T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-41

03 – 09 EKİM 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20161004-1174-TUR --- Ankara'da zincirleme trafik kazası: 25 yaralı
Ankara'da bir yolcu otobüsünün akaryakıt tankeri ve otomobile çarpması sonucu 25 kişi yaralandı.
Altındağ Belediyesinin düzenlediği geziye katılanları taşıyan otobüs, Kuzey Çevre Yolu'nda İstanbul
istikametine seyrederken aynı yöne giden akaryakıt tankeri ve ardından otomobile çarptı. Hurdacılar
Sitesi Kavşağı'nda yaşanan kazada, boş olduğu öğrenilen tanker çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada
yaralanan otobüsteki 25 kişi ise Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kapanan yolun İstanbul
istikameti, çalışmaların ardından açıldı (Kyn: hurriyet.com.tr).
VI-20161005-1175-TUR --- Ankara’da trafik kazası
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 24 kişi yaralandı. Ankara'nın
Gölbaşı ilçesinde, mandalina yüklü kamyon, Konya yolunun Gölbaşı ilçesine bağlı Selametli Mahallesi
Kavşağı'nda, belediyeye ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kaza sonucu aralarında her iki aracın
sürücüsünün de olduğu 1 ağır 24 kişi yaralandı. İtfaiye görevlileri ile çevredeki vatandaşlarca
araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucu
devrilen kamyondaki mandalinaların yola savrulduğu belirtilirken, bir süre aksayan trafik araçların
kaldırılması ve yolun itfaiye ekiplerince temizlenmesi sonrası araç trafiğine açıldığı belirtildi (Kyn:
sabah.com.tr).
FP-20161007-1176-TUR --- Kars'ta gıda zehirlenmesi
Kars'ta bir öğrenci yurdunda kalan 45 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Özel bir öğrenci yurdunda kalan 45 kız öğrenci, akşam saatlerinde yedikleri yemeğin ardından
rahatsızlandı. Karın ağrısı, baş dönmesi ve ishal rahatsızlığı yaşayan öğrenciler, yurda gelen
ambulanslar ile Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma
Merkezine götürüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık
durumunun iyi olduğu belirtildi. Öğrencilerin akşam yemeğinde kıymalı patates, pilav, kuru fasulye,
yoğurt ve turşu yedikleri belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
VI-20161008-1177-TUR --- Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i ağır 40
kişi yaralandı. İlçede faaliyet gösteren kömür madenindeki işçileri taşıyan otobüs, Şahin Mahallesi'nde,
sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 40 işçi, olay yerine
gelen 112 acil servis ekipleri ve özel araçlarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan
birinin durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn: AA).
EP-20161008-1178-TUR --- Siverek'te kuduz karantinası
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı bir mahallede, kuduz vakası görülmesi üzerine karantina
uygulaması başlatıldı. İlçeye 55 kilometre uzaklıktaki Aşağı Karacaveren Mahallesi'nde köpeğin
ısırdığı 2 ineğin telef olması üzerine mahalle sakinlerinin durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğüne bildirdiği, kuduz şüphesi bulanan köpeğinde, yetkililerce Adana Veteriner Kontrol
Araştırma Enstitüsüne gönderildiği belirtildi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri,
mahallenin 6 ay süreyle karantina altına alındığını ve mahalleye hayvan giriş çıkışının yasaklandığını
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bildirdi (Kyn: AA).
VI-20161008-1179-TUR --- Elazığ'da düğün dönüşü kaza: 23 yaralı
Elazığ'da, Malatya karayolu üzerinde merkeze bağlı Hankendi Köyü mevkiinde otomobil ile yolcu
minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan
minibüs beton elektrik direğine çarparak durduğu belirtilirken, elektrik direğinin çarpmanın etkisiyle
devrildiği belirtildi. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 23 kişi yaralanırken, yaralılar,
ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan minibüste bulunan yolcuların
Malatya'dan düğünden döndükleri bildirildi (Kyn: AA).
VW-20161009-1180-TUR --- Hakkari'de terör saldırısı
Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde bulunan askeri birlik
önündeki Durak Jandarma Kontrol Noktası'na PKK terör örgütü tarafından saat 09.45'te bomba yüklü
araçla düzenlenen terör saldırısında 10 asker şehit olurken, 8 sivil vatandaş da hayatını kaybetti.
Şemdinli'ye 20 kilometre uzaklıktaki Durak 2'nci Hudut Bölüğü önünde meydana gelen ve 5 ton bomba
yüklü kamyonetle, kontrol noktasında bekleyen araçların arasına “intihar dalışı” şeklinde
gerçekleştirilen saldırıda, 11'i asker 27 kişi de yaralandı. Patlama yerinde 6 metre derinlik ve 15 metre
genişliğinde çukur oluşurken, kontrol noktasına 150 metre uzaklıktaki 2'nci Hudut Taburu'nun
nizamiyesi ve binaları da hasar gördü (Kyn: AA).
DÜNYADA:
VW-20161003-1181-SYR --- Haseke'de bir düğüne intihar saldırısı düzenledi
Suriye'de Haseke kentinin kuzeyindeki Kamışlı yolu üzerinde yer alan Senebil düğün salonunda
düzenlenen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kişi hayatını kaybetti, 90
kişi de yaralandı. Yaralıların Haseke ve Kamışlı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı
belirtilirken, çoğu yaralının durumunun ciddi olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği
belirtildi. İntihar saldırısının ardından kente giriş ve çıkışlarının kontrol altına alındığı saldırıyı DAEŞ
terör örgütünün üstlendiği bildirildi Kyn: EURONEWS).
TC-20161003-1182-HTI --- Haiti’de Matthew Kasırgası
(Son Güncelleme Tarihi: 12.10.2016) Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi
(OCHA), Matthew Kasırgası'nın vurduğu Haiti'de 750 bin kişiye yardım ulaştırılması için 119 milyon
dolarlık acil insani yardım çağrısında bulunuldu. OCHA, en az 900 kişinin hayatını kaybettiği, 11
milyonluk nüfusun yarısının kasırgadan etkilendiği Haiti için "Ekim 2016 Flaş Çağrı" başlıklı rapor
yayımlayarak dünya ülkelerini yardıma davet etti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) ise, Matthew kasırgasının vurduğu Haiti'de 100 bin fazla çocuğun okulsuz kaldığını belirtti.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 300 okulunun kısmen ya da tamamen zarar gördüğü
belirtilirken, birçok okulun ise yerlerinden edilen aileler için barınaklara dönüştürüldüğü belirtildi.
Haiti'nin geçici Devlet Başkanının, Matthew kasırgasının vurduğu ülkenin gerçek bir kıtlık tehlikesiyle
karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Açıklamada, ülkede su, gıda ve ilaca acil ihtiyaç duyulduğu
belirtildi (Kyn: AA).
08.10.2016 Haitili yetkililer, Matthew Kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 900'e yükseldiğini
açıkladı. Haiti’de hızı saatte 233 km’ye ulaşan Matthew, ortalamaların üzerinde yağış bıraktığı,
Sayfa 2/6
VI: Araç Kazası
EP: Salgın Hastalık

VW: Terör Saldırısı
FP: Gıda Zehirlenmesi

VA: Volkanik Aktivite

TC: Tropikal Fırtına

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-41

nehirlerin taşmasına, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin sulara gömülmesine neden olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 11 milyonluk Haiti nüfusunun
yarısının kasırgadan etkilediğini, 350 bin kişinin acil insani yardıma gereksinim duyduğunu, binlerce
kişinin de evsiz kaldığını açıkladı. Binlerce evin yıkılmasının ardından bölge halkı sığınaklara
yerleştirildi. Kasırganın felakete yol açtığı Haiti’de bazı bölgelere ulaşılamazken hayatta kalanlar ise
gıda sıkıntısı çektiği bildirildi. Ülkenin Roche-a-Bateau kasabasında en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Ölümlerin büyük bir kısmının güney kıyı kesimlerinde bulunan kasabalarda yaşanırken, hayatını
kaybeden vatandaşların ise ağaçların devrilmesi, enkaz parçalarının uçması ve nehirlerin taşması
sonucu meydana geldi. Ülkeyi vuran kasırga nedeniyle Les Cayes kasabasından Tiburon kasabasına
kadar tüm güney kıyı kesiminin yıkıma uğradığı belirtilirken, Sud bölgesinde 29 bin ev harap oldu, 20
binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Jeremie kasabasında ise neredeyse evlerin
tamamı yerle bir olurken, kasabadaki yapıların yüzde 80’i kullanılamaz hale geldi. Yardım
çalışanlarının, ülkenin güneyinde sular altında kalan köylere ulaşmaya çabaladığını belirten yetkililer,
ölü sayısının daha da artmasından endişe duyulduğunu ifade etti. Haiti'yi 4. kategoride etkileyen
Matthew Kasırgası'nın, ülkede 2010 yılındaki depremden sonra yaşanan "en büyük felaket" olduğu
belirtildi. Sivil Savunma Müdürlüğü, hafta başından bu yana etkili olan kasırganın yol açtığı sel
sularına kapılan çok sayıda kişinin kaybolduğunu açıkladı. Büyük bir yıkıma neden olan kasırga
sonrası Haiti'de salgın hastalık uyarısı yapıldı. Öte yandan Matthew Kasırgası nedeniyle Haiti'de pazar
günü yapılması planlanan devlet başkanı seçimi de ertelendi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 03.10.2016) Haiti’yi etkisi altına alan Matthew Kasırgası, 1 kişinin hayatını
kaybetmesine, 1 kişinin de kaybolmasına neden oldu. Haiti İçişleri Bakanlığı, saatteki hızı 230
kilometreyi bulan kasırga nedeniyle önlem olarak yüzlerce kişinin geçici sığınma merkezlerine
yerleştirildiğini açıkladı. Matthew Kasırgası Haiti’i etkileyen son 52 yılın en güçlü kasırgası olduğu
bildirildi (Kyn: EURONEWS).
TC-20161004-1183-CUB --- Matthew Kasırgası Küba'yı etkisi altına aldı
Küba’yı etkisi altına alan ve 4. kategori kasırga olarak ölçülen Matthew kasırgasının saatte 220
kilometre hızla güneydoğu sahillerini vurduğu bildirildi. Küba’da kasırga hazırlıkları son hızla sürerken
yetkililer, halka güvenli bölgelere sığınması çağrısında bulundu. Dalga boyunun dört metreyi bulduğu
kıyı bölgelerinde şiddetli yağış ve rüzgâr nedeniyle ağaçlar devrildi, sel baskınları yaşandı. Küba
hükümeti, Matthew kasırgasının etkileyebileceği kıyı bölgelerindeki yaşayan yaklaşık 1 milyon 300
milyon kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti. Kasırganın özellikle Baracoa kentinde
binlerce eve zarar verdiği belirtildi (Kyn: AA).
TC-20161004-1184-DOM --- Dominik Cumhuriyeti’nde Matthew Kasırgası
Dominik Cumhuriyeti’nde etkisi altına alan Matthew Kasırgası, geçtiği yerlerde büyük tahribata yol
açarken, 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 25 bin kişinin de evsiz kalmasına neden oldu. Yetkililer, 13
bin kişinin yakınlarının evlerine ve sığınaklara yerleştirildiğini belirtirken, enerji nakil hatlarının
çöktüğünü, çatılar uçtuğunu ve ağaçlar yerinden söküldüğünü belirtti. Kasırganın getirmiş olduğu
yağışlar nedeniyle bölgede toprak kaymalarının da meydana geldiği belirtilirken, binlerce kişi evlerini
terk etmek zorunda kaldı (Kyn: EURONEWS).
TC-20161005-1185-CHN --- Güney Kore''yi Chaba tayfunu vurdu: 4 ölü
Güney Kore'nin güney sahillerini etkisi alan yılın en etkili tayfunlarından hızı saatte 375 kilometreyi
bulan Chaba tayfununun bölgede 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de kaybolmasına neden
oldu. Tayfunun çok geniş bir bölgeyi etkilediğini belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe
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duyulduğunu belirtti. Jeju adasıyla güneydeki Busan ve Ulsan kentlerinde büyük tahribata yol açan
tayfun nedeniyle bölgede yüz binlerce ev hasar gördü, Hyundai ve Daewoo gibi büyük firmalar
üretimlerine ara vermek zorunda kaldı. Chaba tayfununun uçak seferlerini de etkilediği belirtilirken,
Japonya'ya ilerlediği belirtildi (Kyn: ntv.com.tr).
TC-20161005-1186-JAM --- Matthew Kasırgası Jamaika’yı etkisi altına aldı
Jamaika’da beklenen Matthew Kasırgası nedeniyle acil durum ilan edildi. Saatteki hızı 230 kilometreye
ulaşan Matthew Kasırgası’nın Jamaika’ya ulaşana kadar hızının azalması ve 4. kategoriye inmesi
beklenirken yine de acil durum ilan edildi. Yıkıma neden olması beklenen kasırga nedeniyle yetkililer,
bazı bölgelerin terk edilmesi emrini verdiği belirtilirken, Jamaikalılar, dükkânlarının ve evlerinin
pencerelerine levhalar çakarak önlem aldı. Jamaika’yı etkisi altına alan Matthew Kasırgası, geçtiği
yerlerde büyük tahribata yol açtı. Enerji nakil hatları çöktü, çatılar uçtu ve ağaçlar yerinden söküldü.
Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, benzin istasyonlarında ve marketlerde uzun
kuyruklar oluştu. Yetkililer kasırganın Jamaika’da son 30 yılın en şiddetli kasırgası olduğunu belirtti
(Kyn: EURONEWS).
VW-20161006-1187-SYR --- Suriye sınırında bombalı saldırı: 35 ölü
Suriye-Türkiye sınırındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolünde bulunan Atme kasabasındaki çadır kentte
saat 10.30 sıralarında meydana gelen patlamada 35 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan çok sayıda kişi
Suriye'deki çeşitli sağlık merkezlerinde tedavi altına alınırken, sınırda bekleyen ambulanslarla 7 yaralı
da Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan 4 Suriyeli, ilk müdahalenin ardından
Hatay'daki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, çadırların arasına bırakılan bir çantanın içindeki
bombanın patladığını belirtti. Kanlı saldırıyı DAEŞ terör örgütü üstlendi (Kyn: DHA).
VW-20161007-1188-NER --- Nijer'de saldırı
Nijer'de ülkenin batısındaki Tazerzait kentinde bulunan ve Mali’li sığınmacıların kaldığı Tazerzait
sığınmacı kampına saldırı düzenlendiğini bildirildi. Saldırıda sığınmacı kampını koruyan 22 Nijer
askeri hayatını kaybederken, saldırganların ağır silahlara sahip 30-40 kişi olduğu belirtildi. Birleşmiş
Milletler, ölü sayısını doğrularken, 5 askerin yaralandığını, 3 askerinse kaçmayı başardığını bildirdi.
Saldırıya uğrayan askerlerin, saldırı sırasında yemek yemekte oldukları bildirildi (Kyn: AA).
TC-20161007-1189-USA --- ABD’de Matthew Kasırgası
(Son Güncelleme Tarihi: 17.10.2016) Matthew Kasırgası nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin
sayısının 42’ye yükseldiği bildirildi. Ölümlerden 26’sının Kuzey Carolina'da, 4’ünün Güney
Carolina'da, 12’sinin Florida'da, 3’ünün Georgia'da, 1’inin Virginia'da meydana geldiği belirtildi (Kyn:
AA).
11.10.2016 Matthew Kasırgası nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısının 27’ye yükseldiği
bildirildi. Ölümlerden 15’inin Kuzey Carolina'da meydana geldiği belirtildi (Kyn: AA).
09.10.2016 Matthew Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi.
Yetkililer, Kuzey Carolina’da 7, Florida'da 6 ve Georgia'da 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de
kayıp olduğunu açıkladı. Kasırga yüzünden ABD'de 2 milyon 200 bin kişi elektriksiz kalırken, su
baskınları sonucunda büyük maddi kayıp meydana geldi. Ulusal Kasırga Merkezi, Kuzey Carolina'da
Neuse Nehri boyunca su baskınları uyarısında bulunurken, Florida Valiliği ise, hassas bölgelerdeki
halkın en kısa sürede tahliye edilmesi gerektiğini ve en az 4 hastanenin de tahliye edildiğini açıkladı.
Kasırganın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin çatısında da hasara yol açarken, Florida Valiliği, 1
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milyon 500 bin kişinin tahliye edilmesinin kararlaştırıldığını belirtirken, bölgede 22 bin kişi sığınaklara
yerleştirildiği belirtildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) 4. kategoriden 2. kategori seviyesine
düşürdüğü kasırga, Florida kıyılarında rüzgârın hızı 190 kilometreye kadar çıktı. Ülkenin
güneydoğusunda kara ve hava yolu ulaşımını sekteye uğratan kasırga, çarşambadan cumartesine kadar
olan sürede 4 bin 200'den fazla uçuşun iptaline neden oldu. 3 milyon kişinin evlerinden güvenli
bölgelere tahliye edilmesine karar verilen ABD'de, kasırganın yaklaşık 6 milyar dolar hasara neden
olduğu belirtildi (Kyn: AA).
07.10.2016 Matthew Kasırgası ABD’nin Florida eyaletine ulaştı. Saatle 190 km hızla ilerleyen
kasırganın ABD'nin Güneydoğu kıyılarına ulaştıktan sonra, önce 2. daha sonra da 1. kategori kasırga
sıralamasına düşmesine karşın, Florida'da 4, Kuzey Carolina'da 3, Georgia'da da 2 kişinin ölümüne yol
açtı. Matthew Kasırgası'nın vurduğu yerlerde binlerce ağaç devrildi, yoğun yağış sonucu yerleşim
yerleri ve yollar sellerle kaplandı, çok sayıda ev ve işyerini su bastı, 1 milyonu aşkın ev ve işyeri de
elektriksiz kaldı (Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 06.10.2016) Türkiye saati ile Cuma sabahı 07:00 sıralarında ABD'nin Güneydoğu
kıyılarını vurması beklenen ve 2 milyondan kişinin tahliye edilmesine yol açan Matthew Kasırgası
nedeniyle, Florida, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletlerinde olağanüstü hal ilan
edildi. Kasırga nedeniyle birçok bölgede halkın tahliye edilmesi kararlaştırılırken, yetkililer, kıyı
bölgelerde yaşayan Amerikalıların en az 3 gün yetecek kadar su ve gıda stoku yapmaları konusunda
uyardı. Ayrıca olası elektrik kesintilerine karşı cep telefonlarını şarj edebilecek yedek pil
bulundurmaları istendi. ABD ordusu da bölgeye ek asker, paletli araçlar ve helikopter gibi acil durum
donanımları gönderildiğini açıkladı (Kyn: AA).
TC-20161007-1190-BHS --- Bahamalar’da Matthew Kasırgası
Bahamalar’da etkili olan Matthew Kasırgası nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Kasırga nedeniyle
ülkenin orta ve güney kesiminde eğitime ara verildiği belirtilirken, bölgedeki tüm hava ve deniz
trafiğinin durdurulduğu ve halka yüksek yerlere sığınmaları uyarısının yapıldığı belirtildi. Bahamaları
etkisi altına alan Matthew Kasırgasının, son 52 yılın en güçlü kasırgası olduğu bildirildi. Bahamalar'da
vatandaşlar kasırgaya hazırlık amacıyla marketlere, benzin istasyonlarına ve hırdavatçılara akın ettiği
bildirildi (Kyn: EURONEWS).
VA-20161008-1191-JPN --- Japonya'da Aso Yanardağı faaliyete geçti
Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyinde bulunan bin 592 metre yüksekliğindeki Aso
Yanardağı'nın faaliyete geçtiğini ve çıkan dumanların 11 bin metreye kadar ulaştığını açıkladı.
Yanardağın yakınlarındaki yerleşim alanlarında can kaybı veya ciddi bir hasar oluşmazken, yetkililerin,
dağlık alana geçişlerle ilgili önlem aldığı belirtildi. Kyuşu Adası'nda yer alan yanardağın yaklaşık 10
kilometre kuzeyinde yer alan Aso kentinde önlem olarak tahliye merkezi kuruldu (Kyn: AA).
EP-20161008-1192-YEM --- Yemen'de kolera vakaları
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’in başkenti Sana’da kolera vakalarının
görülmeye başladığını açıkladı. Sana'da 8 kişinin koleraya yakalandığını belirten Dünya Sağlık Örgütü,
kolera virüsünü taşıyan hastaların Es-Seb Hastanesinde tedavi altına alındığını, Sağlık Bakanlığına
bağlı ekiplerin de virüsün ortaya çıktığı bölgedeki su kaynaklarında araştırma yaptığını açıkladı.
Açıklamada, Yemen'de görülen kolera vakalarının özellikle çocukları tehdit ettiği uyarısı yapıldı.
Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda ölümlere neden olacağı uyarısında bulunan yetkililer,
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UNICEF'in hastalığın ne derece yayıldığını belirlemek için çalışacağını belirtti (Kyn: AA).
VW-20161008-1193-YEM --- Yemen'de hava saldırısı: 140 ölü
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'in başkenti Sana'da taziyelerin kabul edildiği bir binaya
düzenlenen 2 hava saldırısında, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu en az 140 sivilin hayatını
kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, 400 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sivil Savunma yetkilisi,
saldırıların Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından düzenlendiğini belirtti.
Koalisyon güçlerinden ise olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı (Kyn: AA).
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