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İSTANBUL
21°C / 22°C

EURO 4,14 DOLAR 3,53 ALTIN 146,65

Haluk Levent'in çağrısı
karşılık buldu

Bakan Özhaseki'den
skandal deprem

yorumu: Ülkenin altı
oynak, üstünde

Ayvalık yangınında
sabotaj iddiaları Meclis

gündeminde

Bodrum'daki cennet
adaya ziyaret
yasaklanabilir

1.

Henüz okumadığınız ancak diğer okurların şu anda en

çok tıkladıkları haberler. Daha fazlası�

6,990円〜 詳細情報

6,990円〜 詳細情報

6,990円〜 詳細情報

神戸発東京(羽田)着航空券

東京(成田・羽田)発神戸着航空券

神戸発東京(成田・羽田)着航空券

ÖSYM Başkanı Ömer
Demir istifasının
ardından soruları
yanıtladı

ÖSYM Başkanı Ömer
Demir istifa etti

Memur Sen: Teklif
müzakereye uygun ama
imzaya uygun değil

Haluk Levent'in çağrısı karşılık buldu

22 Ağustos 2017 Salı
Apple Android

Aboneler İletişim

YAZARLAR GÜNDEM SİYASET TÜRKİYE DÜNYA EKONOMİ KÜLTÜR-SANAT ÇİZERLER SPOR YAŞAM TEKNOLOJİ EĞİTİM FOTOĞRAF VİDEO ENGLISH

Ana Sayfa Çevre İstanbul fırtına ve sele teslim... Yağış ve dolu hayatı felç etti

İHA Yayınlanma tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe, 18:23

İstanbul fırtına ve sele teslim... Yağış ve dolu
hayatı felç etti
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen şiddetli
yağmur doluyla birlikte etkisini göstermeye başladı. Şiddetli yağış nedeniyle
Kurtuluş'ta mezarlık duvarı çöktü, Kağıthane'de yıldırımın isabet etmesi sonucu bir
binada yangın çıktı. Avrasya Tüneli trafiğe kapatılırken toplu ulaşım araçlarının
seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

İstanbul'da Marmaray seferleri durduruldu

İstanbul'da aniden bastıran dolu korkuttu

Metro durakları ve metrobüs yolları göle döndü

Tweetle

Takip et: @cumhuriyetgzt

instela'da paylaş

Kaydet Kaydettiklerim

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Bulut'a
çocuk istismarından suçüstü

Halk oyunları da
yasak

Memur zammında
uzlaşma sağlandı
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大阪(関西・伊丹)発東京(成田・羽田)着航空券

格安航空券の予約・比較ならskyticket（スカ
イ…

2,870円〜
詳細情報

神戸発東京(成田・羽田)着航空券

格安航空券の予約・比較ならskyticket（スカ
イ…

6,990円〜
詳細情報

東京(成田・羽田)発神戸着航空券

格安航空券の予約・比較ならskyticket（スカ
イ…

6,990円〜
詳細情報

「いいね！」した友達はまだいません

İstanbul'da şiddetli sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti. Sağanak sonrası pek çok noktayı

su bastı, trafik felç oldu, vatandaşlar yollarda kaldı. Yağış nedeniyle hava ve deniz ulaşımı da

olumsuz etkilendi.

Bazı noktalarda diz boyu su birikintisi oluştu. Cep telefonlarının zaman zaman çekmediği, bazı

noktalarda elektrik kesintileri yaşandığı görüldü. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, E-5 Silivri

yönünde trafiği durdurdu. Metro seferleri de iptal edildi.

İstanbul'da Marmaray seferleri durduruldu

Marmaray'ın internet sitesinde, seferlerin geçici olarak durdurulduğu  duyuruldu. Marmaray

hattının duraklarından Ayrılık Çeşmesi'nde yağmur suları tren raylarına aktı

E-5 SULAR ALTINDA

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle E-5 karayolunu bir anda su

bastı. Araçlar su basan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

METROYU YİNE SU BASTI

Yenikapı-Havalimani metrosu alarma geçti. Vatman her durakta "Sayın yolcular lütfen acele

edin. Aracı acil çıkarmam lazım" anonsu yapıldı. Yenikapı'dan Bayrampaşa'ya kadar olan

bölüm su altında kaldı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu.

KÖPRÜDE TRAFİK DURDU

Şiddetli yağış nedeniyle köprüde trafik geçici olarak durdu. Yaklaşık 15 dakika sonra trafik ağır

biçimde işlemeye başladı. 

DURAKLARA SIĞINDILAR

Aniden başlayan şiddetli dolu yağışı sokaktaki yurttaşlar arasında paniğe neden oldu.

A-
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AVRASYA TÜNELİ KAPATILDI

Deniz ulaşımında aksaklıklar sürerken, bazı vapurlar denizin ortasında kaldı. Avrasya Tüneli

ise trafiğe kapatıldı. Yağmurun etisinin geçmesinin ardından trafik tek taraflı olarak ilerlemeye

başladı.

Avrasya Tüneli İşletmesi'nden açıklama

Avrasya Tüneli,İstanbul'daki şiddetli yağış sonrası trafiğe kapatılmıştı. Tünel işletmecilerinden

yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına sırasında tünel içerisindeki

araçların kötü hava şartlarında dışarıya çıkamaması ve Avrasya Tüneli’ne sığınması sebebiyle

tünel Avrupa-Asya yönünde 17 dakika, Asya-Avrupa yönünde ise 11 dakika boyunca geçici

olarak kapatılmıştır. Avrasya Tüneli’nde şu anda tüm sistemler çalışmaktadır.Asya yakasında

tünel girişine bağlanan D100 Karayolu’nda ise kısmi su birikintisi oluşmuş olup Asya-Avrupa

istikameti tünel girişini engellemektedir. İSKİ ekipleri suyun tahliye edilmesi yönünde

çalışmalara devam etmektedir.Avrupa-Asya yönü ise D100 Karayolu’ndaki trafik yoğunluğu

sebebiyle kısa süreliğine kapatılmıştır." denildi.

ATATÜRK HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

İstanbul’da etkisini gösteren şiddetli yağış, Atatürk Havalimanı’ndaki uçuşları da olumsuz

yönde etkiledi. Yağış nedeniyle bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi.

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur etkisini sürdürürken Atatürk

Havalimanı'nda şiddetli yağıştan nasibini aldı. Yağışın etkisiyle Havalimanı'nda iniş yapmaya

hazırlan uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise başka meydanlara

yönlendirildi. Havalimanından kalkış yapmaya hazırlanan uçaklar ise bir süre beklemek

zorunda kaldı.

Şiddetli yağışın etkisiyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katından terminali içerisine su

sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen havalimanı yetkilileri su sızıntısının

yaşandığı bölgedeki yolcuları uzaklaştırarak önlem aldı. Görevliler terminal içerisindeki suyun

tahliyesi için çalışma başlattı.

UZUNÇAYIR'DA REKLAM PANOSU DEVRİLDİ

Uzunçayır'da üst geçitin korkuluğundaki reklam panosu metrobüs yoluna düştü. Metrobüs

seferleri uzun süre yapılamadı.
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OTOMOBİL CAMLARINI KIRDI

Şiddetli dolu nedeniyle otomobillerin camları kırıldı. Araçların içindeki yolcu ve şoförler hafif

yaralandı.

Haydarpaşa'da vinç devrildi, yangın çıktı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'nda vinç devrildi.

Vincin devrilmesi sonuncu yangın çıktı. Çıkan yangın 2 saatlik bir söndürme çalışmasıyla

kontrol altına alndı. Yaralanan bir kişi hastanaye kaldırıldı.
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Kurtuluş'ta mezarlık duvarı çöktü: 2 yaralı

İstanbul Kurtuluş'ta Pangaltı Mezarlığı'nın duvarı yıkıldı. Araçlar ve yolda yürüyenler zarar

gördü, altında kalan iki yurttaş güçlükle çıkarılıp hastaneye taşındı. Enkazda kimsenin

kalmadığının anlaşılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.

Eyüp'te yangın

Eyüp'te yıldırım düşmesi sonrası yangın çıktı. Palet deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri

müdahale etti. Yangın yerinden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İBB'den uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul'da etkili

olacak olan şiddet yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer

verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre bugün öğleden sonra ve

akşam saatlerinde Marmara bölgesi başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök

gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor.

Ayda nasıl 83.000 TL para
kazandığımı öğrenmek ister
misiniz?

Ayda 68,000 lira!

Altın, Dolar, Euro, TL
yükselecek mi düşecek mi?
Öngörünüzü yapın, %85
oranında kar elde edin.

Bu işi Herkes Yapabilir!

Daire Alanlara Bayram
Hediyesi!

Deluxia Park Kartal!
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marmaray, hastanaye, geçitin, alndı, etisinin, vatman

UYGULAMALAR GALERİLER

神戸発東京(成田・羽田)着航空券

6,990円〜 詳細情報

神戸発仙台着航空券

5,000円〜 詳細情報

東京(成田・羽田)発神戸着航空券

6,990円〜 詳細情報

BÖLÜMLER

Astroloji Çalışma Yaşamı Çevre Dünya Eğitim Ekonomi English Gezi Kitap Konser Kültür-Sanat

Otomobil Piyasalar Sağlık Sinema Siyaset Sokak Spor Teknoloji Tiyatro Türkiye TV Rehberi

Uzay Yaşam Yazı Dizileri * Şu Anda Cumhuriyet Kitapları

© 2017 www.yaynet.com.tr

Sürücünün kontrolünden
çıkan otomobil ağaca
çarpıp ikiye bölündü
Eskişehir'de sürücünün
kontrolünden çıkan otomobil...

Bak nasıl zengin oldum!
Ankaralı bir kadın, milyonlar
kazandıran sırrını açıklıyor!

TEM'de zincirleme trafik
kazası: 6 ölü, 1 yaralı
TEM Otoyolu Muallimköy
mevkinde meydana gelen
zincirleme trafik kazasında 6 kişi...

İlginç Ama İşe Yarıyor
Uzmanlar uyarıyor. Kilo sorunu
olmayanlar içmesin.

Adıyaman'da bulunan
Rus generalin mezarının
bulunduğu arazi sahibini
isyan etti
Arazide toplu konut yaptırmak...

Büyükelçi oldu hala derdi
CHP: CHP İngiltere’de
olsa ne yapacak?
Nakşi şeyhinin önünde diz çökmüş
fotoğrafı ve ABD...

REKLAM

REKLAM

E-Gazete

Cumhuriyet Arşivi

Reklam

Künye

İletişim

Yayın İlkeleri

RSS

/ /iPhone iPad Android

Günlük Gazete Manşetleri

Şans Oyunları

Kaydettiklerim

Manşetleri Sitene Ekle

Hava Durumu

2014 Yerel Seçimleri

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

2015 Genel Seçimi (7 Haziran)

2015 Genel Seçimi (1 Kasım)

Seçim 2015

2017 Anayasa Referandumu

Video Galeri

Foto Galeri

Haber

Yaşam

Kültür-Sanat

Çevre

Gezi

İlhan Selçuk'un
Yazıları

21 Haziran 2010

tarihinde yitirdiğimiz

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı

İlhan Selçuk'un yazılarından

seçmeleri okurlarımızla

buluşturuyoruz. Bu köşede

aydınlanmanın bilgesi Selçuk'un

günümüze ışık tutan yazılarını

bulabileceksiniz.

Yazarlar Gündem Siyaset Türkiye Ekonomi Spor Foto Galeri Video Tüm Bölümler 

İstanbul fırtına ve sele teslim... Yağış ve dolu hayatı felç etti - Cumhu... http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cevre/790734/istanbul_firtina_...

6 / 6 2017/08/22 14:26


