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08 - 14 AĞUSTOS 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EP-20160808-0951-TUR --- Manisa'da karantina uygulaması
Manisa'nın Demirci ilçesinde 15 mahallede büyükbaş hayvanlarda tespit edilen çiçek hastalığı
nedeniyle, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünce karantina uygulamasına başlandı. Demirci
İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, hayvancılık yapılan Çandır
ve Alaağaç mahallelerindeki hayvanlardan alınan kan örneklerinde çiçek hastalığının (Nodüler
ekzantemi) tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, mahallede bulunan hayvanlara çiçek hastalığı
aşılaması yapıldığı ve bölgeye hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı belirtildi. Karantina altına alınan
bu iki mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki Iklıkçı, Yarbasan, Boyacık, Çağıllar, Kerpiçlik, Küçükoba,
Eskihisar, Esenyurt, Mezitler, Gömeçler, Ayvaalan, Durhasan ve Marmaracık mahallelerinin de
gözetim bölgesi olarak kararlaştırıldığı ve hayvan giriş çıkışının yasaklandığı kaydedildi. Mahallelerde
yapılan kontrollerde çiçek hastalığına yakalandığı tespit edilen 22 büyükbaş hayvan kontrollü şekilde
imha edildi (Kyn: AA).
FL-20160808-0952-TUR --- Erzurum'da sel
Erzurum merkezde öğleden sonra başlayan ve yarım saat süren sağanak yağış sele dönüştü. Palandöken
ve Yakutiye ilçelerinde etkili olan sel, çok sayıda ev ve işyerinin su altında kalmasına neden olurken,
çok sayıda aracında sel sularına kapıldığı belirtildi. Meydana gelen selin neden olduğu hasar, yapılacak
çalışma sonucu belirleneceğini belirten Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
yetkilileri, ön incelemede selin çok büyük zarara neden olduğunu belirtti (Kyn: AA).
WF-20160808-0953-TUR --- Tokat Erbaa'da orman yangını
Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka beldesi Eykebe mevkiinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle
yangın çıktı. Engebeli bir arazide başlayan yangına çok sayıda ekiple müdahale ettiklerini belirten
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sabaha kadar süren çalışmalar sonrası yangının kontrol altına
alındığı ve söndürüldüğünü belirtti. Yangında 15 hektarlık kızılçam ormanının yandığı belirtildi (Kyn:
AA).
FR-20160809-0954-TUR --- Kırklareli’nde yangın
Kırklareli'nde, Kayalı Barajı mevkiinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Anızlık alanda çıkan
ve rüzgârında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve orman işletme ekiplerinin müdahalesiyle
Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tesislerine yaklaşık 500 metre kala kontrol
altına alındı. 4 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, ayçiçeği ekili araziler, ağaçlar ve arı
kovanlarının da bulunduğu yaklaşık 1000 dönüm alan zarar gördü (Kyn: AA).
VW-20160810-0955-TUR --- Mardin'de terör saldırısı
Mardin'de Kızıltepe ilçesinin Aşiti Mahallesi TOKİ Caddesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında
PKK'lı teröristlerin yol kenarına park ettikleri bomba yüklü aracı 18.30 sıralarında çevik kuvvet
ekiplerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırıda, 1’i polis, 3 sivilin hayatını
kaybettiği, 5'i polis, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe
ve Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile çevredeki çok sayıda ev ve iş yerinde hasar
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oluştu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi (Kyn: AA).
WF-20160810-0956-TUR --- Çorum'da orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 12.08.2016) Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yukarızeytin köyünde çıkan
ve kontrol altına alınan yangının rüzgârın etkisiyle yeniden yayıldığı belirtildi. Yangının başladığı
Sazak Deresi mevkiinden yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Karatepe mevkiine kadar ilerlediğini
belirten yetkililer, 150 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 10.08.2016) Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yukarızeytin köyünde ormanlık
alanda yangın çıktı. Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ile Osmancık Belediyesi'ne ait arazöz ve itfaiye
araçlarıyla müdahale edilen yangına Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Çankırı'dan da
gelen 20 arazöz ve 8 tanker de destek verdi. Çorum İl Özel İdaresi ile Osmancık Belediyesine ait dozer,
greyder ve iş makinelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına Yukarızeytin köyünden yaklaşık
50 vatandaş da kazma ve küreklerle katıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait 2 helikopterle de
müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındığı belirtilirken, yangında 60
hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü (Kyn: AA).
FL-20160812-0957-TUR --- Zonguldak’ta sağanak
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağanak nedeniyle çadırlarını su basan yaklaşık 250 mevsimlik işçi,
tahliye edilerek kapalı pazar yerine yerleştirildi. Güneydoğu'daki illerden Alaplı'ya fındık toplamak için
gelen yüzlerce mevsimlik işçinin Kefken altında kurdukları çadırları, sağanak sebebiyle sular altında
kaldı (Kyn: AA).
FL-20160813-0958-TUR --- Bartın'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 18.08.2016) Bartın Valiliği, yaşanan sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada,
164 vatandaşın kurtarıldığı ve güvenli bölgelere ulaştırıldığı belirtilirken, 461 konut ve 72 iş yerinin
hasar gördüğü açıklandı. Açıklamada, sel nedeniyle Bartın-Kastamonu karayolunun yeniden ulaşıma
açılması için çalışmaların devam ettiğini, sel nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ve hatlarının
onarımı için ekiplerin aralıksız çalıştıkları belirtildi. Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde sel
nedeniyle mezarlıkta bulunan 80 tane mezarında tamamen yok olduğu belirtildi. Bartın'da şiddetli
yağışların neden olduğu selin tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde de 1 milyon liranın üzerinde
zarara yol açtığı bildirildi. İl merkezi, Kurucaşile ve Amasra ilçelerine bağlı 24 köyün gıda ve tarım
alanlarının büyük zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, 342 dekar fındık alanı sel felaketinde zarar
gördü. Mısır ve sebze bahçelerinde de zarar meydana gelirken, 630 adet serada hasar tespit edildi.15
balıkçı teknesi kullanılamaz hale gelirken 17 tekne de zarar gördü. Çok sayıda büyük ve küçükbaş
hayvanın telef olduğu, kaskosu bulunan 17 otomobil, 3 minibüs ve 1 kamyonetin afetten etkilendiği
tespit edilmiştir. Kurucaşile Limanı'nda 6 adet batık, 2 adet hasarlı tekne ve Tekkeönü Limanı'nda 15
adet batık veya hasarlı tekne tespit edilmiştir. Amasra ilçesinde 16 köyün şebeke suyunun da
kullanılamaz hale geldiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 13.08.2016) Bartın'da etkili sağanak yağışın sele neden olduğu bildirildi. Selde,
Kurucaşile'de ilçe merkezinden geçen ırmağın taşması sonucu ilçe merkezinde çok sayıda ev ve iş
yerlerini su bastığı belirtildi. Bartın-Kurucaşile yolu da heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Çok sayıda
ev ve iş yerini su bastığı, araçların denize sürüklendiği ve yolların ulaşıma kapandığı Kurucaşile
ilçesinde vatandaşlar yaralarını sarmaya çalışıyor. İlçeye bağlı Tekkeönü köyünde ise derenin taşması
nedeniyle sel suları 1 metre kadar yükseldiği ve park halindeki çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı
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belirtildi. Bazı evlerin bir metreyi bulan sel nedeniyle yıkıldığı, birçoğunun da birinci katlarının su ve
çamurla dolduğu bölgede vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Bazı büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlar telef oldu. Özellikle Kapısuyu ve Tekkeönü mevkiindeki yerleşim yerlerinde hayatın
durduğu, tüm esnaf ve vatandaşın selden zarar gördü belirtildi. Curunlu köyü mevkiinde asfalt yolun
150 metrelik bölümü üzerindeki bir evle beraber kayarken, 100 metrelik derinlik oluştu. Amasra ilçesi
Çakraz mevkiindeki Şeyhler köyünde, Köprübaşı deresinin taşması sonucu 3 katlı evin tahliye edildiği,
akabinde ise sel sularına dayanamayarak yıkıldığı belirtildi. Amasra ilçesinde evinde mahsur kalan 8
kişi, Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı bir vatandaş daha
sonra Amasra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karaman Mahallesi'nde selden dolayı birçok ev, fındık
bahçesi ve mezarlıkların hasar gördüğü, bölgede birçok köy ve mahalleye elektrik ve temiz su
verilemediği açıklandı. Amasra ilçesinde cenazelerini defnetmeye gittikleri sırada sel nedeniyle
midibüste mahsur kalan 28 kişi ve minibüsün bagajındaki cenaze, AFAD ile Sahil Güvenlik Amasra
Grup Komutanlığı ekipleri tarafından iş makineleriyle bulundukları yerden kurtarıldı. Amasra ilçesi
Göçgündemirci Köyü’nde dükkân ve otomobiller sular altında kalırken, köprü üzerinde 2 otomobil ile
bir yolcu otobüsünün mahsur kaldığı, AFAD ekiplerinin mahsur kalanları kurtarmak için harekete
geçtiği belirtildi. Araçlardaki 47 kişi AFAD ile Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanlığı ekipleri
tarafından iş makineleri ve botlarla bulundukları yerden alındı. Bartın-Kastamonu karayolu Amasra
tünelinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Meteoroloji yetkilileri metrekareye yaklaşık 74
kilogram yağış düştüğünü belirtti (Kyn: AA).
FL-20160813-0959-TUR --- Kastamonu’da sel
Kastamonu'nun Cide ilçesinde sağanak yağışın sele neden olduğu bildirildi. İlçede etkili olan sel
nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su altında kaldı, Cide-Bartın yolu ulaşıma kapandı. İlçedeki dereler
taştığı belirtilirken bazı vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı belirtildi. İlçenin bazı köylerinde
elektrik kesintisi meydana geldi. Doğanyurt ilçesinde ise etkili olan aşırı yağışlar hasara yol açtı. Bazı
işyerleri ve evler zarar görürken, sel nedeniyle ilçe merkezindeki yol ve alt yapıda büyük hasar
meydana geldi. Hükümet konağının sel sularından etkilendiğini belirten yetkililer, heyelan nedeniyle
tehlike arz eden bir evin boşaltıldığını belirtti. Sel nedeniyle ilçeye enerji veren trafoların zarar gördüğü
ve bölgeye elektrik verilemediği belirtildi. Belediyeden hoparlörlerle vatandaşlara sel uyarısı yapıldı
(Kyn: AA).
WF-20160813-0960-TUR --- Muğla’nın Ula İlçesinde orman yangını
Muğla'nın Ula İlçesine bağlı Karabörtlen Mahallesi Akçay mevkiindeki ormanlık alanda, saat 13.50'de,
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 11 helikopter, 51
arazöz, 9 dozer, 31 su tankeri ve 4 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın söndürme
çalışmalarına 300'ün üzerinde orman işçisi, Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar katıldı.
Rüzgâr nedeniyle sürekli yön değiştiren ve dört farklı noktada etkili olan yangın, hava araçlarının
yoğun müdahalesiyle yaklaşık 8 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 3 ev tamamen yanarken, 2 ahır
ve bir serada zarar gördü. Yangında, yaklaşık 100 hektarlık alan da kül oldu (Kyn: DHA).
WF-20160814-0961-TUR --- Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ocaklı köyü yakınlarında tarım arazisinde yangın çıktığı ve kuvvetli
rüzgârın etkisiyle ormanlık alana sıçradığı bildirildi. Yangına, 4 helikopter, 1 amfibi uçak, arazöz ve iş
makineleriyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 hektar tarım arazisi ile 3
hektar ormanlık alan zarar gördü (Kyn: AA).
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DÜNYADA:
WF-20160808-0962-POR --- Portekiz'deki orman yangını 3 can aldı
(Son Güncelleme Tarihi: 15.08.2016) Portekiz’in Madeira adasındaki orman yangınında 3 bin 200
hektar alan kül oldu. Funchal’de en az 3 kişi hayatını kaybederken 1000’e yakın kişi de tahliye edildi
(Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 08.08.2016) Portekiz'in güneybatısında kalan Madeira Adası'nın Funchal
kentindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti. Madeira Adası'ndaki yerel yetkilileri, orman
yangınının, şiddetli rüzgâr ve sıcak havanın etkisiyle şehir merkezine doğru yayıldığını, 3 kişinin
öldüğünü, 2'si ağır 170 kişinin de yaralandığını duyurdu. Farklı noktalardan çıkan ve Funchal kent
merkezine kadar ulaşan alevler yüzünden en az bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Bölgedeki çok sayıda evin ve 5 yıldızlı bir otelin yandığı, iki hastanenin ve bazı fabrikaların
boşaltıldığı, tarihi binaların da ciddi hasar gördüğü belirtildi. Cristiano Ronaldo'nun müzesinin ve yeni
açtığı lüks bir otelinin bulunduğu 120 bin nüfuslu Funchal kenti özellikle bu dönemde çok sayıda turisti
ağırladığı belirtilirken, çok sayıda uçak seferinin duman nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Binden fazla
kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı Madeira Adası'nda özellikle turizm sektörünün ciddi zarara
uğradığına işaret edildi (Kyn: AA).
WF-20160808-0963-ESP --- İspanya'da orman yangını
İspanya'nın İberya yarımadasında orman yangını çıktığı bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Galisya
bölgesinin iki farklı yerinde çıkan orman yangınlarından dolayı 400 hektardan fazla alanın yandığı
belirtilirken, söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edildiği bildirildi (Kyn: AA).
EP-20160808-0964-MMR --- Myanmar'da kızamık salgını
(Son Güncelleme Tarihi: 25.08.2016) Myanmar'ın kuzeyinde temmuz ayı ortasından bu yana görülen
kızamık salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e çıktı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, kızamık
salgınında 40'ı Nanyon'dan, 28'i Lahe kentinden, çoğu çocuk 68 kişinin öldüğü belirtildi. Hastalığa
yakalananların tedavilerinin sürdüğünü ancak sağlık ekiplerinin şehir merkezine uzak köylere henüz
ulaşamadığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, bölgede yaşayan, durumu ağır 200 kişinin tedavi edilmesi
gerektiği belirtildi. Myanmar Sağlık Bakanlığından üç hafta önce yapılan açıklamada, hastalığın
yayılmasındaki başlıca faktörün yetkililerin aşıları yapmak için bölgeye ulaşamamaları olduğu
bildirilmişti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 08.08.2016) Myanmar'ın kuzeyinde Hindistan sınırındaki Naga bölgesinde 5 köyde
Temmuz ayı ortasından bu yana görülen kızamık salgınında çoğu 15 yaşından küçük 41 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Aşılamanın başladığı bölgede testler sonucu kızamık olduğu belirtilen en
az 200 çocuğun tedavisinin devam ettiği belirtildi. Hindistan sınırındaki dağlık bölgede yer alan Naga,
ülkenin en fakir bölgeleri arasında bulunuyor (Kyn: AA).
WF-20160808-0965-POR --- Portekiz'de orman yangınları alarm veriyor
Portekiz, son yıllarda ülkede görülen en büyük orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Portekiz'de
son 3 günde 183 yerde yangın çıktığı belirtilirken, özellikle ülkenin kuzeydeki Porto, Aveiro ve Braga
yerleşim yerlerindeki yangınların ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi. Portekiz Ulusal Sivil Koruma
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Müdürlüğü, 12'si büyük çaplı olan yangınları söndürmek için 4 bin 500 kişinin çalıştığını belirterek,
durumun "çok kritik" olduğunu açıkladı. Yangınları söndürmek için aralarında asker ve gönüllülerin de
bulunduğu toplam 4 bin 500 kişinin çalıştığı, havadan 33, karadan da bin 300 aracın çalışmalara
katıldığı kaydedildi. Yangınlardan dolayı bazı küçük yerleşim yerlerindeki evlerin tedbir amaçlı
boşaltıldığı, dumandan dolayı özellikle yaşlıların solunum zorluğu çektiği ve ayrıca tarım sektörünün
de ciddi zarar gördüğü ifade edildi (Kyn: AA).
VW-20160809-0966-COG --- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şiddet
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu eyaletinde, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik
Güçlerine (FDLR) bağlı Ruandalı ayrılıkçıların Goma bölgesine bağlı Kibirizi beldesine düzenlediği
saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların bölgede çok sayıda evi de ateşe verdiği belirtildi
(Kyn: AA).
VI-20160810-0967-PER --- Peru'da iki otobüs çarpıştı: 17 ölü
Peru'da iki otobüsün çarpışması sonucu 17 kişi öldü, 40’dan fazla kişi de yaralandı. Karayolları polisi,
kaza meydana geldiği sırada otobüslerden birinin güneydeki Cusco kasabasından Lima'ya, diğer
otobüsün ise Ica'dan güneye gitmekte olduğunu belirtti. Polis, kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığını,
cesetlerin kimlik tespiti çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı (Kyn: AA).
WF-20160810-0968-FRA --- Fransa'nın güneyi yanıyor
Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehri ve çevresinde çıkan yangınlarda 2 bin hektarlık ormanlık alan
kül oldu. Yangının en çok etkili olduğu Marsilya'nın Vitrolles mahallesinde 25 evin tamamen yandığı,
8 bin kişinin yangından etkilendiği belirtilirken, tehlike altında olan bin kişi tahliye edildi. Fransa
İçişleri Bakanlığı, Marsilya ve çevresindeki birçok bölgede başlayan yangınlar sonucu ikisi ağır 6
kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde yayılan
yangının gece yarısına doğru kontrolden çıktığı belirtilirken, yangına müdahale için bin 800 itfaiye eri
ve 400 jandarmanın seferber edildiği belirtildi. Yangının yayıldığı bölgede bulunan Marsilya
Marignane havaalanının kargo ve geliş bölümlerinin kapatıldığı, buraya gelen uçakların Lyon ve Nice
havaalanlarına yönlendirildiği açıklandı. Öte yandan içinde 200 kişinin bulunduğu hızlı tren, alevler
nedeniyle Aix-en-Provence yakınlarında durmak zorunda kaldı. Yetkililer, Istres, Fos-sur-Mer ve
Coudoux bölgelerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın nedeniyle A8 otoyolu
da kapatıldı (Kyn: AA).
FR-20160810-0969-IRQ --- Bağdat'ta 11 bebek hastanede çıkan yangında öldü
Irak Sağlık Bakanlığı, Bağdat'ın batısındaki Yermük Kadın Doğum Hastanesi'nde çıkan yangında 11
yeni doğan bebek ve 1 annenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, hastanenin erken doğum
ünitesinde çıkan yangında 29 kadın ve 7 bebeğin kurtarılarak başka hastanelere nakledildiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre yangının elektrik hatlarındaki kısa devre sonucu çıktığı ifade edildi (Kyn: İHA).
VW-20160811-0970-SYR --- Halep'in Zubdiya semtine klor gazlı saldırı
Suriye ordusuna ait bir askerin helikopterin Halep'in Zubdiya semtine ''klor gazı'' içerikli varil
bombasıyla düzenlediği saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer,
gazlardan etkilenenlerin semtteki sahra hastanesine kaldırıldığını belirtti. Gazlardan etkilenenlerde
görme bozukluğu, kusma ve nefes darlığı gibi belirtilerin olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160811-0971-CHN --- Çin'de trafik kazası: 10 ölü
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Çin'de meydana gelen trafik kazasında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi. Çin Merkez Televizyonu'nun
(CCTV) haberine göre, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinin Zıbo kentinde, bir pikabın, seyir
halindeki araçlara çarpması sonucu en az 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına
alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
EX-20160811-0972-USA --- ABD'de patlama ve yangın
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Maryland eyaleti sınırları içinde yer alan Silver Spring'de
bulunan bir apartmanda gece geç saatlerde patlama meydana geldiği ve patlama sonrası yangın çıktığı
bildirildi. Meydana gelen patlama ve yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Bir bölümü
çöken binadaki patlamanın 2 kilometre uzaktan duyulduğu belirtildi. Binaya ait parçalar patlamadan
sonra oldukça geniş bir alana dağıldı. İtfaiye yetkilileri, 5 kişinin kayıp olduğunu ve enkaz altında özel
eğitimli köpeklerle arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Patlama ve yangına neyin sebep olduğunun
henüz bilinmediği belirtildi (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20160811-0973-SYR --- Halep'in Seif al Dawla semtine klor gazlı saldırı
Suriye ordusuna ait askeri helikopterin Halep’in Seif al Dawla semtine klor gazı içerikli varil
bombasıyla düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü en az 35 kişinin de gazdan etkilenerek yaralandığı
açıklandı. Klor gazı muhteviyatlı varil bombası saldırısı sonrası sivillerin nefes almakta güçlük çektiği,
görme bozukluğu, kusma ve nefes darlığı sıkıntısı yaşadığı belirtildi (Kyn: İHA).
VW-20160811-0974-THA --- Tayland'da patlama: 1 ölü, 22 yaralı
Tayland'ın başkent Bangkok'tan 200 kilometre uzaklıktaki Hua Hin tatil kasabasında art arda meydana
gelen iki patlamada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Saksılara saklanan bombaların cep telefonlarıyla
patlatıldığını belirten polis yetkilileri, Taylandlı bir satıcının hayatını kaybettiğini, yaralılar arasında
yabancı turistlerin de olduğunu belirtti. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu
bildirildi. Plajlarıyla ünlü Hua Hin kasabası, Tayland'ın en eski tatil beldesi olarak biliniyor. (Kyn:
AA).
EX-20160811-0975-CHN --- Çin'de enerji santralinde patlama: 21 ölü
Çin'de ülkenin orta kesiminde bulunan Hubey eyaletinin Dangyang vilayetinde, bir enerji santralinde
meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlamaya, santraldeki yüksek
basınçlı buhar borusunun kırılmasının yol açtığı belirtildi. Ülkedeki medya organları, patlama sonrası
tesiste büyük bir yangının da çıktığını, yangının uzun uğraşlar sonucunda söndürüldüğü belirtildi (Kyn:
AA).
VW-20160812-0976-SYR --- Suriye'de yerleşim yeri saldırı
Rus ve Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in kuzeyindeki Hayyan beldesinde yerleşim yerini
hedef alan bombalı saldırı sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını
kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Olayda yaralananlar beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi
altına alındı. Bombardıman sonucu çok sayıda ev ve iş yeri de yıkıldı (Kyn: AA).
EP-20160812-0977-NGA --- Nijerya'da çocuk felci vakası
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve hükümet yetkilileri, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde
iki yeni çocuk felci vakasına rastlandığını açıkladı. Vakalardan birinin Kamerun sınırına yakın
Gwoza'da, diğerinin ise Jere'de görüldüğü bildirildi. Hükümet yetkilileri, 2013 yılında gerçekleştirilen
çocuk felci aşı kampanyası sırasında Boko Haram örgütünün kampanyaya karşı saldırı düzenlediği ve
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saldırılarda çok sayıda sağlık personelini öldürdüğü, bu nedenle aşılama yapılamamış bölgelerde
vakaların görüldüğünü belirtti (Kyn: AA).
EX-20160812-0978-PHL --- Filipinler'de hapishanede patlama: 10 ölü
Filipinler'in Manila kentinde bulunan Paranaque Hapishanesi'nde nedeni henüz belirlenemeyen
patlamada 2’si Çin vatandaşı 10 mahkûmun hayatını kaybettiği bildirildi. Emniyet yetkilileri,
gardiyanın silah sesi duymasının ardından mahkûmlara ateş ettiğini, bunun üzerine civardaki bir el
bombasının patladığını bildirdi. Silah ve el bombasının cezaevine nasıl sokulduğu ile ilgili araştırmanın
devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160812-0979-KOR --- Güney Kore'de HIV taşıyıcılarının sayısı 10 bini geçti
Güney Kore'de, AIDS hastalığına neden olan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıyıcılarının
sayısının ilk kez 10 bini aştığı bildirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDCP)
verileriyle, 2014 yılında Güney Kore'de 9 bin 615 olan HIV taşıyıcılarının sayısının, 2016'da 10 bin
502 kişiye yükseldiği belirtildi. Veriler, toplam vakaların yüzde 92,7'sini erkeklerin oluşturduğunu, bu
hastaların yüzde 30'unun 40'lı yaşlarında olduğunu gösterdi. İlk vakaya 1985 yılında rastlanan Güney
Kore'de, HIV taşıyıcılarının sayısının ilk kez 10 bini geçtiğine işaret edildi (Kyn: AA).
VW-20160812-0980-SYR --- Suriye'de hastaneye saldırı
Rus ve Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in Kafr Hamra beldesinde bulunan kadın doğum ve
çocuk hastanesini bombalaması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Sivil savunma ekibi yetkilileri,
hastanedeki çok sayıda tıbbi cihaz hasar gördüğü, kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, hastanenin de
kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Hastanede bulunan hasta ve yaralıların başka hastaneye nakledildiği
belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160812-0981-USA --- Porto Riko'daki Zika virüsü vakaları
ABD Sağlık Bakanlığı, Porto Riko’da son bir hafta içerisinde 1914 yeni Zika virüsü vakası tespit
edildiğini açıkladı. Açıklamada, 90 kişinin virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bakanlık
yetkilileri, 30 kişide Zika virüsünün bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine zarar vermesi nedeniyle
gelişen Guillain-Barre sendromuna görüldüğünü duyurdu. Ülkede toplam vaka sayısının 10 bin 690
olduğunu, bunların arasında bin 35 hamilenin bulunduğunu belirten yetkililer, yılsonuna kadar adada
yaşayan halkın dörtte birinin Zika virüsünden etkilenebileceğini belirtti (Kyn: AA).
VI-20160812-0982-USA --- ABD'de uçak türbülansa girdi, 20 kişi yaralandı
ABD'de JetBlue Havayolları'na ait bir uçağın Massachusetts eyaletinden California'ya giderken
türbülansa girmesi sonucu 20 kişi yaralandı. JetBlue Havayolları, Boston-Sacramento seferini yapan ve
içinde 146 yolcu bulunan uçağın türbülansa girmesi sonucu en az 20 kişinin yaralandığını ve uçağın
Güney Dakota'da Rapid City'e yönlendirildiğini açıkladı. Yaralıların Rapid City'deki hastanede tedavi
altına alınmasının ardından uçaktaki diğer yolcuların başka bir uçakla Sacramento'ya gönderildiği
belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160812-0983-NER --- Nijer'de yaşanan selde 14 kişi yaşamını yitirdi
Nijer'de yaşanan yoğun yağışların ardından sel oldu. Nijer'de yaşanan selde, 14 kişi hayatını
kaybederken, 46 bin kişi evinden oldu. Yetkililer, durumun çok vahim olduğunu ve bu sayıların daha
da artabileceğini belirtti. En büyük hasarın ülkenin batısındaki Tahoua ve kuzeyindeki Agadez'de
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yaşandığı belirtildi (Kyn: abcgazete.com).
FL-20160813-0984-CHN --- Çin aşırı yağışa teslim
Çin’de aşırı yağışların neden olduğu su baskınları birçok kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Ülkenin
kuzeydoğusunda bulunan Yulin kentini vuran sel sularının birçok evi sular altında bırakırken araçları
da sürükledi. Aşırı yağış başkent Pekin’i de etkisi altına aldığı ve su baskını riski nedeniyle 3 bin 500
kişi evlerinden tahliye edildi. Ordunun da görev aldığı kurtarma çalışmaları devam ederken, can
kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı (Kyn: İHA).
EP-20160813-0985-MMR --- Myanmar'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 09.08.2016) Myanmar’da etkili olan sağanak yağışın sele neden olduğu
belirtilirken, meydana gelen selde 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkenin en büyük nehirleri
İravadi, Chindwin ve Ngawun'un etkili olan yağışlar nedeniyle taştığını ve selden etkilenen 430 bin
kişinin güvenli yerlere yerleştirildiği belirtildi. Tahliye edilenlerin büyük çoğunluğunun en büyük
zararı gören Magway ve İravadi eyaletlerinden olduğu belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi:13.08.2016) Myanmar’da etkili olan sağanak yağışın sele neden olduğu
belirtilirken, Magway, Mandalay, Sagaing, Kaçin, İravadi, Mon, Yangon ve Bago eyaletlerinde
yaklaşık 360 bin kişinin tahliye edilerek güvenli yerlere yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer, ülkenin
güneyi ve güneydoğusunda düşük rakımlı bölgelerde su seviyesinin her geçen gün daha çok kişiyi
etkilediğini belirterek sadece Magway'da 200 bin kişinin yerlerinden olduğunu açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160813-0986-YEM --- Yemen’de okula hava saldırısı
Yemen’in Haydan kentindeki Bin Fadıl Köyü’nde bir okula Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava
saldırısında 10 çocuğun hayatını kaybettiği, 28 çocuğunda yaralandığı bildirildi. Ölen ve yaralanan
çocukların 6 ila 14 yaş arasında olduğunu belirten sivil savunma yetkilileri, okulun çok büyük hasar
gördüğünü belirtti (Kyn: AA).
FL-20160813-0987-SDN --- Sudan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
(Son Güncelleme Tarihi: 17.08.2016) Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve su taşkınlarında
hayatını kaybedenlerin sayısının 152'ye yükseldiği bildirildi. İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, sel ve su taşkınları sebebiyle 14'ü başkent
Hartum'da olmak üzere 152 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sel ve su taşkınlarından 160 binden
fazla kişi zarar gördü, binlerce ev yıkıldı. Açıklamada, Nil Nehri'nin yakınında oturanlara su
seviyesinin yükselebileceği uyarısında bulunuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından geçen hafta
yapılan açıklamada, Nil Nehri'nde su seviyesinin 16 metre 54 santimetreye ulaştığı ifade edilmişti.
(İlk Haber Tarihi: 13.08.2016) Sudan'ın başkenti Hartum’da etkili olan sağanak yağışın sele neden
olduğu ve 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Selin başkent Hartum’a bağlı Kesla kentinde
meydana geldiği belirtilirken, sel nedeniyle başkente bağlı Kesla ve El-Kadarif kentlerini birbirine
bağlayan yolun da trafiğe kapandığı belirtildi. Meydana gelen selde binlerce evin de zarar gördüğü
belirtildi.
VW-20160814-0988-SYR --- Suriye sınırda şiddetli patlama
Suriye'nin Türkiye sınırına yakın, İdlib kentinin Atme Kasabası'ndaki çadır kentte patlama meydana
geldi. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne birkaç kilometre uzaklıktaki Atme Kasabası’nda Kurulu bulunan
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çadır kentte, saat 21.00 sıralarında meydana gelen patlamada, 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi
de yaralandı. Yaralıların bir kısmı, Türkiye sınırından geçirilerek Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki çeşitli
hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, elinde çanta olan bir kişinin üzerinde bulunan patlayıcıyı patlatmak
suretiyle olayın gerçekleştirildiğini belirtti (Kyn: star.com.tr).
FL-20160814-0989-USA --- ABD'nin Louisiana eyaletinde sel
(Son Güncelleme Tarihi: 22.08.2016) ABD'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen selde ölenlerin
sayısının 13’e yükseldiği bildirildi. Meydana gelen selde, 60 bin 642 evin tamamen yıkıldığı veya hasar
gördüğü belirtilirken, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı belirtildi. Selin ardından 102 bin kişinin
federal yardım için kayıt yaptırdığını belirten yetkililer, 3 bin kişinin hala barınaklarda kaldığını belirtti.
Sel nedeniyle eyaletteki 50 otobanının hala kapalı olduğunu ve birçok insanın evlerine gidemediği
belirtildi. Louisiana Valiliği, eyalette acil durum ilan ederken, Federal Acil Durum Yönetim
Kurumu'ndan (FEMA) yardım talebinde bulundu. 2 bin 500 Ulusal Muhafız Birliği üyelerinin,
kurtarma araçlarıyla 3 bin 400'e yakın kişiyi ve 400 evcil hayvanı kurtardığı bildirildi. Felaket
nedeniyle ayrıca, 600 bin kum torbası ve 96 bin şişelenmiş su ve 2 bin 300 kap yemek dağıtıldığı
açıklandı. Tehlikenin henüz geçmediği dile getiren yetkililer, bazı bölgelerde su seviyesinin
yükselebileceği uyarılarında bulundu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 14.08.2016) ABD'nin Louisiana eyaletinde aşırı yağışların sele neden olduğu
bildirildi. Meydana gelen selde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kaybolduğu belirtilirken, 20
bin kişinin de tahliye edildiği belirtildi. Meydana gelen selde, binlerce evin hasar gördüğü, çok sayıda
aracın sel sularına kapıldığı, nehirlerin taşması sonucu bazı bölgelerde su seviyesinin 60 santimetreye
ulaştığı belirtildi. Louisiana Valiliği, eyalette acil durum ilan edildiğini, tahliye edilenlerin güvenli
bölgelere yerleştirildiğini açıkladı. Olağanüstü halin ilan edildiği bölgedeki arama kurtarma
çalışmalarının devam ettiği bildirildi (Kyn: İHA).
FL-20160814-0990-PHL --- Filipinler'de sel felaketi
(Son Güncelleme Tarihi: 17.08.2016) Filipinler'de bir haftadır etkili olan muson yağmurlarının yol
açtığı sel ve su baskınlarında ölü sayısının 13'e yükseldiği bildirildi. Filipinler Ulusal Afet Riski
Azaltma ve Yönetme Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzey bölgelerinde
etkili olan sellerde, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı, 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Açıklamada, bölgede 30 bin ailenin de tahliye edildiği belirtildi. Ülkede 55 bin kişinin sel ve su
taşkınlarından etkilendiği, 17 bin 896 kişinin 77 farklı sığınma merkezine yerleştirildiği kaydedildi.
Ülkenin kuzeyindeki çok sayıda okulda eğitime ara verildiği duyuruldu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 14.08.2016) Filipinler'de yaşanan yoğun yağış sele neden oldu. Meydana gelen
selde 5 kişi hayatını kaybetti, 10 binlerce kişi evinden oldu. 24 binin üzerinde insanın evi sel altında
kalırken, kaçan insanlar okullara ve hükümet binalarına sığındı. Yetkililer, yağışların sürmesiyle
birlikte selin yayılmasının beklendiğini belirtti (Kyn: abcgazetesi.com).
VW-20160814-0991-COG --- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde palalı katliam
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde palalı saldırganların, ülkenin doğusundaki Beni kentinde en az 64
kişiyi öldürdüğü açıklandı. Yetkililer, kurbanların, kasabanın dışında Rwangoma mahallesinde
bulunduğunu belirtti. Olayın ardından ülkede üç gün ulusal yas ilan edildi (Kyn: hurriyet.com.tr).
VI-20160814-0992-PAK --- Pakistan’da düğün arabası uçuruma uçtu
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Pakistan’ın Azad Keşmir bölgesinde düğüne katılacakları taşıyan otobüsün uçuruma uçması sonucu 25
kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Otobüs sürücüsünün Sudhanoti ilçesinde
bir dağ yolu üzerinde keskin bir dönüş yaptığı sırada kontrolü kaybettiği belirtilirken, otobüste 50
yolcunun bulunduğu belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının
aratabileceği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160814-0993-IDN --- Endonezya’da tekne alabora oldu
Endonezya’nın kuzeyindeki Riau Adaları eyaletinin başkenti Tanjung Pinang’da şiddetli rüzgâr ve dev
dalgalar nedeniyle bir teknenin alabora olduğu ve 2’si çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal Afet Yönetimi Ajansı, teknede 17 kişinin bulunduğunu, 2 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise
kayıp olduğunu açıkladı. Açıklamada, kayıp 5 kişinin bulunması için 70 tekne ve 200’ten fazla
kurtarma personelinin çalışmalara katıldığı belirtildi.
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VI: Araç Kazası
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
EP: Salgın Hastalık

FR: Yangın
EX: Patlama

WF: Orman Yangını

