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22 - 28 ŞUBAT 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160222-0244-TUR --- Erzincan'da yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 23 yaralı
Erzincan'da, Şanlıurfa'dan Artvin'e gitmekte olan yolcu otobüsü ile yolda kar temizliği yapan
Karayollarına ait iş makinesinin Erzincan-Sivas karayolunun 50'nci kilometresindeki Yıldırım Akbulut
Kayak Tesisleri mevkiinde çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle
yolcu otobüsünün kayarak yan döndüğü kazada, yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu
belirtilirken, yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir
hastanede tedavi altına alındı (Kyn: AA).
VI-20160222-0245-TUR --- Aydın'daki trafik kazası
Aydın-İzmir otoyolu gişelerinde, Antalya'dan İzmir istikametine giden otobüs ile aynı firmaya ait
Aydın'dan İstanbul'a giden otobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki
hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 8'i ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 17 yaralının
tedavisi ise sürdüğü belirtildi. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin
bulunduğu öğrenildi. Çarpışmanın etkisi ile iki otobüste büyük hasar oluştuğu belirtilirken, kazanın, her
iki otobüs sürücüsünün otoyol girişinde aynı turnikeden geçmek istemeleri sonucu meydana geldiği
tespit edildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol otobüslerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı (Kyn:
DHA).
VI-20160224-0246-TUR --- İzmir'de trafik kazası: 24 yaralı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, Kemalpaşa Belediyesinde görevli işçileri taşıyan servis otobüsü ile
tankerin çarpıştığı kazada 2’si ağır, 24 kişi yaralandı. Kazanın, eski İzmir yolunun 21. kilometresindeki
Armutlu Mahallesi mevkiinde gerçekleştiği belirtilirken, ambulanslarla İzmir ve Manisa’daki
hastanelere kaldırılan yaralılardan tanker ve otobüs şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi
(Kyn: AA).

DÜNYADA:
VW-20160222-0247-AFG --- Afganistan'da intihar saldırısı: 13 ölü
Afganistan'ın Parvan vilayetinin Gird ilçesinde bir kliniğin önünde kalabalığın bunduğu alanda
düzenlenen intihar saldırısında 4’ü sivil polis olmak üzere 13 kişinin hayatını kaybettiği, çoğu sivil 19
kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı Taliban üstlendi (Kyn: AA).
EN-20160223-0248-PER --- Peru'da petrol sızıntısı
Peru'da ham petrol taşınan ana borudaki sızıntı nedeniyle Amazon bölgesinin 3 bin varil ham petrolle
kirlendiği bildirildi. Devlete ait Petroperu şirketi, petrol sızıntısının, Amazon'da en az yedi yerli
topluluğunun su ihtiyacını karşıladığı Chiriaco ve Morona nehirlerini etkilediğini açıkladı. Ana
borudaki ilk sızıntıya, bölgede meydana gelen bir heyelanın yol açtığı, ikinci çatlağın nedeninin ise
bilinmediği belirtildi. Petroperu şirketi, nehirlerin tamamen temizleneceği, yerli toplulukların su ve
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gıda ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı. Peru Sağlık Bakanlığı, beş bölgede su kalitesinde acil
durum ilan edildiğini belirtti (Kyn: AA).
VI-20160223-0249-NLD --- Hollanda'da yolcu treni vince çarptı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a 125 kilometre uzaklıktaki Dalfsen yakınında bir
vince çarparak raydan çıkması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin
bildirildi. Yerel saatle sabah 09.00 sularında meydana gelen kazada, yolcu treninin bir
çarpmanın etkisiyle trenin dört vagonunun raydan çıktığı belirtildi. Yetkililer,
soruşturmanın başladığını belirtti (Kyn: AA).

yolcu treninin
de yaralandığı
vince çarptığı,
kazayla ilgili

VI-20160224-0250-NPL --- Nepal'de küçük yolcu uçağı düştü
Nepal’in Jomsom kentinden Pokhara şehrine giden Tara Hava Yolları'na ait 23 kişiyi taşıyan küçük
yolcu uçağı, sabah saatlerinde dağlık bölgede radardan kaybolduğu belirtilirken, uçağın havalandıktan
18 dakika sonra düştüğü bildirildi. Jomsom kentine gitmek üzere havalanan ve içinde ikisi çocuk 20
yolcu ile 3 mürettebat üyesinin bulunduğu uçağın enkazının Rupshe köyü yakınlarında, dağlık alanda
bulunduğu ve 23 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı. Yolcular arasında bir Çin ve bir de Kuveyt
vatandaşının yer aldığı kaydedildi. Uçağın bulunması için bölgeye helikopterler ve arama ekipleri
gönderilmişti (Kyn: İHA).
VW-20160224-0251-CMR --- Kamerun'da Boko Haram saldırısı
Kamerun'da ülkenin kuzeyinde Kolofata bölgesi içinde yer alan Wahuli kasabasına Boko Haram
militanları tarafından gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda,
100'den fazla evinde ateşe verildiğini belirten yetkililer, olayda ölen olmadığını açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160224-0252-SYR --- Rus uçakları İdlib'de pazar yerine saldırdı
Rus savaş uçaklarının İdlib vilayetine bağlı Eriha ilçesinde pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 8
kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda sivil yerleşim yerinde büyük
hasar meydana geldiğini belirten Eriha sivil savunma yetkilileri, olayda yaralananların ilçedeki sahra
hastanelerine kaldırıldığını, sivil savunma ekiplerinin bombardımanda yıkılan evlerin enkazı altında ölü
ve yaralıların olup olmadığına ilişkin araştırma yaptığını belirtti (Kyn: AA).
TC-20160225-0253-USA --- ABD'de kasırga
(Son Güncelleme Tarihi: 25.02.2016) ABD'de etkili olan kasırgalarda ölü sayısı 6'ya yükseldi. İlk
olarak ABD'nin güneyindeki Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletlerinde, daha sonra da ülkenin
doğusundaki Virginia eyaletinde etkisini gösterdiği bildirildi. Virginia Valiliği, çok sayıda kişinin de
yaralandığı kasırga nedeniyle eyalette acil durum ilan ederken hızı saatte 96 kilometreye ulaşan
fırtınada devrilen ağaçların bazı yolların kapanmasına neden olduğu belirtildi. Polis Sözcüsü,
Virginia'da aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin karavan evlerinin yaklaşık 300
metre uzağında ölü bulunduklarını açıkladı. Şiddetli fırtına nedeniyle 2 binden fazla binanın zarar
gördüğü belirtildi. Meteorologlar, olumsuz hava koşullarının süreceği ve bölgedeki 88 milyondan fazla
kişinin bundan etkilenebileceği uyarısı yaptı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 24.02.2016) ABD'de Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletlerinde etkili olan
kasırgada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Louisiana eyaleti yetkilisi, son yılların en şiddetli
kasırgalarından birini yaşadıklarını, yaralanan 31 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Şiddetli fırtınanın vurduğu eyaletlerde okullar tatil edilirken, birçok uçuş da iptal edildi (Kyn: AA).
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CL-20160225-0254-RUS --- Rusya'da maden kazası: 36 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 28.02.2016) Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı, olay sırasında madende
111 madencinin bulunduğu ve 81’inin tahliye edildiğini açıkladı. Madende mahsur kalan 30 işçinin
arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 işçinin cesedine ulaşıldığı belirtilirken, 26 madenciyi arama
faaliyetleri gerçekleştirildiği sırada bugün meydana gelen yeni bir patlama sonucunda 5'i kurtarma
görevlisi ve 1'i madenci olmak üzere 6 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, metan gazı
sızıntısına bağlı olarak meydana gelen patlamaların ardından aralarında 5 kurtarma görevlisinin de
bulunduğu 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Açıklamada, kurtarılanlardan 8 madencinin
yaralanma ve gazdan zehirlenme gibi şikâyetlerle sağlık ekiplerine müracaat ettiği belirtildi. Maden
işletmesinin müdürü, gaz sızıntısının ve yangının devam ettiğini belirtti (Kyn: İHA).
(İlk Haber Tarihi: 25.02.2016) Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nin Vorkuta kentinde bulunan Severnaya
kömür madeninde göçük meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre yaklaşık 90 kişinin enkaz altında
bulunduğu bildirildi. Komi Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı, madende ilk belirlemelere göre
göçük yâda kaya patlaması meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, yaklaşık 90 madencinin enkaz
altında kaldığı ifade ederken, madende arama kurtarma çalışmalarına başlandı (Kyn: İHA).
VW-20160225-0255-SYR --- Rusların Halep'te yerleşim yerlerine yönelik saldırısı
Rus savaş uçaklarının Suriye’nin Halep kenti batısındaki Kaptan el-Cebel beldesinde bir okulun
yakınına düzenlediği hava saldırısında 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı
bildirildi. Kaptan el-Cebel okulunun yakınına isabet eden bombalı saldırıda yaralanan öğrencilerin
beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: İHA).
VW-20160225-0256-IRQ - Başkent Bağdat'taki saldırılarda 10 kişi öldü, 35 kişi öldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzey batısında Şiilerin yoğunlukta olduğu eş-Şule bölgesindeki el-Resul
Camisini hedef alan iki intihar saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı
bildirildi. Saldırı sonrası güvenlik çemberine alınan bölgedeki ölü ve yaralılar, gelen ambulanslarla
yakın çevredeki hastanelere sevk edildi. Saldırı, ilk intihar eylemcisinin kendini patlattığı, ardından
ikinci eylemcinin güvenlik güçlerinin bölgeye geldiği sırada kendini patlatması sonucu
gerçekleştirdiğini belirten yetkililer, bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ’in üstlendiğini açıkladı (Kyn:
AA).
EP-20160226-0257-JPN --- Japonya'da bir kişide Zika virüsü bulundu
Japonya'da ailesiyle Brezilya'ya tatile giden bir gençte Zika virüsüne rastlandığı bildirildi. Tatilini
ailesiyle Brezilya'da geçiren ve ülkeye döndükten sonra yüksek ateş ve deri döküntüsü şikâyetiyle
hastaneye kaldırılan bir gençte Zika virüsü tespit edildi. Hastanın tedavi gördüğü ve hâlihazırda evinde
gözetim altında tutulduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160226-0258-USA --- ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
ABD'nin Kansas eyaletinin Hesston yerleşkesinde yerel saatle 17.00 sıralarında Excel Endüstri adlı bir
fabrika işçisinin düzenlediği silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer,
Excel Endüstri adlı fabrikada gerçekleştiğini ve işten çıkan insanların üzerine rastgele ateş açıldığı
bildirildi. Bölgedeki hastanelerden yapılan açıklamaya göre, hastaneye getirilen yaralılardan bazılarının
durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi (Kyn:
haberturk.com).
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FR-20160227-0259-ZAF --- Güney Afrika’da yangın 500 kişiyi evsiz bıraktı
Güney Afrika’nın güneybatısındaki Cape Town kentinin eteklerinde bulunan gecekondu mahallesinde
çıkan yangında 120’den fazla konutun zarar gördüğü belirtilirken, yaklaşık 500 kişinin evsiz kaldığı
bildirildi. Yetkililer, neden çıktığını belirlenemeyen, yangında evlerini kaybeden yaklaşık 500 kişinin,
kentte bulunan korunaklı bir salona yerleştirildiğini açıkladı. Kızıl Haç, etkilenen kişilere gıda, giyecek
ve battaniye yardımı yaptığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160227-0260-AFG --- Afganistan'da intihar saldırısı: 11 ölü, 40 yaralı
Afganistan’ın Kunar kentinde, valiliğe gerçekleştirilen bombalı saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği,
40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının, intihar eylemcisinin motosiklete yerleştirdiği bombayı
valilik binasının önünde patlatması sonucu gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen
olmadığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160227-0261-AFG --- Afganistan'da intihar saldırısı: 9 ölü, 13 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Savunma Bakanlığı binasının önünde intihar saldırganının
üzerine yerleştirdiği bombayı patlatması sonucu aralarında sivillerinde olduğu 9 kişinin hayatını
kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı Taliban üstlendi (Kyn: AA).
EP-20160227-0262-FRA --- Fransa’da Zika vakası
Fransa Sağlık Bakanı, ülkede ilk kez bir kadında Zika virüsüne rastlandığını açıkladı. Hamile olmadığı
belirlenen kadına, virüsün Brezilya’dan dönen erkek arkadaşından bulaştığı belirtildi. Paris’te yaşadığı
belirtilen kadının durumunun iyi olduğu bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160228-0263-IRQ --- Irak’ta bombalı saldırı
(Son Güncelleme Tarihi: 29.02.2016) Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen saldırılarda ölü
sayısının 70'e, yaralı sayısının ise 97’ye yükseldiği bildirildi. Sadr bölgesindeki saldırıyı terör örgütü
DAEŞ üstlendi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 28.02.2016) Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta
bulunduğu Sadr bölgesindeki Miredi çarşısında, peş peşe gerçekleştirilen bombalı saldırıda 65 kişinin
hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı yetkilisi, ilk patlamanın
telefon satış mağazasında meydana geldiğini, ikinci patlamanın ise ilk patlamanın ardından bölge
sakinlerinin yardım için olay yerine yöneldiği sırada intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak
ettirmesiyle gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, emniyet güçlerinin, olay yerini güvenlik
çemberine aldığı, ölü ve yaralıların ise çevre hastanelere nakledildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160228-0264-SOM --- Somali'de bombalı saldırılar
Somali'nin güneyindeki Baidoa kentinde bir kafe ve lokantayı hedef alan üç ayrı bombalı saldırıda 25
kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. İntihar eylemcilerinin, Baidoa'daki bir
kafe ile lokantayı hedef alan biri bomba yüklü araçla, iki ayrı saldırı gerçekleştirdiği belirtilirken, aynı
lokantaya düzenlenen üçüncü bombalı saldırının ise uzaktan kumanda aracılığıyla gerçekleştirildiği
belirtildi. Baidoa Devlet Hastanesi Başhekimi, saldırının ardından hastaneye 25'i ölü, 50'si yaralı 75
kişinin nakledildiğini belirtti. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve başkent Mogadişu'ya sevk
edilmesi gerektiğini ifade eden yetkili, durumu kritik olan yaralılar nedeniyle ölü sayısının
artabileceğini belirtti. Saldırıyı, Eş-Şebab örgütünün, kendilerine ait Endülüs Radyosu'nun internet
sitesinden üstlendiği açıklandı (Kyn: AA).
Afet Planlama ve Operasyon Birimi
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