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25 - 31 OCAK 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160130-0127-TUR --- Çanakkale'de yabancı uyrukluları taşıyan tekne battı: 39 ölü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için denize
açılan yabancı uyrukluları taşıyan teknenin batması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti. Aralarında kadın
ve çocukların da olduğu, Burma, Afganistan ve Suriye uyruklu çok sayıda kişi, Midilli Adası'na
geçmek için Bademli köyünden tekneyle denize açıldığı belirtilirken, batan tekneden TCSG-17 Bot
Komutanlığı ekipleri, 75 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Küçükkuyu rıhtımına getirilen 75 yabancı
uyruklu, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Denizde bulunan cesetler Ayvacık
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı (Kyn: AA).
DÜNYADA:
CW-20160125-0128-TWN --- Tayvan'da soğuklar 50 can aldı
Tayvan'da son 16 yılın en soğuk kışı yaşanırken en az 50 kişinin soğuk havalara bağlı olarak hayatını
kaybettiği bildirildi. Ocak aylarında ortalama sıcaklığın 16 santigrat derecenin altına düşmediği
Tayvan'da, ülkenin büyük bölümünde sıcaklığın 4 derecenin altına düşmesi hipotermi, solunum ve
kardiyovasküler hastalıkları olan kişilerin hayatını kaybetmesine neden oldu. Tayvan'da, konutların
çoğunda ısıtma sistemi bulunmaması nedeniyle soğuk hava dalgasının özellikle yaşlılarla kalp
sorunlarını ve nefes darlığını tetiklediği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160125-0129-SLV --- El Salvador’da Zika virüsü
El Salvador Sağlık Bakanlığı ülkede Zika virüsüne rastlandığını açıkladı. Şu ana kadar 21 ülkede tespit
edilen virüs nedeniyle El Salvador alarm durumuna geçti. Yetkililer, El Salvador’da durumun alarm
boyutunda olduğunu belirterek kadınlardan hamilelik planlarını iki sene ertelemesini istediği açıklandı
(Kyn: EURONEWS).
VW-20160125-0130-CMR --- Kamerun'da intihar saldırısı
Nijerya sınırında bulunan Uzak Kuzey Bölgesi'ndeki Logon et Chari'de yer alan Bodo çarşısında eş
zamanlı gerçekleştirilen üçlü intihar saldırısında, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin de
yaralandığı belirtildi. Ağır yaralanan kişilerin helikopterle Maroua Askeri Hastanesi'ne sevk edildiği
belirtilirken, saldırıları gerçekleştirenlerin Boko Haram örgütü üyesi olduğu bildirildi (Kyn: AA).
EP-20160125-0131-KKTC --- KKTC'de domuz gribi: 4 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 03.02.2016) KKTC’de, halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1
virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği bildirildi. KKTC Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı, önceki gün itibarıyla 71 H1N1 vakası tespit edildiğini ve bu vakalardan 4’ünün hayatını
kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, halen ağır vakaların olduğunu da sözlerine ekledi. Hayatını
kaybedenlerin 3’ünün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 1’inin ise Yakın Doğu
Üniversitesi hastanesinde hayatını kaybettiği açıklandı. iha
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(İlk Haber Tarihi: 25.01.2016) KKTC Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde domuz gribi
tedavisi gören 52 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. YDÜ Hastanesi'nden yapılan
açıklamada, 11 Ocak 2016 tarihinden itibaren hastaneye müracaat eden gribal enfeksiyonlar içerisinde
bugüne kadar 10 çocuk ve 13 ergen olmak üzere 23 İnflenza A (H1N1) vakası geldiği ve çoğunun
iyileşerek taburcu olduğu belirtildi (Kyn havadiskibris.com).
VW-20160126-0132-SYR --- Humus'ta bombalı saldırı
Suriye'nin iç kesimlerindeki Humus kentinin Zehra mahallesinde bomba yüklü bir aracın patlatılması
sonucu 2’si güvenlik görevlisi 23 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırının mahalledeki bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlendiği, ardından intihar
eylemcisinin kentini patlatması ile gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, yaralıların kentteki hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti. Bölgede büyük hasara neden olan saldırının İŞID tarafından
gerçekleştirildiği bildirildi (Kyn: AA).
VI-20160126-0133-MYS --- Malezya'da kaçak taşıyan tekne battı
Malezya’nın Johor eyaletindeki Bandar Penawar kasabası açıklarında Endonezya'dan gelen ve kaçak
göçmen taşıyan bir teknenin battığı belirtilirken, kasaba sahilinde, üzerlerinden Endonezya kimliği
bulunan 13 kişinin cesedinin bulunduğunu belirtildi. Bölge Emniyet Müdürü, hayatını kaybedenlerden
4’ünün erkek 9’unun kadın olduğunu ve alabora olan botun sahil yakınlarında bulduğunu belirtti.
Yetkililer, teknede 35 kadar kaçak göçmenin bulunduğunu tahmin ettiklerini ve bölgede arama
kurtarma operasyonu başlattıklarını açıkladı (Kyn: İHA).
VI-20160126-0134-IND --- Hindistan'da yolcu otobüsü uçuruma devrildi
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Meghalaya eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu
10 kişi öldü. Polis, gece sefere çıkan otobüsün 30 metre yüksekten uçuruma devrildiği kazada, 10
kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan
bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160126-0135-RUS --- Rusya'da Domuz Gribi salgını uyarısı
(Son Güncelleme Tarihi 01.02.2016) Rusya’nın Leningrad, Rostov, Saratov ve Kuzbass bölgelerinde
kuş gribi ve SARS virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında okullar tatil edildi. Rusya’nın Leningard
bölgesinde kuş gribine ve SARS virüsüne karşı yapılacak ek aşılamalardan dolayı okullar tatil edildi.
Bölge hükümetinden yapılan açıklamada Leningrad bölgesinde 2 Şubat tarihi itibariyle eğitim
kurumlarında tatil ilan edildiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 1. - 4. sınıflar arası okullar 2 - 15
Şubat tarihleri arasında, 5. - 11. sınıflarda 2 - 8 Şubat tarihleri arasında, anaokul ve kreşlerde ise 2 - 8
Şubat arasında okulların tatil olduğu belirtildi. Leningrad ile birlikte okulların tatil edildiği bir başka
bölge ise Rostov bölgesi oldu. Bölgede bulunan 157 okul ve 118 okul öncesi kurum tamamen kapatıldı.
127 okul ve 92 anaokulu ve kreş ise kısmen tatil edildi. Bölge hükümetinden yapılan açıklamada
toplamda 270’ten fazla okulun tamamen kapatıldığı belirtildi. Bölgede dört gün önce 162 okul ve
anaokuluna karantina uygulandığı açıklanmıştı. Dört gün önceki rakamlara göre 332 grip vakası tespit
edilmiş, bunlardan 327’sinin domuz gribi olduğu, 10 kişinin de öldüğü bildirilmişti. Bugün itibariyle
ise 331’i domuz gribi olmak üzere 340 kişiye grip teşhisi konduğu ve 11 kişinin öldüğü kaydedildi.
Rusya’nın Saratov bölgesinde ise okullardaki karantina uygulamasının 8 Şubat’a kadar genişletildiği
bildirildi. Bölgede SARS ve grip vakası görülme oranının yüzde 53.1’e yükseldiği, bu yüzden de 910
okuldan 415’inin karantinaya alınarak kapatıldığı belirtildi. 70 anaokulunda da eğitimin tatil edildiği
aktarıldı. Daha önce bölgede 106 okul, 26 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında kapatılmıştı (Kyn AA).
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28.01.2016 Rusya Sağlık Bakanı, grip salgınının Rusya'nın 47 bölgesine yayıldığını ve ülkedeki grip
salgınından ölenlerin sayısının 107'ye ulaştığını açıkladı. Ölümlerin genelde domuz gribinden
kaynaklandığını belirtilirken, ölenlerden 4’ü hamile 8’i ise çocuk olduğu belirtildi. Ölenlerin hepsinin
doktora geç başvurduğu belirtildi. Rusya'da grip salgını ve üst solunum yolu enfeksiyonun artması
nedeniyle Moskova ve St. Petersburg'da 300'ün üzerinde okulda eğitime ara verildi. Moskova'da
yaşayan vatandaşların, grip salgınından korunmak için kalabalık mekânlar ve toplu taşıma araçlarında
maske taktıkları belirtildi (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi 26.01.2016) Rusya Devlet Sıhhi ve Epidemiyoloji Hizmeti Moskova Ofisi, grip
salgını uyarısında bulundu. Kuruluştan yapılan açıklamada, Moskova'da grip salgını ve üst solunum
yolu enfeksiyonu nedeniyle çocuk bakım evi, yetimhane ve yetiştirme yurtlarının karantinaya alındığı
bildirildi. Açıklamada, okul, kreş ve çocukların çok bulunduğu kamu binalarının girişinde kuruluş
çalışanlarının nöbet tutacağı ve salgının önüne geçmek için hastalık belirtileri olan çocukların evlerine
gönderileceği kaydedildi. Rusya'da giderek yayılan grip ve soğuk algınlığı nedeniyle birçok bölgeden
ölüm vakalarının geldiği belirtildi (Kyn AA).
EP-20160126-0136-COL --- Kolombiya’da Zika virüsü
(Son Güncelleme Tarihi: 06.02.2016) Kolombiya'da 3 bin 177 hamile kadının Zika virüsü taşıdığı ve
ülkedeki toplam Zika virüsünün bulaştığı kişi sayısının 25 bini geçtiği açıklandı. Kolombiya Devlet
Başkanı yapmış olduğu açıklamada, ülkesindeki Zika virüslü sayısının 25 bin 645 olduğunu ve
bunlardan 3 bin 177'nin hamile olduğunu açıkladı (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi: 26.01.2016) Kolombiya Sağlık Bakanlığı, Zika virüsü bağlantılı sendromun
görüldüğü 3 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kolombiya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkede 2
binden fazlası hamile kadın olmak üzere 20 binin üzerinde Zika virüsü vakası olduğunu açıkladı (Kyn:
posta.com.tr).
VW-20160126-0137-SYR --- Rus uçakları Suriye'de yerleşim yerleri saldırdı
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine bağlı Eriha ilçesinde bir
pazar yerine düzenlediği hava saldırısında biri kadın 9 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Saldırıda yaralananların ilçedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını
belirten yetkililer, saldırı bölgesinde büyük hasarın meydana geldiğini belirtti (Kyn: AA).
EP-20160126-0138-USA --- ABD’de Zika Virüsü
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de, 11 eyalette 31 kişide sivrisineklerden
geçen ve anneye bulaşması halinde bebekte beyin hasarına neden olan Zika virüsüne rastlandığını
açıkladı. Batı Nil virüsü gibi sivrisinek yoluyla yayılan Zika virüsünü ABD'de bulaştıran sivrisineklerin
Teksas, Florida ve New Jersey eyaletlerinin doğu kıyılarında da görüldüğü açıklandı. Yetkililer, virüs
görülen Amerikalıların hepsinin Karayipler ve Latin Amerika'ya seyahat ettiğini belirterek virüsün bu
bölgelerde bulaştığının tahmin edildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, ABD'ye bağlı özerk bölge
statüsündeki Porto Riko'da 19 ve Karayipler'deki Virjin Adaları'nda da bir kişide Zika virüsü tespit
edildiği belirtildi. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), konuyla ilgili 22 ülkeye seyahat
uyarısı yaptığı bildirildi (Kyn: AA).

Sayfa 3/7
VI: Araç Kazası
FR: Yangın

VW: Terör Saldırısı
CW: Soğuk Hava Dalgası

EP: Salgın Hastalık
TC: Tropikal Fırtına

DR: Kuraklık

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-05

EP-20160126-0139-BRE --- Brezilyada Zika Virüsü
Brezilya Sağlık Bakanlığı Yetkilileri, ülkede Zika virüsü bulaştığı düşünülen 3 bin 893 kişinin
bulunduğunu belirtti. Açıklamada, Brezilya'da nöro-gelişimsel bozukluk olan "mikrosefali (küçük
kafa)" vakası normalde yılda ortalama 200 bebekte görülürken, virüsün yayıldığı Ekim ayından itibaren
bu sayının 4 bine yaklaştığı belirtildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Pernambuco bölgesinde yeni
doğanların yüzde 1-2'sinde mikrosefaliye rastlandığı açıklandı (Kyn: AA).
EP-20160127-0140-DNK --- Danimarka'da Zika virüsüne rastlandı
Kusurlu doğumlara neden olduğu sanılan ve neredeyse tüm Amerika kıtasını etkisi altına alan Zika
virüsü Avrupa'ya sıçradı. Danimarka'da, Güney Amerika seyahatinden dönen bir kişide sivrisinek
yoluyla bulaşan Zika virüsü tespit edildi. Yetkililer, yüksek ateş, baş ve kas ağrısı şikâyetleriyle
başvuran genç erkeğin Aarhus Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındığını bildirdi. Testlerde Zika
virüsü taşıdığı belirlenen hastanın genel durumunun iyi olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160127-0141-NGA --- Nijerya'daki intihar saldırıları
Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Chibok kentinde bir Pazar yerinde gerçekleştirilen intihar
saldırılarında 21 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer,
yaralıların çoğunun ağır yanıkları olduğunu ve hayati tehlikelerinin sürdüğünü, yaralılardan 10’unun
daha iyi tedavi almaları için başka hastanelere naklettiklerini belirtti (Kyn: AA).
VW-20160127-0142-NGA --- Nijerya'da saldırı
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinin başkenti Gombi'de düzenlenen intihar saldırısında
9 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, intihar yeleği giyen
saldırganın Gombi'deki pazar yerinde insanların Cuma namazına gittiği sırada üzerindeki patlayıcıları
infilak ettirdiğini açıkladı (Kyn: AA).
EP-20160127-0143-ESP --- İspanya’da Zika virüsü
Dünya Sağlık Örgütü'nü alarma geçiren Zika virüsü, İspanya'nın farklı bölgelerinde tespit edildi. Son 1
haftada Murcia, Katalonya, Castilla y Leon ve Madrid gibi farklı bölgelerde zika virüsünün neden
olduğu 10'dan fazla vakaya rastlandığı ve bunların çoğunluğunun kısa zaman önce Latin Amerika
ülkelerine giden kişiler olduğu bildirildi. Virüsün 4'ü erkek 2'si kadın 6 kişide belirlendiği
Katalonya'da, özerk yönetim hükümetinin sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada, virüsün tespit
edildiği vakalardan birinin 14 haftalık hamile bir kadın olduğu belirtildi. Kısa bir süre önce
Kolombiya'dan döndüğü bilgisi verilen söz konusu kişinin İspanya'da Zika virüsü tespit edilen ilk
hamile kadın olduğu açıklandı (Kyn: haberturk.com).
VW-20160128-0144-SYR --- Rusya'nın Suriye'deki hava saldırıları
Rus savaş uçaklarının İdlib'te muhaliflerin kontrolündeki Kafar Tahrim kasabasında bir cami ile
yerleşim yerine düzenlediği hava saldırısında 18 sivilin hayatını kaybettiği, 28'inin de yaralandığı
bildirildi. Yaralananların kasabadaki sahra hastanesine kaldırıldığı, bazı yaralıların durumunun ciddi
olduğu açıklandı (Kyn: AA).
EP-20160128-0145-GEO --- Domuz gribi Gürcistan'da 6 can aldı
Gürcistan Hastalık Denetim ve Kontrol Merkezi, ülkede son 24 saatte 2 kişinin domuz gribi nedeniyle
hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, ülkede yılbaşından bu yana 6 kişinin domuz gribi nedeniyle
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hayatını kaybettiği belirtilirken, virüs vakalarının artmasını beklemediklerini ve durumun kontrol
altında olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160128-0146-GRC --- Yunanistan açıklarında mülteci botu battı: 11 ölü
Yunanistan’ın Sisam Adası açıklarında mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu 7’si çocuk 11
kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de kurtarıldığı bildirildi. Yunan Sahil Güvenlik görevlileri, kaç
mültecinin kayıp olduğunun henüz netlik kazanmadığını bu nedenle Yunan güvenlik görevlileri ve
AB’nin sınır güvenliğinden sorumlu forumu Frontex gemileri ile bölgede arama çalışmalarının devam
ettiğini açıkladı (Kyn: İHA).
EP-20160128-0147-CAN --- İsviçre’de Zika virüsü
İsviçre Sağlık Bakanlığı ülkede Zika virüsüne rastlandığını açıkladı. Sivrisinekler yoluyla bulaşan ve
kusurlu doğumlara yol açması nedeniyle büyük bir tehdit olarak görülen Zika virüsü İsviçre'de iki
kişide görüldü. Zika virüsünün biri Cenevre diğeri de Zürih havaalanında olmak üzere iki İsviçreli
yolcuda tespit edildiği belirtildi (Kyn: CNNTÜRK).
EP-20160129-0148-VEN --- Venezuela’da Zika virüsü
(Son Güncelleme Tarihi: 12.02.2016) Devlet Başkanı, Aedes türü sivrisinekler yoluyla bulaşan Zika
virüsüne bağlı komplikasyonlar nedeniyle ülkede 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Venezuela
Sağlık Bakanı, ülkede Zika virüsüne dair 4 bin 700 şüpheli vakanın kayda geçildiğini duyurdu (Kyn
AA).
(İlk Haber Tarihi: 29.01.2016) Venezuela Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Zika
virüsüne dair 4 bin 700 şüpheli vakanın kayda geçildiğini duyurdu (Kyn AA).
EP-20160129-0149-ITA --- İtalya’da Zika virüsü
İtalya Sağlık Bakanlığı ülkede Zika virüsüne rastlandığını açıkladı (Kyn: AA).
DR-20160129-0150-ETH --- Etiyopya’da kuraklık
Etiyopya’yı son yarım asırda görülen en büyük kuraklığın etkilediği, ölümle burun buruna gelen
milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğu bildirildi. Halkın yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıkla
geçindiği ülkede, yağışların azalmasının ve aşırı sıcakların neden olduğu kuraklığın resmi rakamlara
göre şu ana kadar en az 10 milyon 200 bin kişinin hayatını etkilediği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
EP-20160129-0151-CAN --- Kanada’da Zika virüsü
(Son Güncelleme Tarihi: 27.02.2016) Kanada Halk Sağlığı Ajansı'ndan yapılan açıklamada, ülke
genelindeki Zika virüsü vakasının 14'e ulaştığı belirtildi. Ülkede ilk kez geçen ocak ayı sonunda
enfekte ülkelere seyahat eden 3 Kanadalıya bulaşan virüsün, aradan geçen 1 aylık sürede 11 kişide daha
görüldüğü kaydedilen açıklamada vakaların, Saskatchewan, Ontario, Alberta ve British Columbia
eyaletlerinde kayda geçtiği aktarıldı.
(İlk Haber Tarihi: 29.01.2016) Sivrisineklerle yayılan ve hamile kadına bulaşması halinde yeni doğan
bebekte beyin hasarına neden olan Zika virüsü, virüsün görüldüğü ülkelere seyahat eden üç Kanadalıda
tespit edildi. Kanada Federal Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, Kolombiya ve El Salvador’a seyahat
eden Kanadalılardan ikisinin British Columbia ve birinin de Alberta eyaletinde karantinaya alındığını
duyurdu. Açıklamada, bu kişilerden birinin hamile olduğunu kaydedildi (Kyn: AA).
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TC-20160129-0152-GBR --- Birleşik Krallık'ta Gertrude fırtınası
Birleşik Krallık'ın özellikle kuzey kesimlerini etkileyen "Gertrude" fırtınası, ulaşımda aksamalara ve
binlerce evde elektrik kesintisine neden olduğu ve günlük hayatı olumsuz etkilediği bildirildi.
Meteoroloji Kurumu, ülkenin kuzey bölgelerindeki vatandaşlara, olumsuz hava koşullarına karşı
hazırlıklı olunması uyarısında bulunurken, İskoçya'nın bazı bölgelerinde rüzgâr hızının saatte 160
kilometreye ulaştığı belirtildi. Ayrıca hem İskoçya hem de Kuzey İrlanda'da devrilen ağaçların
demiryolu ulaşımını etkilediği, dev dalgaların ise feribot seferlerinde aksamaların yaşanmasına neden
olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160130-0153-NGA --- Nijerya'da Boko Haram saldırısı
(Son Güncelleme Tarihi: 01.02.2016) Nijerya'da Boko Haram örgütü militanlarının, Borno eyaletine
bağlı Maiduguri kentinde düzenledikleri saldırıda ölenlerin sayısının 85'e yükseldiği bildirildi (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 30.01.2016) Nijerya'nın Borno eyaletinin Maiduguri kentine bağlı Dalori
kasabasına Boko Haram militanları tarafından gerçekleştirilen saldırıda 8'i çocuk 65 kişinin öldüğü
bildirildi. Onlarca militanın araba ve motosikletlerle gelerek evleri ateşe verdiğini belirten yetkililer, üç
kadın intihar bombacısının da saldırıdan kaçan halk arasında kendini patlattığını belirtti. Saldırıda
yaralanan 60 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
EP-20160130-0154-JAM --- Jamaika'da Zika virüsü vakası
Sivrisineklerden geçen ve anneye bulaşması halinde bebekte beyin hasarına neden olan Zika virüsünün
Jamaika'da da görüldüğü bildirildi. Jamaika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Portmore
bölgesinde yaşayan 4 yaşındaki bir çocukta Zika virüsüne rastlandığı belirtildi. Yetkililer, çocuğun bir
süre önce ABD’nin Teksas eyaletinden geldiğini ve 17 Ocak’ta virüs taşıdığına dair belirtiler
göstermeye başladığını belirtti (Kyn: AA).
EP-20160130-0155-GBR --- İngiltere’de Zika virüsü
İngiltere Kamu Sağlığı Dairesi, Kolombiya, Surinam ve Guyana seyahat eden ve dönen 3 kişide Zira
virüsünün tespit edildiğini açıkladı (Kyn: AA).
VI-20160131-0156-SVN --- Slovenya'da zincirleme trafik kazası
Slovenya'nın batısında bulunan Senozece karayolunda 70 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5
kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın, yoğun sisin sebep olduğu görüş
engeli nedeniyle meydana geldiğini, kamyon ve otomobil olmak üzere 70 aracın birbirine girdiği
açıkladı. Açıklamada, bölgede bulunan sağlık ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına
devam ettiği, karayolunun bir süre ulaşıma kapatıldığı bildirildi (Kyn: DHA).
FR-20160131-0157-RUS --- Moskova'da fabrika yangını: 12 ölü
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Stromınka Caddesi'nde yer alan tekstil ürünleri imal eden bir
fabrikada gece saatlerinde çıkan yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Özel bir işletmeye ait
olan fabrikada çalışan işçilerin bir bölümünün aynı binada kaldığı belirtilirken, ölenlerden 3’ünün
çocuk olduğu belirtildi. Kısa sürede 3 bin metrekare alana yayılan yangına itfaiye görevlileri müdahale
ettiği ve uzun çalışmaların ardından yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Fabrika kullanılamaz hale
geldiği açıklandı (Kyn: AA).
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VW-20160131-0158-SYR --- Şam'da bombalı saldırı
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde Şii nüfusun yoğun yaşadığı Seyyide Zeynep bölgesinde bomba
yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 45 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ku Sudan
mahallesinde meydana gelen patlamada büyük hasar meydana geldiği ve yaralılar cevrede bulunan
hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, saldırıyı terör örgütü DAEŞ’in üstelendiği bildirildi (Kyn: AA).
VI-20160131-0159-OTH --- Mısır'da trafik kazası: 17 ölü, 20 yaralı
Mısır’ın Beni Suveyf şehrine bağlı Kureymat bölgesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen
zincirleme kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sabah saatlerinde
Kahire-Asyut şehirlerarası yolunda yoğun sis nedeniyle 19 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında
yaralananlar, ambulanslarla çevredeki en yakın devlet hastanelerine kaldırıldığı duyuruldu (Kyn: AA).
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