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12 - 18 EYLÜL 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EQ-20160912-1084-TUR --- Manisa'nın Akhisar İlçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Doğuca Köyü olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 11.26’da meydana gelen ve odak derinliği 13.6 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Akhisar ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.09.12

11:26:04

38.8978

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

27.7423

13.6

-.-

5.0

-.-

Yer

Doğuca-Akhisar-MANİSA

VW-20160912-1085-TUR --- Van'da bombalı saldırı
Van’da Van Valiliği'ne 200 metre uzaklıkta, işyerlerinin yoğun olduğu ve AK Parti il binasının da
bulunduğu yerde saat 10.50 sıralarında düzenlenen bombalı saldırıda 2’si polis en az 48 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada saldırıda bomba yüklü aracın kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri, polisler ve vatandaşların yardımıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın ardından binada çıkan yangın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından söndürüldü. Saldırıda AK
Parti İl Başkanlığı binası ile bölgedeki bir otel büyük çapta hasar gördü. Bölgede çok sayıda ev ve
işyerlerinin de camları kırıldı. Bölgeye doğalgaz kokusu yayılması üzerine ekipler çalışma yaptı. (Kyn:
yenisafak.com).
EQ-20160912-1086-TUR --- Manisa'nın Akhisar İlçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Köyü olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 12.29’da meydana gelen ve odak derinliği 13.1 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Akhisar ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
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Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.09.12

12:29:37

38.8925

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

27.7287

13.1

-.-

4.5

-.-

Yer

Kapaklı-Akhisar-MANİSA

EQ-20160912-1087-TUR --- Manisa'nın Akhisar İlçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Köyü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 13.05’de meydana gelen ve odak derinliği 10.6 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Akhisar ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.09.12

13:05:35

38.8887

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

27.7208

10.6

-.-

4.1

-.-

Yer

Kapaklı-Akhisar-MANİSA
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FR-20160913-1088-TUR --- Dicle Üniversitesi'nde yangın
Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki lojmanların yakınındaki
fidanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa süre
içerisinde geniş bir alana yayılan yangına olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve
yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldığı belirtildi. Yetkililer, yerleşke
içerisinde yer alan 100 dönümlük arazinin yandığını, yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığını belirtti
(Kyn: star.com.tr).
VI-20160914-1089-TUR --- Diyarbakır’da yangın kazaya sebep oldu
Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 20 kişi yaralandı. Zincirleme kazanın
anız yangını nedeniyle yükselen dumanların karayolunu kaplaması nedeniyle sürücülerin görüş
mesafesini çok düşürmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi. İtfaiye ekipleri kazanan ardından
bölgedeki tarlalardaki anız yangınlarını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn:
TİMETÜRK).
VI-20160916-1090-TUR --- Trabzon'da yolcu midibüsü devrildi: 20 yaralı
Hopa'dan Trabzon'a giden yolcu midibüsünün Trabzon’da Çamburnu mevkiinde yağmur nedeniyle
kayganlaşan yolda devrildiği bildirildi. Kazada 20 yolcu yaralanırken, yaralananların çevredekiler
tarafından araçtan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Of ve Sürmene ilçelerindeki hastanelere
kaldırıldığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle Karadeniz
Sahil Yolu'nda ulaşım bir süre aksadı (Kyn: AA).
WF-20160917-1091-TUR --- Sivas'ta orman yangını
Sivas’ın Hafik ilçesi Çakmak Köyü’nde ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Köyün Kavraz mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına Sivas Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri
ve ekipler sevk edilirken, rüzgârın da etkisiyle hızla yayılan alevlere, sarp ve dik yamaçlar nedeniyle
arazözlerle müdahale edilemedi. Yangında, yaklaşık 200 hektar alanın kül olduğu bildirildi (Kyn: AA).
EP-20160917-1092-TUR --- Karaman’da kuduz vakası
(Son Güncelleme Tarihi: 28.09.2016) Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı
Hastanesi enfeksiyon bölümünde kuduz tedavisi gören V.A.’nın tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybettiği bildirildi. Yakınları tarafından Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi
morgundan alınan V.A'nin (32) naaşı, Osmaniye'deki Yeşilyurt Camisi'ne götürüldü. Burada kılınan
cenaze namazının ardından V.A'nın cenazesi, Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi (Kyn: İHA).
(İlk Haber Tarihi: 17.09.2016) Karaman’da yaşayan V.A.’yı (34) yaklaşık 45 gün önce evinin önünde
akşam otururken alnından yarasa ısırdı. V.A. çok büyük bir yara olmadığı için önemsemeyerek
hastaneye gitmediği belirtilirken olaydan 15-20 gün sonra baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik
şikâyetiyle hastaneye gittiği ve doktorlar tarafından soğuk algınlığından şüphelenip ilaç yazılarak
hastanın eve gönderildiği belirtildi. V.A. ilaçları kullanmaya başladığı ancak olaydan yaklaşık 45 gün
sonra bu kez hayal görme, ışıktan, sesten rahatsız olma gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Bunun
üzerine tekrar hastaneye giden V.A.’ya teşhis konulamadı. V.A. kendi isteğiyle 17 Eylül 2016 tarihinde
Adana’ya gelerek burada Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne akşam acil servisten giriş
yaptığı ve burada yapılan tetkikler sonucu hastaya kuduz teşhisi konulduğu bildirildi. Hastanın
karantina altına alındığı ve ambülansla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne
sevk edildiği ve hastanede enfeksiyon bölümünün yoğun bakımında karantina altına alındı. Hastanın
durumunun ağır olduğu belirtildi. Hastanın kuduz olduğu kesinleşince Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi
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Devlet Hastanesi acil servisinde o sırada çalışan hemşire, doktor, güvenlik görevlileri, o saatte acile
gelen hastalar, hastayı taşıyan ambulanstaki görevlilerle hasta ile temas eden bütün aile bireylerine de
kuduz aşısı yapıldı (Kyn: İHA).

DÜNYADA:
VA-20160912-1093-FRA --- Piton de la Fournaise volkanik dağı yeniden harekete geçti
Fransa’nın Hint Okyanusu açıklarındaki denizaşırı Reunion Adası’nda bulunan Piton de la Fournaise
volkanik dağı yeniden harekete geçti. Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen dağdan
aniden yükselmeye başlayan ve 30 metre yüksekliğe kadar çıkan lavlar nedeniyle bölgede yaşayanların
yanı sıra 250 kadar turistin de tahliye edildiği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
EQ-20160912-1094-KOR --- Güney Kore'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Kore Meteoroloji Ajansı, Gyeongju kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini
duyurdu. Kore Meteoroloji Ajansı, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin 5,4 büyüklüğünde ve
merkez üssünün Gyeongju'nun 8 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Açıklamada, depremin can
kaybına neden olmadığı, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayraca deprem nedeniyle bazı binalarda küçük
çatlaklar meydana geldi. Deprem, başkent Seul dahil ülkenin birçok bölgesinde hissedildi (Kyn:
EMSC, TİMETÜRK).
ZAMAN (UTM)
2016-09-12 20:32:54

Enlem Boylam
35.78

129.14

YER
GÜNEY KORE

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.5

10.0

VW-20160912-1095-YEM --- Yemen'de hava saldırıları: 21 ölü
Yemen'de başkent Sana'nın kuzeyindeki Arhab Mahallesi'nde açılan bir içme suyu kuyusu, hava
saldırılarının hedefi oldu. Kuyu inşasında çalışan işçileri hedef alan saldırıda 15 kişi öldü, 20'den fazla
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kişi yaralandı. Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona ait savaş uçaklarının kazı makinesini hedef
aldığını, ilk saldırıda 4 işçinin öldüğünü, ikinci saldırı ise yaralılara yardıma koşan sivillere isabet ettiği
belirtildi. İlk saldırıda 3 patlamanın meydana geldiği belirtilirken, insanların yardıma koştuğu ikinci
saldırıda uçakların geri gelip 5 kez daha ateş ettiği belirtildi. Uçaktaki pilotun, makineyi roketatar
sandığının tahmin edildiği bildirildi (Kyn: TİMETÜRK).
TC-20160914-1096-TWN--- Tayvan’ı Meranti tayfunu vurdu
(Son Haber Tarihi: 16.09.2016) Tayvan’ı etkisi altına alan süper tayfun Meranti tayfunu nedeniyle 1
kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı bildirildi. Dünyada bu yıl şimdiye kadar meydana
gelen en şiddetli fırtına nedeniyle ülkenin güneyinde çok sayıda okul ve iş yeri kapatıldı. Yaklaşık 1500
kişi bölgeden tahliye edildi. Tayvan Merkez Hava Bürosu, 5’inci kategori fırtınanın ülkenin güneyi ve
doğusundaki birçok kenti etkileyeceği uyarısında bulundu. Bölgede on binlerce eve elektrik
verilemediği belirtildi. Meteoroloji uzmanları tayfunun hızını biraz kaybettiği fakat saatte 216
kilometre hızla ilerlediğini belirtti. Süper tayfun Tayvan’ın güneyinde ulaşımı felç ederken çok sayıda
iç hat uçak seferi iptal edildiği, dış hat seferlerinin de etkilendiği bildirildi. Meranti Tayfunu’nun
Tayvan’dan sonra Çin’in güneyini de vurması bekleniyor (Kyn: İHA).
(İlk Haber Tarihi: 14.09.2016) Tayvan, Pasifik üzerinden saatte 295 km hızla ilerleyen Meranti
tayfununun etkisini göstermeye başladığı bildirildi. Süper tayfun diye adlandırılan tayfunun Tayvan’ın
güneyini etkilerken, yetkililerin alarm durumuna geçildiği ve aşırı yağmur, sel, toprak kayması ve
tayfunun yıkıcı etkilerine karşı halkın uyarıldığını belirtti. Kum torbalarıyla evlerinin önüne setler
kuran vatandaşların gıda stokladığı belirtilirken, bazıları kıyı şeridini tahliye ederek daha güvenli
bölgelere sığındı. Hızı saatte 240 km’yi geçen fırtınalar süper tayfun olarak adlandırılırken, Meranti,
son 24 saat içinde 5. kategoride bir kasırgaya denk seviyeye ulaştığı bildirildi (Kyn: İHA).
VI-20160914-1097-MEX --- Meksika'da trafik kazası: 11 ölü
Meksika'nın Jalostotitlan kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 8 kişi
yaralandı. Jalisco Eyaleti Sivil Savunma Ofisi, kazanın Guadalajara kentinin 130 kilometre
kuzeydoğusunda, Jalostotitlan kasabası yakınlarından minibüs ile çekicinin çarpışması sonucu meydana
geldiğini açıkladı. Kazada 8 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3’ünün ise hastaneye
götürüldükten sonra öldüğü belirtildi. Kazaya karışan çekicinin şoförünün yaralı olarak kurtulduğu
belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma açıldı (Kyn: star.com.tr).
FL-20160915-1098-VNM --- Tropikal fırtına Vietnam'da can alıyor
Vietnam'ı etkisi altına alan tropikal fırtına ve şiddetli yağmurların yol açtığı sellerde 5 kişinin öldüğü,
10 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Ulusal Afet Yönetim ve Kontrol Komitesi, Da Nang sahil kentinde
fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1700 evin sular altında kaldığını açıkladı. Açıklamada,
kayıp olanların bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Fırtınanın özellikle dağlık bölgelerde yol açabileceği toprak kaymalarına karşı dikkatli olunması
uyarısında bulunuldu (Kyn: TİMETÜRK).
VI-20160915-1099-PAK --- Pakistan’da tren kazası
Pakistan’da sabaha karşı meydana gelen tren kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 150 dolayında kişi
de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından
endişe edildiği belirtildi. Kazanın Karaçi’ye giden ekspres yolcu treninin Peşvar Eyaleti’nin Multan
kenti yakınlarında daha önce meydana gelen bir kaza nedeniyle duran yük trenine çarpması sonucu
meydana geldiği bildirildi. Demiryolu yetkilileri kazanın yük treninin bir yayaya çarptıktan sonra kaza
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incelemesi için durmakta olduğu sırada meydana geldiğini açıkladı. Yolcu treninin Kurban
Bayramı’nın bitmesi nedeniyle memleketlerinden çalıştıkları şehirlere dönen Pakistanlılarla dolu
olduğu belirtildi (Kyn: DHA).
VW-20160916-1100-IRQ --- Irak'ta terör saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Ed-Dura bölgesinde bulunan Eş-Şaab ve El-Amiriyye köylerinde meydana
gelen patlamalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralılar
çevrede bulunan hastanelere kaldırıldığını belirtirken, patlama nedeniyle çevrede çok büyük hasar
meydana geldiğini belirtti (Kyn: AA).
VW-20160916-1101-PAK --- Pakistan'da camiye bombalı saldırı: 36 ölü
Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Mohmand kabileler bölgesinde bir camiye düzenlenen bombalı
saldırıda 36 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Hükümet Yetkilileri, saldırının kimliği belirsiz bir canlı bomba
tarafından düzenlendiğini açıkladı. Cuma namazı esnasında gerçekleştirilen saldırıda, saldırganın
caminin avlusunda kendisini patlattığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, saldırıyı
Pakistan Talibanı'ndan (TTP) ayrılan Cemaat-ul Ahrar grubunun üstlendiği duyuruldu (Kyn: AA).
TC-20160916-1102-CHN --- Çin'de tayfun: 13 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 18.09.2016) Çin'de yılın en şiddetli tayfunu "Meranti" nedeniyle ölenlerin
sayısı 28'e yükselirken, kayıp sayısının da 15’e yükseldiği bildirildi. Yetkililer, ölenlerden 18’inin
Fucien eyaletinde, 10’unun ise Cıciang eyaletinde meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada,
kayıplardan 11’inin Fucien eyaletinde, 4’ünün ise Cıciang eyaletinde meydana geldiği belirtildi. 18 bin
300 evin hasar gördüğü bölgede, doğrudan ekonomik kaybın 2 milyar 500 milyon dolar olduğu
bildirildi. Çin’in doğusundaki Zhejiang Eyaletinde bulunan Qiantang Nehri tayfun nedeniyle taştı.
Nehrin taşmasıyla oluşan dalgalar 30 kişinin yaralanmasına neden oldu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 16.09.2016) Çin’de bu yılın en etkili tayfunu olan Meranti tayfunu nedeniyle 5
kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken 6 kişiden de haber alınamadığı belirtildi. Kayıp ve
yaralılar için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken ölenlerden 2’sinin Fucien, 3’ünün ise
Cıciang eyaletinde meydana geldiği bildirildi. Ülkenin Fucien ve Cıciang eyaletlerinde 401 bin kişinin
bölgeden acil tahliye edildiği, doğrudan ekonomik zararın 512 milyon dolar olduğu belirtildi. Meranti
tayfunu bölgeyi etkilerken, ikinci tayfun dalgası olan Malakas"ın da Tayvan’ın ardından da Çin'in
güneydoğusunu vurması beklenirken, bölgede turuncu alarm verildi. Fujian eyaletinde 1600’den fazla
ev yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Çin’in güneyindeki Kinmen bölgesinde birçok tarihi alan tayfundan
hasar görürken, bunlardan birin de 400 yıl önce inşa edilen Kinmen Askeri Karargâhı olduğu belirtildi.
Tayfunun vurduğu bölgelerde uçak ve tren seferleri durduruldu. Bölgede 1 milyon 650 bin eve elektrik
verilemiyor (Kyn: AA).
EX-20160917-1103-IDN --- Turist feribotunda patlama 2 ölü, 23 yaralı
Endonezya'nın turistik şehri Bali'den ayrılan ve içinde Avrupalı turistlerin bulunduğu bir feribotta
patlama meydana geldi. Olayda 2 turist hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.
Yaklaşık 35 Avrupalı turisti taşıyan hızlı feribotta, Bali'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra patlama
meydana geldiğini açıklayan yetkililer, patlamanın yakıt tankındaki teknik bir arızadan dolayı
gerçekleştiğini belirtti. Patlamada hayatını kaybedenlerin İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz ve
İrlanda vatandaşı olduğu açıklandı (Kyn: DHA).
TC-20160918-1104-TWN--- Tayvan’da Malakas tayfunu
Tayvan Meteoroloji Ajansı, saatte 180 kilometre hızla ilerleyen Malakas Tayfununun Tayvan etkisi
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altına aldığını açıkladı. Ülkenin doğusuna doğru ilerleyen Malakas Tayfunu nedeniyle deniz ve karada
önlemlerin artırıldığı belirtildi. Önlem amacıyla okulların tatil edildiği, tren seferlerinin iptal edildiği
belirtilirken, halkın güvenli bölgelere yerleştirilmeleri için tahliye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Başkent Taipei'yi de etkilemesi beklenen tayfun nedeniyle Taipei'deki okul ve işyerleri bir gün süreyle
tatil edildi. Bölgedeki 183 uçak seferi ise iptal edildi. Malakas Tayfunu’nun Tayvan’dan sonra Çin’i de
etkilemesi bekleniyor (Kyn: İHA).
TC-20160918-1105-TWN--- Çin’de Malakas tayfunu
Çin'de yılın en şiddetli tayfunu olan Meranti Tayfununun etkisi geçmeden bölge Malakas Tayfununun
etkisi altına girdi. Malakas tayfununun Çin'in güneydoğusundaki Fucien ve Cıciang eyaletlerinde etkili
olduğu belirtilirken, Çin'in doğusundaki bazı eyaletlerde turuncu alarm verildiği belirtildi. Çin
Meteoroloji Merkezi, tayfunun Taiwan bölgesinden saniyede 50 metre hızla kuzeybatıya ilerlediğini
bildirdi (Kyn: AA).
EX-20160918-1106-USA --- New York'ta patlama
ABD'nin New York kentinde meydana gelen patlamada 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamada
yaralanan 29 kişiden 5’i olay yerinde tedavi edilirken 24 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye
kaldırılanlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu açıklayan New York Polis Teşkilatı (NYPD),
Manhattan'ın Chelsea semtinde 23. sokaktaki bir binada meydana gelen patlamanın nedeninin henüz
tespit edilemediğini belirtti. Patlamanın görme engellilere hizmet veren bir binada meydana geldiği,
patlamanın çöp konteynerinde gerçekleşmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Patlama
nedeniyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160918-1107-THA --- Tayland'da tekne kazası: 27 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 20.09.2016) Tayland'da bayram kutlamalarından dönen Müslümanları
taşıyan teknenin batması sonucu ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Yetkililer, kazanın ardından kaybolan
2 yaşındaki bir çocuk ile 70 yaşındaki bir kadının bulunması için arama kurtarma çalışmalarının
sürdüğünü açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 18.09.2016) Tayland'ın turistik şehirlerinden Ayutthaya kentine bağlı Muang
bölgesinde, Chao Phraya Nehri'nde turistleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 15 kişinin öldüğü,
46 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu, ölü
sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi. Kazanın ardından kaybolan 10 kişinin bulunması
için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, kaybolanlar arasında teknenin kaptanının
da bulunduğu bildirildi. Yetkililer, ahşap teknenin, 50 yolcu kapasitesine sahip olduğu halde 150 kişi
taşıdığını açıkladı. Açıklamada, kazanın, aracın başka bir tekneyle çarpışmamak için aniden rotasını
değiştirmesi üzerine nehir kenarındaki beton bölmeye çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Teknede Kurban Bayramı için Ayutthaya’daki bir camide yapılan kutlamalardan dönen Müslümanlar
bulunduğu bildirildi (Kyn: AA).
FR-20160918-1108-AFG --- Afganistan'da iş merkezinde yangın
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kuvai Merkez bölgesinde, çoğunlukla mobilya ürünlerinin satıldığı iş
merkezinde yangın çıktı. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü, Kuvai Merkez bölgesine gönderilen
itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangının kontrol altına alındığını açıklarken yangında 120
mağaza tamamen yandı. Açıklamada ayrıca, yangının elektrik kontağından çıktığını, konuyla ilgili
araştırma başlatıldığı belirtildi (Kyn: AA).
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VW-20160918-1109-IND --- Hindistan'da askeri üsse saldırı
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri bir üsse düzenlenen
saldırıda 17 askerinin öldüğünü, 30 askerin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, saldırının 4
militanın Uri kasabasındaki askeri üsse sızdıktan sonra silah ve el bombalarıyla gerçekleştirildiği
belirtilirken, olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi. Saldırı, Cammu
Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçiler tarafından düzenlendiği belirtildi (Kyn:
EURONEWS).
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