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20 -26 ŞUBAT 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20170220-0219-TUR --- Iğdır'da trafik kazası
Iğdır'da şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen
kazada, 8 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen bir
otobüs firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden Iğdır'dan Nahçıvan'a giden bir başka otobüs
firmasına ait yolcu otobüsü, Iğdır-Nahçivan karayolunun 20. kilometresinde çarpıştı. Olayın ardından
Iğdır kent merkezinin yanı sıra kentin Karakoyun ve Aralık ilçelerindeki tüm ambulanslar, İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada, her iki aracın sürücülerinin de aralarında bulunduğu 5'i Azeri 8 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslar ile Iğdır ve Aralık devlet hastanelerine kaldırılırken,
yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi (Kyn: milliyet.com.tr).
FP-20170221-0220-TUR --- Adıyaman'da gıda zehirlenmesi
Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Belenli Ortaokulunda taşımalı eğitim gören 21 öğrenci, gıda
zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Taşımalı eğitim gören öğrencilerinden 21'inin, öğle
yemeğinin ardından mide bulantısı ve baş ağrısı şikâyetiyle okul yönetimine başvurdu. Yöneticilerin
durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine öğrenciler, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine
kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
EP-20170222-0221-TUR --- Sakarya'da şap karantinası
Sakarya'da bazı ilçelerde şap hastalığının görülmesi üzerine Canlı Hayvan Borsası ikinci bir duyuruya
kadar tedbir amaçlı kapatıldı. Sakarya’nın Kocaali, Akyazı ilçelerinde ve muhtelif yerlerde havaların ve
çevre şartlarının etkisiyle ekonomik değere sahip büyükbaş ve kanatlı hayvanlarda viral etkene yönelik
hastalıkların arttığı belirtildi. Hastalıklarla mücadelede kapsamında öncelikle devlet tarafından altı
aylık periyotlarla yapılan şap ve çiçek aşılarının yapılıp yapılmadığının kontrol edileceği belirtilirken,
canlı hayvan borsasının geçici kapalı olduğu dönemde mahalle ya da mesken bölgelerde kontrolsüz
hayvan satışlarının yapılmaması gerektiği uyarısı yapıldı (Kyn: AA).
EQ-20170223-0222-TUR --- Çanakkale'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Gülpınar Köyü olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana
geldi. 04.55’de meydana gelen ve odak derinliği 7.3 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı.
Depremin Ayvacık ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi. (Kyn: AA, Kandilli
Rasathanesi)
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Saat
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39.5583

Büyüklük
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7.3

-.-

4.5

-.-
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Gülpınar-Ayvacık-ÇANAKKALE
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EQ-20170226-0223-TUR --- Hatay'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Hatay ili Erzin ilçesi Aşağıburnaz Köyü olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
00.06’da meydana gelen ve odak derinliği 10.0 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Erzin
ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu (Kyn
AA, Kandilli Rasathanesi).
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DÜNYADA:
VI-20170220-0224-ZAF --- Güney Afrika'da tren kazası
Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretoria'da meydana gelen tren kazasında, 100'den fazla kişinin
yaralandığı bildirildi. Pretoria'nın Rosslyn bölgesinde bir istasyonda 2 trenin birbiriyle çarpışması
sonucu meydana gelen kazada yaralananların hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
FL-20170220-0225-AFG --- Afganistan'da sel: 2 ölü
Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde etkili olan şiddetli yağmurun vilayetin 7 ilçesinde sele
neden olduğu bildirildi. Herat Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi, meydana gelen selde 2 kişinin hayatını
kaybettiğini, sadece Guzara ilçesinde 500 evin sel nedeniyle tahrip olduğunu açıkladı. Açıklamada,
çok sayıda hayvanın da telef olduğu belirtilirken, yüzlerce dönümlük tarım arazisinin de sular altında
kaldığı belirtildi. Evleri su altında kalan aileler Herat vilayetinin Şirketi Pahta bölgesine yerleştirildiği
ve hasar tespit çalışmalarına başlanıldığı bildirildi (Kyn: AA).
VI-20170220-0226-PHL --- Filipinler'de öğrenci servisi elektrik direğine çarptı
Filipinler'in Rizal kentine bağlı dağlık Tanay kasabasındaki Sacramento Macera Kampına giden
üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu
meydana gelen kazada, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Otobüste,
Novoliches’de Quenzo şehrindeki Bestlink Kolojinden yaşları 20’in altında 50 civarında öğrenci
bulunduğunu belirten yetkililer, kaza yapan otobüsün, konvoyda bulunan 9 otobüsten sonuncusu
olduğunu ve ölenlerden 14’ünün öğrenci 1’ini ise otobüs şoförü olduğunu belirtti. Kazanın, otobüsün
freninin tutmaması nedeniyle elektrik direğine çarpması sonucu meydana geldiğini belirten yetkililer,
15 kişinin 10'unun olay yerinde, 5'inin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Kazada
yaralananlardan birçoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi (Kyn: İHA).
OT-20170220-0227-SSD --- Güney Sudan'da kıtlık ilan edildi
Güney Sudan hükümeti, ülkenin Unity eyaletine bağlı birçok bölgede kıtlık ilan edildiğini açıkladı.
Açıklamada, yaklaşık 100 bin kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğu ve bunun yayılma tehlikesinin
bulunduğu belirtildi. Sudan nüfusunun yüzde 40’ını oluşturan 4,9 milyon kişinin acil gıda yardımına
ihtiyacı olduğu belirtilirken, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Güney Sudanlıların komşu ülkelere
sığınmaya devam ettiği bildirildi (Kyn: EURONEWS).
VI-20170221-0228-LBY --- Libya açıklarında göçmen botu alabora oldu: 74 ölü
Akdeniz’de alabora olan tekneden 74 göçmenin cesedi, Libya’nın Zawiya şehrinde sahile vurdu. Libya
Kızılayı yetkilileri, Zawiya sahilin yakınlarında patlamış bir lastik bot ve deniz üzerindeki cesetler
bulduklarını, yapmış oldukları çalışma ile 6 saatte cesetlerin kıyıya çıkartıldıklarını açıkladı.
Açıklamada, genelde botların 120 kadar insan taşıdığı düşünüldüğünde ölenlerin sayısının çok daha
fazla olabileceği bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi (Kyn: İHA).
VW-20170221-0229-PAK --- Pakistan'da intihar saldırısı
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarsadda kentinde bulunan yerel bir mahkeme binasına düzenlenen
saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yetkililer üç canlı bombanın mahkeme binasına ana
kapıdan girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından fark edildiğini, etrafa ateş açan ve el bombası
atan saldırganlara polisin karşılık vermesi sonucu bir teröristin kapıda öldürüldüğünü, ikincisinin
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mahkemeye girer girmez etkisiz hale getirildiğini, üçüncü teröristin ise üzerindeki patlayıcı infilak
ettirdiğini belirtti. Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı’nın Cemaat-ül Ahrar adlı kolunun
üstlendiği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20170221-0230-SYR --- Suriye’nin Homs kentinde bombalı saldırı: 39 ölü
Suriye’nin Homs kentinin ortasında sivil vatandaşların yoğun olarak bulundukları Sittin Caddesinde
bombalı iki aracın patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 32 sivilin hayatını kaybettiği, 39 sivilin
de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 7 kişinin daha
hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 39’a yükseldiğini belirtti. Bombalı saldırının güney çevre yolu
halk otobüslerinin durdukları bölgede meydana geldiği, onlarca otobüsün yanı sıra işyerlerinde de
büyük hasarların oluştuğu bildirildi (Kyn: AA).
EP-20170221-0231-FRA --- Fransa'da kuş gribi tehlikesi büyüyor
Fransa'da Tarım Bakanlığı, ülkenin güneybatısında kuş gribi (H5N8) virüsünün yayıldığını belirtirken,
risk teşkil eden kasaba sayısının 463'e çıktığını açıkladı. Açıklamada, kuş gribi nedeniyle çoğunluğu
kaz ciğeri üretiminin yoğunlaştığı ülkenin güneybatısındaki Landes bölgesinde olduğu belirtilirken,
yaklaşık 600 bin kümes hayvanının daha itlaf edileceği belirtildi. Fransa Kaz Ciğeri Üreticileri Derneği,
itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının yaklaşık 3 milyon 300 bine ulaştığını belirtti. Kaz ciğeri
üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada yer alan Fransa'da kuş gribinin zararının 120 milyon avroyu
bulması beklendiği bildirildi (Kyn: AA).
VW-20170222-0232-SYR --- Şam’da sivillere füzelerle saldırı: 20 ölü, 100 yaralı
Suriye’nin başkenti Şam’ın Tişrin semtine füzelerle düzenlenen saldırılarda 20 sivilin hayatını
kaybettiği, 100 sivilin de yaralandığı bildirildi. Doğu Guta bölgesi sivil savunma yetkilisi, saldırıların
rejim güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, sivil savunma ekipleri, yıkılan evlerin enkazları
altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı belirtildi (Kyn: bik.gov.tr).
VW-20170222-0233-NER --- Nijer'de silahlı saldırı: 15 asker öldü
Nijer'de, ülkenin batısındaki Mali sınırına yakın Telava kentinde devriye gezen askerlere düzenlenen
silahlı saldırıda 15 askerin öldüğü, 19 askerin de yaralandığı bildirildi. Nijer Ordu Sözcüsü, saldırının
ardından 14 askerin de kaybolduğunu, olayı aydınlatmak üzere bölgede inceleme başlattıklarını
açıkladı. Kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda, 7 aracı gasp edildiğini, 4 aracın
ise kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Olaya ilişkin Nijer hükümetinden henüz resmi bir açıklama
yapılmadı (Kyn: AA).
VW-20170222-0234-AFG --- Afganistan'da bombalı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Cani Hil bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivilin hayatını
kaybettiği, 20 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırının, motosiklete yerleştirilen bombanın, Cani
Hil'in Merkezi Bazar bölgesinde kalabalığın arasında uzaktan kumandayla patlatılması sonucu
gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (Kyn: AA).
FL-20160222-0235-USA --- ABD’nin California eyaletinde sel
ABD’nin California eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu birçok bölge sular altında kalırken, San
Francisco ve Silikon Vadisi'nin güneyinde bulunan San Jose kentinde bir bölge tamamen sular altında
kaldı. Anderson Barajı'ndan taşan sular ve Coyote Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu
yaşanan taşkında bölgede su yüksekliğinin bir buçuk metreyi bulduğu bildirildi. Yetkililer, 60'tan fazla
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ev ve onlarca aracın etkilendiğini açıklarken, ekipler mahsur kalan yaklaşık 200 kişinin kurtarıldığını
ve barınaklara yerleştirildiğini belirtti (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20170222-0236-IRQ --- Bağdat’ta bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 32 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi
de yaralandı. Irak polisi, patlayıcı yüklü aracın, çoğunluğu Sünnilerden oluşan Amiriye bölgesinde
patlatıldığını, ardından havan topu saldırısında bulunulduğunu açıkladı (Kyn: İHA).
VW-20170223-0237-PAK --- Pakistan'ın Lahor kentinde bombalı saldırı
Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da şehrin en işlek bölgesinde bir restoranda meydana
gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Pakistan Dışişleri
Bakanlığı, jeneratör patlaması olarak duyurulan olayın, terör eylemi olduğunu açıkladı. Patlamanın
ardından olay yerine ilk yardım ekipleri gönderilirken, çevredeki binalardakiler tahliye edildi (Kyn:
AA).
VW-20170223-0238-PAK --- Pakistan'ın Lahor kentinin Gulberg bölgesinde saldırı
Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'un Gulberg bölgesinde meydana gelen patlamada 5 kişinin
hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, patlamanın bugün
Lahor’da gerçekleşen ikinci saldırı olduğunu açıkladı (Kyn: AA).
EX-20170223-0239-CZE --- Çek Cumhuriyeti'nde patlama: 19 yaralı
Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ın doğusunda yer alan Policka kasabasında devlete ait bir makine
fabrikasında saat 11.00’da meydana gelen patlamada 3’ü ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı
bildirildi. Patlamanın üretim kısmında gerçekleştiği ve diğer kısımlara sıçradığı belirtilirken, olay
yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yangın, saat 15.15’te kontrol altına alındı. Patlamanın
neden kaynaklandığının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı belirtildi (Kyn: star.com.tr).
TC-20170223-0240-GBR --- İngiltere'de Doris Fırtınası: 1 ölü
Birleşik Krallık genelinde etkili olan Doris Fırtınası, İngiltere’nin kuzeyi, Kuzey İrlanda, Galler’in
kuzeyi, Midlands ve İskoçya’yı etkisi altına aldı. Saatteki hızı 150 kilometreye ulaşan Doris Fırtınası
nedeniyle Wolverhampton’da bir kadının üzerine düşen cisim nedeniyle hayatını kaybettiği, Liverpool
Limanının da fırtına nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Şiddetli fırtına hava, kara ve demir yolu ulaşımında
aksamalara yol açtı. Ülke genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. Fırtına
nedeniyle devrilen ağaçların enerji hatlarına zarar vermesi sonucu Kuzey İrlanda’da binlerce ev ve iş
yerine elektrik verilemezken, Meteoroloji Kurumu, İskoçya’nın yüksek bölgeleri için yoğun kar, Kuzey
İrlanda için de şiddetli yağmur ve sel uyarısında bulundu (Kyn: EURONEWS).
VW-20170223-0241-SYR --- Suriye'nin İdlib kentine hava saldırıları
Suriye'de rejim güçlerine bağlı savaş uçaklarının İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesine düzenlediği
hava saldırılarında 4 sivilin öldüğü, 20’den fazla sivilin de yaralandığı bildirildi. Savaş uçaklarının,
akşam saatlerinde İdlib'e bağlı Cisr eş-Şuğur ilçe merkeziyle, Sirmaniyye, Kibbane, Mared, Ganiye ve
En Naciyye köylerini vurduğu belirtilirken ölen ve yaralananlar arasında kadınlarında olduğu belirtildi
(Kyn: star.com.tr).
VI-20170224-0242-PER --- Peru'da trafik kazası: 16 ölü, 9 yaralı
Peru’nun başkenti Lima'nın kuzeyindeki La Libertad bölgesindeki Pan-Amerikan karayolunda bir
kamyonet, minibüs ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi
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yaralandı. Ulusal Polis Teşkilatı, minibüsün ikiye bölündüğü kazada, 16 kişinin olay yerinde öldüğünü
açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı (Kyn: AA).
VW-20170224-0243-SYR --- Halep kentinin El Bab ilçesinde bombalı araçla saldırı
Suriye’de Halep'in kuzeybatısındaki El Bab ilçesinin kuzeyindeki Susyan köyünde güvenlik binasının
önünde bomba yüklü araç patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 60 kişinin hayatını kaybettiği,
100’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamada çok sayıda araç ve motosiklet yanarak
kullanılamaz hale geldi. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 41 Suriyeli, Türkiye’ye
getirilerek Kilis'te tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi (Kyn:
İHA).
VW-20170224-0244-JOR --- Irak'ın Ürdün sınırında terör saldırısı
Irak'ın Ürdün sınırındaki Tarbil Sınır Kapısı yakınında bulunan askeri karargâha patlayıcı yüklü
araçlarla düzenlenen saldırıda aralarında 2 subayın da olduğu 15 sınır muhafızının hayatını kaybettiği,
onlarca askerin de yaralandığı bildirildi. DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıya, patlayıcı
yüklü araçların yanı sıra ağır silahlarla donatılmış militanların da katıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170224-0245-IRQ --- Irak, Musul havaalanı saldırısında 40 askerini kaybetti
Irak Askeri Komutanlığı, Musul havaalanının terör örgütü DEAŞ’dan geri almak için düzenlenen
operasyonda çıkan çatışmada 40 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, Musul havaalanı,
şeker fabrikası, Me’mun Mahallesi ve Gazlan askeri üssünde gerçekleşen çatışmalarda onlarca askerin
de yaralandığı belirtildi (Kyn: star.com.tr).
VW-20170225-0246-SYR --- Suriye'nin humus kentinde bombalı saldırı: 42 ölü
Suriye'nin Humus kentinde askeri üsse yönelik gerçekleştirilen 2 bombalı saldırı da 42 kişi hayatını
kaybetti. İki güvenlik merkezine düzenlenen intihar saldırısında 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Humus Valiliği, saldırıda bölgede bulunan Emniyet ve İstihbarat binalarının hedef alındığını
açıklarken, Humus istihbarat şefinin de hayatını kaybettiğini belirtti (Kyn: AA).
FR-20170225-0247-CHN --- Çin'de otel yangını: 10 ölü
Çin'in doğusunda bulunan Ciangşi eyaletinin başkenti Nançang'da bulunan 4 katlı HNA Platinium Mix
isimli otelde sabah saatlerinde çıkan yangında, 10 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, yangına otelin ikinci katında yapılan tadilat çalışmasının neden olduğunu açıklarken,
yangının dekorasyon malzemelerinin kesimi esnasında çıktığı belirtildi. Çıkan yangında otelden 260
kişinin tahliye edildiğini belirten itfaiye yetkilileri, ekiplerin enkazdan 7 ceset çıkardığını, 16 kişiyi de
yaralı olarak kurtardığını belirtti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 16 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
(Kyn: star.com.tr).
VW-20170225-0248-SYR --- Suriye'nin İdlib kentine hava saldırıları
Suriye'de rejim güçlerine bağlı savaş uçaklarının İdlib kentine bağlı Eriha ilçesine düzenlediği hava
saldırılarında 30 sivilin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla sivilin de yaralandığı bildirildi. İdlib sivil
savunma yetkilileri, İdlib kentinin Eriha ilçesine 30'dan fazla saldırıda düzenlendiğini açıkladı (Kyn:
AA).
VI-20170226-0249-USA --- ABD'de festival alanına araba girdi: 28 yaralı
ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde, geleneksel Mardi Gras Sokak Festivali'ni
izleyenlerin arasına arabasıyla giren sürücü, 28 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yerel saatle 19.00
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sularında meydana gelen olayda yaralanan 28 kişiden 21 kişinin hastaneye kaldırıldığı, en az 5 kişinin
durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralılardan en küçüğünün 3 yaşlarında olduğunu açıklayan
emniyet yetkilileri, olayın bir terör saldırısı olduğundan şüphelenilmediğini, gözaltına alınan şüphelinin
alkollü araç kullandığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti (Kyn: TİMETÜRK).
VI-20170226-0250-IND --- Hindistan'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 16 ölü
Hindistan’ın Meghalaya Eyaleti sınırları içerisindeki Nongspung kasabası yakınlarında meydana gelen
kazada, 16 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın, kilisedeki pazar
ayinine 70 kişi taşıyan kamyonun hız nedeniyle virajda kontrolü kaybederek devrilmesi sonucu
meydana geldiği belirtildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonun kasasında bulunanların çevreye fırladığını
belirten yetkililer, yaralanan 50 kişiden bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. (Kyn:
AA).
FR-20170226-0251-SWE --- İsveç'te sığınmacıların kaldığı binada yangın: 20 yaralı
İsveç'in Batı Götaland bölgesinde bulunan Vanersborg ilçesinde sığınmacıların kaldığı binada yangın
çıktı. Restad Gard isimli tarihi binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralanırken,
pencereden atlayan 2 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi (Kyn: star.com.tr).
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