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30 MAYIS – 05 HAZİRAN 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VW-20160531-0636-TUR --- Silopi'de terör saldırısı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan
patlayıcının infilak ettirildiği saldırıda, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i polis, 23 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Patlamanın etkisiyle yolda yaklaşık 3 metre genişlik ve 1,5 metre derinliğinde çukur
oluşurken, çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve araçta patlama nedeniyle hasar oluştu. Bazı binaların
duvarları yıkıldı. Saldırının, ilçe merkezinde akşam saatlerinde devriye görevi yapan zırhlı polis
aracının, 10. Cadde'de ilerlerken, teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilerek
gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda yaralanan ve Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan 23 kişiden 2'si
Batman Devlet Hastanesi, 1’i de Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi (Kyn: AA).
EP-20160531-0637-TUR --- Kütahya'da şap karantinası
(Son Güncelleme Tarihi: 22.08.2016) Kütahya'nın Simav ilçesinde görülen şap ve kuduz hastalıkları
nedeniyle yaklaşık 3 ay önce başlatılan karantinanın kaldırıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalar
neticesinde hastalık riskinin ortadan kalkması üzerine, Simav Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu,
karantinanın kaldırılarak ilçedeki büyük ve küçükbaş hayvan satışı yapılan pazarın yarın açılmasına
karar verdi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 31.05.2016) Kütahya'da merkeze bağlı İnköy Mahallesinde ve Simav ilçesindeki
Nadarçam Köyü'nde hayvan yetiştiricilere ait bazı ahırlardaki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına
rastlandı. Hastalık tespit edilen köyler ile 10 kilometre çapındaki köylerde karantina tedbirleri alındı.
Hastalık nedeniyle veteriner hekimler tarafından ahırlara anında müdahale edilerek, aşı ve dezenfekte
çalışmaları yapılmaya başlanırken, kent merkezi, Tavşanlı ve Simav ilçesinde salı günleri kurulan
hayvan pazarları ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı (Kyn: AA).
EP-20160601-0638-TUR --- Adana'da kuduz karantinası
Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde oturan bir kadını ısırdıktan sonra ölen kedide kuduz
tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
görevlileri, kadını ısıran kediyi gözetim altına alarak kan ve tükürük örnekleri aldığı belirtilirken,
gözetim altına alınmasının ertesi günü ölen kediden alınan örneklerde kuduz tespit edilmesi sonucu
kadın tedavi altına alındı. Kadının evinin bulunduğu bölge yetkililer tarafından karantinaya alındı (Kyn:
AA).
AC-20160602-0639-TUR --- Tekirdağ'da 65 işçinin zehirlenmesi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya
fabrikasından sızan gazdan 65 işçinin zehirlendiği bildirildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet
gösteren bir kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle çevre işyerlerinden de işçilerin zehirlendiği
belirtilirken, zehirlenen 65 işçiden 41'inin Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, diğerlerinin ise ilçedeki özel
hastanelere kaldırıldığı ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Sabah erken saatlerde
OSB'de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında tutkal üretimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle
gaz patlaması meydana geldiği ve patlamanın ardından gazın fabrikaya ve çevreye yayıldığı belirtildi
(Kyn: AA).
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WF-20160603-0640-TUR --- Hatay'da orman yangını
Hatay Merkez ilçe Serinyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan
yangında 25 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Rüzgârın da etkisiyle kısa süre de yayılan yangına
150 kişilik yer ekibinin yanı sıra 3 helikopter, 2 greyder, 2 dozer, 50 arazöz, 10 Hatay Büyükşehir
Belediyesi itfaiye aracının müdahale ettiği belirtildi. Yangın nedeniyle Adana, Kilis, Gaziantep,
Osmaniye, Kahramanmaraş ve Mersin'den takviye ekip istendi (Kyn: AA).
VI-20160605-0641-TUR --- Osmaniye'de midibüsün sulama kanalına devrilmesi
(Son Güncelleme Tarihi: 12.06.2016) İskenderun'dan Osmaniye'ye geziye giden öğrenci, öğretmen ve
velileri taşıyan midibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 9 yaşındaki H.E., tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 15’e yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 05.06.2016) Osmaniye’de geziye giden ilkokul öğrencileri ile öğretmen ve velileri
taşıyan midibüsün Cevdetiye beldesinde akşam saatlerinde bir otomobille çarpıştıktan sonra sulama
kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk 14 kişi hayatını kaybetti. Kazanın, Hatay’ın
İskenderun ilçesinden hareket eden grubun, Osmaniye’deki Karatepe Müzesi ve Aslantaş Milli Parkı’nı
ziyaretinden sonra dönüş yolunda yaşandığı belirtildi (Kyn: AA).
DÜNYADA:

VW-20160530-0642-VEN --- Venezuela’da silahlı baskın: 11 ölü
Venezuela'nın batısındaki Trujillo bölgesinde bir evi basan silahlı saldırganların, 3'ü çocuk 11 kişiyi
vurarak öldürdüğü bildirildi. Silahlı kişilerin olay yerinden motorsiklet ve araçlarla kaçtıklarını belirten
yetkililer, bölgede saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti (Kyn:
EURONEWS).
FL-20160530-0643-USA --- ABD'de sel: 16 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 04.06.2016) ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan selde ölenlerin sayısı
16’ya çıktı. Sel sularından geçmeye çalışan bir askeri aracın devrilmesi sonucu 5 askerin hayatını
kaybettiği, 4 askerin de kaybolduğu belirtilirken, kayıp 4 askerin cesedine ulaşıldığı bildirildi. 3 kişinin
de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bölgede yüzlerce evin de selden büyük zarar gördüğü
ifade edildi. Selin Teksas eyaletinde milyonlarca dolar maddi hasara yol açtığı belirtilirken, bölgede ölü
sayısının artmasından endişe ediliyor (Kyn: milliyet.com.tr).
(İlk Haber Tarihi: 30.05.2016) ABD'nin Teksas eyaletinde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 6
kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması
için arama kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtilirken, Teksas Valiliği, aşırı yağış nedeniyle eyalet
genelinde 31 ilçeyi felaket bölgesi ilan etti. Yerde biriken yağmur suyu seviyesinin 42 santimetreye
ulaştığını belirtirken yetkililer, ölenlerden 4’ünün Washington bölgesinde, 2’sinin ise Cypress Creek
Nehri'nin taşması sonucu meydana geldiğini belirtti. Bandera ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yerel bir
gazetenin ofisinin de bulunduğu binanın çatısının çöktüğü kaydedildi. Eyalette birçok yerleşim birimi
ve hapishanenin sel suları veya sel beklentisi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160530-0644-IRQ --- Irak'ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Şaab bölgesinde bulunan Eş-Şellal halk çarşısında düzenlenen
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intihar saldırısında, aralarında intihar eylemcisinin de bulunduğu 12 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı (Kyn: AA).
VW-20160530-0645-AFG --- Afganistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 11 ölü, 7 yaralı
Afganistan'ın güneyinde bulunan Helmand vilayetindeki bir polis kontrol noktasına Taliban
militanlarının saldırması sonucu 11 polisin öldüğü, 7'sinin de yaralandığı bildirildi. Bölge polisi yaptığı
açıklamada, Helmand vilayetindeki Gereshk ilçesinde sayıları belli olmayan bir grup Taliban'ın, Bayzo
bölgesindeki bir güvenlik kontrol noktasına gece saldırıda bulunduğu belirtildi. Militanlar ile polis
arasında girilen çatışmada ise 11 polisin öldüğü, 7 polisin yaralandığı kaydedildi. Çatışmalarda
militanların ayrıca, 7 polis kontrol noktasını da ele geçirdiği aktarıldı. Açıklamada militanlardan
ölülerin ve yaralıların olduğu da vurgulandı (Kyn: haberler.com).
VW-20160531-0646-SYR --- İdlib'e Rus saldırısı: 23 ölü, 35 yaralı
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği 17 hava saldırısında aralarında kadın ve
çocukların da yer aldığı 23 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Sivil savunma ekiplerinin olayda yıkılan evlerin
enkazında ölü ve yaralılara ulaşmaya çalıştığı belirtilirken düzenlenen saldırılarda El-Vatani ve İbn
Sina hastanelerinin büyük hasara uğradı. Söz konusu hastanelerin artık hizmet vermez hale geldiği,
saldırılarda yaralananların kentteki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralılardan
bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının yükselmesinden endişe edildiği bildirildi
(Kyn: AA).
FR-20160531-0647-IND --- Hindistan'da cephanelikte yangın
Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pulgoan kentinde, çeşitli fabrikalardan gelen silahların
depolanıp dağıtıldığı ülkenin en büyük silah stokunun bulunduğu cephanelikte henüz bilinmeyen bir
sebepten yangın çıktığı ve 17 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangında ölenlerden 2'sinin yarbay
olduğu belirtilirken, 20'den fazla güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Yangının yayılması
üzerine bölgedeki evler boşaltıldı, bin kadar sivil askeri helikopterlerle tahliye edildi. İtfaiyecilerin
uzun uğraşları sonucu kontrol altına aldığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavi edilmek üzere
hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının kritik olduğu ve ölü sayısının
artmasından endişe duyulduğu belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160531-0648-FRA --- Paris sele teslim
(Son Güncelleme Tarihi: 05.06.2016) Fransa'da hafta başından itibaren etkili olan yağışların meydana
getirdiği selde 4 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Seine-et-Marne bölgesinde kırmızı
alarm verildiği belirtilirken, başkentteki Seine Nehri'nde su seviyesinin 1982 yılından bu yana en üst
seviyeye ulaşarak gün içinde 6.10 metreye ulaştığı ve yaklaşık 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Felaketten etkilenen bazı bölgelere yardım amacıyla askeri birliklerin de gönderildiğini bildirdi. Fransa
genelinde 2 departmanda kırmızı alarm hali sürerken, 12 departmanda da turuncu alarm seviyesine
geçildi. Elektrik idaresi, geneli Seine-et-Marne ve Loiret'de olmak üzere 24 binden fazla haneye
elektrik verilemediğini kaydetti. İtfaiye ekipleri 10 binden fazla vakaya müdahalede bulunurken
tehlikede bulunanlar tahliye edildi. Banliyö tren hattı ile nehir kenarındaki Saint-Michel metro
istasyonu da yine taşkın tehlikesine karşı kapatıldı. Sel felaketinin maliyeti 1 milyar Euro, maddi
kayıplar için acil fon oluşturuldu. Sel felaketinin, tarım sektörünü olumsuz etkilemesi beklendiği
belirtildi. Nehir kenarındaki ünlü Louvre Müzesi ile dünyanın en iyi resim müzesi olarak bilinen Orsay
ve önemli sergilerin düzenlendiği tarihi Grand Palais (Büyük Saray) da ziyarete kapatıldı. Seine
Nehri'nin taşma tehlikesine karşı Orsay Müzesi'nde planlanan akşam ziyareti de iptal edildi. Yetkililer,
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evsizlerin sığınmaları için iki spor salonu tesis ettiklerini belitti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 31.05.2016) Fransa’nın başkenti Paris’te iki gündür devam eden yağışların Seine
nehrini taşırdığı belirtilirken, Fransa Meteoroloji Kurumu, ülkede 19 bölgede turuncu alarma
geçildiğini bildirildi. Seine Nehri kenarındaki yollar araç trafiğine kapandığı belirtilirken, meydana
gelen su baskınları nedeniyle başkentte yapılacak birçok organizasyon iptal edildi. Yetkililer, başkent
Paris yakınlarındaki Seine et Marne bölgesi, Loiret, Nord-Pas de Calais bölgelerinde ise devam eden
şiddetli yağış nedeniyle su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Paris'in güneyindeki Yonne kentinde ise
birçok okul, su baskınları nedeniyle tatil edildi. Ulusal Demir Yolları Şirketi, Metz ve Lüksemburg
yönüne yapılan tren seferlerinin perşembe gününe kadar durdurulduğunu açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160531-0649-AFG --- Taliban, 16 yolcuyu öldürdü
Afganistanlı yetkililer, Taliban militanlarının sabahın erken saatlerinde Kunduz eyaleti yakınlarında
yaklaşık 200 yolcuyu kaçırdığını, daha sonra ise kaçırdıkları yolcuların büyük bir çoğunluğunu serbest
bıraktığını duyurdu. En az 3 otobüs ve 3 kamyonun militanlar tarafından durdurularak yolcuların
kaçırıldığını belirten yetkililer, militanların en az 16 yolcuyu da öldürdüğünü belirtti. Yetkililer,
Taliban’ın 150 kadar yolcuyu serbest bıraktığını, 16 yolcuyu öldürdüğünü ve en az 30 yolcuyu ise rehin
tuttuğunu belirtti (Kyn: İHA).
VW-20160601-0650-NER --- Nijer'de Boko Haram saldırısı
Nijer'de ülkenin güneydoğusunda Diffa bölgesine bağlı Yebi kasabasına, Boko Haram militanları
tarafından gerçekleştirilen saldırıda 8 sivil öldüğü, çok sayıda dükkânında yağmalandığı belirtildi.
Yetkililer, saldırı da çok sayıda kasabalının kaçarak kurtulduğunu ve bu kişilerin evlerine geri
dönmekten korktuğunu belirtti (Kyn: AA).
VW-20160601-0651-SOM --- Somali'de intihar saldırısı
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde hükümet yetkililerinin kaldığı
Ambbasador Otel'e bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 16 kişinin hayatını kaybettiği,
55 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir intihar eylemcisinin kullandığı aracı otelin girişinde patlatması
sonucu gerçekleştirilen saldırının ardından silahlı bir grubun binaya girerek bazı müşterileri rehin
aldığı, saldırganlar ile güvenlik görevlileri arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Saldırıda ölenlerden
2'sinin milletvekili olduğu belirtildi. Milletvekillerinin, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının
ardından binayı basan silahlı grup tarafından öldürüldüğü belirtildi. Patlamanın şiddeti ile otel ve
çevredeki binalarda hasar oluştuğu belirtilirken, saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği belirtildi
(Kyn: AA).
FL-20160601-0652-DEU --- Almanya’nın Bavyera eyaletinde sel
(Son Güncelleme Tarihi: 04.06.2016) Ülkenin güneybatısındaki Bavyera eyaletinde meydana gelen
selde ölenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi. Bavyera eyaletlerinde birçok ev ve işyeri sular
altında kalırken bazı bölgelere ulaşım tamamen koptu. Çok sayıda evin bodrum katının ise suyun
getirdiği çamur ve balçıkla kaplandığı, özellikle iş yerlerinden büyük maddi hasar oluştu. Yardım ve
kurtarma çalışmalarına 600 kişi katıldı. Bentleri takviye amacıyla 68 bin kum torbası döşendi. Bavyera
eyaletindeki şiddetli yağışlar bölgede bir enkaz yığını bıraktı. Bir yandan selin yol açtığı enkaz
kaldırılırken diğer yandan Aşağı Ren bölgesinde nehirlerin taşma tehlikesi karşısında önlem alınıyor.
Kayıpların sayısı henüz tespit edilemezken, milyonlarca dolarlık maddi hasar oluştu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 01.06.2016) Ülkenin güneybatısındaki Bavyera eyaletinde meydana gelen selde
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ekiplerin üç kişinin cesedine ulaştığı bildirildi. Bavyera eyaletinde selden Triftern, Simbach am Inn ve
Tann kentlerinin etkilendiği belirtildi. Güneydoğusu Avusturya sınırı olan Rottal-Inn bölgesinde acil
durum ilan edildi. Triftern kentinde 250 kadar öğrencinin tepelik alanda bulunan bir okulda mahsur
kaldığı, çoğunun kurtarıldığı ancak 50 öğrenci ve 25 yetişkinin geceyi okulun spor salonunda
geçireceği belirtildi. Afet bölgesinde yollar ve köprüler sular altında kaldığından arama kurtarma
çalışmaları havadan yürütülüyor. Bavyera eyaletlerinde birçok ev ve işyeri sular altında kaldı (Kyn:
AA).
VI-20160602-0653-LBY --- Libya açıklarında mülteci faciası: 104 ölü
Libya’da ülkenin batısındaki Zvara kenti açıklarında yaklaşık 125 mültecinin bulunduğu teknenin dün
gece alabora olması nedeniyle can pazarı yaşandığı açıklandı. Libya Donanması, kurtarma
operasyonunda 104 kişinin cesedine ulaşıldığı açıkladı (Kyn: TIMETURK).
VI-20160603-0654-OTH --- Akdeniz'de kaçakları taşıyan tekne battı: 4 ölü
Afrika kıyılarından İtalya’ya gitmekte olan ve içinde kaç kişi bulunduğu bilinmeyen 25 metrelik bir
tekne, Girit Adası’nın 75 mil güneyinde battığı belirtilirken, 4 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi kurtarıldı.
Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG), uluslararası sularda Mısır’ın yetki alanında meydana geldiğini
belirttiği kaza sonrası olay yerine giden kurtarma ekiplerinin 340 kişiyi kurtardığını, 4 kişinin cesedine
ulaşıldığını açıkladı (Kyn: AA).
FL-20160603-0655-COG --- Demokratik Kongo'da sağanak yağışlar
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde sağanak yağışların yol açtığı toprak kaymaları yüzünden ilk
belirlemelere göre 16 kişi öldü. Yetkililer, Kisaka, Yiremera ve Mubano bölgelerinde sağanak
yağışların toprak kaymalarına ve bir nehrin taşmasına neden olduğunu, ilk belirlemelere göre 16 kişinin
öldüğünü açıkladı. Açıklamada, toprak kaymaları yüzünden binlerce evin yıkıldığını, evsiz kalan çok
sayıda kişinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Arama kurtarma çalışmaların
devam ettiği, ölü sayısının artabileceği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160603-0656-GRC --- 700 kişiyi taşıyan mülteci botu battı
Girit Adası’nın Kaloi Limanı açıklarında yaklaşık 700 mülteciyi taşıyan 25 metre uzunluğundaki
mülteci botu battı. Mısırlı yetkililerin başlattıkları arama kurtarma çalışmaları kapsamında 250
mültecinin başarılı bir şekilde kurtarıldığı belirtildi. 5 kurtarma botunun bölgede konuşlandırıldığını
aktaran yetkililer, kurtarma operasyonunun sürdüğünü bildirdi (Kyn: İHA).
VI-20160603-0657-LBY --- Libya’nın kuzeyindeki göçmen faciası
Libya’nın kuzeyindeki Zuvara açıklarında bir geminin batması sonucu en az 85 kişi hayatını kaybetti.
Mültecilerin çoğunun cansız bedeninin sahile vurduğu belirtildi. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına
devam ederken cesetlerin de morglara taşındığı bildirildi (Kyn: İHA).
VI-20160603-0658-IND --- Hindistan'da zincirleme trafik kazası: 12 ölü
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Krishnagiri ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik
kazasında, 12 kişinin öldüğü ve birçok yaralı olduğu bildirildi. Krishnagiri ilçesinde aşağıya doğru inen
bir kamyonun sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü ile çarpıştığı belirtildi.
Otobüsün arkasından gelen aracın da kazaya karıştığı ve kamyonla çarpıştığı belirtildi. Kaza sonrası
yaralıların eyaletin başkenti Chennai'daki devlet hastanesine tedavi edilmek üzere kaldırıldığı bildirildi
(Kyn: haberler.com).
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VW-20160604-0659-SYR --- Halep'e hava saldırısı: 8 ölü
Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Sahur semtinde
yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de
yaralandığı bildirildi. Bombardımanda yaralananlar sivil savunma ekipleri ve çevredekiler tarafından
olay yerinden çıkartılarak sahra hastanelerine gönderildiği ifade edilirken saldırıda çok sayıda araçta
yangın çıktığı belirtildi (Kyn: AA).
EC-20160604-0660-DEU --- Almanya'da konser sırasında yıldırım düştü: 51 yaralı
Almanya’nın Frankfurt şehri yakınlarında düzenlenen “Rock am Ring” festivali kapsamında
gerçekleştirilen konser sırasında izleyicilerin üzerine yıldırım düştü. Olayda 15’i ağır olmak üzere en
toplam 52 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, yıldırım büyük paniğe yol açtı. Bu
arada 31’incisi düzenlenen festivalin organizatörleri, etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.
Geçtiğimiz yıl da düzenlenen festivale yıldırım düşmüş 33 kişi hafif yaralanmıştı (Kyn: ntv.com.tr).
VW-20160604-0661-NER --- Nijer'de Boko Haram'la çatışma: 32 ölü, 15 yaralı
Nijer'in güneydoğusundaki Poso kentinde, Boko Haram terör örgütünün askeri bir üsse yaptığı saldırıda
32 askerin öldüğü, 70 askerin de yaralandığı bildirildi. Nijer Savunma Bakanlığı saldırı sonrası çatışma
çıktığını ve ölenlerden 30'unun Nijer, 2'sinin Nijeryalı olduğunu açıkladı. Hükümetin saldırıda ölen
askerler için 3 gün yas ilan edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160604-0662-DZA --- Cezayir’de katliam gibi kaza: 33 ölü, 22 yaralı
Cezayir’in Lagvat vilayetinde yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen treyler ile çarpışması sonucu
meydana gelen kazada, 33 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yolcu otobüsünün ülkenin
Vahran ve Vurkla kentleri arasında seferler gerçekleştirdiği belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı (Kyn: İHA).
VW-20160604-0663-AFG --- Afganistan’da Taliban 11 kişiyi öldürdü
(Son Güncelleme Tarihi: 08.06.2016) Afganistan’ın Gazne kentinde Taliban örgütü tarafından
kaçırılan 11 kamu çalışanını kentin Ander ilçesinin Kamalhel bölgesinde öldürdüğü bildirildi.
Yetkililer, öldürülenlerin ülkenin farklı bölgelerinde polis ve asker olarak görev yaptığını ve yıllık
izinlerini kullanmak için evlerine giderken Taliban tarafından kaçırıldığını açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 04.06.2016) Afganistan’ın Gazne kentinde Taliban örgütünün yol keserek 11 kamu
çalışanını kaçırdığı bildirildi (Kyn: AA).
VI-20160605-0664-IND --- Hindistan'da otobüs kazası
Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde bir otobüsün, yol kenarında duran iki araca çarptığı ve
iki araçla birlikte çukura düştüğü kazada, 17 kişi hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Çarpışma sonucu otobüs ve iki aracın 6 metre derinlikteki çukura düştüğünü belirten yetkililer, kazada
biri şoför olmak üzere otobüsteki 16 kişinin ve araçlardan birindeki 1 kişinin hayatını kaybettiği
belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160605-0665-AUS --- Avustralya’da sel can aldı
Avustralya’da hafta başından itibaren etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde Canberra ve
Sydney’de sel sularına kapılan 3 kişinin öldüğü, Tazmanya'da da 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Şiddetli yağışlar, Queensland, Yeni Güney Galler (NSW), Victoria, Tazmanya eyaletlerinin yanı sıra
başkent Canberra’da da sele yol açtı. Olumsuz hava şartları ve yoğun yağışların etkili olduğu
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bölgelerde birçok ev ve iş yerini de su bastı. Yağışlardan etkilenen bazı bölgelere elektrik verilemediği
belirtildi (Kyn: AA).

VW-20160605-0666-KAZ --- Kazakistan'da terör saldırısı
Kazakistan'ın Aktöbe kentinde bir askeri birim ile iki dükkâna düzenlenen silahlı saldırıda 3 asker ve 3
sivilin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan
açıklamada, saldırıda yaralanan 37 kişiden 22’sinin hastaneye kaldırıldığı, 15 yaralının ise ayakta
tedavi gördüğü belirtildi. Silahlı saldırıları düzenleyen teröristlerden 13’ünün de öldürüldüğü bildirildi.
Ülke genelinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, Aktöbe kentinde kırmızı alarma, başkent Astana’da
da sarı alarma geçildi. Cumhurbaşkanı, saldırıda hayatını kaybedenler için 9 Haziran için ulusal yas
ilan ettiklerini duyurdu (Kyn: AA).
TC-20160605-0667-CHN --- Çin'in güneyinde hortum dehşeti: 1 ölü, 11 yaralı
Çin'in güneyindeki Wenchang şehrine bağlı Jin Shan ve Feng Po ilçelerini vuran hortumda 1 kişinin
öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ağaçları yerinden söken hortumdan toplam 178 evin zarar
gördüğü belirtilirken, iki ilçede toplam 749 kişinin olumsuz etkilendiği belirtildi. Hainan Eyaleti Halk
Hastanesi'ne tedavi edilmek üzere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu duyuruldu.
Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi (Kyn: haberturk.com).
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