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01 - 07 AĞUSTOS 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
WF-20160801-0915-TUR --- Bilecik'teki orman yangını
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Köyü yakınlarında ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın
çıktı. Yangına, 13 arazöz, 3 dozer, 6 su ikmal aracı ve 1 helikopterin yanı sıra 110 kişilik ekiple
müdahale edildiği ve 30 saatlik çalışma sonucunda yayılmadan kontrol altına alındığını belirtildi.
Yetkililer, yangında yaklaşık 16 hektar örtü ve kızılçam ormanlık alanın zarar gördüğünü açıkladı (Kyn
AA).
EQ-20160802-0916-TUR --- Çankırı’da 4,3 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Karahacı Köyü olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 22.30’da meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Şabanözü ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).
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WF-20160803-0917-TUR --- İzmir Seferihisar'da orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 04.08.2016) Orhanlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda başlayan ve
rüzgârın şiddetiyle geniş alana yayılan yangın, İzmir ve çevre illerden gelen yaklaşık 600 personelin,
29 saatlik müdahalesiyle saat 20.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındığını ve söndürüldüğü
bildirildi. Çoğunluğunu kızılçamların oluşturduğu yaklaşık 300 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi
(Kyn AA).

Sayfa 1/8
VI: Araç Kazası
FL: Sel
EP: Salgın Hastalık

VW: Terör Saldırısı
VA: Volkanik Aktivite
FP Gıda Zehirlenmesi

FR: Yangın
WF: Orman Yangını
EQ: Deprem
TC: Tropikal Fırtına
LS: Toprak Kayması

HS: Dolu
CL: Göçük

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-32

(İlk Haber Tarihi: 03.08.2016) İzmir'in Seferihisar ilçesi Orhanlı Mahallesi yakınındaki ormanlık
alanda yangın çıktığı bildirildi. Yangına, İzmir ve çevre illerden sevk edilen 56 arazöz, 9 dozer, 9
helikopter ve 4 yangın söndürme uçağının yanı sıra yaklaşık 500 kişilik ekiple müdahale edildiği
belirtilirken, yangında 60 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yoğunlukla kızılçam
ormanında etkili olan, yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangın tam olarak kontrol altına alınmasa da şu
an için ilerlemesinin durdurulduğu belirtildi (Kyn AA).
FL-20160804-0918-TUR --- Antalya'daki şiddetli yağış sele neden oldu
Antalya'nın Elmalı ilçesinde yağan şiddetli yağışın sele neden olduğu bildirildi. Sel nedeniyle ilçede
bulunan Yalnızdam ve Eskihisar Mahalleleri zarar görürken, selde 25 evin kısmen, 1 ahırın tamamen
yıkıldığı, 10 küçükbaş hayvanında telef olduğu belirtildi. Yalnızdam ve Eskihisar mahallelerindeki sera
ve meyve bahçeleri ile altyapıda büyük hasar oluştuğunu belirten yetkililer, ekiplerin kapalı yolları
açmak için gerekli çalışmalara başladığını belirterek, ilgili ekiplerin bir an önce hasar tespit
çalışmalarına başlayacağını belirtti (Kyn AA).
HS-20160805-0919-TUR --- Bayburt'ta dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Bayburt'ta etkili olan dolu yağışının yaklaşık 12 bin dekar ekili alanda hasara yol açtığı bildirildi.
Dolunun Tuzcuzade ve Şingah mahalleleri ile merkeze bağlı Danişment ve Yolaltı köylerinde etkili
olduğunu açıklayan Bayburt Ziraat Odası, dolu nedeniyle özellikle hububat ve silajlık mısır ekili
alanlarda zararın yüzde 100 olduğunu ve 200 çiftçiye ait 12 bin dekar alanın zarar gördüğünü belirtti
(Kyn AA).
WF-20160807-0920-TUR --- Balıkesir'de orman yangını
Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki orman sınırında başlayan ve rüzgârın etkisiyle Dursunbey ilçesine
bağlı ormanlık alanda etkisini sürdüren yangın, yapılan müdahalelere rağmen geniş bir alana yayıldığı
belirtildi. Büyükorhan ilçe sınırında Düğüncüler mevkiinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını
rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Dursunbey ilçesine bağlı ormanlık alana sıçradı. Yangına
amfibik yangın söndürme uçağı ve Akhisar, Balıkesir, Bursa, Zonguldak ve Karabük illerinden gelen 7
helikopterle havadan, 25 arazöz, 4 dozer, 20 su tankeri ve yaklaşık 175 orman yangın işçisiyle karadan
müdahale edildi. Havanın kararmasıyla söndürme çalışmalarına ara veren helikopterler,
Dursunbey'deki futbol sahasına inerek sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalarına yeniden devam ettiği
belirtildi. Yangının öğle saatlerinde kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları akabinde
söndürüldüğü belirtilirken, yangında yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi (Kyn AA).
WF-20160807-0921-TUR --- Balıkesir'de Edremit ilçesinde orman yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları eteklerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Edremit ilçesi
sınırlarındaki Kazdağları Talim Alanı mevkiinde gece başlayan orman yangını, şiddetli rüzgârın
etkisiyle Havran ilçesi kırsalında bulunan ve Kazdağları eteklerindeki Beyoba Köyü yakınlarındaki
karaçam ormanına yayıldığı belirtilirken, çıkan yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangına, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'den gelen 30 arazöz ve yaklaşık 200 orman işçisiyle müdahale
edilirken Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin itfaiye araçları ve iş makineleri de çalışmalara destek
verdi (Kyn AA).
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DÜNYADA:
TC-20160801-0922-CHN --- Çin'de Nida Tayfunu Hong Kong’u vurdu
Güneydoğu Asya’da Çin’e bağlı özerk bölgesi Hong Kong’u vuran Nida tayfunu hayatı durma
noktasına getirdi. Saatteki hızı 100 kilometreyi bulan tayfun, bölgede hayatı durma noktasına getirdi.
Şiddetli rüzgâr nedeniyle 150’den fazla uçuş iptal edilirken, yüzlerce yolcu havalimanında mahsur
kaldı. Yaklaşık 325 uçuşun yeniden düzenlenmesi gerekirken feribot, tramvay ve otobüs seferlerinin de
durdurulduğu ve günün ilerleyen saatlerinde yeniden başlatıldı. Akşam saatlerinden itibaren
dükkânların ve mağazaların da kapanmak zorunda kaldığını belirten yetkililer şiddetli rüzgâr nedeniyle
yol kenarlarında bulunan sokak lambası direği ve ağaçların da devrildiğini belirtti (Kyn: İHA).
VA-20160801-0923-MEX --- Meksika'da Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti
Meksika'nın başkenti Meksiko'nun doğusunda 5 bin 426 metre yüksekliğindeki Popocatepetl
Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Meksika Ulusal Afet Önleme Ajansı, yanardağın
püskürme faaliyetinin 9 saat kadar sürdüğünü açıkladı. Ajansın Popocatepetl'i izlediği kameralar,
volkanik kraterden püsküren kayaların yaklaşık bin metre çapında bir alana savrulduğunu kaydetti.
Yanardağdan püsküren volkanik küllerin başkent ve çevresindeki bölgelere kadar ulaştığı belirtilirken,
yanardağın çevresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişinin yaşadığı belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160802-0924-DOM --- Şiddetli yağışlar Dominik'te 9 can aldı
Dominik Cumhuriyeti'nde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle 9 kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi. Nagua kentinde elektrik kablolarının düşmesi sonucu bir otobüste çıkan yangın sonucu 6
kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Samana Yarımadası yakınlarda ise alabora olan bir
botta bulunan 7 kişiden üçünün cesedine ulaşıldığını kaydeden yetkililer, 4 kişi için arama
çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Dominik Acil Operasyonlar Merkezi, güç şebekelerinde
meydana gelen patlamalardan dolayı, 32 şehrin 19'unda alarm halinin devam ettiği açıkladı. Jamaika
Meteoroloji Ajansı, küçük teknelerin kıyıya geri dönmelerini isteyerek, fırtınanın devam etmesinden
dolayı ülkenin özellikle deniz seviyesinin altında olan bölgeleri için sel uyarısı yaptı (Kyn: AA).
EP-20160802-0925-RUS --- Sibirya'da Şarbon can aldı
Sibirya’da 75 yıl sonra yeniden Şarbon salgını baş gösterdi. Bölgenin batısında başlayan salgın, onlarca
hayvanın telef olmasına neden oldu. Yamal Yarımadası’nda 200’den fazla kuzey geyiği ölürken, çoğu
çocuk olan 90 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Bunlardan 8’inde Şarbona rastlanırken, karantina
altında olan 12 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti. Yetkililer, hastalığın bu kadar yayılma nedeni
olarak bölgede olağan dışı yükselen sıcaklıkları gösteriyor. Yetkililer, yaklaşık 35 dereceyi bulan
sıcaklıklarla yayılmasının kolaylaştığı tahmin edilen hastalığın kontrol altına alınabilmesi için çalışma
yürütüldüğünü belirtti (Kyn: EURONEWS).
TC-20160802-0926-CHN --- Çin'de Guangdong eyaletinde Nida Tayfunu
Çin'de etkili olmaya başlayan Nida Tayfunu, güneydeki Guangdong eyaletinde uçak, tren ve metro
seferlerinde aksama ve iptallere neden olduğu bildirildi. Yetkililer, saatte 150 kilometre hızla ülkenin
kuzeybatısına doğru ilerleyen tayfunun, Şıncın, Dongguan, Foşan ve Caoçing kentlerini olumsuz
etkilemesi beklendiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, tayfuna karşı ilgili bölgelerde tedbir alındığını,
halkın uyarıldığını, bazı bölgelerde limanların kapatıldığını ve ulaşım seferlerinin durdurulduğu
belirtildi (Kyn: AA).
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VW-20160802-0927-SYR --- İdlib’e zehirli gazlı saldırı
İdlib kentindeki Serakib kasabasına, gece saatlerinde bir helikopter tarafından zehirli gaz atıldığı
bildirildi. Suriye Sivil Savunma görevlileri, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 kişinin gazdan
etkilendiğini belirterek, solunum sıkıntısı yaşayan hastalara oksijen maskeleriyle müdahale edildiğini
belirtti. Olay yerinde inceleme yapan görevliler, helikopterden bırakılan klor gazı içeren varil bombası
olabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, zehirli gazlar içeren orta ölçekli varillerde bulunan zehirli
gaz türünü henüz tespit edemediklerini açıkladı (Kyn: İHA).
AC-20160802-0928-JPN --- Yanlış alarm Japonya'yı felç etti!
Deprem kuşağında yer alması nedeniyle, depreme karşı önlemler konusunda hassas olan Japonya'da
verilen yanlış alarm, başkent Tokyo ve çevresindeki şehirlerde yaşayan toplam 40 milyon kişinin
hayatını felç etti. The Japan Times'ın haberine göre Japon Meteoroloji Örgütü, yerel saatle 17.09'da,
Tokyo ve çevresini kapsayan Kanto bölgesinde Richter ölçeğine göre 9.1 şiddetinde deprem olacağını
belirterek alarm verdi. Alarm üzerine bölgedeki tüm tren seferleri durdu, elektrik ve sular kesildi.
Paniğe kapılan halk güvenli alanlara sığınarak beklemeye başladığı ancak beklenen deprem
gerçekleşmedi. Yanlış alarmdan bir süre sonra hayat normale dönerken, Meteoroloji Örgütü halktan
özür dileyerek, hatanın 2007'de kurulan deprem bildirim sisteminin yanlış alarm vermesinden
kaynaklandığını duyurdu (Kyn: DHA).
VA-20160802-0929-IDN --- Endonezya'da yanardağ patladı
(Son Güncelleme Tarihi: 03.08.2016) Endonezya'daki Rinjani yanardağlarında meydana gelen
volkanik patlamaların devam ettiği belirtilirken, uçakların sefer yapmadığı çok sayıda seferin iptal
edildiği ve yolcuların otellere yerleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 02.08.2016) Endonezya'daki Rinjani yanardağlarında meydana gelen volkanik
patlamalar nedeniyle birçok uçuş iptal edildi. Özellikle Avustralya'dan gelen uçaklar meydana gelen
volkanik patlama nedeniyle oluşan hava şartlarından etkilenirken, bazı uçakların üzerlerinin çamur ve
küllerden oluşan bir tabakayla kaplandığı gözlendi. Çok sayıda seferin iptal edildiği ifade edildi (Kyn:
TİMETÜRK).
VW-20160803-0930-LBY --- Libya'da intihar saldırısı
Libya'nın Bingazi kentinin batısındaki Kavarişe bölgesi yakınında bomba yüklü bir araçla
gerçekleştirilen saldırıda 23 askerin hayatını kaybettiği, 70 askerinde yaralandığı bildirildi. Patlamanın
etkisi ile üç katlı bir binanın çöktüğü belirtilirken, Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi (TM)
güçlerinin hedef alındığı saldırının sorumluluğunu Bingazi Devrimcileri Şura Konseyinin üstlendiği
belirtildi (Kyn: TİMETÜRK).
FL-20160803-0931-SDN --- Sudan'da sel felaketi
Sudan'da sağanak yağışların sele felaketine neden olduğu bildirildi. Meydana gelen selde 76 kişinin
hayatını kaybettiği belirtildi. 13 vilayette meydana gelen sel sebebiyle yaralanan onlarca kişinin de
çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi. Sudan'dan geçen Nil Nehri'nin son yüzyıldaki en yüksek
seviyesine ulaştığı, nehrin bazı bölgelerde taşması sonucu binlerce evin yıkıldığı ve zarar gördüğü
açıklandı (Kyn: AA).
CL-20160803-0932-IND --- Hindistan'da köprü çöktü
Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde, Goga kentini Mumbai'ye bağlayan yoldaki tek şeritli
köprünün bölgede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çöktüğü bildirildi. Köprünün çökmesi sonucu iki
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otobüsün Savitri Nehri'ne uçtuğunu belirten yetkililer, nehre yuvarlanan araçlardaki 38 kişiden kurtulan
olmadığını, bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin 9 kişinin cesedine ulaştığını, otobüsleri ve
içindeki 29 kişiyi hala bulamadığını açıkladı. Açıklamada, bölgede etkili olan aşırı yağışlar ve
nehirdeki güçlü akıntı nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü, nehre uçan araçların da
bulunamadığı belirtildi. Nehirdeki akıntı nedeniyle cesetlerden bazılarının köprünün çöktüğü yerden
yaklaşık 100 kilometre uzakta bulunduğu, cesedi bulunanlar arasında üç kadının da olduğu bildirildi.
Çalışmalara 150 arama uzmanı ve dalgıcın katıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160803-0933-ARE --- Dubai'de uçak kazası
Dubai Uluslararası Havalimanı’na 275 yolcu ve mürettebat taşıyan uçağın piste inişi sırasında kaza
yaptığı bildirildi. Dubai Hükümet Medya Ofisi, Hindistan'ın Trivandrum şehrinden Dubai’ye gelen
EK521 sayılı Emirates Havayolları'na ait 451 yolcu kapasiteli Boeing 777 uçağın piste inişi sırasında
kaza yaptığı, uçakta bulunan 275 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı. Açıklamada, sert
iniş sebebiyle hasar alan uçağın alev aldığı ve dumanlar yükseldiği belirtilirken, Dubai Uluslararası
Havalimanı'nda ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuşların durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, uçağın ön
kısmında patlama meydana gelirken, bir itfaiye görevlisi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı (Kyn:
EURONEWS).
WF-20160803-0934-ESP --- Kanarya Adaları'ndaki orman yangını can aldı
İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın La Palma kentinde ormanlık alanda çıkan yangında
bir orman işçisinin hayatını kaybettiği bildirildi. 2500 kişinin evini terk ettiği özel koruma altındaki 3
bin hektarlık ormanlık alanın zarar gördü. Yangını çıkartmakla suçlanan Alman uyruklu bir kişi
gözaltına alındı. Jedey dağlık alanında çıkan ve 2500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı orman
yangınını söndürmek için itfaiye, orman işçisi ve askeri birliklerin birlikte çalıştıkları açıklandı. 4
helikopter, 5 uçak ve 32 aracın kullanıldığı, 200'den fazla personelin katıldığı yangını söndürme
çalışmaları devam ediyor (Kyn: EURONEWS).
VW-20160804-0935-VEN --- Venezuela'da patlama
Venezuela'da bir cezaevi bahçesinde meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 30 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Savcılık Ofisi, Aragua eyaletine bağlı Maracay kentindeki cezaevinin bahçesine
bir kişinin iki patlayıcı madde fırlattığını açıkladı. Cezaevi bahçesinde meydana gelen patlamayla ilgili
soruşturma açıldığı belirtildi (Kyn: AA).
TC-20160804-0936-BLZ --- Belize’de Earl Fırtınası korkuttu
Belize’ye ulaşmadan önce kasırga sınıfına giren Earl, Orta Amerika ülkesine vardığında hız keserek
tropikal fırtınaya döndü. Fırtınanın etkisini yitirmesine rağmen Belize City’de bin kadar kişi güvenli
merkezlere sığındı. Kasırgadan ötürü oluşan rüzgâr ve aşırı yağışların da etkisi ile meydana gelen
selden dolayı bazı yollar kapandı. Belize’nin sahil kesimlerini vuran fırtına nedeniyle vatandaşların da
önlem almaya çalıştığı belirtildi. Şu ana kadar bin kişi sığınaklara yerleştirilirken 150 kişi de tahliye
edildi. Ülkenin doğusundaki La Mosquitia’da mahsur kalan 88 balıkçı tahliye edildi. İki kişinin halen
kayıp olduğu bildirildi. Her türlü önlemin alındığını belirten Belize Acil Durum Koordinatörü,
sığınakların açık, arama kurtarma ekiplerinin de hazır halde bekletildiğini belirtti. Amerikan Ulusal
Kasırga Merkezi, Earl’ın Perşembe gününden itibaren Honduras’ta etkili olacağını duyurdu. Daha
sonra Meksika’nın Yucatan Yarımadası’na ilerleyeceği belirtilen Earl’ın, Guatemala’nın kuzey
kesimlerini de vurması bekleniyor. Saatteki hızı 121 km’yi bulan kasırga nedeniyle bölgedeki diğer
bazı ülkelerde de önlemler alınıyor (Kyn: EURONEWS).
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EP-20160804-0937-USA --- 33 ABD'li asker Zika virüsüne yakalandı
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yaptığı açıklamada 33 askerin Zika virüsüne yakalandığını belirtti.
Pentagon sözcüsü, personellerin ABD dışında virüse maruz kaldığını ancak bunun tam olarak nerede
gerçekleştiğini söylemenin zor olduğunu belirterek, personelin hangi ülkelerde görev yaptığına dair
bilgi vermedi (Kyn: TİMETÜRK).
FP-20160805-0938-DNK --- Danimarka'da 74 çocuk zehirlendi
Yanlış üretildiği belirlenen D vitamini tabletlerinin, Danimarka'da 74 çocuğu zehirlenmesine neden
olduğu ortaya çıktı. Vitamin tabletlerine, yanlışlıkla normal seviyesinin 75 katı daha fazla kalsiyum
yüklendiği kaydedildi. D vitamini tabletlerinin üretici firması tabletleri 21 Temmuz'da geri çektiği ama
yine de 74 çocuk zehirlenmekten kurtulamadı. Zehirlenen çocuklardan 6'sında çok yüksek, 68'inde ise
yüksek oranda kalsiyum tespit edildi. Kalsiyum zehirlenmesinin böbrek işlevlerinin kötüleşmesine,
nadir durumlarda da ölüme neden olabileceği açıklandı (Kyn: TİMETÜRK).
TC-20160805-0939-VNM --- Nida tayfunu Vietnam'ı etkisi altına aldı: 4 ölü
Vietnam'ı etkisi altına alan Nida Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 4 kişinin öldüğü, 7
kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Afet Ofisi yetkilisi, evleri toprak altında kalan 3 çocuğun Bat
Xat bölgesinde, 1 kişinin de Sapa tatil beldesi yakınlarında hayatını kaybettiğini belirtti. Nguyen,
dağlık Lao Cai kentinde de kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, yerli ve
yabancı turistlerin bulunduğu Sapa tatil beldesine ulaşımın toprak kayması sonucu kesildiği belirtildi
(Kyn: AA).
VW-20160805-0940-IND --- Hindistan'da saldırı
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, eyaletin batısındaki Kokrajhar kentine bağlı
Balajan'daki pazar yerine otomatik silahlarla ve el bombalarıyla düzenlenen saldırıda, 13 kişinin
hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırıyı, 6 isyancının
gerçekleştirdiğini, güvenlik güçlerinin saldırganlardan birini öldürdüğü, diğer 5 saldırganın arandığını
belirtti. Polis, olaydan Bodoland Ulusal Demokratik Cephesini sorumlu tutarken, saldırıda pazar
yerindeki çok sayıda dükkân ve evin hasar gördüğü açıklandı (Kyn: AA).
FL-20160805-0941-PAK --- Pakistan’ın başkenti Karaçi’de sel
Pakistan’da şiddetli yağışın sele neden olduğu bildirildi. Başta başkent Karaçi ve çevresinde etkili olan
selde 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, selde başkent Karaçi’de 14 kişi hayatını kaybetti.
Dağlardan gelen sel sularının dereleri ve kanalların taşırdığı ve alçak kesimdeki köylerin tamamını
sular altında bıraktığı belirtildi. Binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı ve güvenli yerlere
yerleştirildiği belirtildi. Meteoroloji yetkilileri yağmurun şiddetini artıracağı bu nedenle gerekli
önlemlerin alınması için uyarıda bulundu (Kyn: AA).
FR-20160806-0942-FRA --- Fransa'da yangın 13 can aldı
Fransa'nın başkenti Paris'e 140 kilometre mesafede olan Rouen kentinde bir barda, doğum günü
kutlaması sırasında pastanın üzerindeki mumların polistiren tavanı tutuşturmasıyla çıkan yangında 13
kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kutlamanın, barın alt katındaki ayrı bir
odada yapıldığı ve ölenlerin bir anda tutuşan odada sıkışıp kalarak havasızlıktan boğulduğu belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin yaşlarının 18 ila 25 yaş arasında olduğu belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160806-0943-SDN --- Sudan'ın başkenti Hartum’da sel felaketi
Sudan'ın başkenti Hartum'da etkili olan yağışlar nedeniyle onlarca evin yıkıldığı bildirildi. Hartum'da
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yaklaşık 4 saat devam eden şiddetli yağışlar yüzünden onlarca ev yıkılırken, başkentin birçok
bölgesinde de ulaşımda aksamalar yaşandı. Hartum'un önemli merkezlerinden Embede Mahallesi'nde
en az 10 evin kısmen yıkıldığı, Hartum'un batısındaki Es-Saliha bölgesinde ise 15 evin kısmen yıkıldığı
belirtildi. Şiddetli yağışların neden olduğu selde kayıplara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken,
özellikle Nil nehri çevresinde sel ihtimaline karşı yetkililer uyardı (Kyn: AA).
VW-20160806-0944-IRQ --- Irak'ta vahşet
Irak'ta terör örgütü DAEŞ'in, Kerkük'ün Havice ilçesinde güvenli bölgelere kaçmak isteyen 60 sivili
öldürdüğü belirtildi. Havice Kaymakamı, ilçeden kaçmak isterken DAEŞ tarafından yakalanan ve
aralarında bir kadının da bulunduğu 60 sivili el-Bıgara askeri üssüne götürüp orada öldürdüğünü
açıkladı (Kyn: AA).
TC-20160807-0945-MEX --- Meksika'nın Veracruz eyaletinde Ingrid kasırgası
Meksika'nın doğu kıyısındaki Veracruz eyaletinde etkili olan Ingrid kasırgası nedeniyle 38 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerden 28’inin orta-güney Puebla eyaletinde ölen diğer 10 kişinin
Veracruz eyaletinde öldüğü belirtildi. Eyaletleri birbirine bağlayan ana federal otoyolunun bir kısmının
kapatıldığı belirtilirken, yağmur ve toprak kaymalarına yol açan Ingrid kasırgası, Meksika'nın Yucatan
Yarımadasını vurmadan önce kısa bir süre için 1. Kategoriye yükseldiği belirtildi. Yetkililer, 15
akarsuyun taşmasından bölgedeki birçok yol ve yerleşim alanının etkilendiğini, öte yandan, fırtınanın
komşu Puebla eyaletine yöneldiğini ve dağlık alanlardaki nehirlerin taşabileceği uyarısında bulunuldu.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 1958 yılından bu yana ilk kez ülkede aynı anda iki fırtınanın
etkili olduğu belirtildi (Kyn: AA).
LS-20160807-0946-MEX --- Meksika'da heyelan
Meksika’nın Körfezdeki Veracruz eyaletinin Atotonga kenti yakınlarında meydana gelen heyelanda bir
yolcu otobüsünün toprak altında kalması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de
yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Arama kurtarma ekipleri
toprak altında yolcu kalmış olması ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ettiği
bildirildi. Heyelana bölgede etkili olan kasırganın neden olmuş olabileceği açıklandı (Kyn:
EURONEWS).
FL-20160807-0947-MKD --- Makedonya'da sel: 15 ölü
Makedonya'nın başkenti Üsküp ve çevresini etkisi altına alan aşırı yağışların neden olduğu selde 22
kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı, 6 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı,
ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti. Asker ve özel birliklerden oluşan ekiplerin sahada
arama kurtarma çalışmaları yürüttüğünü belirten yetkililer, aşırı yağış nedeniyle birçok yerde heyelan
meydana geldiğini, çok sayıda ev ve iş yerini su bastığını ve çok sayıda otomobilin sel sularına
kapıldığını açıkladı. Hidrometeoroloji servisinden yapılan açıklamada ise Üsküp'te son 24 saat
içerisinde metrekareye 93 litre yağış düştüğü bildirildi. Bu arada Üsküp Belediye Konseyi, bugün
öğleden sonra başkent ve çevresini etkileyen yoğun yağışlar nedeniyle olağanüstü toplanacağı belirtildi
(Kyn: AA).
VI-20160807-0948-OTH --- Mısır'da trafik kazası: 13 ölü
Mısır'ın Minya kentinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Minya Emniyet
Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen
trafik kazasında 13 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı
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belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
TC-20160807-0949-MEX --- Meksika'da Manuel Kasırgası
(Son Güncelleme Tarihi: 08.08.2016) Eyalet genelinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 23 bin
kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından duydukları
endişeyi dile getirdi. Yetkililer, kasırgaların etkilediği kentlerde otoyolların sular altında kaldığını ve
yağışların toprak kaymalarına yol açtığını duyurdu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 07.08.2016) Ülkenin güneybatısında etkili olan Manuel kasırgasının yol açtığı sel
ve toprak kaymalarında Guerrero eyaletinde 26 kişi hayatını kaybetti. 20 binden fazla kişi evlerini terk
etmek zorunda kaldı. Havaalanının sular altında kalması nedeniyle yaklaşık 60 bin turistin
Acapulco'dan ayrılamadığı, kentin büyük bölümünde elektriğin ve içme suyunun bulunmadığı
açıklandı. Bölgede suların diz seviyesini geçtiği belirtilirken Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun
felaket bölgelerini ziyaret ettiği, en kısa sürede başkent Mexico ve Acapulco otoyolunun yeniden
açılması emri verdiği bildirildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 1958 yılından bu yana ilk kez
ülkede aynı anda iki fırtınanın etkili olduğu belirtildi (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20160807-0950-PAK --- Pakistan'da patlama: 53 ölü
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta kentindeki bir devlet hastanesinin
ana kapısında meydana gelen patlamada 53 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla kişi de yaralandı.
Patlamanın, sabahın erken saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan bir avukatın hastaneye getirilmesinden
kısa süre sonra meydana geldiği belirtildi. Patlama esnasında, avukatı ziyaret etmek isteyen çok sayıda
meslektaşı ve gazetecinin de hastanede bulunduğu öğrenildi. Ölenler ve yaralananlardan çoğunun
avukatlar ve gazeteciler olduğu belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, konuya ilişkin
soruşturmanın sürdüğü bildirildi (Kyn: TİMETÜRK).
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