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20 - 26 HAZİRAN 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160620-0735-TUR --- Erzincan'da minibüsle otomobil çarpıştı: 26 yaralı
Erzincan'da, Çağlayan Kavşağı Terzibaba Mezarlığı mevkiinde bir otomobilin refüjü aşarak karşı
yönden gelen tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştığı kazada sürücülerin yanı sıra minibüste
bulunan 24 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere
kaldırılırken, kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı (Kyn: AA).
WF-20160620-0736-TUR --- Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar
gördüğü belirtildi. Yangının, Eşen Mahallesi Yakabağ mevkiindeki makilik alanda henüz
belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtilirken, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yangının ormanlık alana
sıçradığı belirtildi. Yangına, iki yangın söndürme helikopteri, Seydikemer, Fethiye, Köyceğiz, Dalaman
ilçelerinden çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildiği ve güçlükle kontrol
altına alındı (Kyn: AA).
VI-20160620-0737-TUR --- Elazığ'da tren minibüse çarptı: 9 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da, Tatvan-Ankara seferini yapan Vangölü Ekspresi, Yurtbaşı beldesinde minibüsle çarpıştığı
kazada, 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Minibüsteki yolcuların serada çalışan işçiler olduğu
belirtildi. Yolcu treninin çarptığı minibüsün yaklaşık 400 metre sürüklendiği belirtilirken, hayatını
kaybeden 9 kişiden 5'inin Suriye uyruklu olduğu belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160620-0738-TUR --- Uşak'ta yangın
Uşak'ta Örencik Köyü ile Aktaş Mahallesi arasındaki makilik alan ve tarım arazisinde henüz
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı ve yaklaşık 11 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangının bölgedeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için havadan ve
karadan yoğun müdahale yapıldı. Köylülerin traktörler ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına
yardım ettiği yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz,
2 itfaiye aracı, 2 ilk yangın müdahale aracı, 2 iş makinesi, su tankerleri ile yaklaşık 40 kişilik ekip
müdahale etti. Yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, 8 hektarı tarım arazisi
ve 3 hektarı makilik alan olmak üzere toplam 11 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160621-0739-TUR --- Bingöl’de 4,1 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Bingöl ilinin Karlıova ilçesi Kaynarpınar Köyü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 09.25’de meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Karlıova ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).
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EP-20160622-0740-TUR --- Zonguldak'ta şap karantinası
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, ilçe merkezi, Gülüç ve Kandilli beldeleri ile 30 köyde karantina
uygulaması başlattı. Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kepez
Mahallesi'nde aile tipi işletmede bulunan büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilmesinin
ardından toplanan İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, hastalığın görüldüğü alanın 10 kilometrelik
bölümünde idari ve fenni tedbirler alınmasına karar verdi. Ereğli merkezindeki tüm mahalleler, Gülüç
beldesi ile Yaraşlıyörük köyü koruma bölgesi; Kandilli beldesi, Keşkek, Üçköy, Soğanlıyörük,
Pınarcık, Aydınlar, Süleymanbeyler, Güzelyurt, Yazıcılar, Ortacı, Danişmentli, Dedeler, Yunuslu,
İmranlar, Çayırlı, Işıklı, Pembeciler, Gebe, Zindancılar, Kurtlar, Abdi, Halaşlı, Ketenciler, Kızılca,
Esenler, Çiğdemli, Ruşanlar, Bakırlık ve Emirali köyleri ise gözetim bölgesi ilan edildi. Toplamda
Ereğli ilçe merkezi, 2 belde ve 30 köyde uygulanan karantina nedeniyle mahalle, köy ve beldelerden
hastalık sönüşü yapılana kadar canlı hayvan, hayvansal ürünler, süt, deri, tırnak, boynuz, tüy, hayvan
gübresi, hayvan yemi, ot ve saman gibi ürün ve malzemelerin çıkışı, ilçe merkezi halk pazarlarına her
türlü hayvansal ürünün girişi yasaklandı. Ekipler, şap hastalığı nedeniyle aşılama çalışmalarına başladı
(Kyn: AA).
VI-20160623-0741-TUR --- Malatya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 1 kişi
hayatını kaybetti, 3'ü ağır 30 kişi yaralandı. Adıyaman'dan Malatya istikametine giden minibüsün,
Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi girişinde devrildiği kazada, aralarında çocuklarında bulunduğu
yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğanşehir ve Malatya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi
altına alındı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan 3 yaralıdan Turgut Özal Tıp Merkezi'ne
getirilen bir yaralının yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Minibüsteki yolcuların
kayısı toplamak için Malatya'nın Kale ilçesine giden mevsimlik işçiler olduğu bildirildi (Kyn: AA).
VI-20160623-0742-TUR --- Samsun'da trafik kazası: 37 yaralı
İzmir'den Artvin Hopa'ya yolcu taşıyan yolcu otobüsü, Samsun-Ankara karayolunun Adalar
Sayfa 2/10
VI: Araç Kazası
FL: Sel
TC: Tropikal Fırtına

VW: Terör Saldırısı
FR: Yangın
EN: Çevre Kirliliği

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: 2016-26

mevkiindeki kavşakta yön tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek savrulan
yolcu otobüsü bir süre ilerledikten sonra yol kenarındaki arkta yan yatarak durduğu kazada sürücünün
de aralarında bulunduğu 37 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen jandarma, polis, AFAD ve sağlık
ekiplerinin yardımıyla ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı (Kyn: AA).
EP-20160624-0743-TUR --- Tokat’ta şap hastalığı
Tokat'ta şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı. Tokat Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ekipleri, zorunlu ilkbahar ve sonbahar aşılama kampanyası çerçevesinde yaptıkları
denetimler sırasında Kervansaray köyünde şap hastalığına rastladıklarını ve Kervansaray köyü ile ortak
merayı kullanan Yatmış, Güzelce, Dereağzı ve Tekneli köylerindeki tüm büyükbaş hayvanlara şap aşısı
yapıldığını açıkladı. Hastalığın ortaya çıkmasından sonra il genelinde tüm büyükbaş ve küçükbaş
hayvan hareketlerinin yasaklandığı ve il genelinde tüm ruhsatlı hayvan pazarlarının kapatıldığı belirtildi
(Kyn: AA).
WF-20160624-0744-TUR --- Edirne'de orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 26.06.2016) Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü yakınlarındaki ormanlık
alanda çıkan yangında 30 hektardan fazla kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi. Yangının kontrol
altına alındığını belirten yetkililer, Yangına 42 arazöz, 4 helikopter, 13 su tankeri ve 5 dozerle
müdahale edildiğini ve soğutma çalışmalarına başlanıldığını belirtti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 24.06.2016) Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü yakınlarındaki
ormanlık alanda yangın çıktığı ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında 5 hektar ormanlık ve
ekili alanın zarar gördüğü bildirildi. Söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiğini
belirten yetkililer, yangına, 3 helikopter, 10 arazöz ve ekiplerle müdahale edildiğini belirtti (Kyn: AA).
WF-20160624-0745-TUR --- Kumluca'da orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 26.06.2016) Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde
yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olan yangında, ormanlık alanın yanı sıra 10 ev, seralar, ahırlar, ekili
araziler ve iş makineleri de zarar gördü. Yangına Antalya, Denizli ve Muğla'nın Fethiye ilçesinden 6
helikopter, 2 uçak, karadan 42 arozöz ve 200 civarında yangın işçisi müdahale ederken, yangın
dolayısıyla Kumluca-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 24.06.2016) Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde öğle
saatlerinde yangın çıktığı ve rüzgârın da etkisiyle alevlerin kısa sürede büyüyerek mahallenin büyük
bölümünü kapladığı bildirildi. Yetkililer, 40 arazöz, 30 tanker, 12 iş makinesi ve 250'den fazla işçinin
karadan müdahalede bulunduğu yangınla, gündüz saatlerinde de 8 helikopter ve 3 uçakla mücadele
edildiğini belirtti (Kyn: AA).
WF-20160626-0746-TUR --- Antalya Adrasan'da orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 27.06.2016) Antalya'nın Kumluca ilçesi bağlı Adrasan Mahallesi'nin
Seylemit mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın saat 19.00'da
kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına başlandığı belirtilirken, yangında 150 hektarlık alanın
zarar gördüğü bildirildi. Yangında 4 tane evin de yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 26.06.2016) Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde Seylemit
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mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı bildirildi. Rüzgârın etkisiyle
hızla yayılmaya devam eden yangının ilerlediği Olimpos mevkii ile Yazır Mahallesi'ndeki turistler ve
vatandaşlar, evlerini ve odalarını boşaltmaya çalıştığı belirtildi. Yangın nedeniyle Olimpos mevkiindeki
yaklaşık 100 tesis ile 3 bin 500 yatak kapasitesi olan işletme sahipleri de tesislerdeki eşyalarını
araçlarına doldurarak, yangından kurtarmaya çalışıyor. Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makinelerinin,
yangının sıçrama ihtimali bulunan tesis ve evlerin çevresinde çalışma yaptığı belirtilirken, Jandarma
ekiplerinin bölgeye girişleri kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160626-0747-TUR --- Siirt'te orman yangını
Siirt'in Gökçebağ Seyfo Vadisinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 10 hektarlık
alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, Gökçebağ ve Siirt Belediyesi
itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaklaşık 5 saat süren müdahalenin ardından yangının kontrol altına
alındığı belirtildi. Yangında ormanlık alanın yanı sıra bağ ve tarım alanlarının da zarar gördüğü
belirtildi (Kyn: AA).
DÜNYADA:
VI-20160620-0748-NGA --- Nijerya'da otobüs kamyonla çarpıştı
Nijerya'nın güneybatısında bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. LagosIbadan karayolundaki kazanın aşırı hız ve hatalı sollama sonucu meydana geldiğini belirtti. Otobüste
bulunan 18 kişiden kurtulan olmadığı belirtilirken, kazaya neden olan kamyon şoförünün gözaltına
alındığını belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160620-0749-JPN --- Japonya şiddetli yağışlar sele neden oldu
(Son Güncellenme Tarihi: 23.06.2016) Japonya'da Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto ve Oita
şehirlerinde meydana gelen selde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.
Şiddetli yağışların neden olduğu selde şu anan kadar 703 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği
belirtildi. Fukuyama ve Hiroşima şehirlerinde ise yer yer nehirlerin taştığı ve bazı yol ve evlerin zarar
gördüğü vurgulandı. Nisan ayında 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kyushu adasında, kötü hava
şartları nedeniyle 48 çökme, 11 toprak kayması meydana geldiği ifade edildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 20.06.2016) Japonya'da şiddetli yağışların Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto ve
Oita şehirlerini etkisi altına alırken sele neden olduğu bildirildi. Şiddetli yağışların neden olduğu selde
çok sayıda kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160620-0750-CHN --- Çin'deki şiddetli yağışlar
Çin'de ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu ve 12 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde meydana gelen seller
nedeniyle, yol ve köprülerin yanı sıra yüzlerce evde çökme meydana gelirken, ekili tarım arazileri de
zarar gördü. İlgili bölgelerdeki şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenen 400 bin kişi ise güvenli bölgelere
tahliye edildi. Yerel yetkililerin, yağışlardan olumsuz etkilenen halkın içme suyu, gıda ve barınak gibi
temel ihtiyaçları konusunda çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Sel tehlikesine karşı güney
bölgeleri için sarı alarm verildi (Kyn: AA).
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EP-20160620-0751-TZA --- Tanzanya'da teşhis konulamayan hastalık 10 can aldı
Tanzanya'nın Dodoma bölgesinde henüz teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 10 kişi hayatını
kaybetti. Sağlık Bakanlığı, sebebi bilinmeyen hastalıktan 10 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de hastanede
karantina altında tutulduğunu açıkladı. Hastalığın, bir ailenin Dodoma'daki bir köyde kesilen sığır etini
yemesiyle ortaya çıktığını belirten yetkililer, hastaların kusma ve ishal belirtileri gösterdiğini,
gözlerinin ve tenlerinin sarardığını belirtti. Hastaların ayrıca karın ağrısından şikâyet ettiklerini aktaran
yetkililer, hastalığın şarbon olmadığını belirtti (Kyn: AA).
WF-20160620-0752-USA --- ABD'de yangın
(Son Güncelleme Tarihi: 25.06.2016) San Diego'nun güneydoğusunda Meksika sınırına yakın Potrero
bölgesinde çıkan yangın nedeniyle yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Günlerdir devam eden ve 3
bin hektar alanı etkisi altına alan yangında şu ana kadar 16 ev kullanılmaz hale gelirken, alevlerin tehdit
ettiği bine yakın bina için de boşaltma emri verildi. İtfaiye görevlilerinin günlerdir verdiği mücadele
sonrası yangının yüzde 35 oranında kontrol altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 20.06.2016) San Diego'nun güneydoğusunda Meksika sınırına yakın Potrero
bölgesinde yangın çıktığı ve yerleşim bölgesine sıçrama riski nedeniyle tahliyeler başlandığı bildirildi
(Kyn: AA).
EP-20160621-0753-SGP --- Singapur'da dang humması
Singapur'da son bir haftada 193 dang humması vakası görüldü. Singapur Ulusal Çevre Ajansı (NEA),
ülkedeki dang humması vakalarının geçen haftaya oranla yüzde 34 artarak 193'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı ise, bu yılın başından bu yana 8 bin 732 dang humması vakasının tespit edildiği,
bunlardan 5’inin ölümle sonuçlandığını açıkladı. Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin riskli bölgelerde
gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Dang humması vakalarının, hava sıcaklıklarının virüsü taşıyan
Aedes sivrisineklerinin üremesine ortam sağlaması nedeniyle arttığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160621-0754-AFG --- Afganistan'da Taliban yolcu kaçırdı
Taliban militanları, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinden başkent Kabil'e gitmekte olan yolcu
otobüsü ile iki kamyonetteki 25 kişiyi kaçırdı. Helmand Valiliği, militanların, otobüsü Helmand'ın
Girişk ilçesine bağlı Muhacir Bazar bölgesinde durdurduğu ve kaçırma eylemini gerçekleştirdiğini
açıkladı (Kyn: AA).
VI-20160621-0755-SCG --- Sırbistan'da turist otobüsü devrildi: 5 ölü
Yunanistan'dan Slovakya'ya dönen ve içinde Slovak turistlerin olduğu otobüsün sabah saatlerinde
Sırbistan'ın güneyindeki Belgrad-Niş otoyolunun Boboviste mevkiinde yoldan çıkarak devrilmesi
sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Aralarında hayati tehlikesi bulunanların da olduğu
yaralıların Nis ve Aleksinac'taki hastanelere sevk edildiği belirtildi. Kaza sırasında otobüste 29 yolcu
ve iki sürücünün bulunduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160621-0756-LBY --- Libya'da şiddet: 28 ölü
Libya’nın başkenti Trablus’ta bir silah deposuna roket atılması sonucu meydana gelen patlamada 28
kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. İlçe dışından gelen silahlı milislerin
Trablus’a bağlı Garabulli ilçesindeki dükkânları yağmalamasının ardından bir militanın Ulusal
Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Askeri Konsey’e ait silah deposuna roket atması sonucu meydana gelen
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patlamada, 28 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı (Kyn: AA).
FL-20160621-0757-CHN --- Çin'de fırtına: 11 ölü
Çin'de hafta sonundan itibaren etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtına nedeniyle 11'den fazla kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde 4 kişinin yıldırım çarpması sonucu,
2 kişinin ise bölgede taşan nehirlere kapılarak öldüğü belirtildi. İl Sivil İşler Departmanı'nın yaptığı
açıklamada, bölgedeki 3 kişinin de kaybolduğu aktarıldı. 105 bin 700 hektar alanın zarar gördüğü sel ve
fırtınada 969 evin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Kötü hava şartlarının ekonomiye olan
doğrudan zararının ise 2,16 milyar Yuan'a (328,5 milyon dolar) ulaştığı kaydedildi. Guxiandu
bölgesindeki 3200 kişi de dâhil olmak üzere toplam tahliye edilenlerin sayısının ise 199 bin olduğu
aktarıldı. Zhangjialing kasabasının yüzde 70'nin ise sular altında kaldığın belirten yetkililer, kasabayı
basan suyun derinliğinin 4 metreye kadar vardığı belirtti (Kyn: AA).
FP-20160621-0758-IND --- Hindistan'da 54 öğrenci yemekten zehirlendi
Hindistan'ın Bihar eyaletinin Aurangabad ilçesindeki Ghirsindhi ortaokulunda, öğle yemeğini yiyen 54
öğrenci aniden rahatsızlandı. Yemek yedikten sonra kusma ve ishal şikâyetlerinde bulunan öğrenciler,
tedavi edilmek üzere acilen bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, zehirlendiği tespit edilen
öğrencilerden büyük çoğunluğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. (Kyn:
haberler.com).
TC-20160622-0759-IND --- Hindistan'ın Bihar eyaletinde fırtına: 53 ölü
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde etkili olan muson yağmurları ve fırtına nedeniyle 53 kişi
hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Ölenlerin çoğuna yıldırım isabet ettiği, ölen ve
yaralananlardan büyük kısmının ise tarlada çalışan işçiler olduğu belirtildi. Bihar Eyaleti Başbakanı,
ölenlerin ailelerine 400 bin rupi (yaklaşık 16 bin lira) tazminat ödeneceğini duyurdu. Muson
yağmurlarının devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160622-0760-IDN --- Endonezya'da sel
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Sangihe ilçesini sabah saatlerinde etkisi altına alan şiddetli
yağışların sele neden olduğu belirtilirken, 4 kişi de hayatını kaybetti. Ulusal Afetle Mücadele Kurumu
(BNPB), bölgede 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde 40'tan fazla evin hasar gördüğünü, 200'ü
aşkın kişinin ise güvenli yerlerde kurulan çadırlara yerleştirildiğini açıkladı. Bölgede arama kurtarma
çalışmalarının sürdüğü, afetzedelere, çadırlarda gıda ve sağlık yardımı yapıldığı bildirildi (Kyn: AA).
TC-20160622-0761-IND --- Hindistan'ın Jharkand eyaletinde fırtına: 10 ölü
Hindistan'ın doğusundaki Jharkand eyaletinde etkili olan muson yağmurları ve fırtına nedeniyle 10 kişi
hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Ölen ve yaralananların büyük bir kısmının tarlada çalıştığı
sırada meydana geldiği belirtilirken, Muson yağmurlarının devam etmesi nedeniyle ölü sayısının
artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160622-0762-IRN --- İran'da trafik kazası
İran'da Kerman yönünden Fars eyaletine seyreden yolcu otobüsü, Neyruz kenti sınırları içerisindeki
Layruz Geçidi'nde dere yatağına düştüğü kazada 19 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelere
kaldırıldığı ve kazanın, otobüs şoförünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği
belirtildi (Kyn: AA).
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TC-20160622-0763-IND --- Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde fırtına: 17 ölü
Hindistan'ın doğusundaki Madhya Pradeş eyaletinde etkili olan muson yağmurları ve fırtına nedeniyle
17 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yetkililer, fırtına nedeniyle eyalette çok büyük hasar
meydana geldiği ve muson yağmurlarının devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe
edildiğini belirtti (Kyn: AA).
EN-20160623-0764-USA --- Güney Kaliforniya’da petrol sızıntısı
ABD’nin Güney Kaliforniya eyaletinde boru hattında sızıntı meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı
açıklamada, boru hattında 210 bin galon ham petrol sızıntısı meydana geldiği ifade edildi. İtfaiye
ekiplerinin sızıntıyı önlemek için yoğun şekilde çalıştığı belirtildi (Kyn: sahafaharabiah.net).
WF-20160623-0765-USA --- ABD'de yangın
(Son Güncelleme Tarihi: 25.06.2016) ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Duarte ve Azusa şehirleri
yakınlarında çıkan ve Angeles Ulusal Ormanı'na sıçrayan yangında, 2 bin hektarlık alanın zarar
gördüğü belirtilirken, bin 326 evin tahliye edildiği belirtildi. Binin üzerinde görevlinin C-130 tankerleri
ve helikopterlerle müdahale ettiği Los Angeles Ulusal Ormanı'ndaki yangını, itfaiye ekiplerinin kontrol
altına almak için aralıksız çalıştığı, öte yandan henüz yüzde 10 oranında kontrol sağlanabildiği
belirtildi. Yangının çıkış nedeni soruşturulurken, yetkililer, yangının bölgede bir aracın yoldan çıkarak
alev almasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 20.06.2016) ABD'nin California eyaletinde son yılların en ciddi kuraklığı etkisini
sürdürürken, havaların aniden ısınmasıyla Duarte ve Azusa şehirleri yakınlarındaki San Gabriel
Dağları'nda yangın çıktığı bildirildi. Yangının, yerleşim alanlarına doğru hızla yayılarak devam ettiği
belirtilirken, 858 evin tahliye edildiği belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160623-0766-KWT --- Kuveyt'te hapishane yangını
Kuveyt'te Merkez Hapishanesi'nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangından yaralananlar çevredeki hastanelere
sevk edildiği ve tedavi altına alındığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşlar neticesinde
yangını söndürdüğü belirtilirken, yaralanan 20 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi (Kyn: AA).
TC-20160623-0767-CHN --- Çin'de hortum ve fırtına: 51 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 24.06.2016) Çin Sivil İşler Bakanlığı, Ciangsu eyaletinin Yançıng kenti ve
çevresinde meydana gelen hortum ve fırtınada ölenlerin sayısının 98'e yükseldiğini, 200'ü ağır olmak
üzere toplam yaralı sayısının da 800'e ulaştığını açıkladı. Bazı yerleşim yerlerinde birçok kişinin
mahsur kaldığı ve yer yer rüzgârın şiddetinin 100 ila 125 kilometre hıza ulaştığı afet bölgesinde, 2
milyon kişinin olumsuz etkilendiği kaydedilirken, 1966 yılından bu yana yaşanan en kötü doğal afet
olduğu belirtildi. Bölgede tahliye işlemi, barınak ve gıda gibi temel ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılırken,
arama ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 23.06.2016) Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde hortum ve fırtına nedeniyle 51
kişi öldü. Bölgedeki Yançıng kenti ve çevresinde yıldırım, hortum, dolu ve fırtınanın olumsuz etkisiyle
birçok binanın yıkıldığı ve yolların hasar gördüğü belirtildi. Bölgeye acil yardım ekipleri sevk edildi
(Kyn: AA).
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VW-20160624-0768-PAK --- Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 32 yaralı
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'da düzenlenen bombalı saldırıda 3
kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Patlamanın, kent merkezi yakınlarındaki pazarda bir bisiklete bağlanan
düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiğini belirten emniyet yetkilileri, patlama sonucu
çevredeki dükkânların da hasar gördüğünü belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı (Kyn: AA).
EP-20160624-0769-SAU --- Corona virüsü can almaya devam ediyor
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun (SARS) farklı bir
türü olan Corona Virüsü (MERS-CoV) hastalığına yakalanan ve hastanede tedavi gören 1 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Medine kentinde ise bir kişide Corona virüsü tespit edilerek, tedavi altına
alındı. Açıklamada, ramazan ayının başından bu yana Corona virüsünden Medine, Cidde ve Necran
kentlerinde birer kişi olmak üzere, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişiye de virüs teşhisi konulduğu
ancak tedavi edilerek iyileştikleri belirtildi. Virüse yakalananlardan 25'inin başkent Riyad'da, 3'ünün
Cidde'de, birinin Medine'de ve diğerlerinin ise farklı kentlerde yaşadığı aktarılan açıklamada, Eylül
2012'den bu yana 596 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 14 kişinin halen tedavi gördüğü, 791
kişinin ise tedavi sonucu iyileştiği belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160624-0770-USA --- Kaliforniya eyaletinde orman yangını yerleşim alanında
(Son Güncelleme Tarihi:25.06.2016) ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Bakersfield şehrinde
ormanlık alanda başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçramasıyla bir gecede 80’i konut 100 binanın
kullanılamaz hale geldiği, bin 500 evin daha tehdit altında olduğu belirtilirken, yaşlı bir çiftin hayatını
kaybettiği bildirdi. 600 itfaiye görevlisinin alevlerle mücadele ettiği yangında bölgeye takviye ekipler
gönderilirken, 3 görevlinin alevler ve dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.
Bölgede rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan ve 8 bin hektar alanda devam eden yangının çıkış nedenine
ilişkin soruşturma devam ediyor (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 24.06.2016) ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Bakersfield şehrinde ormanlık
alanda yangın çıktığı bildirildi. Bölgede rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan yangının yerleşim alanlarına
sıçramaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160624-0771-USA --- ABD'deki sel felaketi: 26 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 25.06.2016) ABD'nin Batı Virginia eyaletinde meydana gelen sel nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Eyaletin Ulusal Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi
Bölümü yetkilileri, 44 ilçede acil durumun ilan edildiği, 200 ulusal muhafız askerini acil yardım için
bölgeye gönderildiği, ihtiyaç halinde 300 ulusal muhafız askerinin de hazır bekletildiğini açıkladı. Batı
Virginia'daki sel felaketinde 100'den fazla evin kullanılamaz hale geldiğini de aktaran yetkililer,
kurtarma çalışmalarının yoğun biçimde sürdüğünü belirtti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 24.06.2016) ABD'nin Virginia eyaletinde yaklaşık 7 saat devam eden yoğun
yağmurun sele neden olduğu belirtilirken, meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti. Bazı alanların
100 yılın en kötü felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirten yetkililer, 44 ilçede acil durum ilan
ederken, 150 Ulusal Muhafız askerini acil yardım için bölgeye gönderdi. Yolların ağır hasar görmesi
nedeniyle ulaşımın durduğu felaket bölgesinde, enerji hatlarının zarar görmesi sonucunda en az 500 bin
abonenin elektriksiz kaldığı belirtildi. Birçok evin ve golf sahalarının tamamen sular altında kalmasına
yol açan sel yüzünden Elkview'de 500'e yakın kişi yolların sular altında kalması nedeniyle alışveriş
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merkezinde mahsur kaldı (Kyn: AA).
VW-20160625-0772-SOM --- Somali'de otele kanlı baskın: 15 ölü, 25 yaralı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da çoğunlukla yabancıların kaldığı Naso-Hablod adlı otele Eş Şebab
militanları tarafından önce otelin girişinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği, ardından
ise silahlı militanların otelin içine girdiği ve ikinci kata kadar ulaştıkları belirtildi. Yetkililer, otelde
kalanları rehin alan militanların otel çalışanı ve müşterilerden oluşan 16 kişiyi öldürdüklerini, 25 kişiyi
de yaraladıklarını açıkladı (Kyn AA).
VW-20160625-0773-SYR --- Rakka’ya hava saldırısı: 25 ölü
Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tabka ilçesine düzenlenen hava saldırısında 6’sı çocuk 25 sivil hayatını
kaybetti. Saldırıda yerleşim yerinin çok büyük hasar gördüğü belirtilirken, yaralıların sivil savunma
ekipleri tarafından enkaz altından çıkarıldığı belirtildi (Kyn: EURONEWS).
WF-20160625-0774-GRC --- Yunanistan'da orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 28.06.2016) Yunanistan'da başkent Atina'nın kuzeybatısında kalan Tanagra
bölgesinde dört gündür süren yangında 2 bin hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangının sıcak hava ve şiddetli rüzgar sebebiyle söndürülemediği belirtildi (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi: 25.06.2016) Yunanistan'da başkent Atina'nın kuzeybatısında kalan Tanagra
bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktığı ve sıcak hava ve şiddetli rüzgar sebebiyle söndürülemediği
bildirildi. Bölgedeki yetkililer yangının yerleşim yerlerini etkilemediğini belirtirken, söndürme
çalışmalarına 300 itfaiyeci ve 100 askerin yanı sıra 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı belirtildi (Kyn
AA).
VW-20160626-0775-SYR --- Deyruz Zor kentine vakum bombalı saldırı
Suriye'de Rus savaş uçaklarının ülkenin doğusundaki Deyruz Zor kentine bağlı el Kuriye ilçesindeki
İman Camisi ile yerleşim yerine vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırıda 64 kişi hayatını kaybetti,
70 kişi de yaralandı (Kyn: AA).
VI-20160626-0776-CHN --- Çin'de otobüs kazası: 35 ölü
Çin'de ülkenin güneyindeki Hunan eyaletinin Yicang vilayeti yakınlarındaki otoyolda seyreden
otobüsün bariyerlere çarparak alev aldığı kazada, 2’si çocuk 35 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin
de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, meydana gelen kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11
yolcudan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklarken, otobüsün bariyere çarpması sonucu
meydana gelen yağ sızıntısının yangına neden olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, otobüste 56
yolcunun bulunduğunu ve kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi (Kyn: İHA).
VW-20160626-0777-MDG --- Madagaskar'da saldırı
Madagaskar’ın başkenti Antananarivo'da bulunan Mahamasina Stadyumu'nda, Madagaskar’ın
bağımsızlığın 56'ncı yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen kutlamalar sırasında gerçekleştirilen
bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 91 kişinin de yaralandığı bildirdi. Hastane kaynakları yaralılardan
3'ünün durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti (Kyn AA).
VI-20160626-0778-COL --- Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın kuzeydoğusunda bulunan Caldas bölgesi Pensilvania eyaletinin
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kırsal kesiminde askeri helikopterin düştüğü ve helikopterde bulunan 17 askeri personelden kurtulan
olmadığı bildirildi. Ordu kaynakları, helikopterin düşme nedeniyle ilgili henüz açıklama yapmadı (Kyn
AA).

Afet Planlama ve Operasyon Birimi
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