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18 - 24 TEMMUZ 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FR-20160718-0868-TUR --- Başkent'te tarım alanında yangın
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki ekili alanda yangın çıktığı ve 400 dönüm ekili alan zarar gördü. İlçenin
Yenice, Esenboğa ve Güldarpı mahallelerinde ekili tarım arazilerinde çıkan ve itfaiye ekipleri ile
vatandaşların müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 400 dönüm hububat ekili alan zarar
gördü. Yangına, yaklaşık 10 itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160724-0869-TUR --- İzmir’in Bayındır ilçesinde orman yangını
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir’in Bayındır İlçesine bağlı Furunlu Mahallesi yakınlarında orman
yangını çıktığını açıkladı. Açıklamada, yangının hava ve yer ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede
söndürüldüğü belirtilirken, yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160724-0870-TUR --- Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde yangın
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen
nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan alevler, yakınlardaki ormanlık alana sıçradığı
belirtilirken, Çanakkale ve Keşan'dan gelen helikopterler ile Biga Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü
yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan ile 30 hektar tarım arazisi zarar gördü (Kyn: AA).

DÜNYADA:
AV-20160718-0871-CHN --- Tibet'te çığ: 9 ölü
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi’nin Himalayalar bölgesinde bulunan Ngari kentinin Dungru Köyü’nde
meydana gelen çığ felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 bin 500 metre rakımda meydana
gelen ve 9 kişiyi 8 metre kar altında bırakan çığda, yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın da telef
olduğu bildirildi. Yetkililer, bölgeyi çevreleyen buzullarda meydana gelen çatlakların daha fazla çığ
felaketine yol açmasından korkulduğunu belirtti (Kyn: AA).
VW-20160718-0872-YEM --- Yemen'de intihar saldırıları: 10 ölü, 18 yaralı
Yemen'in liman şehri Mukalla'da iki saldırganın bombalı araçla iki askeri kontrol noktasına
gerçekleştirdiği intihar saldırılarında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Saldırı sonrası çıkan çatışmada, askeri güçlerin militanların güvenlik bariyerlerini aşmalarını
engellediği ifade edildi. Saldırılarda, kontrol noktalarındaki askerlerden 6'sının hayatını kaybettiği,
18'inin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıda ölen diğer 4 kişinin sivil olduğu bildirildi. El-Burum kontrol
noktasında militanların saldırıda bubi tuzaklı bir otobüs kullandığı belirtildi. Öte yandan saldırıyı
şimdiye kadar herhangi bir grup üstlenmedi (Kyn: AA).
VI-20160718-0873-KOR --- Güney Kore’de film gibi kaza: 4 ölü 37 yaralı
Güney Kore’nin Yeongdong şehrinde oto yolda hızlı bir şekilde seyir halinde ilerleyen yolcu
otobüsünün kontrolü kaybettiği ve 12 araca vurduktan sonra durabildi. Meydana gelen kazada 4 kişi
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ölürken, 37 kişi de yaralandı. Araçlarda da maddi hasar oluşurken, Güney Kore polisi kazanın yolcu
otobüsünün şoförünün uyuya kaldığı veya cep telefonu ile konuştuğu için meydana gelmiş
olabileceğini belirtti. Meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun uzun süre trafiğe kapalı kaldığı belirtildi
(Kyn: AA).
VI-20160719-0874-TWN --- Tayvan'da otobüs kazası: 26 ölü
Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan Taoyuan Uluslararası Havalimanı yakınlarında bariyerlere çarpan
otobüsün alev alması sonucu 26 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer, yolculardan 24'ünün Çin ana
kıtasından Tayvan'a gelen turistler olduğunu ve Çin'e dönmek için havalimanına gitmek üzere yola
çıktıklarını açıkladı (Kyn: İHA).
EP-20160719-0875-SSD --- Güney Sudan'da kolera salgını
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ülkede kolera şüphesiyle hastaneye kaldırılan
11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, ülkede şimdiye kadar görülen 72 şüpheli kolera
vakasından yarısının başkent Cuba'da, diğerlerinin Bor ve Terekeka köylerinde görüldüğü belirtildi
(Kyn: AA).
FL-20160719-0876-AFG --- Afganistan'da sel felaketi: 17 ölü
Afganistan'ın güneydoğusundaki Host vilayetinde meydana gelen sel felaketinde 17 kişi hayatını
kaybetti. Host Doğal Afetlerle Mücadele Kurumu Müdürlüğü, birkaç gündür devam eden yağışların
sele neden olduğunu ve çok sayıda evin hasar gördüğünü açıkladı. Açıklamada, ölenler arasında kadın
ve çocuklarında bulunduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
(Kyn: AA).
FL-20160721-0877-CHN --- Çin'de sel felaketi: 130 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 23.07.2016) Çin’de, ülkenin doğusunda bulunan Hıbey eyaletinin Şietai
kentinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 130 kişi hayatını kaybetti. Afet
bölgesinde 110 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Diğer yandan bölgede 10 milyona yakın kişi aşırı
yağışlardan olumsuz etkilenirken, 300 binden fazla kişi güvenli bölgeye tahliye edildi. Şiddetli
yağışlarda 4 bin 726 ev yıkıldı, 5 bin 726 bina ise ağır hasar aldı. Bölgede arama ve kurtarma
çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şiddetli yağışlara bağlı doğal afetler nedeniyle bölgedeki ekonomik
kayıp 16,3 milyar yuana (2,4 milyar dolar) ulaştı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 21.07.2016) Çin’in 3 gündür devam eden yağışlar Hibey Eyaleti’nde sele neden
oldu. Şiddetli yağışlar ve fırtına sonucu yaşanan sel ve toprak kaymalarında 14 kişinin öldüğü, 70’den
fazla kişinin de kayıp oluğu belirtildi. Ağır yağışlar nedeniyle ülkede karayolu ulaşımı tıkandı, tren ve
uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Çin Ulusal Meteoroloji Bürosu, 219 milimetreye ulaşan yağış
miktarının ülke tarihinde bir rekor olduğunu kaydetti. Meteoroloji bürosu kuzeydeki Hıbey eyaletinde
en üst uyarı seviyesi olan kırmızı alarm verdi. Birçok bölgede, şiddetli yağışlardan olumsuz
etkilenenler güvenli bölgelere taşındı. Felaket nedeniyle kaybolanlar için arama ve kurtarma çalışmaları
da devam ediyor (Kyn: İHA).
VW-20160721-0878-SYR --- Halep'e saldırı: 16 ölü, 21 yaralı
Suriye’nin Halep kentine bağlı Salihiyin ve Firdevs semtlerine Suriye ordusuna ait helikopter ve Rus
ordusuna ait jetin düzenlediği hava saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de
yaralandığı belirtildi. Yetkililer, saldırıda Firdevs semtinde sığınmacıların kaldığı bir okulun hedef
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alındığını belirtti (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20160721-0879-SYR --- İdlib'e saldırı: 11 ölü, 20 yaralı
Sivil savunma yetkilileri, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'in güneyinde, muhaliflerin
kontrolündeki Tel Minis beldesine düzenlediği hava saldırısında 11 sivil hayatını kaybettiğini, 20
kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucu yaralananların beldedeki sahra hastanelerinde tedavi
altına alındığını belirten yetkililer, bombardımana maruz kalan bölgede büyük hasar meydana geldiğini
belirtti (Kyn: TİMETÜRK).
FL-20160721-0880-BTN --- Bhutan’da sel
Bhutan genelinde etkili olan muson yağmurlarının 18 ilçede sele neden olduğu bildirildi. Meydana
gelen selde 1’i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken yaklaşık 125 evin tamamen sele
kapıldığı ve yıkıldığı belirtildi. Sel nedeniyle yolların çok büyük zarar gördüğü ve ulaşımın tamamen
kesildiği bildirildi (Kyn: glidenumber.net).
FL-20160722-0881-BFA --- Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da sel
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou’yu etkisi alan şiddetli yağışların sele neden
olduğu belirtilirken, meydana gelen selde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, çok sayıda
kişinin sel bölgesinden tahliye edildiğini ve güvenli bölgelere yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada,
meydana gelen selde 2000’e yakın evin hasar gördüğü belirtilerek, afetzedelerin yaralarını sarmak için
ellerinden geleni yapacakları belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160722-0882-USA --- ABD'de yangın dehşeti
(Son Güncelleme Tarihi: 25.07.2016) Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde ayrı
noktalarda çıkan ve özellikle Los Angeles’ın kuzeyinde etkili olan yangında bir 1 kişi hayatını kaybetti.
Yüzlerce kişi tahliye edilirken, 18 ev tamamen kül oldu. Yangının 45 dakika içerisinde yaklaşık 30
kilometrelik bir mesafeyi geçtiği belirtilerek, 30 metre yüksekliğinde tam bir tornado yangını olduğu
belirtildi. İki ayrı noktada hızla ilerleyen yangın yaklaşık 100 kilometre karelik bir alanı kül etti. Hava
şartlarında değişim beklenmezken, bin 600 itfaiye görevlisi yangınları kontrol altına alabilmek için
yoğun şekilde çalışıldığı belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 22.07.2016) Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde ayrı noktalarda
yangın çıktığı ve rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldığı bildirildi. Yetkililer, çıkan yangın
nedeniyle Los Angeles’ın kuzeyinde bazı evlerin tahliye edildiği belirtildi (Kyn: İHA).
VW-20160722-0883-DEU --- Münih'te silahlı saldırı: 15 ölü
Almanya’nın Münih kentinin Moosach bölgesinde bulunan "Olympia-Einkaufszentrum" adındaki bir
alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda
kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirten emniyet
yetkilileri, Münih’te bulunan tüm güvenlik birimlerinin alarma geçirildiğini belirtti. Kentte güvenlik
önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Saatler süren operasyon sonrası öldürülen saldırganın 18 yaşında
İran asılı olduğu belirtildi. Saldırı sonrası Münih'te olağanüstü hal ilan edildi (Kyn: İHA).
VI-20160722-0884-IND --- Hindistan'da askeri uçak kayboldu
Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı 29 yolcusuyla Bengal Körfezi üzerinde
kayboldu. Hava Kuvvetleri, Chennai’dan Blair Limanı’na doğru hareket eden Rus yapımı Antonov-32
tipi nakliye uçağıyla irtibatın kalkıştan kısa bir süre sonra kesildiğini açıkladı. Kayıp uçağı arama
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çalışmalarına dört uçak, 12 gemi ve bir denizaltının destek verdiği belirtildi (Kyn: İHA).
VW-20160723-0885-AFG --- Afganistan'da intihar saldırısı: En az 80 ölü
Afganistan’ın başkenti Kabil’de azınlıktaki Şii Hazaraların yaşadıkları mahalleye elektrik hattı
çekilmesi talebiyle düzenlediği protesto gösterisi kana bulandı. Deh Mazang Meydanı'nda
gerçekleştirilen gösteriyi hedef alan intihar saldırısında 80 kişi hayatını kaybetti, 231 kişi de yaralandı.
Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Yetkililer, yaralı vatandaşların durumunun ağır olması sebebiyle
ölü sayısının artmasında endişe dildiğini belirtti (Kyn: İHA).
VW-20160724-0886-IRQ --- Bağdat kana bulandı: 14 ölü, 31 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Kazımiye semtindeki bir güvenlik kontrol noktası
yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 14
kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı (Kyn: t24.com.tr).
VW-20160724-0887-SYR --- Rus uçaklarından katliam: 18 sivil hayatını kaybetti
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırıları sonucu 18 kişi
katledildi. Sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçakları gece saatlerinde muhaliflerin denetimindeki
Suriye'nin İdlib kentine 12 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 18 sivil hayatını kaybederken, 30'u
yaralandı. Yaralılar kentteki sahra hastanelerinde tedavi altına alındı. Saldırıda çok sayıda yerleşim
yerinde de büyük hasar meydana geldi. Sivil savunma yetkilileri, Rus jetlerinin birkaç gündür devam
eden saldırıları sebebiyle yüzlerce ailenin şehri terk ederek güvenli bölgelere sığındıklarını belirtti
(Kyn: TİMETÜRK).
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