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29 ŞUBAT – 06 MART 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FR-20160301-0265-TUR --- Göksu Deltası'nda yangın
Mersin'in Silifke ilçesinde Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu
Deltası'nda çıkan yangında 150 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Silifke Orman İşletme
Müdürlüğüne bağlı arazözlerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Jandarma olay yerine
gelirken, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edilemediğini belirtildi.
Jandarma ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı, çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği
yapan deltada, arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale şansı olmadığı için kendiliğinden
sönmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, sazlık alanda çıkıp rüzgârın da etkisiyle yayılan yangından
etkilenen kuş türlerinin ve bitki örtüsünün tespiti için sabah saatlerinde çalışma başlatılacağını bildirdi
(Kyn: AA).
WF-20160301-0266-TUR --- Aydın'da orman yangını
Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Yerlice Köyü yakınlarındaki Karıncalı Dağı mevkiinde ormanlık alanda
öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangında, 10
hektarlık orman alanının zarar gördüğü bildirildi. Yangına, 14 arazöz, 3 su tankeri, 4 yangın söndürme
ekibi ile müdahale edildiği ve kontrol altına alındığı belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili
soruşturma başlatıldı. Bölgede hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgârın aralıklı
olarak şiddetini artırması nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğu bildirildi (Kyn: AA).
EP-20160302-0267-TUR --- Diyarbakır Ergani'de kuduz vakası
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Coşkunlar Köyü’nde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine köyde
karantina uygulaması başlatıldı. Köyde bir köpeğin kuduz belirtileri göstermesi üzerine köylülerin
durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne bildirdiğini, köpekten alınan numunenin Elazığ
Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildiğini belirten yetkililer, köpeğin kuduz olduğunun
tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı. Açıklamada, köpek tarafından ısırılan
büyükbaş bir hayvanın da telef olduğu belirtilirken, karantina kapsamında köydeki hayvanların
aşılandığını, köye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160302-0268-TUR --- Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
Adana'dan Burdur'a giden yolcu otobüsü, Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyü
yakınlarında devrildiği kazada, 6'sı ağır 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Otobüs şoförünün de
yaralandığı kazada yaralanan 19 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından
Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Gelendost ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı (Kyn: AA).
FR-20160303-0269-TUR --- Samsun'da yangın
Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkiş mevkiinde bulunan Samsun MedicalPark
Hastanesi'nin bitişiğindeki inşaat halindeki ek binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle
çıkan yangın nedeniyle özel hastanedeki hastalar, tedbir amacıyla tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye
çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak hastane
çevresindeki bazı yolları trafiğe kapattığı belirtilirken, dumanla dolan özel hastanedeki hastalar ve
yakınları tahliye edildi. Tahliye edilen ve sağlık durumu ciddi olan hastalar ambulanslarla OMÜ ve
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çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında özel hastanenin dış
cephesinde hasar oluştu. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten yetkililer, yangından
etkilenmeyen katlarda bulunan hastaların yeniden odalarına alındığını belirtti (Kyn:
samsuncanlihaber.tv)
WF-20160303-0270-TUR --- Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de Amanos Dağlarının Ürün Yaylası mevkiinde gece başlayan ve rüzgârın etkisiyle hızla
büyüyen orman yangınında, 10 hektar kızılçam ormanı yandı. Yangın, Osmaniye Orman İşletme
Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen ekiplerin yoğun çalışması ve sabaha doğru başlayan yağmurun da
etkisiyle söndürüldü (Kyn: AA).
VW-20160304-0271-TUR --- Mardin’de terör saldırısı
Mardin'in Nusaybin İlçesi’de İpek Yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile
bitişiğindeki lojmanlara PKK'lı teröristler tarafından saat 06.00 sıralarında bombalı araç, roketatar ve
uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, polis ve
lojmanlarda oturan sivillerin de aralarında olduğu 53 kişi yaralandı (Kyn: İHA).
FL-20160305-0272-TUR --- Muş'ta sel baskını
Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başlayan kar kütleleri Karasu Nehri’ni taşmasına neden
olurken, taşan nehir nedeniyle Muş merkeze bağlı Kıyık köyü sel suları altında kaldı. Kıyık köyü
merkezi ve tarım arazileri sel suları altında kalırken yetkililer, bir an önce hasar tespit çalışmalarına
başlanacağını belirtti (Kyn: İHA).
VI-20160306-0273-TUR --- Ege'de sığınmacıları taşıyan tekne battı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları
taşıyan teknenin Didim Mavişehir mevkisi açıklarında batması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişinin
öldüğü, 15 kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı bildirildi. Kayıp olduğu
değerlendirilen 2 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Olayın
bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot ile 1 helikopter sevk edildi.
Teknenin aşırı yolcu nedeniyle battığını belirten yetkililer, denizden çıkarılan cesetlerin Didim Devlet
Hastanesi morguna kaldırıldığını belirtti (Kyn: EURONEWS).

DÜNYADA:
VI-20160229-0274-MEX --- Meksika'da trafik kazası
Meksika'da ülkenin kuzeybatısındaki Durango eyaletine bağlı Gomez Palacio kentinde bir dağ yolunda
meydana gelen trafik kazasında, 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Gomez Palacio kenti Sivil Savunma Direktörü, turist otobüsünün dağ geçidinden geçtiği
sırada yoldan çıkarak 45 metrelik uçuruma yuvarlandığını belirtti. Kazadan yaralı kurtulan ve gözaltına
alınan otobüs şoförünün, aracın freninin boşalması nedeniyle kontrolü kaybettiği yönünde ifade
verdiğini belirtildi (Kyn: AA).
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VW-20160229-0275-COG --- Demokratik Kongo'da saldırı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Ugandalı ayrılıkçıların sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki
Ntombi kasabasına düzenledikleri saldırının ardından komşu kasaba Pene'ye de saldırdığı belirtildi.
Emniyet yetkilileri, Ugandalı ayrılıkçılar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, Ntombi kasabasında 7,
Pene kasabasında ise 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160229-0276-SYR --- Halep’in batısına hava saldırısı
Rus savaş uçaklarının Halep’in batısındaki Cemiyet el-Hadi köyüne düzenlediği hava saldırısında en az
10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Halep sivil savunma yetkilileri, saldırıda yerleşim yerlerinde
büyük hasarlar meydana geldiğini belirtti (Kyn: star.com.tr).
VW-20160229-0277-IRQ --- Irak'ta taziye çadırına canlı bomba saldırısı: 24 ölü, 55 yaralı
Irak’ın Diyale kentinin Mıkdadiye ilçesinin Beni Timim bölgesinde bir taziye çadırına canlı bombanın
düzenlediği intihar saldırısında 24 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. Yaralılar, tedavi için acil
bir şekilde hastanelere nakledildiği belirtildi (Kyn: star.com.tr).
TC-20160301-0278-USA --- ABD’de kasırga dehşeti
ABD’nin Louisiana eyaletini vuran kasırga nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Hızı saatte 225
kilometreye kadar çıkan kasırga, onlarca insanın da yaralanmasına neden oldu. Çok sayıda ev ve iş
yerinin çatısının çökmesine neden olan kasırga ağaçların yerinden sökülmesine ve tabelaların uçmasına
neden olduğu belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160301-0279-PER --- El Nino Peru’yu sular altına bıraktı
Güney Amerika ülkesi Peru’da El Nino’nun etkisiyle artan yağışların meydana getirdiği sel nedeniyle
birçok yerleşim birimi sular altında kalırken, 3 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, yaklaşık
30 bin kişinin de aşırı yağıştan olumsuz etkilendiği belirtildi. Aşırı yağışların ardından toprak
kaymaları meydana gelirken birçok yol ulaşıma kapandı. Enerji taşıma hatları da kötü hava şartlarından
olumsuz etkilendi. Peru Savunma Bakanlığı, acil durum ekiplerine yardım için 250 askerin
görevlendirildiğini ve bu askerlerin, temizlik ve yeniden inşa çalışmalarına da katılacağını belirtti (Kyn:
AA).
VI-20160301-0280-OMN --- Umman'da trafik kazası: 18 ölü
Umman'ın İbri ilindeki bir kavşağın yakınlarında otobüs, kamyon ve bir aracın çarpışması sonucu
meydana gelen kazada, farklı uyruklara sahip 18 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Emniyet yetkilileri, yaralıların hastanelere nakledildiğini, kaza nedeniyle araçların büyük
zarar gördüğünü belirtti (Kyn: AA).
EP-20160302-0281-CUB --- Küba'da ilk Zika virüsü vakası
Küba Sağlık Bakanlığı, 28 yaşındaki Venezuellalı bir tıp öğrencisinin yüksek ateş, kaşıntı ve cilt
kızarıklığı şikâyetleriyle hastaneye kaldırıldığını ve yapılan testler sonucunda öğrencide Zika virüsü
tespit edildiğini açıkladı. Küba Devlet Başkanı, sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika virüsüyle başa
çıkmak için 9 bin askerin ve 200 güvenlik çalışanının görevlendirildiğini belirtti (Kyn: AA).
VW-20160302-0282-AFG --- Afganistan'da Hindistan Başkonsolosluğuna saldırı
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da bulunan Hindistan
Başkonsolosluğuna yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısında 1’i polis 7 kişinin hayatını kaybettiği,
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19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Nangarhar Emniyet Müdürü, dört saldırgandan birinin otomobile
yerleştirdiği bombayı konsolosluk kapısında patlattığını, ardından 3 saldırganın güvenlik güçleriyle
çatışmaya girdiğini açıkladı. Hint diplomatların herhangi bir zarar görmediği açıklanırken saldırıyı
henüz üstlenen olmadı (Kyn: AA).
EQ-20160302-0283-IDN --- Endonezya'da deprem
(Son Haber Saati: 14.34) Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Dairesi, Endonezya’nın Sumatra adasının
batısında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami alarmının
kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, depremin üzerinden 1 saat 45 dakika geçtiği ve tsunami olma
ihtimalinin çok zayıf olduğu belirtilirken, bölge halkının sakin olup panik yapmamaları ve evlerine
dönebileceği belirtildi. Tsunami alarmının kaldırılmasından hemen sonra, bölgede 5,1 büyüklüğünde
artçı deprem meydana geldi (Kyn: AA).
(İlk Haber Saati: 12.49) Endonezya’nın Sumatra adasının batısındaki açık denizde, 10 kilometre
derinlikte 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerel saatle 12.49’da Sumatra'nın
batısındaki Mentawai adalarına 682 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirten yetkililer,
Endonezya'nın güneybatısında tsunami alarmı verildiğini açıkladı. Tsunami alarmının, Batı Sumatra,
Kuzey Sumatra, Açe, Bengkulu ve Lampung için de geçerli olduğu kaydedildi. Bölgede halkın büyük
panik yaşayarak yüksek yerlere kaçmaya çalıştığı ve yollarda kilometrelerce uzunluğunda araç trafiği
oluştuğu bildirildi. Yetkililer, depremin, Endonezya'nın Sumbar, Lampung, Sumut, Bengkulu ve
Padang kentlerinin yanı sıra Singapur'da da hissedildiğini, can ya da mal kaybına ilişkin ise henüz bilgi
bulunmadığını açıkladı (Kyn: EMSC, AA).
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DR-20160303-0284-VNM --- Vietnam'da kuraklık
Vietnam'da Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Mekong Deltası'nda son 90 yılın en büyük
kuraklığının yaşandığını belirtti. Yeraltı suyuna tuzlu su karışması nedeniyle Mekong Deltası'nın suya
bağımlı ekonomisinin büyük zarara uğradığını belirten, Tarım ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı, tüm
pirinç tarlalarının kuraklık ve tuzlu su işgali tehdidi altında olduğunu belirtti. Hükümet ve Planlama ve
Yatırım Bakanlığı, Mekong Deltası'nda bulunan şehirlerden edinilen ilk veriler, kuraklık ve tuzlu suyun
yeraltı suyuna karışmasının delta genelinde yaklaşık 6,7 milyar dolar zarara yol açtığını açıkladı (Kyn:
AA).
VI-20160303-0285-TWN --- Tayvan’da kamyon otobüsle çarpıştı: 2 ölü, 28 yaralı
Tayvan’da çelik kiriş taşıyan kamyon, virajı alamayınca devrildiği ve karşı yönden gelen tur
otobüsüyle çarpıştığı kazada, kamyon sürücüsü ve yanındaki kişi hayatını kaybederken, otobüsteki 28
kişi de yaralandı. Araçlarda sıkışan cesetler ve yaralı otobüs şoförü, uzun çalışmalar sonucu çıkarıldı
(Kyn: İHA).
FR-20160303-0286-GUY --- Guyana'da cezaevinde yangın: 16 ölü
Latin Amerika ülkesi Guyana'nın başkenti Georgetown'da, Georgetown Cezaevindeki mahkûmların
daha iyi koşullar talebiyle çıkardığı isyanda çıkan yangında, 16 mahkûm hayatını kaybetti. Yaralanan 8
mahkûmun hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, Georgetown Cezaevi'nde yaklaşık bin
mahkûmun bulunduğunu belirtti (Kyn: AA).
CL-20160304-0287-ZWE --- Zimbabve'de maden kazası
Zimbabve'nin Marange bölgesinde yasa dışı faaliyet gösteren elmas madeninde meydana gelen
göçükte, 3 işçinin hayatını kaybettiği, 7 işçinin de göçük altında mahsur kaldığı bildirildi. Olayla ilgili
soruşturmanın devam ettiğini belirten Zimbabve Maden Bakanlığı, kazadan sonra ülkede tüm maden
ocaklarının devlete ait şirket tarafından yönetileceğini açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160304-0288-YEM --- Yemen'de huzurevine silahlı saldırı
Yemen'in Aden kentinde, kentin kuzeyindeki Şehid Abdulkavi semtindeki bir huzurevine kimliği henüz
belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 11'i yaşlı, 4'ü
Hindistanlı hemşire, 1'i huzurevi çalışanı olduğu belirtilirken, olayda yaralananların tedavi edilmek
üzere hastaneye sevk edildiği belirtildi (Kyn: AA).
CL-20160304-0289-MEX --- Meksika'da inşaat iskelesi çöktü: 4 ölü, 19 yaralı
Meksika'nın güneyindeki Tuxtepec kentinde, yapım aşamasındaki La Barca Katedrali'nin iskelesinin
çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Oaxaca eyaleti sivil savunma ofisinden
yapılan açıklamada, inşaat aşamasındaki katedralin 25 metre yükseklikteki iskelesinin çökmesi sonucu
ölen ve yaralananların tamamının inşaat işçisi olduğunu belirtti (Kyn: AA).
VW-20160304-0290-VEN --- Venezuela'da madencilerin kaçırıldı
(Son Güncelleme Tarihi: 14.03.2016) Venezuela'nın güneyindeki Bolivar eyaletinde kaybolan 28
madenciden 10'unun daha cesedine ulaşıldığı, böylece dünden beri çıkarılan ceset sayısının 14'e
yükseldiği bildirildi. Yetkililer, cesetlerin naylon poşete sarılı olarak, topluca gömülmüş ve
tanınmayacak halde bulunduğunu kaydetti (Kyn: AA).
14.03.2016 Venezuela'nın güneyindeki Bolivar eyaletinde kaybolan 28 madenciden 4'ünün cesedine
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ulaşıldı. Savcının yaptığı açıklamada, geçen haftadan beri haber alınamayan Atenas altın madeninde
çalışan 28 işçiden 4'ünün cesedine bölgede polis tarafından yapılan arama sırasında ulaşıldığını bildirdi
(Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 04.03.2016) Venezuela'nın güneyindeki Bolivar eyaletinde Atenas altın madeninde
çalışan 28 madencinin kaybolmasına ardından yapılan açıklamada, madencilerin kaçırıldığı belirtildi.
Yetkililer, madencileri bulmak için binden fazla askerin Bolivar eyaletinde arama çalışmalarını
sürdürdüğünü belirtti (Kyn: AA).
VI-20160305-0291-ZWE --- Zimbabve'de otobüs kazası: 31 ölü
Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, başkent Harare ile Bulawayo kentini birbirine bağlayan karayolunda,
60 yolcu taşıyan otobüsün, karşı yönden gelen minibüse çarptığı kazada, 31 kişinin hayatını kaybettiği,
36 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kazanın, otobüsün lastiğinin patlaması sonucu sürücünün
direksiyon hâkimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığını açıkladı (Kyn: AA).
EX-20160305-0292-THA --- Tayland'da teknede patlama: 60 yaralı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta su kanallarında toplu ulaşımı sağlayan gazla çalışan yolcu
teknelerinden birinin motorunda meydana gelen patlamada, 2'si ağır 66 kişinin yaralandığı bildirildi.
Patlama sırasında teknede kaç kişinin bulunduğunu belirleyemediklerini belirten yetkililer, patlamanın
ardından herhangi bir kayıp bildirimi almadıklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve
yaralıların tedavi altına alındığını belirten yetkililer, patlamanın ilk belirlemelere göre gaz sızıntısı
sonucu çıktığını belirtti (Kyn: İHA).
VW-20160306-0293-IRQ --- Irak'ta terör saldırısı
Irak'ın Babil kentinde, kent girişindeki el-Asar kontrol noktasındaki araçların güvenlik aramalarından
geçirildiği sırada bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiği belirtilirken, saldırıda, 52 kişi öldü, 100 kişi
yaralandı. Hayatını kaybedenler ve yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması sebebiyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe
edildiği belirtildi. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi (Kyn: AA).
VW-20160306-0294-IRQ --- Irak’ta patlama
Irak’ın El Hilla kasabası girişindeki kontrol noktasında petrol yüklü bir tankerin havaya uçurulduğu
patlamada, çoğu sivil 60’a yakın kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar
ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini
belirten yetkililer, saldırının sorumluluğunu terör örgütü DAEŞ’in üstlendiğini belirtti (Kyn:
EURONEWS).
EP-20160306-0295-PHL --- Filipinler’de Zika virüsü
Filipinler'i ocak ayında ziyaret ettikten sonra ABD'ye dönen Amerikalı bir kadında Zika virüsü tespit
edildi. Filipinler Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, Filipinler'i 2-28 Ocak tarihlerinde ziyaret eden ve
daha sonra ülkesi ABD'ye dönen kadına yapılan testlerde Zika virüsü bulgusuna rastlandığını belirtti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile sürekli koordinasyon içinde olduklarını kaydeden Sağlık
Bakanı, söz konusu kadının Filipinler'i ziyareti sırasında nerede kaldığıyla ilgili araştırma yaptıklarını
bildirdi. Açıklamada, 2012 yılından bu yana Filipinler’de görülen ilk Zika virüsü vakası olduğunu
belirtti. Filipinler'in Cebu kentinde 2012 yılında Zika virüsü taşıdığı tespit edilen bir kişi tedavi altına
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alındıktan sonra tamamen iyileştiği belirtildi (Kyn: trthaber.com).
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