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25 NİSAN – 01 MAYIS 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FP-20160425-0487-TUR --- Isparta'da gıda zehirlenmesi şüphesi
Isparta'da kent merkezindeki bir lokantadan farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 29 çocuk, bulantı,
yüksek ateş ve titreme şikâyetiyle Isparta Devlet Hastanesi ve kentteki diğer özel hastanelere başvurdu.
Isparta Valiliği, Isparta Devlet Hastanesine gıda zehirlenmesi şüphesiyle başvuran 21 çocuktan 17'si
tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 4 çocuğun tedavisinin ise sürdüğünü, özel hastanelere
başvuran 8 çocuğun ise taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, Isparta Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünün, konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi (Kyn: AA).
AC-20160428-0488-TUR --- Manisa'da serada zehirlenme şüphesi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir serada çalışan 44 işçi, böcek ilacından zehirlendiği şüphesiyle
hastaneye kaldırıldı. Turgutlu Ovasında özel bir şirkete ait domates ve salatalık üretimi yapan serada
böceklere karşı ilaçlama yapıldıktan bir gün sonra yeterli havalandırma yapılmadan içeriye giren
işçiler, baş dönmesi ve halsizlik şikâyetiyle yetkililere haber verdi. İşçiler, çağrılan ambulans ile özel
araçlarla, Turgutlu ve Salihli'deki hastanelere sevk edildi. Dekontaminasyon kabinine alınıp elbiseleri
temizlendikten sonra tedaviye gönderilen 44 işçiden 6'sı, aşırı kusma ve baş ağrısı nedeniyle yoğun
bakıma alınırken diğerlerinin ayakta tedavi edildiği bildirildi (Kyn: AA).
WF-20160428-0489-TUR --- Aydın'daki orman yangın
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Gözpınar Mahallesi'nin Şehitlik mevkiinde çıkan yangında 15 hektarlık
ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangına Aydın, Denizli, Manisa, İzmir ve Muğla'dan gelen
orman yangın ekipleri ile çevre belediyelerin itfaiyelerinden oluşan 20 arazöz, 3 dozer, 8 su tankeri, 9
ilk müdahale aracı ile yaklaşık 200 kişinin müdahale ettiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160501-0490-TUR --- Gaziantep'te terör saldırısı
Gaziantep Valiliği, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Dairesi hizmet binalarının bulunduğu
36004 No'lu Cadde'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 2 polisin şehit olduğunu, 18'i polis,
4 sivil, 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve tedavi altına alındıkları
belirtildi. Çevredeki binalar hasar gördü olay yeri araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kentte 1 Mayıs
kutlamaları da iptal edildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20160501-0491-TUR --- Diyarbakır'daki terör saldırısı
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK'lı teröristlerce, İlçe Jandarma Komutanlığına bombalı araçla yapılan
saldırıda 1 asker şehit oldu, 26 kişi yaralandı. Aralarında sivillerin de bulunduğu yaralılar, helikopter ve
ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün
durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn: AA).
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DÜNYADA:
FL-20160425-0492-CHN --- Çin'de maden ocağını su bastı
Çin'de ülkenin kuzeybatısında bulunan Şaanşi eyaletinin Tongçuen kentinde bir kömür madenini su
bastığı ve 11 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Olay sırasında madende bulunan 67 madenciden 56'sının
kaçabildiği, mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160425-0493-BDI --- Burundi'de öğrencileri taşıyan kamyon devrildi
Afrika ülkesi Burundi'nin doğusundaki Musongati şehrinde, öğrencileri taşıyan bir kamyonun
devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü. Rutana'da Kigugu Ortaokulunda öğrenim gören
ve geziye çıkan yaklaşık 130 çocuk ile öğretmenlerini taşıyan kamyonun Musongati dışında devrildiği
belirtilirken, kazada yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, yaralıların tedavi altına
alındığını ve bazı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi (Kyn: AA).
FP-20160425-0494-PAK --- Pakistan'da tatlıdan zehirlenen 23 kişi öldü
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Karor Lal Esan bölgesinde bir tatlıcı dükkânından tatlı yiyen 23 kişinin
hayatını kaybettiği, 52 kişinin de zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, 17 Nisan'da
torununun doğması üzerine arkadaşları ve ailesine dağıtmak üzere satın altığı tatlıdan yiyen aralarında
yedi kardeşi ve iki çocuğunun da bulunduğu tatlıyı tüketen 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken,
aynı dükkândan tatlı alıp ölenlerin sayısının son vakalarla 23'e yükseldiğini belirtti. Zehirlenen 52
kişinin de çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160425-0495-IRQ --- Irak'ta intihar saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Bağdat el-Cedide Bölgesi'ndeki El-Beyda
Sineması yakınlarında bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığı intihar saldırısında 7
kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının sorumluluğunu henüz
üstlenen olmadığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160426-0496-CPV --- Yeşil Burun Adaları’nda silahlı saldırı: 11 ölü
Afrika’nın batısındaki Yeşil Burun Adaları’nda, bir askeri üssün hedef alındığı silahlı saldırıda 11 kişi
hayatını kaybetti. Yetkililer, ölenlerin 8’inin güvenlik görevlisi olduğunu, hayatını kaybeden diğer 3
sivilden ikisinin İspanyol vatandaşı olduğunu açıkladı (Kyn: EURONEWS).
VI-20160427-0497-KHM --- Kamboçya'da feci kaza: 70 yaralı
Kamboçya'da konfeksiyon işçilerini taşıyan üstü açık kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen
kazada kamyonda bulunan 70 işçinin yaralandığı bildirildi. Kampong Chhnang'a giden kamyonun,
Kampong Speu eyaletinde devrildiğini belirten yetkililer, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır
olduğunu belirtti (Kyn: AA).
VW-20160427-0498-SYR --- Halep'te sahra hastanesine saldırı: 30 ölü, 62 yaralı
Rus ordusuna ait bir savaş uçağının, Halep'in Sukeri semtindeki Kudüs Sahra Hastanesi’ne düzenlediği
saldırıda, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 30 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının
bulunduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten hastane yetkilileri, sivil savunma
ekiplerinin Rus uçaklarının bombardımanında yıkılan hastanenin enkazı altında kalanlara ulaşmaya
çalıştığını belirtti.
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VW-20160428-0499-SYR --- Rus savaş uçakları Halep'i bombaladı
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Halep'in Kellase semtine düzenlediği hava saldırısında 17 sivilin
hayatını kaybettiği, 45 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sivil savunma ekipleri, bombardımanda yıkılan
evlerin enkazında halen sivillerin bulunduğunu belirtti (Kyn: AA).
VI-20160429-0500-NOR --- Norveç'teki helikopter kazası
Norveç Havacılık Dairesi, Norveç'in batısında Kuzey Denizi'ndeki bir petrol arama merkezine işçi
taşıyan helikopterin radardan kaybolmasının ardından Bergen kenti yakınında düştüğü bildirildi.
Gullfaks'tan Bergen'e giderken Turoey Adası yakınında düşen helikopterde bulunan 13 kişiden 11’inin
cesetlerine ulaşırken, kayıp diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, belirtildi. Arama kurtarma
çalışmalarında biri İngiliz, biri İtalyan, 9'u Norveçli 11 kişinin cesetleri bulunurken, Norveç Havacılık
Dairesi, Norveç'te kayıtlı olsun ya da olmasın, düşen "Airbus Helicopters EC225LP" tipi
helikopterlerin ülkedeki uçuşlarını yasakladığı belirtildi (Kyn: İHA).
CL-20160429-0501-KEN --- Kenya'da 6 katlı bina çöktü
(Son Güncelleme Tarihi: 06.05.2016) Yetkililer, çöken 6 katlı binada ölü sayısının 41'e çıktığını
açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin, bir hafta önce çöken binadan halen ceset çıkardıkları belirten
yetkiler, çevrede yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binaların tahliye edilerek yıkımına başlandığını
belirtti (Kyn: AA).
05.05.2016 Kenya'nın başkenti Nairobi'de altı katlı binanın çökmesinden 6 gün sonra biri hamile kadın
olmak üzere, 5 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı bildirildi. Yetkililer, faciada hayatını
kaybedenlerin sayısının 35'e çıktığını, kayıp sayısının ise 70 olduğunu açıkladı (Kyn: AA).
03.05.2016 Kenya'nın başkenti Nairobi'de altı katlı binanın çökmesinden dört gün sonra bir bebek
enkaz altından yara almadan kurtarıldı. Kızılhaç yetkilileri, 18 aylık bir kız bebeğin binanın
enkazından, sabaha doğru kurtarıldığını belirtti. Yetkililer, 80 saat enkaz altında kalan bebeğin, bir
battaniyeye sarılı halde bulunduğunu bildirdi. Kenya Emniyet Müdürü, 29 Nisan'da Huruma bölgesinde
şiddetli yağışların ardından çöken binada ölü sayısının 23'e çıktığını, 60 kişinin ise kayıp olduğunu
açıkladı (Kyn: AA).
01.05.2016 Kenya Ulusal Afet Yönetim Birimi, 29 Nisan'da Huruma bölgesindeki şiddetli yağışların
ardından çöken 6 katlı binada ölü sayısının 16'ya çıktığını, 73 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı (Kyn:
AA).
30.04.2016 Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Huruma bölgesinde çöken binada ölü sayısı 12'ye, yaralı
sayısı 134'e yükseldi. Çöken binanın 5 ay kadar önce inşa edildiği ve tek odalı dairelerden oluştuğu
belirtildi. Yetkililer, binanın iskân izninin olmadığını belirtti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 29.04.2016) Kenya'nın başkenti Nairobi'de düşük gelirli vatandaşların yaşadığı
Huruma semtinde 6 katlı bir binanın, aşırı yağış ve sel nedeniyle çöktüğü bildirildi. Olayda en az 3
kişinin öldüğü kaydedilirken, enkaz altında onlarca kişinin bulunduğu ve kurtarma ekiplerinin arama
çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Ekiplerin enkazdan birçok kişiyi kurtardıkları ve çevre hastanelere
kaldırıldıkları belirtilirken, çevredeki 150 dairenin sakini evlerinden tahliye edildi (Kyn: AA).
CL-20160429-0502-SOM --- Somali’de cami inşaatı çöktü
Somali’nin başkenti Mogadişu’nun yakınlarındaki Garasbally kasabasında inşaat hâklindeki bir
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caminin çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Çöken caminin enkazından 9 kişinin cesedi
çıkarılırken, yaralı olarak kurtarılan ve hastaneye kaldırılan 40 kişiden ağır yaralanan 6 kişinin daha
hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 15’e yükseldiği belirtildi. Cuma namazı sırasında çöken caminin
çöktüğü sırada içeride yüzlerce kişinin olduğu ve ölenlerin çoğunun caminin inşaatında çalışan işçiler
olduğu bildirildi. Caminin neden çöktüğü ise henüz açıklanmadı (Kyn: CNNTÜRK).
VW-20160429-0503-KEN --- Kenya'ya siber saldırı
Kenya Dışişleri Bakanlığı, bilgisayar korsanı grubu Anonymous’un bakanlığın internet sitesine siber
saldırı düzenlediği ve hükümete ait sunuculardan 1 terabaytlık veri sızdırdığını açıkladı.
Anonymous’un, "OpAfrica" adı verdikleri saldırıda, sızdırılan bilgilerin arasında bakanlığa ait mail,
güvenlik konularıyla alakalı yazışma, uluslararası ticari anlaşma, Güney Sudan'daki güvenlik
durumuyla ilgili belgelerin yer aldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160430-0504-IRQ --- Irak'ta katliam: 23 ölü, 35 yaralı
Irak'ta başkent Bağdat'ın doğusunda bulunan Nahravan bölgesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi
sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın Nahravan
bölgesinde hayvan satışının yapıldığı alanda meydana geldiği belirtilirken, patlamanın ardından
yaralılar çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı (Kyn: DHA).
VI-20160430-0505-CHN --- Çin'de trafik kazası: 13 ölü, 12 yaralı
Çin'de ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletinin Şingyi vilayetinde freni boşalan kamyonetin
kalabalığa dalması sonucu 13 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve tedavi
altına alındığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160430-0506-IRQ --- Bağdat'ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneydoğusundaki En-Nehravan bölgesinde Şii ziyaretçilerin konvoyuna
bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 2'si polis 13 kişi hayatını kaybetti, aralarında 3 polisin de
olduğu 35 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı (Kyn: AA).
VW-20160501-0507-IRQ --- Irak’ın Musenna ilinde bombalı saldırı
Irak'ın güneyindeki Musenna ilinin merkezi Semave kentinde bomba yüklü iki araçla düzenlenen
saldırılarda 36 kişinin hayatını kaybettiği, 90 kişinin de yaralandığı bildirildi. Musenna Sağlık Dairesi
yetkilileri, Semave kentinde bomba yüklü iki araçla sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda hayatını
kaybedenlerin çoğunun sivil olduğunu ve yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu açıkladı.
DAEŞ terör örgütünün, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Semave kentindeki
saldırıyı üstlendiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160501-0508-LBY --- Akdeniz'de yeni sığınmacı faciası: 84 kayıp
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında alabora olan lastik botta bulunan 84 sığınmacının
kaybolduğunu açıkladı. Alabora olan lastik botta bulunan sığınmacılardan 26'sının İtalyan ticaret
gemisi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Denizde zor durumda kalan sığınmacıların uydu telefonuyla
İtalyan Sahil Güvenliği‘ne ulaştıkları, yerlerinin Libya açıklarında tespit edilmesinden sonra
kurtarıldıkları belirtildi. İtalyan ticaret gemisinin zor durumdaki bota ulaştığında botun su almakta
olduğu belirten yetkililer, botun 100 kişi kapasiteli olmasından ötürü, sahil muhafaza görevlileri en az
80 sığınmacının denizde kaybolmuş olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Kurtarılan sığınmacıların
daha sonra sahil muhafaza botu ile İtalya'nın Lampedusa adasına götürüldüğü belirtildi (Kyn:
haberler.com).
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AC-20160501-0509-USA --- Washington'da kimyasal yük taşıyan tren raydan çıktı
ABD'nin başkenti Washington'da Kolombiya Bölgesi İtfaiye Teşkilatı, şehrin kuzeydoğusunda
kimyasal yük taşıyan bir trenin raydan çıktığını açıkladı. Açıklamada, Rhode Island metro istasyonu
yakınlarında devrilen vagonlardan birinden Sodyum Hidroksit sızdığını ve Rhode Island metro
istasyonunun kapatıldığını duyurdu (Kyn: haberler.com).
WF-20160501-0510-CAN --- Kanada’da orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi 17.05.2016) Kanada’nın Alberta Eyaleti'ne bağlı Fort McMurray şehrinde iki
hafta önce başlayan yangın, hala kontrol altına alınamadı. Yangının geniş alanda etkili olmasına ve
hızlı yayılmasına sebep olan petrol elde edilen katranlı kum sahalarında çalışan yaklaşık 600 işçi
bölgeden uzaklaştırıldı. Tahliye edilen işçiler, kuzeydeki katranlı kum sahalarına gönderildi. Binlerce
işçiye de tahliye için hazırlıklı olmaları uyarısı gönderildi. Bölgede rüzgârın da etkisiyle alevlerin
dakikada 30-40 metre hızla yayıldığı bildiriliyor. Yangının sürdüğü alan ve çevresinde en az 12 katranlı
kum sahası bulunuyor. Geniş bir alanda etkili olan yangın sebebiyle yüz bine yakın kişi bölgeden
tahliye edilirken, binlerce ev boşaltıldı. 2 bin 500'e yakın ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangının 300
bin hektarlık alanda etkili olduğu, tamamen söndürülmesinin ise haftalar alabileceği kaydedildi (Kyn
AA).
14.05.2016 Yaşam alanlarından uzaklaştığı belirtilen yangının iki hafta daha sürmesi bekleniyor. Şu
ana kadar 2 bin 410 kilometre kare ormanlık alan kül oldu. Yangında 2 bin 432 bina kullanılamaz hale
gelirken, 530 ev de zarar gördü. Felaketin sigorta bedelinin 9 milyar Dolar olduğu açıklandı.
Evlerinden tahliye edilen 88 bin kişi için de maddi yardım yapılmaya başlandı (Kyn EURONEWS).
10.05.2016 Söndürme çabalarının aralıksız sürdüğü yangın nedeniyle bin 600 ev ve iş yeri yanarken,
facianın faturasının 9 milyar doları bulduğu belirtildi. Aralarında 12 bin öğrencinin bulunduğu 88 bin
kişi bölgeden tahliye edildi. Fort McMurray kentinin boşaltılmasına neden olan orman yangını, hava
şartlarının da etkisiyle hızla yayılarak 200 bin hektarlık alanı kapladı. Faciada zarar gören araç sayısı
ise tam olarak bilinmiyor. Yangının söndürülememesi üzerine ilan edilen acil durum üzerine,
Kanada’nın her yerinden itfaiye, kurtarma, ilk yardım ekipleri ve uzmanlar bölgeye intikal etti.
Bölgede, 710 itfaiye eri ve yüzlerce gönüllü yangını söndürmek için gayret gösteriyor. 20 helikopter,
31 yangın uçağı, 88 itfaiye aracı ve 44 ağır iş makinesi yangını durdurmak için aralıksız çalışıyor.
Helikopter ve yangın uçaklarının, yanan alanlara saatte 76 bin litre su attıkları kaydedildi (Kyn
EURONEWS).
09.05.2016 Kanada’da orman yangınının etkilediği Alberta’da 85 bin hektar ormanlık alanın kül
olmasının ardından eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Kanada’nın Alberta eyaletini saran orman
yangını nedeniyle 100 bin kişi tahliye edildi. Yangının etkili olduğu ülkenin batısında bulunan Alberta
eyaletinin McMurray kasabası tamamen tahliye edilirken kasabadaki bin 600 binanın kül olduğu,
birçok evin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yetkililer güneye yönelen yangının Anzac ve
Gregoire Lake’de ikamet edenler için de büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Ayrıca son 24 saat içinde
2 binden fazla aracın alevlerden kurtarıldığı duyuruldu. İtfaiye ekipleri 145 helikopter ve 22 hava
tankeri ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak hız kesmeyen rüzgr alevlerin yayılmasına
neden oluyor. İtfaiye ekipleri birkaç petrol depolama alanının da yangın tehdidi altında olduğunu
duyurdu. Felaketzedeler sığınma merkezlerine çevrilen spor salonlarına yerleşti. Ülkenin çeşitli
yerlerinden toplanan gönüllüler de yangından etkilenenlere yardım dağıttı. Yangının kontrol altına
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alınamaması sonucu çevre bölgelerde yaşayan halkın tahliye edilebileceği belirtildi (Kyn
EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi 01.05.2016) Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kenti kırsalında
başlayan orman yangını Fort McMurray kentini sarması üzerine 70 bin nüfuslu kent boşaltılmaya
başlandı. Fort McMurray Bölge İtfaiye Şefi, orman yangınının şehri tamamen etkisi altına aldığını ve
kentin Beacon Hill ve Centenial Trailer Park mahallelerindeki evlerin tamamen yandığını belirtti.
Yangının yayılmasına, 30 dereceye varan sıcak ve kuru hava ile zaman zaman esen rüzgrın da neden
olduğunu belirtilirken, şu ana kadar 3 bin hektar alana yayıldığı belirtildi. Söndürme çalışmalarına
katılan hava tanker ve helikopterler ile kente hava ulaşımının aksamaması için Fort McMurray
Uluslararası Havaalanı çevresindeki binalarda havadan ve karadan sürekli ıslatma çalışması yapılıyor.
Kanada Havayolları Air Canada başta olmak üzere, kente seferi olan havayolu şirketleri uçuşlarını iptal
etti. Şehirdeki hastanelerde yatan 105 hasta tahliye edilirken şehir yöneticileri, halka olabildiğince
çabuk şekilde şehri terk etmeleri çağrısında bulunuyor. Fort McMurray’dan Edmonton kentine giden
otoyolları da tehdit eden alevler, trafiğin zaman zaman aksamasına ve yavaşlamasına neden oluyor.
Yetkililer, Fort McMurray’ı çevre kentlere bağlayan 63 ve 881 nolu otoyolların alevler altında kaldığı
için kapatıldığını duyururken, açık olan yollarda bulunanlardan da ambulans, itfaiye ve polis araçlarına
yardımcı olmalarını istedi. Yangın söndürme çalışmalarına 9 hava tanker, 12 helikopter, yüzlerce
itfaiye eri, gönüllüler ve askeri birlikler katılıyor. Kanada Kızılhaçı da yaptığı genel çağrıda, bölgede
mağdur olan halka yardım yapılmasını istedi (Kyn AA).
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