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19 - 25 EYLÜL 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EP-20160919-1110-TUR --- Osmaniye'deki kuduz karantinası
Osmaniye Valiliği, Düziçi ilçesi Ellek beldesine bağlı Çevlik Mahallesi'nde kuduz şüphesi üzerine
Adana Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilen numunenin pozitif çıkması üzerine 104 kişinin
tedavi koruyucu amaçlı tedavi altına alındığını ve bölgede karantina uygulaması başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, Kuduz köpek tarafından ısırılan ve kurbanda kesildiği tespit edilen bir küçükbaş hayvanın
tüm etlerinin imha edildiği, kurban etinin çekildiği kıyma makinesine el konulduğu ve kıyma
makinesini kullanan vatandaşların da hastaneye yönlendirildiği belirtildi. Yapılan araştırmada kuduz
köpeğin mahalleden 3 kişiyi ısırdığı ve 1 kişiyi de tırmaladığının tespit edildiğini belirten yetkililer, bu
kişilerin tedavi altına alındığını, bu şahısların yakınları ve köpeğin temas ettiği çok sayıda kişinin de
tedavi edilmek üzere Düziçi Devlet Hastanesine yönlendirildiğini belirtti. Köpeğin ısırdığı 6 büyükbaş
inek ile 1 küçükbaş hayvanında itlaf edilerek usulüne uygun şekilde gömülmeleri sağlandığı, mahallede
başıboş gezen köpek ve kedilere de kuduz aşısı yapıldı. Ellek Beldesinde 6 aylık karantina
uygulamasının başlatıldığı ve belde girişine "Kuduz Risk Bölgesi" yazılı tabela asıldığı belirtildi.
Bölgede bulunan bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kuduz aşılanmasına başlandığı, karantinaya
alınan bölgeye hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı bildirildi (Kyn: AA).
FR-20160920-1111-TUR --- Kastamonu'da yangın
Kastamonu Merkez Kirenli Köyü Vayıslı Mahallesi'nde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede bitişikteki ev ve ahırlara sıçrayan yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yaklaşık 5
saatte söndürüldü. Çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 16 evinde hasar gördüğü
belirtildi. 4 traktör ve 1 minibüsün de hasar gördüğü yangında, 23 küçükbaş ile 4 büyükbaş hayvanın da
telef olduğu bildirildi. Kastamonu İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü ve Kızılay tarafından köye çadır
götürülürken, yangında zarar gören ailelere gıda yardımında bulunuldu (Kyn: AA).
FP-20160920-1112-TUR --- Konya'da gıda zehirlenmesi
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde eğitim gören 221 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle
tedavi altına alındı. Ereğli'de bulunan Gülbahçe İMKB Pansiyonlu İmam Hatip Ortaokulu ve
Halkapınar ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu, Arif Arık Lisesi, Çakıllar İlkokulu ve Çakıllar İmam
Hatip Ortaokulu'na özel bir firmadan gelen ve mercimek çorbası, pilav üstü tavuk ve meyve suyundan
oluşan öğle yemeği menüsü yedikten sonra fenalaşan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Ereğli
Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. İlk etapta iki ilçede 150 öğrencinin tedavi altına
alınmasının ardından, yedikleri yemek sonrası fenalaşan 71 öğrenci daha Ereğli Devlet Hastanesine
kaldırıldı. Öğrencilerden 213'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedavileri süren 8 öğrencinin
sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi (Kyn: AA).
TC-20160921-1113-TUR --- Düzce'de fırtına
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgâr ve hortum nedeniyle 30’dan fazla ev ile Akçakoca
Belediyesine ait mezbahanın çatısının uçtuğu, bir ilkokulun da çatısında ciddi hasar oluştuğu bildirildi.
Şiddetli rüzgârın getirmiş olduğu yağmur nedeniyle çok sayıda evde su baskını yaşandığı, yollarda da
su birikintileri nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Yetkililer, birçok mahalleye elektrik
verilemediğini, hasar tespit çalışmalarına başlandığını ve tahmini zararın 7-8 milyon lirayı bulacağını
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belirtti (Kyn: AA).
FL-20160921-1114-TUR --- Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sel
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele neden olduğu bildirildi. Meydana
gelen selde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, metrekareye 300 kilogram yağış düşen
ilçede, başta ilçe merkezi olmak üzere 32 mahalle ve köyün sel ve heyelandan etkilendiğini belirtirken,
ilçe merkezinde 1000’e yakın ev ve iş yerinin su altında kaldığını belirtti. Şiddetli yağış sebebiyle
debisi yükselen Ağasar Deresi ile bazı dereler taşması sonucu çok sayıda aracın da sel sularında
sürüklendiği belirtildi. İlçe merkezinde rögarların da tıkanması sonucu cadde ve sokaklarda derinliği
yer yer 1 metreyi bulan sel sularının, ilçe merkezinde alt yapının tamamen çökmesine, elektrik ve
suyun kesilmesine neden oldu. Derelerin taşıdığı hafriyat ile bazı eşyalar yollarda sürüklenirken
Beşikdüzü Sağlık Merkezini de su bastı. Merkez İlkokulu'nda derste bulunan öğrenciler, güvenlik
amacıyla dışarı çıkarılmazken itfaiye aracıyla tahliyesine karar verilen öğrenciler, okul yöneticileri
tarafından binanın üst katlarına çıkarıldığı ve olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri,
itfaiye aracının merdiveniyle öğrencilerin tahliye ettiği belirtildi. Tedbir amacıyla 112 Acil Sağlık, Afet
ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve UMKE ekipleri de okul önünde konuşlandırıldı. AFAD
ekipleri, arama kurtarma botuyla öğrencileri tahliye çalışmalarına destek verdi. Öte yandan, AFAD
ekipleri, Şahmelik Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle oluşan heyelan sonucunda evlerinde mahsur
kalan baba ile 5 çocuğu kurtardı (Kyn: AA).
FL-20160921-1115-TUR --- Giresun'da sel
Giresun'da etkili olan sağanak yağışın Eynesil ve Görele’de sele neden olduğu bildirildi. Eynesil’de 40,
Görele’de ise 30 evin sel nedeniyle su altında kaldığı belirtilirken, zarar gören 12 hanenin boşaltıldığı
ve buralarda yaşayanların yakınlarının yanına yerleştirildiği belirtildi. Meydana gelen sel nedeniyle 3
köprünün tamamen yıkıldığı, 2 köprünün ise hasar gördüğü bildirildi. Çok sayıda aracın da sel sularına
kapıldığını belirten yetkililer, iki ilçenin de altyapısının çöktüğünü, ilçeye temiz su ve elektriğin
verilemediği belirtildi. Köy yollarının da kapandığı ve köylere ulaşılamadığı belirtilirken, DSİ, İl Özel
İdaresi ve AFAD ekipleri ilçeye sevk edildi. Yetkililer ayrıca, Topallı ve Dizgine derelerinin taştığı ve
yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırabileceğinden dere kenarlarında evleri bulunanların dikkatli
olmasını istedi. Eynesil’de ilk yapılan hasar tespit çalışmalarında ilçede etkili olan aşırı yağışın, en az
20 milyon liralık hasara yol açtığını belirtti (Kyn: AA).
EP-20160922-1116-TUR --- Osmaniye'de kuduz karantinası
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır köyünde, kuduz bir köpeğin 3 kişiyi ısırması üzerine
karantina uygulaması başlatıldı. Yetkililer, F.U. (10), E.U.(13) ile K.U'yu (18) ısıran ve köy sakinleri
tarafından telef edilen köpek, haber verilen İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince
Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Tetkiklerde kuduz olduğu belirlenen
köpeğin saldırdığı 3 kişi aşılanarak sağlık durumu uzmanlar tarafından takibe alındı. "Kuduz Risk
Bölgesi" yazılı tabela asılan köydeki, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanmasına başlandığı,
karantinaya alınan bölgeye hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı bildirildi (Kyn: AA).
WF-20160923-1117-TUR --- Mersin Erdemli’de orman yangını
Mersin’in Erdemli ilçesi Çiriç Mahallesi Sarılar mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.00’da orman
yangını çıktı. Yoğun çalışma sonucu sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen yangına, Orman Bölge
Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Erdemli Belediyesi'nin de destek
verdiği belirtilirken, çıkan yangına hava kararana kadar helikopterlerinde destek verdiği belirtildi.
Saatte hızı 50 kilometreye ulaşan yoğun rüzgâr ve arazinin sarp olması nedeniyle güçlükle müdahale
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edilen yangına havanın kararmasıyla helikopter müdahalesi sonlanırken, müdahale çalışmalarına çevre
ilçeler ve Adana'dan gelen ekiplerin de destek verdiği belirtildi. Yangının Erdemli Atış Poligonu'na
yaklaşmaması için tedbir alındığı belirtilirken, çıkan yangında 12 hektar kızılçam ve makilik alanı
etkilendi (Kyn: AA).
VI-20160923-1118-TUR --- Karabük'te iki yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 66 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, şehirlerarası iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını
kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı bildirildi. Samsun-Bursa ve İstanbul-Tokat seferlerini yapan iki
otobüsün D-100 karayolu İsmetpaşa mevkiinde bir akaryakıt istasyonunun girişinde çarpışması sonucu
meydana gelen kazada, her iki otobüsteki aralarında çocukların da bulunduğu 68 yolcu yaralandı.
Yaralılardan 40'ı, sağlık ekipleri tarafından Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karabük'teki hastanelere
kaldırıldı. Diğer 28 yolcu ise olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yaralı olarak Bolu
İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişinin
müdahale rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan İstanbul'u Karadeniz'e
bağlayan D-100 karayolunda trafik, servis yolundan sağlandı (Kyn: AA).
WF-20160923-1119-TUR --- Mersin Anamur’da orman yangını
Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Karalarbahşiş Mahallesi Kükür yol ayrımındaki kızılçam ormanı ve
makilik alanda saat 19.30’da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerinin çok sayıda arazözle müdahale ettiği yangının söndürülmesinin ardından yarım saat
içerisinde Karalarbahşiş Mahalle mezarlığının üstünde tekrar yangın çıktığı ve Gercebahşiş
Mahallesine doğru yayıldığı belirtildi. Evleri ve seraları tehdit eden yangın, Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını belirten
yetkililer, 15 hektarlık kızılçam ve makilik arazinin yandığını belirtti (Kyn: DHA).
VI-20160924-1120-TUR --- Kocaeli'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Balıkesir-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Gebze
Kavşağı İstanbul istikametinde seyrederken, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu
refüje çarparak devrildi. Kazada otobüs muavinin olay yerinde hayatını kaybederken, 32 kişi de
yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılan
yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
VI-20160924-1121-TUR --- Suriyelileri kampa götüren otobüs kaza yaptı: 31 yaralı
Mardin'in Derik ilçesindeki mülteci kampında kalan Suriyelileri, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki kampa
götüren otobüsün devrilmesi sonucu çoğu kadın ve çocuk 31 kişi yaralandı. Suruç ilçesi otoban
kavşağında Tır'ın arkadan çarpması sonucu bariyerleri aşıp yol kenarında devrilen otobüsteki çoğu
kadın ve çocuklardan oluşan 31 Suriyeli yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve
itfaiye ekibi sevk edilirken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa merkez, Suruç ve
Birecik'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu
belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: star.com.tr).
EQ-20160925-1122-TUR --- Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23.51’de
meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Depremin, Akhisar
ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).
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Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.09.25

23:51:20

38.91

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

27.7

5.0

-.-

4.0

-.-

Yer

Akhisar-MANİSA

DÜNYADA:
EX-20160919-1123-IRQ --- Irak'ta klor gazı tüpü patlaması
Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinin merkezi Bakube’de klor gazı tüpünün patlaması sonucu 40
kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi. Yetkililer, patlamanın su deposu binasında klor gazı
tüpünün basınç nedeniyle patlaması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada söz konusu
patlamada 40 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, patlama sonucu
herhangi bir zehirlenme vakasının yaşanmadığı belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160920-1124-GRC --- Midilli'de göçmen kampında yangın
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yaklaşık 4 bin göçmenin yaşadığı Moria kampında yangın çıktı. Çıkan
yangın sonrası kampta yaşayan yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiği belirtilirken, reşit olmayan
göçmenlerin de kamptan uzaklaştırılarak güvenli bir barınma merkezine götürüldüğü belirtildi. Toplam
10 yangın söndürme aracı ve 30 itfaiyecinin katıldığı söndürme çalışmalarında, kampta birçok çadırın
yandığı, bazı prefabrik evlerin ise büyük hasar gördüğü bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160920-1125-SYR --- Suriye'de insani yardım konvoyuna saldırı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Urum el-Kubra bölgesinde Suriye Kızılayı’na ait insani yardım
konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Suriye Kızılayı’nın Urum el-Kubra Beldesi
müdürünün de olduğu belirtilirken, insani yardım taşıyan 31 tırdan 20’sinin hava saldırısında hedef
aldığı ve yandığı belirtildi. Suriye Kızılayı, tırların 78 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak gıda, erzak ve
tıbbi malzeme taşıdığını belirtti (Kyn: AA).
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VA-20160920-1126-CRI --- Kosta Rika'da Turrialba Yanardağı faaliyete geçti
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da Turrialba Yanardağı’nın faaliyete geçtiği ve kül püskürtmeye
başladığı bildirildi. Kosta Rika Volkanik ve Sismik Gözlemevi yetkilileri, başkent San Jose'ye 50
kilometre uzaklıktaki Turrialba Yanardağı’nın püskürttüğü küllerin 4 bin metreye kadar ulaştığını
açıkladı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ise Turrialba Yanardağı’ndan püsküren küller
nedeniyle Juan Santamaria ve Tobias Bolanos havaalanlarında uçuşlara ara verildiğini açıkladı (Kyn:
AA).
TC-20160920-1127-JPN --- Japonya'da Malakas Tayfunu
Japonya'nın güneyini etkisi altına alan Malakas Tayfunu’nun sellere yol açtığı bildirildi. Yangın ve
Felaket Yönetimi Ajansı, ülkenin güneyindeki Kyushu Adası'nın güneyinde erken saatlerde etkili
olmaya başlayan tayfunun 5 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Açıklamada, tayfunun
neden olduğu sel sularının çok sayıda ev ve araca zarar verdiği belirtilirken, Kyushu'da on binlerce
binaya elektrik verilemediği belirtildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, tayfunun hızının saatte 126
kilometreye ulaştığını açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160920-1128-LBY --- Libya’da hava saldırısı: 8 ölü
Libya’nın Hun kenti yakınlarında gerçekleştirilen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da
bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren uçakların kime ait olduğu
bilinmezken, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere Hun kentinde
bulunan hastaneye götürüldüğü bildirildi (Kyn: İHA).
FL-20160920-1129-IDN --- Endonezya'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 22.09.2016) Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen sel
felaketinde ölenlerin sayısının 23’e, kayıpların sayısının ise 18’e yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 20.09.2016) Endonezya'nın Batı Cava eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların
sele neden olduğu bildirildi. Meydana gelen selde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de
kaybolduğu belirtildi. Cimanuk Nehri'nin taşması sonucu Garut kentine bağlı 7 ilçede çok sayıda evin
su altında kaldığı sel felaketinde, sel sularının, bazı bölgelerde 2 metreye kadar yükseldiği belirtilirken,
yaklaşık bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi. Ulusal Afet Yönetim Kurumu Halkla
İlişkiler Başkanı, bölgede nehir kenarına yapılan evlerin selden etkilendiğini ve 7 ilçede kırmızı alarm
verildiğini açıkladı. Bölgede aşevleri ve sağlık çadırları kurulurken, kayıpların bulunması için arama
kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160921-1130-NGA --- Nijerya'da sel: 18 ölü
Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletini etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerde en az 18
kişinin hayatını kaybettiği, 6 binin üzerinde evin de kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Devlet Acil
Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri, yağmur mevsiminin başlamasıyla ülkenin bazı
bölgelerinde görülen sağanak yağışların sel felaketine neden olduğunu ve selden zarar gören eyaletlere
gereken desteğin sağlanması için çalışma başlattıklarını belirtti. Öte yandan eyalet yönetimi, selden
etkilenebilecek bölgelerdeki halkın güvenli bölgelere taşınmaları çağrısında bulunurken, meteoroloji
uzmanları da şiddetli yağışların bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu (Kyn: AA).
VI-20160921-1131-OTH --- Mısır'da tekne kazası
(Son Güncelleme Tarihi: 28.09.2016) Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz açıklarındayken içindeki yaklaşık
600 kaçak göçmenle batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 204’e yükseldiği bildirildi. İçinde
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Sudan, Eritre, Somali ve Mısır uyruklu kişilerin bulunduğu belirtilen tekne su yüzeyine çıkarıldığı
belirtildi (Kyn: AA).
24.09.2016 Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz açıklarındayken içindeki yaklaşık 600 kaçak göçmenle batan
teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 166'ya yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
22.09.2016 Mısır'da 600 kaçak göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu can kaybının 51'e yükseldiği
bildirildi. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda 164 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtildi.
Gemide Sudan, Eritre, Somali ve Mısır uyruklu kişilerin bulunduğu açıklandı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 21.09.2016) Mısır’ın Akdeniz sahillerinde içinde 600 kaçak göçmeni taşıyan bir
teknenin batması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, 420 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Yetkililer,
batan tekneden 150 kişinin kurtarıldığını, kayıp 420 kişinin bulunması için arama kurtarma ekiplerinin
aralıksız görev yaptığı belirtildi. Teknenin, Mısır’ın Kefr eş-Şeyh kentinden Akdeniz'e açılan geminin
Buheyra açıklarında battığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160921-1132-CAN --- Kanada’da bomba paniği
Kanada’nın iki eyaletinde 60’ın üzerinde okul, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Kanada Kraliyet
Atlı Polisi (RCMP), bomba ihbarı nedeniyle Prince Edward Island ve Nova Scotia eyaletlerinde tüm
okulların boşaltıldığını, okullardaki öğrencilerin güvenli alanlara alındığını ve ailelere teslim edildiğini
açıkladı. Açıklamada, eyalet genelindeki 56 okulda eğitim-öğretim gören 19 bin öğrencinin yanı sıra
Prince Edward Island Üniversitesi de tüm kampüslerin kapatılıp boşaltıldığı belirtildi. Öte yandan,
bomba tehdidi nedeniyle Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax ve Sydney kentlerindeki okullar da
boşaltıldı. Nova Scotia Community College’ın Halifax ve Sydney Kampüsleri ile Cape Breton
Üniversitesinin de tahliye edildiği bildirildi (Kyn: AA).
OT-20160921-1133-FRA --- Marsilya'da tahtakurusu salgını
Fransa'nın en çok turist çeken şehirlerinden Marsilya'da haftalardır tahtakurusu salgını yaşandığı ve bu
nedenle şehrin lüks otellerinin de içinde bulunduğu çok sayıda bölgede ev eşyalarının değiştirildiği
belirtildi. Şehrin birçok bölgesinde vatandaşların şikâyetleri sonrası yapılan incelemede, lüks otellerin
de aralarında bulunduğu çok sayıda özel ve resmi konutta tahtakurusuna rastlandı. Elbise ve mobilya
üzerinde kolayca ve kısa sürede yayılan tahtakuruları nedeniyle hastanelere kaşınma şikâyeti nedeniyle
başvurular arttı. Salgını engellemek için kentte çalışmalara başlandığı belirten yetkililer,
tahtakurularının kısa sürede şehrin birçok mahallesine yayıldığı ve Marsilya şehir merkezinde yaşayan
binlerce kişinin tam anlamıyla kâbus yaşadığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160922-1134-ALB --- Arnavutluk'ta kaza: 28 yaralı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan 41 yolcusuyla Atina'ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 28
kişi yaralandı. Kazanın sabah saatlerinde Ergiri-Tepedelen mevkiinde bulunan Soğuk Su bölgesinde
meydana geldiği, yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiği belirtildi. En küçüğü 1 yaşında olan
yaralıların Ergiri Bölge Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı
belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
VW-20160923-1135-SYR --- Halep'te sivil yerleşim yerlerine saldırı: 86 ölü, 200 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentine, Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının sivil yerleşim yerlerine
düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 86 sivil hayatını kaybetti.
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Bombardımanlarda 200 sivil yaralanırken çok sayıda binada da ağır tahribat meydana geldi (Kyn: AA).
FR-20160923-1136-RUS --- Moskova'da depo yangını
Rusya'nın başkenti Moskova'da plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda çıkan yangına müdahale eden 8
itfaiyeci hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'nın doğusunda içinde 100 çalışan
bulunan bir depoda bulunan plastik ürünlerin alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangının 4 bin
metrekarelik bir alana yayıldığını ve yapılan müdahale sonucu sabah saatlerinde kontrol altına
alındığını açıkladı. Depoda bulunan 100 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangına müdahale
eden ekipte bulunan 8 itfaiyecinin cansız bedenleri sabah saatlerinde yanan enkazın altından çıkarıldı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı (Kyn: AA).
EQ-20160924-1137-ROU --- Romanya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssünün Romanya’nın Nereju bölgesinin 7 kilometre
batısı olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatte 02.11’de yerin 92
kilometre derinliğinde meydana gelen depremde Iasi kentinde 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve
binalarda ufak çaplı hasarlar oluştuğunu belirtti. Iasi'de deprem sonrasında halk sokaklara çıkarken,
deprem başkent Bükreş ile Braşov ve Craiova kentlerinde de hissedildi (Kyn: EMSC, TİMETÜRK).
ZAMAN (UTM)
2016-09-24 02:11:20

Enlem Boylam
45.71

26.62

YER
ROMANYA

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.7

92.0

VW-20160924-1138-IRQ --- Irak’ın Selahaddin kentinde bombalı saldırı
Irak’ta, Selahaddin kentinin Tikrit'in merkezindeki El-Akvas kontrol noktasına DAEŞ'in bomba yüklü
araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 polisin öldüğü, 23'ünün de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırının
ardından Tikrit'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı (Kyn: AA).
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VW-20160924-1139-SYR --- Halep'te sivillere hava saldırısı: 92 ölü, 273 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Bustan el Kasr, Meşhed, Kellese, Salihiyin ve Firdevs
semtlerine rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu
92 kişinin hayatını kaybettiği, 273 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan
saldırıların ardından kısıtlı imkânlarla enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten sivil savunma ekipleri,
yaralıların sahra hastanelerine taşındığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti (Kyn:
AA).
VW-20160925-1140-IRQ --- Bağdat'ta saldırı: 8 ölü, 20 yaralı
Irak’ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki İskan semtinde bir intihar eylemcisinin halkın arasına girerek
üzerindeki bombayı patlatması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Saldırıda
yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160925-1141-SYR --- Halep'te sivil yerleşim yerlerine saldırı: 66 ölü, 178 yaralı
Suriye’de, Rus ve rejim uçaklarının Halep’e düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve
çocukların da bulunduğu 66 sivilin hayatını kaybettiği, 178 sivilinde yaralandığı bildirildi. Yaralıların
semtlerdeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını belirten sivil savunma yetkilileri, olayda
yerleşim yerinin hasar gördüğünü, onlarca evin yıkıldığını ve kentin alt yapısının çöktüğünü belirtti
(Kyn: AA).
VI-20160925-1142-PAK --- Pakistan'da otobüs nehre yuvarlandı: 24 ölü
Pakistan'da, Azad Keşmir eyaletinin Muzafferabad bölgesinde, yolcu otobüsünün Neelum nehrine
yuvarlanması sonucu 24 yolcu hayatını kaybetti. Kazanın, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini
kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtildi (Kyn: hurriyet.com.tr).
VW-20160925-1143-YEM --- Suudi Arabistan Yemen'de bir katliam daha gerçekleştirdi
Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri, Yemen'in İbb vilayetine düzenlediği hava saldırısında 17
sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Sivillerin yaşadığı mahallelerin hedef alındığı saldırıda çok sayıda
sivilin yaralandığı, çevrede de çok büyük tahribat meydana geldiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın, bölge
halkının Husilere destek vermekte olduğu bu sebeple sivil halkı cezalandırdığı belirtildi (Kyn:
abcgazetesi.com).
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