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20 - 26 MART 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20170320-0326-TUR --- Maden işçilerini taşıyan servis aracı tıra çarptı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, maden işçilerinin bulunduğu servis aracının tır ile çarpışması sonucu
meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın
Dursunbey ilçesinin Piribeyler mevkiinde gerçekleştiği belirtilirken, kazaya servis aracının kereste
taşıyan tırın dorsesine çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Yaralanan 7'si ağır 22 kişiden
birinin Bursa'nın Harmancık ilçe devlet hastanesine, diğerlerinin ise ambulanslarla ve çevredeki araç
sahiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi (Kyn: AA).
EQ-20170320-0327-TUR --- Çanakkale'de deprem
Dış merkezi Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesi Gülpınar Köyü olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 10.00’da meydana gelen ve odak derinliği 4.3 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)

2017.03.20

10:00:17

39.5477

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

26.1113

4.3

4.2

-.-

-.-

Yer

Gulpınar-Ayvacık-ÇANAKKALE

EQ-20170320-0328-TUR --- Elazığ'da deprem
Dış merkezi Elazığ ilinin Kovancılar ilçesi Yeniköymezrası Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 17.39’da meydana gelen ve odak derinliği 5.6 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği belirtildi (Kyn AA, Kandilli
Rasathanesi).
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Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.20

17:39:44

38.6543

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

39.8012

5.6

4.0

-.-

Yer

-.- Yeniköymezrası-Kovancılar-ELAZIĞ

FP-20170320-0329-TUR --- Trabzon'da gıda zehirlenmesi
Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başar Köyü’nde bir evde okutulan mevlidin ardından ikram edilen
yemeği yiyen 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Tavuklu yemekten yiyen
davetlilerin, bir süre sonra mide ağrısı ve kusma şikâyetleriyle rahatsızlandığı belirtilirken
rahatsızlananlar Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldığı ve tedavi
altına alındığı belirtildi. Gıda zehirlenmesi tanısı konan vatandaşlardan hayati tehlikesi bulunan 2
kişinin KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı (Kyn. AA).
FP -20170321-0330-TUR --- Van'da gıda zehirlenmesi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Zeve yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci
yurdunda kalan 64 öğrenci, gece yedikleri yemekten sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyetleriyle
Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin gıdadan zehirlendiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma
başlatıldığı bildirildi (Kyn: DHA).
VI-20170324-0331-TUR --- Aydın Kuşadası'nda kaçakları taşıyan bot battı
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi’nin Sevgi Plajı açıklarında, yasa dışı yollardan
Yunan adalarına geçmeye çalışanları taşıyan lastik bot battı. Saat 13.57'de tekne battığı yönündeki
ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 helikopter ve 3 botun gönderildiği ve
arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilirken, çalışmalar sonucunda 8 kişinin kurtarıldığı, 11
kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Kurtarılanların botta 20 kişi oldukları bilgisini vermeleri
üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişiyi arama çalışmalarının yapıldığı ve denizden 1 kişinin sağ
olarak kurtarıldığı bildirildi. Denizden çıkartılan cesetler morga kaldırılırken kurtarılan kaçak
göçmenler ilçedeki hastanelere götürüldü (Kyn: AA).
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EQ-20170324-0332-TUR --- Erzurum'da deprem
(Son Güncelleme Tarihi: 25.03.2017) Erzurum ilinin Horasan ilçesinde meydana gelen 4.1
büyüklüğündeki deprem nedeniyle 25 haneli Yukarı Tahir Hoca Mahallesi'ndeki 10 evin duvarlarında
çatlaklar oluşurken 15 ev hasar gördü. Duvarı çöken ahırda yıkıntıların altında kalan bir hayvan,
çalışma sonucu çıkarıldı. Yapılan açıklamada, 13 kişinin çeşitli sebeplerden dolayı hastaneye
başvurduğunu, bir kişinin de ayağının kırıldığı belirtildi (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi: 24.03.2017) Dış merkezi Erzurum ilinin Horasan ilçesi Yukarı Tahir Hoca
Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11.54’de meydana gelen ve odak derinliği
5.0 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. İlçede hissedilen deprem korkuya neden olurken,
Horasan Kaymakamlığınca alınan karar üzerine deprem nedeniyle ilçe genelinde ilk ve orta dereceli
okullarda eğitime bir gün ara verildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.24

11:54:23

40.0347

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

42.2447

5.0

-.-

4.1

Yer

-.- Yukarıtahirhoca-Horasan-ERZURUM

EQ-20170324-0333-TUR --- Çanakkale'de deprem
Dış merkezi Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesi Gülpınar Köyü olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 18.19’da meydana gelen ve odak derinliği 11.7 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Deprem, ilçe merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin kısa süreli paniğe neden
olduğu bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.24

18:19:05

39.5490

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

26.0973

11.7

-.-

4.3

-.-

Yer

Gürpınar-Ayvacık-ÇANAKKALE
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DÜNYADA:
FL-20170320-0334-GNA --- Gana'da sel faciası: 18 ölü
Gana'nın turistik bölgelerinden Kintampo'da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde 18 kişinin
hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. Yetkililer, Kintampo'da öğrencilerin şelale
yakınında yüzdükleri sırada başlayan şiddetli yağmurun sele dönüşmesi nedeniyle öğrencilerin hayatını
kaybettiğini açıkladı. Açıklamada olayın "alışılmadık bir olay" olarak değerlendirdikleri selde ölenlerin
sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VI-20170320-0335-SDN --- Güney Sudan'da uçak düştü
Güney Sudan'ın başkenti Cuba’dan kalkan ve 44 yolcu ve 5 mürettebatı taşıyan yolcu uçağının yerel
saatle 15.00'de Wau’da düştüğü bildirildi. Havaalanı Müdürü Vekili ve Hava Trafik Hizmetleri Genel
Müdür Yardımcısı, başkent Cuba'dan kalkan uçağın Wau'daki havaalanına indiğini daha sonra tekrar
havalanıp düştüğünü ve alev aldığını açıkladı. Açıklamada, Pilot ve kurtarma ekibinin açılan kapıdan
yolcuları tahliye ettiğini belirtirken, 14 yolcunun yaralandığı, can kaybı yaşanmadığı belirtildi (Kyn:
AA).
VW-20170320-0336-IRQ --- Bağdat'ta bombalı saldırı: 23 ölü, 45 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı
bildirildi. Irak İçişleri Bakanlığı saldırının, Bağdat'ın güneyindeki el-Amil semtinde iş hanlarının
bulunduğu bölgede bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, olay yerine çok
sayıda ambulansın sevk edildiği ve yaralıları hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, saldırıyı henüz
üstlenen olmadığı belirtildi (Kyn: DHA).
TC-20170320-0337-GNA --- Piknik yapan gençlerin üzerine ağaç devrildi: En az 18 ölü
Batı Afrika ülkesi Gana’da meşhur Kintampo Şelalesi’ne giden gençlerin üzerine dev bir ağacın
devrilmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer,
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kurbanlardan bazılarının düşen ağaçtan dolayı suyun altında boğularak can verdiğini duyurdu. Olayın
meydana geldiği 19 Mart Pazar günü, çoğu lise öğrencisi olan bir grup gencin yüzmek için Kintampo
Şelalesi’ne gittiği ve aniden bastıran şiddetli rüzgârın bölgedeki ağaçları devirdiği belirtildi. Gana’nın
Brong-Ahafo bölgesinde yer alan şelale gözde piknik mekânları arasında gösteriliyor (Kyn:
EURONEWS).
VW-20170320-0338-SYR --- ABD, Rakka'da 33 sivili öldürdü
Suriye'nin Rakka kentine düzenlenen hava saldırılarında 33 sivil hayatını kaybetti. Londra merkezli
Suriye Gözlem Örgütü (SOHR), ABD'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin Rakka'ya yönelik
gerçekleştirilen hava saldırılarında mültecilerin kaldığı bir kamp vuruldu ve en az 33 kişinin hayatını
kaybettiğini açıkladı. Gözlemevinin direktörü Rami Abdulrahman'ın Reuters'a verdiği bilgiye göre,
pazartesi gecesi al-Mansoura köyünün yakınlarında gerçekleştirilen hava saldırısında 33 sivil hayatını
kaybetti (Kyn: star.com.tr).
VW-20170321-0339-NGA --- Nijerya'da silahlı saldırı
Nijerya'nın Benue eyaletinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en
az 20 kişi hayatını kaybetti. Resmi makamlar, Benue eyaletinde, silahlı kişilerin motosiklet ve
arabalarla yaptığı saldırıda ölenlerden tamamının sivil olduğu belirtildi. Devlet Başkanı olay ile ilgili
soruşturma başlatıldığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20170321-0340-IRQ --- ABD, Musul'da sivilleri bombaladı: 200 ölü
Musul'da, ABD savaş uçaklarının kentin batı yakasında bulunan Musul el Cedide Mahallesi'nde
düzenlediği saldırıda 200’den fazla sivilin hayatını kaybetti. Çatışmalar nedeniyle halkın evlerin
bodrum katında saklandığı belirtilirken, bir evin bodrum katında saklanan 130 kişi hayatını kaybettiği,
ayrıca aynı mahallede 2 evin daha hedef alındığı ve burada da 100’e yakın kişi hayatını kaybettiği
belirtildi. Hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğu bildirildi (Kyn:
star.com.tr).
VW-20170322-0341-GBR --- Londra'da terör saldırısı
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Londra’nın kalbi olarak nitelendirilebilecek İngiliz parlamentosu,
başbakanlık ve bakanlıkların bulunduğu Westminster’da gerçekleştirilen saldırıda 5 kişinin hayatını
kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda yaralanan 3 polisten 2’sinin durumunun ağır
olduğu belirtildi. İngiltere Terörle Mücadele Birimi, saldırının bir aracın Westminster Köprüsü
üzerinde ilerlemesiyle başladığı ve aracın insanlara çarparak yaralanmalarına neden olduğunu açıkladı.
Bu sırada törenden gelen 3 polis de yaralandı. Daha sonra araç İngiliz parlamentosu yakınlarında
çarparak durdu. Elinde bıçak olan saldırgan İngiliz Parlamentosu'na girmeye çalıştığı sırada güvenlik
güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi. Olayda yaralanan 40 kişiden 29’u
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıda yaralananlar arasında 12 İngiliz, 3 Fransız, 2
Rumen, 4 Güney Koreli, 2 Yunan ve birer Alman, Çinli, Polonyalı, İrlandalı, Amerikalı, İtalyan
bulunduğu bildirildi (Kyn: AA)
VW-20170322-0342-SYR --- Şam'da hava saldırıları: 6 ölü, 25 yaralı
Suriye'de Esed yönetimindeki savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma
beldesine düzenlediği 12 hava saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin de yaralandığı
bildirildi. Saldırıda ölen ve yaralanan arasında kadın ve çocuklarında bulunduğu belirtilirken,
yaralıların beldedeki sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
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FP-20170322-0343-OTH --- Mısır’ın Süveyş kentinde 150 öğrenci zehirlendi
Mısır’ın Süveyş kentinde 150 öğrencinin zehirlendiği ve hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer,
zehirlenme vakalarının Süveyş şehrindeki Kibrit Ortaokulunda meydana geldiğini ve öğrencilerin
tedavi altına alındığını açıkladı. Yemeklerin, Mısır Ordusu tarafından dağıtıldığı belirtilirken, olayla
ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi (Kyn: star.com.tr).
FP-20170322-0344-OTH --- Mısır’ın Asvan kentinde 50 öğrenci zehirlendi
Mısır’ın Asvan kentinde 50 öğrencinin zehirlendiği ve hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer,
zehirlenme vakalarının asvan şehrindeki Nasr ilkokulunda meydana geldiğini ve öğrencilerin tedavi
altına alındığını açıkladı. Yemeklerin, Mısır Ordusu tarafından dağıtıldığı belirtilirken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldığı belirtildi (Kyn: star.com.tr).
FP-20170322-0345-OTH --- Mısır’ın Beni Suveyf kentinde 20 öğrenci zehirlendi
Mısır’ın Beni Suveyf kentinde 20 öğrencinin zehirlendiği ve hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Yetkililer, zehirlenme vakalarının Beni Suveyf şehrindeki Fişin Merkezi Ortaokulunda meydana
geldiği belirtildi. Yemeklerin, Mısır Ordusu tarafından dağıtıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma
başlatıldığı bildirildi (Kyn: star.com.tr).
VW-20170322-0346-SYR --- Şam'ı hava saldırısı
Suriye’nin başkenti Şam’ın Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesine, savaş uçaklarının düzenlediği
hava saldırısında 6 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivilin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alındığı belirten yetkililer, Ayn Terma beldesine 12 hava saldırısı
gerçekleştirildiğini belirtti (Kyn: TIMETURK).
EX-20170323-0347-UKR --- Ukrayna'da cephanelikte patlama
Ukrayna’nın ülkenin en büyük cephaneliğinde patlama meydana geldi. Harkov bölgesine bağlı
Balakleya kentinde bulunan askeri üste bulunan cephanelikte gece saat 03.00’da meydana gelen
patlama sonrası yangın çıktığı belirtilirken, patlamanın ardından cephaneliğin 10 kilometrelik çevresi
güvenlik alanı ilan edildi. Patlama seslerinin duyulduğu bölgede evlerin camları kırılırken, Kentin Sivil
Savunma Departmanı, 20 bin kişinin otobüslerle tahliye edildiğini açıkladı. Yetkililerin, cephanelikteki
patlamaların ardından kentin acilen tahliye edilmesi talimatı üzerine yüzlerce araç kentten ayrılırken
uzun kuyruklar oluşturduğunu belirtti. Patlamada nedeniyle, 138 bin ton mühimmatın bulunduğu 368
hektarlık alandaki cephaneliğin patlamada hasar gördüğü belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20170323-0348-KEN --- Kenya'da köy baskını: 10 ölü
Kenya'nın kuzeyindeki Samburu-Baringo eyalet sınırındaki köye silahlı kişiler tarafından düzenlenen
saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda çok sayıda kadın ve çocuğun da yaralandığını
belirten yetkililer, saldırganların köylülere ait 800'den fazla hayvanı da çaldığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20170324-0349-COG --- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde terör saldırısı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai Central bölgesinde Kamvina Nsapu adlı gruba bağlı silahlı
milislerin düzenlediği saldırıda 40’dan fazla polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Polislerin pusuya
düşürüldüğünü belirten yetkililer, yerel Tshiluba dili konuşan 6 polisi ise serbest bıraktığını açıkladı.
Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren milislerin polislere ait silahları ve araçları alarak kaçtığı belirtildi
(Kyn: AA).
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EX-20170325-0350-CHN --- Çin’de enerji santralinde patlama: 9 ölü
Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin başkenti Guangcou'da inşaat halindeki bir termal enerji
santralinde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken,
2 işçinin de yaralandığı belirtildi. Yerel yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı (Kyn:
AA).
VI-20170325-0351-SYR --- Suriye’de hava saldırısı
Şam'ın doğusunda bulunan Rif Dimashq eyaletindeki Hamouriyah kentini rejim güçleri tarafından
düzenlenen hava saldırısında aralarında kadın ve çocuklarında yer aldığı 17 sivilin hayatını kaybettiği,
50’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20170325-0352-IRQ --- Musul'da 12 sivil hayatını kaybetti
Suriye’de Musul kentinin batı yakasının güneyindeki Recm Hadid bölgesindeki bir sokakta patlama
meydana geldi. Uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının DEAŞ'a ait bomba yüklü araca
düzenlediği hava saldırısı sonucu meydana gelen patlamada, aralarında kadın ve çocukların da
bulunduğu 12 sivilin hayatını kaybettiği, 7 sivilin de yaralandığı bildirildi. Sivillerin, hava saldırısı ve
bomba yüklü aracın patlaması sonucu yıkılan evlerin enkazı altında kaldığını belirten sivil savunma
yetkilileri, ekiplerinin enkaz altında kalan yaralıların çıkarılması için aralıksız çalıştığını açıkladı (Kyn:
AA).
VW-20170325-0353-SYR---- Rus uçakları cezaevini vurdu: 16 ölü
Suriye’nin İdlib şehrine, Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 16 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Saldırının İdlib’te bir cezaevine düzenlendiğini belirten yetkililer, bombalama
sonucu kadın tutuklular koğuşunda kalan 10 kadın ile 6 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği
bildirildi (Kyn: İHA).
VI-20170325-0354-IRN---- Zincirleme kaza: 130 araç birbirine girdi
İran’ın kuzeydoğusundaki Razavi Horasan eyaletinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi
ile meydana gelen zincirleme kazada yüzlerce araç birbirine girdi. Kazanın İran’ın Meşhet- Nişabur
caddesinde meydana geldiği ve en az 130 aracın birbirine çarpıştığı belirtilirken, meydana gelen kazada
1 kişi hayatını kaybettiği, 89 kişinin de yaralandığı belirtildi (Kyn: DHA).
VW-20170325-0355-SYR --- Doğu Guta'ya hava saldırısı: 12 ölü
Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Hamuriye beldesine düzenlenen hava saldırısında
12 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma yetkilileri, Doğu Guta'daki Hamuriye beldesine rejim güçleri
tarafından düzenlenen hava saldırısında aralarında sivil savunma mensuplarının da bulunduğu çok
sayıda kişi yaralandı. Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, yaralıların beldedeki sahra
hastanelerine kaldırıldığı belirtildi. Saldırı bölgesinde büyük hasar meydana gelirken, sivil savunma
ekipleri de enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor (Kyn: TIMETURK).
VW-20170326-0356-IRQ --- Musul'da Saldırı
Irak’da Musul kentinin doğusunda DAEŞ terör örgütünün düzenlediği roketatarlı saldırıda, aralarında
kadınlar ve çocuklar da bulunduğu en az 16 sivilin öldüğü ve 43 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralıların şehir genelindeki hastanelerde tedavi altına alındığı, saldırıda 11 dükkanın tamamen
yakıldığı belirtildi (Kyn: AA).
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VW-20170326-0357-SYR --- Hama'da sağlık merkezine 'klor gazlı' saldırı
Suriye’de Hama ilinin kuzeyindeki Latamne beldesindeki sağlık merkezine Esed rejimine ait bir askeri
helikopterle ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğü,
30 kişinin de çevreye yayılan gazdan etkilendiği bildirildi. Saldırıda ölenlerden birinin doktor olduğu
belirtilirken, Gazdan etkilenenlerin söz konusu beldedeki hastanelere kaldırıldığı, bombardımana maruz
kalan sağlık merkezinin ise hizmet veremez hale geldiği belirtildi (kyn. star.com.tr).
EX-20170326-0358-GBR --- İngiltere'de gaz patlaması: 32 yaralı
İngiltere’nin Liverpool kentinde bir Çin lokantasında gaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana
geldi. Patlamanın şiddetiyle çok sayıda binanın yıkıldığı olayda 2’si ağır olmak üzere 32 kişi yaralandı.
Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleşen patlamada lokantanın yanındaki bir dans stüdyosu da yerle bir
oldu. Yaralılar bölge hastanelere sevk edildi. Bölge halkı önlem olarak evlerinden tahliye edilirken, en
az 100 kişinin çevrede bulunan bir kiliseye yerleştirildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
(Kyn: İHA).
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