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04 - 10 TEMMUZ 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FL-20160706-0814-TUR --- Ordu'da sel ve heyelan
(Son Güncelleme Tarihi: 11.07.2016) Ordu’da son 60 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı
belirtilirken, selin en çok etkili olduğu ilçelerin Perşembe, Fatsa, Çatalpınar, Gürgentepe, Korgan,
Ulubey, Çamaş ve Altınordu ilçeleri olduğu belirtildi. Yetkililer, ilde 3 gün etkili olan selin maliyetinin
150 milyon lirayı geçtiğini bildirdi. Yaşanan felakette 250'nin üzerinde mahalle yollarında çok ciddi
hasarlar oluştuğu belirtildi. Sel sonrası menfez ve köprülerde çok ciddi hasarlar oluştu belirtilirken,
14'ün üzerinde köprünün yıkıldığı belirtildi. Bölgeye hizmet veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ
(YEDAŞ) sel ve heyelandan etkilenirken hasarın 1 milyon liranın üstünde olduğu bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 06.07.2016) Ordu'nun Perşembe ilçesinde şiddetli yağışların sel ve toprak
kaymasına neden olduğu bildirildi. Meydana gelen sel ve heyelanda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin
yaralandığı ve 2 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının
aralıksız devam ettiği belirtildi. Ordu'da etkili olan sel ve heyelan nedeniyle bölgede çok sayıda fındık
bahçesinin zarar gördüğü belirtildi. Heyelan nedeniyle yüzlerce bahçenin toprak altında kaldığını, sel
nedeniyle de yüzlercesinin ciddi zarar gördüğünü belirten yetkililer, heyelanların büyük çoğunluğunun
fındık bahçelerinde meydana geldiğini belirtti. Selin Perşembe ilçesinin yanı sıra, Fatsa, Çatalpınar,
Altınordu ve Gürgentepe ilçelerinde de etkili olduğu bildirildi (Kyn: AA).
FL-20160707-0815-TUR --- Artvin'de sel
Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın sele neden olduğu bildirildi.
Meydana gelen selde ilçe merkezinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastığı belirtilirken, 7 araç, selde
sürüklenerek Barhal çayına devrildi. Yusufeli-Artvin karayolu üzerinde meydana gelen heyelan
nedeniyle yaklaşık 150 metrelik tünelin içi toprak nedeniyle kapandığı belirtilirken, karayolu ulaşıma
kapandı. Yusufeli Kaymakamlığında kriz merkezi oluşturulduğunu belirten yetkililer, Özel idare,
karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle selin zarar verdiği alanların temizlenmeye çalışıldığını
belirtti (Kyn: AA).
FL-20160707-0816-TUR --- Kayseri'de sel
Kayseri merkeze 65 kilometre uzaktaki Yeşilhisar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak
yağışın sele neden olduğu belirtildi. Meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda ev ve
işyerinin de su altında kaldığı belirtilirken, selden en çok etkilenen Yavuzselim Mahallesi'nde 30 aracın
dere yatağına sürüklendiği belirtildi. Şiddetli yağışın etkisiyle yerinden sökülen asfalt ve kilit taşlar,
ulaşımda da aksamalara neden oldu. Evlerin bahçeleri de selden zarar görürken, TOKİ bölgesindeki
konutların su ve çamurla dolan zemin katlarının da temizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Çevre ilçe
belediyelerinin de ilçedeki çalışmalara yardımda bulunduğu belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160708-0817-TUR --- Bodrum'da makilik alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Merkez İslamhaneleri mevkiindeki makilik ve
otluk alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı ve rüzgârın da etkisiyle
kısa sürede geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Yangına, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı
arazözler, orman işçileri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait çok
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sayıda itfaiye ve AKUT ekiplerince müdahale edildi. Yaklaşık 7 saatte kontrol altına alınabilen
yangında, 25 hektara yakın bir alanın zarar gördüğü bildirildi. Güvenlik güçlerinin inceleme yaptığı
bölgede, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
WF-20160708-0818-TUR --- Aydın Karacasu’da orman yangını
Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi Karıncalıdağ'da öğle saatlerinde belirlenemeyen bir
nedenle çıktığı ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangında, karaçamların bulunduğu 12 hektarlık
ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangına 150 görevli, 40 arazöz, 5 helikopter ve 3 yangın
söndürme uçağı ile müdahale edildiği belirtilirken, havanın kararmasının ardından sadece kara
ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı (Kyn:
AA).
EQ-20160610-0819-TUR --- Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Antalya ilinin Korkuteli ilçesine bağlı Söğütcük Mahallesi olan 4.3 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. 10.15’de meydana gelen ve odak derinliği 101.3 km olan depremde can ve mal
kaybı olmadı. Depremin, Korkuteli ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).
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VI-20160710-0820-TUR --- Düğün konvoyunda kaza: 1 ölü, 21 yaralı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tırın düğün konvoyundaki araçlara çapması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi
yaralandı. Tır, ilçeye bağlı Aşağısüphan mahallesinde, aniden yola çıkan düğün konvoyundaki
otomobillere çarptığı belirtilirken, kazada, tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, aralarında
damadın da bulunduğu 21 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz,
Ahlat, Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Tırın yan yatması sonucu kapanan yol, ekiplerin
çalışmasıyla tek şeritten ulaşıma açıldı (Kyn: AA).
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WF-20160710-0821-TUR --- Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktığı ve 20
hektarlık alanda etkisini gösterdiği belirtildi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle Yakaköy mevkiine kadar
ulaşan yangın, Çilekdağı ormanlık alanına sıçradığı ve yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, 3 yangın söndürme uçağı, 1 yangın söndürme helikopteri ile 10 arazöz ile Muğla Orman
İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleriyle kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtildi.
Vatandaşların da yangın söndürme tüpleri ve kovalarla katıldığı söndürme çalışmalarına, Muğla
AFAD, 911 Arama, Kurtarma ve Araştırma Derneği, AKUT Bodrum ekiplerinin de destek verdiği
öğrenildi. Gürece mevkiinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı evlerin boşaltılması
için vatandaşların uyarıldığı belirtildi (Kyn: AA).
DÜNYADA:
VI-20160704-0822-KHM --- Kamboçya'nın güneyinde otobüs devrildi: 37 yaralı
Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'den Hoh Chi Minh şehrine gitmekte olan bir otobüsün Svay Rieng
şehrinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 37 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, Mekong
Ekspres Limuzin Otobüs şirketine ait otobüste yaralananlardan 29’unun yabancı uyruklu olduğunu
belirtti (Kyn: AA).
VW-20160705-0823-SOM --- Somali'de pazar yerine bombalı saldırı: 16 ölü, 16 yaralı
Somali'nin başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Wadajir'de, Madina adlı pazara el bombası ile
saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırının düzenlendiği sırada Ramazan Bayramı dolayısıyla pazar
yerinin kalabalık olduğunu belirten yetkililer, patlamada en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklamada ayrıca, içinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 16 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 6 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırıyı henüz
üstlenen olmadığı bildirildi (Kyn: aljazeera.com.tr).
FL-20160705-0824-IND --- Hindistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 22 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 12.07.2016) Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yoğun yağış nedeniyle
meydana gelen sellerde ölü sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. Hükümet yetkilileri, kayıp olan 9
kişinin hala bulunamadığını açıklarken, toplam 2 bin 500 evin kullanılamaz hale geldiği selden
etkilenen bölgelerdeki 7 bin vatandaşın güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi. Öte yandan eyalet
yetkilileri önümüzdeki 24 saatte 34 ilçede şiddetli yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu. Bütün
yardım kuruluşlarına ve acil kurtarma ekiplerine ise kötü hava şartları nedeniyle ölümlerin artmaması
için bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunuldu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 05.07.2016) Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu
meydana gelen sel de en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şiddetli yağışlar sonucu meydana
gelen sel özellikle Satna, Hoshangabad, Jabalpur, Raisen, Sagar ve Damoh ilçelerinde etkili olduğu
belirtildi. Bölgede, ordunun da arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği bildirildi (Kyn:
trthaber.com).
VW-20160705-0825-SYR --- Haseke'de bombalı saldırı: 25 ölü
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinin Salihiye kavşağındaki bir fırının yanında düzenlenen
bombalı saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı
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belirtilirken, yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı
(Kyn: trthaber.com).
VI-20160705-0826-TZA --- Katliam gibi otobüs kazası: 30 ölü
Tanzanya'nın merkezindeki Singida bölgesindeki Şinyanga-Darüsselam yolunda iki otobüsün
çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Otobüslerin, aynı firmaya ait
olduğunu belirten yetkililer, kazadan önce otobüs şoförlerinin arabaları sollayarak birbirlerine selam
vermeye çalıştığını belirtti (Kyn: TİMETÜRK).
CL-20160706-0827-IND --- Nişan töreninde facia: 3 ölü, 30 yaralı
Hindistan'ın Racasthan eyaletinin başkenti Jaipur’da bulunan Fortune Park Bella Casa adlı otelde
düzenlenen nişan töreninde asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yetkililer,
otelin asma tavanının törene katılmak için gelen davetlilerin yemek yediği sırada çöktüğünü belirtti
(Kyn: İHA).
EX-20160707-0828-TWN --- Tayvan'da banliyö treninde patlama
Tayvan'ın başkenti Taipei'de trende meydana gelen bir patlama sonucu 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
Başkent Taipei'de geç saatlerde Hsinhcu şehrinden Keelung şehrine doğru gitmekte olan banliyö
treninin Songshan Tren İstasyonu'na yaklaştığı sırada 6 numaralı vagonunda patlama meydana geldiği
ve şiddetli patlama sonrası vagonun yanmaya başladığı açıklandı. Patlamadan sonra trende çıkan
yangın söndürülürken, yaralanan 25 yolcunun bölgedeki altı hastaneye sevk edilerek tedavi altına
alındığı belirtildi. Yerel saatle 22.00 sıralarında Taipei İtfaiye'sine haber verilen patlamadan sonra olay
yerine 10 ambulans ve 10 itfaiye aracının gönderildiği belirtilirken, yangın ve patlamaya neyin neden
olduğunun ise netlik kazanmadığı duyuruldu (Kyn: milliyet.com.tr).
VW-20160707-0829-LBY --- Libya'da askere bombalı saldırı: 12 ölü
Libya'nın doğusundaki Bingazi şehrinde bomba yüklü araçla ordu mensuplarına yönelik yapılan
saldırıda, 12 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı hakkında daha fazla detaylı bilgi verilmedi
(Kyn: AA).
VI-20160707-0830-IND --- Hindistan'da kamyon yolcu otobüsü ile çarpıştı
Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinin başkenti Caypur şehrinin 412 kilometre güneybatısındaki
Sirohi ilçesinde, hızla giden kamyon ile bir yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi öldü, 15 kişi
de yaralandı. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi (Kyn: haberler.com).
VI-20160707-0831-IND --- Hindistan'ın Racastan eyaletinde römork kazası
Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinin başkenti Caypur şehrinin 252 kilometre güneybatısındaki
Bhilwara ilçesinde römorkunda aynı aileden bireyleri taşıyan bir traktörün de karıştığı trafik kazasında,
13 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölge polisi, geç saatlerde meydana gelen trafik
kazasında ölenler arasında 7 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu açıkladı (Kyn: AA).
FL-20160708-0832-MMR --- Myanmar'daki selden 12 bin kişi etkilendi
Myanmar'ın Arakan eyaletinde etkili olan sel nedeniyle on binlerce kişi yerinden oldu. Enformasyon
Bakanlığı, şiddetli yağmurların yol açtığı selin, Minbya kasabasında 6 bin 100, Kyauktaw kasabasında
2 bin 828, Mrauk U kasabasında 2 bin 527 ve Ann kasabasında 2 bin 900 kişiyi etkilediğini açıkladı.
Açıklamada, sel yüzünden bölgedeki 400'den fazla okulda eğitime ara verildiğini, Minbya kasabasında
204 okulun su altında kaldığı belirtildi. Sel nedeniyle evlerinden olan halk, manastırlara ve yüksek
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rakımlı yerlerde bulunan evlere sığındı. Bölgedeki altyapının yetersiz olması nedeniyle yardımların
selden etkilenen bölgelere ulaştırmada zorluk yaşandığı vurgulandı. Arakan eyaletinin Minbya
kasabasında 2935 hektarlık karides çiftliğinin yüzde 99'unun sular altında kaldığı duyuruldu (Kyn:
AA).
TC-20160708-0833-TWN --- Tayvan'da Nepartak Tayfunu
(Son Güncelleme Tarihi: 10.07.2016) Nepartak Tayfunu'nun Tayvan'ı vurması sonucu ölenlerin
sayısının 3’e yükseldiği belirtilirken, yaralananların sayısının da 300’e yükseldiği bildirildi. Şimdiye
kadar tarım alanlarında meydana gelen zararın 700 milyon Tayvan dolarını (21,8 milyon dolar) buldu.
Nepartak Tayfunu'nun adada, saatteki hızının yer yer 191 kilometreye kadar çıktığı bildirildi (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 08.07.2016) Tayvan'da etkili olan Nepartak tayfun nedeniyle 2 kişi öldü, 72 kişi
yaralandı. Merkez Hava Bürosu, sabah adanın doğu sahillerinde etkili olmaya başlayan, "Süper
Tayfun" olarak da bilinen Nepartak tayfunu nedeniyle 15 binden fazla kişinin bölgeden tahliye
edildiğini açıkladı. Tayvan Merkez Acil Durum Operasyon Merkezi, merkezi Kaohsiung kentinin 20
kilometre doğusu olan tayfunun rüzgâr hızının saatte en fazla 163 kilometreye çıktığını belirtti. Tayfun
nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinden, Hualien ve Taitung ilçelerindeki 270 bin evin etkilendiğini
belirten yetkililer, 500'den fazla uçak seferinin de iptal edildiğini belirtti. Tayvanlı yetkililer, tayfunun
tetikleyebileceği toprak kaymaları ve su baskınlarına karşı halkı uyardı (Kyn: AA).
VW-20160708-0834-IRQ --- Irak'ta türbe saldırısı
Irak'ın Selahattin iline bağlı Beled ilçesinde Şiilere ait Seyid Muhammed İbn Ali El Hadi'nin türbesinin
bulunduğu alanda art arda düzenlenen 3 intihar saldırısında, 56 kişi öldü, 73 kişi yaralandı. Çevre
hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, ölü
sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Irak Savunma Bakanı, Salahaddin ilindeki Şiilere ait
türbenin bulunduğu alanda düzenlenen intihar saldırısında güvenlik zafiyeti olduğunu belirtti. Saldırıyı
DAEŞ terör örgütü üstlendi (Kyn: AA).
VI-20160709-0835-IRN --- Irak'ta trafik kazası: 23 ölü
Irak’ın Vasit ilinde meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 23 kişi
hayatını kaybetti. Yetkililer, Vasit il merkezi Kut ile ülkenin başkenti Bağdat arasındaki otoyolda
meydana gelen ve bir otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişinin de ağır yaralandığını belirtti
(Kyn: AA).
EP-20160709-0836-CAN --- Kanada’da kuş gribi
Kanada Gıda Denetim Ajansı, Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı St.Catharine’s kentindeki bir ördek
çiftliğinde yapılan denetimlerde, hayvanlarda H5N1 virüsü saptandığını açıkladı. Açıklamada, insan
sağlığını tehdit eder bir durum olmadığı ve çiftliğin, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantina
altına alındığı belirtildi. Adı açıklanmayan çiftlikteki 12 haftalık 14 bin ördeğin itlaf edileceği
kaydedildi. İtlaf edilen ördeklerin uluslararası kurallara uygun olarak gömüleceği, söz konusu çiftliğin
de dezenfekte edileceği bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160710-0837-MEX --- Meksika'da silahlı saldırı: 15 ölü
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinin merkezi Ciudad Victoria'da düzenlenen silahlı
saldırılarda 11'i aynı aileden olmak üzere 15 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, iki eve ve bir otobüs
durağına yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerden 5'inin çocuk olduğu belirtildi. Saldırganların bir
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ailenin evine girerek 9'u kadın 11 kişiyi silahla öldürdüğü, ardından aynı kişilerin yaklaşık 45 dakika
sonrada girdikleri başka bir evde 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaraladıklarını, ardından ise 16 yaşındaki
bir erkek çocuğunu otobüs durağında öldürüldüğü ve başka bir eve de el bombasıyla saldırı düzenlediği
belirtildi (Kyn: AA).
TC-20160710-0838-CHN --- Çin’de Nepartak Tayfunu
(Son Güncelleme Tarihi: 18.07.2016) Çin’de etkili olan Nepartak Tayfunu nedeniyle ölenlerin
sayısının 83’e yükseldiği bildirildi. Tayfun nedeniyle 17 kişinin de kaybolduğu belirtilirken, Nepartak
nedeniyle 34 bin 400'ü Minçing'den olmak üzere Fucien'den toplamda 213 bin kişinin tahliye edildiği
ifade edildi. Fırtınanın en fazla zarar verdiği yerler arasında olan Fucien'in Minçing bölgesinde hasarın
320 milyon dolar civarında olduğu kaydedildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 10.07.2016) Tayvan’ı etkileyen Nepartak Tayfunu Çin’in doğu kıyılarına ulaştı.
Çin'in doğu kıyılarındaki Fucien eyaletinde etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan tropikal
fırtınada 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Fırtınada binden fazla evin yıkıldığı
belirtilirken, fırtına nedeniyle yaklaşık 450 bin kişi tahliye edildi. Youxi şehrinin Yangzhong
ilçesindeki Meifeng kasabasında ise şiddetli yağışlardan 1800 kişinin etkilendiği, 94 ev ve yaklaşık 400
hektarlık alanın da zarar gördüğü belirtildi. Fırtına nedeniyle eyalet ve civarındaki uçak ve hızlı tren
seferleri iptal edildi (Kyn: AA).
VI-20160710-0839-DOM --- Dominik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 16 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 12.07.2016) Karayipler ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti
Santo Domingo'nun 180 kilometre kuzeyindeki Maria Trinidad Sanchez eyaletinde meydana gelen
kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan 13 yaralıdan 2’sinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son ölümlerle ölenlerin sayısının 18’e yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 10.07.2016) Karayipler ülkelerinden Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo
Domingo'nun 180 kilometre kuzeyindeki Maria Trinidad Sanchez eyaletinde iki kamyonun çarpışması
sonucu 16 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kazada ölenler arasında hamile
bir kadının da bulunduğunu, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından
endişe duyulduğunu belirtti. Kamyonlardan birinde Guaraguao kentindeki bir dini ayinden dönenler
bulunduğu belirtilirken, kazaya aşırı hız ve hatalı sollamanın neden olduğu belirtildi (Kyn:
turkiyegazete.com.tr).
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