hükümeti yetkilileri, yaptığı açıklamada da kuraklık nedeniyle 1 buçuk milyon insanın gıda yardımına
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muhtaç olduğunu, 3 milyon kişinin de yetersiz beslendiği açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160210-0213-CMR --- Kamerun'da Boko Haram saldırısı
Kamerun'da ülkenin kuzeyindeki Nguetchewe bölgesinde Boko Haram'a bağlı bir intihar eylemcisinin
düzenlediği intihar saldırısında 11 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırganın yanında başka bir intihar bombacısının daha bulunduğunu ancak eylemini
gerçekleştiremeden öldüğünü belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti (Kyn: AA).
VI-20160211-0214-OTH --- Mısır’da tren devrildi: 69 yaralı
Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Beni Suef kentinden başkent Kahire’ye doğru ilerlemekte
olan trenin devrilmesi sonucu 69 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, trenin beton duvara çarparak
raydan çıkmasının ardından devrildiğini belirtti. Kazanın ardından kondüktörün de tutuklandığı ifade
edildi (Kyn: haberturk.com).
VW-20160212-0215-SYR --- Rus uçakları, Humus'u bombaladı: 16 ölü
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Humus'un kuzeyindeki Ganto'da yerleşim yerine gerçekleştirdiği
hava saldırısında 16 sivilin yaşamını yitirdiği, onlarca sivilinde yaralandığı bildirildi. Bombardımanda
çok sayıda yerleşim yerinin yıkıldığı ve hasar gördüğü ifade edilirken, Rus uçaklarının saldırılarında
yaralananların beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160212-0216-GRC --- Yunanistan’da H1N1 salgını
Yunanistan’da, bu yıl H1N1 virüsünün neden olduğu grip salgınında ölenlerin sayısının 77’ye çıktığı
bildirildi. Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (KEELPNO) yapılan açıklamada,
grip nedeniyle sağlık merkezlerine başvuran hasta sayısında geçen yıla oranla önemli artış kaydedildiği
belirtilirken, son bir haftada yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören yaşları 45-55 arasında 6 kişinin
hayatını kaybettiği açıklandı. Salgının bu yıl daha aktif şekilde görüldüğü ve küçük yaştaki çocukları da
etkilediği vurgulanan açıklamada, son 24 saat içerisinde 42 çocukta H1N1 virüsü tespit edildiği ifade
edildi. Uzmanlar, ülkenin çeşitli yerlerinde kış mevsiminin başından itibaren salgından etkilenen 286
kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını, aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 122’sinin
tedavisinin sürdüğünü açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160212-0217-MLI --- Mali'de MINUSMA’ya saldırısı
Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonunun (MINUSMA) Kidal'daki kampına sabah
saatlerinde düzenlenen saldırıda 5 Barışgücü askerinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 askerin de
yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160214-0218-SYR --- Rus savaş uçakları yine ölüm yağdırdı: 10 ölü
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in Katranci mahallesinde yerleşim yerine düzenlediği hava
saldırısında, 10 sivil hayatını kaybettiği bildirildi. Rusların vurduğu yerleşim yerinde çok sayıda kişinin
de yaralandığını ifade eden yetkililer, söz konusu mahallede olay yerinde çok sayıda ev ve iş yerinin
yıkıldığını ve hasar gördüğünü açıkladı. Sivil savunma ekiplerinin yıkılan evlerin enkazında ölü ve
yaralı olup olmadığına ilişkin arama kurtarma çalışmasının devam ettiği belirtildi (Kyn: star.com.tr).
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