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17 – 23 EKİM 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EP-20161017-1223-TUR --- Bursa'da kuduz karantinası
Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitlerde kuduz vakalarına rastlandığı bildirildi. İlçe Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İsmetpaşa'da 2, Ovaesemen'de 1 büyükbaş hayvan ile Karasu
Köyü’nde 1 köpekte kuduz hastalığını tespit edildiğini ve karantinaya alındığını açıkladı. Yapılan
incelemelerde bazı hayvanların telef olduğu öğrenilirken, ekipler bu bölgedeki tüm hayvanları aşıladı.
Kuduzun yayılma ihtimaline karşı Şahinköy-Ovaesemen arasındaki tüm hayvan işletmeleri karantinaya
alınırken, karantina kapsamında kontrolsüz hayvan nakli ile alım ve satımı yasaklandı (Kyn: AA).
FP-20161018-1224-TUR --- Manisa'da gıda zehirlenmesi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bahadırlar
Hüseyin Keşkekoğlu İlköğretim Okulunda öğrenim gören 20 öğrenci, akşam saatlerinde rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülen öğrenciler, aileleri ve ambulanslarla Sarıgöl Devlet
Hastanesine götürüldü. Hastane yetkilileri, tedavi altında bulunan öğrencilerin hayati tehlikelerinin
bulunmadığını belirtti (Kyn: AA).
EQ-20161018-1225-TUR --- Van'ın İpekyolu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Van’ın İpekyol ilçesi Çalımlı Köyü olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
22.22’de meydana gelen ve odak derinliği 10 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Depremin,
İpekyol ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).
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FP-20161018-1226-TUR --- Ağrı’nı Doğubayazıt Devlet hastanesinde zehirlenme
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nde öğlen yemeğinde çıkan tavuktan yiyen
50’ye yakın personel karın ağrısı ve kusma şikâyetiyle gözlem altına alındı. Yediği yemekten
zehirlenen personeller, geceyi hastanede geçirirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
VI-20161019-1227-TUR --- Konya'da yolcu midibüsü devrildi: 27 yaralı
Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Yolcu
midibüsünün, Beyşehir-Isparta karayolunun 16. kilometresindeki Yelken mevkiinde şarampole
devrildiği belirtilirken kazada yaralananlardan 23'ünün öğrenci olduğu belirtildi. Kazada
yaralananların, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve
birçoğunun taburcu edildiği bildirildi. Yolcu midibüsü sürücüsünün arkadan gelen kamyonun çarpması
sonucu kazanın meydana geldiğini iddia etmesi üzerine, kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma
başlatıldı (Kyn: AA).
FP-20161019-1228-TUR --- Hatay'da gıda zehirlenmesi
Hatay'ın Payas ilçesinde 168 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Fahrettin Altay
Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerden 168'i karın ağrısı ve mide bulantıları olduğunu belirterek,
durumu okul idaresine bildirdi. Konunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesinin ardından
öğrenciler, okula çağrılan sağlık ekiplerince Dörtyol ve İskenderun Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Hastanelerde kontrol edilen öğrencilerden 80'inin tahlillerinin temiz çıkması üzerine taburcu edildiği,
diğerlerinin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Halk Sağlığı Müdürlüğünce öğrencilerin
şikayetlerinin nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı (Kyn: AA).
VW-20161023-1229-TUR --- Bingöl'de terör saldırısı
Bingöl'ün Genç ilçesi girişindeki Öğretmenevi Kavşağı'nda zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı
teröristlere saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 polis şehit oldu, 6’sı güvenlik görevlisi, 10 kişi yaralandı.
Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda patlamanın olduğu yerde 3 metre genişliğinde bir metre
derinliğinde çukur oluşurken, 2 okul, kültür merkezi, hastane ile çok sayıda ev ve iş yeri ile araç hasar
gördü. Çevredeki ev ve iş yerleri ile çok sayıda aracın hasar gördüğü saldırı dolayısıyla büyük korku
yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, terör örgütünün sivilleri de hedef alan saldırılarını lanetledi (Kyn:
AA).
FP-20161023-1230-TUR --- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenme
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki 180 haneli ve 975 nüfuslu Dolaklı Köyü’nde bir
düğünde yemek yiyen 200 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Düğünde ikram edilen
tavuk döneri yiyen davetliler ateş, karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetiyle Doğubayazıt Doç. Dr.
Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hastanenin izinli bütün personelleri acil
olarak hastaneye çağrıldı. Hastaneye kaldırılan köylülerden 2 kişinin durumunun ciddi olduğu,
diğerlerin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20161023-1231-TUR --- Bitlis’te 4,3 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Bitlis’in Merkez ilçesine bağlı Tatlıkaynak Köyü olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 11.22’de meydana gelen ve odak derinliği 5 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Deprem, ilçe ve çevresinde paniğe neden oldu. (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).
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DÜNYADA:
VI-20161017-1232-MMR --- Myanmar'da feribot kazası
(Son Güncelleme Tarihi: 20.10.2016) Myanmar'daki Chindwin Nehri'nde aşırı yük nedeniyle batan
feribotta ölenlerin sayısını 72’ye yükseldiği belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları
kapsamında denizde 40 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve ölü sayısının 72’ye yükseldiğini açıkladı.
Açıklamada feribottaki 154 kişinin kurtarıldığını, kayıp 48 kişinin bulunması için arama kurtarma
çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 53'ünün kadın olduğu
belirtilirken, Mürettebattan 4 kişinin gözaltına alındığı kazanın ardından feribotun sahibi ile yöneticisi
hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Feribotun resmi olarak izin verilen sayının çok üzerinde yolcu
taşıdığı, aynı zamanda ağır bir kargo taşıdığı belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 17.10.2016) Myanmar'da 160 kişiyi taşıdığı belirtilen feribot Chindwin Nehri'nde
battı. Batan feribotta 32 kişinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Yetkililer, dini bir festivalden dönen çoğu öğretmen, öğrenci ve kamu personeli 300'den fazla kişiyi
taşıyan "Aung Soe Moe Kyaw" feribotunun resmi olarak izin verilen sayının çok üzerinde yolcu
taşıdığı bildirildi. Feribotun, battığı sırada Sagaing bölgesindeki Homalin kasabasından, ülkenin ikinci
büyük kenti Mandalay'ın 130 kilometre batısındaki Monywa kasabasına gitmekte olduğu kaydedildi
(Kyn: dunyabulteni.net).
FR-20161017-1233-DEU --- Almanya'da kimya fabrikasında patlama
Almanya'nın Rheinlad Pfalz eyaletindeki Ludwigshafen kentinde bulunan ve 10 kilometrekarelik alana
kurulu dünyanın en büyük kimyasal ürün üreticilerinden Badische Anilin-&Soda-Fabrik (BASF) adlı
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kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin ağır
yaralandığı, 6 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yerel saatle 11.30 sularında, boru hattındaki
çalışmalar sırasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Patlama sonrası çıkan yangın
uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, Ludwigshafen itfaiyesi ve polisi patlamanın ardından halkın
evlerinden çıkmamasını, pencerelerini kapalı tutmasını, havalandırmaların kapatılmasını ve radyo ve
televizyon yayınlarını izleyerek nasıl hareket edecekleri konusundaki yayınların takip edilmesini
isterken, anaokullar ve ilkokullar tatil edildi. İçerisinde 3 ayrı liman işletilen tesiste yaklaşık 39 bin
kişinin çalıştığı belirtilirken, fabrikada çok sayıda Türk işçinin de çalıştığı belirtildi. Güvenlik gerekçesi
ile diğer tesislerin de kapatıldığı bildirildi (Kyn: İHA).
VW-20161017-1234-SYR --- Halep'te bir aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Suriye’nin Halep kentine düzenlenen hava saldırısında aynı aileye mensup 14 kişi hayatını kaybetti.
Halep sivil savunma yetkilileri, ölenlerden 8’inin çocuk olduğunu açıkladı. Saldırıda 10’yakın kişinin
de yaralandığı belirtilirken, yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından çevrede bulunan hastaneye
kaldırıldığı belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20161017-1235-SYR --- Halep'te yerleşim alanına saldırı
Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin kontrolündeki Merce semtine düzenlenen hava saldırısında 8'i
çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Halep sivil savunma yetkilisi, Rus ordusuna ait savaş
uçağının “nüfuz edici" bombayla saldırdığını belirtirken, onlarca kişinin yaralandığını ve sivil savunma
ekiplerinin yıkılan bazı binaların enkazında kalanlara ulaşmaya çalıştığını açıkladı. Açıklamada, Rus
savaş uçaklarının kullandığı "nüfuz edici" bombaların isabet ettikleri zeminde 5 ila 7 metre derinliğinde
çukurlar oluşturduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20161017-1236-IRQ --- Bağdat'ta intihar saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi konvoyunun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında 11
kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Saldırının Bağdat'ın güneyindeki El-Yusufiyye bölgesindeki
otoyolda yer alan El-Udvaniyye kontrol noktasında bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtildi.
Ölenler arasında asker, polis ve sivillerin de olduğu belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı (Kyn:
AA).
TC-20161017-1237-CHN --- Çin'de Sarika Tayfunu alarmı
Çin'in güneyindeki ada eyaleti Haynan'ı etkisi altına alması beklenen Sarika Tayfunu nedeniyle acil
durum ilan edildi. Yetkililer, yarın sabah etkili olması beklenen Sarika tayfunu nedeniyle önlemler
aldığı ve önlemler çerçevesinde Haynan'da heyelan uyarısı yapıldığı, yüzlerce kişinin bölgeden tahliye
edildiği belirtildi. Uçak ve hızlı tren seferleri iptal edilirken, okullarında Çarşamba gününe kadar tatil
edildiği bildirildi. Ayrıca su rezervleri, elektrik ve su kaynaklarının kontrol edilmesi talimatı verildi.
Yetkililer, son yıllardaki en güçlü ve yıkıcı tayfunlardan biri olmasını beklenen Sarika tayfununun, bu
yıl bölgeye ulaşan 21. tayfun olacağını açıkladı. Haynan yakınındaki Guangdong eyaletindeki halk da
şiddetli yağışlara karşı uyarıldı (Kyn: AA).
FR-20161018-1238-IND --- Hindistan'da hastanede yangın
Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletinin Bhubaneswar şehrinde bir özel hastanede yangın çıktı.
Olayda, 23 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sağlık Bakanı,
Bhubaneswar kentindeki Sum Hastanesi'nin diyaliz ünitesinde çıkan yangının elektrik kontağından
çıktığını ve yangının yoğun bakım bölümüne sıçradığını açıkladı. Ölenlerin çoğunun dumandan
zehirlendiğini belirten, hastane yetkilileri, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü
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sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti. Yangın, olay yerine gönderilen 120 itfaiyecinin
katıldığı çalışma neticesinde kontrol altına alındı. Hastanede bulunan 500'den fazla hasta,
ambulanslarla civardaki diğer hastanelere nakledildi (Kyn: EURONEWS).
EP-20161019-1239-VEN --- Venezuela'da 180 bin sıtma vakasına rastlandı
Venezuela Tıp Federasyonu (FMV), ülke genelinde 180 binden fazla kişiye sıtma teşhisi konulduğunu
açıkladı. Açıklamada, sıtma vakalarının yüzde 80'den fazlasına ülkenin güneyindeki Bolivar eyaletinde
rastlandığı belirtildi. Ülkede 50 yıl önce kökü kazınan hastalığının Bolivar’da “korkutucu bir boyutta”
ortaya çıktığı belirtilirken, devletin duruma acilen müdahale etme etmesi gerektiği belirtildi.
Venezuela’da ekonomik kriz nedeniyle halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda
ürünlerinin eksikliği nedeniyle büyük zorluk çektiği belirtildi (Kyn: AA).
EN-20161019-1240-USA --- ABD'de kanalizasyonda zehirli kimyasal sızıntı
ABD'nin Coloradao eyaletinde Peterson hava üssünden yaklaşık 568 bin litre (150 bin galon) zehirli
kimyasalın "yanlışlıkla" Colorado Springs'in kanalizasyon sistemine döküldüğü bildirildi. Hava
üssünde yapılan açıklamada, yangın söndürme köpüklerinde kullanılan PFC içeren 567 bin 811 litre
(150 bin galon) zehirli kimyasal suyun "yanlışlıkla" kentin kanalizasyonuna boşaltıldığını belirtildi.
Açıklamada, zehirli kimyasalın kentin içme suyunu etkilemediğini ancak üs yakınında bir ırmağa
karıştığı bildirildi. Kanalizasyona karışan zehirli suyun yoğunluk derecesi hakkında bilgi verilmezken,
bölge halkına oluşturabileceği risklerin araştırıldığı belirtildi. Uzmanlar, PFC'lerin prostat, böbrek ve
testis kanserinin yanı sıra diğer birçok hastalıkla ilişkili olduğunu belirtiyor (Kyn: AA).
DR-20161019-1241-KEN --- Kenya'da kuraklık alarmı
Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi (NDMA), ülkenin birçok eyaletinde kuraklık yaşandığını
belirterek, 1,3 milyon kişinin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. NDMA, ülkenin
güneydoğu ve kıyı eyaletlerinde yağışların beklenenden az olduğu ve bu nedenle ülkede şiddetli
kuraklık yaşandığını ve söz konusu kuraklığın, 1,3 milyon kişinin gıda sıkıntısı çekmesine sebep
olacağını açıkladı. Özellikle kıyı kesimindeki Kilifi eyaletinde durumun alarm seviyesinde olduğu en
az 250 bin kişin acil su ve gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtildi. Bu bölgelerde su kuyularının
kurumasından dolayı insanların temiz suya da ulaşamadığına dikkat çekilirken, otlakların kuruması
sonucu çok sayıda hayvanın da telef olduğu belirtildi. NDMA, temmuz ve ekim ayları arasında
kuraklıktan etkilenin bölgelere gıda ve diğer gereksinimler için yapılan yardımların değerinin 522 bin
doları bulduğunu belirtti. Kenya'nın kuzeydoğu eyaleti Garissa'da da halkının yarıdan fazlasının acil
gıda yardımına ihtiyacı olduğunu bildirildi. Kenya hükümetinin, kuraklığın etkilerini hafifletmek
amacıyla İngiltere ve Finlandiya Kızılhaç yetkilileriyle hareket ettiği belirtildi (Kyn: AA).
FP-20161019-1242-CHN --- Çin’de gıda zehirlenmesi
Çin’in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde okul kantininin yetersiz hijyen şartlarından dolayı 300 çocuğun
gıda zehirlenmesi yaşadığı bildirildi. Zehirlenmenin olduğu Hongvın İlkokulunun 27 sınıfının olaydan
etkilendiğini belirten yetkililer, durumu ağır olan 74 çocuğun hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı (Kyn: AA).
FR-20161019-1243-SAU --- Suudi Arabistan'ın petrol şirketinde yangın
Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi ARAMCO'nun başkent Riyad yakınlarındaki El-Vesi ham petrol
işleme istasyonunda yangın çıktı. Yetkililer, çıkan yangında 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 16 işçinin
yaralandığını açıkladı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili bilgi verilmedi (Kyn: TİMETÜRK).
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TC-20161020-1244-PHL --- Filipinler'de Haima Tayfunu: 13 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 26.10.2016) Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Haima tayfununda ölenlerin
sayısı 13'e yükseldi. Tayfun nedeniyle çok sayıda ev de zarar gördü (Kyn: İHA).
21.10.2016 Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Haima tayfununda ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Yetkililer, tayfunun nedeniyle, 2 kişinin kaybolduğunu, 18 bin 277 ailenin dün geceyi 209 tahliye
merkezinde geçirdiğini açıkladı. Haima nedeniyle çok sayıda evin ağır hasar gördüğü, birçok bölgeye
su ve elektrik verilemediği belirtildi (Kyn: İHA).
(İlk Haber Tarihi: 20.10.2016) Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Haima tayfunu nedeniyle en az 5
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, saatteki hızı 225 kilometreyi bulan tayfun nedeniyle
yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini, bazı evlerin yıkıldığını, ağaçların devrildiğini ve bazı
bölgelere elektrik verilemediğini belirtti (Kyn: AA).
VI-20161020-1245-IND --- Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 22 ölü
Hindistan'ın kuzeyindeki Cammu Keşmir'in Reasi bölgesinde bir yolcu otobüsünün uçuruma
yuvarlanması sonucu en az 22 kişinin öldüğü bildirildi. Kaza nedeniyle çok sayıda kişinin de
yaralandığı belirtilirken, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn: AA).
AC-20161021-1246-USA --- ABD'de kimyasal sızıntı paniği
ABD'nin Kansas eyaletinde bir fabrikadan sızan kimyasallar maddeler nedeniyle 67 kişi tedavi altına
alındı. Kansas eyaletine bağlı Atchison kentinde, alkollü içecek üretimi yapan fabrikada meydana gelen
kimyasal sızıntı büyük paniğe yol açarken, fabrika yakında bulunan okullar boşaltıldı. Belediye,
insanlara evlerinden çıkmamaları, dışarıdan geleceklerin de kente girmemeleri çağrısı yaptı. Zehirli
dumanların kapladığı bölgede 67 kişi solunum güçlüğü çektikleri için tedavi altına alındı. Sülfürik asit
ve sodyum hipoklorit gazlarının sızması üzerine, oluşan kimyasal bulutlar kentte büyük paniğe yol
acarken, sızıntının etkisinin ABD yerel saatine göre gece yarısına kadar süreceği belirtildi (Kyn: DHA).
VW-20161021-1247-IRQ --- DEAŞ, Kerkük'ün Dibis ilçesine saldırdı:13 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Kerkük'ün Dibis ilçesinde terör örgütü DAEŞ’in bir elektrik
santraline saldırması sonucu 3'ü İran vatandaşı 13 santral görevlisi hayatını kaybettiği, 4 güvenlik
görevlisinin de yaralandığı bildirildi. Militanlardan birinin üzerindeki bombaları patlatması sonucu
santral içerisine 3 militanın girdiği belirtilirken, güvenlik güçlerinin olaya müdahale ettiği ve 3
militanın öldürüldüğü belirtildi. Saldırı sonrası Kerkük kent merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan eldi
(Kyn: AA).
VI-20161021-1248-CRI --- Kosta Rika’da otobüs kazası
Kosta Rika'nın başkenti San Jose'nin kuzeyindeki Cinchona köyü yakınlarında meydana gelen kazada
12 kişinin hayatını kaybettiği, 12'si ağır 15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkenin kuzeyindeki Kosta
Rika Kızılderililerinin yaşadığı Guatuso (Maleku) Rezervine seyahat eden üniversiteden emekli
çalışanları taşıdığı belirtilen otobüsün 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı belirtildi. Kaza
sırasında otobüste 31 kişinin bulunduğu belirtilirken, ülkede 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi (Kyn:
AA).
VI-20161021-1249-CMR --- Kamerun'da tren raydan çıktı: 70 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 24.10.2016) başkent Yaounde ile liman kenti Douala arasında sefer yapan
yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e
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çıktı. Devlet Başkanı, meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına bir günlük ulusal
yas ilan edildiğini ve tüm ülkede bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 21.10.2016) Kamerun'da kapasitesinden iki kat fazla yolcu taşıyan trenin raydan
çıkması sonucu 55 kişi hayatını kaybetti, 600 kişi yaralandı. Başkent Yaounde’den ülkenin ekonomik
merkezi Douala kentine gitmekte olan tren Eseka kenti yakınlarında raydan çıktı. Yetkililer, 600 yolcu
kapasiteli trende kaza sırasında bin 300 kişinin bulunduğunu belirtti. Ulaştırma Bakanı yaraların
birçoğunun durumlarının ağır olduğunu duyurdu (Kyn: DHA).
EQ-20161021-1250-JPN --- Japonya'da deprem
Japonya Meteoroloji Ajansı, başkent Tokyo'nun yaklaşık 700 kilometre batısındaki Tottori bölgesinde
6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana
gelen depremde biri ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Depremde en az iki bina yıkılırken bir fabrika
zarar gördü. Tottori bölgesinde elektrik hizmeti sağlayan şirketten yapılan açıklamada, en az 32 bı̇ n
haneye geçici olarak elektrik verilemediği belirtildi. Ülkenin iç kesiminde meydana gelen depremin
ardından tsunami uyarısı yapılmadı (Kyn: EMSC, EURONEWS).
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TC-20161021-1251-CHN --- Çin'de Haima tayfunu
(Son Güncelleme Tarihi: 26.10.2016) Çin'de etkili olan Haima tayfununun, yaklaşık 702 milyon dolar
ekonomik kayba yol açtığı bildirildi. Çin Sivil İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güney
bölgelerindeki Guangdong, Ciangsu ve Fucien eyaletlerinde tayfuna bağlı doğal afetler nedeniyle
doğrudan ekonomik kaybın 4,76 milyar yüen (yaklaşık 702 milyon dolar) olduğu belirtildi. Bölgede
240 bin ekili tarım arazisinin zarar gördüğü duyurulan açıklamada, 600 evin yıkıldığı ve 3 bin 200 evde
ağır hasar oluştuğu ifade edildi. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde 700 bin kişi tahliye edilmiş,
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barajlarda yükselen su seviyesinden dolayı sel ve toprak kaymasına karşı halk uyarılmıştı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 21.10.2016) Filipinler’i adeta yıkıp geçen Haima Tayfunu Hong Kong’a ulaştı.
Hızı saatte 150 km’ye ulaşan tayfun, ağaçları köklerinden söktü. Kentte yaşam adeta durdu. Okullar ve
resmi daireler tatil edilirken birçok bölgeye su ve elektrik verilemediği belirtildi. Ayrıca, Haima
Kasırgası nedeniyle sabah saatlerinden itibaren 800’e yakın uçuş iptal edildi. Haima, Hong Kong’tan
önce ise Filipinleri vurdu. Yetkililer, tayfununda en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 binden fazla
ailenin ise evinden tahliye edildiğini duyurmuştu. Ayrıca çok sayıda ev de zarar gördü. Her yıl 20
civarında tayfun ve fırtınanın vurduğu Filipinler’de, 2013’te etkili olan Haiyan tayfunu 6 binden fazla
kişinin ölümüne, 4 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olmuştu (Kyn: AA).
VI-20161022-1252-GBR --- Londra'da otobüs kazası: 26 yaralı
İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyinde bulunan Tottenham’da sabah saatlerinde meydana gelen
otobüs kazasında 26 kişi yaralandı. Çift katlı otobüsün demiryolu köprüsüne çarpması nedeniyle aracın
üst kısmı parçalanırken, içeride sıkışan 3 yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis yetkilileri olayla
ilgili soruşturma başlatırken, kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi (Kyn:
EURONEWS).
VI-20161022-1253-RUS --- Rusya'da helikopter kazası: 19 ölü, 3 yaralı
Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yamalo-Nemets yakınlarında Mı-8 tipi helikopterin sert iniş
yapmasıyla meydana gelen kazada 19 kişinin öldüğü bildirildi. İçinde üçü mürettebat olmak üzere 22
kişi bulunan Skol Havayollarına ait Mi-8 tipi helikopter, Yamalo-Nemets yakınlarında, ilk
belirlemelere göre elverişsiz hava şartları nedeniyle acil iniş yapmak istedi. Sert iniş yapan helikopterde
bulunan 19 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazada
helikopterin infilak etmediği ancak büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı (Kyn: AA).
AC-20161022-1254-GBR --- Londra’da havalimanı boşaltıldı
İngiltere'nin başkenti Londra’nın doğusunda bulunan ve daha çok Avrupa ve iç hat seferleri için
kullanılan City Airport Havalimanı “kimyasal” alarm nedeniyle tahliye edildi. İtfaiye, olayın kimyasal
nitelikte olduğunu ve ekiplerin buna uygun teçhizatla olaya müdahale ettiğini belirtirken, Emniyet
Müdürlüğü yetkilileri gazın "CS göz yaşartıcı gaz spreyi" olabileceğini açıkladı. City Havalimanı,
şüpheli bulunan kimyasal bir vaka nedeniyle boşaltılırken, havalimanından 500 kişinin tahliye edildiği
bildirildi. Acil sağlık servisi ekipleri de olaydan etkilenen ve nefes almakta güçlük çeken 26 kişiye olay
yerinde müdahale edildiğini, 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı (Kyn: DHA).
EP-20161023-1255-YEM --- Yemen'de kolera vakaları
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'in başkenti Sana ve Aden'de 3 kişinin kolera nedeniyle hayatını
kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, koleraya yakalanan 3 kişinin öldüğünü, 31 kişinin hastalığa
yakalandığının tespit edildiğini, şüpheli vaka sayısının ise 644'e ulaştığı belirtildi. Yemen halkının üçte
ikisinin temiz içme suyu bulamadığı, yeterli sağlık hizmeti alamadığı ve bu durumun kolera virüsüne
yakalanma riskini artırdığı belirtilirken, salgının kontrol altına alınması için uluslararası camiaya 22
milyar dolarlık acil yardım çağrısı yapıldı. Bu meblağın temin edilmemesi durumunda hastalığın başka
kişilere bulaşma ihtimalinin artacağı açıklandı (Kyn: AA).
VI-20161023-1256-USA --- ABD'de trafik kazası: 13 ölü, 31 yaralı
ABD'nin California eyaletinde tur otobüsünün otoyolda tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen
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kazada, 13 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı. Kaza, Salton Sea kenti yakınlarındaki Red Earth
Casino'sundan aldığı yolcuları Los Angeles'a götürmek için yola çıkan tur otobüsünün, Palm Springs
yakınlarında otoyolda bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Otobüsün neredeyse
yarısının tırın dorsesine girdiği çarpma sonucu otobüs şoförünün de aralarında olduğu 13 kişi hayatını
kaybetti, 5'i ağır 31 kişi yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, soruşturmaya ABD
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun da katılacağı belirtildi (Kyn: AA).
FL-20161023-1257-IDN --- Endonezya'da sel
Endonezya'nın Bandung kentini etkisi altına alan sağanak yağış sele neden oldu. Meydana gelen selde
1 kişini hayatını kaybettiği belirtilirken, 600 ev tamamen su altında kaldı. Yetkililer sel nedeniyle
meydana gelen maddi hasarın 1,2 milyon dolar olduğu açıkladı.
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