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23 - 29 MAYIS 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
HS-20160523-0603-TUR --- Niğde'de dolu yağışı etkili oldu
Niğde Ziraat Odası, Merkeze bağlı Dikilitaş beldesinde etkili olan dolu yağışının Misli Ovası ve 15
köyü etkilendiğini açıkladı. Patates ve fasulye tarlalarının yanı sıra buğday ekili alanların tamamının
doludan etkilendiği ve su altında kaldığı belirtilirken zararın yüzde 100'e vardığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160527-0604-TUR --- Kütahya'da şap karantinası
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Yoncaağaç köyünde bir büyükbaş hayvanın, şap hastalığı yüzünden
telef olması üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Hisarcık ve Emet ilçelerine bağlı 23
köyde, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanmasına karar verildi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünce bu köy ve çevresinde gerekli önlemlerin alındığını ve Veteriner hekimler tarafından bu
köylerdeki büyükbaş hayvanlara aşı yapılarak, ahırların dezenfekte edilmesi için çalışmalara
başlandığını belirtti. Bölgedeki hayvan pazarlarının ise geçici olarak kapatıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160529-0605-TUR --- Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi
Konya'dan Rize'ye giden özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün, Yozgat-Çorum karayolu Sarımbey köy
ayrımı yakınlarında devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybetti, 30
kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar, Yozgat ve Çorum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. YozgatÇorum karayolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı (Kyn: AA).
VI-20160529-0606-TUR --- Çorum'da otobüs devrildi: 21 yaralı
Çorum'da yolcu otobüsünün, Çorum-Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde kontrolden çıkarak
tarlaya devrildiği kazada, 21 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile polis
ve itfaiye ekibi sevk edildiği, otobüste sıkışan bazı yolcular, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık
durumlarının iyi olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160529-0607-TUR --- Yozgat'ta tur otobüsü devrildi: 40 yaralı
Yozgat'ta tur otobüsünün, Yozgat-Sivas karayolunun Ozan beldesi yakınlarındaki Sazlıdere mevkiinde
şarampole devrildiği kazada, otobüsteki 40 kişi yaralandı. Yozgat, Akdağmadeni ve Sorgun Devlet
Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otobüstekilerin, Sivas'ta
türbe ziyareti yaptıktan sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktığı bildirildi (Kyn: AA).
DÜNYADA:

FR-20160523-0608-GIN --- Ekvator Ginesi'nde yangın
Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo'nin gecekondu bölgesi Nubili'de çıkan yangında 8 kişi hayatını
kaybetti. Yetkililer, ölenlerin tamamının çocuk olduğunu belirtirken, yangının, yaklaşık 200 kişinin de
evsiz kalmasına neden olduğunu belirtti. Yangının boş bir evde başladığı ve büyüyerek komşu evlere
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sıçradığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160523-0609-SYR --- Suriye’nin Ceble kentinde saldırı
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ceble'de hastane ve otogarda gerçekleştirilen saldırılarda 48 kişinin
öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Otogarda gerçekleştirilen saldırının rket ile
gerçekleştirildiği belirtilirken, hastanede gerçekleştirilen saldırının bir intihar bombacısının hastane
girişinde kendini infilak ettirmesi sonucu gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıları terör örgütü DAEŞ’in
üstlendiği bildirildi (Kyn: imctv.com.tr).
VW-20160523-0610-YEM --- Yemen'de bombalı saldırı
Yemen'in Aden kentine bağlı Hurmekser ilçesinde bulunan 39. Zırhlı Tugay Komutanlığına bomba
yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Gönüllü
askerlerin hedef alındığı saldırıda Tugay Komutanının sağ olarak kurtulduğu belirtilirken, ölenler
arasında komutanın 4 korumasının da bulunduğu belirtildi. Saldırıyı DAEŞ terör örgütü üstlendi (Kyn:
AA).
LS-20160523-0611-YEM --- Yemen'de heyelan: 20 ölü
Yemen'in Taiz kentine bağlı Eş-Şemmatin ilçesinin El-Lasbe bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle
meydana gelen heyelanda, 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yerleşim bölgesinde gerçekleşen heyelanda Arama-Kurtarma ekiplerinin, engebeli yollar ve aşırı
yağışlar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtildi (Kyn: AA).
AC-20160523-0612-PER --- Peru'da acil durum
Güney Amerika ülkesi Peru'nun Madre de Dios eyaletinin 11 bölgesinde canlılarda yüksek oranda cıva
görülmesi nedeniyle acil durum ilan edildi. Acil durum, Madre de Dios eyaletinde, insan, nehir ve
balıklardan alınan örneklerde yüksek oranda zehirli element görülen 11 bölgede ilan edildiği
belirtilirken, alınan acil durum kararının 60 gün süreceği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, 50 bin kadar
insanın yüksek oranda cıvaya maruz kalmış olabileceğini belirterek, 11 bölgeye sağlık ekibi göndererek
cıvadan etkilenen insanların tedavi edileceğini açıkladı (Kyn: TIMETURK).
FL-20160523-0613-IDN --- Endonezya'da sel: 5 ölü, 1 kayıp
Endonezya'nın batısındaki Batı Cava ilinde son günlerde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde, 5
kişinin öldüğü belirtildi. İl Afet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hemen başlatılan arama
kurtarma çalışmalarında kaybolan bir kişiye hala ulaşılamadığı bildirildi. Meydana gelen sel nedeniyle
çok sayıda ev ve iş yerinin su altında kaldığı belirtilirken, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı
belirtildi (Kyn: haberler.com).
VW-20160523-0614-SYR --- Suriye’nin Tartus kentine saldırı
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sahil kenti Tartus'ta meydana gelen 3 ayrı saldırıda ilk belirlemelere
göre 73 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında çocuk ve kadınlarında bulunduğu
belirtildi. Saldırıları terör örgütü DAEŞ’in üstlendiği bildirildi (Kyn: imctv.com.tr).
VI-20160524-0615-PAK --- Pakistan'ın güneyinde yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 19 yaralı
Pakistan'da ülkenin güney liman kenti Karaçi'den hareket eden ve yaklaşık 40 kişiyi taşıyan bir yolcu
otobüsü, Sindh eyaletindeki Jamshoro şehrine doğru giderken Indus otoyolu üzerinde devrildi. Kazada
otobüsteki yolculardan 9 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Aralarında
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çocuk ve kadınların da olduğu yaralıların yakındaki bir hastaneye tedavi edilmek üzere kaldırıldığı
bildirildi. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtilirken, bölge polisinin, karayol
üzerindeki dönemeci alamayan şoförün aracın hâkimiyetini kaybettiği ve bu nedenle otobüsün
devrildiğini açıkladı (Kyn: haberler.com).
LS-20160524-0616-MMR --- Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan
Myanmar'ın Kaçin eyaletine bağlı Hpakant kentinde bir yeşim taşı madeninde meydana gelen toprak
kaymasında 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şimdiye kadar 13 kişinin cesedinin çıkarıldığını, toprak
altında halen yaklaşık 100 kişinin bulunduğundan endişe ettiklerini belirtti. Felaketin yaşandığı bölgede
arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160524-0617-IRQ --- Irak’ta hava saldırısı: 9 ölü
Irak ordusunun El-Enbar vilayetine bağlı Felluce kentine düzenlediği bombardıman sonucu 5'i çocuk
2'si kadın 9 sivilin öldüğü, 9'u çocuk 7'si kadın 23 sivilin de yaralandığı bildirildi (Kyn: TIMETURK).
VW-20160525-0618-AFG --- Afganistan'da intihar saldırısı: 10 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kempeni bölgesinde, Vardak kentinin istinaf mahkemesi çalışanlarını
taşıyan minibüse düzenlenen intihar saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu saldırıyı Taliban terör örgütünün üstlendiği belirtildi
(Kyn: AA).
FR-20160525-0619-BIS --- Başkent Saraybosna'da Telekom binasında yangın
Bosna Hersek‘in başkenti Saraybosna’nın Dolac Malta semtinde bulunan Bosna Hersek Telekom (BH
Telekom) binasında yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralanırken, şehirdeki internet ve telefon hatlarının
kesildiği bildirildi. Saraybosna Kanton Polisi, yangın ihbarının 13.00 sularında kendilerine ulaştığı ve
itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binanın tahliye edildiği açıkladı. BH Telekom yetkililer ise, yangının
ardından güvenlik nedeniyle internet ve telefon hatlarının geçici bir süre devre dışı bırakıldığını
açıkladı (Kyn: AA).
EP-20160525-0620-YEM --- Yemen'de Dang Humması salgını
(Son Güncelleme Tarihi: 14.06.2016) Yemen'in doğusundaki Şebve vilayetine bağlı Beyhan kentinde
dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi. Beyhan'daki EdDefia Hastanesi Genel Müdürü, bölgede 58'inin durumu kritik bin 300'den fazla kişiye dang humması
teşhisi konulduğunu belirterek, bunun bir aydan fazla süredir kenti etkisi altına alan salgının en şiddetli
dalgası olduğunu ifade etti (Kyn AA).
29.05.2016 Yemenin doğusundaki Şebve vilayetine bağlı Beyhan kentinin, Dang humması salgını
nedeniyle felaket bölgesi ilan edildiği bildirildi. Yemen hükümetine bağlı Sağlık Ofisi, Dang humması
ile mücadele için gerekli imknların yoksunluğu nedeniyle Beyhan kentinde bir felaket yaşandığını
açıkladı. Felaketin boyutlarının vilayetteki sağlık idaresinin imkn ve gücünü bulunmadığı için
artabileceği belirtilirken, Dang humması teşhisi konulanların kadın, erkek ve her yaştan kişiler olduğu
belirtildi (Kyn AA).27.05.2016 Yemenin doğusundaki Şebva vilayetinde dang humması teşhisi
konulan 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, söz konusu hastalıktan
ölenlerin sayısının 12ye yükseldiğini belirtti (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi 25.05.2016) Yemenin doğusundaki Şebva ilinde Beyhan kentindeki dang

Sayfa 3/6
VI: Araç Kazası
HS: Dolu
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
TC: Tropikal Fırtına
FR: Yangın

EP: Salgın Hastalık
LS: Toprak Kayması

EC: Yıldırım
EX: Patlama

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-22

hummasından 1 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Beyhan kentinde bu hastalıktan yaşamını
yitirenlerin sayısının 9a yükseldiği belirtildi. Beyhanın köy ve kasabalarında son zamanlarda dang
humması vakalarının yaygınlaştığını belirten yetkililer, her gün onlarca hasta dang humması şüphesiyle
hastanelere başvurduğunu ve hastanelerde 887 dang humması teşhisi konulmuş hastanın bulunduğunu
ve yaklaşık 20sinin durumu ağır olduğunu belirtti. Hastanelerin dang hummasıyla mücadele
imknlarının çok kısıtlı olduğu da belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü ile uluslararası ve yerel yardım
örgütlerine destek çağrısında bulundu (Kyn AA).
VI-20160525-0621-LBY --- İtalya açıklarında göçmen teknesi battı, 562 kişi kurtarıldı
Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmekte olan ve yaklaşık 570 göçmeni taşıyan tekne Sicilya Kanalı'nda ters
döndü. Batan teknedeki göçmenlere yakınlarda devriye görevinde bulunan İtalyan Deniz Kuvvetlerine
bağlı Bettica gemisi müdahale ettiği belirtilirken, 562 kişinin kurtarıldığı, 5 kişinin de cesedine ulaşıldı.
İtalyan Deniz Kuvvetleri, teknenin aşırı dolu olması nedeniyle ters dönmüş olduğunun tahmin edildiği
açıklandı. Açıklamada teknenin yakınlarında devriye görevi yapan Bettica gemisinin denize düşen çok
sayıda göçmeni can yelekleri atarak kurtardığı ifade edilirken, bölgeye yakın Bergamini gemisinin de
kurtarma operasyonuna katıldığı ve helikopter ve diğer deniz araçlarıyla destek verdiği bildirildi.
Kurtarma operasyonu devam ederken daha fazla ceset bulunmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn:
EURONEWS).
VI-20160526-0622-LBY --- Libya açıklarında facia: En az 20 ölü
Libya açıklarında, sığınmacıları taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 20 kişi öldü, 88 kişi
de kurtarıldı. AB Deniz Gücü, Akdeniz'deki misyon kapsamında gerçekleştirilen gözlem uçuşu
sırasında Libya kıyılarından 50 km açıkta bir mülteci teknesinin alabora olduğu ve İtalyan Sahil
Güvenlik gemisi ile İspanyol firkateyni Reina Sofia'nın duruma müdahale ettiğini açıkladı. Olay yerine
ulaşan İtalyan ve İspanyol gemileri, alabora olan tekneye tutunan 88 sığınmacıyı kurtardı (Kyn: İHA).
EX-20160526-0623-IND --- Hindistan'da fabrikada patlama: 3 ölü, 28 yaralı
Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'nin 40 kilometre kadar kuzeyinde
bulunan Dombivali şehrindeki kimyasal madde üreten bir fabrikada iki büyük patlama meydana geldi.
Patlama ve çıkan yangın sonrası hemen olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin edildiği belirtilirken,
söndürme ve kurtarma çalışmaları sonrası yapılan açıklamada, 3 kişinin öldüğü, en az 28 kişinin ise
yaralandığı açıklandı. Yaralananların tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldığı belirtilirken,
kilometrelerce öteden hissedilen patlamada, çevredeki birçok binanın pencerelerinin kırıldığı belirtildi
(Kyn: AA).
VI-20160527-0624-IND --- Hindistan'da kamyonla otomobil çarpıştı: 11 ölü
Hindistan'da ülkenin batısında Rajasthan eyaletinde hızla giden bir kamyonla cipin çarpışması sonucu
11 kişi hayatını kaybetti. Pasund köyü yakınlarında meydana gelen kazada, ölenlerden 2’sinin çocuk
olduğu belirtildi (Kyn: haberler.com).
VI-20160527-0625-BGD --- Bangladeş'te otobüs köprüden uçtu: 9 ölü, 31 yaralı
Bagladeş'in başkenti Dakka'nın Madaripur ilçesinde, yerel saatle 15.00 sıralarında hızla giden bir
otobüsün sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ve yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra köprüden
aşağıya düştüğü kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yetkililer, olay yerinde 5 yolcunun
hayatını kaybettiğini, yaralanan 35 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Açıklamada, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu, 4'ünün ise hastanede yaşam
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mücadelesini kaybettiği belirtildi (Kyn: TIMETURK).
FL-20160527-0626-KGZ --- Kırgızistan'da sel: 5 ölü
Kırgızistan’ın güneyindeki Batken bölgesindeki 15 bin nüfuslu Kadamjay kentinde aşırı yağışların
neden olduğu selde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel sularına kapılan bir araçta bulunan 5 kişi
hayatını kaybetti, 1 kişi kurtarıldı. Bölgedeki tarım arazilerinin zarar gördüğü selde, su depoları tahrip
oldu. Özbekistan’ın Fergana Bölgesi'ne giden karayolu da sel ve toprak kayması nedeniyle ulaşıma
kapandı. Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekiplerin bölgeye intikal ettiği, arama ve kurtarma
çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160527-0627-ITA --- İtalya açıklarında 80 mültecinin hayatını kaybetti
Mültecileri taşıyan tekne, İtalya açıklarında alabora oldu. Göçmenler suya düşerken, denizde yaşanan
can pazarında, 80 mülteci hayatını kaybederken, 24 mülteci ise İtalyan sahil güvenlik ekipleri
tarafından kurtarıldı (Kyn: İHA).
FR-20160527-0628-JPN --- Japonya’da Kore Havayolları uçağında yangın
Kore Havayollarının Tokyo-Seul seferini gerçekleştirmeye hazırlanan 2708 sefer sayılı yolcu uçağının
Tokyo Haneda Havalimanı'nda bulunduğu sırada motorunda yangın çıktı. 302 yolcu ve 17 mürettebatın
tahliye edildiği olayda 7 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle havalimanının geçici olarak uçuşlara
kapatıldığı belirtildi. Yetkililer, yangınının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti (Kyn: İHA).
VI-20160527-0629-TZA --- Tanzanya'da tekne kazası
Tanzanya'nın Dar es Salaam şehri yakınındaki Kigamboni koyunda vatandaşların seyahat etmek için
kullandıkları balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de
kaybolduğu bildirildi. Tanzanya Yangın ve Kurtarma Bölümü yetkilileri, kaybolanların bulunması için
arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti (Kyn: haberler.com).
EC-20160528-0630-DEU --- Almanya’da yıldırım faciası: 3 ölü, 35 yaralı
Almanya'nın Hoppstaedten kentinde çocukların futbol oynadığı sırada sahaya yıldırım düştüğü ve 35
kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, yaralılardan 3'ünün
durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn: BBC).
TC-20160528-0631-IND --- Hindistan'ın kuzeyinde fırtına: 24 ölü
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde etkil olan sağanak yağış ve
fırtınada, en az 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Uttar Pradeş eyaleti yetkilileri, eyaletin değişik
bölgelerinde etkili olan fırtına nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken ölümlerin daha çok
bazı yapıların çökmesi ve ağaçların devrilmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Uttarakhand eyaletindeki
6 ölümün ise Theri ve Uttarkashi ilçelerinde ani bastıran sağanak yağıştan kaynaklandığı ifade edildi
(Kyn: haberturk.com).
VI-20160528-0632-ITA --- Akdeniz’de göçmen trajedisi
Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin Sicilya Kanalı’nda batmak
üzereyken İtalyan donanmasına bağlı Vega gemisinin yardım ettiği belirtilirken, yarı batık haldeki
göçmen teknesinden 135 kişinin kurtarıldığı, 45 göçmenin ise cesedine ulaşıldığı açıklandı. Olayda
onlarca kayıp olmasından endişe edildiği bildirildi. Denizde kurtarılan sığınmacıların İtalya’da büyük
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liman kentlerine taşınmaya devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160529-0633-UKR --- Ukrayna'da yangın
Ukrayna’da başkent Kiev yakınlarındaki Brovarskoy bölgesinde bulunan Letotçki köyünde iki katlı
huzurevinde gece yarısı saat 03.48’de sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 17 kişi
hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, sabah 08.25'te yangını tamamen söndürürken,
yangın sonucunda 18 kişinin kurtarıldığı, 2’si ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bildirildi (Kyn:
AA).
FL-20160529-0634-USA --- ABD'de sel
ABD'nin Teksas eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 6 kişi hayatını kaybetti. Washington
bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle, yerde biriken suyu seviyesinin 42 santimetreye ulaştığı
belirtilirken 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Cypress Creek Nehri'nin taşması sonucu da 2 kişi
hayatını kaybetti. Bandera ilçesinde ise aşırı yağış nedeniyle yerel bir gazetenin ofisinin de bulunduğu
binanın çatısının çöktüğü belirtilirken, eyalette birçok yerleşim birimi ve hapishanenin sel suları veya
sel beklentisi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160529-0635-DEU --- Almanya’nın güneybatısında sel
Almanya’nın Baden Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sele neden
olduğu belirtilirken 3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Birçok ev ve
işyeri sular altında kalırken, sel sularının çok sayıda aracı sürüklediği ve birçok binanın yıkıldığı
belirtildi. Sel suları özellikle Braunsbach kasabasında büyük hasara yol acarken, aşırı yağış sebebiyle
bazı bölgelere ulaşım tamamen koptu. Sel felaketinde milyonlarca dolarlık maddi hasar oluştu (Kyn:
İHA).
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