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23 - 29 OCAK 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20170123-0105-TUR --- Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 32 yaralı
Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Pasinler karayolunun Ümgü mevkiinde sis ve buzlanma nedeniyle 7
aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 32 kişi yaralandı. Ümgü mevkiinde otomobil ile karşı
yönden gelen minibüsün çarpıştığı, kazayı gören tırın, kaza yapan araçlara vurmamak için durduğu
sırada arkadan gelen 2 minibüs ve 1 otomobille çarpıştı. Bu sırada, kazaya karışan araçlara çarpmamak
için manevra yapan sürücünün kullandığı minibüs şarampole devrildi. Kazada yaralanan 32 kişiden
bazıları araçlarda sıkıştı. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin kurtarma çalışmalarının ardından
yaralılardan 28'i Pasinler Devlet Hastanesinde, 4'ü de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altına alındı
(Kyn: AA).
EQ-20170125-0106-TUR --- Muğla’da 4.2 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Muğla ilinin Datça ilçesine bağlı Kızlan Köyü olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana
geldi. 03.19’da meydana gelen ve odak derinliği 8.0 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı.
Depremin, Datça ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn: AA, Kandilli
Rasathanesi).
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VI-20170128-0107-TUR --- Konya'da yolcu otobüsü devrildi:1 ölü, 46 yaralı
Marmaris'ten Gaziantep'e giden yolcu otobüsü, Konya-Karapınar karayolunun 65. kilometresinde,
buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.
Otobüste sıkışan yaralılar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu güçlükle kurtarıldı.
Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı (Kyn: AA).
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DÜNYADA:
VI-20170123-0108-MYZ --- Malezya’da tekne faciası
Malezya kıyıları açıklarında sığınmacı teknesinin alabora olması sonucu meydana gelen faciada 10 kişi
hayatını kaybetti. Malezya Sahil Güvenlik yetkilisi, alabora olan teknede 40 dolayında Endonezyalı
sığınmacının olduğunu tahmin ettiklerini ve 30 kadarının da kayıp olduğunu açıkladı. Teknenin,
bölgedeki kötü hava şartları ve teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu almasından dolayı alabora olduğu
belirtildi (Kyn: DHA).
VW-20170124-0109-IRQ --- Bağdat’ta bombalı saldırı: 9 ölü, 21 yaralı
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araçla düzenlenen bombalı saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti,
21 kişi de yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı
belirtilirken, bölgede kurulan araba pazarının yakınında patlayan bomba çok sayıda araca zarar verdi.
Irak hükümeti patlamaların arkasında terör örgütü DEAŞ’ın olduğunu açıkladı (Kyn: star.com.tr).
VI-20170125-0110-PRT --- Portekiz'de feribot kazası
Portekiz’in Barreiro kentinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelen
feribot kazasında 34 kişi yaralandı. Portekiz’in Barreiro kentinden geçen Tagus nehrinin diğer tarafına
yolcu taşıyan feribotun limana yanaşamayarak iskeleye çarpması sonucu meydana gelen kazada
yaralanan yolcuları çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı (Kyn: DHA).
AV-20170125-0111-IND --- Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ
(Son Güncelleme Tarihi: 27.01.2017) Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ altında kalarak
ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Yetkililer, Gurez bölgesinde düşen çığın altında kalan 4 askerin daha
cesedine ulaşıldığını açıkladı. Bölgedeki olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle arama
kurtarma çalışmalarına zaman zaman ara verildiği belirtildi (Kyn: TİMETÜRK).
(Güncelleme Tarihi: 26.01.2017) Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Himalayalar'da meydana
gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Gurez bölgesinde düşen iki
çığın altında kalan 10 askerin cesedine ulaşıldığını, olumsuz hava şartlarına rağmen kurtarma
operasyonlarında 1 yetkili ile 6 askerin de çığ altından kurtarıldığını belirtti. Keşmir bölgesindeki
birçok yerde çığ uyarısı yapılmasının ardından yetkililerin yüksek riskli bölgelerden onlarca kişiyi
tahliye ettiği bildirildi (Kyn: milliyet.com.tr).
(İlk Haber Tarihi: 25.01.2017) Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Himalayalar kısmında
bulunan Gurez bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer çığ altında
bulunan vatandaşların kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.
Bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle elektrik ve iletişim hatlarının da koptuğu bildirildi (Kyn:
milliyet.com.tr).
VI-20170125-0112-HTI --- Turks ve Caicos Adaları'nda bot faciası: 12 ölü
Haiti ve Bahamaların ortasında yer alan Turks ve Caicos Adaları'nda, Haitili göçmenleri taşıyan botun
alabora olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerden çoğunun kadın olduğu
ve cesetlerinin Providenciales Adası'nın kuzeybatı kıyılarında bulunduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170125-0113-SOM --- Somali’de bombalı saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde yer alan ve hükümet yetkililerin
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de sık sık kaldığı Dayah adlı otelin önünde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Otelin önünde
meydana gelen ilk patlamanın ardından binayı basan teröristler etrafa kurşun yağdırdı. Bu saldırıdan
kısa süre sonra ikinci bir bomba yüklü araç infilak etti. Saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti. Terör
örgütü El-Şebab’ın üstlendiği saldırılarda 43 kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: EURONEWS).
EP-20170126-0114-DEU --- Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde kuş gribi
Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde hindi çiftliğinde meydana gelen kanatlı hayvan
ölümlerinin ardından yapılan incelemelerde çiftlikte H5N8 kuş gribi vakasına rastlandı. Çiftliklerde
bulunan toplam 40 bin hindi itlaf edildi. Tarım Bakanlığına bağlı uzman ekipler eyalette bulunan
çiftliklerde kontroller yapmaya başladı. Kuş gribi vakasının bulunduğu çiftliklerin üç kilometrelik
çevresi karantina altına alındı. (Kyn: TİMETÜRK).
FL-20170127-0115-PER --- Peru’da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 06.02.2017) Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 23
kişinin hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Yaklaşık 72 bin kişinin sel baskınlarından etkilendiği, 15
bin binada hasar oluştuğu, 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanılamaz hale geldiği
belirtildi. Lambayeque ve Loreto bölgelerinde enkaz kaldırma ve yardım çalışmalarına katılmaları için
3 binden fazla askerin görevlendirildiği bildirildi (Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 27.01.2017) Peru’da şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelirken, meydana gelen
sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel nedeniyle çok sayıda binanın yıkıldığı
belirtilirken, ev ve iş yerleri de su altında kaldı. Otomobilleri sürükleyen sel, Lircay Vian kasabasında
bulunan tarihi La Hacienda otelinin yıkılmasına ve Sicra Nehri’nin sularına gömülmesine neden oldu.
Otelin zamanında boşaltılması sayesinde olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi (Kyn:
EURONEWS).
VI-20170127-0116-CHN --- Çin’de zincirleme trafik kazası
Çin’de kar yağışının ardından yolda oluşan buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 70
aracın birbirine girdiği kaza sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı
bildirildi (Kyn: İHA).
EP-20170127-0117- IRN --- İran'da kuş gribi
İran’da Tahran Tavuk Üreticileri Birliği Müdürü, kuş gribinin İran'ın 15 eyaletine yayıldığını ve
ülkenin göçmen kuşların rotası üzerinde olmasından dolayı hastalığın henüz kontrol altına
alınamadığını belirtti. Kum ve İsfahan eyaletlerinde de hastalığın yayılma riskinin bulunduğu, kuş
gribinden itlaf edilen tavuk sayısının 5 ila 6 milyon civarında olduğu bildirildi (Kyn: AA).
EP-20170127-0118-DEU --- Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde kuş gribi
Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde hindi çiftliğinde meydana gelen kanatlı hayvan ölümlerinin
ardından yapılan incelemelerde çiftlikte H5N8 kuş gribi vakasına rastlandı. Çiftlikte bulunan toplam 15
bin 300 hindi itlaf edildi. Tarım Bakanlığına bağlı uzman ekipler eyalette bulunan çiftliklerde
kontroller yapmaya başladı. Kuş gribi vakasının bulunduğu çiftliklerin üç kilometrelik çevresi
karantina altına alındı (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20170128-0119-SOM --- Somali'de bombalı saldırı
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) bünyesinde hizmet
veren Kenya askeri üssüne düzenlediği saldırıda 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya Ordu Sözcüsü, saldırının Kulbiyow bölgesindeki Badhaade kenti yakınlarında bulunan Kenya
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askeri üssüne gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 70 Eş-Şebab militanın
öldürüldüğü belirtildi (Kyn: star.com.tr).
SS-20170129-0120-TJK --- Tacikistan’da kar fırtınası
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe ile ülkenin kuzeyindeki Hocand'ı Horog-Murgab otoyoluna bağlayan
otoyolda olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 araç ile 800’den fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi.
Söz konusu bölgelere 40'tan fazla çığ düştüğü belirtilirken, arama kurtarma ve kar temizleme
çalışmalarıyla mahsur kalan 800'den fazla kişinin kurtarıldığı ve 200'e yakın aracın çıkarıldığı belirtildi.
Duşanbe-Hocand otoyolu tamamen, Horog-Murgab otoyolu ise kısmen trafiğe kapatıldı. Söz konusu
bölgelerde meydana gelen çığlarda Hocand otoyolunda 5 ve Horog-Murgab otoyolunda 2 kişi çığ
altında kalarak hayatını kaybetti (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20170129-0121-CAN --- Kanada'da camiye silahlı saldırı: 6 ölü, 19 yaralı
Kanada'nın Quebec eyaletinde bulunan Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi'ne yatsı namazı sırasında
düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Yatsı namazı
sırasında toplanan cemaati hedef alan saldırının 3 kişi tarafından düzenlendiği belirtilirken, saldırıda
yaralanan ve durumu ağır olan 5 kişiden 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Saldırıda
hayatını kaybeden 6 kişinin 35 ila 70 yaşları arasında olduğu ve olay yerinde hayatlarını kaybettikleri
belirtilirken, olay sırasında çocuk ve kadınların caminin üst katında bulunduğu bu nedenle saldırıdan
yara almadıkları belirtildi (Kyn: AA).
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