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10 - 16 EKİM 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FP-20161012-1194-TUR --- Ağrı'da gıda zehirlenmesi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 64 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede
müşahede altına alındı. Doğubayazıt Kaymakamlığı, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Telçeker
Ortaokulu’nda eğitim gören 19 öğrenci ile Bereket Ortaokulu’nda okuyan 21 öğrencinin gıda
zehirlenmesi şüphesiyle Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine müracaat ettiği belirtilirken,
ilerleyen saatlerde 24 öğrencinin daha aynı şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurduğu belirtildi.
Öğrencilerin hastaneye hafif karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu belirtilen açıklamada, öğrencilere
gerekli tıbbi müdahale yapılmış olup ilk aşamada ciddi bir rahatsızlığın bulunmadığı bildirildi.
Öğrencilerden 10'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 54'inin ise evlerinin köylerde bulunması
sebebiyle tedbir amacıyla Çocuk Servisi'nde müşahede altında tutulduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak
yemek şirketi ile yapılan sözleşmelerinin iptal edildiği, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe
Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi (Kyn:
AA).
FP-20161013-1195-TUR --- Manavgat'ta şebeke suyundan zehirlenme
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şebeke içme suyunda yüksek klor kullanımı nedeniyle 114 kişinin
karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi. Antalya Büyükşehir
Belediyesi, ilçeye içme suyu temin eden Şelale pompalarında meydana gelen teknik bir arıza sonucu
şebekeye yüksek miktarda klor karıştığını açıkladı. Açıklamada, ihbarın ardından inceleme
başlattıklarını ve ekipler tarafından yapılan klor ölçümlerinde bakiye klor miktarının 5-7 ppm (çok
yüksek) olduğunun tespit edildiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda Büyük Şelale Mevkii Su
Pompası İstasyonu'nda bulunan klor tankının vana birleşim yerinde çatlak meydana geldiği ve yüksek
oranda klorun keson kuyusuna karıştığının tespit edildiği açıklandı. Açıklamada, vatandaşların ikinci
bir duyuruya kadar şebekeden su içmemesi gerektiği belirtildi. İçme suyuna yüksek miktarda klor
karışan mahallelerin; Aşağı Hisar, Eski Hisar, Yukarı Hisar, Aydınevler, Bahçelievler, Mimar Sinan,
Kasaplar, Kavaklı, Milli Egemenlik, Çağlayan ve Hatıplar mahalleri olduğu belirtilirken, suyun
kullanılmaması için vatandaşlar sesli anons sistemi ve kısa mesaj ile uyarıldığı belirtildi. Sudan
zehirlenen 50 kişinin ilçede bulunan Manavgat Küçük Hasan İlköğretim Okulunda meydana geldiği
belirtilirken, çocuklar ambulanslarla Manavgat'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, Manavgat Irmağı'nın batı yakasındaki ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne
eğitime ara verdiğini belirtti. Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü ise, ilçedeki sağlık kurumlarına klor
maruziyeti nedeniyle başvuran 114 kişiden 73'ünün taburcu edildiğini, 41 kişinin ise hastanelerde
gözlem altında tutulduğunu belirtti (Kyn: AA).
WF-20161013-1196-TUR --- Yozgat'ta orman yangını
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anız yakılması sonucu çıkan yangında 4 bin dönüm ormanlık alan zarar
gördü. Yetkililer, ilçeye bağlı Bahadın beldesinde bulunan bir tarlada yakılan anız nedeniyle çıkan
yangının, rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sıçradığı, köylülerin haber vermesi üzerine Bahadın ve
Sorgun belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale ettiğini
belirtti. Çomak Dağı mevkiinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı 5 bin dönüm ormanın 4 bin
dönümündeki ağaçların kül olduğu belirtildi (Kyn: AA).
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EQ-20161015-1197-TUR --- Manisa'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 05.49’da
meydana gelen ve odak derinliği 9.3 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)

2016.10.15

05:49:15

38.9352

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

27.7355

9.3

-.-

4.2

-.-

Yer

Akhisar-MANİSA

EQ-20161015-1198-TUR --- Manisa'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 05.51’da
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).
Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.10.15

05:51:02

38.9452

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

27.6255

5.0

-.-

4.5

-.-

Yer

Akhisar-MANİSA
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WF-20161015-1199-TUR --- Adana'da 10 hektarlık orman kül oldu
Adana'nın Kozan İlçesi'nde çıkan yangında 10 hektarlık orman kül oldu. Kozan İlçesi'nin Dağlıca Köyü
Karasis mevkiindeki ormanlık alanda saat 19.00 sıralarında yükselen duman ve alevleri fark eden
köylülerin ihbarı üzerine olay yerine söndürme ekipleri sevk edildi. 7 ilk müdahale ve 10 hizmet aracı
ile 15 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi, 150 yangın söndürme işçisi ve köylülerin müdahale ettiği
yangın yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 hektarlık orman
tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı (Kyn: DHA).
DÜNYADA:
CL-20161010-1200-CHN --- Çin'de 4 bina çöktü
(Son Güncelleme Tarihi: 11.10.2016) Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde birbirine bitişik dört
binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye çıktı. Yetkililer, binaların çökmesinden 15
saat sonra çöken binaların enkazı altından 3 yaşındaki bir kız çocuğunun canlı çıkarıldığı belirtti.
Küçük kızın arama kurtarma çalışmalarına destek veren itfaiyeciler tarafından ölen annesiyle babasının
kolları arasında bulunduğu duyuruldu. Arama kurtarma çalışmaları sırasında çöken binaların enkazı
altından 5 kişinin daha cesedinin çıkarıldığı belirtilirken, enkaz altında kimse kalmadığı için arama
kurtarma çalışmalarına son verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi. 10.10.2016) Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde birbirine bitişik dört binanın
çökmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Vincou kentinde konut olarak kullanılan binaların yerel saatle
04.30'da henüz belirlenemeyen nedenle çöktüğü duyuruldu. Olay yerine gönderilen ekipler, enkaz
altından 6 kişiyi yaralı kurtarırken, 17 kişinin cesedini çıkardı. Enkaz altında kaldığı sanılan yaklaşık
20 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilirken, çalışmalara
arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra çok sayıda da gönüllünün de katıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20161010-1201-AFG --- Afganistan'da intihar saldırısı: 14 ölü
Afganistan'ın Helmand vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti. Helmand'ın
Nad Ali ilçesi Emniyet Müdürü, intihar eylemcisinin bomba yüklü araçla Helmand'ın Laşkargah şehri
yakınındaki polis karakoluna saldırdığını açıkladı. Açıklamada, saldırıda 10 polis ve 4 sivilin yaşamını
yitirdiği belirtilirken, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların
sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Saldırıyı Taliban terör örgütünün üstlendiği bildirildi (Kyn:
AA).
VI-20161010-1202-MEX --- Meksika'da otobüs kazası: 10 ölü
Meksika'nın batı eyaletlerinden Nayarit'te yolcu otobüsü ile gaz tankerinin çarpışması sonucu meydana
gelen kazada 10 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Eyalet İtfaiye yetkilisi, yolcu otobüsü ile gaz tankerinin
Compostela ile Chapalilla kasabaları arasındaki otobanda çarpıştığını, kazada 17 kişinin de
yaralandığını açıkladı. Açıklamada, itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu tankerin patlamasının
önlendiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20161011-1203-ALB --- Arnavutluk'ta sel: 1 ölü
Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Laç şehrinde meydana gelen sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti.
Gece boyunca devam eden şiddetli sağanak yağışın sele neden olduğu şehirde çok sayıda ev ve
işyerinin su altında kaldığı belirtildi. Emniyet yetkilileri, sel bölgesindeki bazı ailelerin karayolu ile
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Milot bölgesine tahliye edildiğini belirtti. Öte yandan, selden etkilenen bölgeleri denetleyen Tarım,
Kırsal Kalkınma ve Su Yönetimi Bakanı, sel riski altında bulunan bölgelerdeki vatandaşlardan tahliye
edilmek için hazır halde beklemelerini istedi (Kyn: star.com.tr).
VW-20161011-1204-AFG --- Afganistan'da türbeye saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazara Şiilerinin Kerbela şehitlerini anmak amacıyla toplandığı Sakhi
Türbesi'ne düzenlenen saldırıda 1’i polis 14 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Yaralananların
Kabil'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, saldırının Kabil'in en
büyük Şii türbelerinden Karte-i Sakhi'de gerçekleştiğini açıkladı. Açıklamada, yaralananların
durumunun ağır olması dolayısıyla ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Kabil Emniyet
Müdürü ise saldırganların 4 kişi olduğunu, saldırıyı üstlenenin olmadığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20161012-1205-SYR --- Halep'te yerleşim alanına saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde muhaliflerin denetiminde yer alan Firdevs semtine düzenlenen
hava saldırısında 15 kişinin öldüğü bildirildi. Halep sivil savunma yetkilisi, Rus jetlerinin ''nüfuz edici''
("deprem etkisine") bombalarla saldırdığını ve bombardımanda çok sayıda kişinin de yaralandığını
belirtti. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan en az 10 kişiye daha ulaşmaya çalıştığı belirtildi
(Kyn: AA).
AC-20161012-1206-JPN --- Tokyo’da trafo patladı, şehir karanlığa gömüldü
Japonya’nın Niiza kentinde bulunan Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketine (TEPCO) ait trafo merkezinde
patlama meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada başkent Tokyo’da aralarında
devlet dairelerinin de bulunduğu 350 binden fazla ev ve ofise elektrik verilemediği belirtildi. TEPCO,
olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, patlama dolayısıyla çevredeki bazı binaların zarar gördüğünü,
yakınlarda bulunan iki metro hattındaki seferlerin de etkilendiğini açıkladı (Kyn: İHA).
VW-20161012-1207-AFG --- Afganistan'da Şiilerin türbesine saldırı: 12 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde, Şii Hazaraların Kerbela şehitlerini anmak
amacıyla toplandığı türbeye düzenlenen bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de
yaralandı. Ülkenin kuzeyindeki 808. Pamir Komutanlığı, Belh ilçesinin Karte Char bölgesindeki
Charyar Camii’nin hedef alındığı saldırıda, bombanın, kalabalığın Kerbela şehitlerini anmak için
camiye toplandığı sırada uzaktan kumandayla patlatıldığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan
bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20161013-1208-SYR --- Azez'de bombalı saldırı
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Azez ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 19
kişi hayatını kaybetti. Halep'e bağlı Azez ilçesinin kuzeyindeki Nedim petrol istasyonu yakınlarındaki
saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, onlarca kişi yaralandı. Kilis'teki
çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçtiği belirtilirken,
saldırıda yaralananlardan bazıları Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan
bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi (Kyn: AA).
FL-20161013-1209-VNM --- Vietnam'da Sarika Tayfunu
(Son Güncelleme Tarihi: 18.10.2016) Afet Önleme ve Kontrol Ulusal Yönlendirme Komitesi,
Vietnam'da etkili olan Sarika tayfununun yol açtığı aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde hayatını
kaybeden 10 kişinin daha cesetlerine ulaşılmasıyla ölü sayısının 31'e çıktığı, kayıp bir kişiyi arama
çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ulusal Hava Durumu Merkezi, Vietnam sahillerine ulaşan ve
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kuzeye doğru ilerleyen Sarika (Karen) tayfununun neden olduğu yağışların ülkenin kuzeydoğusunda
yarın da devam edeceğini açıkladı. Güney Çin Denizi sahillerinde gemi ve tekne kaptanlarını tayfun
rotasından uzak durmaları yönünde uyaran Vietnam hükümeti, ayrıca yerel yöneticilerden, yüksek
riskli bölgelerde halkın tahliyesi için hazır olmasını istedi (Kyn: İHA).
16.10.2016 Vietnam'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde ölü sayısının 21’e yükseldiği
bildirildi. Vietnam’ın 4 merkezi eyaletini etkileyen Sarika Tayfunu nedeniyle binlerce kişi yaşadığı
bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 100 bin evin su altında kaldığını belirten yetkililer,
ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki trafik akışının durduğunu, onlarca tren seferinin iptal edildiğini ve
binlerce aracın yollarda mahsur kaldığı belirtti. Binlerce kişiye de gıda desteğinin verilemediği
belirtildi. Komite, halkı, Filipinler'den Vietnam'a doğru gelen Sarika tayfunu nedeniyle bölgeyi terk
etmek zorunda kalabilecekleri konusunda uyardı (Kyn: İHA).
(İlk Haber Tarihi: 13.10.2016) Vietnam'da etkili olan Sarika tayfununun yol açtığı aşırı yağışlar
sonucu meydana gelen selde 11 kişi hayatını kaybetti. Afet Önleme ve Kontrol Ulusal Yönlendirme
Komitesi, 4 merkez eyalette etkili olan tayfun ve selde, 7 kişinin Quang Binh eyaletinde, 4 kişinin ise
diğer 3 eyalette hayatını kaybettiğini açıkladı. Meydana gelen sel dolayısıyla 30 bin evin su altında
kaldığı belirtildi (Kyn: İHA).
EP-20161013-1210-HTI --- Haiti'de kolera salgını
Haiti'de Matthew Kasırgası'nın yol açtığı yıkımdan kurtulanların hızla yayılmaya başlayan kolera
salgınıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kolera olduğundan şüphelenilen
en az 200 vakanın kaydedildiğini ve ülkeye bir milyon kolera aşısının gönderileceğini duyurdu. Haiti
Acil Sağlık Birimi, acil önlem alınmaması halinde salgının kısa sürede kontrolden çıkabileceği
uyarısında bulundu. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün (MSF) Haiti sorumlusu, Port-a-Piment
bölgesinde acılan kolera tedavi merkezinde şu ana kadar 87 hastanın tedavi altına alındığını açıkladı.
Açıklamada, yoğun nem ve yağmur sezonunun koleranın yayılmasını kolaylaştırdığını, kasırga, sağlık
açısından zaten kırılgan olan toplumu daha da etkilediğini belirtti (Kyn: AA).
VI-20161014-1211-KOR --- Güney Kore’de otobüs kazasında 10 kişi öldü
Çin gezisinden dönen Güney Koreli turistleri taşıyan otobüsünün Güney Kore’nin Güneydoğu şehri
Ulsan'da şarampole devrildiği kazada, 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın otobüsün lastiğinin
patlaması üzerine şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği ve yolcuların araç
içinde sıkıştığını belirtti. Araçta 20 kişinin bulunduğu belirtilirken, kaza sonrası aracın alev aldığı ve
ölenlerden bazılarının yanarak bazılarının da dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazada yaralanan 10 kişinin çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
TC-20161014-1212-GBR --- Nicole Kasırgası Bermuda'yı vurdu
Atlantik Okyanusu'ndaki Bermuda Adası'na ulaşan Nicole Kasırgası adada büyük tahribata neden oldu.
Bermuda Ulusal Güvenlik Bakanı, hızı saatte 185 kilometreye varan Nicole Kasırgası nedeniyle ada
halkından kapalı yerlerde kalmasını isterken, kasırganın adada büyük tahribata neden olduğunu
açıkladı. 3. Kategori olarak sınıflandırılan Nicole Kasırgası nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken,
devlet daireleri kapatıldı. Kasırga nedeniyle ağaçların devrildiği, su taşkınları nedeniyle yolların
kapandığı ve birçok bölgeye elektrik verilemediği belirtildi (Kyn: TİMETÜRK).
EN-20161014-1213-CHN --- Çin’de hava kirliliği
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC), hava kirliliği nedeniyle başkent Pekin’in yanı sıra Şandong ve
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Liaoning eyaletlerinde sarı alarm verildiğini açıkladı. Merkez tarafından yapılan açıklamada, havadaki
zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranının 200 ile 300 arasında değiştiği belirtildi. Hava kirliliği
nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 500 metreye kadar düştü. Dünya Sağlık Örgütünün kabul
ettiği güvenilir eşik olan 25'in yaklaşık 12-13 katı olduğu belirtildi. Çin hükümeti, hava kirliliği
sorununu çözmek için kömür kullanımına sınırlama getirirken, ABD'nin California eyaletindeki
Berkeley Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma da her yıl 1,6 milyon Çinlinin hava kirliliğinin
neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı (Kyn: AA).
VW-20161014-1214-SYR --- Halep'te yerleşim alanlarına saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin Tarik el-Bab semtinde misket ve vakum bombasıyla düzenlenen
saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Söz konusu saldırılarda kentin Katırcı semtinde
ekmek dağıtım merkezinin de hedef alındığını belirtilirken, Sivil savunma ekipleri, yıkılan bir binanın
enkazını elleriyle kazıyarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralıyı
çıkardıklarını belirtti. Saldırılarda savaş uçaklarının "nüfuz edici" adlandırılan "sığınak avcısı"
bombaların kullanıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20161015-1215-IRQ --- Bağdat'ta intihar saldırısı: 25 ölü, 38 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen intihar saldırısında 31 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı
bildirildi. Irak güvenlik kaynakları intihar saldırısının, Bağdat'ın Şaab semtinde Hazreti Muhammed'in
torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla
hazırlanan taziye salonuna gerçekleştirildiğini açıkladı. Yaralı sayısının 65 olarak açıklandığı saldırının
sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi (Kyn: İHA).
OT-20161015-1216-IND --- Hindistan'da dini törende izdiham çıktı
(Son Güncelleme Tarihi: 16.10.2016) Hindistan'ın kuzeyinde düzenlenen dini tören sırasında çıkan
izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Emniyet yetkilisi, Uttar Pradeş eyaletinde
Varanasi kenti dışında bir Hindu dini töreninde çıkan izdihamda 19 kişinin olay yerinde, 5 kişinin de
kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, hastanedeki 20 yaralıdan 4'ünün
durumunun halen ciddiyetini koruduğunu belirtti (Kyn: AA).
(İlk haber Tarihi: 15.10.2016) Hindistan'ın kuzeyinde düzenlenen bir dini tören sırasında çıkan
izdihamda ilk belirlemelere göre 19 kişi öldü. Emniyet yetkilisi, Uttar Pradeş eyaletinde Varanasi'nin
dışında bir Hindu töreninde çıkan izdihamda 25 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkede dini
festivallerde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle ölümlerle sonuçlanan izdihamlar
sıklıkla meydana geliyor (Kyn: AA).
VW-20161015-1217-SYR --- İdlib'te yerleşim yerine saldırı
Suriye'nin İdlib kentindeki Tırmenin beldesine düzenlenen hava saldırısında 11 kişinin öldüğü, 25
kişinin yaralandığı bildirildi. Sivil savunma yetkilisi, Rus jetlerinin, İdlib'in kuzeyinde muhaliflerinin
kontrolündeki Tırmenin beldesinde yerleşim alanına düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar arasında
kadın ve çocukların da bulunduğu belirtilirken tamamının sivil olduğu belirtildi. Yaralananların
beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten yetkililer, saldırılarda beldede
ilaç deposunun yanı sivil savunma merkezinin de hasar gördüğü belirtildi. Olayda bazı evlerin
yıkıldığını, çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, bombardımanda çıkan
yangınların sivil savunma ve itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü belirtti (Kyn: AA).
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TC-20161016-1218-PHL --- Filipinler'de Sarika Tayfunu: 2 ölü
Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Sarika (Karen) tayfununda 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer,
ülkenin kuzeydoğusundaki Bicol bölgesinde şiddetli yağmurlara neden olan tayfunda, bölgedeki
Catanduanes ada eyaletinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis yetkilileri, Catanduanes'de 3
balıkçının kaybolduğunu, 15 bin 970 kişinin de tahliye edildiğini açıkladı. Filipinler meteoroloji bürosu
PAGASA, tayfunun öğle itibariyle zayıflayacağını açıkladı. Tayfun nedeniyle ülkede 200'den fazla
uçuş iptal edilirken ve PAGASA ülkedeki fırtına uyarısını kaldırana kadar tüm deniz araçlarının denize
açılması yasaklandı (Kyn: AA).
VW-20161016-1219-SYR --- Halep'e hava saldırısı: 49 ölü, 113 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde düzenlenen hava saldırısında 49 kişinin hayatını kaybettiği, 113
kişinin de yaralandığı bildirildi. Halep sivil savunma yetkilisi, Halep’in Katırci, Muyesir, Şeyh Faris,
Kerem Nezhe, Meşhed, Şeyh Said, Sukkeri, Bab el Nasır, Kantane ve Haydariye semtlerine
gerçekleştirilen saldırılarda, Katırci semtinde 25, Muyesir ve Şeyh Faris semtlerinde yedişer, Kerem
Nezhe, Meşhed ve Şeyh Said semtlerinde ikişer, Sukkeri, Bab el Nasır, Kantane ve Haydariye
semtlerinde ise birer sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bombardımanda 113 kişinin de
yaralandığını belirten yetkililer, yaralanan sivillerin, bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi
altına alındığını, çok sayıda binanın yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü belirtti (Kyn: AA).
CL-20161016-1220-IDN --- Endonezya'nın Bali adasında asma köprü çöktü: 9 ölü
Endonezya'nın Bali adasında asma bir köprünün çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30’dan fazla
kişi de yaralandı. Yetkililer, Bali'nin turistik adalarından Nusa Lembongan ile Nusa Ceningan'ı
birbirine bağlayan asma köprünün akşam saatlerinde kalabalığın dini bir tören için köprüden geçtiği
sırada üzerindeki insanlarla beraber çöktüğünü açıkladı. Açıklamada, köprünün altındaki suyun
derinliğinin 2 metre olmasına rağmen kurbanların çoğunun enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiği
belirtildi. Ölenlerden kimliği belirlenen 8 kişiden üçünün 9, birinin de 3 yaşlarında bir çocuk olduğu
açıklandı (Kyn: DHA).
VI-20161016-1221-PAK --- Pakistan'da feci kaza: En az 30 ölü
Pakistan'ın Pencap eyaletinde şehirlerarası iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen
kazada 30 kişi hayatını kaybetti. Karaçi-Lahor seferini yapan otobüs, ülkenin güneyindeki Rahim Yar
Han kentinin Hanpur mevkiinde Sadıkabad'dan Faysalabad istikametine giden otobüsle çarpıştığı
kazada 50'den fazla yolcunun da yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelere kaldırılarak tedavi
altına alındığı bildirildi (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20161016-1222-CAF --- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde saldırı
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Bambari kentinde bulunan sığınma kampına düzenlenen saldırıda
11 kişi hayatını kaybetti. BM İstikrar Misyonu (MINUSCA), ülkenin orta kesiminde bulunan Ngakobo
bölgesinde düzenlenen saldırıda 10’a yakın kişinin de yaralandığı ve Bambari kentindeki hastaneye
sevk edildiğini açıkladı. Saldırganların kimliğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı
silahlı grup Eski Seleka isimli silahlı terör örgütünün düzenlediği belirtildi (Kyn: DHA).
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