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06 - 12 MART 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20170307-0276-TUR --- Bursa'da yolcu otobüsü devrildi
Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkiinde bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada,
7 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi. Otobüsün, Türk Metal Sendikasının 8
Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Ankara'ya gidenleri taşıdığı ve yolcuların
çoğunluğunun, sendikanın Bursa Şubesi üyesi kadınlardan oluştuğu belirtildi. Yolcu otobüsünün,
Mezit-7 mevkiinde virajı alamayarak refüje devrildiği kazada yaralananlar, ambulanslarla Bursa, İnegöl
ve Bilecik'teki hastanelere kaldırıldı (Kyn: AA).
EQ-20170308-0277-TUR --- Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Balıkesir ilinin Gönen ilçesi Çatak Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana
geldi. 23.09’da meydana gelen ve odak derinliği 7.0 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı.
Deprem, Gönen şehir merkezi ile Bandırma’dan da hissedildi (Kyn: AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.08

23:09:58

39.9760

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

27.6575

7.00

-.-

4.1

-.-

Yer

Çatak-Gönen-BALIKESİR

VI-20170310-0278-TUR --- İstanbul’un Tuzla ilçesinde trafik kazası: 27 yaralı
İstanbul’un Tuzla ilçesinde servis midibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü
ağır, 27 kişi yaralandı. Saat 18.30 sıralarında meydana kazanın, Eski Ankara Asfaltı Caddesinden
İstanbul Park Bulvarı istikametine giden ve işçi taşıdığı belirtilen servis midibüsü ile aynı istikamette
seyreden kamyonun, TEM Otoyolu alt geçidi yakınında meydana geldiği belirtildi. Çarpmanın etkisiyle
kamyon kasasına girerek ezilen minibüsteki 27 işçi yaralanırken, kazanın bildirilmesi üzerine olay
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yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken yol trafiğe
kapatıldı. Yaralılar, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı (Kyn: TIMETURK).
EQ-20170311-0279-TUR --- Adıyaman'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Adıyaman ilinin Samsat ilçesi Kırmacık Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana
geldi. 01.23’de meydana gelen ve odak derinliği 13.0 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı.
Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu
bildirildi (Kyn: AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.11

01:23:42

37.5030

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

38.4823

13.00

-.-

4.0

-.-

Yer

Kırmacık-Samsat-ADIYAMAN

DÜNYADA:

EP-20170306-0280-YEM --- Yemen'deki kolera salgını
Yemen'in Şebva ilinde artan kolera salgını kaynaklı ölümler nedeniyle hastanelerde acil durum ilan
edildi. Şebva ilinde son bir hafta içerisinde 20 kişiye kolera teşhisi konulduğu, bunlardan 6'sının
hayatını kaybettiği bildirildi. Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen sığınmacıların taşıdığı kolera
virüsünün yayılmasıyla mücadele için Şebva'daki 17 ilçenin tamamında bulunan hastanelere acil durum
çağrısı yapıldı (Kyn: AA).
VI-20170306-0281-PAN --- Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüs nehre düştü
Panama'nın başkenti Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu
18 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Panama Sivil Savunma Müdürü, Panama'ya 170
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kilometre uzaklıkta bulunan Pan-Amerikan otoyolundaki köprüde seyreden otobüsün yoldan çıkarak
nehre yuvarlandığını açıkladı. Açıklamada, 50'den fazla tarım işçisini taşıyan otobüste 16 kişinin olay
yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği, 1’i ağır 37 kişinin yaralandığı belirtildi
(Kyn: AA).
VI-20170306-0282-SEN --- Senegal'de trafik kazası: 15 ölü
Senegal'de ülkenin kuzeyindeki Saint Louis kentinde lastiği patlayan bir yolcu minibüsünün kontrolden
çıkarak seyir halindeki petrol tankeriyle çarpıştığı bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın da alev
aldığı kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170306-0283-MMR --- Myanmar'da terör saldırısı: 20 ölü
Myanmar’da ülkenin doğusundaki Shan eyaletinde etnik milliyetçi Kokang isyancılarının düzenlediği
saldırıda 20 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının, Shan eyaletine bağlı Çin sınırı yakındaki
Laukkai ilçesinde gerçekleştirildiğini belirten yetkililer çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı
(Kyn: AA).
VA-20170307-0284-USA --- Alaska'da Bogoslof yanardağı tekrar faaliyete geçti
ABD'nin Alaska eyaletindeki Bogoslof yanardağı, faaliyete geçti. Alaska Volkan Gözlem Merkezi,
Anchorage kentinin 1368 kilometre güneybatısında bulunan yanardağın yerel saatle 10.30’da kül
püskürtmeye başladığını açıkladı. Açıklamada, Bogoslof yanardağının yaklaşık üç saat boyunca 10
kilometreden fazla yüksekliğe ulaşan kül püskürttüğünü, kül bulutlarının artarak devam etmesi halinde
Kuzey Amerika ve Asya arasında hava trafiğinin etkilenebileceği ve uçakların motorlarına zarar
verebileceği bildirildi (Kyn: AA).
TC-20170307-0285-FRA --- Fransa'da Zeus Fırtınası
(Son Güncelleme Tarihi: 08.03.2017) Fransa'nın kuzeybatısı ve güneydoğu kesimlerini etkisi altına
alan Zeus Fırtınasının büyük hasara neden olduğu bildirildi. Fırtına nedeniyle 600 bin haneye 3 gündür
elektrik verilemediği belirtilirken en fazla zarar gören Bretagne ve Auvergne-Rhone-Alpes
bölgelerinde 45 bin haneye elektrik verilemediği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 07.03.2017) Fransa’da saatteki hızı 193 kilometreye ulaşan Zeus Fırtınası
nedeniyle Fransa'nın batısı ve kuzeybatısında çok sayıda yerleşim yerinde turuncu alarm verildi. Fırtına
nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20170308-0286-IRQ --- Irak'ta düğün salonuna intihar saldırısı: 23 ölü, 20 yaralı
Irak’ın Salahaddin kentine bağlı Beyci'nin batısındaki Ceziret'ül Haccac bölgesinde bir düğün salonuna
intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında yer aldığı 23 kişinin hayatını
kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20170308-0287-AFG--- Kabil'deki askeri hastaneye saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Serdar Muhammed Davut Han Askeri Hastanesi'ne düzenlenen
saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, 60’dan fazla kişi de yaralandı. Kabil'in diplomatik bölgesi Vazir
Akbar Han'da, ABD Büyükelçiliğinin hemen yanında yer alan 400 yataklı hastane, Savunma
Bakanlığına bağlı olarak hizmet verdiği belirtildi. Savunma Bakanlığı, saldırıyı düzenleyen 4 kişiden
birinin hastane kapısında üzerindeki bombayı patlattığını, beyaz önlük giymiş diğerlerinin ise binaya
girerek rastgele ateş açmaya başladığını açıkladı. Açıklamada, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü,
diğer ikisinin binanın ikinci ve üçüncü katlarında polisle çatışmaya girdiği belirtildi. Binanın çatısına
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helikopterlerle çok sayıda güvenlik görevlisi indirilirken, 7 saat süren çatışma 4 saldırganın etkisiz hale
getirilmesiyle son buldu. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında doktor ve sağlık personelinin yanı sıra
hasta ve hasta yakınlarının da bulunduğu belirtildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi (Kyn: AA).
VI-20170308-0288-USA --- ABD'de yük treni yolcu otobüsüne çarptı
ABD'nin Mississippi eyaletinde yük treninin bir otobüse çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği,
34 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın, doğu yönüne giden CSX yük treninin Biloxi şehir
merkezinden geçtiği sırada meydana geldi. CSX yük treninin yerel saat ile 14.12’de yolcu otobüsüne
çarptığı kazada otobüste 50 yolcunun bulunduğu belirtilirken, çarpışmanın ardından trenin yaklaşık 100
metre sürüklediği belirtildi. Otobüste 50 yolcuyu kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 saat sürerken, olaya
yerine sevk edilen ilk yardım ekipleri tarafından yaralanan yolcular hastaneye kaldırdı (Kyn: AA).
VW-20170308-0289-AFG --- Afganistan'da kız öğrencilere saldırı
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Kurgan ilçesindeki Mir Sayed Baraka Lisesinde 90 kız
öğrencinin okulun koridoruna atılan gazdan zehirlendiği bildirildi. Faryab İl Şura Vekili, saldırıdan
etkilenen öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını ve öğrencilerden 7'sinin durumunun ağır olduğunu
belirtti (Kyn: AA).
VI-20170308-0290-ECU --- Ekvador'da trafik kazası: 11 ölü, 25 yaralı
Ekvador’un başkenti Quito'nun 30 kilometre kuzeyindeki Pan-Amerikan otoyolunda kamyonla
otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Çarpışma sonucu otobüsün şarampole devrildiği kazada, arama kurtarma
çalışmalarının helikopterle yapıldığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı belirtildi (Kyn: AA).
FR-20170309-0291-GTM --- Guatemala'da yetiştirme yurdunda yangın
(Son Güncelleme Tarihi: 12.03.2017) Guatemala'da yetiştirme yurdunda çıkan yangında ölenlerin
sayısı 39'a yükseldi. Guatemala City'deki hastaneden yapılan açıklamaya göre, yetiştirme yurdunda
çıkan yangında ağır yaralananlardan 1'i daha hayatını kaybetti (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 11.03.2017) Guatemala'da yetiştirme yurdunda çıkan yangında ölenlerin sayısı
38'e yükseldi. Guatemala City'deki hastaneden yapılan açıklamaya göre, yetiştirme yurdunda çıkan
yangında ağır yaralananlardan 3'ü daha hayatını kaybetti (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 10.03.2017) Guatemala'da yetiştirme yurdunda çıkan yangındaki ölü sayısı 35'e
yükseldi. Guatemala City'deki hastaneden yapılan açıklamaya göre, yetiştirme yurdunda çıkan
yangında ağır yaralananlardan 16’sı daha hayatını kaybetti Hastane yetkilileri, tedavi altındaki bazı
çocukların hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtirken, Ulusal Adli Tıp Kurumu, cesetlerden 17'sinin
kimliklerinin belirlenebildiğini açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 09.03.2017) Guatemala’nın başkenti Guatemala City yakınlarında bir yetiştirme
yurdunda çıkan yangında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, 13 ila 17 yaşlarındaki 19
kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, 41'inin ikinci veya üçüncü derece yanık tedavisi gördüğünü
açıkladı. Açıklamada, yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yetkililer,
yetiştirme yurdunun kapasitesinin 500 kişi olduğunu ancak binada 800 kişinin kaldığını belirtti. "Virgin
of the Assumption Safe Home" adı verilen devlet yönetimindeki yetiştirme yurdunda istismar
mağdurlarının yanı sıra ıslahevlerinde cezalarını tamamlayan çocukların kaldığı belirtilirken,
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Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı (Kyn:
AA).
EP-20170309-0292-MMR --- Myanmar'da verem salgınında 14 kişi yaşamını yitirdi
Myanmar'ın kuzeyinde Hindistan sınırına yakın Naga bölgesindeki Lahe kasabasına bağlı iki köyde
verem salgını nedeniyle yılbaşından bu yana 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, verem salgını
nedeniyle ölen 14 kişiden 6’sının kadın olduğunu açıklarken, 20 kişinin halen müşahede altında
tutulduğunu belirtti (Kyn: AA).
TC-20170309-0293-MDG --- Madagaskar'da Enavo Kasırgası
(Son Güncelleme Tarihi: 16.03.2017) Risk ve Afet Yönetim Ulusal Bürosu (BNGRC), Enavo
Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 78’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, 250
kişinin yaralandığı kasırga sebebiyle 400 bine yakın kişinin de evsiz kaldığı duyuruldu (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 13.03.2017) Madagaskar Başbakanı, Enavo Kasırgası nedeniyle ülke genelinde
"ulusal felaket" ilan edildiğini bildirdi. Geçen hafta ülkenin kuzeyinde başlayan Enavo Kasırgası'nda şu
ana kadar 50 kişi hayatını kaybetti, 183 kişi yaralandı ve 170 binden fazla kişi evsiz kaldı (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 11.03.2017) Risk ve Afet Yönetim Ulusal Bürosu (BNGC), Madagaskar'ı etkisi
altına alan Enavo Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı.
Ülkenin kuzeyini etkisi altına alan kasırga nedeniyle 180 kişinin yaralandığını, 50 binden fazla kişinin
de evsiz kaldığı belirtildi. Hızı 300 kilometreye ulaşan kasırganın etkili olduğu bölgede, 12 saat
kesintisiz yağmur yağdığı bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 09.03.2017) Risk ve Afet Yönetim Ulusal Bürosu (BNGC), Madagaskar'ı etkisi
altına alan Enavo Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Açıklamada, 12 bin kişinin evsiz kalmasına ve büyük maddi hasara yol açan kasırganın gün sonunda
ülkenin güneyini de etkisi altına alabileceği ifade edilerek, Madagaskarlılardan dikkatli olmaları
istendi. Hükümet yetkilileri kasırga yüzünden evsiz kalanların geçici olarak konaklama merkezlerine
alındığını açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 08.03.2017) Madagaskar'ı etkisi altına alan Enavo Kasırgası, en az 3 kişinin
ölümüne, 500 kişinin evsiz kalmasına yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusunu vuran kasırga, bölgede büyük
hasara neden oldu. Kasırganın yol açtığı güçlü rüzgar ve yağışlar nedeniyle bölgede birçok okul, kamu
hizmet binası ve ev hasara uğradı. Enavo Kasırgası'nın güneye doğru ilerleyerek bugün başkent
Antananarivo'yu etkisi altına alması bekleniyor (Kyn: AA).
VW-20170309-0294-IRQ --- Irak'ta düğün salonuna intihar saldırısı
Irak Savunma Bakanı, Irak’ın Tikrit şehri yakınlarındaki El- Hajaj köyünde bir köy düğününü hedef
alan saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında yer aldığı 26 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de
yaralandığını açıkladı. Açıklamada saldırının, iki intihar bombacısı tarafından düzenlendiği ve düğün
salonuna giren iki intihar bombacısının kendini patlattığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken
terör örgütü DEAŞ'ten şüphelenildiği bildirildi (Kyn: star.com.tr).
CL-20170309-0295-CHN --- Çin'de kömür madeninde göçük
(Son Güncelleme Tarihi: 14.03.2017) Çin'in kuzeydoğusunda Heylongciang eyaletinde göçük
nedeniyle mahsur kalan 17 madencinin tamamının hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının, madendeki
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elektrik tellerinin alev alması sonucu çıktığı ve işçilerin çalıştığı ocağın tavanının çöktüğü belirtildi
(Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 09.03.2017) Çin'in kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde bir kömür
madeninde meydana gelen göçükte 17 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Elektrik tellerinin alev alması
sonucu işçilerin çalıştığı kömür madeninin tavanı çökerken, göçük olduğunda madende bulunan
işçilerden 256'sı kurtarılırken 17'si mahsur kaldı. Yetkililer, mahsur kalan işçiler için arama kurtarma
çalışmalarının sürdüğünü, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti (Kyn: AA).
VI-20170310-0296-NPL --- Nepal'de otobüs kazası: 26 ölü
Nepal'in başkenti Katmandu'nun yaklaşık 400 kilometre batısındaki bir köyün yakınlarında otobüsün
yoldan çıkması sonucu 26 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, dağ yolunda
ilerlerken yoldan çıkarak yaklaşık 200 metre uçuruma yuvarlanan otobüsün, Pasagad nehrine
düştüğünü belirtti. Yöre halkının, enkazdan ceset çıkarmak ve yaralıları kurtarmak için kolluk
kuvvetlerine yardımcı olduğu belirtilirken, kurtarma helikopterlerinin kaza yerindeki yaralılardan
bazılarını Nepalgunj kentinde bulunan hastaneye sevk ettiği belirtildi (Kyn: AA).
FR-20170310-0297-KEN --- Kenya’nın Nakuru eyaletinde orman yangını
Kenya’nın Nakuru eyaletinde bulunan Rift Vadisi bölgesinde çıkan orman yangınında 200 dönüm
alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının Milimani’de bulunan yerleşim yerine yönelmesi üzerine
konutların tahliye edildiği belirtildi. Tahliye edilen vatandaşların güvenli alanlara yerleştirildiği
belirtilirken, Kenya Orman Servisi, 169’dan fazla nesli tükenmekte olan kuş türü ve çiçek türünün
yangından zarar gördüğünü açıkladı (Kyn: AA).
VW-20170311-0298-IND --- Hindistan'da Maocu isyancılar askerleri pusuya düşürdü: 11 ölü
Hindistan'ın orta kesimindeki Çattisgarh eyaletinde bulunan Sukma ormanında emniyet güçlerine
düzenlenen saldırıda, 11 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin de yaralandığı bildirildi. Emniyet
yetkilileri, saldırıyı Maocu isyancıların pusu kurarak düzenlendiğini açıkladı (Kyn: AA).
VW-20170311-0299-SYR --- Şam'da patlama
Suriye'nin başkenti Şam'ın Bab Musalla bölgesinde meydana gelen iki patlamada 59 kişinin öldüğü
bildirildi. Şam'ın Bab Musalla es-Sağir bölgesindeki kutsal mekanları ziyarete giden Iraklı vatandaşları
taşıyan otobüslerin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenlerden 40’ının Iraklı olduğu bildirildi.
Saldırılarda 120 Iraklı vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Birinci saldırının Bab-El Musalli bölgesinde
yol kenarına yerleştirilen bombanın otobüsün geçişi esnasında, ikinci saldırının ise Bab Essagir
bölgesinde bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği bildirildi (Kyn: İHA).
CL-20170312-0300-ETH --- Etiyopya'da göçük: 72 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 16.03.2017)Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol Otoritesi,
Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir çöp toplama alanında çöp ve toprak yığınlarının çökmesi
nedeniyle ölenlerin sayısının 113’e yükseldiği bildirildi. Yetkililer, en az 20 evin toprak altında
kalmasına neden olan çökme sırasında atık sahasında yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu açıkladı (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 12.03.2017) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Koshe olarak adlandırılan ve
yaşayan yaklaşık 4 milyon kişinin çöpünün 50 yıldır depolandığı atık alanında, çöp ve toprak
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yığınlarının çökmesi nedeniyle 72 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Çökme sırasında atık
sahasında meydana gelen göçüğün 15 evin yıkılmasına yol açtığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170312-0301-HTI --- Haiti'de otobüs kalabalığın içine daldı: 34 ölü
Haiti’nin Gonaives kentinde yolcu otobüsünün vatandaşların arasına dalması sonucu 38 kişinin hayatını
kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgesel sivil savunma koordinatörü, yolcu
otobüsünün önce durakta bulunan 2 kişiye çarptığını daha sonra müzik festivaline katılanların arasına
daldığını açıkladı. Açıklamada, kazanın ardından otobüs sürücüsünün kaçtığı, olayla ilgili soruşturma
başlatıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170312-0302-TJN --- Tacikistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 19 yaralı
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe yakınlarındaki Vahdat kentinde hafta sonu cenaze merasiminden dönen
kamyon, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 7 kişinin
öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
FR-20170312-0303-ZAF --- Güney Afrika'da yangın 15 bin evi enkaza çevirdi
Güney Afrika’da Cape Town şehrinin Hout Körfezi bölgesindeki Imizamo Yethu’daki Mandela Park’ta
çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangında 3500’ü kulübe olan 15 bin ev enkaz döndü
(Kyn: İHA).
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