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21 - 27 OCAK 2019
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20190121-0061-TUR --- Aksaray'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 21 yaralı
Aksaray'da atletizm yarışmasından dönen lise öğrencilerini taşıyan servis ile minibüsün çarpışması
sonucu 17'si öğrenci 21 kişinin yaralandığı bildirildi. Suriye uyruklu idaresindeki minibüs, AksarayAnkara Karayolu'nun 56. kilometresinde, öğrenci servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan
araçlar şarampole devrildi. Kazada sürücüler, servis aracındaki 17 öğrenci ve bir öğretmen ile
minibüsteki bir kişi yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Lise öğrencilerinin, İstanbul'daki atletizm yarışmasının ardından
Gaziantep'e döndükleri belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20190122-0062-TUR --- Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Muğla İlinin Datça ilçesi açıkları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat
23.12’de meydana gelen ve odak derinliği 76.3 kilometre olan depremde can ve mal kaybının
yaşanmadığı bildirildi (Kyn: AA, Kandilli Rasathanesi).
Tarih

Saat

Enlem (N)

Boylam (E)

2019.01.22

23:12:06

36.8072

28.0230

Büyüklük
Derinlik (km) MD ML MS

76.3

-.-

4.4 -.-

Yer

Datça Açıkları - MUĞLA

VI-20190123-0063-TUR- - İşçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 25 yaralı
Balıkesir’in Balya ilçesinde, maden ocağı işçilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpışması
sonucu meydana gelen kazada, 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. İlçedeki özel bir
maden ocağındaki vardiyası biten işçileri taşıyan servis minibüsü, maden sahasında çalışan bir
kamyonla çarpıştığı kaza sonrası bölgeye jandarma ve çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edilirken,
kazada yaralanan 26 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir kişinin hastaneye
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götürülürken ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Yaralılardan
bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi (Kyn: AA).
EP-20190123-0064-TUR --- Zonguldak'ta koyun, keçi vebası karantinası
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde küçükbaş hayvanlarda veba görülmesi nedeniyle
21 günlük karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekiplerince
beldede başlatılan inceleme kapsamında hasta olan hayvanlardan alınan numuneler, Ankara Veteriner
Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderildiği ve tetkiklerde 2 küçükbaş hayvanda koyun keçi
vebası tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine hastalığın beldedeki diğer küçükbaş hayvanlara bulaşma
ihtimaline karşın kontrol yapılması amacıyla 21 günlük karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi
(Kyn: AA).
EQ-20190125-0065-TUR --- İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi İzmir ilinin Menemen ilçesine bağlı olan Yahşelli Köyü olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. Saat 23.20’de meydana gelen ve odak derinliği 15.9 kilometre olan depremde can ve
mal kaybı yaşanmadı.

Tarih

Saat

Enlem (N)

Boylam (E)

2019.01.25

23:20:33

38.5808

27.1028

Büyüklük
Derinlik (km) MD ML MS

15.9

-.-

4.4 -.-

Yer

Yahşelli-Menemen-IZMIR

FL-20190125-0066-TUR --- Burdur'da kuvvetli yağış
Burdur'un Bucak ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, ilçeye bağlı Kestel ovasında 25 bin dönümlük
tarım arazisinin su altında kalmasına neden oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ekiplerin ilçeye
bağlı Kestel, Karaaliler ve Üzümlübel köylerinde hasar tespit çalışması yürüttüğünü ve 25 bin dönüm
arazinin zarar gördüğünü açıkladı (Kyn: AA).
TC-20190126-0067-TUR --- Antalya'da hortum
Antalya’da meydana gelen hortum nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Şehircilik Bakanı, Kemer, Finike, Serik, Muratpaşa ve Kumluca ilçelerini etkileyen hortum nedeniyle
yapılan ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, Kumluca ilçesinde 2
binanın tamamen yıkıldığı, 21’i ağır, 208’i az hasarlı olmak üzere toplam 229 binada hasar meydana
geldiği belirtildi. Kemer ilçesinde 10’u ağır, 127’si az hasarlı bina, Finike ilçesinde 3 hasarlı bina,
Muratpaşa ilçesinde ise 3 adet ağır olmak üzere 81 adet az hasarlı binanın olduğu bildirildi. Hortum
nedeniyle Aksu Çayı'nda suyun debisi yükselmesi nedeniyle çayda bulunan 50 tekne denize
sürüklenirken, 10'a yakın balıkçı teknesi ve kayık battı. Aksu Karaöz bölgesinde ise dere yataklarının
taşması sonucu 13 ev sular altında kaldı. Antalya Ziraat Odası Başkanı, Antalya genelinde meydana
gelen hortumun yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar neden olduğunu açıkladı. Kumluca'da 1600
dönüm, Antalya merkezde 548 dönüm sera ve bahçenin büyük zarar gördüğü belirtildi. Hortum, Serik
ilçesinde de 15 mahalledeki seralar ile tarım alanlarında hasara yol açtı. Yaklaşık 1000 dönüm cam ve
plastik serada hasara neden olan fırtına nedeniyle ekili biber, domates ve salatalık gibi ürünler de zarar
gördü. Finike'de, hortum felaketinin ardından tarımsal alanda yapılan hasar tespit çalışmalarında 82
narenciye bahçesi, 8 cam sera, 34 plastik sera ve 1 tarla olmak üzere 125 üreticinin hasar tespit
çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
EQ-20190127-0068-TUR --- Manisa’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Manisa ilinin Akhisar ilçesine bağlı Çobanhasan Köyü olan 4.3 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Saat 06.15’de meydana gelen ve odak derinliği 11.4 kilometre olan depremde can ve
mal kaybı yaşanmadı (Kyn: AA, AFAD, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

2019.01.27

Saat

06:15:41

Enlem (N)

39.0143

Boylam (E)

27.7540

Büyüklük
Derinlik (km) MD ML MS

11.4

-.-

4.3 -.-

Yer

Çobanhasan-Akhisar-MANİSA
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DÜNYA’DA:
VW-20190121-0069-MLI --- Mali'deki BM misyonuna saldırı
Mali'de, ülkenin kuzeyindeki Aguelhok beldesinde görev yapan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu
İstikrar Misyonuna (MINUSMA) bağlı Çad birliğine sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 10 barış
gücü askeri hayatını kaybetti, 25'inin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20190121-0070-AFG --- Afganistan'da Taliban askeri kampa saldırdı: 12 ölü
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda 12
kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığını bildirildi. Maydan Vardak Valiliği, 4 saldırgandan birinin
üzerine yerleştirdiği bombayı kampın girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların güvenlik
güçleriyle çatışmaya başladığını açıkladı (Kyn: AA).
FL-20190121-0071-MDG --- Madagaskar’da şiddetli yağışlar 14 can aldı
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da, şiddetli yağışlar sele neden oldu. Meydana gelen selde
yıkılan 4 evin altında kalan 14 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan, evlerin
yıkıldığı semtlerde yaşayan 62 kişinin güvenli bölgelere nakledildiği belirtildi (Kyn: AA).
EX-20190121-0072-NGA --- Nijerya'da petrol boru hattında patlama: 11 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Akwa Ibom eyaletinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada 11
kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelere
kaldırıldığı belirten yetkililer, olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildiğini ve patlamayla ilgili
incelemenin başlatıldığını açıkladı (Kyn: AA).
FR-20190121-0073-RUS --- Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı
Rusya Denizcilik Ajansı, Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu 10 kişinin hayatını
kaybettiğini, 14 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Tanzanya bayraklı iki geminin Kerç Boğazı'nda alev
aldığı, gemilerden birinde patlama meydana geldiği belirtildi. Gemilerden birinde 17, diğerinde ise 14
kişi bulunan gemilerde Türk, Hintli ve Rus mürettebatın olduğu bildirildi. Gemiler arasında yapılan
yakıt transferi sırasında yangının çıktığı belirtilirken, çok sayıda geminin kurtarma çalışmalarını
sürdürdüğü bildirildi (Kyn: AA).
VI-20190121-0074-PAK --- Pakistan'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 24 ölü
Pakistan'da, otobüsle petrol tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 24 kişinin hayatını
kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan
Karaçi'den Belucistan'ın Panjgur bölgesine giden ve içinde 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, karşı
yönden gelen petrol tankeriyle çarpıştığı belirtildi (Kyn: AA).
CL-20190122-0075-RWA --- Ruanda'da maden ocağında göçük: 14 ölü
Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın Mwulire bölgesindeki bir altın madeninde meydana gelen göçükte 14
işçi hayatını kaybetti. Mwulire bölge yetkilisi, madendeki göçüğün son günlerde bölgede etkili olan
şiddetli yağış nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti (Kyn: AA).
VI-20190122-0076-IND --- Hindistan'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 12 ölü, 25 yaralı
Hindistan'ın Odisha eyaletinde dağlık yolda seyreden kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 12
kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın Gadapur Köyü’nden, dini bir etkinliğe
katılmak üzere Brahmanigaon kasabasına giden yaklaşık 50 kişiyi taşıyan kamyonetin uçuruma
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yuvarlanması sonucu meydana geldiği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20180817-0077-GEO --- Gürcistan'da kızamık salgını
(Son Güncelleme Tarihi: 11.02.2019) Gürcistan Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi
Müdürü, ülkede 1 Ocak'tan bu yana 1370 kişide kızamık vakasının görüldüğünü açıkladı (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 22.01.2019) Gürcistan'da yılbaşından bu yana 430 kişide kızamık vakasına
rastlandığı ve en çok vakanın başkent Tiflis'te görüldüğü bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 17.08.2018) Gürcistan Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi, 1 Ocak'tan
itibaren ülkede 312 kızamık vakasının görüldüğünü açıkladı. Açıklamada, hastalığın her geçen gün
etkisini artırdığına vurgu yapılırken, vatandaşlara kızamık aşısı olmaları çağrısında bulunuldu (Kyn:
AA).
EP-20190123-0078-NGA --- Nijerya'da Lassa sıtması: 42 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 02.02.2019) Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC), ülkeyi etkisi
altına alan salgında Bauchi, Benue, Ebonyi, Kaduna, Kogi, ve Taraba başta olmak üzere 16 eyalette
538 vaka tespit edildiğini, salgın nedeniyle bir ayda 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı (Kyn:
AA).
(Güncelleme Tarihi: 28.01.2019) Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), hayvanlardan insanlara
geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" nedeniyle ölü sayısının 23'e çıktığını açıkladı. Açıklamada,
halkı hijyen, fare ve diğer kemirgenlere temas etmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi
(Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 24.01.2019) Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve
ölümcül olabilen "Lassa sıtması" nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 23.01.2019) Nijerya hükümeti, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen
Lassa sıtması nedeniyle ülkede ''acil durum'' ilan edildiğini açıkladı. Ülkede ocak ayından bu yana 8
eyalette 60 vaka tespit edildiği ve salgının gittikçe arttığı belirtildi (Kyn: AA).
FL-20190123-0079-IDN --- Endonezya'da sel ve heyelan: 6 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 27.01.2019) Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışların neden
olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 68'e yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 25.01.2019) Endonezya'nın Sulawesi Adası’ndaki Güney Sulawesi eyaletinde
şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 59'a çıktığı bildirildi. Bölgede 25
kişinin de halen kayıp olduğunu aktaran yetkililer, bölgede yaşanan afetten 5 bine yakın evin zarar
gördüğünü açıkladı (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 24.01.2019) Endonezya Güney Sulawesi Afet Yönetim Ajansı (BPBD), eyaletin
Gowa, Jeneponto ve Maros bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölü
sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı. Bölgede 24 kişinin de kayıp olduğunu belirten BPBD yetkilileri,
sel ve heyelanlardan olumsuz etkilenen 3.321 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurdu (Kyn:
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AA).
(İlk Haber Tarihi: 23.01.2019) Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve heyelanda 6
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgedeki sel yüzünden evlerinde mahsur kalanları kurtarma
çalışmaları devam ederken, bölgenin kuzeyindeki Makassar kentinde de şiddetli yağışlar sele neden
oldu (Kyn: AA).
FL-20190124-0080-ESP --- İspanya'da şiddetli yağış 3 can aldı
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias ve Cantabria bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sele
neden oldu. Meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Yetkililer, meydana gelen sel
nedeniyle binden fazla kişinin sivil yardım ekiplerinden yardım istediğini belirtti. Tarım arazilerinin de
sular altında kaldığı bölgelerin felaket bölgesi ilan edildiği belirtildi. Ayrıca, çöken yol ve toprak
kaymalarının neden olduğu trafik kazalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, bölgede
yaklaşık 20 yolun trafiğe kapandığı, 15 okulda da eğitime ara verildiği bildirildi (Kyn: AA).
VI-20190124-0081-CMR --- Kamerun'da tır ile otobüs çarpıştı: 23 ölü
Kamerun'un kuzeyinde bir tır ile otobüsün çarpıştığı trafik kazasında 23 kişinin hayatını kaybettiği,3
kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. Kazanın, ülkenin kuzeyindeki Touboro kentinden Ngaoundere'ye
giden bir tırın karşıdan gelen yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana geldiği belirtilirken,
yaralılar Ngaoundere kentindeki hastanede tedavi altına alındı (Kyn: AA).
CL-20190124-0082-GNA --- Gana'da maden ocağında göçük: 15 ölü
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Talensi bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte ilk
belirlemelere göre 15 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Talensi Valisi, Çin şirketine ait maden
ocağında meydana gelen göçükte, göçük altında çok sayıda madencinin kaldığını, arama kurtarma
çalışmalarının sürdüğünü açıkladı (Kyn: AA).
VI-20190124-0083-OTH --- Mısır'da otobüs kazası: 10 ölü
Mısır'ın Buheyre ilinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Ülkenin kuzeyindeki Buheyre ilinde iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazanın yoğun sis sebebiyle
meydana geldiği belirtildi (Kyn: AA).
CL-20190125-0084-BRA --- Brezilya'da maden atık barajı çöktü
(Son Güncelleme Tarihi: 04.04.2019) Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinin, Brumadinho kentindeki
atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 218'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, 78 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Maden atık barajının çökmesi
nedeniyle Brumadinho'da yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 25.03.2019) Brezilya'da ocak ayında maden atık barajının çöktüğü Minas Gerais
eyaletinde 93 kişiden hala haber alınamazken, ölü sayısının 212'ye yükseldiği bildirildi. İtfaiye
ekiplerinin, bölgede 2 aydır kayıp olan 93 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 13.03.2019) Minas Gerais Sivil Savunma Kurumu, Brumadinho kentindeki atık
barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 201'e çıktığını açıkladı.
Açıklamada, 107 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı (Kyn: AA).
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(Güncelleme Tarihi: 11.02.2019) Minas Gerais Sivil Savunma Kurumu, 25 Ocak'ta Brezilya'nın
Minas Gerais eyaletinin Brumadinho kentinde atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin
sayısının 165'e çıktığını açıkladı. Açıklamada, cesedine ulaşılan 156 kişinin kimliğinin belirlendiği, 9
cesedin kimlik tespit çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi. Barajın çökmesi nedeniyle 138 kişinin
evsiz kaldığı kaydedilen açıklamada, 2 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Yaklaşık 170 kişinin halen kayıp olduğu sanılıyor (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 08.02.2019) Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi
sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldiği bildirildi. Açıklamada, cesedine ulaşılan 134
kişinin kimliğinin belirlendiği, 23 cesede dair kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yaklaşık 180 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 06.02.2019) Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde maden atık barajının çökmesi
sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 142'ye yükseldiği bildirildi. Cesedine ulaşılan 122 kişinin
kimliğinin belirlendiği, 20 cesede dair kimlik tespit çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. 194
kişinin halen kayıp olduğu bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 04.02.2019) Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını
kaybedenlerin sayısının 134'e yükseldiği bildirildi. Cesedine ulaşılan 120 kişinin kimliğinin
belirlendiği, 14 kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği belirtildi. Barajın çökmesi sonucu 105 kişinin
evsiz kaldığı bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 03.02.2019) Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını
kaybedenlerin sayısının 121'e yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 02.02.2019) Brezilya'nın güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı
Brumadinho kentindeki atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükselirken,
kayıp 248 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 01.02.2019) Brezilya'da ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais'in başkenti
Belo Horizonte’nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kenti yakınlarında çöken baraj nedeniyle
başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında 110 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Polisin, hayatını
kaybeden 71 kişinin kimliğini belirlediğini, kayıp 238 kişi arasında sağ kurtulan bulma ihtimalinin çok
düşük olduğunu açıkladı. Maden atık barajının inşasında görevli 5 mühendis, ölüme sebebiyet ve
çevreye zarar vermek suçlarından gözaltına alındığı ve 3'ünün tutuklandığı belirtildi. Madencilik şirketi
Vale SA, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıkladı.
(İlk Haber Tarihi: 25.01.2019) Brezilya'da ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais'in başkenti Belo
Horizonte’nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kenti yakınlarında Vale SA şirketine ait demir
cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan baraj çöktü. İşçilerin öğle yemeği yediği
kafeterya ve çevresindeki köyler çamura gömüldü. Brumadinho Belediye Başkanı, en az 50 kişinin
öldüğünü, 300’den fazla da kaybın olduğunu açıkladı. Çökme nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık
3 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.
VW-20190125-0085-AFG -- Afganistan'da hava saldırısında 16 sivil öldü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava saldırısında 16 kişinin öldüğü
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bildirildi. Helmand Valiliği, Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde düzenlenen hava saldırısında
ölenlerin tamamının sivil olduğunu açıkladı. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine yönelik
açıklama yapılmadı (Kyn: AA).
VI-20190125-0086-BGD --- Bangladeş'te kamyon işçi barakasına çarptı: 13 ölü
Bangladeş’in başkenti Dakka’nın yaklaşık 80 kilometre güneydoğusundaki Cumilla Bölgesi’nde,
kömür yüklü kamyon sürücüsünün aracın kontrolü kaybetmesi sonucu tuğla işçilerinin kaldığı barakaya
çarptı. Olayda 12 işçinin barakada, 1 işçinin de hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiği, 2
işçinin de hastanede tedavi altında olduğu bildirildi (kyn: hurriyet.com.tr).
VW-20190126-0087-AFG --- Afganistan'da voleybol maçına saldırı: 5 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Tala-u Barfak ilçesinde voleybol maçı sırasında
düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Tala-u Barfak
Kaymakamı, ilçenin Barfak köyünde voleybol maçı yapılacak alana yerleştirilen bombanın, maç
sırasında patlatıldığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı (Kyn: AA).
VW-20190127-0088-PHL --- Filipinler'de kiliseye saldırı: 19 ölü
Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda ilk belirlemelere
göre 19 kişi öldü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi. Filipinler Emniyet Genel Müdürü, Jolo bölgesinde
bir Katolik kilisesini pazar ayini sırasında hedef alan iki ayrı bombalı saldırı aralarında emniyet
güçlerinin de bulunduğu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Savunma
Bakanı, saldırının ardından emniyet güçlerinin derhal olay yerine intikal ederek yoğun güvenlik
önlemleri aldığını ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığını ifade etti (Kyn: AA).
CL-20190127-0089-PER --- Peru'da düğünde otelin duvar ve çatısı çöktü: 13 ölü
Peru'nun Apurimac eyaletine bağlı Abancay kentindeki Tamburco kasabasında düğün töreni esnasında
otel çöktü, en az 13 kişi öldü. Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü, ülkenin Apurimac eyaletine bağlı
Abancay şehrindeki Tamburco kasabasında, yaklaşık 100 kişinin katılımıyla düzenlenen düğün töreni
sırasında otelin istinat duvarının ve çatısının bir kısmının çöktüğünü, olayın gecenin ilk saatlerinde,
bölgede hakim olan ve alt yapıya zarar veren aşırı sağanaklar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini
açıkladı. Açıklamada, hastaneye kaldırılan 30 kişiden 15'inin taburcu edildiğini, diğerlerinin ise
tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Otelin yokuş bir arazinin çok yakınına inşa edildiğini, otelin istinat
duvarının çamur ve kayalara bir baraj görevi gördüğünü, bu nedenle yıkılan istinat duvarının da otelin
çevre duvarıyla çatısının çökmesine neden olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20190127-0090-YEM --- Yemen'de sivillere saldırı: 8 ölü, 30 yaralı
Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce kentine bağlı Harad ilçesinde yerlerinden edilmiş kişilerin
bulunduğu bir merkeze top atışıyla düzenlenen saldırıda, 8 sivilin öldüğü, 30 sivilin yaralandığı
bildirildi. Saldırının kim tarafından düzenlendiğine yönelik bilgi verilmesi (Kyn: AA).
WF-20190127-0091-ARG --- Arjantin'de orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 03.02.2019) Arjantin'in Chubut eyaletine bağlı Epuyen şehrinde geçen hafta
çıkan ve söndürülemeyen yangın nedeniyle 1553 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
Geçen hafta başlayan ve şiddetli rüzgar sebebiyle dün kontrolden çıkan yangını söndürmek için
200'den fazla itfaiyecinin görev yaptığı, ayrıca başlama noktasının oldukça engebeli olması ve yüksek
sıcaklıkların itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdığı açıklandı (Kyn: AA).
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(İlk Haber Tarihi: 27.01.2019) Arjantin'in Chubut eyaletine bağlı Epuyen şehrinde orman yangını
çıktığı bildirildi. Yangının çıktığı yerin engebeli olması ve yüksek sıcaklık nedeniyle söndürülemediği
belirtildi. Epuyen kentinde, geçen hafta çıkan ve söndürülemeyen yangın sebebiyle 1553 hektarlık
orman arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Chubut eyaletine bağlı Epuyen şehrinde geçen hafta başlayan
ve dün kontrolden çıkan yangını söndürmek için 200'den fazla itfaiyecinin görev yaptığı, yangının
şiddetli rüzgar sebebiyle kontrolden çıktığı ayrıca başlama noktasının oldukça engebeli olması ve
yüksek sıcaklıkların itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdığı açıklandı (Kyn: AA).
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