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07 -13 MART 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EP-20160307-0296-TUR --- Mersin'de 7 mahalle kuduz risk bölgesi ilan edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir köpekte kuduz vakasına rastlanması nedeniyle 7 mahalle kuduz risk
bölgesi ilan edildi. Fahrettin Paşa Mahallesi'nde oturan İ. G, köpeğinin ölmesi üzerine şüphelenip
durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Ekipler tarafından köpekten
alınan numunenin laboratuvarda yapılan incelemede kuduz hastalığına rastlanması üzerine Hayvan
Sağlık Komisyonu, Tarsus Kaymakamı, başkanlığında toplandığı ve ilçe merkezinde bulunan
Fahrettinpaşa, Bolatlı, Reşadiye, Tozkoparan, Akşemsettin, Kavaklı ve Kemalpaşa mahallelerinin
kuduz risk bölgesi ilan edilmesine karar verildiği bildirildi. Komisyonda ayrıca, kuduz risk alanına
giden uygun yerlere "kuduz risk bölgesi" yazan okunaklı tabelalar yerleştirilmesine, belediyeler ve
muhtarlıklar tarafından aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın belirtilen bölgelerdeki tüm sahipsiz ya
da başıboş köpek ve kedilerin toplanıp bakımevine konulması kararı alındığı belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160309-0297-TUR --- Marmaris'te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Değirmenyanı Mahallesi’nin Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda
akşam saatlerinde çıkan yangında 60 hektarlık kızılçam ormanının yandığı bildirildi. Marmaris Orman
İşletme Müdürlüğü tarafından bölgeye 50 arazöz, 7 tanker, 6 dozer, 5 ilk müdahale aracı ve 400 yangın
söndürme işçisinin sevk edildiği, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris
Grup Amirliğine bağlı 10 itfaiye aracı ile destek verdiği belirtildi. Yangının rüzgârın da etkisiyle kısa
sürede büyüdüğü belirtilirken, alevlere, arazinin sarp olmasından ve havanın kararmasından dolayı
müdahale güçlükle yapıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesinin yanı sıra gece saatlerinde sağanağın da
etkili olmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü (Kyn: AA).
FR-20160310-0298-TUR --- Manisa'da tavuk kesim tesisinde yangın
İzmir-Ankara karayolunun, Manisa’nın Halilbeyli Köy Altı mevkii geçiş bölümünde kurulu olan ve
Balkanların ve Ortadoğu'nun en büyük tavuk ve benzeri kesimhanesi olan tesiste yangın çıktı. Manisa,
Turgutlu ve İzmir'den sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, gece
vardiyasında çalışan işçiler tesisten tahliye edilirken, ekiplerin alevlerin çevredeki binalara sıçramaması
için yoğun çapa harcadığı belirtildi. Kesim için tesise getirilen binlerce tavuk ve hindi sevk araçlarında
bekletildiği belirtilirken, itfaiye ekipleri, tesisteki yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali
üzerinde durulduğunu belirtti (Kyn: AA).
WF-20160310-0299-TUR --- Ordu'da orman yangını
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektar
orman alanı ile fındık bahçeleri zarar gördü. Akşam saatlerinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle kısa
sürede büyüyen yangına, Ordu Orman İşletme Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği bağlı
ekiplerin müdahale ettiği, bölgedeki vatandaşların da çalışmalara katıldığı belirtildi. Yaklaşık iki saat
süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı, alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması önlendi.
Öte yandan, söndürme çalışması sırasında fenalaşan itfaiye erine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti (Kyn: AA).
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VW-20160313-0300-TUR --- Başkent Ankara’da terör saldırısı
(Son güncelleme Tarihi: 21.03.2016) Sağlık Bakanlığı, Ankara Kızılay'da 13 Mart Pazar günü
gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında ağır yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
tedavi gören bir kişinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece, Kızılay'daki
canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 13.03.2016) Ankara’da akşam saat 18.45 sıralarında Kızılay Güven Park'ta bomba
yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda, 35 kişi hayatını kaybetti, 125 kişi de yaralandı. Patlama sonrası
bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekibinin gönderildiğini belirten yetkililer, Ankara’nın
birçok bölgesinden duyulan patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda araç ve belediye otobüsünün de
hasar gördüğünü belirtti. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına
alındığı belirtildi. Saldırıyı PKK’nın taşeron örgütü TAK üstlendi (Kyn: AA).
DÜNYADA:
EX-20160307-0301-CHN --- Çin'de grizu patlaması
Çin'de ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinin Bayşan kentinde bulunan bir kömür madeninde
meydana gelen grizu patlamasında 12 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, madendeki patlamadan bir
kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20160307-0302-PAK --- Pakistan'da intihar saldırısı
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarsadda kentinde bulunan yerel mahkeme binasına düzenlenen intihar
saldırısında, 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Emniyet yetkilileri, saldırının bir canlı
bombanın mahkemeye girmeye çalıştığı, emniyet yetkililerince fark edilince üzerindeki patlayıcıları
infilak ettirdiğini açıkladı. Açıklamada, büyük bir patlamanın yaşandığı bölgede çok sayıda aracın
hasar gördüğü, yaralıların, çevre hastanelere kaldırıldığı ve olay yerinde geniş güvenlik önlemleri
alındığı belirtildi. Saldırıyı Pakistan Talibanı olarak bilinen Tahriki Taliban Pakistan (TTP) örgütünün
şemsiyesi altında bulunan Jematul Ahrar grubu üstlendi (Kyn: AA).
FL-20160307-0303-SCG --- Sırbistan’da sel
Balkanları etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış Sırbistan’da sele neden oldu. Meydana gelen sel
felaketinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtilirken, sel nedeniyle 15
belediyede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan Sırbistan İçişleri Bakanlığı, selin 710 evi su altında
bıraktığını açıkladı. Novi Pazar'daki ( Yeni Pazardaki) Josanica ve Raşka nehirleri sağanak nedeniyle
taştığı ve vatandaşlara yardım etmek üzere bölgeye askeri yardım ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Yüzlerce vatandaşın evlerinden tahliye edildiğini dile getiren yetkililer, özellikle ülkenin batı
kesimindeki Cacak şehrindeki Cemernica nehrinin taşma riski dolayısıyla bölgedeki 500'e yakın evin
tehlike altında olduğunu açıkladı. Sağanak nedeniyle ülkenin orta kesimindeki Ljig'de de toprak
kaymalarının meydana geldiği, ayrıca şehre adını veren Ljig nehrindeki su seviyesinin yükselmesiyle
birlikte bölgedeki kara yollarının da zarar gördüğü bildirildi. Sel nedeniyle Kraljevo şehri
yakınlarındaki Grdica, Adrani ve Oplanic köylerinde de 400'e yakın vatandaşın tahliye edilerek
Grdica'daki ilkokul binasına yerleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160307-0304-KSV --- Kosova’da sel
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(Son Güncelleme Tarihi: 09.03.2016) Kosova'da hafta başından itibaren etkili olan sağanak yağışın
neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. Skenderay kasabasında, sağanak
yağmur nedeniyle su seviyesinin yükseldiği nehre düşen bir çocuk hayatını kaybetti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 07.03.2016) Balkanları etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış Kosova’da sele
neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle Yakova'ya bağlı Kusavec köyünde sel sularına kapılan 1
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda ev ve işyerinin su altında kaldığı, bazı bölgelerde uzun
süreli elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi. Ülkenin batısındaki İpek şehrinin sele teslim olduğu ve 6
kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kentte olağanüstü hal ilan edildiği ve bu kapsamda da okulların tatil
edildiği belirtildi. Başkent Priştine'de vatandaşlar gerekmediği sürece sokağa çıkmamaları konusunda
uyarılırken, beklenen şiddetli yağışların günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.
Duruma müdahale edilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi kurulduğu ve ihtiyaç duyulması halinde,
Kosova Güvenlik Güçleri'nin vatandaşlara yardım etmek üzere hazır olduğu ve bölgeye sevk
edilebileceği belirtildi. Kanalizasyon altyapısının yetersiz kaldığı şehirde meydanlar ve caddeler gollere
dönüşürken, Belediye, sellerden oluşan zararların en aza indirilmesi ve sellerde mağdur olanlara yardım
edilmesi için tüm insan ve makine kapasitelerinin seferber edildiğini duyurdu (Kyn: DHA).
FL-20160307-0305-MTN --- Karadağ’da sel
Balkanları etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış Karadağ’da sele neden oldu. Meydana gelen sel
nedeniyle çok sayıda ev ve işyerinin su altında kaldığı belirtildi. Karadağ Elektrik Müdürlüğü, meydana
gelen sel nedeniyle Zabjlak, Savnik, Bjelo Polje, Pljevalja ve Kolasin kentlerinde elektrik trafo ve
tellerinde meydana gelen hasar nedeniyle uzun süre elektrik verilemediğini belirtti (Kyn: AA).
VW-20160307-0306-TUN --- Tunus'ta saldırı
Tunus-Libya sınırında yer alan Medenin iline bağlı Bingirdan ilçesindeki ulusal muhafız ve askeri
kışlanın bulunduğu askeri hedeflere düzenlenen saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hayatını kaybedenlerden 12’sinin güvenlik görevlisi 7’sinin ise sivilin vatandaş olduğunu belirten
yetkililer, saldırıda 36 teröristin öldürüldüğünü, 7’sinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, çatışmanın ardından ilçede yerel saatle 19.00'dan
05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bingirdan'daki saldırının ardından, Medenin ve Tatavin
illerinde bu hafta sonu oynanacak tüm spor müsabakaları güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi
(Kyn: AA).
VW-20160307-0307-SYR --- Suriye’nin İdlib kentine hava saldırısı
Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'in Ebu Zuhur beldesinde yakıt pazarına düzenlediği hava
saldırısında 15 sivilin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Pazar yerinde çıkan
yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirten yetkililer, yaralıların beldedeki sahra hastanesine
kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti (Kyn: AA).
CL-20160308-0308-NGA --- Nijerya'da bina çöktü: 34 ölü
Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'ta, beş katlı bir binanın çökmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı, enkazdan 34 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 13 kişinin de
kurtarıldığını açıkladı. Açıklamada, iki gün süren arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ve
ruhsatsız olan binanın çökmesiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160308-0309-ARG --- Arjantin’de tren yangını
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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir banliyö treninin lokomotifinde çıkan yangın nedeniyle 32 kişi
yaralandı. Banliyö treninin, şehir merkezindeki Villa Devoto ile Saenz Pena durakları arasında hareket
halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldığı ifade edildi. Yangın nedeniyle oluşan
dumanın hızlı şekilde yolcu vagonlarını sardığı belirten, Acil Yardım Servisi (SAME) Başkanı,
yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığını, yaralanmaların duman soluma, panik atak ve kesik
nedenleriyle oluştuğunu açıkladı. Yangının tümüyle kontrol altına alınması sonrasında banliyö tren
seferlerine tekrar başlandığını belirtti (Kyn: AA).
EP-20160309-0310-FJI --- Fiji'de ilk Zika vakası
Fiji Sağlık Bakanı, ülkede ilk kez Zika virüsü vakasına rastlanıldığını açıkladı. Açıklamada, ülkenin
batısında yaşayan bir kadında Zika virüsüne rastlandığını ve kadının tedavi altına alındığını belirtti
(Kyn: AA).
VI-20160310-0311-OTH --- Mısır'da trafik kazası: 18 ölü
Mısır’ın kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nın Güney Sina ilinde Ebu Redis polis merkezine
ait bir servis aracı ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12'si polis, 18 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160310-0312-USA --- ABD'de aşırı yağış: 3 ölü
ABD'nin güney ve orta eyaletlerinde yaşanan aşırı yağış ve fırtınalar nedeniyle 3 kişinin hayatını
kaybettiği belirtilirken, Louisiana eyaletinin Bossier kentinde risk teşkil eden 3 bin 500 ev önlem
olarak zorunlu olarak boşaltıldığı belirtildi. Özellikle Teksas, Louisiana, Arkansas'ta aşırı yağışlar
nedeniyle nehirler taştı, evleri ve iş yerlerini su bastı. Louisiana Valisi, eyaletteki hava koşulları
nedeniyle acil durum ilan ederek, ulusal muhafızları, kurtarma faaliyetleri için görevlendirdi. Bölgede
birçok otoyol sel suları nedeniyle kapanırken, yetkililer vatandaşları sel yaşanan yollardan araçlarıyla
geçmemeleri konusunda uyardı. Yetkililer olumsuz hava koşullarının etkili olmaya devam edeceğini
belirterek yağış ve fırtınadan milyonlarca kişinin etkilenebileceği uyarısı yaptı (Kyn: AA).
VW-20160310-0313-AFG --- Afganistan'da 11 yolcu kaçırıldı
Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin, bir
yolcu minibüsünü Sar-i Pul'un Sayad ilçesine bağlı Kaflatun bölgesinde durdurduğu ve 11 yolcuyu
kaçırdığı bildirildi. Olayı henüz üstlenen olmadığını belirten yetkililer, söz konusu kişilerin, il
merkezine gitmekte olan minibüsteki yolcular olduğu ve yolcuların götürüldükleri yere dair henüz
ellerinde bilgi bulunmadığını belirtti (Kyn: AA).
FL-20160310-0314-ARE --- Dubai’de sel
Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai’de aşırı yağışlar nedeniyle
meydana gelen selde çok sayıda ev ve işyerinin su altında kaldığı belirtilirken, borsa ve okulların
kapandığı, uçuşların da iptal olduğu belirtildi. Abu Dhabi borsası, yatırımcılar borsaya ulaşamayınca
alım satımları askıya alarak sabah seansını iptal etti (Kyn: milliyet.com.tr).
FL-20160310-0315-BRA --- Brezilya'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 12.03.2016) Brezilya’yı etkisi altına alan aralıksız yağışların meydana
getirdiği sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısının 21’e yükseldiği bildirildi. Sao Paulo eyaletini
etkisi altına alan fırtına ve yağışlar tren istasyonlarının kapanmasına yol açtı. Sular altında kalan yollar
nedeniyle şehrin belli noktalarında ulaşım imkânsız hale geldi. Yaklaşık üç gündür artarak devam eden
Sayfa 4/6
VI: Araç Kazası
FR: Yangın
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
EX: Patlama

EP: Salgın Hastalık
TC: Tropikal Fırtına

CL: Göçük
WF: Orman Yangını

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-11

yağışların şehirde heyelanlara neden olduğu ve hayatını kaybedenlerden çoğunun bundan dolayı öldüğü
belirtildi. Birçok maddi hasarın da meydana geldiği doğal afette, Tietê ve Pinheiros nehirlerinin taştığı
bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 10.03.2016) Brezilya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında
aralarında 4 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. Sao Paulo eyaleti
İtfaiye Teşkilatı, eyaletin Francisco Morato kentinde 9 kişinin, Maripora kentinde ise 4 kişinin
öldüğünü ve 8 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Aşırı yağış nedeniyle Sao Paulo Uluslararası
Havaalanı'nda 6 saat hizmet verilemediği ve tren seferlerinin iptal edildiği belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160310-0316-PAK --- Pakistan’da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 14.03.2016) Pakistan Afetle Mücadele İdaresi, başta Belucistan ve
Hayberpaktunhuva eyaletlerinde etkili olan sellerde ölenlerin sayısının 86’ya yükseldiğini açıkladı.
Ölümlerin ülkenin kuzeybatındaki Hayber-Pahtunhva, Azad Keşmir ve Keşmir vadisinde meydana
geldiği belirtildi. Ölenler arasında kadın ve çocuklarında olduğu belirtilen açıklamada, 100 kişinin de
yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca kırsaldaki bazı evlerin çatısının çöktüğü, 250 evin de hasar
gördüğü bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 10.03.2016) Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışların özellikle Belucistan ve
Hayberpaktunhuva eyaletlerinde sele dönüştüğü bildirildi. Meydana gelen seller nedeniyle 12 kişinin
hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de sel bölgesinden tahliye edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160311-0317-SYR --- Rusya'dan Suriye'de yerleşim bölgesine saldırı
Suriye'deki kısmi ateşkes anlaşmasını ihlal eden Rus uçaklarının Halep'in Salihiyin semtine düzenlediği
hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivil hayatını kaybettiği, 15 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bombardıman sonucu 6 katlı bir binanın çöktüğünü ifade ederken sivil
savunma ekiplerinin enkaz altında kalan iki aileye ulaşmaya çalıştığı bildirildi. Yaralıların bölgedeki
sahra hastanelerine kaldırıldığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160311-0318-JPN --- Japonya'da ikinci Zika virüsü vakası
Japonya'da, Brezilya'dan tatilden dönen bir kadında, Zika virüsüne rastlandı. Aiçi'de yaşayan yabancı
uyruklu bir kadında Zika virüsü tespit edildi. Japonya'nın resmi ajansı Kyodo, Zika virüsü tespit edilen
kadının yabancı ülke vatandaşı olduğu ve ailesi ile Japonya'nın Aiçi vilayetinde yaşadığını açıkladı.
Açıklamada, vakanın ülkedeki ikinci Zika virüsü vakasının olduğu belirtildi. Japonya Sağlık Bakanlığı,
Zika virüsü tespit edilen kadının, şubat ayında 2 hafta Brezilya'da kaldığı, ardından Japonya'ya
döndüğünü açıkladı. Yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları şikâyetiyle hastaneye başvuran kadında,
yapılan kontroller sonucu Zika virüsünün tespit edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kadının
hastanede kontrol altında tutulduğunu ve vücut ısısının normale döndüğü belirtildi. Ülkede ilk Zika
virüsüne Kawasaki kentinde geçen ay, ailesiyle Brezilya'ya tatile giden bir gençte rastlanmıştı (Kyn:
AA).
TC-20160311-0319-MEX --- Meksika'da fırtına
(Son Güncelle Tarihi: 12.03.2016) Meksika'yı iki gündür etkisi altına alan şiddetli fırtınada hayatını
kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Sivil Savunma Koordinasyon
Dairesi yetkilisi, 35 kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, fırtınanın yol açtığı elektrik
kesintisinden 4 milyon kişinin etkilendiğini, 27 eyalette 2 bin 600 evin hasar gördüğünü, bin 861 ağaç
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ile 266 tabelanın devrildiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 11.03.2016) Meksika'da fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken,
fırtına nedeniyle sekiz eyalette eğitime ara verildi. Fırtına, şiddetli yağmur ve kar nedeniyle
Durango'daki havaalanının kapatıldığını belirten yetkililer, güneybatıdaki Toluca kentindeki işlek bir
yolda reklam panosunun devrilmesi sonucu ikisi ağır beş kişinin yaralandığını belirtti. Morelos
eyaletinde etkili olan şiddetli yağmur ve tipinin heyelana yol açabileceğine işaret eden yetkililer, bazı
köylerin tahliye edilmesi uyarısında bulundu (Kyn: AA).
EP-20160312-0320-USA --- Porto Riko'da Zika virüsü
(Son Güncelleme Tarihi: 29.03.2016) ABD'ye bağlı Porto Riko'da 100'den fazla yeni Zika virüsü
vakası görüldüğü ve virüsün neden olduğu tahmin edilen Guillain-Barre sendromunda artış olduğu
bildirildi. Yetkililer, ülkedeki toplam 350 Zika vakasından 40'ının hamilelerde görüldüğünü açıkladı.
Porto Riko'da 3 kişide ise Aedes sivrisinek türünün taşıdığı Zika virüsünün, bağışıklık sisteminin sinir
hücrelerine zarar vermesi nedeniyle gelişen Guillain-Barre sendromu görüldüğü belirtildi. ABD
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Porto Riko'da Zika virüsüyle mücadele için en az 225 milyon
dolar ayrılmasını talep etti.
(İlk Haber Tarihi: 12.03.2016) Porto Riko Sağlık Bakanlığı, ülkede 201 Zika virüsü vakası
görüldüğünü açıkladı. Açıklamada, ülkedeki 201 Zika virüsü vakasından 21'inin hamilelerde görüldüğü
belirtildi. Bakanlık yetkilileri, ülkede binlerce hamile kadının virüsten etkileneceğini öngördüklerini
belirtti. 3,5 milyonluk ülke nüfusunun yüzde yirmisinin de virüsten etkilenebileceği ifade edildi (Kyn
AA).
CL-20160312-0321-PAK --- Pakistan’da maden ocağında göçük
Pakistan'da ülkenin kuzeybatısındaki Afgan sınırı yakınındaki dağlık Orakzai bölgesinde, bir maden
ocağının yağışlar sonucu çökmesi nedeniyle 10 maden işçisinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin de kayıp
olduğu bildirildi. Pakistan ordusu sözcüsü, ilk müdahalenin ardından gerçekleştirilen kurtarma
çalışmalarında 27 madencinin yaralı olarak kurtarıldığını, 10 kişinin cesedine ulaştıkları ve kayıp olan
2 madenciyi de kurtarmak için çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti (Kyn: AA).
VW-20160313-0322-CVI --- Fildişi Sahili'nde bir tatil köyüne saldırı
Fildişi Sahili'nin Abidjan kentine 40 kilometre mesafedeki bir tatil köyünü hedef alan silahlı saldırıda
16 kişinin öldüğü bildirildi. Fildişi Sahili İçişleri Bakanı, Gran Basam tatil köyü sahilinde bulunanlara
açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu 16 kişinin hayatını
kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, terör saldırısında ölenler arasında Fransız, Alman, Burkina Faso,
Mali ve Kamerun uyruklu vatandaşların bulunduğu belirtildi. Saldırıda ölenlerden 2’sinin asker olduğu
belirtildi (Kyn: stargazete.com).
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