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27 HAZİRAN – 03 TEMMUZ 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EN-20160627-0779-TUR --- Niğde'de koku paniği
Niğde'de gece saat 02.00 civarında kent merkezindeki mahallelerde kaynağı belirlenemeyen koku
paniğe yol açarken, rahatsızlanan 71 vatandaş Niğde Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Ambulansların yanı sıra polis ekipleri de rahatsızlanan vatandaşları hastanelere taşıdı. Daha çok
çocuklar ve yaşlıların etkilendiği koku nedeniyle hastanelerde çok sayıda kişinin maske taktığı görüldü.
Doğalgaz kaçağı olma ihtimaline karşı doğalgaz dağıtım şirketi ekiplerinin çalışma başlattığı, AFAD
ekiplerinin de mahallelerde önlem aldığı belirtilirken, Niğde Valiliği, kokunun Kızılca Deresi'ne izinsiz
bırakılan atıktan kaynaklandığını açıkladı. Kirliliğe neden olan ve dereye izinsiz bırakılan kimyasal
maddeden alınan numunelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarına
gönderildiği belirtilirken, gelen sonuçlarda kokuya neden olan atığın, uçucu organik bileşikler, petrol
türevi maddeler ve birçok organik türde kimyasal maddeden oluştuğu belirtildi. Temizlik çalışmaları
başlatıldı (Kyn: AA).
HS-20160627-0780-TUR --- Çanakkale'de dolu
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde etkili olan dolu yağışının 20 bin dönümlük zeytin ve sebze ekili alanda
zarara yol açtığı bildirildi. Ezine ilçesine bağlı Kumburun, Bozköy, Taştepe, Çamoba, Üvecik köyleri
başta olmak üzere bölgede milyonlarca liralık hasara yol açtığı belirtilen dolunun yol açtığı zararın
tespit edilmesi amacıyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin zarar tespit çalışmalarına
başladığı belirtildi (Kyn: AA).
HS-20160627-0781-TUR --- Yozgat'ta dolu yağışı ekili arazilere zarar verdi
Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, merkeze bağlı Pembecik ve Topaç köylerinde
hububat başta olmak üzere, nohut, mercimek ve sebze ekili yaklaşık 15 bin dekar alanda hasara neden
oldu. Dolu yağışının etkili olduğu arazilerde ekipler ile inceleme yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü, zararın yaklaşık yüzde 70 dolaylarında olduğunu belirtti (Kyn: AA).
FL-20160628-0782-TUR --- Çorum'da şiddetli yağış ve fırtına
Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın sele neden olduğu belirtilirken, selin
çok sayıda ev ve iş yerini su altında kalmasına, belediyenin de iftar çadırının yıkılmasına sebep olduğu
bildirildi. Cadde ve sokaklar ile bazı alt geçitler de su birikintilerinin oluştuğu ilçedeki buğday
pazarında bulunan iş yeri ve depolar ile açık alandaki mahsuller su altında kalarak zarar gördü (Kyn:
AA).
VW-20160628-0783-TUR --- Atatürk Havalimanı'nda patlama
İstanbul’un Bakırköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan Uluslararası Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Terminali’nde terörist saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok
sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları
hastanelere sevk ederken, havalimanı giriş ve çıkışa kapatıldı. İstanbul Valiliği, gerçekleştirilen terörist
saldırıda 43 kişinin hayatını kaybettiği 239 kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, hayatını
kaybeden 43 kişinin kimliğinin tespit edildiği, bunlardan 19'unun yabancı uyruklu olduğu belirtildi.
Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında yaralanan 239 kişiden 144'ünün tedavilerinin ardından
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taburcu edildiğini duyurdu (Kyn: AA).
VI-20160630-0784-TUR --- Elazığ'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Elazığ'da, Konya-Diyarbakır seferini yapan yolcu otobüsünün, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30.
kilometresindeki Sivrice ilçesi kavşağında bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.
Kazada, otobüste bulunan 40 kişiden yaralanan 27 kişinin 14’üne olay yerinde müdahalede
bulunulurken yaralılardan 13'ü kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, bir
süre kontrollü sağlandı (Kyn: AA).
FL-20160630-0785-TUR --- Ardahan'daki sağanak sele neden oldu
Ardahan kent merkezinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın sele neden olduğu belirtilirken, meydana
gelen selde 50 evin etkilendiği ve bunlardan 25’inin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yetkililer, evi
kullanılamaz hale gelen vatandaşlara gerekli yardımların yapılmaya çalışıldığını belirtti. Meteoroloji,
metrekareye 73,4 kilogram yağış düştüğünü bildirdi (Kyn: AA).
HS-20160630-0786-TUR --- Ankara Ayaş'ta dolu
Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle 15 bin dönüm ekili alanın zarar gördüğü bildirildi.
Sağanak ve dolunun etkili olduğu Akkaya ve Oltan mahallelerinde incelemelerde bulunan Ayaş Gıda
Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Ayaş Ziraat Odası yetkilileri, 10 bin dönüm arazide biçilmeyi
bekleyen arpa, 4 bin dönümlük domates ile bin dönümlük marul tarlasının büyük hasar gördüğünün
tespit edildiğini belirtti (Kyn: AA).
FP-20160630-0787-TUR --- Kars'ta gıda zehirlenmesi
Kars'ta kentteki bir restorandan yemek yedikten sonra rahatsızlanan 34 kişi gıda zehirlenmesi
şüphesiyle tedavi altına alındı. Karın ağrısı ve baş dönmesi yaşayan kişilerin bazıları kendi
imkânlarıyla bazıları da 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak
gözlem altına alındı (Kyn: AA).
VI-20160701-0788-TUR --- Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
Antalya'dan Kastamonu'ya giden yolcu otobüsünün, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Karasu
mevkiinde kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk
edildiği belirtilirken, yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere
sevk edildi (Kyn: AA).

DÜNYADA:
VI-20160627-0789-IDN --- Endonezya'da tekne kazası
Endonezya'nın Papua eyaletinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 12 kişi kayboldu. Yetkililer,
Pulau Rani'den Noemfoor Supiori'ye giden teknenin, olumsuz hava koşulları nedeniyle battığını,
teknedeki 13 yolcudan 12'sinin okyanus sularında kaybolduğunu açıkladı. Batan tekneden 1 kişinin
kurtarıldığı belirtilirken, kayıp yolcuları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
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VW-20160627-0790-YEM --- Yemen'de intihar saldırıları
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinin merkezi Mukella'da güvenlik kontrol noktalarına iftar
vaktinde eşzamanlı düzenlenen dört intihar saldırısında 48 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.
Saldırıların Fua Mahallesi'ndeki askeri istihbarat binası, Şehit Halid Mahallesi'ndeki ve Sini
Köprüsü'ndeki askeri kontrol noktalarının dört ayrı intihar saldırısıyla hedef alındığı, olaylarda intihar
yeleklerinin yanı sıra bomba yüklü araçların da kullanıldığı belirtildi. Saldırıları terör örgütü DAEŞ'in
üstlendiği bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160627-0791-LBN --- Lübnan’da intihar saldırıları: 6 ölü, 19 yaralı
Lübnan’ın kuzeydoğusunda bulunan Suriye sınırındaki Kaa ilçesinde 4 intihar bombacısının 10’ar
dakika aralıklarla üzerlerindeki bombaları patlatması sonucu gerçekleştirdiği saldırı 6 kişinin hayatını
kaybettiği, aralarında 3 askerin de bulunduğu 19 kişi de yaralandı. Yetkililer, ölenlerin hepsinin sivil
olduğunu belirtti. İntihar saldırganlarının ilk saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ilk yardım ekipleri ve
ambulansların olay yerine gelmesini bekleyip daha sonra diğer saldırıları gerçekleştirdikleri bildirildi
(Kyn: İHA).
VW-20160628-0792-IRQ --- Bağdat’ta intihar saldırısı: 12 ölü, 32 yaralı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın batısındaki Ebu Garib bölgesindeki bir camiye sabahın erken saatlerinde
gerçekleştirilen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırının
vatandaşların sabah namazını kılmak için camide toplandığı sırada intihar eylemcisinin üzerindeki
bombayı patlatmasıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı (Kyn: İHA).
VW-20160628-0793-SYR --- Halep’e yönelik hava saldırısında 8 kişi öldü
Suriye’de Esed yönetimine bağlı savaş uçaklarının Halep’in El Bab semtine yönelik gerçekleştirdiği
hava saldırısında, 20 sivilin öldüğü, en az 20 sivilin de yaralandığı belirtildi. Saldırının gerçekleştiği
bölgede çok sayıda binanın yerle bir olduğu bildirildi (Kyn: EURONEWS).
FL-20150628-0794-CHN --- Çin'in Guizhu eyaletine bağlı Bijie şehrinde sel
Çin'in güneydoğusundaki Guizhu eyaletine bağlı Bijie şehrini etkisi altına alan yoğun yağış sonrası
meydana gelen selde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Sel nedeniyle 783 ev ve 15
aracın su altında kaldığı belirtilirken, bölgeye elektrik verilemediği, iletişim kanallarının bozulduğu ve
trafiğin felç olduğu ifade edildi. Bölgedeki 8 bin 685 kişinin ise güvenli yerlere tahliye edildiği
aktarıldı. Bölgede 1223 hektar tarım alanının da zarar gördüğü belirtilirken, kötü hava şartları nedeniyle
meydana gelen zararın ekonomiye etkisinin 115,6 milyon yuan (17,4 milyon dolar) olduğu vurgulandı
(Kyn: bbc.com).
VW-20160628-0795-SYR --- Yemen'de koalisyon güçlerinden hava saldırısı: 10 ölü
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in güneyindeki Lahic şehrine bağlı Hayfan
ilçesinde kaçak yakıtın satıldığı bir köy pazarına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 sivilin
hayatını kaybettiği, 15 sivilin yaralandığı bildirildi (Kyn: cumhuriyet.com.tr).
VW-20160630-0796-SOM --- Somali'de bombalı saldırı
Somali'nin Aşağı Şebelle'nin Lafole beldesinden başkent Mogadişu'ya giden ana yola döşenmiş
bombanın bir minibüsün geçişi sırasında patlaması sonucu 18 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Saldırıda yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının
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sorumluluğunu üstlenen olmadığı belirtildi (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20160630-0797-AFG --- Afganistan'da polis aracına saldırı
Afganistan’ın başkenti Kabil’e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Pegman kentinde yüzlerce
polis öğrencisini 5 otobüs ile Kabil'e getiren konvoya iki bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bir intihar
bombacısının üzerindeki patlayıcıyı ateşlediği sırada ikinci bir saldırgan da olay yerinden kaçmaya
çalışan öğrencileri hedef aldığı saldırıda 4’ü sivil 37 polis öğrencisi hayatını kaybederken, 40 polis
öğrencisi de yaralandı. Polis öğrencilerinin Vardak vilayetinde bulunan eğitim kampından başkent
Kabil’e döndüğü sırada gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı Taliban üstlendi (Kyn: İHA).
VW-20160630-0798-IRQ --- Bağdat'ta intihar saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneybatısında bulunan dördüncü polis bölgesi pazarında düzenlenen intihar
saldırısında çoğu sivil 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır
olduğu belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı (Kyn: AA).
FL-20160630-0799-CHN --- Çin'in güneyinde sel ve heyelan: 14 ölü, 20 kayıp
(Son Güncelleme Tarihi: 06.07.2016) Çin Halk Cumhuriyeti’nin merkez ve güney bölgelerini
etkileyen sağanak yağmur ve seller nedeniyle resmi ölü sayısı 128’e çıktı. Çin Sivil Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada kaybolanların sayısının ise 42'ye yükseldiği bildirildi. Yoğun şekilde devam eden
yağmur ve seller Çin’de şu ana kadar toplam 11 eyaleti etkilediği belirtilirken, kötü hava şartları
nedeniyle 41 bin evin kullanılamaz hale geldiği, en az 1,34 milyon kişinin de güvenli yerlere tahliye
edildiği belirtildi. Şiddetli yağışlardan etkilenen bölgelerde ayrıca, 600 binden fazla kişinin de acil
yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğu aktarıldı. Çin ordusunun desteği ile kurtarma operasyonları
devam ederken ulaşılamayan bölgelerde yerel halk kendi imkânlarıyla selle mücadele veriyor. Kötü
hava şartları nedeniyle yer yer trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde, yolların ve tarım
arazilerinin de zarar gördüğü ifade edildi. Bazı bölgelerdeki telekomünikasyon ve elektrik tesislerinin
de zarar gördüğü aktarıldı. Öte yandan yoğun yağış ve fırtınanın ekonomiye toplam zararının 20,43
milyar Yuan'ı (3 milyar dolar) bulduğu açıklandı (Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 30.06.2016) Çin İçişleri Bakanlığı, Çin'in güneyinde yoğun yağış nedeniyle
aralarında Hubei, Jiangsu ve Zhejiang'ın da bulunduğu toplam 11 eyalet ve 133 ilçede sel meydana
geldiği ve meydana gelen sellerde 14 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Eyaletlerdeki
120 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtilirken, söz konusu bölgelerde, 40 bin kişinin de
acil yardım malzemelerine ihtiyacı olduğu aktarıldı. Yoğun yağış nedeniyle 3600 evin kullanılamaz
hale geldiği, toplam 19 bin 900 hektar ekili alanın ise yok olduğu ifade edildi. Kötü hava şartları
nedeniyle meydana gelen zararın ekonomiye toplam maliyeti 3,14 milyar Yuan'ı (471 milyon dolar)
bulduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160701-0800-SYR --- Suriye'de füzeli saldırı: 18 ölü
Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Otaya beldesine düzenlenen füzeli saldırılarda,
füzelerin yerleşim yerine düşmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 sivil hayatını
kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırı bölgesinde büyük hasar meydana geldiğini
açıkladı (Kyn: AA).
FL-20160701-0801-IND --- Hindistan'da sel
Hindistan'da ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin The Pithoragarh ve Chamoli ilçelerini etkisi
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altına alan aşırı yağışların sele neden olduğu bildirildi. Meydana gelen sel nedeniyle 30 kişinin hayatını
kaybettiği belirtilirken, The Pithoragarh ilçesinde 25 kişinin kaybolduğu belirtildi. Söz konusu ilçelerde
köylerin çamura gömüldüğü ve bölge halkının güvenli yerlere kaçtığı veya tahliye edildiği belirtildi.
Yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücü'nün ekipleri ile bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam
ettiği belirtirken, çok sayıda vatandaşın da yaralandığı sel nedeniyle bölgede bulunan yüzlerce ev sel
suları altında kaldı. Şiddetli yağışlar nehirlerde su seviyelerini tehlikeli boyutlara çıkardığı belirtilirken,
Alaknanda Nehri’nin su seviyesinin de yükseldiği ve risk oluşturduğu belirtildi. Bölgedeki tarım
arazilerinin büyük bir kısmı zarar görürken, şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasıyla
birlikte bölgedeki birçok otoyol trafiğe kapandı. Yükselen su seviyeleri nedeniyle en az 100 bin kişinin
evlerini terk ettiği belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor (Kyn: TİMETÜRK).
VI-20160701-0802-RUS --- Rus yangın söndürme uçağı Sibirya'da kayboldu
(Son Güncelleme Tarihi: 04.07.2016) Rusya'ya ait II-76 tipi yangın söndürme uçağının Sibirya'da
kaybolmasından sonra başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 03 Temmuz günü enkazın bulunduğu
ve 6 cansız bedene ulaşıldığı belirtilirken, kayıp diğer 4 kişinin cesedine de bugün ulaşıldığı belirtildi
(Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 01.07.2016) Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Sibirya'nın Irkutsk bölgesindeki
orman yangınına müdahale etmek üzere Moskova yakınlarından 10 mürettebatıyla havalanan II-76 tipi
yangın söndürme uçağının Baykal Gölü üzerinde kaybolduğunu açıkladı. Açıklamada, kaybolan 42 bin
litre su taşıma kapasitesine sahip yangın söndürme uçağının 7 uçakla arandığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160701-0803-BGD --- Bangladeş‘te rehine operasyonu kanlı bitti: 20 ölü
Bangladeş‘in başkenti Dakka’nın Gülşen bölgesindeki Holey Artisan Bakery adlı restorana giren 7
saldırganın personel ve müşterileri silah zoruyla rehin aldığı belirtilirken, 12 saatin ardından rehineleri
kurtarmak için gerçekleştirilen operasyonda saldırganlardan 6’sı ölü, 1’i sağ olarak ele geçirildi.
Rehinelerden 13’ sağ olarak kurtarılırken 20 rehine hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin
çoğunluğunu aralarında İtalyan ve Japonların bulunduğu yabancı sivillerin oluşturduğu belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi (Kyn: AA).
CL-20160701-0804-NPL --- Nepal'de okulun duvarı çöktü: 2 ölü, 20 yaralı
Nepal'in başkenti Katmandu'nun Lalitpur ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ilçede bulunan Pushpanjali
yatılı okulundaki bir sınıfın duvarının çökmesine neden olurken 2 öğrenci hayatını kaybetti, 20 öğrenci
ise yaralandı. Yaralı öğrencilerin ilçedeki B&B Hastanesi ve Patan Hastanesi'nde tedavi altına alındı
(Kyn: İHA).
FL-20160702-0805-PAK --- Pakistan'da sel: 43 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 03.07.2016) Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde
yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sellerde ölenlerin sayısının 43'e yükseldiği, 40 kişinin ise
yaralandığı belirtildi. Hayber-Pahtunhva Eyaleti Milli Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), Çitral şehrinde
meydana gelen selde 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgedeki bir camiyi de vuran selde 35
evin tamamen, 47 evin ise kısmen kullanılamaz hale geldiği aktarıldı. Ayrıca sel nedeniyle şehirdeki
güvenlik personellerinden 8'inin öldüğü, 4'ünün ise yaralandığı ifade edildi. Öte yandan eyaletteki
Haripur ilçesinde bulunan Tarbela Barajı yakınındaki bir şantiyenin çatısının işçilerin üzerine düşmesi
sonucu 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Bölgede ordu ve NDMA'dan oluşturulan
ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, askerlerin ihtiyacı olan vatandaşlara gıda, çadır ve
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tıbbi yardım sağladığı açıklandı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 02.07.2016) Pakistan'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 28 kişinin
öldüğü bildirildi. Afganistan'a sınır Hayber-Pahtunhva eyaletinin Çitral şehrinde etkili olan yoğun
yağışın sele neden olduğu ve 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, bölgedeki bir camide
ibadet sırasında meydana gelen selde camide bulunan 21 vatandaştan 10'unun öldüğünü, bazılarının
yaralandığını, bazılarının ise selde yüzerken kaybolduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca, bölgede selde
kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe
edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160702-0806-SYR --- Başkent Şam’ın Jayrud bölgesinde saldırı: 20 ölü
Suriye’nin başkenti Şam’a 60 kilometre uzaklıkta bulunan Jayrud bölgesine Suriye hükümeti tarafından
gerçekleştirilen saldırıda aralarında 2 sağlık görevlisinin de bulunduğu 20 sivilin hayatını kaybettiği
bildirildi (Kyn: İHA).
VW-20160702-0807-SCG --- Sırbistan’da kafede katliam: 5 ölü, 22 yaralı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Zrenjanin kentinde gece geç saatlerde,
30 yaşında bir kişinin Makiyato isimli kafeyi basarak otomatik silahla ateş ettiği belirtilirken, saldırıda
5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı (Kyn: abcgazetesi.com).
VI-20160702-0808-LBY --- Akdeniz'de yine sığınmacı teknesi battı
Tunuslu 28 göçmeni taşıyan sığınmacı teknesinin Libya açıklarında batması sonucu 16 kişinin
kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, teknede bulunan 12 kişinin yüzerek karaya ulaştığını açıkladı.
Tunus'un Mednin vilayetine bağlı Bingirdan ilçesi ve Cercis kentinden 28 kişiyi İtalya'ya taşıyan
teknenin Libya'nın sahil kenti Sabrata'dan denize açıldığı ancak yarım saat sonra battığı belirtildi (Kyn:
TİMETÜRK).
VW-20160702-0809-SYR --- Esed güçleri sivilleri vurdu: 20 ölü
Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesine
düzenlediği hava saldırısında 20 sivilin öldüğü, 40'ının yaralandığı bildirildi. Sivil savunma yetkilileri,
orduya ait savaş uçaklarının Kalamun bölgesinde bulunan, yönetim karşıtlarının kontrolündeki Ceyrud
ilçesine 45 hava saldırısı gerçekleştirdiği bombardımanda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve
çocukların da olduğu 20 sivil hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların
ilçedeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20160703-0810-IRQ --- Irak’ın başkenti Bağdat’ta bombalı saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın Kerrada semtinde bir alışveriş merkezi ile restoranların yakınında infilak
ettirilen bomba yüklü araç nedeniyle 292 kişinin hayatını kaybettiği, 200 üzerinde kişinin de
yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğu belirtildi. Saldırı sonrası bölgeye
çok sayıda ambulans ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Patlamanın etkisi ile alışveriş merkezi küle
dönerken çevredeki araçlar da kullanılamaz hale geldi. Terör saldırısı sebebiyle ülke genelinde 3 gün
yas ilan edildi. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlendi (Kyn: AA).
TC-20160703-0811-CHN --- Çin'in güneybatısını fırtına vurdu: 1 ölü, 10 kayıp
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin ise
kaybolduğu bildirildi. Guizhou eyaletinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışın 100'den
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fazla ilçede etkisini artırdığı ifade edildi. Bölgedeki 79 bin kişinin etkilendiği fırtına nedeniyle 184 evin
kullanılamaz hale geldiği bölgedeki toplam 30 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.
Arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bölgede, tahliye işlemlerinin de sürdürüldüğü belirtildi.
Kötü hava şartlarının ekonomiye zararının 330 milyon Yuan'ı (49,5 milyon dolar) bulduğu aktarıldı.
Fırtınanın önümüzdeki 10 gün boyunca devam edeceği, yılın ilk tayfunu Nepartak'ın ise gelecek hafta
ülkede etkili olmaya başlayacağı duyuruldu (Kyn: İHA).
HT-20160703-0812-JPN --- Japonya’yı sıcaklar kavurdu
Japonya'da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle en az 530 kişi hastaneye kaldırıldı. Yer yer 38.6 dereceye
varan aşırı sıcaklar nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.
Sıcak havanın yüksek atmosfer basıncından kaynaklandığını ifade eden Japon Meteoroloji Servisi,
sıcaklıkların daha da artabileceğini kaydetti (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20160703-0813-IRQ --- Başkent Bağdat’ta bombalı saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan ve Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Şaab mahallesinde
patlayıcı bir maddenin infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 20
kişi de yaralandı. Saldırının, ailelerin yemek ve Ramazan Bayramı alışverişi için dışarıda olduğu bir
saatte düzenlenmesi, can kaybını arttırdığı belirtildi (Kyn: EURONEWS).
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