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14 - 20 OCAK 2019
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20190116-0036-TUR --- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi
Sivas'tan Kayseri'ye giden yolcu otobüsünün Sivas- Kayseri karayolunun Koyuncu mevkiinde,
Sarıdemir Köyü yakınlarında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın
sabah 07.00 sıralarında meydana geldiği ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar AFAD ve 112
Acil Servis ekibi ile UMKE görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi (Kyn: AA).
AV-20190116-0037-TUR --- Tunceli'de çığ yüzünden 301 kişi mahsur kaldı
Tunceli'de, Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunun 47. kilometresine çığ düşmesi sonucu mahsur
kalanların olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Tunceli Valiliği, kriz masası kurulduğu ve ekiplerin
bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Çalışmalara AFAD, Kızılay, jandarma, polis, sağlık, Karayolları gibi
çok sayıda kurum katılırken, mahsur kalan 6 yolcu otobüsü, 2 tır ve 47 özel araçtaki 236 kişiye
ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarılarak kent
merkezindeki otel, yurt ve spor salonlarında misafir edildi (Kyn: AA).
VI-20190117-0038-TUR --- Amasya'da yolcu otobüsü devrildi
Ordu'nun Mesudiye ilçesinden hareket eden ve İstanbul istikametine giden yolcu otobüsü Amasya’da
Yassıçal Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti,
35 kişi de yaralandı. İstanbul ili Bakırköy Belediyesine ait otobüste bulunan kişilerin, Ordu'nun
Mesudiye ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüş yolunda kaza geçirdiği belirtildi.
Kazada yaralanan 35 kişi ise ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı (Kyn: AA).
FL-20190119-0039-TUR --- Osmaniye'de sağanak, sel ve heyelana neden oldu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden olurken, 50 evin sel nedeniyle
hasar gördüğü bildirildi. Yetkililer, heyelan riski nedeniyle 10 evin boşaltıldığı açıklarken, meydana
gelen heyelanlar nedeniyle Kadirli-Andırın karayolunun da ulaşıma kapandığı belirtti (Kyn: AA).

DÜNYA’DA
VI-20190114-0040-IRN --- İran'da kargo uçağı düştü
Kırgızistan'ın Bişkek kentinden Kerec'teki Peyam Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Boeing 707
tipi kargo uçağı, kentteki Fetih Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı sırada yerleşim yerine düştü. Kaza
nedeniyle çevrede bulunan evlerde yangın çıktığı belirtilirken, uçakta bulunan 15 kişinin öldüğü, 1
kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190114-0041-NGA --- Nijerya'da kamyon pazara girdi
Nijerya’nın Ekiti eyaletine bağlı Iworoko bölgesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği
kamyon pazara girerek çok sayıda kişiyi ezdi. Meydana gelen kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği,
çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı
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belirtilirken, ağır yaralıların olması sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn:
AA).
VI-20190114-0042-ETH --- Etiyopya'da yolcu otobüsü devrildi
Etiyopya'nın Oromiya eyaletinin Horo Guduru bölgesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Shambu kasabasından Nekempte'ye seyahat eden
otobüsün kapasitesinden fazla yolcu taşıması nedeniyle devrildiğini açıkladı (Kyn: AA).
FR-20190114-0043-KOR --- Güney Kore'de otel yangını
Güney Kore’nin Cheonan şehrinde bir otelde yerel saatle 17.00 civarında çıkan yangında 1 otel
çalışanının hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Geçen yıl eylül ayında
açılan ve toplam 420 odası bulunan otelde çıkan yangında, duman soluyan ve aralarında 4 itfaiyecinin
olduğu yaralılar, civardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20190114-0044-AFG --- Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki yabancıların kaldığı kampın yakınında bomba yüklü araçla
düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 90 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer,
saldırının şiddetiyle bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı (Kyn: AA).
VW-20190114-0045-NGA --- Nijerya'da silahlı saldırı
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde, eyaletin Warawana, Dutsi ve Tabkin Kwasa
bölgelerinde kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi. Nijerya ordusu tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bölge halkının şüpheliler
konusunda uyarıldığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20190115-0046-NGA --- Nijerya'da Boko Haram saldırısı
(Son Güncelleme Tarihi: 16.01.2019) Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram
terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 15.01.2019) Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör
örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirildi. Militanların, Borno eyaletine bağlı
Rann bölgesindeki askeri noktaya saldırdığı ve çok sayıdaki evi ateşe verdiği belirtilirken, saldırıda çok
sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı (Kyn: AA).
VW-20190115-0047-KEN --- Kenya’nın başkenti Nairobi'de otelde terör saldırısı
(Güncelleme Tarihi: 16.01.2019) Kenya'nın başkenti Nairobi'deki otele düzenlenen silahlı ve bombalı
saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği, olayın ardından bölgede durumun kontrol altına alındığı
belirtildi. Yetkililer, saldırı sonrasında otel ve çevresinden 700 sivilin başarılı şekilde tahliye edildiğini
açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 15.01.2019) Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele düzenlenen terör saldırısında 5
kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yararlandığı bildirildi. Başkentin Westland bölgesinde "DusitD2"
adlı otele, Terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda önce patlamanın meydana geldiği ve ardından
silah seslerinin duyulduğu belirtilirken, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri ve polis arasında çatışma çıktığı
belirtildi. Otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı belirtilirken, saldırı esnasında
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sivillerin otelden kaçmaya çalıştığı ifade edildi (Kyn: AA).
VW-20190116-0048-CMR --- Kamerun'da Anglofon bölgesinde 36 kişi kaçırıldı
Kamerun'un Anglofon bölgesinin güneybatısında, Kumba ve Buea kentleri arasında yolculuk eden 36
kişi kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Buea'dan Kumba'ya giden 2 otobüs kimliği belirsiz silahlı
kişilerce durdurulduğu ve kimlik kartlarına el koydukları yolcuları ormanlık alana kaçırdıkları
bildirildi. Saldırganların, kimlik kartlarına el koydukları yolcuları ormanlık alana kaçırdığı ancak
otobüs sürücüleri ve araçlara müdahale etmediği belirtildi. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi (Kyn:
AA).
VI-20190116-0049-OTH ---Mısır'ın Suveyş kentinde araç kazası: 27 yaralı
Mısır’ın Süveyş kentinde de bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 kişinin
yaralandığı bildirildi. Mısır Sağlık Bakanlığı, yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve tedavi
altına alındığını açıkladı (Kyn: AA).
EP-20190116-0050-YEM --- Yemen'de 5 kişi koleradan öldü
Yemen’in Lahic kentinin Yafi ilçesinde ortaya çıkan kolera nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi. Sağlık Bakanlığına bağlı Epidemiyolojik İzleme ve Müdahale Ekibi, kolera nedeniyle
hayatını kaybedenlerden 3’ünün erkek ve 2’sinin kadın olduğunu açıklarken, ilçede yapılan taramalarda
44 kişide şüpheli vaka tespit edildiğini, geçici bir çözüm olarak bu kişilere antibiyotik ve damardan ilaç
tedavisi uygulandığı belirtildi (Kyn: AA).
VA-20180817-0051-JPN --- Japonya'da Shindake yanardağı patladı
Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyindeki Kuchinoerabu Adası'nda yer alan Shindake
yanardağının sabah saatlerinde patladığını açıkladı. Patlayan yanardağdan püsküren kül ve dumanların
500 metreye kadar ulaştığının bildirildiği açıklamada, adadaki uyarı seviyesinin 3'e yükseltildiği
kaydedildi. Volkanik akıntıların ise kraterden 1,5 kilometre uzağa kadar ulaştığı ifade edilirken,
patlamanın ardından ada halkının güvende olduğu vurgulandı (Kyn: AA).
VW-20180817-0052-MLI --- Mali'de sivillere saldırı
Batı Afrika ülkelerinden Mali'de motosikletli bir grup saldırgan, ülkenin Maneka kentine bağlı
Tuareglerin yaşadığı iki köye silahlı saldırdı düzenledi. Saldırıda 34 sivilin hayatını kaybettiği, çok
sayıda sivilin de yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20180817-0053-GEO --- Gürcistan'da kızamık salgını
Gürcistan Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi, 1 Ocak'tan itibaren ülkede 312 kızamık
vakasının görüldüğünü açıkladı. Açıklamada, hastalığın her geçen gün etkisini artırdığını ve
vatandaşların kızamık aşısı olmaları çağrısında bulunulduğu belirtildi (Kyn: AA).
EP-20180817-0054-COL --- Kolombiya'nın başkenti Bogota'da patlama
(Son Güncelleme Tarihi: 18.01.2019) Başkent Bogota'daki General Santander Polis Okulunu hedef
alan ve ölü sayısının 21'e yükseldiği saldırı sonrası ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildiği açıklandı.
Saldırı gerçekleştirilen araçta 80 kilogram patlayıcı yüklü olduğu belirtilirken, saldırıda 87 kişinin
yaralandığı, bölgedeki 200 evin de hasar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 17.01.2019) Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan General Santander Polis
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Okulunun önünde patlama meydana geldi. General Santander Polis Okulunun önündeki patlamaya
bomba yüklü bir aracın neden olduğu belirtilirken, saldırıda 8 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı
belirtildi (Kyn: AA).
VW-20190118-0055-SYR --- Suriye’nin Deyrizor kentinde sivillere saldırı
Suriye’nin Deyrizor kentine bağlı Süse belde merkezine ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin
düzenlediği hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı (Kyn: AA).
EP-20190118-0056-BGD --- Bangladeş'te suçiçeği salgını
Bangladeş’in Cox’s Bazar kentinde bir kampta suçiçeği salgını yaşandığı bildirildi. Dünya Sağlık
Örgütü, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların Cox’s
Bazar kentinde yaşadıkları kamplarda suçiçeği salgını yaşandığını ve aralık ayından 13 Ocak'a kadar
kamplardaki 832 kişiye suçiçeği bulaştığını açıkladı (Kyn: AA).
AV-20190118-0057-IND --- Cammu Keşmir'de çığ
Hindistan’ın Cammu Keşmir eyaletinin Ladakh bölgesinde yer alan Khardung La dağ geçidinde düşen
çığın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiği, karlar altında kalan 7 kişiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.
Polis, hayatını kaybedenlerin, çığ düştüğü esnada bölgede çalışan işçiler olduğunu bildirdi. Yetkililer,
halka, yoğun kar yağışının olduğu dönemde çığ felaketine meyilli yerlerden uzak durmaları ve ulaşım
imkânlarının kesintiye uğraması ihtimaline karşı, yeterince yiyecek ve zaruri ihtiyaçlarını depolamaları
uyarısında bulundu (Kyn: AA).
VI-20190119-0058-ESP --- Akdeniz'de düzensiz göçmen faciaları
İspanya-Fas arasındaki Alboran Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 53
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
EX-20190119-0059-MEX --- Meksika'da boru hattında patlama
(Son Güncelleme Tarihi: 05.02.2019) Meksika'nın Hidalgo eyaletinde boru hattındaki çatlaktan sızan
petrolün alev alması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.
Tedavi gören 2 kişinin taburcu olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, 21 yaralının tedavisinin sürdüğünü
kaydetti (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 27.01.2019) Meksika Sağlık Bakanı, patlamanın ardından hastanelerde tedavi
gören toplam 46 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenlerin sayısının 114'e çıktığını açıkladı (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 25.01.2019) Meksika'da başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki
Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu yaşanan
patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldiği bildirildi. Hastanelerde yaklaşık 40 yaralının
tedavisinin sürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 21.01.2019) Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun 100
kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev
alması sonucu yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e çıktığı, yaralı 58 kişinin ise
hastanelerde tedavi gördüğü bildirdi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 19.01.2019) Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun 100 kilometre
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kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması
sonucu patlama yaşandığı bildirildi. Boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev almasıyla yaşanan
patlamada, sızan petrolü toplayan 66 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı
(Kyn: AA).
SS-20190120-0060-USA --- ABD'de kar fırtınası
ABD'nin orta ve kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk havanın nedeniyle 1
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kara ve hava ulaşımını etkileyen kar fırtınası nedeniyle Boston
Logan Havalimanı başta olmak üzere olumsuz hava şartları nedeniyle ülkede 5 bine yakın uçuş iptal
edildi. Chicago, New York, Boston ve Washington DC arasındaki Amtrak tren seferlerinin de iptal
edildiği açıklandı. Ulusal Hava Durumu Servisi, Missouri eyaletinin güneydoğusundan Main eyaletinin
kuzeyine kadar 15 eyaleti etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle uyarı ve tavsiyelerde
bulundu (Kyn: AA).
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