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26 EYLÜL – 02 EKİM 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160926-1144-TUR --- Manisa'da trafik kazası: 31 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9'u ağır 31 kişi yaralandı. Uluderbent
Mahallesi'nden üzüm işçilerini alan midibüsün, Sarıgöl-Alaşehir yol kavşağında Alaşehir
istikametinden gelen kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan her iki aracın
sürücüsü ile devrilen midibüs içerisinde bulunan 29 üzüm işçisi, 112 sağlık ekiplerince Sarıgöl,
Alaşehir ve Salihli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 9'unun hayati tehlikesinin bulunduğu
belirtilirken, Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı (Kyn: AA).
VI-20160927-1145-TUR --- Samsun'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 39 yaralı
Samsun'da yolcu otobüsünün kömür yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik
kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralandı. Trabzon'dan İstanbul'a giden yolcu
otobüsünün, Samsun-Ankara karayolunun Samsun'un Kavak ilçesinin Toptepe mevkiinde, önünde
seyir eden kömür yüklü kamyona arkadan çarptığı belirtilirken, otobüste bulunan 21 yaşındaki
muavinin hayatını kaybettiği, iki aracın sürücüsünün de içinde bulunduğu 39 kişinin de yaralandığı
belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı (Kyn:
star.com.tr).
EQ-20160927-1146-TUR --- Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi olan 4.0 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. 21.11’de meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal
kaybı olmadı. Depremin, Pamukkale ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi
(Kyn: AA, Kandilli Rasathanesi).
Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.09.27

21:11:13

37.9052

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

29.1355

5.0

-.-

4.0

-.-

Yer

Yeniköy-Pamukkale-DENİZLİ
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FR-20160928-1147-TUR --- Karaman'da fabrika yangını
Karaman'da bir bisküvi fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilen 18 işçi, tedavi altına alındı.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bisküvi fabrikasının fırın bölümünde,
belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, fabrika çalışanları müdahale etti.
Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu,
yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 18 işçi, Karaman Devlet Hastanesine
kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
(Kyn: AA).
EQ-20160928-1148-TUR --- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Denizli’nin Pamukkale ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.10’da
meydana gelen ve odak derinliği 8.6 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Depremin, kısa süreli
paniğe neden olduğu bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).
Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.09.28

12:10:06

37.919

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

29.1282

8.6

-.-

4.2

-.-

Yer

Pamukkale-DENİZLİ

VI-20160929-1149-TUR --- Bodrum'da lastik bot battı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yabancı uyrukluların bulunduğu lastik botun batması sonucu 6
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lastik botta 31 kişinin bulunduğunu belirten sahil güvenlik
ekipleri, bottaki 4 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin cesetlerine ulaştıklarını, kayıp olan 21 kişinin de
bulunması için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Ekiplerce başlatılan
arama kurtarma çalışmalarına bir korvet, 2 bot, 3 kurtarma botu, 1 helikopterin yanı sıra bölgeye 1
uçağın da sevk edildiği belirtilirken, arama çalışmalarına Deniz Kuvvetlerine ait bir karakol gemisinin
de destek verdiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160929-1150-TUR --- İşçileri taşıyan otobüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 39 yaralı
Bolu'dan Mudurnu istikametine giden, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan otobüsün, Doğancı Köyü
yakınlarında karşı yönden gelen tavuk taşıyan kamyon ile çarpıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği
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39 kişinin de yaralandığı bildirildi. Otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilirken
kaza sonucu araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki
hastanelere kaldırıldı (Kyn: AA).
DÜNYADA:
WF-20160926-1151-USA --- Santa Cruz Dağları'nda orman yangını
ABD'nin California eyaletinde bulunan Santa Cruz Dağları'nda bilinmeyen bir nedenle orman yangını
çıktı. Los Gatos kentine bağlı Loma Chiquita kasabasında 7 binanın tamamen yandığı belirtilirken,
kentte bağlı Loma Chiquita ve Loma Prieta kasabalarındaki evlerin çoğu boşaltıldı. Şu ana kadar 2 bin
250 dönümden fazla alanın zarar görmesine yol açan yangın yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda
kalan bölge halkı, geçici olarak okul, kilise ve sosyal merkezlere yerleştirildi. Bölgede görevli bini
aşkın itfaiyecinin, alevleri kontrol altına almaya çalıştığı belirtilirken, yangının sadece yüzde 10'luk
bölümünün kontrol altına alınabildiği belirtildi. Sıcak hava ve kuraklık nedeniyle alevlerin hızla
yayıldığını belirten yetkililer, bölgenin hem derin hem de taşlı ve kaygan olması nedeniyle yangının
kontrol altına alınamadığını belirtti (Kyn: AA).
EN-20160926-1152-MEX --- 168 bin varil petrol yüklü tanker alev alev
Meksika Körfezi'ndeki Veracruz limanı açıklarında seyreden Meksika devlet şirketi Remeks'e ait 168
bin varil petrol taşıyan El Burgos isimli tankerde bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın
ardından yangın çıktı. Yangın kısa zamanda 200 metre uzunluğundaki tankerin her yanını sardığı, olay
yerine gelen ekipler, tankerdeki yangını söndürmek için çalışma başlatırken, tankerin güvertesindeki
görev yapan 31 mürettebatın kurtarıldığı belirtildi. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yükseldiği,
liman ve çevresinde insanların solunum sıkıntısı yaşadığı bildirildi (Kyn: DHA).
FR-20160926-1153-AZE --- Azerbaycan'da petrol platformunda yangın
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Hazar Denizi’ndeki Güneşli petrol yatağındaki 71. kuyuda
yürütülen bakım ve tamirat sırasında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu yangın çıktığını açıkladı.
Yangın sonrasında platformda çalışan 49 kişinin güvenli şekilde tahliye edildiği ve herhangi bir
yaralanma veya can kaybına neden olmadığı belirtildi. Gaz sızıntısının ve yangının söndürülmesi için
bölgede 9 gemi çalışmalarını sürdürürken ihtiyaç halinde ek gemilerin de gönderileceği açıklandı (Kyn:
İHA).
TC-20160926-1154-TWN --- Tayvan'da tayfun: 5 ölü
(Son güncelleme Tarihi: 01.10.2016) Megi tayfunu nedeniyle hayat durma noktasına gelen Tayvan’da
tayfun nedeniyle ölenlerin sayısının 5’e, yaralı sayısının ise 527’ye çıktığı belirtildi. Saatteki hızı 162
kilometreyi bulan tayfun nedeniyle Tayvan'da yaklaşık 3 milyon ev elektriksiz kaldı, okullar ve resmi
kurumlar tatil edildi. Tayfun nedeniyle 8 bin kişinin güvenli bölgelere nakledildiği belirtildi. Başkent
Taipei’de otobüs ve metro seferleri durdurulurken, yüzlerce uçuş ise iptal edildi. Meteoroloji bürosu,
tayfunun yarın Çin’e doğru ilerlemesini beklediklerini duyurdu (Kyn: AA).
(İlk Haber tarihi: 26.09.2016) Tayvan'ın merkezini etkisi altına alan "Megi" tayfununda 2 kişinin
hayatını kaybettiği, 260 kişinin yaralandığı bildirildi. Çok sayıda okul ve ofisin kapatılmasına, hızlı tren
seferlerine ara verilmesin neden olan tayfunun saatteki hızının 160 kilometreyi bulduğu belirtilirken, 5
bin 300 kişi yaşadığı bölgelerden tahliye edildi. Şiddetli tayfun yaklaşık 950 bin kişinin elektriksiz
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kalmasına neden olurken, Tayvan’ın mali piyasaları da kapatıldı. Taoyuan Uluslararası Havaalanı'nda
uçuşlar durdurulurken, tren, metro ve otobüs seferleri iptal edildi. Tayvan Meteoroloji Kurumu, "Megi"
tayfununun adada etkili olmaya devam edeceği uyarısında bulundu (Kyn: AA).
VW-20160927-1155-IRQ --- Bağdat'ta bombalı saldırı
Bağdat Operasyonları Komutanlığı, başkentin batısındaki El-Bayya bölgesinde saldırı düzenlendiğini
açıkladı. Açıklamada, Şii nüfusun yoğun olduğu bölgede intihar eylemcisinin üzerindeki bombaları
patlatması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiği, 26 sivilinde yaralandığı
belirtildi. Saldırıda canlı bombanın da hayatını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
VI-20160927-1156-NPL --- Nepal'de otobüs devrildi: 14 ölü
Nepal'in başkenti Katmandu'nun 120 kilometre batısında Lapang Phedi Köyü yakınında yolcu
otobüsünün yoldan çıkarak devrildiği kazada, 14 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yetkililer,
cesetlerin otobüsün enkazından çıkarıldığını, yaralıların ise çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti
(Kyn: AA).
EX-20160927-1157-CHN --- Çin'de grizu patlaması
(Son Güncelleme Tarihi: 28.09.2016) Çin'in kuzeybatısındaki Ningşia Hui Özerk bölgesi bağlın
Shizuishan kentinde bulunan kömür madeninde yaşanan patlamada ölenlerin sayısının 19'a çıktığı
bildirildi. Yetkililer, yasa dışı faaliyet yaptığı tespit edilen madende gaz sıkışması sonucu oluşan
patlamada 19 işçinin öldüğünü, bir işçinin de kayıp olduğunu açıkladı. Patlama sırasında madende 20
kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, olayın ardından Linli Kömür Madeni'nin sahibi gözaltına
alındığını belirtti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 27.09.2016) Çin'in kuzeybatısındaki Ningşia Hui Özerk bölgesinde bir kömür
madenindeki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Ningşia Hui Özerk bölgesindeki Shizuishan kentinde
meydana gelen grizu patlamasında 19 kişinin de yer altında mahsur kaldığı belirtildi. Madende mahsur
kalanların kurtarılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160927-1158-SYR --- Halep'te yerleşim yerine hava saldırısı
Rus savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te muhalif bölgelere düzenlediği hava
saldırılarında 22 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi. Halep'teki kurtarma
çalışmalarını yürüten sivil savunma müdürlüğü, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Şear ve Meşhed
semtlerinde yerleşim alanlarını bombaladığı, saldırılarda Meşhed'te 6, Şear'da 16 kişinin hayatını
kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, Şear'da yerleşim yerine düzenlenen hava saldırısında tamamen
yıkılan 5 katlı bir binanın enkazı altında kalan 4 ailenin kurtarılmayı beklediği belirtildi. Kısıtlı
imkânlarla enkaz kaldırma çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren yetkili, sivil savunma ekiplerinin
çok sayıda cansız bedeni enkaz altından çıkardığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20160927-1159-IRQ --- Bağdat'ta bombalı saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın doğusunda yer alan Bağdat el-Cedid bölgesinde canlı bombanın düzenlediği
intihar saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Güvenlik
yetkilileri, çoğunluğunu Şii nüfusun oluşturduğu bölgedeki halk pazarının hedef alındığı belirtirken,
saldırıyı henüz üstlenen olmadığı belirtildi (Kyn: AA).
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TC-20160928-1160-CHN --- Çin Megi Tayfunu’nun etkisi altında
(Son Güncelleme Tarihi: 01.11.2016) Çin’de etkili olan tayfun nedeniyle ölenlerin sayısının 13’e
yükseldiği açıklandı. Kayıp olan 20 kişiden de henüz haber alınamadığını duyurdu. Çin’in
güneydoğusunu vuran şiddetli tayfunun neden olduğu toprak kayması, yüzlerce eve zarar erirken bölge
halkının da evlerini terk etmesine neden oldu. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürüyor (Kyn:
İHA).
(İlk Haber Tarihi: 28.09.2016) Çin Megi tayfunu etkisi altına girdi. Tayvan’ı etkisi altına alan Megi
Tayfunu Çin’e ulaştı. Ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde Megi tayfununun neden olduğu sel ve
heyelanlar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Tayfunun etkili
olduğu bölgede uçak seferleri ertelenirken, resmi daireler ve okullar tatil edildi (Kyn: AA).
VA-20160928-1161-IDN --- Endonezya'da Barujari Yanardağı'nın faaliyete geçti
Endonezya'nın Lombok Adası'nda bulunan Barujari Yanardağı'nın faaliyete geçtiği bildirildi. Rinjani
volkanik yerleşkesinde bulunan Barujari Yanardağı kül püskürtmeye başladığı, bunun üzerine dağa
tırmanışa geçen 274 dağcının güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Emniyet yetkilileri,
yanardağın püskürttüğü küllerin iki kilometre yüksekliğe kadar ulaştığı 26'sı Endonezyalı 274 dağcının
bölgeden tahliye edildiği, Bali Adası'ndaki Lombok Uluslararası Havalimanı ve Ngurah Rai
Havaalanı'nda uçak seferlerinin aksadığını belirtti (Kyn: AA).
TC-20160928-1162-AUS --- Avustralya’yı kasırga vurdu
(Son Güncellenen Tarihi: 29.09.2016) Avustralya’nın güneyinde dün etkili olan şiddetli fırtına ve sel
baskınının ardından yaşanan elektrik kesintisinin yüzde 90 oranında onarıldığını belirten yetkililer,
eyalette yaşayan 1.7 milyon nüfusun tekrar elektriğe kavuştuğunu belirtti. Sel nedeniyle limanlar
kullanılamaz hale gelirken, yollar kapandı ve toplu taşıma araçları da uzun süre hizmet veremedi.
Eyalet genelinde 12 saat içerisinde 21 bin yıldırım düştüğü belirtildi (Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 28.09.2016) Avustralya’nın Güney Avustralya eyaletinde etkili olan kasırga
nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Şiddetli fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen
hasar nedeniyle eyaletin tamamında elektriklerin kesik olduğu bildirildi. Fırtına nedeniyle devrilen ağaç
ve elektrik direklerinin ev ve araçlara zarar verirken yolu da trafiğe kapattı. Kasırga nedeniyle limanlar
kapatılırken tren ve tramvay seferlerine ara verildi (Kyn: İHA).
VI-20160929-1163-USA --- ABD'de tren kazası
ABD'nin New Jersey eyaletinde meydana gelen tren kazasında 3 kişinin öldüğü 100'den fazla kişinin de
yaralandığı bildirildi. New Jersey'nin Hoboken Tren İstasyonu'nda yerel saatle 8.45’de (TSİ 15.45)
meydana gelen kazada, kalabalık bir yolcu treni yolcuların beklediği platforma hızlı bir şekilde çarptığı
belirtildi. Yolcuların kazanın şiddetiyle ezilen vagonlarda sıkıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken
108 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe
edildiğini belirtti. Çarpmanın etkisiyle istasyonun çatısının çöktüğü ve Hoboken istasyonundaki
seferlerin durdurulduğu bildirildi (Kyn: İHA).
EQ-20160929-1164-NIC --- Nikaragua'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın batısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik
Araştırmalar Merkezi, merkez üssü başkent Managua'nın 46 kilometre kuzeybatısındaki depremin,
yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, Nagarote kentinde 1 kişinin
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hayatını kaybettiğini, depremin merkez üssü yakınlarındaki La Paz Centro'da 5 kişinin yaralandığını ve
6 binanın yıkıldığını açıkladı. Açıklamada, depremin merkez üssüne yakın yerleşim birimlerine elektrik
verilemediği belirtildi (Kyn: EMSC, İHA).
ZAMAN (UTM)
2016-09-28 10:48:56

Enlem Boylam
12.31

86.64

YER
NİKARAGUA

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.5

15.0

VW-20160929-1165-SYR --- İdlib'te yerleşim yerine vakum bombalı saldırı
Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ve çevresindeki ilçe ve beldelere
vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırısında 20 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Orduya ait savaş uçaklarının yerleşim alanlarına vakum bombasıyla düzenlediği hava saldırılarında
İdlib'de 7, Carcanaz beldesinde 8, Han Şeyhun ilçesinde de 5 sivilin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de
yaralandığı belirtildi. İdlib'in Carcanaz beldesinde enkaz altından çok sayıda çocuk cesedi çıkarıldığını
belirten sivil savunma yetkilileri, yaralananların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına
alındığını belirtti. Saldırı sonucu İdlib kent merkezi ile Han Şeyhun ilçesinde büyük hasar oluştuğu, çok
sayıda aracın da kullanılamaz hale geldiği bildirildi (Kyn: AA).
LS-20160929-1166-CHN --- Çin'de heyelan felaketi: 13 ölü, 19 kayıp
(Son Güncelleme Tarihi: 01.10.2016) Çin’i etkisi altına alan Megi tayfunu nedeniyle meydana gelen
toprak kaymasında Sucun Köyü’nde kaybolan 26 kişiden 8’inin cesedine ulaşıldığı kayıp olan 18 kişiyi
arama çalışmalarını devam ettiği belirtilirken, Wencheng kasabasında kayıp olan 6 kişiden 5’nin
cesedine ulaşıldığı, kayıp olan 1 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği
belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 29.09.2016) Çin’i etkisi altına alan Megi tayfununun aşırı yağış ve toprak
kaymalarına neden olduğu bildirildi. Tayfunun getirdiği aşırı yağışın vurduğu bölgede bulunan Sucun
ve Wencheng köyünün toprak altında kaldığı ve 2 köyde yaşayan 32 kişinin kaybolduğu belirtildi.
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Heyelanın ardından 15 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirten yetkililer, kayıp olan 32 kişiden
26’sının Sucun köyünde, 6’sının ise bitişik Wencheng köyünde olduğunu belirtti. Kayıp olanlar için
arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20160930-1167-SYR --- Halep'te ”deprem etkisine” yol açan saldırı: 30 ölü
Suriye'nin Halep kentine deprem etkisine yol açan bombalarla düzenlenen saldırılarda 30 kişi hayatını
kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Halep'teki sivil savunma yetkilisi, Haydariyye semtinde Zeytuniye
Caddesi ile Hüllük ve Bustan el-Başa semtlerine düzenlenen saldırılarda, Haydariyye'de 17, Hüllük'te 7
ve Bustan el-Başa'da 6 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti. Saldırıda
Haydariyye semtinde 4 katlı bir binanın tamamen yıkıldığı belirtilirken uzun uğraşlar sonunda enkaz
altından 31 yaşında bir kişinin canlı olarak kurtarıldığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi (Kyn: star.com.tr).
FR-20160930-1168-DEU --- Almanya’da hastane yangını: 2 ölü
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bochum kentinde bulunan 23 klinikten oluşan, 650 yatak
kapasiteli Bochum Üniversite Hastanesi’nde yangın çıktı. Çıkan yangında, 2 kişinin hayatını kaybettiği,
8’i ağır olmak üzere 16 kişi de yaralandı. Hastanede bulunan 180 hasta bölgedeki diğer hastanelere
sevk edilirken, kendi çabaları ile başka hastanelere başvuran hastalardan haber alınamadığı belirtildi.
Bochum itfaiyesi, 03.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alındığını ve söndürme
çalışmalarına 200 itfaiye erinin katıldığını açıkladı (Kyn: İHA).
FP-20160930-1169-UKR --- Ukrayna'da sahte içki can aldı
Ukrayna’da 23 kişi sahte konyak içtikten sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 18’inin
ülkenin doğu bölgesindeki Harkiv kentinde, 5’inin de Donetsk’de yaşandığını belirten yetkililer
meydana gelen zehirlenme ve ölüm vakaları nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti (Kyn:
EURONEWS).
VA-20160930-1170-MEX --- Ateş volkanı köy boşalttı
Meksika’da, yüksekliği 3 bin 800 metre olan ve Ateş Volkanı olarak da bilinen Colima Yanardağı’nın
faaliyete geçtiği ve çevresindeki yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi. Yanardağ kraterine 12
kilometre mesafeye kadar bulunan tüm yerleşim birimlerinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edileceğini
belirten yetkililer, bu kapsamda yanardağın eteklerindeki köylerde yaşayan yaklaşık 350 kişinin
güvenli bölgelere yerleştirildiğini duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle Jalisco eyaletinden de tahliye
edilenler olduğu belirtildi (Kyn: EURONEWS).
EP-20160930-1171-THA --- Güneydoğu Asya'da ilk mikrosefali vakası
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland’da ilk kez Zika virüsünün neden olduğu mikrosefali vakası görüldü.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, son dönemde mikrosefali ile doğan üç bebekten ikisinde Zika virüsüne
rastlandığını açıkladı. Açıklamada olayın salgın düzeyinde olmadığı bu nedenle endişe edilecek bir
durumun olmadığı ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü ise, bölge ülkelerini Zika virüsüne karşı daha sert
önlemler almaları konusunda uyardı (Kyn: AA).
WF-20160930-1172-SYR --- Suriye sınırında orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi: 07.10.2016) Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırındaki Bayırbucak Türkmen
bölgesinde geçen hafta çıkan orman yangını söndürüldü. Kelez, Karaman ve Sallur köylerini etkileyen
yangında en az 10 hektar ormanın zarar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
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(İlk Haber Tarihi: 30.09.2016) Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırındaki Bayırbucak Türkmen bölgesinde
yangın çıktığı bildirildi. Esed rejiminin Türkmen köylerine saldırısı sonrası Kelez, Karaman ve Sallur
da 3 ayrı noktada orman yangınları çıktığı belirtilirken, Alevlerin, Türkiye'deki ormanlık alanları tehdit
etmediği belirtildi. Yayladağı yangın söndürme ekipleri yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline
karşın bölgede hazır bekletiliyor (Kyn: AA).
EX-20161001-1173-ESP --- İspanya'da tüp patladı: 70'ten fazla yaralı
İspanya’nın Velez-Malaga kentinde bir restoranda tüp patlaması sonucu 77 kişi yaralandı. La Bohemia
adlı restoranda yerel saatle 19.00 sularında yaşanan patlama olayının gaz kaçağından kaynaklandığı
belirtildi. Durumun fark edilmesi üzerine binanın patlamadan önce tahliye edildiğini belirten Endülüs
Özerk Bölgesi acil durum yetkilileri, can kaybının önlendiğini fakat en az 5 kişinin durumunun ciddi
olduğunu belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, restoranın gerekli tüm güvenlik
sertifikalarının olduğu bildirildi (Kyn: EURONEWS).
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