
FETÖ’nün
15 Temmuz

darbe girişiminde
Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda 
bulunan tanıkları
o geceyi anlattı. 
15 Temmuz gecesi
oğluyla birlikte şehit
olmak için geldikle-
rini belirten Eşber
Aydın, “Geldiği-
mizde tanklar içeriye
giriş yapamadı. 
Arkadaşlar buraya
tırları çekmişlerdi. 
O sırada subaylar
öndelerdi. Subayları
arkadaşlarımız ile
bertaraf ettik. Sa-
dece tanklar kaldı.
Şehitlik büyük bir
mertebe. Tankların
önünde nasıl durdu-
ğumuzu nasıl müca-
dele ettiğimizi o gün
ki şart ve koşullarda
anlatmak çok zor”
dedi. I SAYFA 4

QR koduyla
cepten

Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partide
ve kabinede değişime gidebileceği konuşulurken

partisinden istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden
Ali Babacan'a destek veren eski Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek ile görüştüğü öğrenildi. Erdoğan'ın talebi ile 
üzerine AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Şimşek, 
Erdoğan ile iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi. 

ç
gEnEL MERKEZ’E ÇAĞIRDI

Şimşek, birkaç gün önce İstanbul'da katıldığı bir
toplantı sırasında Ali Babacan ile birlikte hareket

edebileceği şeklindeki iddialarla ilgili sorulara “Zamanı
gelince konuşuruz” cevabını vermişti. Erdoğan'ın Şimşek
ile yaptığı görüşmenin bu açıklamadan sonra yapıldığı
ifade edildi. Baş başa yapılan görüşmede, yeni parti ve
ekonomik gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

ç
yEni PARTi gÜnDEME gELDi
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Herhangi bir 
sıkıntı yok

Üsküdar'daki 15 Temmuz
Şehitliği'ni ziyaret eden, 

15 Temmuz Marşı'nın yazarı ve 
bestecisi Abdurrahman Delen, 
“15 Temmuz'da yaşananları asla
unutmayacağız ve unutturmayaca-
ğız” dedi. Delen, “Edirne'den Kars'a
tek yürek olduk. Bu vatan yolunda
canla baş koyduk. İman ile meydan-
ları doldurduk. Hepimizin bu ülke,
güzel Türkiye'm” diye konuştu.
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O gece yaşananları 
unutturmayacağız

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 
34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü'nde darbecilerle mücadele
eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Çalışkan'ın eski Koruma Amiri Mehmet Onay, 
o gece yaşananları anlattı. Mustafa Çalışkan'ın
emri üzerine köprüye gittiklerini belirten Onay,

“Bizim geldiğimizin farkına varmışlar ki sindirme
anlamında havaya ateş açmaya başladılar. 
Biz sürekli yer değiştiriyorduk. Daha sonra Çen-
gelköy istikametinden köprüye doğru gelmeye
çalışan bir vatandaş grubu olduğu haberini aldık.
Biz de halkın önünü açtırarak vatandaşın köprüye
gelmesini sağladık” diye konuştu.
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SÜREKLi yER DEĞiŞTiRMEK ZORUnDA KALDIK

“Vatandaşlarla hareket etmeye başladığı-
mızda darbeciler artık havaya ateş etmeyi

bırakarak direkt üzerimize yayılım ateşi açtı” diyen
Mehmet Onay, “Kendimizi savunma maksatlı
olarak yere attık. O an çok kişi yaralandı. Kime ne
geldiğini tam kestiremiyorduk. Çünkü savaş 
ortamındaydık. Bazen kafamızı çevirdiğimizde

insanların havada uçuştuğunu ve etrafın kan 
revan olduğunu görüyorduk. Ben o anda yerde 
sürünürken 2-3 kurşun isabet etti ve ağır 
yaralandım. O esnada hareket edemiyordum” 
diye konuştu. 17 gün yoğun bakımda kalan Onay,
“5 buçuk ay sonra yeniden yürümeye başladım. 
Tedavim sürüyor” dedi. I SAYFA 4
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yERDE SÜRÜnÜRKEn 2-3 KURŞUn iSAbET ETTi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, eski başbakanlar-

dan Necmettin Erbakan'ın mezarını
ziyaret etti. Daha sonra Vahdettin
Köşkü'nde medya temsilcileri ile 
buluşan Erdoğan, Çengelköy'de 
esnafla bir araua geldi. Erdoğan'a
ziyareti sırasında Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.
Erdoğan burada bulunan bir pide
salonunda yaklaşık yarım saat kaldı. 
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Erdoğan, Erbakan’ın 
mezarını ziyaret etti

15 Temmuz şehidi Prof. Dr.
İlhan Varank, Şehzadebaşı

Camii'nin avlusunda bulunan kabri
başında anıldı. Anmaya şehit Va-
rank'ın kardeşi Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski TBMM
Başkanı İsmail Kahraman, iş insanı
Özdemir Bayraktar ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. Cami avlusunda
Varank'ın hayrına lokma dağıtıldı.
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15 Temmuz şehidi 
Prof. Varank anıldı

Maltepe Üniversitesi tarafın-
dan, 15 Temmuz darbe 

girişiminin yıldönümünde, anma 
etkinlikleri başladı. 15 Temmuz’u
mercek altına alan etkinlikler kapsa-
mında o gece yaşanan olayların 
fotoğrafları ‘15 Temmuz Fotoğraf
Sergisi’nde gözler önüne serildi.
Sergi 12 Temmuz’da üniversitenin
rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın
katılımıyla açıldı. 
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Fotoğraflarla 
15 Temmuz gecesi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında istanbul il Emniyet Müdürü
Mustafa Çalışkan’ın koruma amirliğini yapan ve darbeciler
tarafından vurulan Mehmet Onay, “Tam bir savaş ortamındaydık.
Bazen kafamızı çevirdiğimizde insanların havada uçuştuğunu ve
etrafın kan revan olduğunu görüyorduk” ifadelerini kullandı

iHANETE GECiT VERMEDiLER
15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen
hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. O gece Türk milletinin darbecilere
karşı verdiği kahramanlık mücadelesi ülke genelinde tazimle yad ediliyor

15 Temmuz FETÖ'cü darbe kalkışmasının 
üzerinden tam üç yıl geçti. 10 binden fazla FETÖ

mensubu asker ve sivil; 35 askerî uçak, 74 tank, 246
zırhlı araç, 3 askerî gemi, 3 bin 992 silah ve 37 askerî
helikopterle darbe girişiminde bulundu. Kalkışma 21 
saatte bastırıldı. Kanlı kakışmada 249 kişi şehit, 2 bin
193 kişi gazi oldu. FETÖ ile mücadele kapsamında 
bugüne kadar 50 binin üzerinde tutuklama yapıldı. 

ç
249 şEHiT, 2 bin 193 gAZi

Darbe girişiminin bastırılmasından sonra başlayan
soruşturmaların büyük bir bölümü tamamlandı. 

41 ayrı darbe girişimi davası açılmıştı. Darbe girişiminin
3'üncü yıl dönümünde açılan davalardan 37'si karara 
bağlandı. Davalarda 360 sanık "anayasal düzeni ortadan
kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet hapse çarptırılırken, 509 sanık ise 
aynı suçtan müebbet hapse mahkum edildi. I SAYFA 6
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37 DAvA KARARA bAĞLAnDI
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BABA OGUL SEHIT 
OLMAYA GELDIK

MİllETİn İradEsİnE 
darBE vurulaMaz

Bahattin demir köşe sayfa 5'TE 

TArihin kara sayfaları alçak darbelerle veya 
darbe kalkışmalarıyla dolu...
27 Mayıs 1960 - 12 Mart 1971 - 12 Eylül 1980
28 Şubat 1997 askeri müdahale ve
15 Temmuz darbesi
tarihimizin en karanlık günleri
olarak hep hatırlanacaktır.

Geleneksel Samandağ Evvel
Temmuz Festivali için Antak-

ya'ya giden CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, Gezi olayları
sırasında hayatını kaybeden Ali 
İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve
Abdullah Cömert'in ailelerini ziyaret
etti. Festival kapsamında düzenle-
nen panele de katılan Kaftancıoğlu,
Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve 
seçimlerin etkilerini değerlendirdi.  
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Kaftancıoğlu’ndan 
Hatay çıkarması 

MOR’U
ADAM 
EDECEKTİR!

MOR’U
ADAM 
EDECEKTİR!

MOR’U
ADAM 
EDECEKTİR!

MOR’U
ADAM 
EDECEKTİR!

MOR’U
ADAM 
EDECEKTİR!

MOR’U
ADAM 
EDECEKTİR!

MOR’U
ADAM 
EDECEKTİR!

MOR’U
ADAM 
EDECEKTİR!

Bolu'da, kampta antrenörlük yapan
Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu
Ergün Penbe, Emre Mor'un Galatasa-
ray'a transfer olacağı iddialarıyla
ilgili olarak, "Galatasaray'ın mutlaka
Emre Mor'un üzerinde etkisi olacak-
tır. Ben yıllardır birlikte çalıştığım
için Galatasaray'da Fatih hocayla 
kesinlikle etkisi olacağını düşünüyo-
rum. Fatih hoca Emre Mor'u adam
edecektir" dedi. I SAYFA 7

FATİH 
HOCA

SiMSEK ARAFTA KALDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan'a
destek veren eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le iki saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi

Tekrar istifa
etmenin ne
anlamı var?

Eski İBB Genel Sekteri
Hayri Baraçlı, İBB baş-

kanı Ekrem İmamoğlu'nun “Şir-
ketlerle ilgili şu
anda anlaşıl-
maz bir direnç
yaşanıyor. Bu
nasıl istifa?”
sözleri üzerine
açıklama yaptı.
Hayri Baraçlı
istifa ettikten
sonra İBB işti-
raklerindeki
Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı
görevinin ken-

diliğinden sona erdiğini belirte-
rek, tekraren istifa etmesinin
hukuken anlamsız olduğunu
iddia etti. I SAYFA 5
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Fatih'te boğazı kesilerek, öldürülen ve evi ateşe veri-
len Çinli Chen Haiyun (43) cinayetinde gözaltına

alınan 1 kişi tutuklandı. Cinayetle bir ilgisinin bulunmadı-
ğını söyleyen şüphelinin Haiyun'la 200 lira para karşılı-
ğında birlikte olmak için anlaştıklarını, eve gittiğinde genç
kadınla anlaşamadığını ve dışarı çıktığını belirtti. I SAYFA 3
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boĞaZını kEsİp aTEŞE vErDİlEr

Bahçelievler'de düzenlenen bir konferansta 15
Temmuz gecesini anlatan İstanbul Emniyet

Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, verdiği ilk talimatın
“Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse kul-
lanacak” olduğunu belirtti. Çalışkan, bir zafer varsa
bunun da halkın zaferi olduğunu söyledi.  I SAYFA 5
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Hİçbİr polİs sİlaHını vErmEyEcEk

5 fARKLI AĞIZ KOKUSU vAR! 2’DE 2’DEAnnE vE bAbA TAşIyIcI OLAbiLiR
ORgAn MAfyASI
yAKAyI ELE vERDi

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

MOR’U
ADAM 
EDECEKTİR!

Hayri Baraçlı AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmeye
Erdoğan ve Şimşek’in haricinde kimse katılmadı. 

SİLAHLARIMIZI
ALMAK 

İSTEDİLER
15 Temmuz gecesi 

vatandaşların 
ellerindeki

silahları almak 
istediğini 
belirten 

Mehmet Onay,
“Verin biz 
savaşalım' 
şeklinde. 

Sayın 
Çalışkan bu 

durumun 
yanlış 

olacağını,
gereğinin 
yapılaca-

ğını ve 
polislerle

birlikte 
vatandaş-

ların 
arkadan
gelerek
destek 

verilmesini
istedi” dedi. 

HER TARAF KAN
GOLUNE DONMUSTU

TAM BiR 

SAVAŞ
ORTAMINDAYDIK



K ulak Burun Boğaz doktorundan diş hekimine,
göğüs hastalıklarından gastroenteroloğa, genel
cerrahtan endrokrinoloğa birçok tıbbi branşta

sorunuzun yanıtı gizli olabilir. Zira ağız kokusunun öyle
çok nedeni var ki, tüm nedenlerin tek tek tetkik edilerek
gerçek soruna ulaşılması, neredeyse yılları alan uzun bir
süreç yaşanması anlamına gelebiliyor. Hasta açısından
bazen bıktırıcı bazen de sonuçsuz kalan bu süreç, artık
yeni ve akıllı bir teknoloji olan “smart chroma” ile 4 da-
kikaya indi. Sonuca ulaşmak için ağız kokusu olan kişi-
nin, bir nefes vermesi yeterli oluyor. 4 dakika sonra
çıkan test sonuçları adeta navigatör gibi; burundan ak-
ciğere, mideden sinüslere, dişlerden bademciklere ger-
çek neden hangi bölgeden kaynaklanıyorsa orayı işaret
ediyor ya da hastalıkları tespit ediyor. Üstelik sadece
tespit etmekle kalınmıyor, kokunun şiddet derecesi de
bu yöntemle ölçülüyor.
Japonya’da geliştirilen ve ülkemizde yeni kullanılmaya
başlanan yeni nesil ve akıllı teknolojiye sahip “smart
chroma” yöntemi sayesinde gerçek nedenin saptanabil-
diğini söyleyen Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uz-
manı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, bu yöntemin ayrıca çok
ciddi hastalıkların da erken teşhis edilmesine yardımcı
olduğunu belirtiyor. 

Nefesini kokluyorlardı

Kişinin doktor doktor gezerek nedenini bulmaya çalış-
tığı ağız kokusu sorununun gerçek kaynağını çok kısa
süre içinde saptayan “smart chroma” yönteminin bir
başka avantajı ise çok ciddi hastalıkların da tespit edilip
tedavi sonrası başarı oranını da ölçmesi. KBB Hastalık-
ları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, tedavinin başarı-
sını ölçmek için kişinin tekrar smart chroma yöntemiyle
ağız kokusunun değerlendirilerek ilk sonuçla karşılaştı-
rıldığını ve böylece tam tedavi olup olmadığına dair
bilgi edinildiğini belirtiyor. “Teknolojinin gelişmediği
dönemlerde hekimler hastasının nefesini koklayarak
tespit ediyordu” diyen Doç. Dr. Altundağ, “Teknoloji-
nin gelişmesiyle ağız kokusunu test eden cihazlar çıktı.
Ancak nefesimizde 3 bin 481 tane nefes gazı var. Bu
gazların üç tanesi en sık ağız kokusuna yol açan gazlar.
Eski nesil cihazlar sadece tek bir gazı tespit edebili-
yordu. Yeni nesil bir cihaz olan smart chroma ise bir
aparat yardımıyla bu üç gazı analiz ederek ağız kokusu-
nun gerçek nedenini saptıyor, böylece tedaviye başlan-
masını sağlıyor” diyor.

Tespit çok önemli

Ağız kokusundan kurtulmak için en önemli basamak,
şüphesiz nedenini doğru tespit etmek. Zira; ağız kokusu
fizyolojik nedenlerden kaynaklanabildiği gibi; alerjiden
geniz akıntısına, mide ve bağırsak hastalıklarından böb-
rek ve karaciğer sorunlarına dek pek çok hastalığın so-
nucu olarak da karşımıza çıkabiliyor. Doç. Dr. Aytuğ
Altundağ, smart chroma yöntemi sayesinde, ağız koku-
sundan muzdarip bir hastanın mide kanseri olduğunun
erken teşhis edilip tedavisine başlandığını söylüyor.
Kendilerinin de ağız kokusu şikayetiyle gelen bir hasta-
larına 4 dakikalık test sonrasında mide fıtığı teşhisi, bir
başka hastalarına ise reflü teşhisi koyduklarını ve gas-
troenterolojiye yönlendirdiklerini belirten Doç. Dr.
Aytuğ Altundağ şu bilgileri veriyor: “Japonların geliştir-
diği smart chroma, ağız kokusuna neden olan 3 kimya-
sal içeriğin (hidrojen sülfit, metil merkaptan ve dimetil
sülfit) bileşenini ağızdan aparatla toplayarak analiz edi-
yor ve dolayısıyla sadece ağız boşluğu içerisindeki ko-
kular değil, diş, bademcik, burun, sinüs, alerji, mide,
helicobakterpylori, reflü, gastrointestinal sistem kay-
naklı tüm kokuları hem derecelendirebiliyor hem de
kaynağını tespit ediyor.”

Tamamen psikolojik

Kokuya neden olan bölgeye ve şiddetine göre 5 farklı
ağız kokusu tipi olduğuna dikkat çeken KBB uzmanı
Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, bu koku tipleri hakkında şu
bilgileri veriyor: “Tip 1’de hastalar kendi ağız kokusunu
fark eder. Nedeni ise genellikle ağız ve diş sağlığında
oluşan sorunlardır. Tip 2’de ise kokuyu fark edenler,
hastanın yakınları olur. Genellikle alerji, sinüzit, nazofa-
renjit ve tonsillit gibi hastalıklardan kaynaklanır. Tip
3’de koku belirgin olmadığından hasta ya da yakınları-
nın şüphesi ile tespit edilebilir. Genellikle reflüden ka-
bızlığa kadar sindirim sistemindeki pek çok sorun bu
kokuya yol açabilir. Tip 4 ise, aslında bir nefes kokusu-
dur. Metabolik hastalıklar, bazı ilaçlar ve akciğerde kay-
naklanan çeşitli hastalıklar yol açar.” Tip 5’de ise
nedenin tamamen psikolojik olduğuna dikkat çeken
Doç. Dr. Aytuğ Altundağ “Bu kişiler ağız kokusu so-
runu olmadığı halde sanki böyle bir sorun varmış gibi
hissediyorlar ve ikna edilmeleri güç oluyor hatta ikna
edilemiyorlar. İşte bu yöntem sayesinde bu hastalara da
ölçümlerle net bilgi veriyoruz ve ikna oluyorlar” diyor.

Hastalık sinyali olabilir

Ağız kokusu sorununu ortadan kaldırmada tanı ve te-
davi için mutlaka multidisipliner bir merkez gerektiğini
vurgulayan Doç. Dr. Aytuğ Altundağ “Yani bu sadece
KBB’cinin ya da sadece diş hekiminin, gastroenterolo-
ğun çözeceği bir hastalık değildir. Mutlaka multidisipli-
ner bir yaklaşımla hekimler ortak hareket etmelidir”
diyor. Yöntemin her yaştan kişiye, çocuklara hatta be-
beklere de yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Aytuğ Altun-
dağ, çocuklardaki ağız kokusunun da çeşitli
hastalıkların sinyali olabildiğini ve tanısı doğru konula-
rak tedavi edilebildiğini söylüyor.

Doç. Dr. Aytuğ
Altundağ,
“Teknolojinin
gelişmesiyle
ağız kokusunu
test eden ci-
hazlar çıktı.
Ancak nefesi-
mizde 3 bin
481 tane nefes
gazı var” dedi. 
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Her 5 kişiden 1’i ağız kokusu sorunu (halitosis) yaşıyor. Diyelim o 5 kişiden biri
sizsiniz. Peki, ‘bu kokunun nedeni ne’ sorusuna yanıt bulmak için gitmeniz gereken
kaç doktor olduğunu düşündünüz mü? Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, kokuya neden olan
bölgeye ve şiddetine göre 5 farklı ağız kokusu tipi olduğuna dikkat çekti
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5 FARKLI AGIZ 
KOKUSU VAR!

‘Smart Chroma Yöntemi’ ne sağlıyor?
1. 4 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veriyor.
2. Pek çok hastalığa tanı konmasına yol açıyor.
3. Her yaşta, her hastalıkta, hamilelere dahi yapılabiliyor.
4. Girişimsel bir yöntem değil. Anesteziye, 
iğneye gerek olmadan uygulama yapılabiliyor.

Smart Chroma’dan önce 
bu kurallara uyun!
1. Test yaptırmadan 3-4 saat önce 
sigara ve kahve içmeyi kesin.
2. Yaklaşık 1 saat önce su içmeyi bırakın.
3. Çok aç ya da çok tok karnına gitmeyin. 
3-4 saat önce yemeyi kesin.
4. Dişinizi 3 saat önce fırçalayın.
5. 3-4 saat önce soğan, sarımsak,
baharat gibi baskın tatlarla sütlü gıdalar
(dondurma, sütlü tatlı dahil) tüketmeyin.

Anne ve baba taşıyıcı olabilir
Genellikle çocuklarda görülen ve istemli kasların erimesine yol açan spinal muskuler atrofi (SMA) hastalığı, özellikle
dünyadaki bebek ölümlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Prof. Dr. Aycan Ünalp, hastalıkta anne ve baba taşıyıcılığına 
dikkat çekerek, taşıyıcılık durumunda doğan bebeklerin SMA hastası olma oranının dörtte bir olduğunu söyledi

Vücudu hareket et-
tiren motor sinirlerin
ana gövdelerini etki-

leyen, genellikle çocuklarda gö-
rülen kas hastalığı olan SMA,
hem ebeveyn hem de çocukların
yaşamını olumsuz etkiliyor. İs-
temli kasların güçsüzlüğüne ve
erimesine yol açan hastalıkta,
hastalığın tipine göre yürüye-
meme, kasları kullanamama
gibi birçok semptom meydana
gelebiliyor. Hastalığın bilinen ve
kesin bir tedavi yöntemi bulun-
mamasından dolayı aileler bu
zorlu süreçte büyük problemler
yaşıyor. Genetik bir hastalık
olan SMA, dünyadaki bebek
ölümlerinde ilk sıralarda yer al-
ması sebebiyle, toplumu yakın-
dan ilgilendiren hastalıkların
başında yer alıyor. SMA'nın çe-
kinik bir hastalık olduğunu
ifade eden Prof. Dr. Ünalp,

"SMA, 6 bin ila 10 bin do-
ğumda bir görülmektedir. 40 ki-
şiden biri bu hastalığın taşıyıcısı
olabilir. Anne ve babanın taşı-
yıcı olması durumunda doğan
bebeklerin SMA hastası olma
ihtimali dörtte birdir. Böyle bir
durumda anne ve baba hasta
değildir, ama her dört çocuktan
biri hasta olabilmektedir" dedi.

Her doğum için yüzde 25

SMA hastalığıyla beraber solu-
num kaslarında kuvvet kaybı
meydana geldiğini söyleyen
Prof. Dr. Ünalp, "Bu hastalığın
tüm tiplerinde omurilikteki ön
boynuz denilen bir bölgedeki
hareket siniri hücreleri etkilen-
mektedir. SMA hastalığında
kesin tanı yüzde 95 oranında
delesyon tanısı olarak DNA
testi sonucuyla koyulmaktadır.
Geriye kalan yüzde 5 oranın-

daki bozukluk diğer hasar veren
mutasyonlar şeklinde gelişmek-
tedir. Çekinik geçişli bir hastalık
olduğu için taşıyıcı olan hem
anne hem babadan yani her iki
ebeveynden bozuk gen çocuğa
geçtiğinde ancak çocuk SMA
hastası olabilir. Sadece anneden
veya sadece babadan bozuk gen
aktarımı çocukta hastalık oluş-
turmak ancak taşıyıcılık oluştu-
rabilir. Bu risk taşıyıcı olan
ebeveynlerin beklenen çocukla-
rında her doğum için yüzde 25
oranında vardır" dedi.

Yüzde 65'i 2 
yaşını görmüyor

SMA hastalarının görme ve
işitme duyularının sağlam oldu-
ğunu söyleyen Prof. Dr. Ünalp,
"Yüzde, kol ve bacaklarda his
kaybı yoktur. Sosyal açıdan ye-
teneklidirler, algı ve becerileri

yüksek olabilir. Zeka normal
veya normalin üzerinde olabilir.
Hastalık, bebekler, çocuklar ve
yetişkinlerde görülebilmektedir.
Klasik SMA hastalığı ağırdan
hafife 4 tipten oluşmaktadır.
SMA'da belirtiler başladığı yaş
geciktikçe hastalık seyri de daha
hafif gelişir. Tip 1 SMA, bebek-
likte başlayıp çok ağır ve ciddi
seyreden, bebeğin nefes alırken
bile nefes kaslarının hareket
edememesine, yani bebeğin tam
hareketsizliğine yol açan bebek
kayıplarının yaşandığı bir tür-
dür. Tip 2 SMA, emeklemiş
ama hiçbir zaman yürüyeme-
miş çocuklarda 1.5 yaşına kadar
başlayan tipi temsil ederken, tip
3 ise, çocuk yürümeye başladık-
tan sonra çocukluk ve gençlik
döneminde herhangi bir yaşta
başlayan hastalık türünü ifade
eder” diye konuştu. 

Tasarımlarını
SERGILEDILER
Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri mezuniyet
tasarımlarını sergiledi. Bir kavram veya temadan yola
çıkan 57 öğrencinin tasarımları büyük ilgi gördü

İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Uygulamalı Bilim-
ler Yüksekokulu Moda

Tasarımı Bölümü 2018-2019 aka-
demik yılı mezuniyet defilesi sant-
ralistanbul Kampüsü’nde yapıldı.
Tamamen öğrenciler tarafından
düzenlenen etkinlikte bu yıl ilk
kez Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu Moda Tasarımı Li-
sans Programı’ndan 37,
Meslek Yüksekokulu Moda
Tasarımı Bölümü’nden 20 öğ-
rencinin tasarımları birlikte ser-
gilendi. İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nin açıklamasına
göre mimari, sinema, resim sa-
natı, kültürel ikonlar ve sosyal
trendler gibi çeşitli kaynaklar-
dan beslenerek tasarımlar or-
taya koyan öğrencilerin defileye
hazırlık süreci aylar önce başladı.
Öğrenciler, bir kavram veya tema-
dan yola çıkarak fikir geliştirip ko-
leksiyonlarını tamamladı.

Değerlerimizi saptıyoruz

Öğrencilerin kalıp, dikiş, drapaj,

tasarım, defile hazırlığı, styling
ve stüdyo çalışmaları ile yoğun
bir hazırlık sürecini geride bırak-
tıklarını belirten Moda Tasarımı
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
İrem Arıkan Ekşi "Size aktarılan
bilgi ve beceriler, sadece kalıp ha-

zırlamak, kumaş
seçmek, tasarım
öyküsü oluştur-
mak ya da dikiş
dikmek gibi yetile-
rin kazanılması
için değil, tasarım
hedeflerinizin
özündeki değerleri
saptayıp öne çı-
karmanız için 
verildi. Gelişim
yolunuzda sizi

bekleyen zorluklarda inanıyoruz
ki değerlerinize yönelik bir yakla-
şımla giydireceğiniz topluluklar
moda ile kendi kimliklerini adil,
insana saygılı, güvenli ve tüm
canlıların yaşam bütünlüğünü
gözetir seviyede ortaya koyacak-
lar" diye konuştu. DHA
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Fatih'te boğazı kesilerek, öldürülen ve evi ateşe verilen Çinli Chen Haiyun (43) cinayetinde gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Cinayetle
bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen şüphelinin Chen Haiyun'la 200 lira para karşılığında birlikte olmak için anlaştıklarını, eve gittiğinde
yalnızca 100 lirası olduğunu söylediğinde genç kadının ilişkiyi kabul etmediği bunun üzerine dışarı çıktığını söylediği öğrenildi

BOGAZINI KESIP
ATESE VERDILER

Hamile kadına kamyonet çarptı
Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalışan 7 aylık hamile kadına 
kamyonet çarptı. Yaralı kadının yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu

Olay, Hacı Bayramı Veli
Caddesi Bulut Durağı
mevkiinde akşam saatle-

rinde meydana geldi. Özbekistan uy-
ruklu 24 yaşındaki O. Recepova'ya
yolun karşısına geçmek istediği sırada

bir kamyonet çarptı. Yere düşen kadı-
nın yardımına eşi ve çevredeki vatan-
daşlar koştu. Genç kadının eşi ve
arkadaşları büyük korku yaşarken,
durum sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yap-

tıkları ilk müdahalenin ardından genç
kadını hastaneye kaldırdı. 7 aylık ha-
mile olan kadının sağlık durumunun
iyi olduğu öğrenildi. Polis, kamyonet
sürücüsü O.K.'nin ifadesini almak
üzere karakola götürdü. DHA

G özaltına alınıp, tutuklanan şüp-
helinin çantasından bazı kanlı
eşyalarla öldürülen kadına ait bir

kolye çıktı. Şüpheli cinayet iddialarını
kabul etmezken, polis öldürülen Chen
Haiyun'un ev arkadaşı Çinli kadının da
cinayetten 4 saat sonra yurt dışına kaçtı-
ğını tespit etti.

Kadının cesedi bulundu

Fatih, Seyit Ömer Mahallesi, Şeyh Hü-
samettin Sokak üzerinde 8 Temmuz
2019 tarihinde bir evde yangın çıkması-
nın ardından olay yerine itfaiye geldi.
Kısa sürede yangını söndüren itfaiye
ekipleri içerde çıplak bir kadın cesediyle
karşılaşınca polise haber verdi. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri yaptıkları incele-
mede Çin uyruklu Chen Haiyun adlı
kadının boğazının kesilerek öldürüldü-
ğünü tespit etti.

Kameralarda görüldü

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından
olayla ilgili başlatılan soruşturmada
polis çevrede bulunan tüm güvenlik ka-
meralarını inceledi. Yangınından bir süre
önce eve giren ve yangından bir kaç da-
kika önce çıktığı öğrenilen bir kişi tespit
edildi. Polis ekipleri kamera görüntüle-
rini kullanarak PUBG şapkalı şüpheliyi
bir hastanenin otoparkına park ettiği
siyah renkli otomobiline kadar takip etti.
Otomobilinin plaka kaydı sorgulandı-
ğında Bülent P. adlı kişinin adına kayıtlı
olduğu belirlendi. Yapılan inceleme so-
nucu olay günü otomobili kardeşi Mert
P.'nin kullandığı ortaya çıktı. Bunun üze-
rine Cerrahpaşa Caddesi, Kasapbaşı
Sokak üzerinde tespit edilen bir eve bas-
kın yapan ekipler şüpheli Mert P.'yi göz-
altına aldı.

İddiaları reddetti

Şüphelinin yanında bulunan çantasın-
dan kanlı eşyalar ile öldürülen Çinli ka-

dına ait bir kolye çıktığı öğrenildi. Şüp-
helinin olay günü giydiği PUBG şapkası
ve diğer eşyalara da el konarak incelen-
mek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönde-
rildi. Poliste verdiği ifadesinde cinayetle
bir ilgisinin bulunmadığını söyleyen şüp-
helinin Chen Haiyun'la 200 lira para
karşılığında birlikte olmak için anlaştık-
larını, eve gittiğinde yalnızca 100 lirası
olduğunu söylediğinde genç kadının iliş-
kiyi kabul etmediği bunun üzerine dışarı
çıktığını söylediği öğrenildi. Çantasın-
dan çıkan Chen Haiyun'un kolyesinin

onun arkadaşı olan diğer Çinli kadın 
tarafından kendisine hediye edildiğini
iddia etti.

Ev arkadaşını araştırıyor

Öte yandan polis Chen Haiyun'la bir-
likte aynı evde kalan ve cinayetten 4 saat
sonra Uçakla Çin'e gittiği tespit edilen ev
arkadaşı kadın Lan Lan'ın olayla bir ilgi-
sinin bulunmadığını araştırıyor. Lan
Lan'ın bazı escort sitelerinde takma
adıyla ilanları bulunduğu da tespit
edildi. DHA

Poliste işlemleri tamamlanan ve cinayeti işlemediğini belirten şüpheli Mert P.
adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elleri ve ayakları 
bağlı erkek cesedi

Fatıh'te bir haftadır kötü
kokuların geldiği bir dair-
eye giren polis ekipleri 60

yaşlarındaki Muhittin Yıldız adlı bir
kişiyi, elleri ve ayakları bağlanmış
battaniyeye sarılı halde öldürülmüş
olarak buldu. Olay, Karagümrük
Mahallesi Zeynel Ağası Sokak'ta 3
katlı bir apartmanın en üst katında
saat  20:00 sıralarında meydana
geldi. İddialara göre bina sakinleri
bir haftadır kötü kokular gelen
daireyi polise bildirdi.

Polis maskeyle daireye girdi

Olay yerine sevk edilen polis ekip-
lerinin çilingir yardımıyla girdiği
dairede Muhittin Yıldız'ın elleri ve
ayakları bağlanmış battaniyeye
sarılmış halde cansız bedeni bu-
lundu. Öldürülmüş olduğunu
anlaşılan Muhittin Yıldız'ın ce-
nazesinin çürümeye başladığı belir-
lendi.  Yıldız'ın cansız bedeninin
çürümeye başlaması sebebiyle
sokağa ceset kokusu yayılırken
vatandaşlar burunlarını tutarak
sokaktan geçti. Olay Yeri İnceleme
Şube Müdürlüğü ekipleri dairede
inceleme ve delil araştırması ya-

parken evde inceleme yapan polis
ekiplerinin kökü koku nedeniyle
maske takarak binaya girdiği
görüldü.

Yatak odasında bulundu

Olayla ilgili açıklama yapan bir
apartman sakini, “Kedi öldü diye

söylüyorlardı. Kedi veya fare
öldü diye bodruma bakıyorduk. 
1 haftadır bu konu vardı. Komşu
daireden koku geliyor dedi. Sonra
polis geldi. Polis önce çöp olabilir
dedi sonra çilingir yardımıyla dai-
reye girdiler. Yatak odasında
bulunmuş” dedi.  DHA

İkinci etabı başladı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM)
başlatılan bakım, onarım çalışmalarında ka-
patılan dört şerit yeniden trafiğe açıldı. Son

kat asfalt ve şerit çizme çalışmalarının ardından dün
gece açılan 4 şeritle eş zamanlı olarak bu kez kuzey ta-
rafta bulunan 4 şerit trafiğe kapatıldı ve çalışmalar ye-
niden başladı. Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Cahit
Turan köprüdeki çalışmaların Kurban bayramı önce-
sinde tamamlanmasının planladığını söyledi.

4 şerit trafiğe açıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019
tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında ilk
etap tamamlandı. Köprünün Ankara yönüne trafiğe
kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt
iş makineleri ile kazınarak, temizlendi. Daha sonra iki
ayrı izolasyon malzemesi sürülen köprüye önce ilk kat
ardından ikinci kat asfalt atıldı. Şerit çizme çalışmaları
ve köprü bağlantı noktalarında yapılan yenilemelerin
ardından kapatılan bölümler dün gece trafiğe açıldı.
Böylece çalışmalarda ilk etap tamamlanmış oldu.

Trafiğe kapatıldı

Köprüde yenilemesi biten 4 şeridin trafiğe açılmasıyla
eş zamanlı olarak bu kez kuzey tarafta bulunan Edirne
istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmaların
tüm hızıyla sürerken bu bölümde köprü bağlantı nok-
talarındaki yenileme çalışmaları başladı. Kavacık giri-
şinde de eski asfaltın sökülme çalışmaları tüm hızıyla
sürüyor. DHA

Organ mafyası
yakayı ele verdi
Sosyal medyadan böbrek nakli için 50 bin dolara
anlaştığı kadınla evli gibi gözükerek, İstanbul'da
organ satışı yapmak isteyen şüpheliler, polisin
düzenlediği operasyonla yakalandı 

Şüphelilerden böbreğini satmak is-
teyen Ürdün uyruklu Odaı Ahmad H.
tutuklanırken, böbreğin alıcısı Lüb-

nanlı Gonwa S. ve tercümanlık yapan Ammar Y.
A. sınır dışı edildi. Ticarete aracılık eden Mehmet
A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lübnanlı kadınla anlaştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçı-
lığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden organ
ticareti yapmak isteyen şüphelilere yönelik ope-
rasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre Ürdün
vatandaşı Odaı Ahmad H. (29) isimli şüpheli
böbreğini satmak için sosyal medya üzerinden
ilan verdi. Ahmad H. böbrek nakline ihtiyacı olan
Lübnan vatandaşı Gonwa S. (39) isimli kadınla
anlaştı. Şüpheliler evli gibi gözükmek için sahte
pasaport düzenleyip, sahte belgeler temin ederek
İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. 

Satmak isteyen cezaevine

Polis, şüphelilerin 50 bin Dolar karşılığında böb-
rek naklini gerçekleştirmek üzere bir kişiyle anlaş-
tığını tespit etti. Ekipler,
"organ ticareti", "resmi
belgede sahtecilik" ve
"dolandırıcılık" iddiaları
üzerine harekete geçe-
rek, operasyon başlattı.
Operasyonda Odaı
Ahmad, Gonwa S. ve
şüphelilere tercümanlık
yapan Ammar Y. A.
(21) ile aracılık eden
Mehmet A.(26) isimli 4
kişi yakalanarak gözal-
tına alındı.  DHA

Tanker otomobilin 
üzerine devrildi

Üsküdar'da freni boşalan beledi-
yeye ait su tankeri park halindeki
bir otomobile çarpıp diğerinin 
üstüne devrildi. Su tankeri şoförü
son anda araçtan kendini atarak
yara almadan kurtuldu

Kaza, Küçük Çamlıca
Mahallesi Başak Çık-
mazında Saat 22:30 sı-

ralarında meydana geldi. İddiaya
göre, Şeker Maslak Parkı'nda
bahçe sulaması yapan Üsküdar
Belediyesine ait su tankeri yokuş
yukarı çıktığı sırada aracı arıza-
landı. Aracın arızalanması fark
eden sürücüsü Sinan Yücal geri
geri gitmeye başladığı sırada di-
reksiyon hakimiyetini kaybederek
bir otomobile çarpıp diğerinin
üstüne devrildi. Su tankeri sürü-
cüsü Sinan Yücal kaza sırasın-
dan kendini son anda dışarıya
atarak kurtuldu. İhbar üzerine it-
faiye, polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi.

Araç kaldırıldı

İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek
incelemelerde bulunduğu sırada
trafik ekipleri sokakta herhangi
gibi bir olumsuzluğa karşı güven-
lik önlemi aldı. Otomobil sahibi
kadın yaşanan kaza nedeniyle
gözyaşlarına boğulurken bir yan-
dan durumla ilgili yakınlarına
bilgi verdi. Su tankeri devrildiği
yerden İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesine ait iki vinçle yaklaşık 2
saatlik çalışmaların ardından kal-
dırarak çekici yardımıyla araçlar
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruş-
turma sürüyor. DHA

Özellikle nisanı
tercih ediyorlar

Bağcılar Belediyesi Nikah
Dairesi’nin bulunduğu Halk
Sarayı’nda yoğunluk yaşanı-

yor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, bir
ömür mutluluğa imza atacakları özel
günün tarihini alırken, evraklarını topla-
yanlar da sevdiklerinin şahitliğinde dünya
evine giriyor. Günlük ortalama 12 nika-
hın kıyıldığı Bağcılar’da aylara ve özel
durumlara göre bu sayı değişiklik gösteri-
yor. Bağcılar Belediyesi Evlendirme Me-
murluğu kayıtlarına göre bu yılın ilk altı
ayında gerçekleşen 2 bin 263 evlilik ak-
diyle beraber 4 bin 526 kişi evlendi.

En az Ramazan ayı

Kayıtlara göre 546 nikahla en çok nikah
Nisan ayında, en az nikah ise Ramazan
ayı’na denk gelen Mayıs ayında gerçek-
leşti. 6 Mayıs’ta başlayan ve 3 Hazi-
ran’da sona eren Ramazan’da 278 
nikah işlemi yapıldı. 
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Y ağmur, dolu da hasat dönemine baş-
layan çiftçinin başta olmak üzere ül-
kenin asıl gündemi olması gereken

onca sorunu varken yeni sorunların kapı-
sını aralayan S-400'lerin teslimiyatına baş-
landığı haberlerini alıyoruz.

Dişişleri Bakanının ve hükümetin diğer
yetkililerinin 'Herhangi Bir Sorun Yok' di-
yerek başta ABD'den olmak üzere Avru-
pa'dan gelen ambargo tehditlerini
görmezden geldiği bir süreçte teslimiyatı
yapılmaya başlanan S-400 Füzeleri Akde-
niz'de ki doğalgaz aramaları, Suriye, Irak
ve İran gibi sorunları da gölgeleyecek,
hatta ülke ekonomisi başta olmak üzere
hepimizi sıkacak gibi..

Çünkü Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum

Yönetimi'nin Akdeniz'de doğalgaz sondaj
çalışması yapmasına rağmen Türkiye'nin
Kıbrıs açıklarında benzer çalışmalar içinde
olmasına Avrupa'nın tepkisi ABD'nin 'şim-
dilik' irili, ufaklı ambargolu tepkilerine ek-
lenmesi ile yeni sorunlar yaşayacağımız
kesin gibi..

Amerika'nın gerek direk, gerekse İran
üzerinde baskı yaptığı şu günlerde Avrupa
Birliği'nin, Türkiye'nin devam eden ve yeni
yasadışı ilan ettiği sondaj faaliyetleri ışı-
ğında, Hava Taşımacılığı Anlaşması için
müzakereleri askıya alma ve ilk kez üst
düzey diyalog görüşmelerini yapmama ka-
rarı alsa da biz hala 'Herhangi Bir Sorun'
yok deyip, yaşanacakları görmezden gel-
meye devam edelim.

Ve aynı Konsey yani Avrupa Komisyo-
nu'nun Türkiye'ye 2020'de sağlanacak ka-
tılım öncesi desteği düşürme teklifini
destekliyor ve Avrupa Yatırım Bankası'nı
Türkiye'ye borç verme faaliyetlerini gözden
geçirmeye davet ederken biz 'Herhangi bşr
sorun yok' deyip işi geçiştirirken doların
artışı da yeniden uçuşa geçiyordu. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü,
"ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine iliş-
kin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı
sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı
karşıya kalacak" açıklamasında bulunsa

da biz hala 'Herhangi bir sorun' yok' diye-
rek çok acilmiş gibi Çıldır Gölünü SİT ala-
nının ötesine taşıyıp, daha yasak bir göl
haline çevrilmesine sevinelim.

CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının
Kongre'den geçtiğini hatırlatan
Ortagus, "CAATSA yaptırımları tasarısı
Kongre'den geçti. Sonuçları Türkiye açı-
sından olumsuz olacaktır" ifadelerini kul-
lansa da Başkan Erdoğan Yunanistan'ın
yeni başbakanı ile futbol oynadığını belir-
ten bakanı gibi  "S-400'lere ilişkin
ABD'nin yaptırım uygulamayacağını
Trump'tan duymuş olduk. Biz ABD ile
stratejik ortağız. Türkiye'nin egemenlik
alanına kimsenin müdahale hakkı yoktur.
Bunun bilinmesi gerekir" açıklamasını ya-
pıyordu, Kurban bayramının yaklaştığı,
çiftçi, köylü, esnafın bir hayli zorluk içinde
olduğu ülkem de.

Ha unutmadan 15 Temmuz Darbe Giri-
şiminin yeni bir yıl dönümü öncesi Vene-
zulya'da ki gibi ülkenin diğer bir ucunda
yani Sudan'da darbe içinde yeni bir darbe-
nin önlendiği haberini alıyorduk..

Ve bu yazı yazılırken başlayan teslima-
tın yankıları bu kez de üyesi olduğumuz
Nato'dan geliyordu.

FP haber ajansına konuşan üst düzey
NATO yetkilileri, "Operasyonların ve gö-
revlerin yönetilmesinde askeri güçlerimizin
eş güdümlü olarak çalışması hayati önem-
dedir" diyerek mesaj gönderdikleri ülkemin
S-400'lere olan ihtiyacı gibi top yükün bir
direnişe de ihtiyaç duyduğunu anlarken
İmamoğlu'nun 2. Ankara çıkarmasıyla
dışta bir hayli sıkıştırılan iktidarın içte de
hiç rahat olmayacağını da 'Umarız hiçbir
sorun yoktur' diyerek bizde derinden his
ediyorduk.
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Herhangi bir sıkıntı yok

15 Temmuz darbe girişimi sıra-
sında 34 kişinin şehit olduğu
15 Temmuz Şehitler Köprü-

sü'nde darbecilerle mücadele eden İstan-
bul İl Emniyet Müdürü Mustafa
Çalışkan'ın eski Koruma Amiri Mehmet
Onay, o gece yaşananları anlattı. O akşam
Çalışkan'ın Vatan Caddesi'nde bulunan İl
Emniyet Müdürlüğü'nde şube amirleri ile
birlikte toplantı halindeyken darbe girişi-
mini öğrendiklerini belirten Onay, "Asker-
lerin polislerin silahlarını aldığı şeklindeki
duyum üzerine ivedi bir şekilde hareketlen-
dik. Bunun üzerine Mustafa Çalışkan'ın
emri üzerine biz köprüye doğru yola çıktık.
Biz köprüye vardığımızda Anadolu yaka-
sından Avrupa yakasına geçişlerin askerle-
rin tarafından kesildiğini gördük. Tabi biz
buna anlam verememiştik. Avrupa yaka-
sından Anadolu yakasına ise geçiş ser-
bestti. Trafik yoğunluğu vardı. Biz köprüye
intikal ettiğimizde orada kimse yoktu. Gel-
dikten sonra Whatsapp'tan, 'İstanbul Em-
niyet Müdürü köprüye doğru geliyor,
teslim alın. Teslim olmuyorsa öldürün'
şeklinde talimat vermişler" dedi.

Sürekli yer değiştiriyorduk

"Onlar bizi fark edemediler" diyen Onay,
"Daha sonra bizim geldiğimizin farkına
varmışlar ki bizi sindirme anlamında ha-
vaya ateş açmaya başladılar. Biz sürekli
yer değiştiriyorduk. Tam konuyu da çöze-
miyorduk. Aklımıza ilk gelen, herhalde
dedik 'bir askeri birliği teröristler' bastı. As-
kerlerin silah ve kıyafetleri aldılar ve köp-
rüyü kestiler. O saatlerde henüz tanklar
gelmemişti. Yaklaşık 50 asker köprüde
bekliyordu. Bu sırada biz bir yandan sü-
rekli fikir alış verişi yapıyoruz. Sayın il em-
niyet müdürümüzün de sürekli devlet
büyükleri ile bir telefon trafiği vardı. İleri ki
saatlerde Sayın Başbakanımızın 'Bir darbe
girişimi' açıklaması geldi. Ondan sonra biz
işin boyutlarını öğrenmeye başladık.
Vatan, çevik kuvvet, özel hareket, havali-
manları ve kendilerince tehlikeli gördükleri
27 noktada konuşlanmış olduklarını, bura-
lara tank ve askeri personelle çevirerek he-
likopterle inmeye çalıştıklarını öğrenince
biz dedik ki, 'Bu iş çığırından çıkan ve kıya-
mete giden bir tavır aldı'. Biz de bu es-
nada, köprüde sürekli yer değiştiriyorduk.
Sonrasında o zamanki İstanbul Valimiz
Vasip Şahin ve 1. Ordu Komutanı Ümit
Dündar, köprüye intikal ettiler. Fikir alışve-
rişinden sonra onlar da farklı noktalardaki
olaylara bakmak üzere başka bir yere ha-
reket ettiler. Biz emniyet müdürümüz ve
şuan Ankara'da bulunan Yavuz Türkgenç

paşamız bizim yanımızda kaldı. Biz o sıra,
kimsenin burnu kanamadan nasıl askerleri
teslim alırız onu planlıyorduk. Daha sonra
Çengelköy istikametinden köprüye doğru
gelmeye çalışan bir vatandaş grubu ol-
duğu haberini aldık. Bu vatandaşlar zaten
Cumhurbaşkanımızın talimat vermişti,
halkın sokağa çıkması şeklinde. Biz de hal-
kın önünü açtırarak vatandaşın köprüye
gelmesini sağladık" diye konuştu.

Havalimanı temizlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
o akşam birçok kere İstanbul İl Emniyet
Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı aradığını
ifade eden Onay, "Sayın Cumhurbaşkanı-
mız emniyet müdürümüzü arayarak hava-
limanındaki durumu sordu. Çünkü
kulenin ele geçirildiği haberi ulaşmış. 'Ne
kadar sürede orayı temizlersiniz' şeklinde
soru sordu ve emniyet müdürümüz de, 10-
15 dakika içinde alınacağını söyledi ve çok
kısa zamanda kule ve havalimanı temiz-
lendi. Durum Cumhurbaşkanımıza ile-
tildi" şeklinde konuştu

Vatandaşlar fevri davranıyordu

"Daha sonra, sayın müdürüm bize bir ko-
nuşma yaptı" diyen Onay, "Sayıca onlar
bizden çok çok fazlaydı. Bu sırada da
zaten tanklar ve ZPT'ler de gelmişti. Sayın
Çalışkan bize, 'Arkadaşlar biz karşıya şehit
olmaya gidiyoruz. Biz belki şehit olacağız
ama arkadan gelen arkadaşlarımız bizim
yerimizi dolduracak ve biz bu kalkışmayı
önleyeceğiz. Büyük ihtimalle hiçbirimizin
burnunun kanamayacağı ve yine de eğer
içinizde gelmek istemeyen varsa buradan
ayrılsın' diye bir konuşma yaptı. O konuş-
manın ardından kimse ayrılmadı. Karşıya
geçtik biz. Tam askerlerle karşı karşıya gel-
dik. Burada emniyet müdürümüz bir ara-
cın üstüne çıkarak konuşma yaptı. Bu
sırada da vatandaşlar farkına vardı il em-
niyet müdürünün köprüye geldiğinin.
Çünkü biz gelmeden önce vatandaş fevri
hareketler yapıyordu, bizim elimizden
silah almak istiyordu. 'Verin biz savaşalım'
şeklinde. Sayın Çalışkan bu durumun yan-
lış olacağını ve gereğinin yapılacağını ve
polislerle birlikte vatandaşların arkadan
gelerek destek verilmesini istedi" dedi. 

Çünkü biz doğru taraftaydık

"Biz vatandaşlarla hareket etmeye başladı-
ğımızda asker artık havaya ateş etmeyi bı-
rakarak direkt üzerimize yayılım ateşi
açtılar" diyen Mehmet Onay, "Bu esnada
biz kendimizi savunma maksatlı olarak
yere attık. O an çok kişi yaralandı. O sıra

kime ne geldiğini tam kestiremiyorduk.
Çünkü savaş ortamındaydık. Bazen kafa-
mızı çevirdiğimizde insanların havada
uçuştuğunu ve etrafın kan revan olduğunu
görüyorduk. Tekrar bir hamle yapmak için
yeltendik bu sefer daha yoğun bir
atışla karşılaştık. Ben o anda
yerde sürünürken 2-3 kurşun
isabet etti ve orada ağır yara-
landım. O esnada hareket
edemiyordum. Sayın il emni-
yet müdürümüzle göz göze
geldik. Ben, 'Sayın müdürüm
ben vuruldum' dedim. Fakat
o anda bizim biraz geri-
mizde olan Münir Alkan
kardeşimiz şehit olmuştu.
Bizim koruma arkadaşları-
mız İl emniyet müdürü-
müzü korumalı bir yere
götürmek istedi ama
Sayın Mustafa Çalışkan
buna itiraz ederek,
'Mehmet orada yatıyor,
Mehmet'i alın' dedi.
Bunları anlatırken
şimdi çok rahat anlatı-
yoruz ama bunların
hepsi kurşun ve silah
seslerinin altında,
üzerinize mermi ya-
ğarken yapılan iş-
lemler. Tabi tüm bu
anda yapılanlar, em-
niyet müdürümüzün
verdiği talimatlar
hepsi silah altında,
büyük bir ateş al-
tında, hayatınızla
cebelleştiğiniz anda
verilen kararlar.
Şükürler olsun ve-
rilen kararların
hepsi ye-
rinde ve
dört dörtlük
kararlardı.
Hiçbirinde
yanlış bir
hareket tarzı
olmamış. Onu da
şuna bağlıyorum ben.
Çünkü biz doğru taraf-
taydık. Doğru tarafta biz
olduğumuz için Allah'ın
yardımı hiç üzerimizden
eksik olmadı. Üzeri-
mizde manevi bir güç
vardı" diye
konuştu. DHA

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

15 temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul İl Emniyet müdürü
mustafa Çalışkan’ın koruma amirliğini yapan ve darbeciler 
tarafından vurulan mehmet Onay, “tam bir savaş ortamınday-
dık. Bazen kafamızı çevirdiğimizde insanların havada uçuştu-
ğunu ve etrafın kan revan olduğunu görüyorduk” diye konuştu

INSANLAR HAVADA
UCUSUYORDU

MehMet Onay, hastaneye kaldırıldığında bir
an kalbinin durduğunu belirterek, "hastanede
o kadar yoğun hasta vardı ki artık, kanları
paspas ile çekiyorlardı. Bir süre sonra biri,
'hocam hastayı kaybediyoruz' dedi ve doktor-
lar hemen başımda toplandı. O esnada kalbim
durmuş müdahale ettiler. 17 gün yoğun ba-
kımda kaldım. hiç hatırlamıyorum 17 günü.
Daha sonra 5 buçuk ay sonra yeniden yürü-
meye başladım. tedavim halen devam ediyor.
türkiye kaderine kara bir leke olarak 15 tem-

muz'u yaşatmaya çalışanlara, ne yazık ki 50
senede hazırlamış oldukları, onlar için ne
yazık ki diyorum tabi. Bizim için şeref. Köprü-
nün ayaklarına çarparak durdurularak altın
harflerle kazındı. Biz bu yaşadığımız süreçte,
eğer akıttığımız kanlar bayrağımızda bir
nokta olarak bayrağımızı dalgalandırıyorsa
biz bundan büyük bir şeref ve hasiyet ve onur
duyuyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü her
şeyin üzerindedir. Ülke birdir, bayrak birdir.
Bu doğrultuda gereken hareketleri yaptığı-

mıza ve Allah'ımızın bize bunu nasip ettiğine
inanıyorum. Biz, yıllarca devletimizin bizi ye-
tiştirmiş olduğu, harcadığı paranın hakkı
belki, sizin için bir dakikada devletin bize ih-
tiyacı olduğu anda yerine getirdik. Bunun
içinde gurur duyuyorum. 15 temmuz'u unut-
mayalım unutturmayalım. Çünkü bu dediğimiz
gibi, belki bugün Allah göstermesin kara leke
olarak geçecekti ama altın harflerle geçti. O
yüzden biz vazife aldığımızdan, bu uğurda
gazi ve şehit olduğumuzdan gurur duyuyoruz.
Keşke görevimizi şehit olarak tamamlayabil-
seydik ama inşallah Allah bize şehitliği de
nasip eder" ifadelerini kullandı.

17 gün yoğun bakımda kaldım

BaBa OĞUl şEHİt 
OlmaYa gEldİk
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan
tanıkları o geceyi anlattı. 15 Temmuz gecesi
oğluyla birlikte şehit olmak için geldiklerini
belirten Eşber Aydın, “Geldiğimizde tanklar
içeriye gimişti. Arkadaşlar buraya tırları
çekmişlerdi” ifadelerini kullandı

15 TEMMUZ darbe girişimi sıra-
sında İstanbul Sabiha Gökçen Ha-
valimanı’nda bulunan tanıklar, 3 yıl

sonra aynı yerde bir araya gelerek o geceyi De-
mirören Haber Ajansı (DHA)’ya anlatı. Dar-
beciler tanklarıyla Sabiha Gökçen
Havalimanı’na gelmeden önce kullanmayı bil-
mediği tırı havalimanı giriş nizamiye kapısının
önüne çeken Ersin Uzun, “15 Temmuz darbe
günü buradaydım. Darbenin olduğunu hisset-
tiğimizde Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma
ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş’tan gelen bir te-
lefon ile darbenin olduğunu öğrendik. Kapının
bir an evvel kapanmasının talimatını verdi. Biz
o an ne olduğunu anlayamadık. Biz hızlı bir
şekilde garaja gidip tırları aldık. Tırları almaya
gittiğimiz yerde kapılar kapalıydı. Mesai bit-
mişti. Biz camı kırarak oradan araçların anah-
tarlarını aldık. O gün orada bir şey vardı. Her
aldığımız anahtar, Allah’ın kudretiyle aldığımız
her anahtar o aracı çalıştırdı. Ben hiç haya-
tımda tır kullanmadım. Tır ehliyetim de yok.
Filomuz var ama sadece bakıyorduk. Tırları
bir şekilde kapılara getirdik. Kapıları kapattık.
Trafiği kestik. O arada tankların yavaş yavaş
geldiğini görmeye başladık. 5-6 kişiyle 10-15
dakikalık bir mücadelenin ardından yaklaşık
15 tırı buraya getirdik. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın talimatıyla bütün vatandaşlarımız bu-
raya yığılmaya başladılar. Kazasız belasız
atlattık. Ben hiç hayatımda tır kullanmadım.
İman gücü, Rabbimin yardımıyla tek bir vitese
takarak buraya kadar getirdik. Ben 15 Tem-
muz 1983 doğumluyum. Darbenin olduğu
gün benim doğum günümdü. Sayın Cumhur-
başkanımızın bana en büyük hediyesi vatanı
savunmasıydı. Çok büyük bir hediye

oldu bu” diye konuştu. 

Sadece tanklar kaldı

15 Temmuz gecesi oğluyla birlikte şehit olmak
için geldiklerini belirten Eşber Aydın, “Sabiha
Gökçen Havalimanı’nda 16 yıldır çalışmakta-
yım. Buraya 15 Temmuz gecesi saat 20.00 ci-
varlarında tanklarla beraber geldik.
Geldiğimizde tanklar içeriye giriş yapamadı.
Arkadaşlar buraya tırları çekmişlerdi. O sırada
subaylar öndelerdi. Subayları arkadaşlarımız
ile bertaraf ettik. Subaylar buradan kaçtı. Sa-
dece tanklar kaldı. Tankların önünde bayağı
mücadele ettik. Şehitlik büyük bir mertebe.
Tankların önünde nasıl durduğumuzu nasıl
mücadele ettiğimizi o gün ki şart ve koşullarda
anlatmak çok zor. Subayların burada arkadaş-
lara direnmesi, burada bertaraf etmemiz, su-
bayların kaçması. Burada 8 tane tır vardı. İlk
girişte. Bunlara Cumhurbaşkanımızın emri ve
halkın gelmesiyle arkadaşlar hepsi üstlerine
çıktı. Önlerine geçtik. Kıpırdatmadık. Bu arada
tankları askerleri de soyundurduk ve polis ara-
basına koyduk. Baba oğul olarak ben polis
arabasına koyarken oğluma polis arabasından
çıkan copu ile beraber önde durdurdum , kim-
seye dokundurmadık ve polise teslim ettik.
Gece iki sularında herkesi teslim aldık” dedi.
Eşber Aydın’ın oğlu Oktay Aydın ise,” Darbe-
nin olduğu gün 16 yaşındaydım. O zamanlar
darbe olayını hiç bilmezdim. Darbe günü
babam eve gelmişti. Saat 19.30 civarlarında.
Babam eve geldiğinde darbe olduğunu öğren-
dik. İlk buraya geldiğimde tanklar buradaydı.
Tırları abilerimiz çekmişti. Burada ölümüne

15 Temmuz Gazisi
Mehmet Onay

Etraf kan 
gölünE 

dönmüştü
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Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

ZAYİ İLANLARI
Geçici Koruma Kimlik Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür. 
Mohamad Al Mouseli Yabancı Kimlik No: 99383600402 

Geçici kimlik belgemi kaybettim,  hükümsüzdür
Faisal Alahmar 99929739962

Geçici kimlik belgemi kaybettim, hükümsüzdür 
Tamam Alahmar 99611760380

Geçici kimlik belgemi kaybettim, hükümsüzdür 
Havla Elahmar 99623759976

Geçici kimlik belgemi kaybettim, hükümsüzdür
Ahmet Alahmar 99620760098

99385478092 nolu Geçici kimlik belgemi ve
N00849144 nolu pasaportumu kaybettim hükümsüzdür 

Abdu Maged Laghbanı 

Geçici kimlik belgemi kaybettim, hükümsüzdür
Ahmed Masri 99392058140

Geçici kimlik belgemi kaybettim, hükümsüzdür 
Khaled Almuhammed 99449405712

Geçici kimlik belgemi, hükümsüzdür ,
Helef Hammut 99722686548 

Geçici kimlik belgemi, hükümsüzdür
Ferhat Hollo 99653032490

5İSTANBUL

T arihin kara sayfaları alçak darbelerle 
veya darbe kalkışmalarıyla dolu...
27 Mayıs 1960

12 Mart 1971
12 Eylül 1980
28 Şubat 1997 askeri müdahale ve 

15 Temmuz darbesi
tarihimizin en karanlık günleri olarak hep 

hatırlanacaktır.
Güzel ülkemizde birlik beraberlik içerisinde yaşarkan ne-

redeyse her 10 yılda bir cuntacıların canı istedikçe dış güçle-
rin verdiği talimatlar doğrultusunda milletimizin iradesine
darbe yapmaya kalktılar. Kimileri hazırladı, kimileri izledi,
kimileri çanak tuttu lakin olan hep güzel ülkemize oldu.

Darbeci ve darbe destekçileri milletimizi 1960-1980’li
yıllarda sağ sol diye 1980-1990 yıllarında dinci laikçi 
olarak böldüler.

2000-2010 Kürt-Türk diye böldüler. 2020’li yıllarında
bizleri nasıl bölmeye çalışacakları da hiç belli değil.

1960’da başaramadınız, 15 Temmuz’da başaramadı-
nız, 2040’ta da başaramayacaksınız. Milletin iradesine
darbe yapamayacaksınız. E muhtıra askeri müdaheleler 
yapamayacaksınız .

Çünkü biz milli duyguları en üst sahfada yaşayan 
gerektiğinde mermiye siper, F-16 uçağa ve tanka kafa 
tutan bir milletiz.

Hiçbir şey bulamazsak çıplak ellerimizle parçalarız. El-
lerimizle Çanakkale Destanı yazdık. Türk, Kürt, Laz, Arap,
Çerkez, Alevi Anadolu halklarının kardeşçe yarattıkları di-
reniş destanı tarihe not düştük ve asla unutulmaycak destan
niteliğinde bir direniştir.

Lazoğlu, Kürtoğlu, Türkoğlu omuz omuzaydılar, tek
yürek tek bilektiler. Çanakkale bizim yüreğimiz, Çanakkale
bizim, biz Çanakkaleyiz. Seyit On başılara darbe 
yapamazsınız.

Bölemeyeceksiniz Kürdü Türk’ten Türkü Kürt’ten ayıra-
mazsınız kız almış kız vermişler. 15 Temmuz’da olduğu gibi
artık cuntacılar milletimizin darbesinden korksun. İstiklal
ve istikbale aşık bu millet kimseye boyun eğmedi ve asla
eğmez.

Nice yiğitler verdik bu kara toprağın bağrına vatan 
aşkına...  Bir ölür bin doğarız, bizim topraklarımızda 
kahraman bitmez.

Tüm aziz şehidlerimizin ruhu şad olsun. Vatan sağolsun!

Eski İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor.
Bu nasıl istifa?" sözleri üzerine açıklama yaptı. Hayri Baraçlı istifa ettikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevinin kendiliğinden sona erdiğini belirterek, tekraren istifa etmesinin hukuken anlamsız olduğunu iddia etti

Milletin iradesine kimse
darbe vuramaz!

TEkRAR ISTIfANIN
NE ANLAmI vAR?
B ir süre önce görevinden istifa eden eski

İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda
anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik'
diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iş-
tiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl
istifa? Bu millet bizden hesap soracak." sözleri
üzerine açıklama yaptı. Hayri Baraçlı istifa et-
tikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı görevinin kendiliğinden sona
erdiğini belirterek, tekraren istifa etmesinin hu-
kuken anlamsız olduğunu söyledi.

Hukuken anlamsız

"İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettik-
ten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra Öğre-
tim Üyeliği görevime geri döndüm" diyen
Baraçlı, "Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik ge-
reği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendili-
ğinden düşmüş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu ne-
denle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren
istifa etmem hukuken anlamsızdır. Ayrıca
emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu
ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ay-
rıldıkları için ilgili madde gereğince otomatik-
man iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir.
Yine istifa eden diğer Genel Sekreter Yardım-
cıları, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay
Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismai-

loğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise
Yönetim Kurulu Başkanı oldukları İştirak Şir-
keti'nin Genel Kurulu'nun toplanması için ge-
rekli çalışmaları yapmışlardır. İBB
İştiraklerinde Genel Kurulların toplanması için
çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta Cuma
günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır" ifade-
lerini kullandı. 

Tecrübemizi paylaşabiliriz

"Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arka-
daşlar da Yönetim Kurulu Başkanı olarak
Genel Kurulu toplamak için gerekli işlemleri
takip etmişlerdir" diyen Baraçlı, "İşlemlerin ta-
mamlandığı Cuma günü itibariyle ise iştirak-
lerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile
istifa etmişlerdir. Resmi durum bu iken "istifa
etmiyorlar" diye çeşitli vesilelerle açıklama-
larda bulunulmasının en masum yaklaşımla
bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak
istiyorum. Diğer "6 aydır hak edilmeyen maaş
alma" iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi
hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle
hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz
konusu değildir. Eksik bilgiye dayalı açıklama-
lar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir. İstifa
ederken de belirttiğimiz gibi İBB Yönetimi ile
her alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır
olduğumuzu tekrar hatırlatıyor, kamuoyunun
doğru bilgi edinmesi için bu açıklamayı pay-
laşma zorunluluğu hissediyorum" açıklama-
sında bulundu. DHA

İBB eski Genel
Sekreteri Hayri
Baraçlı, “İstifa
ederken de be-
lirttiğimiz gibi
İBB Yönetimi ile
her alanda tec-
rübelerimizi
paylaşmaya
hazır olduğu-
muzu tekrar
hatırlatıyorum”
dedi.

Demokrasi dersi verildi

istanBul Gazeteciler
Derneği (İGD) Yönetim
Kurulu, 15 Temmuz De-

mokrasi ve Birlik Günü’nü nede-
niyle bir açıklama yaptı. İGD
Yönetim Kurulu’nun açıklama-
sında, "Türkiye 15 Temmuz 2016
tarihinde parlamenter demokrasiye
yönelik darbe girişimiyle karanlık
bir geceyi yaşamıştır. Yüce Türk
Milleti, bu karanlık gecede, kahra-
manlığıyla tüm dünyaya demokrasi
dersi vermiş ve ülkemizi uçurumun
kenarından almıştır. Ülkemizdeki
tüm basın yayın organları, uğradık-
ları baskınlara rağmen, darbe girişi-
minin karşısında durmuş,
yayınlarıyla iktidarın, muhalefetin,
halkın sesi olmayı başarmıştır" ifa-
delerine yer verildi. 

Şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyoruz

"İstanbul Gazeteciler Derneği Yö-
netim Kurulu olarak, bu hain giri-
şime sebep olanları, bu hainliğe göz
yumanları, destek verenleri, aktif

olarak görev alanları, kurşun sıkan-
ları, bomba atanları, kan kusanları,
ekmeğini yiyip suyunu içtikleri ülke-
lerine ihanet edenleri lanetliyoruz"
denilen açıklamada, "Kahraman 15
Temmuz şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anarken, kahraman gazile-
rimize ve o gece hainleri kısa sürede
etkisiz hale getiren güvenlik güçleri-
mize sonsuz teşekkürlerimizi sunu-
yoruz. Bu hain girişime karşı
onurlu bir direnç ortaya koyan
Türk basınını ve yürekli meslektaş-
larımızı da gönülden kutluyoruz.
Demokrasiye müdahale kabul edi-
lemez. Bizler başta barış, demok-
rasi ve insan hakları olmak üzere,
insanlığın evrensel değerlerini, çok
sesliliği ve farklılıklara saygıyı savu-
nuyoruz. Türkiye’nin bir daha
böyle karanlık günler yaşamama-
sını dileyerek, basın ve düşünceyi
ifade özgürlüğünün gerçekleştiği bir
Türkiye umudu ile; 15 Temmuz
Demokrasi ve Birlik Günü’nünü
kutluyoruz" temennisinde 
bulunuldu. 

Polisler silahını vermeyecek
Bahçelievler'de düzenlenen bir konferansta 15 Temmuz gecesini anlatan 
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, o gece verdiği ilk talimatın
“Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse kullanacak” olduğunu belirtti

Bahçelievler Belediyesi ta-
rafından, 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü

etkinlikleri kapsamında Nurettin Topçu
Kültür Merkezi'nde düzenlenen konfe-
ransa İstanbul Emniyet Müdürü Dr.
Mustafa Çalışkan, Bahçelievler Belediye
Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Tem-
muz gazileri ve şehit yakınları katıldı.
Konferans'a gelenler salona girmeden
önce 15 Temmuz 2016 tarihinde çekilen
fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.
Program kapsamında önce Kuran-ı
Kerim tilaveti ardından da saygı duru-
şunda bulunuldu ve İstiklal Marşı
okundu. Bahçelievler Belediyesinin ha-
zırladığı15 Temmuz konulu belgesel
gösterimi ile devam eden program, Bah-
çelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan

Bahadır’ın konuşması yer aldı. 

Arkadaşlar, ölün, öldürün!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 15
Temmuz 2016 Cuma günü yapmış ol-
dukları telsiz konuşmaları salondakilere
dinletildi. Telsiz konuşması esnasında
salonda duygu dolu anlar yaşandı.
Mustafa Çalışkan'ın özgeçmişinin
okunmasının ardından İstanbul Emni-
yet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan kür-
süye çıktı. Çalışkan o gece verdiği ilk
talimatın "Hiçbir polis silahını teslim et-
meyecek gerekirse kullanacak" oldu-
ğunu belirterek, işgal altındaki Atatürk
Havalimanı Kulesi'ne ilişkin de "Arka-
daşlar, ölün, öldürün, ne yaparsanız
yapın ama 10-15 dakikada kuleyi aldık
diye bana dönün" talimatını verdiğini

anlattı. Çalışkan, Fetullahçı Terör Örgü-
tü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe giri-
şiminin halkın destansı mücadelesiyle
engellendiğini belirterek, "Cumhurbaş-
kanımızın sesini duymasaydık tabii ki
yine mücadele ederdik ama o ses bize
güç verdi. O ses bizim ve bütün milletin
öz güvenini artırdı. Burada bir zafer
varsa, burada bir destan varsa, kahra-
man bu halkın ta kendisidir" dedi.

Bir daha bunu yapamazlar

Dr. Mustafa Çalışkan, "Ülkemizde bir
darbe geleneği var. Cumhuriyetten önce
başlayan bir darbe geleneği. İnşallah
bundan sonra darbe geleneğini sevenler,
darbeden bir şey umanlar, bu tokattan
sonra bir daha bunu yapamayacaklar”
ifadelerini kullandı.

corbacıaden corbacıaden
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15 Temmuz’un 3. yılı dolayısıyla İstanbul Gazeteciler Derneği'nden yapılan 
açıklamada, “Yüce Türk Milleti, bu karanlık gecede, kahramanlığıyla tüm dünyaya
demokrasi dersi vermiş ve ülkemizi uçurumun kenarından almıştır” denildi
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15 tEMMuz DEstAnı
F ETÖ, 15 Temmuz 2016 günü Türkiye’ye

en karanlık gecelerinden birini yaşattı. 10
binden fazla FETÖ mensubu asker ve

sivil; 35 askerî uçak, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3
askerî gemi, 3 bin 992 silah ve 37 askerî helikop-
terle darbe girişiminde bulundu. İlk olarak 136
darbeci asker Boğaziçi Köprüsü’nü kapattı.
Köprü üzerinde 30 vatandaş FETÖ’cü hainlerin
kurşunlarıyla şehit oldu. Boğaziçi Köprüsü, 15
Temmuz’da FETÖ’ye karşı ilk şehitlerimizi ver-
diğimiz yer olarak tarihe geçti. 

TV kanalları kuşatıldı

Genelkurmay Başkanlığı darbeciler tarafından
basıldı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve
kuvvet komutanları rehin alındı. Orgeneral
Akar’a silah zoruyla darbe bildirisi imzalatılmak
istendi. Tıpkı geçmiş darbelerde olduğu gibi
TRT işgal edildi ve darbeci askerlerin korsan
darbe bildirisi canlı yayında okutuldu. Bununla
yetinmeyen FETÖ mensupları, CNN Türk’ün
yayını durdurken Digitürk’ü de hedef aldı. Hal-
kın haber almasını engellemek isteyen FETÖ’cü
pilotlar F-16 uçaklarıyla TÜRKSAT’ı bombalar-
ken iki kobra helikopteri de TÜRKSAT’ı teslim
etmemek için direnen halka ateş açtı. TÜRK-
SAT önünde iki vatandaşımız şehit oldu. 

Havalimanı işgal edildi

Darbeciler havaalanlarını da hava trafiğine ka-
pattı. 58 darbeci subay, İstanbul Atatürk Havali-
manı’nı 4 tank, 4 zırhlı araç, 4 kamyon ve 4
askeri jip ile işgal etti. Burada 6 vatandaşımız
şehit oldu. Devletin zirvesini, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ni F-16 uçakları bombaladı. Cumhur-
başkanlığı önünde, tek amacı milli iradeye sahip
çıkmak olan 29 kişi şehit oldu. FETÖ mensubu
darbeciler, devletin kalbini hedef almaya devam
etti. Milletvekillerinin içinde bulunduğu sırada
Gazi Meclis tam 11 kez bombalandı. 

Erdoğan'ın oteli basıldı

Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Merkezi de
FETÖ’cü teröristlerin hedefi oldu F-16 uçakları-
nın attığı bombalar, 51’i özel harekat polisi
olmak üzere 56 kişiyi şehit etti. Ankara Emniyet
Müdürlüğü de bir kez F-16 ve 6 kez de helikop-
terlerle vuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
suikast düzenlemeyi planlayan FETÖ, 27 asker
ve 2 komando ile Erdoğan’ın Marmaris’te ko-
nakladığı oteli bastı. Biri Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın koruma polisi olmak üzere iki polis şehit
oldu. Şüphesiz ki FETÖ’nün darbe girişimine
karşı en önemli kırılma noktası, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın halkı meydanlara, sokaklara çağır-
ması oldu.

21 saatte kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup
subay tarafından 15 Temmuz 2016 Cuma günü
başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta yaklaşık 21
saatte kontrol altına alındı. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki tes-
pitlerden derlenen verilere göre darbe girişimi,
Kara Havacılık Komutanlıgı̆nda gor̈evli bir su-
bayın MİT'e "FETÖ'cülerin MİT Müsteşarı Fi-
dan'ı almak için kuruma saldırı düzenleyeceği"
ihbarının yapıldığı saat 16.16'da başladı. İhbarın
ardından MİT Mus̈teşarı Hakan Fidan Genel-
kurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Gul̈er'i tele-
fonla aradı ve bir mus̈teşar yardımcısını
ayrıntıları aktarmak uz̈ere Genelkurmay Karar-
gahına gönderdi.

Darbe girişimini erkene aldılar

MİT Müsteşar Yardımcısının karargahtan ayrıl-
masından sonra MİT Mus̈teşarı Fidan saat
18.10'da Genelkurmay Başkanlığına gelerek ko-
mutanların toplantısına dahil oldu ve ihbarın
daha buÿuk̈ planın parca̧sı olabilecegĭni beyan
etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezini ara-
yarak, havada 

bulunan aracļarın indi-
rilmesi emrini verdi.
MİT Müsteşarı Fi-
dan'ın Genelkurmay
Karargahından
20.22'de ayrılmasının
ardından FETÖ'cü
askerler saat 03.00'te
başlatmayı düşündük-
leri darbe girişimini er-
kene çekti.

Akar'ı ikna 
etmek istediler

Özel Kuvvetlerde görevli 33
kişi Genelkurmay Karargahına
doğru yola çıkarken saat 21.00'de
darbeci eski Tümgeneral Mehmet
Dişli Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Akar'a "Komutanım operasyon başlıyor, her-
kesi alacagı̆z, taburlar, tugaylar yola cı̧ktı, biraz
sonra gor̈eceksiniz" diyerek darbeyi tebliğetti.
Saat 22.00'de Genelkurmay Karargahından
silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışa-
rıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Aynı saat-
lerde darbeciler TRT Genel Müdürlüğünü de
işgal etti.

İlk açıklamayı Yıldırım yaptı

İstanbul'da da darbe hareketliliği bu saatlerde
yoğunluk kazandı. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih
Sultan Mehmet Köprüleri 22.28'den itibaren bir
grup asker tarafından geçişe kapatıldı. Başbakan
Binali Yıldırım 23.02'de bir televizyon kanalına
bağlanarak canlı yayında "Milleti temsil eden hü-
kümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu
çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içeri-
sinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecek-
lerdir" açıklamasını yaptı.

Orgeneral Akar rehin alındı

Bu dakikalarda darbecilerin tehdit ve zor kulla-
narak darbe faaliyetinin başına geçmesi teklifini
kesin bir dille reddeden Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar 23.02'de darbeci bir grup
asker tarafından rehin alınarak, Akıncı Us̈su'̈ne
goẗur̈ul̈du.̈ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dar-
beye teşebbüsle ilgili saat 23.05 itibarıyla soruş-
turma başlattı. FETÖ'cüler Emniyete ait
Gölbaşı'ndaki yerleşkeye ilk hava saldırı-
sını 23.08'de yaptı. Emniyet Genel
Müdürlüğü Havacılık Daire Baş-
kanlığı pistindeki helikopter ve
yakıt tankeri vuruldu. Gölba-
şı'ndaki Özel Harekat Daire
Başkanlığı ise saat
23.58'de bombalandı.

TRT'de korsan 
bildiri okundu

Bombalamaların
hemen ardından dar-
beci askerler saat
00.13'te TRT'de
zorla korsan darbe
bildirisi okuttu. Milli
Savunma Bakanı
Fikri Işık, darbe girişi-
minin "paralel yapının
kalkışması" olduğunu
bildirdi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
saat 00.24'te CNN Türk'e
bağlanarak halkı meydanlara
davet etmesi ise darbe girişiminin 

kırılma
noktası oldu. Erdoğan,

"Milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine
karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız
neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu
yapı ister Silahlı Kuvvetler içinde olsun, bir grup
azınlık da olsa ister başka kurumlarımızın içeri-
sinde olsun, gereken cevabı alacaklardır" dedi.

Erdoğan Dalaman'a gitti

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden
00.45'te korsan darbe bildirisi yayımlayan darbe-
ciler, 00.56'da ve 01.08'de iki kez Ankara Emniyet
Müdürlüğünü bombaladı. Cumhurbaşkanı Er-
doğan Marmaris'te kaldığı otelden ayrılarak
01.30'da Muğla'daki Dalaman Havaalanı'na
geçti. Darbe girişimende bulunanlara karşı mü-
cadele sürerken Meclis Genel Kurulu saat
01.39'da açıldı. Meclis Başkanı İsmail Kahra-
man ve milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nda
yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde
bulunduğu ATA uçağı Dalaman Havaala-
nı'ndan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Milli Sa-
vunma Bakanı Fikri Işık, saat 02.00'de,
darbecilerin yayınladığı bildirinin "korsan" oldu-
ğunu, itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

15 Temmuz FETÖ'cü darbe kalkışmasının üzerinden tam üç yıl geçti. 10 binden fazla FETÖ'cü askerin uçak, helikopter,
tank, zırhlı araç ve 3 bin 992 silahla başlattığı kalkışmayı halk 21 saatte bastırdı. Kanlı kakışmada 249 kişi şehit, 

2 bin 193 kişi gazi oldu. FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 50 binin üzerinde tutuklama yapıldı

Darbe girişiminin tamamen kont-
rol aldığına ilişkin açıklama Baş-
bakan Yıldırım tarafından yapıldı.
Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Ge-
nelkurmay Başkanı, İçişleri, Ada-
let ve Milli Savunma Bakanları ile
birlikte kameraların karşısına
geçti. Yıldırım, "Bu kalkışma bas-
tırılmıştır. Bir belayı büyük milleti-
miz basiretiyle defetmiştir"
açıklamasını yaptı. Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığının hazırladığı
ve 15 Temmuz FETÖ'nün darbe
girişiminde yaşananların dakika
dakika anlatıldığı iddianamede
darbe girişiminin tamamen kont-
rol altına alındığı saatlerle ilgili
"Saat 13.00'te, Gazi Mustafa
Kemal Atatur̈k'un̈ Amasya Genel-
gesi'nde 'Vatanın buẗun̈lug̈ŭn̈u,̈
milletin bagı̆msızlıgı̆nı, yine mil-

letin azim ve kararı kurtara-
caktır.' dedigĭ gibi, Sayın

Cumhurbaşkanı'nın li-
derligĭnde, iktidar ve

muhalefet partilerinin
destegĭyle aziz millet,
15 Temmuz
2016'da
gercȩkleştirilen
darbe girişimine
'Dur' demiş, azim
ve kararlılıgı̆ ile is-
tiklaline ve istik-
baline sahip
cı̧kmıştır" ifadeleri
kullanıldı. Darbe

girişimi sırasında
tanklara, tüfeklere,

FETÖ mensubu te-
röristlere karşı sokak-

larda mücadele veren
249 kişi şehit, 2 bin 193

kişi gazi oldu

21 saatte
bastırıldı

Özel Kuv-
vetler Ko-
mutanlığını
ele geçir-
mek üzere
beraberin-
dekilerle
birlikte Göl-
başı'ndaki
Özel Kuv-
vetler Ko-
mutanlığına
gelen dar-
beci eski
Özel Kuv-
vetler Grup

Komutanı Tuğgeneral Semih Terzi,
saat 02.16'da kahraman astsubay
Ömer Halisdemir tarafından vuru-
larak öldürüldü. Halisdemir, Ter-
zi'yle birlikte harekete eden
askerlerce şehit edildi. Halisde-
mir'in Terzi'yi vurarak Özel Kuvvet-
ler Komutanlığını ele geçirmesini
önlemesi, darbe girişiminin bir
başka kırılma noktasını oluşturdu.
Darbeci askerler Gölbaşı Özel 
Harekat Daire Başkanlığını da 
havadan hedef aldı. Türk Hava
Kuvvetlerine ait F-16 uçağı, darbe
girişiminde bulunanların elindeki
Sikorsky helikopteri düşürdü.

Gözaltılar başladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gir-
meye çalışan terör örgütü FETÖ
mensubu 3'ü rütbeli 13 asker göz-
altına alındı. Çalışmalarına bomba
ve silah sesleri altında devam
eden TBMM, saat 02.35'te F-
16'ların hedefi oldu. Zorla korsan
darbe bildirisinin okutulduğu TRT
yeniden normal yayınına döndü.

TRT Genel Müdürlüğü binasını
ele geçirmeye çalışan FETÖ

mensubu darbeci askerler
gözaltına alındı. Başba-

kan Yıldırım saat
03.10'da Ankara 

semalarında, MİT,
Meclis, Cumhur-
başkanlığı ve
Başbakanlık gibi
kritik bölgeler
üzerinde uçuş
yapan her türlü
askeri helikop-
ter ve uçağın
füzeyle indirile-
ceğini açıkladı.
Gölbaşı'ndaki

TÜRKSAT tesis-
leri saat 03.14'te

bombalanırken 
Genelkurmay Baş-

kanlığından yeniden
çatışma sesleri 

gelmeye başladı.

Halisdemir darbenin 
seyrini değiştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Akıncı Üs-
sü'ne düzenlenen operasyonla FETÖ'cü askerlerin elinden

saat 08.26 itibarıyla kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı,
08.36'da emniyet özel harekat polislerince ele geçirildi. Karargah-

taki Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup askerler etkisiz hale geti-
rildi, 200 kadar asker gözaltına alındı.  Hakimler ve Savcılar Yüksek

Kurulu (HSYK), silahlı terör örgütü FETÖ üyesi hakim ve savcılar
hakkında en ağır tedbiri almak üzere olağanüstü toplandı. Türkiye ge-
nelindeki tüm hakim ve savcılardan izinli olanların, izinlerini keserek
derhal görevlerine başlamaları ve adli tatilin iptaline karar verildi. Ge-
nelkurmay Başkanlığından çıkan 200'e yakın silahsız er ve erbaş 09.40
itibarıyla polise teslim olurken eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orge-
neral Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı
(EDOK) Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin
İyidil hakkında, vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı. Genelkur-
may Başkanlığından çıkan 700'e yakın silahsız er ve erbaş saat

10.07'de polise teslim oldu. Genelkurmay Başkanlığı içinde dar-
beye katılmadığı için elleri bağlı olarak odalar içinde kilitli tutu-

lan subay ve astsubaylar, sabah saatlerinde tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre kalıp ayrıldığı Mar-

maris'teki otele ağır silahlarla helikopterlerden ve ka-
radan ateş açan askerler, darbe girişiminin

başarısız olması sonucu bölge-
den kaçtı.

Darbenin önlenmesine
yönelik ilk karşı hareket
04.54'te Erzurum'dan iki F-
16 uçağın, 'düşürme' yetki-
siyle havalanmasıyla
başladı. Uçak düşürme yet-
kisiyle kalkan bütün hava
savunma uçaklarına angaj-
man yetkisi verildi. Gölba-
şı'nda 42 kişinin hayatını
kaybettiği Özel Harekat Mer-
kezi bölgesindeki olayların
saat 06.00 itibarıyla kontrol
altına alındığı bildirildi. Sa-
bahın ilk ışıklarıyla birlikte
bu kez Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nin yakınlarına iki
bomba atıldı. Darbecilerin
Millet Camisi'nin önüne park
etmiş araçlardan birinin
üzerine saat 06.19'da
bomba atması sonucu 15
vatandaş şehit oldu. Darbe
girişiminde İstanbul Boğa-
ziçi Köprüsünü kontrol eden
askerler, saat 06.40'tan itiba-
ren teslim olmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
yakınındaki Jandarma
Genel Komutanlığı'nın bu-
lunduğu kavşağa 07.00'de
askeri uçaktan bomba atıldı.
Başbakan Yıldırım, Korge-
neral Hüseyin Demirarslan'ı
telefonla arayarak, Akıncı
Üssü pistinin bombalan-
ması talimatını verdi. Darbe
girişimiyle ilgili başlatılan
soruşturmalar kapsamında
07.35 itibarıyla Türkiye ge-
nelinde 754 TSK mensubu
gözaltına alındı. Etimes-
gut'taki Zırhlı Birlikler Okulu
ve Eğitim Tümen Komutanlı-
ğında darbe girişimine katı-
lan askerler, karargahta
görevli diğer askerlerce po-
lise teslim edildi. Gözaltına
alınarak sivil polis aracına
konulan üniformalı askerle-
rin rütbeleri söküldü. FETÖ
üyesi olduğu gerekçesiyle
29 albay ve 5 general görev-
den uzaklaştırıldı.

Darbeye karşı 
ilk karşı hareket

Hulusi Akar kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın Marmaris'ten İs-
tanbul'a geldiği dakikalarda Ankara'da Meclis ikinci kez bom-

balandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 03.20'de Meclis
kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Bomba da atsanız buradayız,
ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız,
millete hesap vermenizi sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Daha

sonra Meclis'te grubu bulanan partiler adına darbe girişimine karşı
ortak bir bildiri yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saat

04.00'te darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ/PDY ile irti-
batlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Komitesi" mensubu gene-

ral, amiral, subay, astsubay, er ve erbaşlar hakkında gözaltı kararı
verdi. Darbecilerin merkez olarak kullandığı Akıncı Üssü'nün elek-
trikleri kesildi. Başbakan Yıldırım, hava sahasındaki uçakların dü-
şürülmesi yetkisini saat 04.36 itibarıyle Korgeneral Ziya Kemal

Kadıoğlu'na verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te ko-
nakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele 04.42'de helikopterlerden
ateş açıldı. Helikopterlerden inen yüzleri maskeli ve ağır si-

lahlar taşıyan askerler oteli abluka altına aldı. Çıkan ça-
tışmada 5 polis yaralandı.

Erdoğan 
Marmaris'ten İstanbul'a geldi



Trabzonspor, sabah saatle-
rinde yaptığı antrenmanla yeni
sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisle-
ri’nde teknik direktör Ünal
Karaman yönetiminde saat
10.00’da başlayan antren-
manda oyuncular kuvvet 
çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, bugün 18.00’da
yapacağı antrenmanla hazırlıkla-
rına devam edecek.

15 Temmuz mesajı

Trabzonspor Kulüp Başkanı
Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz
darbe girişiminin üçüncü yıl dö-
nümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Bordo-mavili kulübün resmi in-
ternet sitesinde yer alan açıkla-
mada, “15 Temmuz, tanık olan
hiçbir vatandaşımızın unutama-
yacağı ulus tarihimiz için kapkara
bir günün adıdır. 15 Temmuz,
devleti ele geçirmek isteyen 
FETÖ’nün ülkeyi korku ve kana
buladığı bir kırılma anıdır. 

15 Temmuz, toplumun her kesi-
minden binlerce insanın meş’um
kalkışmayı püskürtmek için canını
ortaya koyduğu bir mihenk taşı-
dır... Devlet geleneğine inananlar
bu günü asla unutmamalı ve gele-
cek kuşaklar nezdinde de unuttu-
rulmamalıdır. Ben, tüm
ulusumuzun kaderini değiştiren

bu tarihi olayın üçüncü yıl dönü-
münde, alçak darbe girişimini ön-
lemek için canını siper eden aziz
kahramanlarımızın anısı önünde
saygı ve minnetle eğiliyorum. Ya-
şasın Türkiye Cumhuriyeti!” ifa-
delerine yer verildi.  DHA

7SPOR

Rodrigues ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'nin Al Ittihad takımından
satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına
kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadro-
suna kattığı Garry Rodrigues, Can Bartu
Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı. 28 ya-
şındaki futbolcu, Performans Antrenörü
Murat Bel yönetiminde kendisi için hazır-
lanan özel program dahilinde çalıştı. Rod-
rigues idman öncesinde ise Yönetim

Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile birlikte
Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Çok mutluyum

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralık olarak
renklerine bağladığı Garry Rodrigues, "Bu-
rada olduğum için çok mutluyum. Fener-
bahçe'ye bana şans tanıdığı için teşekkür
ediyorum. Şampiyon olmak için elimden

gelen her şeyi yapacağım" dedi. Rodrigues,
sarı-lacivertli formayı taşıyacağı için çok
mutlu olduğunu belirterek, "Fenerbahçe
gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için
gurur duyuyorum. Burada olduğum için
çok mutluyum ve bu konuda çok özel his-
lere sahibim. Fenerbahçe'ye bana buraya
dönmemde şans tanıdığı için teşekkür edi-
yorum" ifadelerini kullandı. DHA
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T ürkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin Bolu'daki kampında
antrenörlük yapan Ergün Penbe, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu. Penbe, milli takımın Şenol

Güneş ile birlikte ivme yakaladığını belirterek, "Şenol hocanın biliyorsu-
nuz milli takım olarak dünya 3'üncülüğü var. Bir başarısı var, Beşiktaş'ta
yaptıkları var. 4 maç oynadık ve 3'ünü kazandık Şenol hocayla. Bu bence
iyi bir başlangıç. Lucescu bıraktıktan sonra alıyorsunuz ve kısa sürede
maçlara çıkıp 4 maçın 3'ünü kazanmak ve grupta bir yerlere gelmek
önemli. Güzel bir adım attılar. İnşallah sonuna kadar böyle giderler.
Bizim kaliteli genç oyuncularımız var. Dünyanın birçok ülkesinden fazla
yetenekli oyuncularımız var ama biraz sanırım mantalite eksikliğimiz var
bence. Biraz daha profesyonel bakarsak bu işe çok farklı olacağını düşü-
nüyorum. Yoksa yetenek olarak birçok ülkeden çok daha iyiyiz. Önemli
olan takım olgusunu oluşturabilmek ve gençleri birbirine kaynaştırabil-
mek. Zincirin halkalarını en iyi şekilde oluşturabilirse Şenol hoca gruptan
Fransa'yla birlikte çıkacağını düşünüyorum. Ülkede birçok yetenekli genç
oyuncuğu olduğunu düşünüyorum. Bizim dönemimizde de böyle araş-
tırma yapılmıştı. O grup dünya 3'üncüsü oldu. Avrupa'da başarılı
olundu. Galatasaray bir çoğunu barındırdı. UEFA ve Süper Kupa aldı.
Ben inanıyorum ki Türkiye'nin ücra köşelerinde yetenekli oyuncular 
çıkabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Oyuncu gönderip alıyorlar

Penbe, Fenerbahçe ile ilgili de "Ali Koç ile birlikte bir beklenti
vardı. Kötü bir sezon geçirdiler" ifadelerini kullanarak, "Kötü
geçen sezonun ardından iyi işler yapmak isteyecektir Ali Koç.
Yeni transferler yapıyorlar. Oyuncu gönderip oyuncu alıyor-
lar. Geçen seneki o başarısızlığı yaşamak istemiyorlar.
Bunun için de emin adımlarla yürüyorlar. Fenerbahçe'nin
Beşiktaş'ın Trabzon'un ve Başakşehir'in yarışta olması ligi
çok daha kaliteli hale getirecektir" yorumunu yaptı. 

Futbola dönmek istiyor mu?

Galatasaray'ın Emre Mor üzerinde olumlu etkisi olacağının altını çizen
Ergün Penbe, "Galatasaray'ın mutlaka Emre Mor'un üzerinde etkisi
olacaktır. Ben yıllardır birlikte çalıştığım için Galatasaray'da Fatih ho-
cayla kesinlikle etkisi olacağını düşünüyorum. Ama Fatih hocadan
önce biraz da Emre Mor'un artık futbol oynamak istiyor mu? Fut-
bola dönmek istiyor mu? Ben yeteneklerimi nasıl sa-
hada sergilemek istiyorum demesi çok daha
önemli. Tabii ki Fatih hoca Emre Mor'u
adam edecektir. Emre Mor çok yetenekli,
çok kaliteli bir oyuncu. Oynadığı
zaman belki tek başına maç alabile-
cek yeteneklerde bir oyuncu.
Böyle bir yeteneğin böyle ken-
dine ihanet etmesi hakikatten
beni de üzüyor. Uzun yıllar
Emre Mor'u çok iyi izlemek
varken şu anda izlemekten
mahrum kalıyoruz. Bu da
üzücü bir olay. İnşallah
kendine çeki düzen verir
ve bir an önce futbola
dönmeye çalışır ve fut-
boldan başka bir şey
düşünmez. Çünkü
böyle yetenekler
zor yetişiyor.
Galatasaray'a
gelirse bence
Fatih Terim'le
birlikte yükse-
lişe geçeceğini
düşünüyorum"
şeklinde 
konuştu.
DHA
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Milli takımda Türk teknik direktörlerin daha başarılı olduğunu anla-
tan Ergün Penbe, "Türk teknik direktör milli takımda daha başarılı. Türk

futbolcunun yapısını daha iyi anlayan o da futbolun içinden geldiği için futbol-
cunun neyi sevip sevmediğini bildiği için nasıl çalıştığını bildiği için bence Türk tek-

nik direktör daha faydalı. Milli takımı hocası zaten Türk olması gerektiğini
düşünüyorum" dedi. Ergün Penbe, yeni sezonda Galatasaray'ın

şampiyonlukta emin adımlarla ilerleyeceğini söyleyerek,
"Galatasaray son 2 yılın şampiyonu. Bunun avantajıyla

çıkacaktır. Oturmuş bir kadrosu var, iyi oyunculara
sahip. Eğer Avrupa'da da yoluna devam etmek
istiyorsa tabii ki biraz daha kaliteli oyunculara

sahip olması gerektiğini düşünüyorum.
Ama ligi kaldırabilecek, şampiyon olabi-
lecek bir kadroya sahip. Yaptığı trans-
ferlerle de gücüne güç kattı. Bu sene
şampiyonlukta Galatasaray'la kim
yarışacak göreceğiz. Galatasa-
ray'ın yine şampiyonlukta

emin adımlarla ilerleyece-
ğini düşünüyorum"
dedi. 

TÜRK HOCA 
DAHA FAYDALı

EMRE MOR 

ÇOK YETENEKLİ

BİR FuTBOLCu

FATIH HOCA MOR’U
ADAM EDECEKTIR!

Umut
Meraş için 

üç takım
devrede

Bursaspor'un 23 yaşındaki genç
savunmacısı Umut Meraş için

Beşiktaş, 7 milyon liralık teklif
sundu. Yurtdışından da

talipleri olan başarılı oyuncu 
için Lille Kulübü devreye 

girerken, Villarreal Kulübü de 
nabız yokladı. Reims 

Kulübü ise Bursaspor'a 
oyuncu için 

teklifini yaptı
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BurSaS-
Por’da umut

Meraş’ın trans-
ferine yönelik yeni gelişmeler yaşanıyor.
adı sıkça Beşiktaş ile anılan 23 yaşındaki
oyuncu için siyah beyazlı yönetim, 7 mil-
yon liralık teklif sundu. 7 milyon lirayı 7
uzun vadede çek şeklinde ödemek isteyen
Beşiktaş yönetiminin teklifi sonrasında
Bursaspor Kulübü, genç oyuncunun trans-
feri için yurtdışından gelen talepleri de
dikkate almaya başladı.

Erdoğan'dan bilgi aldı

Fransa ligue 1 ekiplerinden lille Kulübü,
umut Meraş için girişimde bulunurken;
oyuncu izleme şefi admar lopez, Bur-
saspor Sportif direktörü Selçuk Erdo-
ğan’dan oyuncunun gelişimi ve kişiliği ile
ilgili bilgi aldı. devre arasında da lille
Kulübü, genç oyuncuyu yakından takip
ederken görüşmelerin sürdüğü ve önü-
müzdeki günlerde Fransız kulübünün
teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Vıllarreal teklifi Costa'ya bağlı

umut Meraş’ın yurtdışında bir başka ta-
libi ise İspanya la liga ekiplerinden Vil-
larreal oldu. 31 yaşındaki sol bek
oyuncusu Jaume Costa ile yollarını ayır-
mayı planlayan İspanyol kulübü, bu
oyuncuyu satarak kadrosuna umut Me-
raş’ı dahil etmek istiyor. Genç oyuncu
için nabız yoklayan İspanyol yöneticiler,
Valladolid’e gitmesi beklenen Costa ile
yolların ayrılması halinde teklifini 
sunacak.

Reıms'den de teklif geldi

Öte yandan bir başka Fransa ligue 1
ekibi reims Kulübü de, umut Meraş için
kulübe resmi teklifini yaptı. Transfer gö-
rüşmelerini yürüten Sportif direktör Sel-
çuk Erdoğan’ın, bir yandan da Başkan
Mesut Mestan ve umut Meraş ile ortak
hareket ettiği öğrenilirken, genç oyuncu-
nun kulübe önemli bir bonservis bedeli
kazandırarak takımdan ayrılması
gündemde.

Ay yıldızlı formayı terletti

Bursaspor’un geçtiğimiz sezonun ba-
şında Boluspor’dan transfer ettiği genç
oyuncu, yeşil beyazlı forma ile geçtiğimiz
sezon toplamda 27 maça çıktı. İlk kez
Süper lig’de boy gösteren umut Meraş,
2 de gol kaydederken; aynı zamanda
gösterdiği performansla a Milli Takım’a
davet edilerek, Yunanistan ile oynanan
hazırlık maçında ilk kez ay yıldızlı formayı
terletti. dHa
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Kampa destek
için geldim
Bolu'da yeni sezona hazırlanan Özer Hur-
macı, Trabzonspor ve Fenerbahçe dönemi,
milli takım, Türk futbolu ve kendisine gelen
transfer teklifleriyle ilgili samimi açıklama-
larda bulundu. Türkiye Profesyonel Futbolcu-
lar derneği'nin kampına katılan Hurmacı,
transfer döneminde kulüp arayan futbolcula-
rın katıldığı bu kampta çok güzel ve verimli bir
ortam olduğunu belirterek, "Kamp güzel geçi-
yor. Böyle bir organizasyonu yaptığı için Tür-
kiye Profesyonel Futbolcular derneği'ne
teşekkür etmek gerekiyor. Bence ülke olarak
eksikliklerimizden bir tanesi de buydu. Burada
alt liglerde oynayan oyunculara çok büyük bir
destek sağlanıyor. Ben de
buraya onları desteklemek
için geldim. Gayet güzel, bir
Süper lig ekibinin çalışabi-
leceği bir ortam var" dedi.

Hiç pişman olmadım

Kalan futbol hayatını en iyi
şekilde değerlendirmeye ça-
lıştığını söyleyen Hurmacı,
"32 yaşına geldim. 15 sene-
nin 6 senesini büyük takım-
larda geçirdim. 6 senesini
de ankaraspor'da. Tabii ki
Fenerbahçe'ye gitmeden
önce avrupa'dan da teklifler
vardı. Biz Fenerbahçe'yi ter-
cih etmiştik o zaman. Hiçbir
zaman hiçbir tercihimden de
pişman olmadım” açıklama-
sını yaptı.

Trabzonspor kuvvet çalıştı

KENDiNE

iHANET
ETMESi

ÇOK ÜZÜCÜ

Bolu'da, kampta antrenörlük yapan Galatasaray'ın eski yıldız
futbolcusu Ergün Penbe, Emre Mor'un Galatasaray'a transfer
olacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Galatasaray'ın mutlaka Emre
Mor'un üzerinde etkisi olacaktır. Ben yıllardır birlikte çalıştığım
için Galatasaray'da Fatih hocayla kesinlikle etkisi olacağını
düşünüyorum. Fatih hoca Emre Mor'u adam edecektir" dedi
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MECLIS’TEN DONDU
YANLIS HESAP

“Kara delik” haline gelmesinden endişe edilen şehir hastanelerinde hem 
dövizle kira hem de hatalı sözleşme skandalı ortaya çıktı. Şirketlere fazladan
para kazandıracak hatayı düzeltmek için Meclis’e düzenleme getirildi

K amu Özel İşbirliği (KÖİ)
yöntemiyle Türkiye gene-
linde yapılan şehir hastane-

leriyle ilgili düzenlemede devletin
milyarlarca lira zarar etmesine yol
açacak büyük bir hata ortaya çıktı.
Skandal hata, dövizin geçen yıl aşırı
yükselmesi üzerine şirketlere fazla-
dan para ödenmek zorunda kalı-
nınca fark edildi. Hatanın
düzeltilmesi için Meclis'e alelacele
yasa teklifi getirildi. Meclis'te teklif
görüşülürken, devletin şehir hasta-
nelerine Türk Lirası (TL) ile değil
dövizle kira ödediği de ortaya çıktı.

'Sözleşme bedeli' eklendi

AK Parti Milletvekili Mustafa Sa-
vaş'ın hazırladığı torba yasa tek-
lifi, “ticari sır” olduğu
gerekçesiyle halktan gizle-
nen şehir hastaneleri söz-
leşmelerinde ve
mevzuatta “sözleşme
bedeli” ifadesinin yer
almadığını ortaya çı-
kardı. Sözcü'den Er-
doğan Süzer'in
haberine göre
TBMM Plan ve
Bütçe Komisyo-

nu'nda görüşülen teklifle ilgili mev-
zuata, “sözleşme bedeli” ifadesi ilk
kez eklenirken, ayrıca hastaneleri
yapan firmalara ödenecek “kulla-
nım bedelinin” yıllar içerisindeki ar-
tırım yöntemi de yeniden
düzenlendi. Türkiye çapında sayıları
her geçen gün artan şehir hastanele-
rinin yaratmış olduğu kamu zararı
da giderek büyüyor.

Yükselmesinden rahatsız olduk

Düzenlemenin gerekçesini anlatan
Sağlık Bakan
Yar-

dımcısı Halil Eldemir, "Geçen yıl
ağustos ayında yaşadığımız gibi, 
kur riskinin birden yükseldiği du-
rumlarda kullanım bedeli rakamımı-
zın çok yükselmesinden rahatsız
olduk. Yılbaşında bir bütçe yapıyo-
ruz, yıl sonuna kadar o bütçeyle
hastanelere kullanım bedeli ödemesi
yapıyoruz. Bu arada eğer kur çok
zıplarsa, enflasyon da ona paralel
gitmezse, bu sefer kur riskinden kay-
naklı olarak firmalara fazla para
ödeme durumunda kalabiliyorsu-

nuz. Bu tür sıçramalarda 
bu sorunun önüne

geçme adına
yaptığımız

bir şeydir
bu”

dedi.

Düzenleme komisyonda büyük tartışmalara yol açtı. CHP'li Mehmet Be-
karoğlu, “Bu değişiklik aslında geçmişte yapılan büyük bir hatanın, hatta

işlenen büyük bir suçun itirafı anlamına geliyor. Demek ki ticari sır denilerek
halktan saklanan bu sözleşmelerde çok büyük hatalar yapılmış, yanlışlıklar ya-

pılmış, kamu ciddi bir şekilde zarara uğratılmış, uğratılmaya da devam edecek”
dedi. CHP'li Abdüllatif Şener de parasını halkın ödediği sözleşmelerin bugüne
kadar sır denilerek halktan gizlenmesinin bu tür hatalara yol açtığını belirtirken, 
Fikret Şahin düzenlemeyle iktidarın gelecek öngörüsünün ne kadar zayıf olduğu-
nun ortaya çıktığını söyledi. İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz da hastanelere 
dövizle kira ödenmesinin büyük bir skandal olduğunu ifade etti.

Suçun itirafı
ANLAMINDA


