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13 - 19 HAZİRAN 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160613-0700-TUR --- Kocaeli'de halk otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı: 21 yaralı
Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sade Sokak'tan Dr. Zeki Acar Caddesi'ne doğru
giden minibüsün, halk otobüsüyle çarpıştığı kazada, 21 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan sürücüler
ile 19 yolcu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Farabi Devlet ve Fatih Devlet hastanelerine
kaldırıldı (Kyn: AA).
WF-20160614-0701-TUR --- Bodrum'da yangın
Muğla’nın Bodrum ilçesinin Gündoğan Mahallesi'nde bulunan katı atık çöp depolama alanında, gaz
sıkışmasından dolayı çıktığı bildirildi. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, makilik alana sıçradığı
belirtilirken, yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Kısa sürede yerleşim yerlerine
yaklaşan yangının söndürülmesi için bölgeye, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 10 arazöz ile
orman işçileri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, dumandan etkilenen bazı itfaiye
erlerine hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Çalışmalara Bodrum
AKUT ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi (Kyn: AA).
VI-20160614-0702-TUR --- Manisa'da öğrenci servisi devrildi: 26 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden Alaşehir ilçesinde özel bir ilkokula öğrenci taşıyan servis midibüsü,
Delemenler Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi. Kazada, midibüs şoförü ile 25 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık
durumunun iyi olduğu belirtildi (Kyn: AA).
FP-20160614-0703-TUR --- Tokat'ta gıda zehirlenmesi
Tokat Belediyesince 14 Haziran'da Ali Paşa ve Hocaahmet Mahallesi sakinleriyle Gaziosmanpaşa
Ortaokulu bahçesinde mahalle iftarı gerçekleştirildiği belirtilirken, verilen iftar sonrasında
rahatsızlanarak hastanelere başvuran yaklaşık 150 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına
alındığı bildirildi. İftar sonrası yaklaşık 150 vatandaşın karın ağrısı, ishal ve istifra belirtileriyle
hastanelere başvurduklarını belirten hastane yetkilileri, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Tokat Gıda
Kontrol Laboratuvarı yetkililerince belediye sosyal tesislerinde pişirilen ve saklanan tüm gıda
ürünlerinden gerekli numunelerin alınarak olaya sebebiyet verebilecek nedenlerin araştırılmaya
başlandığı belirtti (Kyn: AA).
EP-20160615-0704-TUR --- Balıkesir'de şarbon hastalığı
Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Dursunbey ilçesi Hamzacık Mahallesi'nde
Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin vermiş olduğu teşvik kredisiyle alınan 170 büyükbaş hayvanın
bulunduğu çiftlikte şarbon hastalığına rastlandığı açıklandı. İlçe Kaymakamlığı başkanlığında gerekli
bütün tedbirlerin alındığı ve hayvanların aşılamalarının yapıldığını belirten yetkililer, telef olan hayvan
sayısının 91'e yükseldiğini ve başka ölüm beklemediklerini belirterek, bölgedeki karantinanın
sürdüğünü bildirdi (Kyn: AA).
EP-20160616-0705-TUR --- İzmir’de çiçek hastalığı
İzmir’in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde çiçek hastalığı görülen 30 civarındaki büyükbaş hayvanın itlaf
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edildiği bildirildi. İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, büyükbaş hayvancılığı yaygın olduğu
Ödemiş ve Kiraz bölgelerinde, bazı hayvanlarda çiçek hastalığı görülmesi üzerine aşılama
çalışmalarına başladıklarını ve bölgede karantina uygulaması başlatıldığını belirtti (Kyn: AA).
WF-20160618-0706-TUR --- Bodrum'da makilik alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi İslamhaneleri mevkiinde başlayan yangın, rüzgârın da
etkisiyle kısa sürede büyüdü. Akyarlar Mahallesi Karaincir, ardından da Kemer mevkiine kadar ulaşan
alevler, makilik ve otluk alanda etkisini sürdürürken yaklaşık 250 hektarlık alanın zarar gördüğü
belirtildi. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun mücadele verirken, çalışmalara
Bodrum AKUT gönüllüleri ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma ve AFAD ekipleri de destek verdiği
bildirildi. Alevlerin bazı evlere yaklaşması nedeniyle ekipler bölgede çevre güvenliği alarak, herhangi
bir olumsuzluğun yaşanmaması için söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, Akyarlar
Mahallesi'ndeki 10'a yakın ev yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangına müdahale eden 10 kişi
dumandan etkilenirken, 1 itfaiye eri yaralandı. Dumandan etkilenenlerin tedavileri ambulanslardaki
sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 6 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir evin bahçesi
ve balkonuna kadar ulaşan yangın evdeki ailenin tahliyesinin ardından kısa sürede söndürüldü, 1 ahır
ise kül oldu (Kyn: AA).
VI-20160618-0707-TUR --- Adana’da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 32 yaralı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün Cırrık Mahallesi'nde devrilmesi
sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 32 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları ambulanslarla
hastanelere kaldırılırken, bazıları da olay yerinde ayakta tedavi edildi. Hastanede tedavi altına alınan
yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160618-0708-TUR --- Mersin'de orman yangını
Mersin’in Silifke İlçesine bağlı Çadırlı Mahallesi Karapınar mevkiinde ormanlık alanda henüz
belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevlere Mersin Orman Bölge
Müdürlüğüne ait 23 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda orman işçisi ile Mersin
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı ve çeşitli kurumlara ait 5 iş
makinesiyle müdahale edildiği belirtilirken, yaklaşık 10 hektarlık kızılçam ormanın zarar gördüğü
bildirildi. Yangının geniş alanda etkili olduğunu belirterek, zarar görebileceği değerlendirilen 8 evde
kalanların tahliye edildiğini ve müdahaleler sonucunda boşaltılan evlerin zarar görmesinin engellendiği
belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160618-0709-TUR --- Aydın'da zeytinlik alanda yangın
Aydın'da Çine ilçesinin Dereli mevkiinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen
nedenle yangın çıktı. Rüzgârın şiddetiyle kısa sürede yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğünün 2
helikopter ve yer ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin ise 12 arazözle müdahale ettiği
belirtilirken, yaklaşık 200 dekar zeytinlik alanın zarar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160619-0710-TUR --- Muğla'da kamp alanında yangın
Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda bungalov evlerin bulunduğu özel bir
kamp alanında çıkan yangında 19 bungalov ev, kullanılamaz hale geldiği ve büyük çapta hasar oluştuğu
belirtildi. İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede olan ve karayoluyla ulaşımın güç olduğu
koya, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana
sıçramadan söndürüldü (Kyn: AA).
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DÜNYADA:
VW-20160613-0711-KOR --- Kuzey Kore'den Güney Kore'ye siber saldırı
Kuzey Kore'nin Güney Kore'de 160 şirket ve resmi kurumun internet ağlarına girerek 140 bin
bilgisayara siber saldırı düzenlediği bildirildi. Güney Kore polis yetkilileri, Kuzey Kore'nin, Güney
Kore'nin Telekom devi SK Grubu ile ülkenin en büyük holdinglerinden Hanjin Grubuna bağlı 160
şirket ve resmi kurumların kullandığı internet ağını ele geçirdiği, aralarında askeri belgelerin de
bulunduğu 42 bin dokümanı sildiği belirtildi. ABD'nin F-15 savaş uçağı kanadının tasarım haritasının
ve orta irtifa insansız gözetleme aracının parçalarının fotoğraflarının, ifşa olduğu sanılan 42 bin 608
belge arasında olduğu bildirildi (Kyn: AA).
FL-20160613-0712-MMR --- Myanmar'da sel: 12 ölü
Myanmar'ın batısında bulunan Rakhine bölgesinde son üç günde meydana gelen yoğun yağışların sele
neden olduğu ve 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında 4 kadın ve bir çocuğun da
bulunduğunu belirten yetkililer meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce evin su altında kaldığı ve
bölgeden çok sayıda kişinin tahliye edilmek zorunda kaldığı belirtildi (Kyn: haberler.com).
EP-20160615-0713-SLV --- El Salvador'da Zika bağlantılı ilk mikrosefali vakası
El Salvador Kamu Sağlığı Bakanlığı, 20 yaşlarında Zika virüsü taşıyan bir annenin bebeğinin,
nörogelişimsel bozukluğuna sebebiyet veren Zika virüsü bağlantılı mikrosefali olarak doğduğunu
bildirdi. Hükümet yetkilileri, ülkede virüsü taşıdığı düşünülen 278 hamile kadın tespit edildiğini ve
bunlardan doğum yapan 118'inin bebekleri mikrosefali belirtisi göstermediğini açıkladı (Kyn: AA).
VI-20160615-0714-IND --- Hindistan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 30 ölü
Hindistan'ın kuzey doğusundaki Meghalaya bölgesinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi
sonucu, 30 kişi hayatını kaybetti. Araçta 35 kişinin olduğu, 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.
Kazanın yerel saat ile 10.00 civarında dağlık bölgenin Sonapur köyü yakınlarında meydana geldiği
bildirildi. Yaralı kurtarılan 5 kişinin hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının ağır olduğu belirtildi
(Kyn: trthaber.com).
FP-20160616-0715-CHN --- Şanghay'da fabrikada yemekten zehirlenme
Çin'in Şanghay şehrindeki bir fabrikada, yemekten zehirlenen 170 kişinin hastaneye kaldırıldığı
bildirildi. Bölge polisi, Şanghay'ın Baoshan ilçesindeki bir mobilya fabrikasında yemek yedikten sonra
rahatsızlanan 170 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıkladı. Açıklamada, söz konusu kişilerin yemekten
zehirlendiği vurgulandı. Yetkililer, işçilere sunulan salata nedeniyle zehirlenme olayının yaşandığını ve
olay hakkında soruşturmanın açıldığı belirtti (Kyn: haberyon.com).
VW-20160616-0716-LBY --- Libya'da intihar saldırısı
Libya'nın Misrata kentinin güneyindeki Bugreyn bölgesinde bulunan emniyet merkezine bomba yüklü
bir araçla düzenlenen saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı
bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, saldırının çok büyük hasara neden olduğu
belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160616-0717-ITA --- İtalya'nın Sicilya Adası'nda yangın
İtalya’nın Sicilya Adası'nda, adanın kuzeyindeki Palermo vilayetinin yakınlarında farklı noktalarda
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çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın nedeniyle
Monreale ilçesindeki bir kreşte 50 çocuk tahliye edilirken, 30 kadar çocuğun dumandan etkilendiği,
hastaneye kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgedeki 100 evin boşaltıldığı,
söndürme çalışmalarının hem karadan hem de havadan sürdürüldüğü bildirildi. Adanın kuzeyindeki
Palermo ve Messina kentleri arasındaki A20 yolu ve Palermo-Mazara del Vallo arasındaki A29 yolu
ulaşıma kapatıldı. Yangınla ilgili Palermo Valiliği bünyesinde kriz masası oluşturuldu (Kyn: AA).
VI-20160616-0718-VNM --- Vietnam'da kaybolan arama kurtarma uçağı
(Son Güncelleme Tarihi 29.06.2016) Vietnam Savunma Bakanlığı, arama çalışmaları sırasında
kaybolan uçaktaki 9 mürettebattan 8'inin cesetlerine ulaşıldığını, 1 kişi için ise arama kurtarma
çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
17.06.2016 Vietnam Savunma Bakanlığı, kaybolan arama kurtarma uçağının parçalarına Bach Long Vi
Adası'nın yaklaşık 37 kilometre güneydoğusunda ve Tonkin Körfezi yakınlarında ulaşıldığını açıkladı.
Uçaktaki 9 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği belirtildi (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi 16.06.2016) Vietnam Savunma Bakanlığı, düşen bir savaş uçağının pilotunu arama
çalışmaları sırasında bir arama kurtarma uçağının kaybolduğunu açıkladı. Açıklamada, içinde 9 kişi
bulunan deniz karakol uçağıyla irtibatın Bach Long Vi Adası'nın yaklaşık 81 kilometre açıklarında
koptuğu belirtildi. Olumsuz hava koşullarının deniz karakol uçağının kaybolmasına neden olduğu
belirtildi (Kyn AA).
FL-20160617-0719-IDN --- Endonezya'da sel: 1 ölü, 3 kayıp
Endonezya'nın batısındaki Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen selde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise
kaybolduğu bildirildi. Yoğun yağışın etkisi altında kalan Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen selde
bölgedeki 500 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı. Padang kentinde ise 8 saattir devam
eden yağışların hayatın felç ettiği belirtilirken, yerel yönetimin bölgede acil önlem tedbirleri aldığı
belirtildi (Kyn: haberler.com).
VW-20160617-0720-NGA --- Nijerya'da Boko Haram şiddeti
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletine bağlı Madagali bölgesinde Boko Haram
militanlarınca bir cenaze töreninde düzenlenen saldırıda çoğunluğu çocuk ve kadın 18 kişi öldü.
Motosikletli militanlar köyde cenaze merasimindekilere rastgele ateş açtığı belirtilirken, yaralanan 10
kişi civardaki Gulak Hastanesine kaldırıldı (Kyn: AA).
VW-20160617-0721-SYR --- Halep'e varil bombalı saldırı
Suriye ordusuna ait helikopterlerin Halep kentinin Katırcı ile Tarik el-Bab semtlerinde sivil
yerleşimlere varil bombasıyla düzenlediği saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15
sivilin hayatını kaybettiği, onlarcasının da yaralandığını belirtildi. Saldırılarda enkaz altında kalan
yaralıların sivil savunma ve sağlık ekiplerince çıkartıldığını aktaran yetkililer, bazı yaralıların
durumunun ciddi olduğunu belirtti. Saldırılarda büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi (Kyn:
AA).
VI-20160617-0722-SAU --- Suudi Arabistan'da trafik kazası
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın batısında yer alan El-Humiyat bölgesinde yolcu otobüsü ile
kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişinin öldüğü, 45 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Riyad İl Sağlık Müdürlüğünün bölgedeki hastanelerde alarm durumuna geçilmesi
Sayfa 4/7
VI: Araç Kazası
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
FR: Yangın

EP: Salgın Hastalık
LS: Toprak Kayması

FP: Gıda Zehirlenmesi
WF: Orman Yangını

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-25

talimatı verdiği ve olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık görevlisi sevk edildiği belirtildi (Kyn:
AA).
VW-20160617-0723-IRQ --- DAEŞ Tuzhurmatu'da köylere saldırdı: 19 ölü
Terör örgütü DAEŞ militanları, Selahattin şehrinin Tuzhurmatu ilçesine bağlı 3 köye dün gece saldırı
düzenledi. Kerkük’e 70 kilometre uzaklıkta bulunan Sünni Arap köyleri Ahmed ve Zengili Köyü ile Şii
Türkmenlerin yaşadığı Abbud Köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli çatışmalar yaşandı. Saldırı
bölgesine takviye güç olarak giden Tuzhurmatu Polis Müdürü ve oğlunun da aralarında bulunduğu
toplam 19 kişi hayatını kaybetti. Bölgede çatışmalarda 5'i Peşmerge toplam 20 kişinin de yaralandığı
kaydedildi (Kyn: haberler.com).
VI-20160618-0724-ROU --- Romanya'da otobüs kazası: 4 ölü, 26 yaralı
Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Persani köyü yakınlarında 30 kişi taşıyan
otobüsün yolun ortasındaki beton bariyerlere çarparak devrildiği kazada, 3'ü ağır 26 kişinin
yaralandığını açıkladı. Romanya'nın kuzeydoğusundaki Iasi kentinden yola çıkan otobüsün, ülkenin
batısındaki Arad kentinde düzenlenen folklor festivaline katılacak öğretmen ve öğrencileri taşıdığı
belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160618-0725-IDN --- Endonezya'da sel
Endonezya'nın Orta Cava bölgesindeki Kabupaten kentinde devam eden şiddetli yağışların sele neden
olduğu belirtilirken binlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bölge halkını riskli alanlardan güvenilir
bölgelere tahliye edildiği ve ekiplerin kurulan çadırlarda mağdurlara gerekli yardımların yapıldığı
belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160618-0726-RUS --- Rusya'da tekne kazası: 12 ölü
Rusya'nın, Finlandiya sınırındaki Syamozero Gölü'nde bir etkinlik sırasında çıkan fırtına nedeniyle
çocukların taşıyan teknelerin alabora olması sonucu 12 çocuk ve 1 eğitmen boğuldu, 1 çocukta
kayboldu. Finlandiya sınırına 120 kilometre uzaklıktaki Syamozero Gölü'nde, çocukları taşıyan birkaç
teknenin fırtınan nedeniyle alabora olduğunu belirten yetkililer, toplam 47 çocuk ve 4 eğitmenin
bulunduğu teknelerdeki, 12'i çocuk ve 1'i de eğitmen olmak üzere toplam 13 kişinin boğulduğunu diğer
çocukların ve eğitmenlerin kurtarıldığını belirtti. Hayatını kaybeden çocuklar için Moskova ve Karelya
bölgelerinde yas ilan edildi (Kyn: EURONEWS).
EP-20160618-0727-UKR --- Ukrayna'da zehirlenme vakaları
Ukrayna’nın Odessa Bölgesi İzmail şehrinde 284 kişi, zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu.
Odessa Bölgesi İzmail Şehir İdaresi yetkilileri, akşam saatleri itibarıyla toplam 284 kişinin hastaneye
başvurduğunu, bunlardan 145’inin taburcu edildiğini, 139’unun ise hala hastanede tedavi gördüğünü
açıkladı. Hastaneye başvuranların 166’sının çocuk olduğunu belirten yetkililer, hafta içinde yoğun
yağışlar sebebiyle kanalizasyonlardan taşan suların, virüs salgınına yol açmış olabileceğini belirtti.
Şehirde, görülen salgın belirtileri nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi (Kyn: AA).
VW-20160619-0728-SYR --- Rakka'ya misket bombalı saldırı: 10 ölü, 35 yaralı
Suriye’de Rakka kentinin Tabka ilçesinde yerleşim yerine misket bombasıyla düzenlenen hava
saldırısında 10 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda ölen ve yaralananlar
arasında kadın ve çocukların da olduğu ifade edilirken yaralananların ilçedeki hastanelere kaldırıldığı
belirtildi. Olay yerinde büyük çapta hasarın meydana geldiği bildirildi (Kyn: AA).
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LS-20160619-0729-IDN --- Endonezya'da toprak kayması
Endonezya'nın Orta Cava bölgesinin Solo şehrine bağlı Purworejo ilçesinde meydana gelen heyelanda
29 kişi hayatını kaybetti. Olayda 8 kişinin yaralı kurtarıldığı, kayıp olan 10 kişiyi ise arama
çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Arama çalışmalarının yaklaşık 170 kişiyle devam ettiğini belirten
yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede bölge halkını riskli alanlardan güvenilir
bölgelere tahliye edildiği ve kurulan çadırlarda mağdurlara gerekli yardımların yapıldığını belirtti (Kyn:
AA).
LS-20160619-0730-IDN --- Endonezya'da toprak kayması
Endonezya'nın Orta Cava bölgesindeki Solo şehrine bağlı Banjarnegara ilçesinde meydana gelen
heyelanda 17 kişi hayatını kaybetti. Olayda 6 kişinin yaralı kurtarıldığı, kayıp olan 7 kişiyi ise arama
çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Arama çalışmalarının yaklaşık 130 kişiyle devam ettiğini belirten
yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede bölge halkını riskli alanlardan güvenilir
bölgelere tahliye edildiği ve kurulan çadırlarda mağdurlara gerekli yardımların yapıldığını belirtti (Kyn:
AA).
VW-20160619-0731-AFG --- Afganistan'da Nepallilere intihar saldırısı: 14 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Benai bölgesinde Nepallileri taşıyan minibüsün geçti sırada intihar
bombacısının üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda, 14 Nepallinin hayatını kaybettiği, 5’i Nepalli 4'ü
Afgan olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı
belirtilirken, bölgedeki iş yerleri ve evlerin hasar gördüğü belirtildi. Saldırıyı Taliban üstlendi (Kyn:
AA).
VW-20160619-0732-AFG --- Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kişim ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen
bombanın patlatılması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda
30 kişinin de yaralandığını belirtilen yetkililer, yaralıların bazılarının durumlarının ağır olması
nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen
olmadı (Kyn: AA).
WF-20160619-0733-SCY --- Güney Kıbrıs'ta orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 22.06.2016) Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Trodos Dağı eteklerinde çıkan
ve rüzgârın etkisiyle hızla yayılan orman yangını nedeniyle 2 itfaiyeci hayatını kaybederken, 5 köyün
boşaltıldığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarına Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’den toplam
16 uçak ve helikopterin destek verdiği belirtilirken, söndürme çalışmalarına 3’ü Fransa, 1’i İtalya’dan 4
uçağın daha katılması bekleniyor. Yangını söndürme çabaları hem havadan hem de karadan devam
ettiği ancak kara güçlerinin müdahalesi, yangının dağlık alan olması nedeniyle yetersiz kaldığı belirtildi
(Kyn: İHA).
(İlk Haber Tarihi: 19.06.2016) Güney Kıbrıs Rum kesimindeki Trodos Dağı eteklerinde bulunan
Evrihu köyü yakınında ormanlık alanda yangın çıktığı ve rüzgârın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi.
Bölgeyi kaplayan duman nedeniyle çalışmalara katılan uçak ve helikopterlerin çalışmalarında zor anlar
yaşandığı belirtilirken, Yangına 300 itfaiyeci, sivil savunma ekipleri, gönüllüler ve askeri birlikler
müdahale ediyor (Kyn: AA).
EP-20160619-0734-KAZ --- Kazakistan’da şarbon alarmı
(Son Güncelleme Tarihi: 23.06.2016) Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Karaganda eyaletinde şarbon
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hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 kişinden ikisinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlıktan
yapılan yazılı açıklamada, 19 Haziran'da 8 kişinin şarbon hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı, bir
gün sonra iki hastanın hayatını kaybettiği, 6 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğu ifade edildi.
Tüketici Haklarını Koruma Komitesi, Karaganda eyaletine bağlı Erkindik Köyü’ndeki bir ailenin hasta
ineğini keserek 11 aileye dağıtması sonucu 8 kişiye şarbon bulaştığını açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 19.06.2016) Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Karaganda eyaletine bağlı Erkindik
Köyü’nde şarbon hastalığı şüphesiyle 8 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Şarbon hastalığının
görüldüğü Erkindik Köyü’nde karantina ilan edildiğini ve et ürünlerinin satılmasının yasaklandığı
belirtildi (Kyn: AA).
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