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15 - 21 ŞUBAT 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160216-0219-TUR --- Uşak'ta H1N1 virüsü
Uşak Devlet Hastanesinde H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören R.Z. hayatını kaybetti. Uşak’ın Sivaslı
ilçesinde yaşayan ve 20 gün önce rahatsızlanarak tedavi için Uşak Devlet Hastanesine getirilen, 39
yaşında iki çocuk babası R.Z.’nin, hayatını kaybettiğini belirten Uşak Valisinin verdiği bilgide, H1N1
virüsü taşıdığı belirlenen hastanın yaklaşık 3 haftadır tedavisinin sürdüğünü belirtti. Açıklamada,
yapılan testlerde 3 hastanın daha bu virüsü taşıdığının belirlendiği ve bu hastaların da tedavilerinin
sürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, 2 Şubat'ta H1N1 virüsü nedeniyle bir kişinin daha hayatını
kaybettiği ve kent genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiği açıklandı (Kyn: AA).
VW-20160217-0220-TUR --- Ankara'da terör saldırısı
(Son Güncelleme Tarihi: 19.02.2016) Ankara'daki terör saldırısında yaralananlardan 5'i yoğun
bakımda olmak üzere, 12 kişinin tedavisi devam ederken, İbni Sina Hastanesi'nde tedavi altına alınan
bir kişinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi sonucu hain saldırıda ölenlerin sayısı 29'a
yükseldi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 17.02.2016) Başkent Ankara'da, İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan
Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında saat 18.31’de patlama meydana geldi.
Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, Eskişehir-Ankara yolu üzerinde Milli Savunma Bakanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ve askeri lojmanların bulunduğu
Devlet mahallesindeki İnönü Bulvarı’nda saat 18.31’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen patlamada,
28 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanı, saldırıda yaralanan
61 yaralıdan 30’unun ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğunu belirtti. Patlamada üç
servis aracında ve bir özel araçta ağır hasar meydana geldi. Ayrıca caddeden geçen araçların camları
kırıldı. Terör saldırısının faillerinin bölücü terör örgütü PKK ve uzantıları YPG ve PYD olduğu tespit
edildiği açıklandı (Kyn: AA).
LS-20160217-0221-TUR --- Niğde’de heyelan tehdidindeki 3 köy taşınacak
Niğde’nin Ulukışla İlçesi’ndeki Hasangazi, Tekneçukur ve Çanakçı Köyleri’nde heyelan, sel baskını ve
kaya düşmesi tehlikesi altında olan 3 köyün taşınmasına karar verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
yetkilileri, köylülerin ihbarı ile yapılan tetkikler sonucu bölgenin risk taşıması üzerine böyle bir kararın
alındığını belirtti (Kyn: DHA).
EQ-20160218-0222-TUR --- Kayseri Sarıoğlan'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Kayseri ilinin Sarıoğlan ilçesi Palas Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana
geldi. 09.56’da meydana gelen ve odak derinliği 4.5 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı.
Depremin Sarıoğlan ilçesinin yanı sıra Bünyan ilçesi ve çevredeki bazı yerleşim merkezlerinde de
hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).
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DÜNYADA:
VW-20160215-0223-SYR --- Rusya, Azez'e balistik füzelerle saldırdı
Suriye'nin Lazkiye Limanı açıklarında demirli Rus savaş gemilerinden sabah saatlerindede Halep'in
Azez ilçesindeki okul, hastane ve sivil yerleşim birimlerine yönelik 8 balistik füze attığı bildirildi.
Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 19 kişinin öldüğü, 60'in üzerinde kişinin de
yaralandığı belirtildi. Uzun menzilli füzeyle gerçekleştirilen saldırıda hasar gören Kadın Doğum ve
Çocuk Hastanesi kullanılamaz hale geldi. Zeytin bahçesine düşen balistik füzelerden birinin
patlamadığı tespit edildi. Bombardımanda yaralananlardan 10'u çocuk 35 kişi, Öncüpınar Sınır
Kapısına getirilerek ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldığı, 25'inin ise Azez'de
muhaliflerin kontrolündeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralılardan bazılarının sağlık
durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160215-0224-SYR --- Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı
Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’na yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin İdlib
iline bağlı Maarat El Numan Kasabası’na Rusya’ya ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında,
37 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı bildirildi. Öğle saatlerinde yapılan saldırıda uçaklardan
atılan 4 bombanın, Maarat El Numan Kasabası’nda yerleşim yerlerine ve medikal insani yardım örgütü
Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinin görev yaptığı bir hastaneye isabet etti. Saldırı sonrası binaların
yıkılırken, çevredeki vatandaşlar enkaz altında kalan insanları kurtarmak için seferber olduğu, ölü ve
yaralılar arasında doktor ya da herhangi bir sağlık görevlisinin olup olmadığı konusunda kesin bir
bilginin bulunmadığı belirtildi (Kyn: stargazete.com).
EP-20160215-0225-RUS --- Rusya'da ilk kez Zika vakası tespit edildi
Güney Amerika’dan sonra ABD ve Avrupa’ya sıçrayan Zika virüsüne, Rusya’da da rastlandı. Rusya
Federal Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, Moskova’daki bir hastanın testleri
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pozitif çıktığı, ülkede ilk kez bir Zika virüsü vakasının kayda alındığını açıklandı. Açıklamada,
Dominik Cumhuriyeti’nde yaptığı tatilden Moskova’ya dönen bir kadında döndükten birkaç gün sonra
etkisini göstermesi nedeniyle fark edilmediği belirtilirken, havalimanı ve limanlarda 50 bin kişinin test
edildiği kaydedildi. Hastanın Dominik Cumhuriyeti'nde tatil yaptığı, virüsü orada kapmış olabileceği,
her ihtimale karşı yolculuk ettiği uçağın da dezenfekte edildiği ifade edildi. Zika virüsü tespit edilen
kadının sağlık durumunun tatmin edici düzeyde olduğu belirtilen hasta ismi belirtilmeyen bir hastanede
özel bir bölümde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Ayrıca yapılan klinik testler sonucunda hastanın
aile üyelerinde virüse rastlanmadığı, hasta ile aynı uçakta bulunan yolcuların da virüs tehdidi
taşımadığı açıklandı (Kyn: AA).
VW-20160215-0226-CMR --- Kamerun'da Boko Haram saldırısı
Kamerun'da ülkenin kuzeyindeki Logone Chari bölgesindeki Tumbum Kare kasabasına 100'e yakın
Boko Haram militanı tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 13 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, ölenler arasında Hristiyanların yanı sıra Müslümanların da olduğu belirtti (Kyn: AA).
VW-20160215-0227-COG --- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde saldırı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ülkenin doğusunda bulunan Beni bölgesindeki Kambi Ya Chui
kasabasına, Ugandalı ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin
de yaralandığı bildirildi. Sivil toplum kuruluşu Barış, Demokrasi ve İnsan Haklarını Geliştirme
Araştırma Merkezinden (CEPADHO) yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan bazılarının sağlık
durumunun ağır olduğunu bu nedenle ölü sayının yükselebileceği kaydedildi (Kyn: AA).
EP-20160216-0228-TWN --- Tayvan'da kuş gribi alarmı
Tayvan'ın Pingtung kentinde bir tavuk çiftliğinde H5N2 virüsü tespit edildi. Kuş gribi virüsü görülen
çiftlikte 3 bin 88 tavuğun itlaf edildiğini açıklayan Hayvan, Bitki Sağlığı, İnceleme ve Karantina
Dairesi yetkilileri, tavukların itlaf edilmesinde standart yöntemin uygulandığını, çiftlik ile çevresinde
temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20160216-0229-SOM --- Somali’de silahlı saldırı
Somali’nin Aşağı Şebelle bölgesindeki Afgooye kentinde hükümet güçlerine ait bir kontrol noktasına,
Eş-Şebab örgütü militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendiği, saldırının ardından da iki taraf
arasında yaşanan şiddetli çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı belirtildi
(Kyn: AA).
FL-20160216-0230-ARG --- Arjantin’de sel
Arjantin’de etkili olan sağanak yağışın nedeniyle 1,3 milyon nüfusa sahip Codoba kentinde sel
meydana geldiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel nedeniyle çok sayıda evin sular altında
kaldığını belirten yetkililer, 200 kişinin bölgeden tahliye edildiğini ve güvenli yerlere yerleştirildiğini
belirtti. Yolların sel suları ile dolduğu, araçların suya gömüldüğü ve ulaşımın güçlükle sağlandığı
belirtildi. Sel ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatları üzerine devrilen ağaçlar nedeniyle başkentte 40
mahalleye elektrik verilemediği bildirildi (Kyn: AA).
EX-20160216-0231-RUS --- Rusya’da doğalgaz patlaması: En az 7 ölü
Rusya’nın Yaroslavl kentinde bir apartmanda meydana gelen patlamada, aralarında iki çocuğun da
olduğu, 7 kişi hayatını kaybetti. Faciada beş bina yerle bir olurken, 20 binada da hasar oluştu.
Apartmanların enkazı altında kaç kişinin olduğu henüz bilinmediğinden ölü sayısının artmasından
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endişe edildiğini açıklayan yetkililer, enkaz altından çıkarılanların kimliklerinin de henüz tespit
edilemediğini belirtti. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken çevre binaların da olası
risklere karşı tahliye edildiği belirtilirken, dokuz yaralı hastanede tedavi altına alındı. İlk incelemelere
göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu ve beş katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana
geldiği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20160217-0232-YEM --- Yemen'de intihar saldırısı: 13 ölü, 50 yaralı
Yemen’in geçici başkenti Aden şehrinde, Ra's Abbas Askeri Kışlası'na düzenlenen intihar saldırısında
13 askerin hayatını kaybettiği, 50’sinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı düzenleyen intihar
bombacısının askeri üniformayla kışlaya girdiği ve askeri kalabalığın arasında kendisini patlattığı ifade
edildi (Kyn: haberler.com).
VI-20160217-0233-FAS --- Fas'ta trafik kazası: 8 ölü, 30 yaralı
Fas’ın kuzeyinde bulunan Nador kenti yakınlarında meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 2’si ağır 30 kişi
yaralandı. Yerel kaynaklara göre kaza, bir otobüsle başka bir aracın çarpışması sonucu meydana geldiği
belirtildi (Kyn: haberler.com).
FR-20160218-0234-BOL --- Bolivya'da yangın: 6 ölü, 28 yaralı
Bolivya'nın El Alto kentinde, eğitim sisteminin iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıkan protestocular ve
polis arasında yaşanan arbede sırasında çıkan yangında 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Yangının
belediyeye ait bir binada çıktığı belirtilirken, Holandes Hastane Müdürü, ölenlerin belediye çalışanı
olduğunu ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettiğini açıkladı (Kyn: AA).
VI-20160218-0235-GNA --- Gana'da trafik kazası: 71 ölü, 23 yaralı
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, Tamale kentinden Kumaşi’ye giden bir yolcu otobüsünün, ülkenin
başkenti Akra’nın 420 kilometre kuzeyindeki turistik şehir Kintampo'da domates yüklü kamyon ile
kafa kafaya çarpışması sonucu 71 kişi hayatını kaybetti, 5’i çocuk 23 kişi yaralandı. Yaralıların
bölgedeki devlet hastanesinde tedavi altına alındığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kazada yaralanan 13 kişinin durumunun ciddi olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği
bildirildi (Kyn: İHA).
EP-20160218-0236-KOR --- Güney Kore'de şap hastalığı tekrar baş gösterdi
Güney Kore Tarım Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, Gongju ve Cheonan şehirlerinde çiftliklerde iki şap
hastalığı vakası görüldüğünü açıkladı. Hastalık tespit edilen hayvanlar karantina altına alınırken,
hastalığın ülke geneline yayılmasından endişe edildiği belirtildi. Şap hastalığı, 2015 Nisan ayından bu
yana geçtiğimiz ayın başında Kuzey Jeolla Bölgesi'nde görüldüğü bu nedenle hayvanların ve çiftlik
araçlarının bölge dışına çıkmasını engellendiği belirtilirken, engelin geçen hafta kaldırıldığı belirtildi
(Kyn: haberler.com).
EP-20160219-0237-ZAF --- Güney Afrika’da Zika virüsü
Johannesburg ziyaretinden Güney Afrika’ya dönen Kolombiyalı bir işadamına Zika virüsü enfeksiyonu
tanısı konduğu bildirildi. Güney Afrika Sağlık Bakanı, bu vakanın Güney Afrika’da görülen ilk Zika
virüsü vakası olduğunu belirtti. İşadamının ülkeye geldikten 4 gün sonra ateş belirtileri ve döküntünün
başladığı belirtilen açıklamada, devlet tarafından işletilen Ulusal Enstitüsü tarafından gerekli Bulaşıcı
Hastalıklar ile ilgili testlerin yapıldığı ve teşhis koyulduğu belirtildi (Kyn: AA).
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VW-20160219-0238-CMR --- Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 25 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 22.02.2016) Kamerun'da Boko Haram'ın geçen hafta peş peşe düzenlediği
intihar saldırılarında ölü sayısı 25'e çıktığı, yüzlerce kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer, yaralı
sayısının yüksek olmasından dolayı ölü sayısının yine artabileceğini ifade etti.
(İlk Haber Tarihi: 19.02.2016) Kamerun'da ülkenin kuzeyindeki Uç Kuzey Eyaleti’nin Meme
bölgesindeki halk pazarına Boko Haram örgütünün sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda 20 kişi
hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Yetkililer, saldırının iki intihar eylemcisini peş peşe düzenledikleri
intihar saldırısı ile gerçekleştirildiğini belirterek ağır yaralılar bulunduğunu ve ölü sayısının
artabileceğini belirtti (Kyn: AA).
VW-20160220-0239-PHL --- Filipinler'de çatışma: 21 ölü
Filipinler'in güneyindeki bir askeri kampa kimliği belirsiz kişilerce açılan ateşte 3'ü asker 20 kişi öldü.
Askeri sözcü General Restituto Padilla, henüz hangi gruba mensup olduğu tespit edilemeyen yaklaşık
40 militanın, cumartesi günü Lanao del Sur kentinin Butig ilçesindeki askeri kampa ateş açtığını belirtti
(Kyn: AA).
VW-20160220-0240-PHL --- Filipinler'de bombalı saldırı: 1 ölü, 38 yaralı
Filipinler’in güneyinde bulunan Sultan Kudarat şehrindeki Esperanza kasabasında bir karnavala atılan
iki el bombasından bir tanesinin patlaması üzerine 6 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği, 38 kişinin
de yaralandığı bildirildi. Merkez Mindanao Bölgesel Polisi Sözcüsü, motosikletli saldırganların
karnaval alanına iki el bombası attığını ve birinin patlamamış halde polis tarafından ele geçirildiğini
bildirdi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, birinin durumunun ise ciddiyetini
koruduğu aktarıldı (Kyn: trhaberler.com).
TC-20160221-0241-FJI --- Fiji’yi Tropikal Winston kasırgası vurdu
(Son Güncelleme Tarihi: 22.02.2016) Fiji’de hafta sonu etkili olan Winston kasırgasında ölenlerin
sayısının 43’ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, kasırganın 35 bin kişinin evsiz kalmasına ve
milyonlarca dolarlık maddi hasara yol açtığını belirtti. Winston kasırgasının Koro Adası'ndaki ev ve iş
yerlerinin büyük bir kısmının yerle bir olduğuna işaret eden Perrin, 30 kişilik bir ekibin ada halkına
yiyecek ve içme suyu götürdüğünü belirtti. Perrin, adada evsiz kalan 4 bin 500 kişi için geçici barınak
yapılacağını kaydetti. Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Taveuni Adası'nın da kasırgadan en fazla
etkilenen bölgeler arasında yer aldığına dikkati çeken Perrin, ölü sayısının artmasından endişe
duyulduğunu sözlerine ekledi. Fiji, hafta sonu son yılların en şiddetli kasırgasını yaşamıştı. Saatteki
hızı 296 kilometreyi bulan kasırga, büyük hasara yol açmıştı. Büyük Okyanus'un güneyinde 100'den
fazla adadan oluşan Fiji, yaklaşık 900 bin nüfusa sahip. Perrin, kayıp 4 kişinin bulunması için de arama
çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların havadan çektiği
görüntüler sayesinde kasırganın etkilerinin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Perrin, etkilenen bölgelere
yardım gönderildiğini ve salgın hastalıkların önlenmesi için önlemlerin alınmaya başlandığını kaydetti.
Bazı adalarla hala iletişim sağlanamadığına dikkati çeken Perrin, ölü sayısının artmasından endişe
duyulduğunu sözlerine ekledi. Ölenler arasında 10 aylık bir bebek de bulunuyor. Fiji Adalet ve Maliye
Bakanı, kasırganın binlerce kişinin de evsiz kalmasına neden olduğu ülkede hasarın yaklaşık 460
milyon ABD doları civarında olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan
(UNICEF) yapılan açıklamada ise Fiji’de 120 bin çocuğun Winston Kasırgası'ndan etkilendiğinin
tahmin edildiği belirtildi. Ülkede 34 bin kişi evsiz durumda Binlerce evin hasar gördüğü Fiji’de, 34 bin
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kişi halen ülkede oluşturulan 424 tahliye merkezinde kalıyor (Kyn: AA).
22.02.2016 Fiji’de hafta sonu etkili olan Winston kasırgasında ölenlerin sayısı, 20'ye çıktı. Fiji Yayın
Kurumu (FBC), saatte 325 kilometreye ulaşan Winston kasırgası sonucu 10 kişinin Batı Bölgesi’nde, 7
kişinin Ra’da ve 3 kişinin de Nadi, Viti Levu ve Lautoka’da hayatını kaybettiğini duyurdu. Yasawa
Adası’ndan geçen hafta cuma günü balık avlamak için denize açılan 7 balıkçıdan hala haber
alınamadığı belirtildi. Yaklaşık 4 bin kişi, 68 tahliye merkezine yerleştirildiğini belirten Fiji Başbakanı,
devletin tüm birimlerine çağrıda bulunarak zor durumdaki halka yardım etmelerini istedi. Arama
kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ülkede, ölü sayısının artmasından endişe edildiği
belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi 21.02.2016) Fiji tarihinin en güçlü kasırgası olarak tanımlanan Tropikal Winston
kasırgasında 5 kişi hayatını kaybetti. Hafta sonundan itibaren Fiji’yi etkisi altına alan Winston
kasırgasında, yaşamını yitirenlerden ikisinin Ba Misyoner Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra hayatını
kaybettiği belirtildi. Diğerlerinin de Koro ve Ovalau Adası ile Tailevu bölgelerinden olduğu bildirildi.
Kasırganın yıktığı ağaçların yolları kapatması nedeniyle halen ulaşılmayan bölgelerde ölü ve yaralıların
bulunabileceğinden endişe edildiği bildirildi. Bunun yanında, Koro Adası’nda yer alan Navaga
köyünde 50 ev yıkılırken, kasırganın vurduğu yerlerde su şebekeleri ve elektrik hatları hasar gördü.
Ülke genelinde yaklaşık 900 bin kişi elektriksiz kaldı. Ülkede bulunan üç üniversitede de hafta
başından itibaren ikinci bir açıklamaya kadar eğitime ara verilirken, Fiji hükümeti sel ve toprak
kaymalarına karşı ülkede 30 günlük acil durum ilan etti (Kyn: AA).
VW-20160221-0242-SYR --- Humus'ta çifte bombalı saldırı: 57 ölü
Suriye'de Humus kentinin işlek caddelerinden biri olan Sittin Caddesi'nde bomba yüklü iki araçla
düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 57 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı
bildirildi. Saldırı sonucu civardaki ev ve işyerlerinde büyük hasar meydana gelirken, caddede bulunan
toplu taşıma araçlarında da hasar oluştuğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğu ifade
edildi (Kyn: İHA).
VW-20160221-0243- SYR --- Şam'da iki bombalı saldırı: 83 ölü
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde, Suriye'deki en önemli Şii türbesi kabul edilen Seyyide Zeynep
türbesinin bulunduğu Seyyide Zeynep beldesinde düzenlenen 4 bombalı saldırıda 83 kişinin hayatını
kaybettiği, 178’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırının
Seyyide Zeynep bölgesinde bomba yüklü araç ile iki canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini belirtti
(Kyn: stargazete.com).
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