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15 - 21 AĞUSTOS 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VW-20160815-0994-TUR --- Diyarbakır'da terör saldırısı
Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil yol ayrımındaki Şehit Emniyet Amiri
Murat Uçar Bölge Denetleme İstasyonu'na PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen
saldırıda, 5'i polis, 1'i çocuk 2 vatandaş olmak üzere 7 kişinin şehit olduğunu, 45 kişinin de
yaralandığını açıkladı. Açıklamada, Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil yol ayrımında,
vatandaşların gerek özel araçları gerekse de toplu taşıma araçlarıyla yoğun olarak seyahat ettiği bölgede
saat 13.10 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 45 kişiden 7'sinin polis olduğu ve yaralıların
tedavilerinin hastanede devam ettiği belirtildi (Kyn: trthaber.com).
VW-20160817-0995-TUR --- Van'da terör saldırısı
Van Valiliği, İpekyolu ilçesinde polisevi ve polis merkezinin bulunduğu binaya terör örgütü PKK
mensuplarınca patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, 1 polisin şehit olduğunu, 1’i çocuk 2
vatandaşın da hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda, 20’si polis olmak üzere 73 kişinin de
yaralandığını belirtildi. Saldırının, saat 23.10 sıralarında patlayıcı yüklü minibüsün, polisevi ve aynı
zamanda İki Nisan Polis Karakolu olarak hizmet veren binanın yakınında park edilmesinden 9 saniye
sonra patlatılması sonucu gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160818-0996-TUR --- Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu araç altında kalan 4 kişi hayatını
kaybetti, 31 kişi de yaralandı. Yolcu otobüsünün, Nurdağı-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde
kontrolden çıkarak devrildiği ve yol kenarındaki metal bariyerin otobüse saplandığı kazada, sürücünün
de aralarında bulunduğu yaralı 31 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere
kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle karayolu Gaziantep
istikametinde trafik akışı kesildi (Kyn: AA).
VW-20160818-0997-TUR --- Elazığ'da terör saldırısı
Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 3 polis şehit düştü, aralarında sivillerin de bulunduğu 14'ü ağır 217 kişi yaralandı. Yaralılar,
olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saldırı sonucu İl
Emniyet Müdürlüğü binası ve çevredeki birçok binada hasar oluşurken, İl Emniyet Müdürlüğü
bahçesindeki araçlar da zarar gördü. Patlama bölgesinde büyük bir çukur oluştu (Kyn: AA).
VI-20160818-0998-TUR --- Balıkesir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Çanakkale'den Bandırma yönüne giden yolcu otobüsünün, Edincik Mahallesi kavşağında şarampole
devrildiği kazada, yaralanan 20 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine
kaldırıldı (Kyn: AA).
VW-20160820-0999-TUR --- Gaziantep'te terör saldırısı
(Son Güncelleme Tarihi: 25.08.2016) Gaziantep'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin
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sayısının 55'e yükseldiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gaziantep'te 20
Ağustos'ta Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'nde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında
yaralanan 2 yaşında bir çocuğun daha hayatını kaybettiği belirtildi (Kyn: AA).
22.08.2016 Gaziantep'teki terör saldırısında yaralananlardan 3'ünün daha tedavi gördükleri hastanelerde
hayatlarını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 54'e yükseldi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 20.08.2016) Gaziantep’in Merkez Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki bir
ilkokulun bahçesinde organize edilen kına gecesinde saat 22.50 sıralarında canlı bombanın düzenlediği
intihar saldırısında 51 kişinin hayatını kaybettiği, 17’si ağır 69 kişinin yaralandığı bildirildi (Kyn:
star.com.tr).
FL-20160821-1000-TUR --- Antalya'da sel
Antalya'nın Elmalı ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın sele neden olduğu bildirildi.
Meydana gelen selde çok sayıda sera ve tarım alanı zarar gördü. Özellikle Kışla Mahallesi'nde etkili
olan sel nedeniyle ulaşımında kesildiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160821-1001-TUR --- Manisa'da sağanak bağlara zarar verdi
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağışın 3 mahallede yaklaşık 20 bin dekar bağda
hasara neden olduğu bildirildi. Şiddetli yağışın etkili olduğunu Baklacı, Tepeköy ve Akkeçili
mahallelerinde yetkililerin hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160821-1002-TUR --- Karaman’da 15 hektarlık orman kül oldu
Karaman’ın merkeze bağlı Lale Köyü Sarıkaya mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların
tutuşması sonucu yangın çıktığı ve alevlerin ardıç ve çam ormanına sıçradığı bildirildi. Yangın yerine
gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler dağlık arazide arazözlerle yangına müdahale ederken,
alevler rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığı belirtildi. Karaman İtfaiye Müdürlüğü ile
köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol
altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 15 hektarlık ardıç ve çam ormanı yanarak kül oldu.
Yangının çıkış sebebi araştırılırken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı (Kyn: star.com.tr).
DÜNYADA:
VW-20160815-1003-COG --- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde terör
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC), ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesinde Ugandalı
ayrılıkçıların düzenlediği silahlı saldırıda 2’si çocuk 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda
10 evin de yakıldığı belirtildi. Hükümet Sözcüsü, ölenlerin anısına ülke genelinde 3 günlük milli yas
ilan edildiğini duyurdu (Kyn: AA).
EQ-20160815-1004-PER --- Peru'da deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'nın bin kilometre
güneyindeki Chivay kentinin Arequipa bölgesininde, 10 kilometre derinlikte 5,4 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldiğini açıkladı. Peru Sivil Savunma yetkilisi saat 02.58 ‘de meydana gelen
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depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 50’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgede 100’den
fazla evin de kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Deprem, Ichupampa, Chivay, Achoma ve Yanque
bölgelerini etkiledi. Başbakan Fernando Zavala da olağanüstü hal ilan edilebileceğini açıkladı(Kyn:
EMSC, EURONEWS).
ZAMAN (UTM)
2016-08-15 02:58:59

Enlem Boylam
15.62

71.60

YER
PERU

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.4

10.0

VI-20160815-1005-NPL --- Nepal'de otobüs devrildi: 33 ölü
Nepal’in başkenti Katmandu'nun 80 kilometre doğusundaki Deurali köyünün dağlık Arniko otobanında
bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Yetkililer, devrilen otobüsün
150 metre sürüklendiğini belirtirken, yaralanan 28 kişinin Katmandu'daki iki hastaneye kaldırıldığı
belirtildi. Otobüsün kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı bildirildi (Kyn: AA).
VI-20160815-1006-OTH --- Mısır'da trafik kazası: 22 ölü, 11 yaralı
Mısır'ın Dekahliye kentindeki Mit Gamr-Eca karayolunda iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu
meydana gelen trafik kazasında 17 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı belirtilirken, civardaki
hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 5 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının
22’ye yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
FL-20160815-1006-VNM --- Vietnam'da sel: 7 ölü
Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi. Doğal Afet Önleme ve Kontrol Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde
etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında 19 evin tamamen hasar
gördüğünü, 512 hektar pirinç tarlasının da tamamen sular altında kaldığı belirtildi. Açıklamada, arama
kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi (Kyn: AA).
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WF-20160816-1007-USA --- ABD'de yangın dehşeti
(Son Güncelleme Tarihi: 20.08.2016) Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinin San
Bernardino kenti yakınında çıkan yangında, yaklaşık 15 bin hektar ormanlık alan kül oldu. İtfaiye
ekipleri, yangının yaklaşık yüzde 26’lık bölümünün söndürüldüğünü açıkladı. Geniş alana yayılan
yangın nedeniyle acil durum ilan edildiğini açıklayan yetkililer, şu ana kadar 96 ev ile 213 binanın
yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, itfaiye ekiplerinin, yoğun söndürme çalışmalarına karşın
34 bin 500 evin hala yangın tehdidi altında olduğunu belirtti Acil durum ilan edilen ve 82 bin kişi için
zorunlu tahliye kararı alınan yangına müdahale eden iki itfaiyecinin yaralandığı ve hastanede tedavi
altına alındığı belirtildi. Kaliforniya'nın güneyi ile Las Vegas'ı bağlayan ana yol da alevler nedeniyle
kapatıldı. Kızılhaç yetkilileri evlerini terk etmek zorunda kalanlar için barınma merkezleri
oluşturulduğunu, yangından etkilenenlere yiyecek yardımının da yapıldığını belirtti (Kyn:
EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 16.08.2016) Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde ormanlık
alanda çıkan yangının, havanın, kuru ve rüzgârlı olması nedeniyle çok hızlı ilerlediği belirtilirken, 20
evin zarar gördüğü, 500 hektar ormanlık alanın da kül olduğu bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160816-1008-YEM --- Yemen'de hastaneye hava saldırısı
Yemen’de Hacce ilinin Abes beldesinde Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün yönetimindeki bir
hastaneye düzenlenen hava saldırısında 19 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Saldırı sonrası hastanenin
tahliye edildiği duyuruldu. Öte yandan, saldırının koalisyon güçleri tarafından yanlışlıkla yapılmış
olabileceği belirtilirken, koalisyon güçlerinin saldırıyla ilgili bağımsız bir soruşturma açtığı ve
görevlendirilen ekibin bir sonuca ulaşır ulaşmaz bunu kamuoyuyla paylaşacağı bilgisi verildi (Kyn:
AA).
VW-20160816-1009-SYR --- Halep'te pazar yerine saldırı: 20 ölü, 25 yaralı
Suriye ordusu ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Halep kentinin Tarik el Bab semtindeki pazar yerine
düzenlediği üç hava saldırısında 20 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bombardımanda
ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. Sivil savunma yetkililer,
bölgede büyük hasar meydana geldiğini, bazı iş yerlerinde çıkan yangının sivil savunma ekiplerince
söndürüldüğünü belirtti (Kyn: AA).
EP-20160816-1010-USA --- New York'ta 49 hamilede Zika virüsü tespit edildi
New York'ta Nisan ayından bu yana test edilen 3 bin 400 hamileden 49'unda Zika virüsüne rastlandığı
kaydedildi. New York Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Zika Eylem Planı çerçevesinde
vatandaşların korunması için önlemler aldıklarını, bu kapsamdaki çalışmalar için 21 milyon dolar tahsis
edildiği belirtildi. New York'ta plan çerçevesinde riskli kabul edilen 3 bin 400 kadına Nisan ayından bu
yana test uygulandığı ve bunlardan 49'unda virüse rastlandığı kaydedildi. Yetkililer, test sonucu virüse
yakalanan kadınların çoğunun virüsün etkili olduğu bölgelere seyahat ettiğini, az bir kısmınınsa cinsel
yolla hastalığa yakalandığını bildirdi (Kyn: AA).
OT-20160816-1011-FRA --- Fransa’da havai fişek paniği: 45 yaralı
Fransa’nın Nice kentinin 20 kilometre güneyindeki turistik tatil beldesi Juan-Les-Pins’de havai fişek
sesi paniğe neden oldu. Kim tarafından atıldığı belli olmayan havai fişeğin yaşattığı korku ve panik
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sonucu meydana gelen kargaşada 45 kişi yaralandı (Kyn: İHA).
VI-20160817-1012-FRA --- Fransa'da tren kazası: 12'si ağır 60 yaralı
Fransa’nın güneyindeki Montpellier ile Nimes şehirleri arasında sefer yapan yolcu treni kaza yaptı.
Kaza sonucu 12’si ağır en az 60 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi
kaza mahallinden helikopterle hastaneye kaldırıldı. Tren raylarına düşen bir ağacın kazaya neden
olduğu bildirildi. Trenin ağaca çarptığı esnada saatte 140 km hızla yol aldığı belirten yetkililer, yerel
saatle 15.45 sularında meydana gelen kaza esnasında trende 250 yolcu bulunduğunu belirtti. Raylara
düşen ağacın elektrik şebekesine zarar verdiği için bölgedeki diğer tren seferleri de durduruldu (Kyn:
EURONEWS).
VA-20160817-1013-GTM --- Guatemala'da Santiaguito yanardağı faaliyete geçti
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Santiaguito yanardağının faaliyete geçtiği ve kül püskürtmeye
başladığı bildirildi. Ulusal Sismoloji ve Volkan Bilimi Enstitüsü, ülkenin batısındaki Quetzaltenango
bölgesinde bulunan, 2 bin 550 metre yüksekliğe sahip yanardağın kül püskürttüğünü, 5 kilometre
yüksekliğe ulaşan küllerin, 65 kilometre uzaklıktaki Meksika sınırına doğru yayıldığı belirtti (Kyn:
AA).
FR-20160817-1014-CHN --- Çin'de kireç taşı ocağında yangın: 12 ölü
Çin'de, ülkenin kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletinin Cangye vilayetinde bir kireç taşı ocağında
çıkan yangında, 9’u işçi, 3’ü arama kurtarma personeli olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer,
işçilerin olay mahallinde öldüğünü, arama kurtarma ekibinden 3 kişinin ise dumandan etkilenmelerinin
ardından hastaneye kaldırıldığını fakat kurtarılamadığını belirtti. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı
belirtildi (Kyn: AA).
TC-20160817-1015-JPN --- Çantu tayfunu Japonya'ya ulaştı
Japon Meteoroloji Ajansı, saatte 155 kilometre hıza ulaşan Çantu tayfununun ülkenin kuzeyindeki
Hokkaido adasının güneydoğu ucundaki Cape Erimo'da karaya ulaştığını açıkladı. Tayfun nedeniyle
300'den fazla tren seferi, 36 uçak seferi iptal edildi. Çantu tayfunu nedeniyle başkent Tokyo'nun da yer
aldığı Kanto bölgesindeki şiddetli yağışlar Tokyo ile ülkenin kuzeydoğusu arasındaki Yamagata
Şinkansen Tren Hattı'nda da 19 hızlı tren seferinin de iptal edilmesine sebep olurken, Hokkaido
Demiryolları yaklaşık 300 seferin iptal edildiğini duyurdu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Tohoku ve
kuzeyindeki Hokkaido bölgelerinde Japon Havayolları'na ait 36 sefer iptal edildi. İwate Eyaleti'nde
ağaçların bir otobüsün üzerine devrilmesi sonucu iki kadın hafif yaralanırken, Hokkaido'daki Ebetsu
şehrinde sağanaktan aracını kurtarırken ayağından yaralanan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından
kurtarıldı. Tayfun etkilenen bölgelerdeki bazı okulların tatil edildiği belirtilirken, binlerce ev tahliye
edildi (Kyn: AA).
VW-20160817-1016-SYR --- Rusların Suriye'de yerleşim yerlerine saldırısı
Rus ordusuna ait savaş uçağının İdlib'te El-Kura kavşağı ve yakınlarındaki yerleşim yerlerine
düzenlediği hava saldırısında 15 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda, ölen ve
yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten sivil savunma yetkilileri, sağlık
ekiplerinin yaralıları sahra hastanelerine kaldırdığını belirtti. Saldırıda 11 iş yeri ile 3 aracın
kullanılamaz hale geldiğini belirten yetkililer, 8 binada da büyük hasar meydana geldiğini açıkladı
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(Kyn: AA).
FR-20160817-1017-USA --- Porto Riko’da yolcu gemisinde yangın çıktı: 105 yaralı
Porto Riko açıklarında seyir eden Caribbean Fantasy adlı yolcu gemisinde yangın çıktığı ve 105 kişinin
yaralandığı bildirildi. ABD sahil güvenlik ekipleri tarafından 500’den fazla yolcu ve mürettebat tahliye
edildi. Yetkililer, yaralılar arasında durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını, tahliye edilen
yolcuların da San Juan Limanı’na götürüldüğünü belirtti (Kyn: EURONEWS).
EP-20160818-1018-GTM --- Guatemala'da Zika virüsü vakası
Guatemala'da Zika virüsünün sebep olduğu mikrosefalili bir bebek dünyaya geldi. Bebeğin ülkede Zika
ile bağlantılı doğum kusuru olan ilk kişi olduğu belirtildi. Roosevelt Hastanesi yetkilileri, yeni doğan
diğer iki bebeğin annelerinin hamileyken Zika virüsü kapıp kapmadığının incelendiğini belirtti (Kyn:
AA).
VW-20160818-1019-LBY --- Libya'da bombalı saldırı: 19 ölü, 80 yaralı
Libya'da, Sirte kentinin batısındaki Garbiyyat bölgesinde, terör örgütü DAEŞ'in, Ulusal Mutabakat
Hükümeti'ne (UMH) bağlı El-Bunyanu'l Mersus (Kenetlenmiş Yapı) güçlerine bomba yüklü 2 araçla
düzenlediği intihar saldırısında, 19 kişinin öldüğü, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi. Askeri
kaynaklar, El-Bunyanu'l Mersus güçlerinin kendisine yönelik 3 intihar saldırını da bertaraf ettiğini
belirtti (Kyn: AA).
TC-20160818-1020-CHN --- Çin'in güneyinde tayfun hayatı felç etti
Çin’in güneyinde etkili olan Dianmu Tayfunu hayatı felç etti. Guangdong eyaletinde tayfun nedeniyle
seller meydana gelirken, on binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Bölgede kurtarma çalışmalarının
aralıksız sürdüğünü belirten yetkililer çok sayıda köy sular altında kaldığını belirtti. Hainan eyaletinde
de etkili olan tayfun nedeniyle yerde 30 santimetre su biriktiği belirtildi. Tayfun yüzünden çok sayıda
uçuş iptal edildi. Tayfunun Tonkin Körfezi’ni geçerken güçlendikten sonra Vietnam’a ulaşması
bekleniyor (Kyn: EURONEWS).
VI-20160819-1021-ZAF --- Güney Afrika'da askeri araç devrildi: 10 ölü
Güney Afrika'nın Free State eyaletinde, askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 askeri
personelinin öldüğü,40’ının da yaralandığı bildirildi. Kazanın, Golden Gate Milli Parkı'nda
gerçekleştirildiği belirtilirken, sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını ve cesetleri olay
yerinden kaldırdığı belirtildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20160821-1022-SOM --- Somali'deki bombalı saldırı
Somali'nin orta kesimindeki Mudug bölgesindeki Galkayo ilçesi Puntland belediye merkezini hedef
alan bomba yüklü iki araçla gerçekleştirilen eş zamanlı saldırıda 20 kişinin öldüğü, 30 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Ölümlerin çoğunun intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü aracı belediye
merkezi önünde infilak ettirmesinin ardından bölgede sivillerin toplandığı sırada ikinci aracın infilak
ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Hükümet kurumlarının hedef alındığı terör saldırılarını El
Kaide ile bağları olan radikal İslamcı El Şabab örgütü üstlendi (Kyn: AA).
TC-20160821-1023-YEM --- Yemen'de kasırga: 6 ölü
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Yemen'in batısında yer alan El-Hudeyde kentinin güneyindeki Vadi En-Nahil'de bulunan Rumman
Köyü’nde meydana gelen kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kasırga nedeniyle köyde
derme çatma 50 evin yıkıldığını, yüzlerce ağacın da kökünden söküldüğü belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160821-1024-CMR --- Kamerun'da intihar saldırısı
Kamerun'un Marua kentinde halk pazarının girişinde bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıları
infilak ettirdiği saldırıda 4 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 8'inin
durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, intihar eylemcisinin pazarın girişinde fark edilmesi
üzerine kendini patlattığını, pazarın içine girebilmiş olsaydı çok daha fazla insan ölebileceği ve
yaralanacağını belirtti (Kyn: AA).
Afet Planlama ve Operasyon Birimi
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