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16 - 22 OCAK 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20170116-0078-TUR --- Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 23. kilometresinde yoldaki gizli buzlanma
nedeniyle 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kazaya, 8 tır, 1 yolcu
otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı belirtilirken, kazada yaralanan 18 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi
altına alındı. Kaza nedeniyle karayolunun bir süre trafiğe kapandığı ve yapılan çalışmanın ardından
tekrar trafiğe açıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170116-0079-TUR --- Rize’de tır ile yolcu midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
Rize’nin Karadeniz Sahil Yolu Derepazarı ilçe merkezi bölümünde bir tır ile yolcu almak için duran
yolcu midibüsü çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de
yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen midibüs devrildiği belirtilirken, olay
yerine gelen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri midibüse sıkışan yolcuları aracı keserek bulunduğu yerden
çıkarttı. Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza
nedeniyle tek yönlü ulaşıma kapanan yol, tır ve midibüsün kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı
(Kyn: AA).
FL-20170117-0080-TUR --- Manisa'da taşkın
Manisa’da etkili olan yoğun sağanak yağış Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde taşkına neden oldu.
Turgutlu ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış Gediz Nehrinin taşmasına neden olurken 100 hektar
tarım arazisi su altında kaldı. Saruhanlı ilçesinde ise yoğun yağışın Kumçay taşmasına neden olduğu ve
200 hektarlık tarım arazisi su altında kaldı. Yetkililerin, Gediz Nehri'nin geçtiği diğer bölgeler ile nehri
besleyen Irlamaz ve Karaçalı çaylarında da taşkın riski olduğunu açıklarken, çiftçileri tedbirli olmaları
konusunda uyardı (Kyn: AA).
DÜNYADA:
VI-20170116-0081-KGZ --- Bişkek'te kargo uçağı yerleşim yerine düştü: 39 ölü, 16 yaralı
(Son Güncelleme Tarihi: 22.01.2017) Hong Kong-Bişkek seferini yapan ACT havayollarına ait kargo
uçağının Bişkek'te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a çıktığı bildirildi. Kazada
yaralanan 16 kişinin tedavilerinin Bişkek’teki hastanelerde sürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 16.01.2017) Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve Bişkek Manas
Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli Boeng 747-400 tipi
kargo uçağı Bişkek yakınlarında saat 01.40 UTC (Türkiye saatiyle 04.40) civarında düştü. Bişkek
yakınlarında yerleşim birimine düşen uçakta ilk belirlemelere göre 32 kişinin öldüğü, 4 kişinin de
yaralandığı bildirldi. Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları'na ait olduğu belirtilen uçakta
5 mürettebatın bulunduğunu, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğünü açıkladı. Arama ve
kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi (Kyn: AA).
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WF-20170116-0082-ITA --- İtalya'nın Cenova kentinde orman yangını
İtalya’nın kuzeybatısında bulunan Cenova kenti yakınlarındaki Voltri ve Pegli kasabaları arasındaki
ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturması sebebiyle yaklaşık 300
kişinin Pegli’den tahliye edildiği bildirildi. Yangın yüzünden A12 ve A10 karayolları gece saatlerinde
trafiğe kapanırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. A12 karayolu, sabah saatlerinde yeniden
trafiğe açıldığı bildirildi (Kyn: AA).
VI-20170116-0083-SOM --- Somali’de trafik kazası
Somali'deki Afrika Birliği Misyonu’na (AMISOM) ait bir kamyonun Somali'nin başkenti
Mogadişu'nun 19 kilometre güneyindeki Calamada köyündeki sivil minibüsle çarpışması sonucu
meydana gelen kazada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 15
kişi de yaralandı. Kaza sonucu yaralananların Mogadişu’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi
altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170117-0084-IRQ --- Bağdat’ta bombalı saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın Ebu Deşir bölgesinde bir halk pazarı yakınında bomba yüklü araçla
gerçekleştirilen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının
park halindeki aracın patlatılması sonucu gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, patlamanın ardından
bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildiğini belirtti. Patlama sonucu çıkan
yangında çok sayıda araç yanarken, çevre bulunan binalarda tahribat oluştu Saldırıyı üstlenen olmadı
(Kyn: İHA).
VA-20170117-0085-IDN --- Endonezya'da Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı
Endonezya'nın batısındaki Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı. Sinabung Yanardağı'nın
faaliyetinde artış gözlendiği, dolayısıyla büyük bir volkanik patlamanın olmasından endişe duyulduğu
açıklanırken, yanardağdan püsküren küllerin 3 kilometre yüksekliğe ulaştığı, yanardağ eteklerinde
yaşayan halkın güvenli bölgeye tahliye edildiği ve halka maske dağıtıldığı belirtildi (Kyn: AA).
CL-20170118-0086-CHN --- Çin'de kömür madeninde göçük: 9 ölü
Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinin Şuocou kentinde bulunan bir madende göçük olduğu ve 9 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Meydana gelen göçükte 10 işçinin mahsur kaldığı belirtilirken, kurtarma
çalışmalarında 1 kişinin göçükten sağ olarak kurtarıldığı, 9 işçinin de cesedine ulaşıldığı belirtildi
(Kyn: AA).
VW-20170118-087-NGA --- Uçaklar yanlışlıkla mültecileri vurdu: 100 ölü
Nijerya Hava Kuvvetleri, Boko Haram üyelerine yönelik düzenlenen operasyon sırasında Kamerun
sınırı yakınlarındaki Rann kentinin kuzeydoğusunda terör hedefleri zannederek bir mülteci kampını
kaza sonucu bombaladığını açıkladı. Bombalama sonucu 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği
açıklanırken, olayda sığınmacıların yanı sıra, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü adına çalışan
Nijeryalılar ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi üyelerinin de ölen ve yaralananlar arasında olduğu
belirtildi (Kyn: İHA).
EQ-20170118-0088-ITA --- İtalya’da 5.7 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi İtalya’nın başkenti Roma’nın 110 kilometre doğusundaki L’Aquila kentinin kuzeyinde
yerel saatle 10.25’de derinliği 9 km olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen
depremin ardından aynı bölgede 11.14’de derinliği 5.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Yetkililer, ilk depremin öncü deprem olduğunu açıklarken, ana depremin ardından büyüklüğü 5.0
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üzerinde 2 tane artçı deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntılar deprem bölgesinde paniğe yol
açarken, Rieti ve çevre yerleşim yerlerinde bazı okulların boşaltıldığı belirtildi. Üst üste meydana gelen
depremlerin ardından Roma'da A, B ve B1 metro hatları tedbir amaçlı boşaltıldı ve ulaşıma ara verildi.
Arama kurtarma ekipleri Castel Catagna beldesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki bir erkeğin
cesedine ulaştı. Castiglione Messer Raimondo beldesinde de itfaiye ekipleri bir anne ve çocuğunu
enkaz altından kurtardı. Depremde bazı binalarda hasar oluştuğu bildirildi (Kyn: AA).
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VW-20170118-0089-MLI --- Mali'de bomba yüklü araçla saldırı: 55 ölü, 115 yaralı
(Son Güncelleme Tarihi: 19.01.2017) Mali Devlet Başkanı, Gao kentindeki askeri kampa bomba
yüklü araçla düzenlenen saldırıda 55 kişinin öldüğünü, 115 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi (Kyn: AA)
(İlk Haber Tarihi: 18.01.2017) Mali’nin kuzeyinde bulunan Gao kentindeki bir askeri kampa bomba
yüklü araçla düzenlenen saldırıda 35 askerin hayatını kaybettiği, 60 askerin de yaralandığı bildirildi.
Saldırının, askerlerin nöbet değişimi sırasında gerçekleştirildiği ve saldırıyı üstlenen olmadığı belirtildi
(Kyn: AA).
VI-20170119-0090-IND --- Hindistan'da okul servisiyle kamyon çarpıştı: 24 ölü
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Etah kentinde kum yüklü kamyonla okul servisinin
kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşları 3 ila 12 arasında olan 24 öğrencinin
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hayatını kaybettiği, 24 öğrencinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer kazanın bölgede yoğun sis
nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirtirken, bölge
okullarında aşırı soğuk nedeniyle eğitime ara verildiği, servisteki öğrencilerin okulunun neden açık
olduğunun soruşturulacağı belirtildi (Kyn: AA).
AV-20170119-0091- ITA --- İtalya’da otele çığ düştü
(Son Güncelleme Tarihi: 26.01.2017) İtalya'daki çığ felaketinde otel enkazında kalan son cesetler de
çıkartılırken, felakette ölü sayısının 29 olduğu kesinleşti. Çığ düşen Rigopiano Oteli'nin enkazında,
kayıp kişileri bulmak üzere bir haftadır yürütülen çalışmaların sona erdiği bildirildi (Kyn: AA).
21.01.2017 Yetkililer, çığ düşen Rigopiano Gran Sasso Resort otelinden 11 kişinin sağ olarak
kurtarıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının da 6’ya yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, zorlu kış
şartlarına rağmen kayıp 23 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği
belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 19.01.2017) İtalya’da gün boyu depremlerle sarsılan ülkede, Pescara kentinin
batısındaki Rigopiano mevkiinde bulunan Hotel Rigopiano Gran Sasso Resort'a hava koşulları ve
sismik hareketlerinin tetiklemesiyle çığ düştüğü belirtilirken, çığ altından 4 kişinin cansız bedeni
çıkarıldı. Sivil Savunma Genel Müdürü, 20’si otel müşterisi, 10’u otel çalışanı olmak üzere toplam 30
kişinin kaybolduğunu açıkladı (Kyn: AA, BBC).
FR-20170119-0092-IRN --- İran’da iş merkezi yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 30.01.2017) Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının da bulunduğu
İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu
17 katlı Plasko İş Merkezi'nde çıkan yangına itfaiyenin müdahale ettiği sırada çöktüğü belirtilirken,
olayda 16'sı itfaiye görevlisi olmak üzere 26 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 200 kişinin de
yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
20.01.2017 İran'ın başkenti Tahran'da 17 katlı iş merkezinin yangın sonrası çökmesi sonucu 20 itfaiye
görevlisinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yangın sonrası çöken iş
merkezinde hayatını kaybedenler için ülkede bir günlük yas ilan edildi. Yangın sırasında iş merkezinde
bulunan 25 sivilden haber alınamadığı ve çöken binanın yanmaya devam ettiği, sıcaklığın yer yer 200
ila 600 derecelerde seyretmesi sebebiyle arama kurtarma cihazları ve köpeklerinin bu durumdan
olumsuz etkilendiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 19.01.2017) İran'ın başkenti Tahran'da içinde 400’ü aşkın plastik ve tekstil dükkanı
bulunan 17 katlı Plasku İş Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası
çöken binada enkaz altında en az 30 itfaiyecinin kaldığı açıklandı. Olayda yaklaşık 84 kişinin
yaralandığı ve çoğunluğunun itfaiye personeli olduğu belirtilirken, ölü sayısı hakkında resmi bir
açıklama yapılmadı (Kyn: AA).
VI-20170120-0093-AUS --- Avustralya'da otomobil yayaların arasına daldı: 3 ölü, 20 yaralı
Avustralya'nın Melbourne kentinde trafikte hızla seyreden otomobil, kent merkezinde işlek bir caddede
yayaların arasına daldığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis
ve sağlık ekibi sevk edilirken, hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu
bildirildi. Melbourne polisi söz konusu bölgeyi trafiğe kapattığı belirtildi (Kyn: AA).
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TC-20170121-0094-USA --- ABD’nin Florida eyaletini kasırga vurdu: 6 ölü
ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle Florida eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saatteki hızı 215 ile 240 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle bölgede
yaşayan binlerce kişinin etkilendiğini açıklarken, vatandaşlardan evlerinden ayrılmamaları uyarısında
bulunuldu. Eyaletin güneyinde yaşayan 10 milyon kişinin etkili olan olumsuz hava koşullarından
etkilendiği, yaklaşık 1milyon kişinin risk altında bulunduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170121-0095-PAK --- Pakistan’da bombalı saldırı
Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Kuram ilçesinin merkezi Paraçinar'da bulunan sebze-meyve
pazarında bir çuvalın altına yerleştirilen bombanın pazarın kalabalık olduğu bir saatte uzaktan
kumandayla patlatılması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 60'ın üzerinde kişi de yaralandı. Yaralılardan
birçoğunun durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtilirken, durumları
ağır olanlar, bölgedeki hastanede ekipman ve doktor sıkıntısı nedeniyle askeri helikopterlerle Peşaver'e
taşındığı bildirildi. Askeri helikopterlerin destek verdiği ordu birliklerinin de saldırı sonrası yürütülen
çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildiği belirtildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen
olmadı (Kyn: AA).
FR-20170121-0096-ROU --- Romanya'da gece kulübünde yangın: 38 yaralı
Romanya'nın başkenti Bükreş'te Bamboo adlı bir gece kulübünde çıkan yangında 38 kişi yaralandı.
Yaralılardan çoğunun dumandan zehirlendiği, olay yerine 20 ambulansın sevk edildiği ve bir yaralının
durumunun ağır olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gece
kulübünde bazı kişilerin, yasak olmasına rağmen sigara içtiği ileri sürüldü (Kyn: AA).
VI-20170121-0097-ITA --- İtalya’da otobüs kazası: 16 ölü
Fransa'daki okul gezisinden Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat eden ve çoğunluğu 14 ila 18
yaşındaki Macar gençleri taşıyan otobüs, Verona'nın doğu çıkışında bir köprü sütununa çarptıktan
sonra alev aldı. Verona kentinden geçen A4 karayolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada
otobüste sıkışan 16 kişi hayatını kaybetti. Kazada 1’i komada 12 kişinin ağır, 13 kişinin hafif
yaralandığı belirtilirken, yaralılar Borgo Trenta, Verona gibi çevre illerde tedavi altına alındı. Meydana
gelen kazadan 12 yolcunun yara almadan kurtulduğu belirtildi. Macaristan'da, İtalya'daki otobüs
kazasında hayatını kaybeden öğrenciler için 23 Ocak'ta bir günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi
(Kyn: AA).
LS-20170121-0098-CHN --- Çin’de toprak kayması
(Son Güncelleme Tarihi: 22.01.2017) Yetkililer, Nancang kasabasında çöken üç katlı otelin enkazında
mahsur kalan 10 kişinin cesetlerinin bulunduğunu ve ölü sayısının 12'ye çıktığını duyurdu. Bölgede
arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 21.01.2017) Çin'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletindeki Nancang
kasabasında üç katlı bir otel, bölgede meydana gelen heyelanda çöktü. Meydana gelen toprak
kaymasında çöken otelde göçükten 5 kişinin çıkarıldığı, 2'sinin hastanede hayatını kaybettiği
belirtilirken, göçük altında 10 kişinin daha bulunduğu belirtildi. Yetkililer arama kurtarma
çalışmalarının sürdürdüğünü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı (Kyn: AA).
VW-20170121-0099-AFG --- Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 43 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde bir karakola Taliban militanları
tarafından düzenlenen saldırı üzerine çıkan çatışmada 16'sı polis hayatını kaybetti. Militanların, Sur
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Bagal bölgesinde polis karakoluna dört koldan gerçekleştirdiği saldırının ardından çıkan çatışmada 27
militanında öldürüldüğü belirtildi. Karakola saldıran Taliban militanları arasında yabancı uyruklu
kişilerin de bulunduğu, bölgeye takviye birliklerinin ulaşmasıyla militanların olay yerinden kaçtığı
belirtildi. Taliban’ın ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi (Kyn: AA).
TC-20170122-0100-USA --- ABD’nin Mississippi eyaletinde kasırga: 8 ölü
ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle Mississippi eyaletinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saatteki hızı 215 ile 240 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle bölgede
yaşayan binlerce kişinin etkilendiğini açıklarken, bölgede yaşayanlara şiddetli yağış, su baskını ve
kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Mississippi Acil Durum Yönetim Kurumu, hortumun sadece
Forrest County'de 411 evin tamamen yıkılmasına ve büyük zarar oluşmasına yol açtığı, 588 evde de
küçük çaplı hasar meydana geldiğini açıkladı. Eyaletin farklı bölgelerinde de evlerde büyük zarara yol
açan hortumun, toplamda bin 100'den fazla evin yıkılmasına neden olduğu bildirildi (Kyn: AA).
EQ-20170122-0101-PNG --- Papua Yeni Gine'de 7,9 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Papua Yeni Gine'nin Bougainville adasındaki Panguna kentinin 41 kilometre kuzeybatısı
olan 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 14.30’da yerin 150 kilometre
derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Papua Yeni Gine,
Solomon Adaları, Nauru, Pohnpei, Kosrae, Vanuatu, Chuuk ve Endonezya kıyılarında tsunami uyarısı
yaptı. Papua Yeni Gine Jeoloji Gözlem Ofisinin Müdür Yardımcısı, depremin çok derinlerde meydana
gelmesi sayesinde tsunami riskinin olmadığını belirtirken, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, tsunami
uyarısını kaldırdı. Depremde can ve mal kaybı olmadı (Kyn: EMSC, AA).
ZAMAN (UTM)
2017-01-22 04:30:23

Enlem Boylam
6.20

155.10

YER

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)

PAPUA YENİ GİNE

7.9

150.0
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VI-20170122-0102-IND --- Hindistan'da tren kazası: 36 ölü
Hindistan'ın güneydoğusundaki Andhra Pradeş eyaletinde, Jagdalpur’dan Bhubaneswar’a giden bir
yolcu treninin Kuneri istasyonunda raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada 36 kişi hayatını kaybetti.
Kazada 100'e yakın kişi de yaralanırken, yaralılar arasında çok sayıda kişinin durumunun ağır olduğu,
bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn: AA).
TC-20170122-0103-USA --- ABD’nin Georgia eyaletini kasırga vurdu: 11 ölü
ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle Georgia eyaletinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saatteki hızı 215 ile 240 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle uyarıda
bulunurken, Georgia Acil Durum Yönetimi Kurumu, ölümlerin ve yaralanmaların Cook, Brooks ve
Berrien kentlerinde meydana geldiğini belirtti. Kasırga, evlerin çatlarını uçurdu, ağaçları, elektrik
direklerini ve kabloları yerle bir etti, araçları takla attırarak sağa sola savurdu. Yetkililer, vatandaşlara
camlardan uzak durmaları uyarısında bulundu (Kyn: AA).
TC-20170122-0104-USA --- ABD’nin Güney Carolina eyaletini kasırga vurdu: 3 ölü
ABD'de etkili olan fırtına nedeniyle Güney Carolina eyaletinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin
de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saatteki hızı 215 ile 240 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle
bölgede yaşayan binlerce kişinin etkilendiğini açıklarken, vatandaşlardan evlerinden ayrılmamaları
uyarısında bulunuldu. Eyaletin güneyinde yaşayan 500 bin kişinin etkili olan olumsuz hava
koşullarından etkilendiği, yaklaşık 100 bin kişinin risk altında bulunduğu belirtildi (Kyn: AA).

Planlama ve Operasyon Birimi
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