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I) Bulgaristan’da Baraj Çökmesi ve Çevre Ülkelere Etkisi 1
1. Gün
Bulgaristan'ın Harmanlı bölgesindeki yağmur ve karların erimesi nedeniyle İvanova barajının
duvarlarının yıkılması sonucu bölgedeki 3 köy sular altında kaldı. Meriç Nehri'nin debisi
Bulgaristan'ın Sivilingrad bölgesinde bin 116 metreküp saniyeye yükseldi.
Metrekareye 100 litre yağış düşen bölgede, su dalgaları 3 metreye kadar yükseldi. Eriyen kar
ve yoğun yağış nedeniyle acil durum ilan edilen Zlatogard ve Nedelino belediyelerindeki halk
tahliye edildi. 30dan fazla kişi Sivil Savunmaya ait botlarla kurtarılabildi.

Şekil 1-Sellerden etkilenen bölge
Haskovo bölgesine iki helikopter gönderildi. Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterler
bölgeye iniş yapamadı. Haskovo bölgesinde halkın yüksek kesimlere çıkması çağrısı yapıldı.
Harmanı’nın Leshnikovo köyü de sel dalgalarından dolayı tahliye edildi.

Şekil 2-Haskova köyü
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Güney Bulgaristan’daki Kardzhali ve Smolyan’da sel baskınlarından dolayı kırmızı kod ilan
edildi. Bulgaristan genelinde dondurucu soğuklardan dolayı turuncu kod ilan edilirken, doğu
kesimlerinde halen sarı kod geçerli olmaktadır. Sivil Savunma Birliği halkı, sakin olmaları
konusunda uyardı
1700 nüfuslu Obruchishte köyünde 200 ev sular altında kaldı. Bölgeye yakın olan Kömür
madeni selden etkilenirken, faaliyetine ara verdi.
Bulgar Dış İşleri Bakanlığı komşu Türkiye ve Yunanistan’ı Ivailovgrad ve Studen Kladenetz
barajlarında meydana gelen taşkınlar konusunda uyardı.
Sellerde 9 kişi hayatını kaybetti.
2. Gün
Radnevo-Lyubenovo, Simeonovgrad-Harmanli ved Harmanli-Svilengrad-Lyubimets arasında
tren seferleri yapılamıyor. Sel nedeniyle Haskovo-Svilengrad yolunda, Lyubimets ve
Svilengrad ile Harmanli ve Lybumets arasında hizmet verilmiyor. Trafik Maritsa Çevreyolu
üzerinden yapılmaktadır. Svilengrad’ta 75 kişi tahliye edildi. Kapitan Andreevo sınırındada
yol kapanırken, araçlar Lesovo sınır geçişine yönlendirildi.
Momchilgrad belediyesi sınırlarındaki iki köprü erozyon nedeniyle yıkıldı.
Plovdiv, Stara Zagora ve Kardzhali deki vatandaşlar Biser’e yönlendirildi ve 5 ton yiyecek
dağıtıldı.

Şekil 3-Biser köyü
3. Gün
8 Şubat günü ülkede yas ilan edildi. Maritsa Iztok kiremit fabrikası faaliyete geçti. Kömür
madenine erişim sağlanması acil durum ekipleri pompa istasyonuyla tren yolunun tamiri için
çalışmalar yaptılar. Kentte okullar tüm hafta boyunca tatil edildi.
BDZ tren hattında raylardaki kar nedeniyle seferler aksmakta veya yapılamamatadır.
Yolculara acil durum dışında tren yollarını kullanmamaları çağrısı yapılmıştır.
Burgas limanı kullanılabilir durumdayken, Varna limanı fırtına ve dalgalar yüzünden hizmet
verememektedir. Plovdiv havaalanının ise çatısı çökmüştür.
İtalya ve Polonya acil yardım için çadır, kıyafet ve kum torbası yardımında bulundu. Avrupa
Sivil Savunma Mekanizması’da Bulgaristan için tekrar aktif olacağını bildirdi. Daha önce
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2010 yılındaki Hollanda ve İngiltere’deki yoğun kar ve soğuk havayla mücadele için aktif
olan kurum, yollarda tuzlama çalışmaları yapılmasına destek vermişti.
Yunanistan Evros(Meriç) nehrinin yükselmesi sonucu acil durum ilan etti. Taşkınlar
Thessalia’da etkin olurken, Atina ve Patras arasındaki ana yol sular altında kaldı.
II) Türkiye’ye Etkileri 2
1. Gün
Bulgaristan'daki barajın yıkılması sonucu taşan suyun gece 20.00 ve 24.00 sıralarında
Edirne'ye ulaşmasının, Meriç Nehri'ne Arda Nehri'nin de katılmasıyla nehrin debisinin 1500
metreküp/saniyeye ulaşmasının beklendiği açıklandı.
Meriç'in taşkın seviyesi bin 300 metreküp saniye olduğu, Meriç Nehri'nde taşkın riski
bulunurken Tunca Nehri'nin de seviyesinin 130 metreküp/saniyeye ulaştığı ve Kırkpınar
güreşlerinin yapıldığı er meydanının bir kısmının sular altında kaldığı raporlandı.
Sarayiçi'ne giden Kanuni ve Fatih köprüleri trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.
Taşkın nedeniyle Sarayiçi'nin bir bölümü sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle Kapıkule Sınır
Kapısı ve karşısında bulunan Kapitan Andreevo sınır kapısı otobüs, TIR ve diğer araçların
geçişine tamamen kapatıldı. Kum torbaları yerleştirildi.
2. Gün
Taşkın suları sabah erken saatlerde Edirne'ye ulaştı. Meriç Nehri'nin debisi 1300
metreküp/saniyeye ulaşırken, nehir kenarında bulunan çay bahçeleri, parklar ve devlet
kurumlarına ait sosyal tesislerin bir bölümü sular altında kaldı. Tunca Nehri kenarında
bulunan bazı iş yerleri ile Evliya Kasım Paşa Camii ve bazı çiftlik evleri de sular altında kaldı.
Meriç Nehri'nin debisinin 1800 metreküp/saniyeye çıkması beklenirken, Sivil Savunma,
Edirne Belediyesi kurtarma ekipleri ve Edirne Arama Kurtarma (EDAK) ekipleri nehir
kenarında botları ile hazır bekletildi.
Taşkın nedeniyle Karaağaç semtinde bulunan okullar taşkın riski geçene kadar tatil edildi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve Yunanistan’ı taşkın sebebiyle uyardı.
Yunanistan'daki Arda Nehri üzerinde bulunan yazlık seddelerin patlaması nedeniyle beklenen
oranda suyun gelmediği açıklandı.
3. Gün
Edirne'de su taşkını tehlikesi devam ederken, gece buzlanma sebebiyle Tunca ve Meriç
nehirleri kısmen dondu. Kurtarma ekiplerinin botları da buz kütlelerinin arasında kaldı.

2

İhlas Haber Ajansı

3

Şekil 3-Edirne
Edirne'de su taşkını tehlikesi devam ederken, suların biraz daha yükselmesiyle GölbabaEdirne istikameti yolu sular altında kaldı. Yol trafiğe kapanınca, sürücüler başka
güzergâhlardan Edirne'ye gitmeye çalıştı.
Orman ve Su işleri Bakanlığı, hava sıcaklıklarının birden bire artması halinde kar erimesinin
sıkıntı yaratabileceğini ve hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.
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