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09 - 15 OCAK 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
CL-20170110-0041-TUR --- İstanbul’un Bakırköy ilçesinde tente vatandaşların üzerine çöktü
İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Ataköy semtinin 5. Kısım Camii'nde, öğle namazı ardından kılınan
cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tentenin çöktüğü ve cenaze namazı kılan onlarca
vatandaşın kar yığınlarının altında kaldığı bildirildi. İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine
sevk edildiği belirtilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 40 kişinin de yaralandığı bildirildi
(Kyn: AA).
VI-20170111-0042-TUR --- Muğla’da zincirleme trafik kazası: 19 yaralı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Muğla-Aydın karayolunun Yava Mahallesi mevkiindeki Gökbel
Tüneli’nin çıkışında aynı yönde seyreden 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi
yaralandı. Gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazaya, 3 kamyonet, 2 kamyon ve 1
yolcu minibüsü, 1 yolcu otobüsü, 1 panelvan minibüs ve 1 otomobilin karıştığı bildirildi. Olay yerinde
yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçeleriyle Aydın'ın
Çine ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza
nedeniyle karayolunda trafik akışının bir süre aksadığı bildirildi (Kyn: AA).
VI-20170112-0043-TUR --- Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yolcu otobüsü; Bilecik-Kütahya karayolunun Bozüyük Kavşağı
mevkiinde şarampole devrildiği bildirildi. Kazada, araç sürücüsünün yanı sıra otobüste bulunan 29 kişi
yaralandı. Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati
tehlikesinin bulunduğu bildirildi (Kyn: AA).
EN-20170112-0044-TUR --- İzmit Körfezi'ne akaryakıt sızıntısı
(Son Güncelleme Tarihi: 19.01.2017) Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limanda tanklar arasında ikmal
yapılırken denize akaryakıt sızması sonucu 5-6 kilometrelik bir sahil şeridinin etkilendiği ve bu sahil
şeridinin 4 kilometrelik kısmının temizlendiği belirtildi. Oluşan kirlilikten etkilenen Hersek Lagünü ve
kıyılarında yürütülen temizlik çalışmaları sürerken, ağırlıklı karabatak olmak üzere 70’e yakın kuş
türünün zarar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 12.01.2017) Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki İzmit Körfezi’ndeki limanda iki tank
arasında ikmal yapılırken denize 200 litre kadar fueloil maddesi sızdı. Bölgeye bariyer çektiği fakat
körfezde etkili olan lodos sonrasında dalgaların akaryakıtı bariyerin dışına taşırdığı ve Derince
kıyılarına kadar parça parça getirdiği belirtildi. Bölgede toplam 3 acil müdahale firması tarafından 350
personel görevlendirilerek, temizlik çalışmalarına başlandığı belirtilirken, bunlara ilaveten tüm
limanların, kendi personeliyle temizlik işlemlerine destek verdiği ve kendilerine sızıntı gelmemesi için
önlemler aldığı bildirildi (Kyn: AA).
CL-20170113-0045-TUR --- Zeytinburnu'nda bina çöktü
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi’nde 6 katlı boş bir binanın çökmesi sonucu 2
kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan boş olduğu belirtilen
binanın çökmesi sonucu olay yerine çok sayıda ambülans sevk edilirken, yaralıların, kentteki çeşitli
hastanelerde tedavi altına alındığı ve tedavileri devam eden hastaların hiçbirinin hayati tehlikesinin
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bulunmadığı belirtildi. Çöken binanın çevresinde bulunan 21 binanın tahliye edildiği bildirildi (Kyn:
AA).
EP-20170114-0046-TUR --- Afyonkarahisar' da kuduz karantinası
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi’nde 2 kişiye saldıran köpekte kuduz tespit
edilmesi üzerine ilçe karantinaya alındı. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince
öldürülen köpekten alınan numune Konya Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Kurumdan gelen
sonuca göre hayvanın kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine Sandıklı Hayvan Sağlığı Zabıtası
Komisyonu, 14 Ocak itibarıyla iki hafta süresince ilçeyi karantina bölgesi ilan etti. İlçedeki hayvan
pazarı ikinci bir emre kadar kapatılırken hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı. Kuduz vakası ile ilgili
çevredeki kedi ve köpeklerde aşılama çalışmaları başlatıldı (Kyn: AA).
EQ-20170114-0047-TUR --- Çanakkale’de 4.7 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Çanakkale ilinin Ayvalık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 22.38’de meydana gelen ve odak derinliği 10.6 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Ayvacık ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.01.14

22:38:59

39.5455

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

26.1235

10.6

-.-

4.7

-.-

Yer

Gülpınar-Ayvacık- ÇANAKKALE

EQ-20170115-0048-TUR --- Çanakkale’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Çanakkale ilinin Ayvalık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 04.03’de meydana gelen ve odak derinliği 11.6 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Ayvacık ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).
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Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.01.15

04:03:20

39.5482

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

26.1300

11.6

-.-

4.2

-.-

Yer

Gülpınar-Ayvacık- ÇANAKKALE

FL-2010115-0049-TUR --- Çanakkale’de kuvvetli yağış
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağışların başta Küçükkuyu beldesi olmak üzere
çok sayıda bölgede sele neden olduğu bildirildi. Yağışların Kazdağlarındaki karları eritmesi sonucu
selin etkisini artırırken çok sayıda ev ve işyerinin sular altında kaldığı belirtildi. Sel nedeniyle 25
küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın yanı sıra barınakta bulunan 15 köpek telef oldu (Kyn: AA).

DÜNYADA:

EP-20170109-0050-CHN --- Çin’in Şangdong eyaletinde kuş gribi
Çin'in Şangdong eyaletinde kuş gribi (H7N9) nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Eyalette çok sayıda
kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirildi. Artan vakalar üzerine yetkililer, halka kanatlı hayvanlarla
temas etmeme çağrısı yaptı. Alışverişlerde de sadece sağlıklı olduğu tescillenmiş kanatlı hayvan
ürünlerinin tüketilmesi tavsiyesinde bulunuldu (Kyn: AA).
VI-20170109-0051-PAK --- Pakistan’da trafik kazası: 14 ölü, 9 yaralı
Pakistan'ın kuzeyindeki Celum ve Ravalpindi kentleri arasındaki GT Yolu'nda, 2 aracın çarpışmasının
sonucu meydana gelen kazada 4’ü kadın, 2’si çocuk 14 kişi hayatını kaybetti. Kazada, 9 kişinin de
yaralandığı belirtilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Kazaya araçlardan
birinin aşırı hızlı gitmesinin neden olduğu bildirildi (Kyn: AA).
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EP-20170109-0052-TWN --- Tayvan'da kuş gribi
Tayvan Hayvan ve Bitki Sağlığı Teftiş Komitesi, ülkenin batısındaki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine
rastlandığını açıkladı. Açıklamada, H5N2 virüsünün tespit edildiği çiftlikteki 2672 tavuğun itlaf
edildiği duyuruldu. Çiftliğindeki anormal tavuk ölümlerini zamanında bildirmeyen işletme sahibine
cezası verilirken, bölge genelindeki çiftliklerde toplam 26 bin 500 kanatlı hayvanın tedbir amaçlı itlaf
edildiği belirtildi. Adadaki sağlık makamları, kümes hayvanlarının sıra dışı ölümlerinin derhal rapor
edilmesi uyarısında bulunarak, konuya ilişkin örtbas girişiminde bulunan işletmecilere ağır para
cezaları uygulanacağını belirtti (Kyn: AA).
EP-20170109-0053-FRA --- Fransa'da grip salgını: 13 ölü
Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Korian Huzurevinde grip salgını nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 13 kişiden 6'sının salgına karşı aşı yaptırdığı ortaya çıktı. Fransa genelinde 290
huzurevi ve 74 klinik ile faaliyet gösteren Korian Huzurevleri Tıbbi Destek Birimi, aşı olan 41 kişiden
6'sının hayatını kaybeden 13 kişi arasında yer aldığını belirtirken, salgının tüm Fransa gibi huzurevinde
de yayılmaya başladığını ve bu şartlarda aşıya devam etmenin bir faydasının olamayacağını
düşündüklerini açıkladı (Kyn: AA).
CW-20170109-0054-ROU --- Romanya’da soğuk hava dalgası
Romanya’da sıcaklıkların eksi 29 dereceye kadar gerilemesi nedeniyle ülkede kırmızı alarma geçirdi.
Birçok ana arter meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatılırken, havaalanlarında ulaşıma ara
verildi. Yetkililer soğuk hava dalgası nedeniyle okulların da tatil edildiğini açıkladı (Kyn:
EURONEWS).
VW-20170109-0055-OTH --- Mısır’ın El-Ariş kentinde terör saldırısı: 9 ölü, 20 yaralı
Mısır’ın Sina Yarımadası’nda bulunan El-Ariş kenti yakınlarındaki El-Matafe kontrol noktasına
gerçekleştirilen terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı. Ölenlerden 8’inin
polis 1’inin sivil olduğu belirtilirken, 11’i güvenlik görevlisi, 10 sivil 21 kişi yaralandı (Kyn: DHA).
CW-20170109-0056-UKR --- Ukrayna'da soğuk hava dalgası: 9 ölü
Ukrayna'da hava sıcaklıklarının eksi 26 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, 109
kişi ise donmak üzereyken kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ülkenin batısındaki Lvov ilinde 2,
Zakarpatya ilinde 2, Rovno ilinde de 5 kişinin dondurucu soğuklarda hayatını kaybettiği bildirildi. Yine
aynı illerde toplan 109 kişinin donmak üzere kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi (Kyn:
DHA).
VI-20170109-0057-HTI --- Haiti'de trafik kazası: 20 ölü
Haiti’nin kuzeybatısındaki Port de Paix kentinde bir yolcu otobüsüyle, ticari kamyonetin çarpışması
sonucunda meydana gelen kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerden 11’inin olay
yerinde, 9’unun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. 11 kişi olay yerinde, 9 kişi ise
kaldırıldıkları hastanelerde öldü. Çok sayıda kişinin de yaralandığı kazada, otobüsün kapasitesinin
üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20170110-0058-CHN --- Çin’in Guicou eyaletinde kuş gribi
Çin'in Guicou eyaletinde kuş gribi (H7N9) nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Eyalette çok sayıda
kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirildi (Kyn: AA).
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CL-20170110-0059-COL --- Kolombiya’da asma köprü ters döndü: 11 ölü, 14 yaralı
Kolombiya'nın orta kesimlerindeki Villavicencio turistik kentinde bulunan asma köprünün ters dönmesi
sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, köprünün aşırı kalabalık nedeniyle ters döndüğünü açıkladı.
Yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen 2’si çocuk 11 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Yaralıların
durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170110-0060-PHL --- Filipinler'de korsan saldırısı: 8 ölü
Filipinler' in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında korsanların balıkçılara saldırdığı bildirildi.
Saldırıda 8 balıkçı hayatını kaybederken, kaçmak için suya atlayan 7 balıkçıdan 2’sinin kurtarıldığı
diğerlerinin ise denizde kaybolduğu belirtildi. Yetkililer, kaybolanların bulunması için arama kurtarma
çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı (Kyn: AA).
VW-20170110-0061-AFG --- Afganistan’da terör saldırısı: 45 ölü, 157 yaralı
(Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2017) Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırıda
yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 7’sinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 45’e
yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 10.01.2017) Afganistan’ın başkenti Kabil’de Amerikan Üniversitesi’ne ve
parlamento girişine yakın bir noktada bombalı araçlarla gerçekleştirilen saldırıda 38 kişinin hayatını
kaybettiği, 145 kişinin de yaralandığı bildirildi. Üniversite önündeki yol üzerinde gerçekleşen
patlamanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, bombalı saldırıların Afganistan
parlamentosunda çalışan personele yönelik olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıyı Taliban terör
örgütünün üstlendiği bildirildi (Kyn: DHA).
VW-20170110-0062-AFG --- Afganistan’da Valiliğe Saldırı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan valilik misafirhanedeki koltukların altına
yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15
kişinin de yaralandığı bildirildi. Kandahar Emniyet Müdürü, düzenlenen bombalı saldırıda 5 Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) diplomatının öldüğünü, BAE'nin Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammad
Abdullah el-Kabi'nin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada Kandahar Valisi Humayun Azizi’nin de
yaralandığı belirtildi. Patlamanın valilik misafirhanesinde gerçekleştirilen toplantı sırasında koltukların
altına yerleştirilen bombaların uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu gerçekleştirildiği belirtildi
(Kyn: AA).
EP-20170110-0063-CHN --- Çin’in Ciangşi eyaletinde kuş gribi
Çin'in Çiangsi eyaletinde kuş gribi (H7N9) nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Eyalette çok sayıda
kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirildi. Artan vakalar üzerine yetkililer halka kanatlı hayvanlarla temas
etmeme çağrısı yaptı. Alışverişlerde de sadece sağlıklı olduğu tescillenmiş kanatlı hayvan ürünlerinin
tüketilmesi tavsiyesinde bulunuldu (Kyn: AA).
VW-20170110-0064-AFG --- Afganistan’da terör saldırısı: 24 ölü, 70 yaralı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de beş beşe gerçekleştirilen iki saldırıda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 70
kişinin de yaralandığı bildirildi. İlk saldırının bomba yüklü bir aracın bir minibüsü hedef alarak
gerçekleştirildiği, ikinci saldırının ise yaralıların yardımına koşan polis ve sivilleri hedef alan canlı
bomba ile gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda ölen ve yaralananlar arasında polislerinde bulunduğu
belirtilirken, saldırıyı Taliban terör örgütünün üstlendiği açıklandı (Kyn: İHA).
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EP-20170111-0065-UGA --- Uganda' da kuş gribi salgını
Uganda hükümeti, ülkede kuş gribi virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, göçmen kuşlarda
kuş gribi hastalığı görüldüğünü ve bunun bazı yerli kuş türleri arasında da yayıldığı bildirildi. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), doğrulanan salgının kontrol altına alınabilmesi amacıyla Uganda'da acil önlem
planının aktif hale getirildiğini belirtti. Ortaya çıkan kuş gribinin H5 virüsü taşıdığı belirtildi (Kyn:
AA).
EP-20170111-0066-AGO --- Angola'da Zika virüsü
Afrika kıtasının güneybatısında yer alan Angola'da ilk kez 2 kişide zika virüsü vakası tespit edildi.
Hijyen Birimi Başkanlığı, Fransız vatandaşı bir turist ile ülkenin başkenti Luanda'ya bağlı Viana
ilçesinde yaşayan bir kişide zika virüsü görüldüğünü açıkladı (Kyn: AA).
VI-20170113-0067-OTH --- Mısır'da zincirleme trafik kazası: 14 ölü, 15 yaralı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki Hilvan El-Kerimat karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme
trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazaya, 1’i kamyon,
1’i otobüs 5 aracın karıştığı belirtildi. Kamyonun hızla yoldan çıkarak diğer araçlara çarpması sonucu
yaşanan kaza nedeniyle yolun kapandığı ve ambulansların olay yerine ulaşmakta güçlük çektiği
belirtildi (Kyn: AA).
EP-20170113-0068-BRA --- Brezilya’da sarıhumma salgını
(Son Güncelleme Tarihi: 01.02.2017) Brezilya’da sarıhumma nedeniyle ölenlerin sayısı 51’e
yükseldi. Sağlık Bakanlığı, hastalığın şu ana kadar 80 yerleşim biriminde görüldüğünü açıkladı (Kyn:
TİMETÜRK).
26.01.2017 Brezilya Sağlık Bakanlığı, sarıhumma salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 47’ye
yükseldiğini, 300 vakanın da inceleme altında olduğunu açıkladı. Açıklamada, ülkede son yılların en
büyük sarıhumma salgını nedeniyle 11,5 milyon doz aşı siparişi verildiği belirtildi. Sipariş edilen
aşılardan 5,5 milyon dozu sarıhumma görülen ya da görülme riski olan beş eyalete ulaşırken, kalan 6
milyon dozun da en kısa sürede ilgili yerlere gönderileceği bildirildi (Kyn: AA).
20.01.2017 Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde sarıhumma şüphesiyle tedavi altına alınan 206 kişiden
34'ünün sarıhumma olduğu doğrulanırken, hayatını kaybeden 23 kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğü
kesinlik kazandı. 172 vakayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. Sivrisineklerden insanlara
geçebilen bu hastalığın, virüsün ana taşıyıcısı maymunlarda yaygın olarak bulunduğu bildirildi (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 13.01.2017) Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin kuzeydoğusunda 8 kişinin
sarıhumma hastalığından ölmesi üzerine 180 günlük acil durum ilan edildi. Acil durumun geçerli
olacağı 150'den fazla şehir bulunduğu, bu şehirlerden yalnızca 21'inde şüpheli sarıhumma vakası
görüldüğü belirtildi. Eyalette şimdiye kadar, şüpheli 48 sarıhumma vakası görüldüğü ve
laboratuvarların, 8 kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladığı bildirildi (Kyn: AA).
VI-20170114-0069-ECU --- Ekvador' da trafik kazası: 19 ölü, 17 yaralı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Pasifik kıyı şeridi otoyolunda, şehirlerarası yolcu otobüsü ile
öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında çocukların da bulunduğu 19
kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın yağmurlu hava ve yetersiz
ışıklandırma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi
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altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170114-0070-IND --- Hindistan'da tekne alabora oldu: 21 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 15.01.2017) Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna
yakınlarında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Polis
yetkilileri kazanın, teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu alması sonucu gerçekleştiğini açıkladı (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 14.01.2017) Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna şehri
yakınlarındaki bir nehirde, dini bir festivalden dönen ve 40 yolcu taşıyan teknenin alabora olması
sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, nehre düşen 13
kişinin sağ olarak kurtarıldığını, kayıp olan 10 kişinin de bulunması için arama kurtarma çalışmalarının
aralıksız devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, teknenin 25 yolcu kapasiteli olduğu ve kapasitesinin
üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi. Sağ kurtulan 13 kişi bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı (Kyn:
AA).
VW-20170114-0071-SYR --- İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü, 21 yaralı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Maarret el-Misrin kasabasında, pazar yerine düzenlenen
hava saldırısında 10 sivilin hayatını kaybettiği, 21 sivilin de yaralandığı bildirildi. Maarret elMisrin'deki sivil savunma yetkilileri, pazar yerindeki dükkanların tamamının hasar gördüğü ve Sivil
savunma ekiplerinin yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti (Kyn:
AA).
WF-20170114-0072-KEN --- Aberdare Ulusal Milli Parkı’nda yangın
Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Aberdare Ulusal Milli Parkı’nda yangın çıktı. Kenya Orman
Servisi, yüksek irtifa nedeniyle ülkedeki en büyük su toplama alanlarından biri olan Aberdare Ulusal
Milli Parkı’nda çıkan yangına 200 itfaiye personelinin müdahale ettiğini, yangın nedeniyle yaklaşık
6000 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yetkililer, yangının bölgede yasa dışı olarak çalışan
kömür brülörleri tarafından çıktığından şüphelenildiğini belirtti (Kyn: AA).
VW-20170115-0073-IRQ --- Irak’ta bombalı saldırı: 9 ölü, 20 yaralı
Irak’ın Diyala eyaletinin başkenti Baqubah'nın kuzeydoğusunda yer alan Al-Halis bölgesinde polis
karakolunun yakınlarında bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği,
20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıdan sonra yerel bölgede sokağa çıkma yasağı getirilirken,
saldırının DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği açıklandı (Kyn: AA).
VW-20170115-0074-SYR --- Suriye'nin Wadi Barada kentine saldırı
Suriye’de başkent Şam'ın kuzeybatısındaki Wadi (Vadisi) Barada bölgesinde bulunan Deir Qanun
Köyü’ndeki bir düğün salonunu hedef alan saldırıda, düğün salonunda bulunan 12 sivilin hayatını
kaybettiği, 20 sivilin de yaralandığı bildirildi. Wadi el-Barada’nın Şam'ın merkezine 16 kilometre
uzaklıkta ve Lübnan sınırına 12 km uzaklıkta bulunduğu bildirildi. Saldırının rejim güçleri tarafından
gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170115-0075-AFG--- Afganistan-Pakistan sınırında patlama: 10 ölü
Afganistan'ın Nangarhar ilinin Pachir Wa Agam bölgesi ile Pakistan sınırı arasında yolcu taşıyan bir
aracın hedef alındığı saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kayıpların
7’sinin sivil olduğu belirtilirken, patlamada yaralananların Jalalabad'daki hastaneye kaldırıldığı
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belirtildi (Kyn: EURONEWS).
AC-20170115-0076-LBY--- Libya’da elektrik sistemi çöktü
Libya'nın başkenti Trablus'unda aralarında bulunduğu, ülkenin güneyinde ve batısında, vaha
bölgelerinde ve Kufra ilinde belirlenen sınır değerlerin aşılması ve silahlı grupların santralleri hedef
alan saldırıları nedeniyle elektrik sisteminin çöktüğü bildirildi. Ülkenin batısındaki bölgelerin yanı sıra
doğuda Zeytuniyye'de ve güneydoğuda Es-Serir'de yer alan elektrik üretim sistemlerinin de çöktüğü ve
elektrik üretim sistemlerindeki arızalar nedeniyle ülkede üretim başta olmak üzere ulaşım ve iletişimde
ciddi sıkıntıların meydana geldiği belirtildi (Kyn: star.com.tr).
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