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Şehit mi, değil mi?

15 Temmuz Şehitleri
Anma, Demokrasi ve Milli

Birlik Günü’nünde konuşan Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Çalık,
“Tarih boyunca defalarca, Ça-
nakkale’de ve Kurtuluş Sava-
şı’nda cesareti ve dirayetiyle
düşmanın karşısına dikilen bu
aziz millet, 15 Temmuz’da da,
Atatürk’ün sözleriyle ifade etmek
gerekirse, ‘Ulusal egemenliğin bir
ulusun namusu, şerefi ve onuru
olduğunu’ dünya aleme 
gösterdi” dedi.  I SAYFA 4
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Millet gücünü
gösterdi

Gaziosmanpaşa Belediye
Başkanı Hasan Tahsin

Usta, 15 Temmuz'un yıldönü-
münde önemli mesajlar verdi.
Hain FETÖ kalkışmasını belli
çevrelerin tiyatro gibi göstermeye
çalıştığını anlatan Usta, “15
Temmuz bir tiyatro değildir. Di-
reniştir, milletin zalimlere karşı
kazandığı bir zafer ve yazdığı bir
destandır. Ve hiçkimse bu direnişi
bu destanı hiçe sayamaz, yok sa-
yamaz” diye konuştu.  I SAYFA 8
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Kimse direnişi
hiçe sayamaz

TURKIYE’YI ELE 
GECIREMEZLER

Hain FETÖ kalkışmasının
milletin gücüyle durduruldu-

ğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'deki
bu birlikteliği kimsenin bozamayaca-
ğını belirtti. Erdoğan, “15 Tem-
muz'dan sonra artık hiç kimse
milletin iradesine el uzatmayı aklının
ucundan bile geçiremeyecektir. Hiç-

bir ihanet şebekesi hiçbir terör örgütü
birliğimizi beraberliğimizi kardeşliği-
mizi asla bozamayacaktır. Öyleyse
ne diyoruz, tek millet, tek bayrak, tek
vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep birlikte
Türkiye olacağız. Bundan taviz 
vermeyeceğiz” dedi.
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TEK MİLLET TEK DEVLET TEK VATAN

Türkiye'yikaranlığa sürüklemek
isteyenler olduğunu fakat bun-

lara hiçbir zaman fırsat vermeyecekle-
rini kaydeden Erdoğan, “Ruhlarını
iblise satanlar var. Daima kötülük düşü-
nen müptezeller var. Ama o müptezeller
Türkiye’yi ele geçiremeyecekler. O ka-
ranlık gecede okunan selalar kalpleri-

mizi nasıl bütünleştirdiyse inşallah bun-
dan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza
devam edeceğiz” diye konuştu. CHP
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Tem-
muz gecesi Bakırköy Belediyesi'ne gitti-
ğini de anımsatan Erdoğan, “Saat
23.15 civarı tankların arasında Sayın
Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti”dedi.
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RUHLARINI İBLİSE SATANLAR VAR

15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü'nde, Gök-

çeali Mahallesi'ndeki Çatalca
Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret
eden Belediye Başkanı Mesut
Üner, askerlerle sohbet ederek
“hayırlı görevler” temennisinde
bulundu. Mehmetçik'in her daim
bu milletin baştacı olduğunu söy-
leyen Üner, “Ordumuz ve milleti-
mizle birlikte hiçbir zaman
hainlere fırsat vermeden ülkemizin
ilerleyişini sürdüreceğiz” dedi.
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Mesut Üner kışla 
ziyareti yaptı

Kağıthane Belediyesi 15
Temmuz Darbe Girişi-

mi'nde hayatını kaybedenleri ve
gazileri unutmadı. Kağıthane
Meydanı'nda düzenlenen prog-
ramda konuşan Belediye Başkanı
Mevlüt Öztekin, “Fethullah Terör
Örgütü (FETÖ) tarafından 15
Temmuz 2016’da düzenlenen
hain darbe girişimini milletimiz
tanklara tüfeklere karşı durarak
defetti” dedi. I SAYFA 6
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Millet tanklara
karşı durdu

GENEL KURULLARI ÖNE ÇEKİN
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB
bütçesinin 3’te 2’sini oluşturan iştirak

şirketlerindeki yönetim krizi ile ilgili çarpıcı
açıklamalar yaptı. İmamoğlu, iyi niyetli ol-
mayan bir şekilde şirketlerin kuruluş yönet-
meliğinin verdiği yetki ile 45 günlük sürenin
tamamının kullanıldığını, neredeyse Ağustos
ayının sonuna doğru genel kurul kararları
alındığını belirterek iştiraklerin yöneticilerine,
genel kurullarını öne çekmeleri çağrısı yaptı. 
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MİLLETE AFİŞE EDECEĞİM

İmamoğlu, “Niye duruyorlar orada?
Genel kurul vesaire yapıldıktan sonra

da herkesi deşifre edeceğim. Milletin malının
üzerine oturmasınlar kardeşim. Bıraksın git-
sinler, kadroları oluşturalım, işimize bakalım.
Süreleri bitti. Orada artık kimin durduğunun
bir önemi yok. Suç duyurusunda bulunaca-
ğım. Tarihe not düşeceğim. Afişe edeceğim,
millete anlatacağım. Ben insanlara böyle söz
verdim” ifadelerini kullandı.
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SUC DUYURUSUNDA
BULUNACAGIM

İmamoğlu, istifa etmeyen
isimleri sert bir dille eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir
Belediye (İBB) 

Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, belediyeye

bağlı iştirak şirketle-
rindeki yönetim

krizine ilişkin 
konuştu. İmamoğlu,

“Niye duruyorlar
orada? Süreleri bitti.

Orada artık kimin 
durduğunun bir önemi
yok. Suç duyurusunda

bulunacağım. Tarihe
not düşeceğim” dedi

15 TEMMUZ 

GIRISIMIDIR

15 TEMMUZ 

GIRISIMIDIR

15 TEMMUZ 

GIRISIMIDIR

15 TEMMUZ 

GIRISIMIDIR

15 TEMMUZ 

GIRISIMIDIR

15 TEMMUZ 

GIRISIMIDIR
15 Temmuz'un doğrudan bir darbe gi-
rişimi olduğunu belirten CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyeti-
mize, demokrasimize, tarihsel birikimimize
yapılmış alçak bir saldırıdır. 15 Temmuz
2016'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün anaya-
sal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe
girişimi, halkımızın, parlamenterlerimizin ve
tüm siyasi partilerin demokrasiye bağlılıkları
doğrultusunda kullandıkları 'Direnme hakkı'
sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır” dedi.
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DARBE 

KIRMIZI BEYAZ İSTANBUL
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
günü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gök-

delenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökde-
lenlerdeki dev bayraklar görsel şölen
oluşturdu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik gününün 3. yılında Maslak'ta bulu-
nan gökdelenler Türk bayraklarıyla do-
nandı. Gökdelenlerin üzerlerine asılan
Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle
Maslak adeta kırmızı beyaza büründü. 
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Silivrili CHP’liler
yeni uyandı!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz ile bir önceki belediye başkanı
Özcan Işıklar arasında yaşanan araç
kiralama tartışmalarına, CHP Silivri
eski ilçe başkanlarından Mümin
Tuğlu da dahil olarak; CHP'nin 31
Mart seçimlerinde Silivri'de kaybet-
mesinin tek nedeninin Özcan Işık-
lar'ın belediye başkanlığı
döneminde yaptığı
tutum ve davranışlar
olduğunu kaydetti.
İyi de Mümin hocam
günaydın diyeceğim.
İlçe başkanıyken bun-
ları neden dile
getirmedi-
niz...?

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 3’te

Böyle darbe mi
olurmuş? Olur...

15 Temmuz bir darbe girişimidir. Dar-
beye tiyatro diyenlere, darbe olmadığını
savunanlara tarihte başarıya ulaşan ve
başarısız olan iki darbe girişimiyle örnek
vereceğim. Tarihimizin son 60 yılında
başarıya ulaşmış 4 darbe, arka planda
ise başarısız olmuş onlarca darbe 
hazırlığı ve girişimi var.
Osmanlı ve onun bir anlamda devamı
olan Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin tarihi bir darbe-
ler tarihidir. 31 Mart 1909
yılında Bab-ı Âli baskını
diye geçen darbe; Enver
Paşa ve bir grup İttihat Te-
rakki'nin Fedai grubu ile
gerçekleştirildi. Öyle
yüzlerce subay filan
da yoktu...

Ali Tarakcı’nın köşe yazısı sayfa 5’te

KAMYON DEVRILDI
TRAFIK KILITLENDI
Eyüpsultan D-20 Karayolunda, hafriyat kamyonu sürücüsü, aniden duran taksiye ve yan
tarafındaki şehirlerarası otobüse çarpmamak için manevra yaparken kamyon devrildi. 
Sürücünün ağır yaralandığı kazanın ardından İstanbul Havalimanı yönünde trafik oluştu

D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde İstanbul Ha-
valimanı yönünde saat 15.45 sıralarında meydana

gelen kazada, iddiaya göre 34 KL 7520 plakalı hafriyat
kamyonunun sürücüsü Gökmen Türkeli, önünde ilerle-
yen taksi sürücüsünün aniden durması nedeniyle yolun

soluna manevra yaptı. Türkeli, o sırada solundan ilerle-
yen şehirlerarası otobüse çarpmamak için bu kez de sağ
tarafa doğru manevra yaparken, toprak yüklü kamyon,
sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Ağır yara-
lanan ve araç içinde sıkışan Gökmen Türkeli, yoldan
geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Türkeli, am-
bulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DURUMU AĞIR
ç

İstanbul, Roma
şehrine

dönüşebilir
İsviçre'nin Zürih kentin-
deki ETH Üniversite-

si'nde yapılan bir araştırmada
iklim değişikliğinin 2050 yılına
kadar dünyanın başlıca 520
kentini nasıl etkileyeceği ince-
lendi. Araştırmaya göre orta-
lama hava sıcaklıkları
açısından, “İstanbul Roma'ya,
İzmir Adana'ya, Ankara ise
Taşkent'e benzeyebilir.  Küresel
sıcaklıklardaki 2 derecelik artı-
şın devam edeceğini belirten
uzmanlar, 30 yıl içinde İstan-
bul'un iyiden iyiye ısınan, sıcak
bir kent olacağını ve Akdeniz
ikliminin şehirde egemen ola-
cağını iddia etti. I SAYFA 5
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İl Müftüsü
Maşalı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ya-
yımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık

bulunan İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Ma-
şalı görevlendirildi. Söz konusu karar 2547 sayılı Yükseköğre-
tim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.
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Kemal
Kılıçdaroğlu

Mehmet
Murat
Çalık

Hasan
Tahsin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde
Atatürk Havalimanı’nda halka hitap etti. Darbe girişimini lanetleyen Erdoğan, “Ruhlarını iblise satanlar
var. O müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler. O karanlık gecede okunan selalar kalplerimizi nasıl 
bütünleştirdiyse inşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu

Recep
Tayyip

Erdoğan



V ücudumuzdaki en büyük ekleme
sahip olan kalça bölgesinde ağrı
varsa vakit kaybetmeden uzmana

danışılmalıdır. Aksi halde hareket kabiliyeti
kısıtlanır, yaşam kalitesi düşer, altta yatan
ciddi bir hastalık varsa atlanıp tedavisi geci-
kebilir. Kalça ağrılarının, bel fıtığı ağrılarıyla
sıklıkla karıştırıldığını belirten Memorial An-
kara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Özsoy, kalça
ağrıları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi
verdi.

Bıçak saplanır gibi

Yetişkinlerdeki kalça ağrıları daha çok kasık
içinde ve kalçanın dış tarafında hissedilmek-
tedir. Çoğunlukla kalçadaki yaralanmalar-
dan ya da kireçlenmelerden kaynaklanan bu
ağrılar, mekanik şekilde ortaya çıkmaktadır.
Kalça ağrıları daha çok yürürken, merdiven
inip çıkarken, öne doğru eğilip ayakkabı bağ-
larken, çorap giyerken, bacak bacak üstüne
atarken ya da bir arabaya inip binerken ani
bıçak saplanmaları olarak kendini belli 
etmektedirler.

Sportif performansı düşürür

Genç yaş grubunda yani 30’ lu ya da 40’lı
yaşlardaki kişilerde görülen kalça ağrılarının
sebepleri arasında, genellikle kalça içindeki
“Labrum” denilen yumuşak dokuların yara-
lanmaları, yırtıkları ya da kalça kemiği üze-
rindeki şekil bozuklukları
bulunmaktadır.Eğer böyle bir durum varsa,
kişilerde spor yaparken ya da uzun yürüyüş-
lerde kasığın içinde, kalçanın dış ya da iç ta-
rafında ağrı olmakta ve sportif performans
düşmektedir. Bu hastalığa kalçada sıkışma
hastalığı ya da kalça içinde yırtıklar 
denmektedir.

Tedavinin parçası

Bu tür hastalara uygulanan tedavi yaklaşımı
genellikle ilk önce istirahat şeklinde olmakta-
dır. Hastaların kalça röntgenlerinde ya da
MR’larında şekil bozukluklarının görülmesi
sonucunda, öncelikle fizik tedavi ya da PRP

enjeksiyonu denilen, yani has-
tanın kendi kanından elde edi-
len trombositlerin kalça
eklemi içine verilmesi şeklin-
deki tedavi yöntemi uygulan-
maktadır. Bu
tedavi yöntemleri
çoğunlukla hasta-
ların şikayetlerinin
azalmasına ve
genel durumun iyi-
leşmesine yardımcı
olmaktadır.

Bacak bacak
üstüne
atamıyorsanız
dikkat

Ancak şikayetler her
şeye rağmen geçmi-
yorsa, kişinin günlük
hayatını etkiliyor, hare-
ketleri kısıtlıyor ve
bacak bacak üstüne at-
mayı engelliyorsa cer-
rahi müdahalede
gerekebilir. Genç yaş gu-
rubunda yer alan hasta-
lara kalça artroskopisi
uygulanmaktadır. Bu cer-
rahi yöntemle kalçaya 3-4
delikten girilip, kamera eşliğinde yüksek tek-
noloji kullanılarak, kemiklerdeki şekil bozuk-
lukları tıraşlanmakta ya da oluşan yırtıklar
dikilmektedir.

Orta yaş grubunu tehdit ediyor

Daha ileri yaşlardaki kişilerde ise kireçlenme-
ler ve eklem aşınmaları görülmektedir. Kireç-
lenmede ağrı daha çok ilk birkaç adımda
olurken, biraz ısınmanın ardından azalabil-
mektedir. Fakat kireçlenme ilerledikçe topal-
lama, kasığa vuran ağrı, hatta bacakta ciddi
hareket kısıtlılığı sürekli hale gelebilmektedir.
Bu tür durumlarda kilo vermek, zorlayıcı ak-
tivitelerden uzak durmak ve fizik tedavi fayda
göstermektedir. Bununla birlikte kireçlenme
çok ileri değilse kalça ekleminin içine kaygan-
lığı artırıcı bazı sıvıların enjeksiyonu, ağrı se-

viyesini azaltmaktadır.

İleri düzey 
kireçlenmesi olanlar

Kişide kireçlenme seviyesi
çok ileri düzeydeyse kalça
protezi uygulanmaktadır.
Bu ameliyatta aşınmış olan
kısımlar çıkarılıp yerine
metal,polietilen denilen
yüksek sağlamlıkta plastik

ve seramik parçalardan oluşan
protez takılmaktadır. Böylece ağrısız hareke-
tin geri kazanılması sağlanmaktadır.

Bel fıtığı ağrıları ile karıştırılabilir

Kalça ağrılarıyla, bel fıtığı ağrıları birbiriyle
karıştırılabilmektedir. Hatta bazı hastalarda
hem kalça hem de bel sorunu bir arada ola-
bilmektedir. Bu tür durumlarda ağrının nere-
den kaynaklandığını tespit edebilmek için
hastanın kalça ekleminin içine uyuşturucu
enjeksiyonu yapılmaktadır. Böylece kalça ek-
leminin ağrısını 4 saatliğine geçirerek, ağrının
belden mi yoksa kalçadan mı geldiği ayırt
edilebilmektedir. Bu tür durumlarda yaşanı-
lan en büyük sorun ağrının doğru tespit edi-
lemeyip, yanlış cerrahi uygulanmasıdır. Bel
ağrıları genellikle popo bölgesinde ve kalça-
nın arkasından başlayıp bacağın arkasından
topuğa kadar vuran bir ağrı şeklinde mey-

dana gelmektedir. Bu tür hastaların şikayetle-
rinin iyi dinlenilip, tetkiklerinin dikkatlice in-
celenmesi gerekmektedir.

Ağrı geçmiyorsa dikkat!

Kalça ağrılarında tanı konulması için mut-
laka röntgen; eğer yırtıktan şüpheleniliyorsa
o zaman MR görüntüsü istenmektedir. Her
ağrı için hemen doktora gitmeye gerek yok-
tur ve evde gözlem yeterlidir.
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T an Taşçı geçtiğimiz hafta Mask Be-
ach’te sahne aldı. Tan’ın konserine
defalarca kez gitmiş birisi olarak

şunu net bir şekilde söyleyebilirimki, CD
kaydından farksız! O derece kusursuz…
Tan değil günlerce, asır-
larca hiç durmadan
şarkı söylese, bir saniye
bile gözümü çevirme-
den ve ara vermeden
dinlerim. Benim için
Tan Taşçı Türkiye’deki
en iyi sestir ve en iyi sa-
natçıdır! Gerçek bir sa-
natçı kişiliğiyle de
insanlara örnek olmalı.
Günümüzde birçok şar-
kıcının ve sanatçının in-
sanlara iyi örnekler
olmadığına, sevenlerini kandırdığına ve
belli bir duruşu olmadığına şahit oluyoruz. 

Oysaki Tan’ın duruşu en başından beri
belli. Hiçbir zaman duruşunu bozmadı. Ona
buna yalakalık yapmadı. Neyse o oldu. 

Şu an günümüzde çoğu kişi çakma izlen-

meler, beğeniler, takipçiler ve yorumlar
satın alarak sevenlerinin hileyle gözünü bo-
yuyor. İşin daha da beteri işverenler de bu
çakma verilere inanıp iş veriyorlar. Bu sa-
dece müzik sektöründe değil, medyanın her

alanında var. Tan’ın hiçbir
zaman bu tarz hilelerle işi
olmadı. Hatta bu konu
için bir röportajında şöyle
bir şey söylemişti: “Bana
sahte tıklanmayı teklif et-
tiklerinde aklıma ilk gele-
cek şey; 100 milyon tık
alırsak, 100 milyon kişiyi
kandırmış ve yalan söyle-
miş oluyoruz. Fazla ince
düşünüyorum belki, ama
bu bana uzun vadede ka-
zandırdı. Keşke bunu gör-

seler de, hep beraber yürüyebilsek doğru
yolda.” Allah aşkına bu güzel düşünceye
sahip olan kaç sanatçı var? Tan’ı ben kaya-
lıkların içinde açan çiçeğe benzetiyorum.
Bu yalan dolanla kirlenmiş müzik sektörü-
nün içinde tertemiz bir şekilde öylece duran

bir çiçek… 
Tan ilk albümü olan “Rica

Ederim”i 2005 yılında yayınlamıştı ve ilk
çıktığı günden beri Tan’ı dinliyordum, şar-
kılarını seviyordum ama kişiliği konusunda
bir bilgim yoktu. Fakat son yıllarda ne oldu
ben de anlamadım, onu dinlediğimde sesi
sanki daha fazla yüreğime işlemeye baş-
ladı. Bir de zaman geçtikçe ne kadar efendi
olduğunu görüyorum, iyi niyetini hissediyo-
rum ve hani çocukken denizden deniz ka-
buklarını toplarken o hiçbirine benzemeyen
eşsiz deniz kabuğunu bulup sevinirsin ve
onu hepsinden ayırıp alırsın ya, işte öyle bir
şekilde onu alıp tüm sanatçılardan farklı
konumluyorum. Hiçbirine benzemiyor. Ev-
rene güzel enerjiler göndermesi, zaman
zaman karamsar düşünse de pozitif düşün-
celeri hayatından eksik etmemesi, sakin bir
yapısı olması, tatlı davranışları, tatlı söy-
lemleri ve daha bir sürü şey. Ayrıca Tan çok
özel ve çok asil. Hayvanları da çok seviyor
ve onlara merhamet gösteriyor. 

Paylaşımda bulunduğu ve aklımdan çı-

karamadığım bir sözü geldi dilimin ucuna:
“Her sözü evrenin işittiğini, gün gelip mu-
hattabının da duyacağını, hatta farkında
olmadan duyduğunu da bil..” Ne kadar an-
lamlı... Tüm sözcüklerimizi evren duyu-
yorsa, o zaman evrene güzel mesajlar
gönderelim. Ben de evrene güzel mesajlar
gönderenlerdenim, ama bunu sırf “Hadi
evrene güzel mesaj göndereyim bari” diye
yapmıyorum. İçimden geliyor. İstediğim
şeyi istemsizce sürekli hayal ediyorum ve
içimdeki kelebeklerin heyecanıyla onun ger-
çekleştiğini zihnimde canlandırıyorum. Ev-
rene çok güçlü enerjiler göndermiş
olmalıyımki, gerçekleşmesini hayal ettiğim
şeyler gerçek oldu. Tabi en başta Allah is-
tedi. Ben imkansıza inanmıyorum, ee ne de
olsa hayal edebildiğimiz her şey gerçektir.
Düşünürüm ve sonra “Neden olmasınki?”
derim. Bana “Polyanna” diyenler de oldu,
ama napalım ben de böyleyim. Pozitif dü-
şünmekten, olumlu konuşmaktan, güzel
bakmaktan ve minicik şeylere bile küçük
çocuklar gibi sevinmekten kendimi alamı-
yorum. “Oleyyy” diye çığlıklar atarak, evin
içinde zıplayarak seviniyorum. Evrenin de
beni böyle çocuklar gibi sevinirken görmesi
hoşuna gidiyor olmalı ki, tüm enerjilerime
olumlu yönde karşılık veriyor. Keşke herkes
Polyanna gibi olsaydı. Ama Tan gibi de ola-

bilir. Böylece müzik sektörü de adaletli bir
şekilde ilerlerdi.

Şu an elimde Tan’ın son yayınladığı
“Bana Aşktan Söz Etme” albümü var. 
Albümdeki tüm şarkıların söz ve müzikleri
Tan’a ait. Şarkıların hepsi birbirinden ha-
rika, soundlar muhteşem ve albüm aşırı 
kaliteli. 

Özellikle “Yalan” ve “Yaptığımız adam-
lıklar uğramaz mı zor zaman?” gibi tatlı
sözler içeren “Hafız” şarkısı çok sevildi.
Ben tüm şarkıları sevdim, ama “Bilsen
nasıl zor yaşamak, sensiz olduğumu bil-
mek. Her şeyi adarken böyle bir yalanı sev-
mek” sözlerini içeren “Yar Elinden”
şarkısı kalbimde biraz daha fazla yer kap-
ladı. Önceki şarkılarına baktığımda da
“Elbet” şarkısını ayrı seviyorum. Bu arada
yorumladığı 90’lar şarkıları da ayrı bir
keyif veriyor. 

Sadece sesine ya da cismine değil, sa-
mimi niyetine de vurulduğum(uz) Tan’ın
yolu hep açık olsun, keza ben son nefesimi
verdiğim ana kadar Tan dinlemek istiyo-
rum. Huzur bulduğum bazı sesler var; kuş-
ların cıvıltıları, yağmurun sesi, yeni doğan
günün sesi ve hepsinden farklı olarak yal-
nızca bir insan sesi… Yalnızca Tan’ın sesi...
Hiçbir şarkı ve hiçbir ses, kalbimin Tan din-
lerken attığı melodiyi tutturamaz… 

Kayalıkların içinden açan çiçek
Tan Taşçı
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Çarşı Migros Karşısı 

bacaklarInIza
IyI bakIn

Bu tür ağrıların çoğunluğu

genetik yapıda olmakla be-

raber, kalça ağrılarını yaşa-

mamak ya da kurtulmak

için bazı öneriler şunlardır:

1. Ağrıları azaltmak için

kilo almamak

2. Kemik sağlığını korumak

için sigara içmemek

3. Günlük yürüyüş yapmak

4. Dengeli beslenmek

5. D vitamini almak için 

20 dakika güneş altında 

durmak
6. Yaşa göre yeterli kalsi-

yum almak

Kalça ağrılarından

korunmak için 

6 önerİ

Kulaklarınız
AğrımAsın

Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden
Op. Dr. Oğuz Yılmaz, yaz mevsiminde sıkça
karşılaşılan kulak enfeksiyonları hakkında bilgi verdi

YAz mevsiminin sıcak günlerinde serinle-
mek için havuz ve denizde uzun vakitler
geçirmek, kulak enfeksiyonlarına yol açabi-

liyor. Kulağa su kaçması ve buna bağlı tıkanmalar ile
orta kulak iltihapları, bu sorunların önemli bir bölü-
münü oluşturuyor. Genellikle kulak kanalı kaynaklı bu
problemler erken müdahale edildiğinde kalıcı bir
hasar yaratmaksızın tedavi edilebiliyor. Kronik kulak
hastalıkları olan ya da basınç problemleri olan kişile-
rin özellikle yaz aylarında dikkatli olmaları gerekiyor. 

Islak kalması enfeksiyon nedeni

Yaz ayları ile birlikte özellikle dış kulak yolu iltihapları
sıklığı belirgin bir artış göstermektedir. Bunun en
önemli nedeni sık duş alma, havuz ve denizde uzun
süreler geçirmektir. Dış kulak yolu rahat havalanama-
yan dar yapısıyla, ıslanma ve sonrasında da tam ola-
rak kurumayıp nemli kaldığında enfeksiyona yatkın
hale gelir. Nemli olan ve kurulanmayan bu bölgede il-
tihap gelişebilir. Özellikle yüzücülerde ve doğuştan dış
kulak yolu dar olanlarda bu durum daha çok ortaya
çıkmaktadır. Kulak kanalında kalan suyun içeriğindeki
mikrop ve bakteriler de kanal içinde hızla üreyerek en-
feksiyon riski oluşturmaktadır. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Anne sütü gibisi yok
Anne sütünün,
anne ve bebek açı-
sından pek çok fay-

dası bulunuyor. Bu nedenle
doğumdan hemen sonra be-
beklerin anne sütü ile beslen-
mesi ve bunun ilk altı ay
yalnızca anne sütü ile devam
etmesi öneriliyor. Bebeğin
6’ıncı aydan sonra anne sü-
tüne ek olarak destek gıdalar
ile beslenme programının
oluşturulması ve sürecin de 2
yaşına kadar devamı önem ta-
şıyor. Çünkü bebek, anne sütü
ile ne kadar uzun süre besle-

nirse yararı o kadar fazla ve
kalıcı oluyor. Memorial An-
talya Hastanesi Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum
Bölümü’nden Op. Dr. Gülbin
İşgören, anne sütünün bebek
ve anneye yararları hakkında
bilgi verdi.

Büyümek için şart

Anne sütü bebek için en iyi, en
taze, en doğal ve en temiz be-
sindir. Bebeğin büyüme ve ge-
lişimi için; yeterli miktarda
yağ, karbonhidrat, su, protein,
vitamin ve mineral içermekte-

dir. Bebeğin gelişimi süresince
değişen ihtiyaçlarına uygun
olarak sütün içeriği de değiş-
mektedir. Anne sütü ekono-
miktir, her zaman uygun
sıcaklıkta ve kıvamdadır.
Herhangi bir hazırlık
gerektirmez ve zah-
metsizdir. En
önemlisi emzirme
sırasında anne ve
bebek arasında
çok özel ve güzel
bir bağ kurulma-
sını, bebeğin duy-
gusal tatminini sağlar.



SALI 16 TEMMUZ 2019

GÜNCEL

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile
bir önceki belediye başkanı Özcan Işıklar
arasında yaşanan araç kiralama tartış-

malarına, CHP Silivri eski ilçe başkanlarından
Mümin Tuğlu da dahil oldu.

'Volkan Yılmaz da Özcan Yılar mı' başlığı ile
yazdığım köşe yazısına açıklamalarda bulunan
Mümin Tuğlu, CHP'nin 31 Mart seçimlerinde
Silivri'de kaybetmesinin tek nedeninin Özcan
Işıklar'ın belediye başkanlığı döneminde yaptığı
tutum ve davranışlar olduğunu kaydetti.

Mümin Tuğlu şu açıklamalarda bulundu:

Sayın Mehmet Mert; yazınızı dikkatle 
okudum. Ancak 35 yıldır Silivri’de 3 dönem 
belediye başkanlığı, 3 dönem ilçe başkanlığı,
8 kez kurultay delegeliği, 2 kez de milletvekili
adaylığı olan bir kişi olarak, birkaç konuda 
açıklamaya ihtiyaç vardır...

Özcan Işıklar’ın seçim kaybetme nedenini
DSP adayının aldığı oya bağlamışsınız.

31 Mart’tan bugüne kadar Özcan Işıklar ve
Suna Göçengil bu savın altına sığınarak, mağ-
durları oynamakta, gelişmeleri uzaktan takip
edenler de bunların anlattığı masala 
inanmaktadır.

Şöyle ki: ben Selami Bey’in avukatı ve 
savunucusu değilim. Kendisiyle SODEP kurulu-
şundan beri tanışmakta olup, 2000 yılına kadar
Deniz Baykal’la politika yaptık. O tarihten sonra
herkes kendi yoluna gitti.

2004 seçimlerinde Selami Bey Genç Par-
ti’den aday ilken, Özcan Işıklar'da onun seçim
koordinasyon ve para işlerini takip ediyordu.
2004 yerel seçiminden sonra CHP'ye kaydı
genel merkezimizi de ikna ederek tarafımdan
yapılmıştır. 2019 seçiminde Selami Bey 6 bin oy
almıştır. Fakat 10 yıl belediye başkanlığı yapan
Özcan Işıklar Ekrem İmamoğlu’dan 14 bin oy
az almış ve 3 bin oyla seçimi kaybetmiştir. Oyu
bölündü diyelim, arkada 8 bin oy kalıyor. En
yakın Büyükçekmece ve CHP’li belediyelere
baktığımızda, belediye başkanları Ekrem Bey’e
çıkan oy kadar kendilerine de almışlardır. Oyum
bölündü diyerek , bu gerçeği yok sayamazlar.

CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil Silivri’de 5
aday adayımız olduğu halde 4 adayı yok 
sayarak sürekli yanında taşımıştır.

Sonuçta Işıklar'ın dışında hangisi aday olsa
seçim kazanılırdı.

Seçim kendi partilisini ötekileştiren, kibirin-
den yanına yaklaşılmayan, son meclis üyelerinin
çoğunluğunu geçmişte başka partilerde görev
yapmış adaylardan seçen meclis üyelerinin 
aldığı oydan bile az oy alan Özcan Işıklar'dır.

İlçe başkanına ne diyeyim, kendisi partinin
bir numaralı temsilcisi olmasına rağmen 
Işıklar'ın gölgesine sığınıp, sözünden dışarı 
çıkmamıştır.

Bu ikilinin mağduru oynayarak, kazanılan
Büyükşehir’den nemalanmaya kalkması kabul
edilemez.

Şimdi bu gerçekleri dile getiren Mümin Tuğlu
ve bir grup partiliyi disiplin soruşturması ile par-
tiden uzaklaştırıp, at oynatmak 
istemektedirler.

Sayın Mert “Kargadan korkan darı 
ekmezmiş.” derler.

Demokrasiyi partimizde 
yerleştirip, geliştirmezsek ülkemize 
nasıl yerleştireceğiz.

Saygılar sunuyorum...

Tuğlu gibi düşünenlere sözüm şu; Aklınız 
başınıza yeni mi geldi...!

Bu açıklama kendi tabiri ile; Silivri’de 3
dönem belediye başkanlığı, 3 dönem ilçe baş-
kanlığı, 8 kez kurultay delegeliği, 2 kez de mil-
letvekili adaylığı olan 35 yıldır bu ilçede siyaset
yapan bir kişi olan Mümin Tuğlu'nun açıklaması
bu şekilde.

Bir siyasetçiden çok öğretmenliğini daha
fazla önemsediğim Mümin hocamıza ve Silivri
CHP içerisinde onun gibi düşünenlere şunları
söyleyeceğim.

Evet söylediklerinizin eksiği var fazlası yok.
Evet Özcan Işıklar 10 yıllık görev süresince

başarılı işlere imza attığı kadar yönetim zafiyeti
de göstermiştir.

Evet CHP'nin ülke genelinde oylarını artırma-
sına rağmen, İstanbul Büyükşehir belediye se-
çimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kasırga 
etkisi gösteren rüzgarına rağmen Silivri gibi
CHP'nin kalesi sayılacak bir ilçede seçim 
kaybetmek hakikaten akıl dışı olsa gerek.

Evet Silivri'de yaşanan bu seçim sonuçlarına
CHP adayının özellikleri dışında rakiplerden
DSP adayının CHP kökenli oluşunun ve Cumhur
İttifakı adayının MHP'li oluşunun da katkısı
var...

Ancak ve lakin...
Gerek 10 yıl Özcan Işıklar başkanlık yaptığı

yıllarda hata yaparken...
Siz CHP İlçe başkanlığı yapıyordunuz Sayın

Mümin Tuğlu hocam.
Gerek adaylık süresince ve seçim süresince

hatalar boy gösterirken...
Siz yine Silivri'de yaşıyor ve siyaset 

yapıyordunuz Mümin ağabeycim.
Neden sesinizi çıkartmadınız?
Sustunuz.
Bu satırların yazarı Özcan Işıklar'ı defalarca

eleştirdiğinde olumlu veya olumsuz neden tepki
göstermediniz.

Size sadece bir şey söyleyeceğim.
Kaybedene vurmak kolaydır.
Zor ve doğru olan zirvede olanın yanlışlarını

ve hatalarını dillendirmektir.
Bir önceki yazımda ben de aynen onu söyle-

mek istedim ve Silivri'nin şimdiki başkanı Vol-
kan Yılmaz'a seslenerek; seçim geride kaldı,
Silivri sizden hizmet bekliyor ve siz her defa-
sında bir önceki yönetimin eksiklerini söylemek
yerine hizmetlerinizle bunu hissettirseniz o sizin
belirtmeye çalıştığınız eksiklikleri ve hataları 
Silivri halkı görecektir.

Gördüğü zaman da on misli yüz misli tesir 
ettirecektir.

Sizin söylemenizle o yanlışlar pek
anlaşılmıyor.

Artık uzay çağındayız ve bu çağın insanları
söylenenlere değil, gördüğüne ve yapılanlara
inanıyor...

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Silivrili CHP’liler
yeni uyandı!

Gsm: 0533 211 48 61 
Dizdariye Mh. Karaağaç Sk.No:4 

Büyükçekmece / İST. 
(Devlet Hastanesi Arkası)

K aza saat 08.30 sıralarında Şile Yolu
Ömerli Mevkii İstanbul istikame-
tinde meydana geldi. Erkan

Yaman (41) kullandığı 34 FN 1756 plakalı
otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrol-
den çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerleri
aştıktan sonra şarampole yuvarlandı. Ters
dönen araçta sürücü aracın içinde sıkıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen

itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jan-
darma ekipleri olay yerinde dubalarla
önlem aldı. 

Kurtarılamadı

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık
yarım saat süren çalışmaları sonucunda
sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekip-
lerinin yaptığı incelemede sürücünün haya-

tını kaybettiğini belirledi. Kazayı gören bir
vatandaş "Seyir halindeydik, araç şaram-
pole yuvarlanmış. Yardıma geldik. İtfaiye
ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye ko-
nuştu. Sürücünün cenazesi şarampolden
çıkarılarak ambulansla İlhan Varank Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi morguna kal-
dırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili
soruşturması devam ediyor.  DHA
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Beylikdüzü’nde yıkım gerginliği
Beylikdüzü'nde yıkım ger-
ginliği yaşandı, Bitişik olduğu
için kendi binalarına zarar

göreceğini düşünen bina sakinleri ta-
banca ve av tüfeğini alarak balkona
çıktı. Olay saat 11.00 sıralarında ya-
kuplu Mahallesi 30. Sokak'ta mey-
dana geldi. 5 katlı bitişik 2
binadan birinin sakinleri bir
inşaat şirketiyle anlaşarak
yıkılıp yeniden yapılma-
sına karar verdi. diğer
bina sakinleri ise bi-
nalarında oturmaya
devam etti. Bu
sabah yıkım için
bina önüne gelen
firma yetkilileri bina
sakinlerinin tepki-
siyle karşılaştı.

yıkım sırasında binaların bitişik olma-
sında dolayı kendi binalarının da zarar
göreceğini söyleyen ev sahipleri ile gö-
revliler arasında tartışma yaşandı.

Av tüfeği ve tabanca çektiler

Tartışmanın büyümesi üzerine yıkıma
engel olmak isteyen iki bina sakini evle-
rindeki tabanca ve av tüfeğini alarak bal-
kona çıktı. Silah çeken ev sahiplerini
gören görevli ve vatandaşlar durumu polis
ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok

sayıda polis ekibi sevk edildi. olay
yerine gelen polis ekipleri çelik

yeleklerini giyerek uzun nam-
lulu silahlarla çevrede güven-

lik önlemi aldı. zaman
zaman polisle ev sahipleri
arasında gergin anlarında
yaşandığı olayda bal-
kona çıkan iki kişi polis
ekiplerince gözaltına
alındı. Tabancanın kuru
sıkı olduğu ortaya çıktı.
dHA

Çekmeköy Şile Yolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerleri aştıktan sonra şarampole yuvarlandı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti

Kaza sonrası vatandaşların ulaştığı Erkan Yaman’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaman’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Akaryakıt 
istasyonunu
soydular

Akaryakıt 
istasyonunu
soydular

Akaryakıt 
istasyonunu
soydular

Akaryakıt 
istasyonunu
soydular

Akaryakıt 
istasyonunu
soydular

Akaryakıt 
istasyonunu
soydular
Sultangazi'de akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli silahlı 3 şüpheli
istasyon çalışanını darp ederek, 5 bin 25 lira parayı gasp etti. O anlar
akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

75'inci Yıl Mahallesi, Cumhuriyet
Caddesi'nde bulunan akaryakıt istas-
yonuna 26 Haziran günü saat 00.46

sıralarında gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, görevli
T.M.S'yi başına vurup etkisiz hale getirerek üze-
rindeki 5 bin 25 lirayı gasp etti. Şüpheliler, daha
sonra istasyonda çalışan diğer görevli E.Ö.'nün
de cüzdanını alarak, kaçtı. İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen
ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek maskeli
gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. 

Tutuklandılar

Benzinlikte dehşet saçan Orhan M. (19),
Ahmet Ü. (18) ve Tayyip Emre A. (18), 5 Tem-
muz'da Gazi Mahallesi'nde düzenlenen ope-
rasyonda yakalandı. Gözaltına alınan maskeli
gaspçıların Nisan ayında aynı akaryakıt istas-
yonunda yaşanan üç farklı gasp olayının da
şüphelileri oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler 6
Temmuz'da sevk edildikleri mahkemece tutuk-
landı. Öte yandan gasp dehşeti saniye saniye
güvenlik kamerasına yansıdı. 

CAN VERDI
SIKISTIGI YERDE 

50 lira için karısını öldürdü!
TeKirdağ'ın Saray ilçe-
sinde, kendisini terk eden
ve tehditler üzerine uzak-

laştırma kararı aldırdığı 4 çocuğu-
nun annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33),
eve dönmeye ikna
edemeyince
sokak ortasında
12 bıçak darbe-
siyle öldüren
Haluk Ayyıldız'a
(42) ağırlaştırıl-
mış hapis cezası
istendi. İlk duruş-
maya çıkan Ayyıl-
dız, "Defalarca
barışmak için uğ-

raştım, onu denemek için param
olmasına rağmen 50 TL istedim,
vermedi. O zaman kafasında beni
tamamen bitirdiğini anladım" dedi.

Ailesine kadar tehdit etti

Tutuklanan
Hakan Ayyıldız
hakkında Çorlu
1'inci Ağır Ceza
Mahkemesi'nde,
'eşi kasten öldür-
mek, tasarlayarak
yakın akrabayı öl-
dürmek' suçun-
dan ağırlaştırılmış
müebbet hapis is-

temiyle dava açıldı. Ayyıldız, hak-
kında hazırlanan iddianamede,
kendisini terk eden eşini telefonla
arayarak, barışmaya ikna etmeye
çalıştığı, ikna edemeyince de,
"Abinden başlar seni öldürürüm,
yeter artık yeter, babanı, abini öldü-
rürüm. Yeter, gel insafa, abini öldü-
receğim, seni öldüreceğim" diye
tehdit ettiği belirtildi. 
Tehditler üzerine Şeyda Ayyıldız,
mahkemeden boşanma aşama-
sında olduğu eşi mahkemeden 6 ay
süreyle kendisine yaklaşmaması ka-
rarı aldırdığı kaydedildi. Sanığın tu-
tukluluk haline karar verilen
duruşma ertelendi.  DHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde,
yolun karşısına geçmeye çalışan Necati
Baş, otomobilin çarpması sonucu ha-

vaya fırlayıp, yere düştü. Necati Baş kaldırıldığı
hastanede yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik
kameraslarına anbean kaydedildi. Kaza, öğle sa-
atlerinde, Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde

meydana geldi. H.Ç yönetimindeki 34 PM 3685
plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan
Necati Baş'a çarptı. Havaya fırlayan Necati Baş,
yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay ye-
rine gelen sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan Necati Baş yapılan tüm
müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Kaza anı
ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine
yansıdı. Kayıtlarda caddedeki kazanın göz göre
göre meydana geldiği ortaya çıktı. 

Kaza geliyorum dedi

Minyatür hırsızları yakalandı
Beykoz'da evlere hırsızlığa giren 2 şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu 2 gün sonra yakalandı.
Şüphelilerin çaldıkları eşyaları kucaklarında götürdükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 
Hırsızlar evde bulunan 9 parçadan oluşan minyatür araba koleksiyonunu da çalmaları dikkat çekti

Olay, Beykoz ana-
dolu Hisar Mahalle-
si'nde 2 Temmuz Salı

günü gerçekleşti. akşam saatle-
rinde iki şüpheli bir eve girerek
2 adet dizüstü bilgisayar, telefon
ve lCD ekran televizyonu ku-
caklayarak çaldı. Şüphelilerin
kucaklarında götürdüğü televiz-
yon ve bilgisayarla olay yerin-
den yaya olarak uzaklaşma
anları güvenlik kamerasına yan-

sıdı. Güvenlik kameralarını izle-
yen polis ekipleri kimlik tespiti
yaptı. Şüpheliler Bayram K.
(43), Mehmet K. (19) polis ekip-

lerinin çalışmalarının ardından
2 gün sonra Kavacık Mahalle-
si'nde yakalandı. Şüphelilerin ev
aramasında hırsızlık olayında
çaldıkları düşünülen televi
zyon, cep telefonu ve 2 adet 
dizüstü bilgisayar ekipler tara-
fından bulundu. Şüpheliler ay-
rıca girdikleri evdeki 9 parçadan
oluşan minyatür araba koleksi-
yonu da yapılan aramalarda
evde bulundu.



C HP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cum-
hurbaşkanlığı Hükumet Sistemini
eleştirirken aynı Kılıçdaroğlu, 'Bizim

istediğimiz demokrasi. Amerika’da Başkan-
lık Sistemi var değil mi? En güzel Başkan-
lık Sistemi Amerika’da var. Oturalım
konuşalım. Oradaki başkan büyükelçi bile
tayin edemiyor. Onu da tartışalım' demesiyle
yeniden gündeme giren mevcut başkanlık
sisteminin aslında Amerika'da ki gibi bir
eyalet sisteminin bir örneğinin isteminden
öte bir şey değildir.

Yani bu açıklamanın önünü yeniden açan
31 Mart Seçimlerinde HDP ile ittifak içine
giren CHP'nin bu açıklaması, mevcut baş-
kan Erdoğan'ın da yeterli görmediği ve Türk
Sistemi denen yönetim şeklidir.

Evet Başkanlık tartışmalarının devam et-
tiği kimin, 'diktatörlük' kiminin 'tek adam'
dediği Türk Usulü denen mevcut başkanlık
sisteminin, bugünkü sancılarının altında
yatan da bu sistemin ne ABD'de ki nede ülke
de istenen bir yönetim şeklidir.

Ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri

ile mevcut iktidara 'eksiğim' mesajı veren
mevcut sistemin yeniden masaya yatırılması
gerektiğine işret veren CHP'nin, 'Bizim iste-
diğimiz demokrasi. Amerika’da Başkanlık
Sistemi var değil mi? En güzel Başkanlık
Sistemi Amerika’da var. Oturalım konuşa-
lım.' demesi de Türkiye'nin bir an önce eya-
let sistemine geçmesi gerektiğine açık
olmazsa da üstü kapalı bir sinyaldir.

Ha üstü kapalı derken bu sistemin yani

mevcut hükumetinde içinde bulunduğu ve
asıl istenen Eyalet sisteminin üstünü asıl ka-
patan yani oy kaybı yaşamaktan korkan ve
bunu 31 Mart ile 23 Haziran'da gören ikti-
dar ve başkan Erdoğan'dır.

Çünkü Kürtçe'de, 'Hedi, hedi' denen yani
yavaş yavaş, alıştıra alıştıra denen bir anla-
yış ile yerleştirilmeye çalışılan asıl sitem bir
Eyalet Sistemidir ve bu gerek muhalefetin
gerekse benim gibi gazetecilerin üzerinden
söyletilip, kamuoyunda tartışmaya, nabız
ölçtürmeye açtıran da aynı hükumet, 
iktidardır..

Ha unutmadan on seçimlerde HDP ile
kurduğu açık veya kapalı ittifakının bedeli
de HDP'nin ve temsil ettiği kamuoyunun is-
tediği eyalet sistemini dile getirmesi bor-

cunu ödemektir CHP'nin 'Bizim istediğimiz
demokrasi. Amerika’da Başkanlık Sistemi
var değil mi? En güzel Başkanlık Sistemi
Amerika’da var. Oturalım konuşalım.' deme-
sinin altında yatan..

Çünkü aynı HDP ve etrafı daha önceki
yani Anayasanın değişmesine vesile olan 
seçimlerin de 'Yetmez ama Evet'
diyerek AK Partinin yanında olduğunu da
unutmayalım..

Evet, 15 Temmuz Darbe Girişimin 3. Yıl
Dönümü öncesi yeniden tartışmaya açılan
eyalet sistemine 'sen ne diyorsun?' diye soran
varsa benimde cevabım, CHP'nin yeniden
tartışmaya açtığı tartışmanın kırıp, dökme-
den devam edilmelidir derim..

...
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Çalık, 15 Temmuz
şehitleri için
karanfil bıraktı.

CHP  eyalet sistemini 
yeniden tartışmaya açtı

B eylikdüzü Belediyesi, 15
Temmuz 2016 yılında ger-
çekleşen darbe girişiminin

3. yıl dönümünü 15 Temmuz de-
mokrasi Şehitleri Parkı’nda ger-
çekleştirdiği programla andı.
Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın
okunmasıyla başlayan anma prog-
ramına Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı
sıra; ilçe protokolü, Sivil Toplum
kuruluşları Temsilcileri, Belediye
Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Tüm katı-

lımcıların ortak görüşünün, Tür-
kiye adına bir daha böyle bir
günün yaşanmaması olduğu 15
Temmuz Şehitleri Anma, demok-
rasi ve Milli Birlik Günü progra-
mında, kuran-ı kerim tilaveti
okundu ve dualar edildi. 

Hem hüzün hem gurur

Anma programındaki yaptığı ko-
nuşmasında 15 Temmuz’un hem
hüzünlü hem de gururlu bir gün ol-
duğunun altını çizen Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “3 yıl önce 15 Temmuz’da,
demokrasimize korkusuzca sahip

çıkarken hayatını kaybeden canları
düşündükçe derin bir üzüntü duyu-
yoruz. Ama diğer yandan, şanlı di-
renişlerini gözümüzün önüne
getirdikçe göğsümüz kabarıyor, bu
ulusun ferdi olmaktan gurur duyu-
yoruz! ülkemiz, ne yazık ki Cum-
huriyet tarihi boyunca birden fazla
darbe ve darbe girişimine sahne
olmuştur. darbeler her seferinde
demokrasimizde derin izler bıraka-
rak bizi ileriye değil, geriye gö-
türmüştür. Ama neyse ki, tüm bu
darbelerin sonunda, halkımız ira-
desini yönetime taşımayı başar-
mıştır.” ifadelerini kullandı. 

15 Temmuz 
Şehitleri Anma, 

Demokrasi ve
Milli Birlik 

Günü’nünde konuşan
Beylikdüzü Belediye
Başkanı Çalık, “Tarih

boyunca defalarca,
Çanakkale’de ve

Kurtuluş Savaşı’nda
cesareti ve 

dirayetiyle düşmanın
karşısına dikilen bu

aziz millet, 
15 Temmuz’da da,

Atatürk’ün sözleriyle
ifade etmek 

gerekirse, ‘Ulusal 
egemenliğin bir 
ulusun namusu, 
şerefi ve onuru 

olduğunu’ dünya
aleme 

gösterdi” dedi

Fakir Yılmaz

YazıYorsam sebebi Var

Beylikdüzü’nde demokrasiyi her
şeyin üzerinde tuttuklarını ve tut-
maya da devam edecek-
lerini belirten Mehmet
Murat Çalık, “Sözüm
söz, Belediyemiz asla te-
peden inme anlayışlara
teslim olmayacak, tüm
hizmetlerinde demokra-
sinin gereği olan özgür-
lük, eşitlik ve adaletten

bir gün olsun şaşmayacak. Beylik-
düzü’nde demokrasinin gereği ola-

rak tüm vatandaşlarımızın
eşit söz hakkı, hizmetlere
eşit erişimleri ve özgür ola-
bilmeleri için elimizden ge-
lenin fazlasını yapmayı
sürdüreceğiz.” şeklinde ko-
nuştu. Beylikdüzü Beledi-
yesi’nin düzenlediği, 15
Temmuz Şehitleri Anma,

demokrasi ve Milli Birlik Günü
anma etkinlikleri 15 Temmuz de-
mokrasi ve Milli Birlik Günü temalı
fotoğraf sergisinin gezilmesiyle
sona erdi. 
Beylikdüzü kaymakamlığı’nın 15
Temmuz demokrasi ve Milli Birlik
Günü etkinlikleri çerçevesinde dü-
zenlediği anma programı ise; Aşık
Veysel Güzel Sanatlar lisesi konfe-
rans salonunda devam etti.

MILLET GUCUNUMILLET GUCUNUMILLET GUCUNUMILLET GUCUNUMILLET GUCUNUMILLET GUCUNUMILLET GUCUNUMILLET GUCUNU
BURAK ZİHNİ

GOSTERDI

Demokrasi her şeyin üzerinde

MILLET GUCUNU

Üsküdar şehitleri

unutmadı
Üsküdar Belediyesi tarafından, darbe girişimine karşı en büyük mücadelenin verildiği
Çengelköy’de düzenlenen programda, 15 Temmuz demokrasi ve özgürlük şehitleri,
Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualarla anılarak “Milli Birlik ve Beraberlik” çağrısı yapıldı.
Şehitlerin anısına, 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’nden gül şerbeti akıtıldı

enerji Bakanı Fatih Dönmez,
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen ve Üsküdar Kayma-

kamı Murat Sefa Demiryürek, şehit yakınları
ve gazilerin katılımıyla Çengelköy 15 Tem-
muz Şehitler Çeşmesi önünde düzenlenen
programa, tüm Üsküdarlılar yoğun bir ilgi
gösterdi. Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan
programın ardından dualar eşliğinde, 15
Temmuz Şehitler Çeşmesi’nden akıtılan gül
şerbeti ve helva ikramı yapıldı.

Din adamlarını göreve çağrıdı

Bakan Dönmez, 15 Temmuz demokrasi ve
özgürlük şehitleri anısına Çengelköy’de dü-
zenlenen programda yaptığı konuşmada
“Şehitlerimizin üzerimizde hakkı kalmaması,
bir daha 15 Temmuzları yaşamamamız, iha-
net şebekeleri ve çetelerine fırsat vermeme-
miz için en az o günkü kadar milli birlik ve
beraberlik içinde olmak mecburiyetindeyiz.
Benzeri ihanetleri pek çok kez yaşamış bir
milletin evladı olarak, başka ad ve kisveler al-
tında da bize sokulabilirler. Uyanık olacağız”
diyerek bu konuda din adamlarına büyük bir
sorumluluk düştüğünü kaydederek din
adamlarını göreve çağırdı.

Aslan unutmayacağız

“15 Temmuz’a giden süreci ve 15 Tem-
muz’un ardından doğan aydınlık günlerin
nasıl açıldığını gençlerimize ve çocukları-
mıza unutturmama adına ’15 Temmuz’u
unutmadık. Unutturmayacağız’ sloganını
zihnimizden ve kalbimizden çıkamamamız
gerekiyor” diyen Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen, konuşmasında şunları söy-
ledi: “15 Temmuz gecesinde Türkiye’nin her
köşesinden seve seve vatanı uğruna adeta
cepheye koşarcasına meydanlara koşan aziz
şehitlerimizin mensubu bulunduğu bir va-
tanın evlatları olarak bu hasletimizi devam
ettirmek durumundayız. Milletimizin her
ferdine düşen en önemli vazife budur. Çen-
gelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’ni
darbe girişiminin ilk yıldönümünde açmış-
tık. Millet olarak bu hain kalkışmayı ve bu
kalkışmayla canı pahasına mücadele eden
aziz şehirlerimizi unutmamamız gerektiğini
bu anıt çeşme ile vurgulamıştık. Üskü-
dar’ımıza ve Çengelköy’ümüze çokça yakı-
şan bu eserin altında kıyamete kadar aziz
şehitlerimizle buluşmayı ve bu çeşmeden
aziz şehitlerimize şifa akmasını niyaz 
ediyoruz.” BARIŞ KIŞ

Hainleri lanetliyoruz
Sancaktepe Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlamak ve unutturmamak adına
anma etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü,
“Bizim bu güzel memleketimize kastedenleri bütün milletimizle birlikte lanetliyoruz” dedi

Yağan yağmura rağmen 7'den
70'e birçok Sancaktepeli, Türk
bayraklarını ellerine alıp yağmur-

luk ve şemsiyelerle Sancaktepe Milli İrade ve
Demokrasi Meydanına akın etti. Vatandaş-
lar, hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde
de demokrasi nöbeti tuttu. Etkinlikte Kur'an-
ı Kerim okundu, 15 Temmuz'da şehit olanlar
yad edildi. Etkinlik hakkında konuşan Baş-
kan Döğücü, “Bu karanlık geceyi düşünen,
tasarlayan, gerçekleştirmeye çalışanları lanet-
lemekle başlamak istiyorum. Bizim bu güzel
memleketimize kastedenleri bütün milleti-
mizle birlikte lanetliyoruz. Yapılanları unut-
turmamak için her yıl biliyorsunuz Milli
Birlik ve Demokrasi Bayramı olarak 
15 Temmuz ilan edildi. Bu bizim için evlatla-
rımıza bırakacağımız en büyük birlik bera-
berlik nefesidir. Bu gece herkes bir tek söz ile
bu milletin, bu memleketin tehlike altında 
olduğunu hissettiği andan itibaren hiç 
kimsenin müdahalesi olmadan, özgür iradesi
ile sokaklara fırladı. Sadece bayrağını ve 
abdestini aldı yanına” dedi.

Kurtuluş Savaşı gibi

Kurtuluş Savaşı'nı anımsatan Döğücü,
“İşte bu millet tıpkı Kurtuluş Savaşında,
tıpkı daha önce bir bağımsızlık savaşla-
rında olduğu gibi 15 Temmuz'da da bayra-
ğına, iradesine, istiklaline ve istikbaline
sahip çıktı. Biz de Sancaktepe olarak bu ge-
ceyi unutturmamak adına, yarın Cumhur-
başkanımızla programımız olduğundan
dolayı bu akşam programlarımızı yapıyo-
ruz. Kur'an-ı Kerim okuyup şehitlerimizin
ruhlarına bağışladık. Onları yad edeceğiz.
Onları hiç unutmayacağız ve evlatlarımıza
da unutturmayacağız. Şehadetin ne kadar
kutlu bir şey olduğunu biz o gün yaşadık.
Canından vazgeçenleri gördük biz o gece.
İşte onun için bizler her yıl bu günlerde
aynı nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Ev-
latlarımıza özgür bir ülke bırakmanın, ira-
desine sahip çıkmanın ne demek olduğunu
öğretmenin güvenini yaşayacağız. Bu şe-
kilde şenliklerimize devam edeceğiz” diye
konuştu. YAKUP TEZCAN

Çocuk mahkumlara ders gibi etkinlik
Maltepe Çocuk Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda, ‘15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Anma Etkinlikleri' kapsamında belgesel film
gösterimi etkinliği düzenlendi. Cezaevindeki
çocuk mahkumlara, Türkiye Radyo ve Tel-
evizyon Kurumu (TRT) tarafından hazırla-
nan “İşgal Girişiminden Dirilişe 15
Temmuz'un Anatomisi” isimli bel-
gesel filmi izletildi. Etkinliğe Ceza-
evleri Kampüsü Jandarma Tabur
Komutanı Jandarma Yarbay Mu-
hammet Sever, Cezaevi Kurum
Müdürü Orhan Toygar, kurum ça-
lışanları ve 180 çocuk mahkum ka-
tıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunması ile başlayan
etkinlik, bir buçuk saat süren “İşgal
Girişiminden Dirilişe 15 Tem-

muz'un Anatomisi” isimli belgesel izletisi ile
devam etti. Belgeseli izlemeye gelemeyen
diğer çocuk mahkumlar için odalarında bulu-
nan televizyonda etkinlik ve belgesel yayın-
landı. Katılımcılara çeşitli ikramların
sunulduğu etkinlikte tüm çocuk mahkumlara
Açık Cezaevi ve Çocuk Cezaevi aşçı yardımcı-

lığı kursu tarafından hazırlanan ikramlar su-
nuldu.

Değerini bilmek lazım

Belgeselin gösteriminin sonunda konuşma
yapan Cezaevi Müdürü Orhan Toygar, “Bu
bayrağın altında yaşamak kolay değil. Kolay

sahip olunmuyor gördüğünüz gibi. 250
can, 3 bine yakın gazi, bunun kıymetini
bilmek lazım. Bunun değerini bilmek
lazım. Ona göre vatanımıza, milletimize
sahip çıkmamız lazım. Hep birlikte, hep
beraber omuz omuza bu vatan için, bu
millet için çalışmamız lazım. Ben bu et-
kinliğin düzenlenmesinde katkısı olan
herkese özellikle ikramların yapılma-
sında katkısı olan açık cezaevi ile aşçı
yardımcılığı kursumuzun hocasına çok
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



27 Mayıs 1960 darbesini 3 paşa, 38
subay gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve hükümet
üyeleri tutuklandı. Yüzlerce akademisyen,
subay, astsubay, öğretim üyesi, hakim, savcı
emekliye sevk edildi. Başbakan Adnan Men-
deres, 2 Bakan; Fatih Rüştü Zorlu, Hasan
Polatkan asıldı. 

Ülkemizin topraklarında, utanmasızca
millet iradesine zorla el koyan, üç bakanı
asan 27 Mayıs darbesi, "hürriyet ve anayasa
bayramı" olarak kutlandı. Bu utanç bugün
tarihimizin en derin kara sayfalarından biri
olarak duruyor.

****
Darbeyi gerçekleştiren 38 subay içersinde

bulunan Albay Talat Aydemir, 27 Mayıs'da
Kore'de görevde olduğundan, Komite'de yer
alamamıştı. Bir grup subay-astsubay arka-
daşıyla beraber; darbenin amacına ulaşma-
dığını, askeri yönetimin devam etmesini
istediği için, darbe hazırlığına girişti.

Bunu öğrenen Başbakan İsmet İnönü,
darbeci subay ve astsubayları doğuda görev-
lendiren bir kararnameyi imzaladı. Tebliğ
için Genelkurmay’a çağrılan subaylar Sel-
çuk Atakan ve Turgut Alpagut'u tutuklandı.
Emre uymayan Talat Aydemir ise Hava
Harp Okulu'nda darbe girişimin başlattı.

TBMM ve Genelkurmay’ı koruyacak olan
birliklerin çoğu ve Cumhurbaşkanlığı Muha-
fız Alayı'da darbeci askerlere katıldı. Köşk
kuşatıldı. Darbeciler; TBMM'nin dağıtıl-
ması, hükümetin istifası ve Anayasa'nın as-

kıya alınması yoluyla yönetimin kendilerine
verilmesini istediler.

Talat Aydemir, darbe başarıya ulaşmış-
ken tarihi bir hata yaptı. Üst düzey asker ve
sivil yetkililerin Köşk'ten ayrılmalarına izin
verdi. Ve darbe başarısızlığı uğrayınca pa-
zarlıklar başladı. Aydemir, emekli edilmeye-
cekleri, yargılanmayacakları konusunda
yazılı taahhüt istedi. İnönü, teklifi kabul
etti.

Darbe bertaraf edilmişti.
****

Talat Aydemir darbe girişiminin ardından
20 Mayıs 1963 tarihinde ikinci darbe girişi-
mini başlattı. Üniformasını yeniden giydi ve
darbeci arkadaşları radyodan ihtilal bildiri-
sini okudu. Radyo Genelkurmay'ın kontro-
lüne geçti. Okunan bildiri sonrasında ordu
darbeye katılmadı.

Ancak TBMM ve Bakanlıklar’ın bulun-
duğu yerde hükümete bağlı ordu güçleri ile
Harbiyeliler arasında çatışma başladı. Bir-
gün içersinde darbeci girişim bastırıldı. 

Darbenin başında bulunan Binbaşı Fethi
Gürcan ve Albay Talat Aydemir yapılan yar-
gılamalar sonucunda 13 arkadışıyla beraber
idama mahküm edildi. Gürcan ve Aydemir
asıldı. 

Kaynak: Talat Aydemir - Hatıratım.
Mehmet Ali Birand - 12 Mart: İhtilalin
Pençesinde Demokrasi, Yeşim Demir -
Albay Talat Aydemir'in Darbe Girişimleri,
Diren Çakmak - Türkiye’de Asker-Hükümet
İlişkisi: Albay Talat Aydemir Örneği.

15 Temmuz bir darbe girişimidir

Böyle darbe mi olurmuş diyenlere, tarihimizden üç darbe örneği

SALI 16 TEMMUZ 2019

15 Temmuz bir darbe girişimidir.
Darbeye tiyatro diyenlere, darbe
olmadığını savunanlara tarihten

başarıya ulaşan ve başarısız olan iki darbe gi-
rişimiyle örnek vereceğim. Tarihimizin son 60
yılında başarıya ulaşmış 4 darbe, arka planda
ise başarısız olmuş onlarca darbe hazırlığı ve
girişimi var. 

Osmanlı ve onun bir anlamda devamı olan

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi bir dar-
beler tarihidir. 31 Mart 1909 yılında Bab-ı Âli
baskını diye geçen darbe; Enver Paşa ve bir
grup İttihat Terakki'nin Fedai grubu ile gerçek-
leştirildi. Öyle yüzlerce subay filan da yoktu. 

Tarihimizden üç darbe örneğini paylaşmak
istiyorum. 15 Temmuz'a bir tiyatro diyenlerin
belki önyargılarının kırılmasına neden olur. 

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER

Böyle darbe mi olurmuş, olur...

Sadece tarihimize
bakın yeter...

5İSTANBUL

O gece İstanbul’da ilk başta anlam
verilemeyen askeri hareketliliğin ve
kulaktan kulağa yayılan “Darbe”

fısıltılarının kaynağı, saat 22.00 sıralarında
bir grup askerin tek yönlü trafiğe kapattığı
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprü-
leri’ydi. Kısa süre sonra sosyal medyadan
“patlama sesleri” haberleri yayılmaya baş-
ladı. Köprülerdeki hareketliliğin düğmesine
aslında saat 20.00’de basılmıştı. Kuleli As-
keri Lisesi’nden çıkan silahlı iki grup Boğa-
ziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’ne,
bir grup da Kandilli-Beykoz istikametine
gitti.

34 kişi şehit olmuştu

İstanbul’da şehit sayısının en fazla olduğu
Boğaziçi Köprüsü’nde, darbeci askerler köp-
rüye gelen vatandaşların üzerine tankla dört
kez atış yaptı. 32’si halktan, 2’si polis, 34 kişi
şehit oldu. Hayatını kaybedenler arasında
AK Parti’nin kuruluşundan bu yana reklam-
cısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu
Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor. Bu
olaydan sonra Boğaziçi Köprüsü’nün adı
‘15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ olarak değiş-
tirildi. Köprünün Anadolu yakası çıkışına bir
de şehitler anıtı yapıldı. 15 Temmuz gecesi
darbecilerin ele geçirdiği kritik noktalardan
biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
Saraçhane’deki binasıydı. Gece İBB önünde
toplanan kalabalığa darbeciler ateş açtılar.
Prof. Dr. İlhan Varank’ın da aralarında bu-
lunduğu 14 kişi şehit edildi.

Çengelköy'de 7 şehit

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalış-
kan, polise bulundukları noktaları terk etme-
meleri, darbecilere direnmeleri
konusunda telsiz emri geçince
Çengelköy Polis Merke-
zi’nde görevli polisler,
araçlarla tahkimat
yaptılar. Kısa süre
sonra darbeciler,
polis merkezine
ve sivillere ateş
açtılar. Çengel-
köy’deki çatış-
mada gazeteci
Mustafa Cam-
baz, Kader
Sivri, Burak
Cantürk, Fatih
Dalgıç, Gökhan
Esen, Halil Kantarcı
ve Osman Yılmaz şehit
oldu, 62 kişi yaralandı.

Helikopteri indirmediler

Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlü-
ğü’ne yönelik saldırı, polisin ve halkın dire-
nişi karşısında başarılı olamadı. Emniyetin
Vatan Yerleşkesi’ne darbeci askerlerce hava
desteği istenmesi üzerine gelen helikopter,
eski lunaparkın bulunduğu boş alana inmek
istedi. Polis ateş açınca Vakıf Gureba hasta-
nesinin arkasındaki okulun bahçesine indi.
Vatandaşların tepkisi üzerine helikopter,
Topkule Kışlası’na döndü. Darbeci askerler,
zırhlı araçları çevreleyen vatandaşların da
desteğiyle gözaltına alındı. Tanklardan bi-

rinde darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği
anlaşılan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mithat
Aynacı yakalandı.

Tanklar Atatürk Havalimanı'nda

Atatürk Havalimanı, tanklarla gelen askerler
tarafından ele geçirilmeye çalışıldı. Darbeci-
ler, saat 22.15 itibarıyla havalimanına giriş-
çıkışları kapattı. Uçuş kontrol kulesini ele
geçirerek, tüm yurtiçi ve yurtdışı uçuşları
durdurdu. F-16 savaş jetleriyle havalimanı
üzerinde alçak uçuş yapılarak yolcu uçakla-
rının iniş-kalkışları engellendi. Askerler, ha-
valimanına akın eden binlerce kişinin üzerine
ateş etti. 17 yaşındaki Mahir Ayabak şehit
düştü. Onlarca kişi yaralandı. Halkın direnişi
karşısında askerler havalimanını terk etmek
zorunda kaldı.

Taksim kontrol altında

Hasdal Kışlası’ndan bir grup asker Taksim
Meydanı’nı anıt ve çevresini, daha sonra
meydana gelen yolları kontrol altına aldı. Va-
tandaşlar Taksim Meydanı’nda toplanmaya
başlayınca, darbeciler yetersiz kaldı. TRT
Harbiye Binası’nı işgalle görevlendirilmiş
ikisi rütbeli sekiz asker de buraya yönlendi-
rildi. Direniş karşısında anıt çevresinde sıkı-
şan askerlere destek için Hasdal Kışlası’ndan
da asker sevk edilmek istendi. Ancak vatan-
daşların yolları kapatması nedeniyle asker
sevkiyatı başarısız oldu. Bu esnada darbeci-
ler 39 kişiyi yaraladı.

İstanbul'un gözü işgal edildi

Darbeciler, 3 bine yakın kamera ile İstan-
bul’un birçok noktasını kayıt altına alan ve
anlık olarak MİT’e ileten İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinas-
yon Merkezi’ni (AKOM)

21.15’de işgal etti. Askerler,
bilgisayarların ve elek-

tronik eşyanın fişlerini
çekti, server odala-

rına girerek sistemi
engellemeye, ka-
mera ve ekranları
devre dışı bırak-
maya çalıştı. Va-
tandaşların bina
çevresinde top-
lanması üzerine

kapılarda barikat
kurdular. Çevreden

ayrılmakta direnen
halka ateş açtılar. Altı

kişi yaralandı. Acıba-
dem’deki Türk Telekom Hiz-

met Binası’nın önüne saat 22.30
civarında gelen askeri birlik, binanın önünde,
etrafındaki yol ve caddenin köşelerinde ko-
nuşlanarak giriş-çıkışı durdurdu. Acıbadem
Türk Telekom binası civarında toplanmaya
başlayan vatandaşların üzerine ateş açıldı.
Beş kişi şehit düşerken, 18 kişi yaralandı.
Darbeci askerler teslim oldu.

Erdoğan televizyondan çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
CNN Türk’e “FaceTime” üzerinden bağla-
narak halkı sokağa davet etmesi üzerine dar-
becilerin “WhatsApp” grubunda, “Bu

TV’lerin susturulması gerekiyor”, “Çam-
lıca’daki antenlere müdahale edilmeli”,
“Çamlıca Tepesi’ni gören tanklar antenleri
vursunlar” paylaşımları yapıldı. Helikoptere
binen 14 darbeci asker, saat 03.10 sırala-
rında, içerisinde Hürriyet, Kanal D ve CNN
Türk’ün bulunduğu, o dönemki adıyla
‘Doğan Medya Center’in açık otoparkına
indi. Yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman
Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan, inişten
sonra ellerindeki uzun namlulu silahlarla
havaya ateş açarak, “Genelkurmay yönetime
el koydu, asker yönetime el koydu” diye ba-
ğırdı. Askerlerden bir grup Hürriyet, diğer
grup da CNN Türk binasına girdi. Bağcılar
Emniyet Müdürlüğü’nden polislerle darbe
girişimini engellemek isteyen vatandaşlar da
Doğan Medya Center’a gelmeye başladı.
Askerlerle polis memurları arasında çatışma
yaşanırken, Binbaşı Mehmet Türk’ün komu-
tasındaki 17 kişi, saat 04.00 sıralarında dar-
beci askerlere destek amacıyla helikopterle
Doğan Medya Center’a intikal etti. Helikop-
ter, Doğan Medya Center üzerinde iniş için
alçalmaya başlarken darbeciler, polislere ve
vatandaşlara ateş açtı. Paleti çatıya değen
helikopter, polis memurlarının mücadelesi
sonucu Topkule Kışlası’na dönmek zorunda
kaldı. Polis memurlarının yoğun atışı ve gaz
bombası kullanması nedeniyle darbeci as-
kerler bina içine kaçtı. Polisler, askerleri bina
içerisinde aramaya başladı. “Teslim olun”
çağrısına uymayan Kaya, ayağından vu-
ruldu. Diğer askerler de polis memurlarınca
teslim alındı.
HABER MERKEZİ

isTanbul’un en uzun gecesi

15 Temmuz gecesi, İstanbullular 
kelimenin tam anlamıyla kabus 

yaşadı. Darbeci askerler, köprüleri
kapatıp kritik önemdeki binalara
baskın düzenleyerek başladıkları

darbe girişimlerini, kendilerine 
direnen sivilleri katlederek 

sürdürdüler

15 Temmuz!

Vodafone Arena stadına helikopterle
inen darbeci 43 asker ve 3 sivil teknik per-

sonel, Albay Hamdi Acar ve Binbaşı Ali
Akkaş önderliğinde toplandı. Stat kapılarını

zorlayarak açan darbeciler, ateş açarak dur-
durdukları İETT otobüsüyle gittikleri Digi-

türk binasını işgal ettiler. Yayını
durdurmayı başaramayınca cihaz-

lara ateş açtılar. Daha sonra
polise teslim oldular.

sTada 
indileR

TRT binası
işgal edildi

Şunun altını da özenle çizmek isterim. Bu
ülkenin topraklarında darbe hazırlıkları öyle
kimseciklerin haberi olmadan filan yapıldığını
zannederiz değil mi? Hiçte öyle değildir. Ne
kadar gizil olursa olsun sonuçta bilinir. 15
Temmuz darbe girişimi de öyledir. 

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat
Teşkilatı (MİT) darbe hazırlığından haberdar-

dır. Ve darbe girişimi başladığında ise FE-
TÖ’cü darbecilere karşı bir darbe girişimi baş-
latılmıştır. Kime karşı, FETÖ’cü darbecilere
ve hainlere karşı.

Başarısız darbe girişiminin bertaraf edil-
mesine neden olan milletin sokaklara çıkması
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
darbecilere karşı direnmesidir. 

Son söz: Kim olursa olsun; ister asker, ister
hukuk, ister polis, ister başka yolla millet ira-
desine el koymaya kalkarsa kabul edilemez.
Millet iradesine el koyan herkese karşı mille-
tin direnme hakkı, demokratik bir haktır. Ve

direnenleri saygıyla selamlıyorum. Bir gün bu
topraklarda darbeler inşallah tarih olur.
Bunun için büyük uzlaşmayı gerçekleştirir,
darbeler hukukunu ve zihniyetini inşallah tari-
hin çöplüğüne atarız.

Kara Harp Akademisi’nde yapılan toplan-
tıda görevlendirilen bir grup darbeci
asker, saat 21.00-21.30 sıralarında silahlı
ve tam teçhizatlı olarak yola çıktı. Askerler
zırhlı araçlarla saat 22.30’a doğru TrT
Ulus Yerleşkesi’ni, “Terör tehdidi var” di-
yerek boşalttı. 22.30 sıralarında TrT bi-
nası bahçesine 10 kadar asker,
helikopterle indi. Darbeciler, TrT Arapça
kısmına girdi. Bu arada dışarıda vatan-
daşlar toplanmaya başladı. Darbeci Albay
Hüseyin Ergezen’in de aralarında bulun-
duğu beş kişi buradan temin ettikleri sivil
kıyafetleri giyerek saat 06.00 sıralarında
kaçtılar. Diğer darbeci askerler 07.45’te
polis ekiplerine teslim oldu. Hasdal Kışla-
sı’ndan çıkan bir grup darbeci asker de
21.30-22.00 sıralarında Harbiye’deki TrT
binasına geldi. Darbeciler, bina önündeki
polislerini silah tehdidiyle etkisiz hale geti-
rip binayı ele geçirdi. Bir süre sonra halk
TrT binası önünde toplanmaya başladı.
Darbeciler, vatandaşların tepki göster-
mesi üzerine önce havaya, kimse dağıl-
mayınca insanların üzerine ateş açtılar.
Fahrettin Yavuz ve Murat Demirci ve Faslı
Jaouad Merroune şehit düşttü. 48 kişi ya-
ralandı. Polis ekiplerinin “teslim olun”
çağrısına ateşle karşılık veren askerler,
darbe girişiminin başarısız olduğunu anla-
yınca teslim oldular. 

Yeditepeli şehir
Roma’ya dönüşebilir
İsviçre'nin Zürih kentindeki ETH Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada
iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar dünyanın başlıca 520 kentini nasıl
etkileyeceği incelendi. Araştırmaya göre ortalama hava sıcaklıkları açısından,
"İstanbul Roma'ya, İzmir Adana'ya, Ankara ise Taşkent'e benzeyebilir"

ZürİH üniversitesi'ndeki araştırma-
cılar, alanında ilk olan "şehir benzet-
meleriyle", insanların iklim

değişikliğinin etkilerini daha iyi anlamasına ve
karşılaşacakları iklimi gözlerinin önüne getirme-
sine yardımcı olmaya çalışmak istediklerini söy-
ledi. Bu çalışmada yapılan tahminler, karbon
salımının azaltılması için harekete geçilen bir
gelecek varsayılarak yapıldı. Crowther Labora-
tuarı'nda yapılan, küresel sıcaklıklardaki 2 dere-
celik artışın dünyadaki kentleri nasıl
etkileyeceğine yönelik araştırmaya bakılırsa 30
yıl içinde Bursa'nın havası Adana'ya, Gazian-
tep'inki Erbil'e, Adana'nınki ise Lefkoşa'ya benze-
yecek. Londra'nın bugünkü Barcelona kadar
sıcak olabileceği, rio de Janeiro'da havanın Ha-
vana gibi hissedilebileceği, Moskova'daki hava-
nın ise Sofya'yla kıyaslanabileceği belirtiliyor.

İklimler değişecek

Araştırmaya göre, sıcaklıklardaki en hissedilir
değişiklikleri kuzey ülkeleri  yaşayacak.Avrupa
çapında, yaz mevsimi şimdikinden ortalama 3,5
derece, kışlar ise yine şimdikinden 4,7 derece
daha sıcak olacak. Tropikal bölgelerdeki orta-
lama sıcaklıklardaki değişim daha az olacak,

ancak yoğun yağış ve ciddi kuraklık gibi daha
çok aşırı hava olayıyla karşılaşacaklar. Çalış-
mada ele alınan kentlerin beşte birinden fazlası
(yüzde 22), ki bunlar arasında Manaus, Kuala
Lumpur, Jakarta, rangoon ve Sinagpur da bulu-
nuyor, daha önce hiç görülmeyen iklim koşulları
altında yaşayacak.

ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. Suraka Elhatip. 999416078744.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Walid Almuhammed. 98900649284.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.Heysem Humsi. 9992274310.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Ammar Hamadıe. 99419839158.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Mona Ali. 99677597548.

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Muhammed İdilbi. 99379924092

Erdoğan çelenk bıraktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişi-
minin 3'üncü yıl dönümünde 15

Temmuz Şehitler Anıtı'na şehitler anısına
çelenk bıraktı, dua etti. '15 Temmuz De-

mokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Şe-
hitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene şehit ya-
kınları ve gaziler de katıldı. Tören nedeniyle anıt
etrafında güvenlik önlemleri alındı. Tarihteki 16

Türk devletinin bayrakları anıt etrafına konulurken,
Külliye'ye de dev Türk bayrakları asıldı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Külliye bahçesine çıkışında şehit
yakınları ve gaziler tarafından alkışlarla karşılandı.
Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle, mehter ile ça-
lınan 15 Temmuz Marşı eşliğinde yürüyerek anıta
geldi. Erdoğan, anıta şehitler anısına kırmızı-beyaz
güllerden oluşan çelengi bıraktı, dua etti. Erdoğan,
daha sonra Millet Camii'nde şehitler için gerçek-
leştirilen Hatm-i Şerif Merasimine katıldı.



15 Temmuz tarihi, Türk tarihinin
derin sayfalarında çok uzun yıl-
lar kalacak ve unutulmayacak

bir şekilde yerini darbe girişimi olarak 
alacaktır.

Neden alacak çünkü masum Türk halkı
öldürüldüğü için alacak.

Ama bazı görüş liderleri ve düşünenleri
şöyle diyor 15 Temmuz günü yapılanlar
planlı ve kontrollü bir darbe girişimidir.

Toplum doğal olarak ikiye ayrılıyor 15
Temmuz bir kontrollü ve planlı darbemiydi,
yoksa gerçekten darbe girişimimiydi.

Peki, doğrusu nedir.
Bu darbe girişimi planlımı plansız mı !?
Bunun önemi var mı?
Bence bunun tabi ki önemi var ama asıl

önemi olan yüzlerce masum Türk milletinin

o değerli insanlarının ölmesi, yaralanması
ve sakat kalmış olmasıdır. 

Bizim yaşadığımız bu coğrafyamızda ne
savaşlar ne de entrikalar bitmiyor.

Benim bir yarısı Ortadoğu da diğer yarısı
Avrupa da olan güzel ülkemde ne zaman
bir askeri darbe olsa mutlaka emperyalist
güçlerin parmağının olduğunu düşünenler-
denim en yakın 12 Eylül darbesinde olduğu
gibi.

Detaylara tarihlere isimlere girmeden
yalın olarak anlatmak istiyorum.

Amerikalı üst düzey yöneticiler ne 
demişti hatırlayalım “bizim çocuklar 
yönetimi ele geçirdi” dediler.

Suçu duvara yazı yazmaktan öteye 
geçmeyen gençlerimizi, çocuklarımızı 
yaşlarını büyüterek asanlar 

Sizce Türk olabilir mi?
Peki, halkının üzerine her kim

ne sebeple emir verirse versin kurşun sıkan
Türk olabilir mi?

Bence bu emre karşı gelen yani komuta-
nım ben halkımın üzerine ateş açamam
diyen bu emre itaat etmeyen benim aske-
rimdir, o kandırılmış o bilgisiz askerleri
ayrı tutarak söylüyorum asker elbisesi giy-
miş fetö nün zırhına bürünmüş hainlerdi so-
kaklarda benim insanımı vurup öldüren.

Halkın üzerine ateş açan o sefiller o 
köpekler o emperyalist uşakları satılık itler
bu defada FETÖNÜN eliyle üzerimize 
saldırdılar.

Evet, hain olanlar bunlardır. 
İçimizdeki hainler darbelere taraf olan-

lar darbe yapanlara yardım edenlerdir. 
Evet, o ölenlerin birçoğu Sayın Recep

Tayyip Erdoğan ın bir söylemi ile sokağa
çıktılar doğru.

Ama bir emperyalist kuşatmasına da
izin vermemek üzere mücadele ettiler.

Öldüler, yaralandılar
Ölenlerin her birini rahmetle anıyorum.
Bence her biri şehittir. 
Yaralılarda gazidir
Kimin talimatıyla mücadele ederse etsin

bir askeri idareye dur dediler, uzun bir 
karanlık geleceğe hayır dediler.

15 Temmuzda abartılı kutlamaların
doğru olmadığını düşünüyorum, yüz bin-
lerce şehit verilen başarılardan daha önemli
bir günmüş gibi davranılmasını doğru 
bulmuyorum, diğer mücadelelerin 
üzerindeymiş gibi kutlamaları da doğru

bulmuyorum.
Evet, önemli ve anlamlı bir gündür o

kadar.
İnanmak için Fetö ye, teknoloji için

Amerika ya birlik için partilere ihtiyacımız
yok.

Bağımsızlıktır Türk halkının karakteri-
dir.

Türk halkının önünde hiçbir güç dura-
maz ama Türk halkı birlik olursa, çalışkan
ve üretken olursa.

Yeter ki birliğimizden ve dirliğimizden
uzaklaşmayalım

Türk halkının özü insanlık doludur, bilim
doludur, adalet doludur, birlik doludur, 
cesaret doludur.

Herkese her şeye inanmayalım okuyalım
öğrenelim duyup inanmayalım.

“Ben mantığı esas alırım Darbenin 
kontrollüsü olamaz”

Aklımızı açık tutalım……

Şehit mi, değil mi?

İSTANBUL
SALI 16 TEMMUZ 2019
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feyz alacaGız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı

Şehitliği ve İBB önündeki 15 Temmuz 
anmalarına katıldı. Şehit yakınlarına baş
sağlığı dileyen İmamoğlu, “Herkes bilsin
ki, 15 Temmuz'un asıl kahramanları, aziz

şehitlerimiz ve gazilerimize sevgi, 
saygı ve şükran duygularımız hiçbir

zaman eksilmeyecek. Her zaman 
onların o yüksek karakterlerinden ve 

kahramanlıklarından feyz alacağız” dedi

15 Temmuz hain darbe girişi-
minde İstanbul'un çeşitli
noktalarında şehit olan va-

tandaşlar, Edirnekapı'daki 15 Temmuz
Şehitliği'nde anıldı. Anmaya İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Be-
lediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İs-
tanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalış-
kan, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda
şehit yakını katıldı. Anma, 5 hocanın ayrı
ayrı okudukları dualarla başladı. Kuran
okunması sırasında bir şehit yakınının
protokol ile mezarlık arasına gelerek ağla-
ması, duygusal anların yaşanmasına
neden oldu. Duaların okunmasının ar-
dından, Vali Yerlikaya ve Başkan İma-
moğlu, şehit yakının yanına giderek
başsağlığında bulundu. Şehitliklere ka-
ranfil bırakan heyet, 3 farklı noktada bu-
lanan şehit mezarlarını da tek tek ziyaret
edip, dua okudu. Heyet, yakında bulunan
ve 28 Haziran 2016'da Atatürk Havali-
manı'na yapılan terör saldırısında şehit
olan Gülşen Bahadır'ın mezarını da ziya-
ret etti. Bahadır'ın ailesine başsağlığı dile-
ğinde bulunan heyet, dua edilmesinin
ardından şehitlikten ayrıldı. 

İBB'de olanları hatırlattı

Heyet, şehitlik ziyaretinin ardından
İBB'nin Saraçhane binası önünde düzen-
lenen 15 Temmuz şehitleri anma törenine
katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla başlayıp, Kuran
tilavetiyle devam etti. Ardından ''Ev sa-
hibi'' sıfatıyla İmamoğlu, mikrofona davet
edildi. ''Bugün 15 Temmuz Şehitleri
Anma Milli Birlik ve Demokrasi Gü-
nü'dür'' sözleriyle konuşmasına başlayan
İmamoğlu, şunları söyledi: ''Bugün bu-
rada çok değerli şehit ailelerimiz ve gazi-
lerimizle bir aradayız. Tam da önünde
bulunduğumuz İBB'nin önünde şehit

olan 13 şehidimiz ile birlikte, tüm şehitle-
rimizin ruhları şad olsun. Mekan ve sü-
reçleriyle ilgili dualarımız hiç eksik
olmasın. Çünkü onlara minnet borçlu-
yuz. Gerçekten 15 Temmuz, demokrasi-
mize ve milli birliğimize sıkıca sarılma,
millet iradesini yok saymanın her türlü-
süne karşı koyma kararlılığımızı yüksek
sesle, hem de en üst iradeyle ilan etme
günüdür. 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız
şartsız millete ait olduğu gerçeğini, Gazi
Meclisimizin önemini hatırlama ve unut-
madan hatırlatma günüdür.''

Ne yazık ki ders alınmadı

Ülkemizi 15 Temmuz'a taşıyan koşulların
dürüstçe analiz edilmesi gerektiğini vur-
gulayan İmamoğlu, ''Bir daha böylesi al-
çaklıkların yaşanmaması için gerekli
şartları oluşturmanın önümüzdeki en
önemli görevlerden biri olduğunu asla ve
asla unutmamalıyız. 15 Temmuz'un hain
darbecilerinin devlet içinde bir virüs gibi
yayılmaları, uzun yıllar boyunca bu ko-

nuda yapılan sayısız uyarılara rağmen
gerçekleşmiştir. Bu konuda uyarılar ya-
panların hakarete uğradıklarına, cezalan-
dırıldıklarına ve bu uğurda ne yazık ki
hayatlarını yitirdiklerine milletçe tanık
olduk. Suçluları bir tarafa bırakıp onları
açığa çıkaranlarla uğraşmak, bir devletin
ve bir toplumun yaşayabileceği en kor-
kunç akıl tutulmalarından biridir. Ama ne
yazık ki bunu yakın tarihimizde hep bir-
likte yaşadık. Ve maalesef yaşadıklarımız-
dan yeterince ders aldığımızı
söyleyemeyiz. Herkesi her kesimi kolayca
suçlu, terörist ilan etmeye dayalı bir siya-
set dilinin, gerek gerçek suçlu, düşman ve
teröristlerin faaliyetlerini örtmekten başka
hiçbir işe yaramadığı herkesçe net olarak
anlaşılmalıdır'' diye konuştu. 

Hepimizin sorumluluğu var

İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle nok-
taladı: ''13 vatandaşımızın önünde şehit
verildiği İstanbul'un en önemli kurumla-
rından İBB'nin belediye başkanı olarak

diyorum ki; hiçbir güç milletin iradesinin
üstünde değildir ve olamaz. Herkes bilsin
ki, 15 Temmuz'un asıl kahramanları, aziz
şehitlerimiz ve gazilerimize sevgi, saygı ve
şükran duygularımız hiçbir zaman eksil-
meyecek. Her zaman onların o yüksek ka-
rakterlerinden ve kahramanlıklarından
feyz alacağız. Sizlerin kahramanlıkları ve
bu Gazi Meclisimizin önünde hayatlarını
kaybeden tüm 15 Temmuz şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyorum. Gazileri-
mize sağlık ve esenlik diliyorum. Umuyo-
rum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha
böylesi bir hain saldırıyla karşılaşmaya-
cak ve buna dönük tüm hazırlıklara, iç ve
dış tüm faaliyetlere hiçbir zaman fırsat
vermeyecek. Bu manada hepimizi sorum-
luyuz. Tüm vatandaşlarımızın, kamu yö-
neticilerinin, devletin varlığını ve
milletimizin birliğini korumakla mesul ol-
duğu unutmamalıdır. Bu duygularımla
tekrar şehitlerimize rahmet, gazilerimize
esenlik diliyorum. Hepinizi saygı ve sev-
giyle selamlıyorum.''

Şehitler için
dua edildi

İmamoğlu'nun konuş-
masının ardından İBB
giriş kapısındaki Şe-
hitler Panosu'nun
önüne geçildi, karan-
filler bırakılıp, dualar
edildi. Ardından, İBB
Kokteyl Salonu'nda
şehit ailelerine çeşitli
ikramlarda bulunuldu.
İmamoğlu, burada
bazı şehit aileleriyle

sohbet edip, acılarını
paylaştı. Kokteylin ar-
dından Şehzadebaşı
Camii'ne geçildi ve şe-
hitler için Mevlit-i
Şerif okutuldu. Öğle
namazının kılınması-
nın ardından da cami
avlusunda, İmamoğlu
tarafından vatandaş-
lara, irmik helvası ve
şerbet dağıtıldı. 

Oğlumun mirasına
sahİp çıkın

15 temmuz
darbe girişiminin
3’üncü yılında

Kağıthane Meydanı'nda
özel bir anma programı
düzenlendi. Yoğun katı-
lımla gerçekleşen anma
programının özel konuk-
ları ise şehit yakınları ve
gaziler oldu. Kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin, Kâğıthane Kay-
makamı Hasan Göç, AK
Parti il ve ilçe protokolü-
nün katıldığı anma prog-
ramı Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başladı. O gece
yaşananların anlatıldığı slayt gösterisiyle devam
eden programda duygusal anlar da yaşandı. O
gece yaşananların fotoğraflarının bulunduğu sergi
vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Hayalleri vardı

Anma programında duygusal anlar yaşayan 15
Temmuz Şehidi 22 yaşındaki Mehmet Ali Kılıç’ın
annesi Gülzerin Kılıç, duygularını şu sözlerle dile
getirdi: “Mehmet Ali o gece köprüde şehit oldu.
Daha 22 yaşındaydı. Çok hayalleri vardı. Ama o
gece oğlumun hayallerinin hepsini bitirdiler.
Olsun, vatan sağ olsun. 3 yıldır acısını içime gö-
müyorum ama 1 Mehmet Ali kaybettim, binlerce
Mehmet Ali kazandım. Bir anne olarak çok acı çe-
kiyorum ama çok da gururluyum. Biz bu vatan
için evlat verdik, inşallah vatanımıza sahip çıkarlar.
En değerli varlığımı bu vatan için verdim. İlk göz
nuruma doymadım, o da bana doymadı. İkimizin
hayalleri de çoktu. Hayallerimiz bitti. O beni cen-
nette bekliyor, o ümitle yaşıyorum. Yaşamak zor
ama yaşıyoruz. 15 Temmuz’dan bu yana canımız
çok acıyor. Bizi bu hale getirenler 2 dünyada da çe-
kecekler. Vatanımıza sahip çıkalım. Bu nesle oğlu-
mun emaneti bu vatanı teslim ediyorum.
Oğlumun emanetine iyi baksınlar.” Programda ko-
nuşan 15 Temmuz Gazisi Yaşar Parlak, “Benim si-
lahımı kulanmış, benim üniformamı giyinmiş,
benim tankımın içine bir vatan haini girmiş, bizim
vatanımızı bölmek istemiş” dedi.

Kağıthane Belediyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde
hayatını kaybedenleri ve gazileri unutmadı. Kağıthane
Meydanı'nda düzenlenen özel anma programına 
katılan şehit yakınları ve gaziler yaşadıklarını anlattı. 
Programda konuşan Şehit Mehmet Ali Kılıç’ın annesi
Gülzerin Kılıç, “En değerli varlığımı bu vatan için 
verdim. Oğlumun mirası bu vatana sahip çıkın” dedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
15 Temmuz Şehitlerinin 
ailesi ve gazilerle akşam 

yemeğinde bir araya geldi. 
Yerlikaya, konuşmasında, 

“Bugünümüzü ve geleceğimizi
şehitlerimize, gazilerimize, 

milletimizin kahraman 
duruşuna borçluyuz” dedi

İstanbul Valiliği tara-
fından organize edilen
akşam yemeği Yeşil-

köy'de bir otelin toplantı salo-
nunda gerçekleşti. İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde
yapılan yemeğe çok sayıda 15
Temmuz Şehidi yakını, gaziler, Bi-
rinci Ordu Komutanı Orgeneral
Musa Avsever, İstanbul İl Jaan-
darma Komutanı Tuğgeneral
Nuh Köroğlu, İstanbul İl Emniyet
Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan,

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı
İrfan Fidan ve çok sayı idari ve
mülki amir katıldı. Film gösterimi
ile başlayan program Kuran-ı
Kerim tilaveti ile devam etti. Bu
sırada salonunda bulunan bazı
şehit yakınları ve gaziler gözyaşla-
rını tutamadı.

Hiçbirini unutmayız

15 Temmuz destanını yazanlar
arasında ayrım yapmadıklarını
ifade eden Yerlikaya, “Ne FE-
TÖ'cü hainleri unutacağız. Ne
aziz kahramanlarımızı... Ay yıl-
dızlı bayrağımız göklerde dalga-
landıkça 15 Temmuz Destanı'nı
hafızamızdan çıkarmayacağız. 15

dakikada tank operatörü olan
şoför kardeşlerimizi... Tarlasını
yakarak F-16'ları uçurmayan
Kahraman Kazanlı kardeşleri-
mizi... Öleceğini bile bile haini al-
nının çatından vuran Ömer'i...
Ömer'leri unutmayacağız. Onlar,
vatanımıza, istiklalimize, millet
hâkimiyetine düzenlenen suikasta
karşı; canlı kalkan oldular. Demo-
kratik ve hür bir ülkede; insanca,
onurlu bir hayat sürebilmek için
şehit oldular. Bugünümüzü ve ge-
leceğimizi şehitlerimize, gazileri-
mize, milletimizin kahraman
duruşuna borçluyuz. Bu duruşu
her daim savunup, sahip çıkaca-
ğız” şeklinde konuştu.  

Şehitlere borcumuz var

İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önündeki 15 Temmuz anmalarına katılan İmamoğlu’na, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da eşlik etti.

Gülzerin Kılıç

Ali Yerlikaya
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Fırtına golcü arıyor
Golcü arayışlarını sürdüren Trab-

zonspor, Lazio’nun Ekvadorlu yıldızı
Felipe Caicedo’yu listesine aldı. 30

yaşındaki oyuncu için maliyet 
araştırmasına başlayan Fırtına 
önümüzdeki günlerde İtalyan 

ekibinin kapısını çalacak

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Li-
gi’nde mücadele edecek olan Karade-
niz devi kadrosunu yıldız bir golcü ile
güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda
Marcus Berg’i Krasnodar’a kaptıran,
Wilfried Bony’le de görüşmelerine
devam eden Fırtına’nın gündemine
yeni bir isim girdi: Felipe Caicedo...
italyan ekibi lazio’nun formasını giyen
Ekvadorlu oyuncu için bordo-mavili-
ler’in devreye girdiği öğrenildi. Uygun

bonservis... Çizme temsilcisi ile 1 yıllık
sözleşmesi olan Caicedo’nun uygun bir
bonservis bedeli ile takımdan ayrılabi-
leceği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu
için maliyet araştırmasına başlayan
Trabzonspor önümüzdeki günlerde
mavi-beyazlılar’ın kapısını çalacak.
Geçen sezon Lazio forması ile 38 maça
çıkan ve takımın değişilmez isimlerin-
den biri olan Caicedo, 9 gol, 6 asistlik
performansıyla beğeni kazandı. 

Siyah-Beyazlılar, mali sıkıntıyı Bankalar Birliği’nden alınan 290 milyon
TL’lik krediyle aşmasının ardından bu hafta transferde bombaları peş 
peşe patlatmaya hazırlanıyor. İlk olarak Tyler Boyd’u duyurmayı 

planlayan Kartal; Vitor Hugo ve Adriano için de girişimlerde bulunuyor

BESIKTAS’IN 

B ankalar Birliği’yle yapılan
kredi anlaşmasının ardından
kısa vadedeki 290 milyon

tL’lik borcunu kapatacak olan
Siyah-Beyazlılar, trans-

ferde harekete geçti.
ekonomik sıkıntı-

lar sebebiyle
transfer döne-

minin ba-
şını

sessiz geçiren kara kartal, mali ola-
rak elinin rahatlamasının ardından
takımın yeni teknik direktörü abdul-
lah avcı’nın kadrosunu güçlendirmek
için düğmeye bastı. Beşiktaş, bu doğ-
rultuda geçen sezon ankaragücü’nde
kiralık olarak forma giyen Vitoria
Guimaraes’in aBd’li sol kanat oyun-
cusu tyler Boyd’u kadrosuna kata-
cak. aBd Milli takımı’yla
COnCaCaF Gold Cup’ta görev
yapmasının ardından geçen hafta İs-
tanbul’a gelen ve sağlık kontrolünden

geçirilen 24 yaşındaki oyuncunun,
bu hafta içerisinde resmen du-

yurulması bekleniyor.

Hugo teklifi hazır

Siyah-Beyazlı-
lar, kanat

hattının
ardın-

dan
sto-

per hattını da yeni bir isimle güçlen-
dirmek için yoğun çaba sarf ediyor...
teknik direktör abdullah avcı’nın sto-
per takviyesi konusunda ısrarlı tutu-
munun ardından son olarak rotayı
İtalya Serie a ekibi Fiorentina’nın
Brezilyalı stoperi Vitor Hugo olarak
belirleyen kara kartal’ın, hem
oyuncu hem de kulübüyle görüşmele-
rini sürdürdüğü bildirildi. 2 yıl önce
Brezilya ekibi Palmeiras’tan 8 milyon
euro karşılığında Fiorentina’ya trans-
fer olan Hugo için Siyah-Beyazlı-
lar’ın, satın alma opsiyonlu kiralama
önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Adriano’dan haber bekleniyor

Beşiktaş’ta 3 sezondur başarıyla
forma giyen adriano Correia, Siyah-
Beyazlılar’la kontratının sona ermesi-
nin ardından ülkesi Brezilya’ya
dönmüştü. Burada birçok kulüple
menaceri aracılığıyla pazarlıklarını
sürdüren 34 yaşındaki sol bek, istediği
maaş teklifini alamadı. Bu gelişmenin
ardından devreye giren Siyah- Beyaz-
lılar’ın adriano’ya yıllığı 1.3 milyon
euro’dan 2 senelik anlaşma teklif et-
tiği bildirildi. tecrübeli futbolcunun
bu gelişme sonrasında Beşiktaş Yö-
netimi’nden süre istediği ifade edildi.

transfer haftası

Seri orta saha getir!
Fernando’nun yerine düşünülen Michael Seri için hem menajeriyle
hem de kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Fulham, Galatasaray'ın 1.5
milyon Euro’luk kiralama teklifine ‘2.5 milyon Euro’ karşılığını
verdi. Oyuncuya ise 2 milyon 750 bin Euro önerildi

Ndiaye-Fernando’nun ikilisinin yerine
merkezi silbaştan kuracak olan

Galatasaray’da çalışmalar hızlandı.
Teknik direktör Fatih Terim, şartların

oluşması halinde orta sahaya 3
takviye birden düşünüyor. Liste

başındaki isimlerden biri ise
Michael Seri. Fulham küme
düştüğü için takımdan
ayrılmaya karar veren 27
yaşındaki Fildişili yıldız için
yoğun pazarlıklar söz
konusu. Oyuncunun

bonservisini 30 milyon
euro olarak be-
lirleyen ancak
istediği teklifi ala-

mayan Fulham, Galatasaray’ın kiralama
önerisine sıcak bakmaya başladı.

Drogba devreye girdi
Sarı-Kırmızılılar, 1 senelik kiralama için 1.5
milyon euro önerdi. İngilizler 2.5 milyon
euro istedi. Kulüpler arasındaki görüşmeler
sürüyor. Bir yandan da oyuncu cephesi ikna
edilmeye çalışılıyor. İlk etapta kariyerine
avrupa’da devam etmeyi hedefleyen Seri,
vatandaşı didier drogba devreye girdikten
sonra fikir değiştirdi. Galatasaray’ın eski
yıldızı bu transferde aracılık ederken, yöne-
tim oyuncuya 2 milyon 750 bin euro
garanti ücret teklif etti. Hafta içinde bu
transferde önemli mesafe katedilmesi 
bekleniyor.

FranSiZ ekibi Lille,Yusuf Yazıcı için teklifini
net 15 milyon euro bonservis ve bir sonraki
satıştan pay olarak güncelledi. Milli yıldız
da,“Bir trabzonlu’nun neler yapabileceğini
göstermek istiyorum” sözleri ile yönetime git-
mek istediğini iletti. Başkan ahmet ağaoğlu
ise katı tutumundan geri adım atmadı. “kulü-
bün borcu 160 milyon euro. Bu rakamı getir-
seniz de Yusuf ve abdülkadir’den birini
satmam”diyen Fırtına’nın patronu, başarılı
oyuncuyu bu
sezon gönderme-
yeceğini belirtti.
trabzon-Lille hat-
tında Yusuf Yazıcı
trafiği... Genç yıl-
dızın peşini bırak-
mayan Fransız
ekibi, trabzons-
por’un her reddet-
tiği teklifin
ardından Fırtı-
na’nın kapısını ye-
niden çalıyor.
Lacivert kırmızılı-
lar, son olarak
bonus olarak tek-
lif ettikleri 3 mil-
yon euro’yu da
bonservisin içine
ekledi ve teklifini
net 15 milyon euro artı bir sonraki satıştan
pay olarak güncelledi. avrupa hayalleri olan
22 yaşındaki futbolcu ise, “bana izin verin, bir
trabzonlu’nun avrupa’da neler yapabileceğini
tüm dünyaya göstermek istiyorum” sözleri ile
yönetime gitmek istediğini bildirdi.

Birebir görüşecek

trabzonspor başkanı ahmet ağaoğlu ise katı
tutumundan geri adım atmadı. “kulübün
borcu 160 milyon euro. bu rakamı getirseniz
de Yusuf ve abdülkadir’den birini satmam”
diyen Fırtına’nın patronu, başarılı oyuncunun
en az 1 sene daha takımda kalmasını istiyor.
bu nedenle ağaoğlu ile Yusuf’un önümüzdeki
günlerde birebir olarak özel bir görüşme ger-
çekleştireceği kaydedildi.

Yusuf bilmecesi

Elmas gibi parlar!
Bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Makedon futbolcu
Goran Pandev, İtalyan basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'de
forma giyen vatandaşı Eljif Elmas'ın Napoli'ye olası transferini 
değerlendirdi. Genoa forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli
oyuncu, Napoli'nin Eljif için doğru bir seçim olduğunu vurguladı
Bİr dönem Galatasaray'da da
top koşturan Makedon futbolcu
Goran Pandev, İtalyan basınına
verdiği röportajda Fenerbahçe'de
forma giyen vatandaşı eljif el-
mas'ın napoli'ye olası transferini
değerlendirdi. Genoa'da forma
giyen 35 yaşındaki tecrübeli
oyuncu, Sky Sport İtalya mikro-
fonlarına yaptığı açıklamalarda
şunları kaydetti: "napoli'nin eljif'i
transfer etmesi müthiş bir an-
laşma olur. Zira eljif, avrupa'nın

en büyük genç yetenekleri ara-
sında. Onunla konuştuğumda
bana özel bir şey söylemedi ama
İtalya'da oynamaktan mutlu ola-
cağını belirtti. Orta sahanın her
yerinde oynayabilen, bir gözü hep
kalede olan ve hatta 10 numara
pozisyonunda da görev yapabilen
bir oyuncudan bahsediyoruz.
dolayısıyla bu transfer napoli
kadrosuna önemli bir değer kata-
caktır. aynı şekilde eljif'in de ideal
takımını bulduğuna inanıyorum."

Michael Frey 
Karadeniz yolcusu
FenerBaHçe'de gösterdiği performansla
büyük hayal kırıklığı yaratan ve bu yaz takım-
dan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan İs-
viçreli golcü Michael Frey, çaykur
rizespor'un takibinde. karadeniz ekibinin
başkanı Hasan kartal, transfer için Fener-
bahçe kulübü yetkilileriyle temasa geçtiklerini
ve yanıt beklediklerini bildirdi. Fenerbahçe'de
gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı
yaratan ve bu yaz takımdan  karadeniz ekibi-
nin Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye sattıktan
sonra santrfor mevkiinde doğan boşluğu bir
süredir İsviçreli forvetle doldurmak istediği ko-
nuşuluyordu. Sarı Lacivertliler'le 2022 yazına
dek sözleşmesi bulunan Frey, geçtiğimiz sezon
forma şansı bulduğu 25 maçta yalnızca 5 kez
fileleri sarsabilirken 1 de asist kaydetmişti.

Pektemek Ankara'ya gidiyor
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren
ve bonservisi elinde olan Mustafa
Pektemek, Gençlerbirliği'ne dönüyor.
Süper Lig’e yeniden çıkan
Gençlerbirliği iddialı bir kadro kur-
mak için düğmeye bastı. Başkent
temsilcisi bu doğrultuda eski yıldızı
Mustafa Pektemek’i gündemine aldı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve

bonservisi elinde olan 30 yaşındaki
forvet ile yapılan görüşmelerin
olumlu devam ettiği belirtildi.
tarafların önümüzdeki günlerde bir
araya gelerek ufak pürüzleri gider-
mesi ve transferi sonuçlandırması
bekleniyor. Hatırlanacağı üzere tecrü-
beli oyuncu,4 milyon euro bedelle
Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu.
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G aziosmanpaşa'da 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
dolayısıyla anma programı dü-

zenlendi. Programa Gaziosmanpaşa
Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gazi-
osmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Cumhuri-
yet Başsavcısı Haydar Memiş, Gazios-
manpaşa İlçe Emniyet Müdürü Kenan
Şaban Süzgün, Gaziosmanpaşa İlçe
Müftüsü Osman Şen ve 15 Temmuz
şehit aileleri ile gaziler katıldı. Yapılan
kahvaltının ardından şehit aileleri ve ga-
zilere plaket takdimi yapıldı. 251 şehidin
isimlerinin yazılı olduğu 15 Temmuz Şe-
hitler Anıtı'nda devam eden programda
edilen duaların ardından anıtlara karan-
fil bırakıldı. Şehitlere rahmet dileyen Ga-
ziosmanpaşa Kaymakamı Numan
Hatipoğlu, “İstanbul 15 Temmuz hain
darbe girişiminin en yoğun yaşandığı

ama aynı zamanda milli iradenin, mille-
timizin göğsünü açıkça siper ettiği çok
önemli noktalardan birisi. O anlamda
ben hem İstanbul hem Gaziosmanpa-
şa'da bu önemli hain kalkışmaya karşı
göğsünü siper eden tüm gazilerimizi,
ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rah-
metle anıyorum” diye konuştu.

İhanetler ortaya çıktı

15 Temmuz'u unutturmayacaklarını ve
unutturmak isteyenlere de izin vermeye-
ceklerini söyleyen Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her
şeyden önce 15 Temmuz'un üçüncü se-
neyi devriyesi münasebetiyle tüm şehit-
lerimiz rahmetle yad ediyor, gazilerimize
huzurlu yaşamlar diliyoruz. Bugün bu-
rada millet olarak bu günü tekrar anabi-
liyorsak, tekrar şükrediyoruz. Tabi ki 15
Temmuz unutmayacağımız unutama-
yacağımız, unutturmayacağımız an-
lamlı, önemli bir gün. Aynı zamanda

unutturmak isteyenlere, bu işi bir se-
naryo, tiyatro olarak görenlere, 15 Tem-
muz ruhuna karşı direnenlere, 15
Temmuz'da verdiğimiz şehitleri hiçe sa-
yanlara karşı da direnişimiz devam ede-
cek. Onlara da unutturmayacağız. 15
Temmuz bizim tarihimizde yaşamadığı-
mız, yaşamak istemediğimiz, millet
adına da utanç duyduğumuz Türk or-
dusunu karalamaya çalışan, milleti yok
etmeye çalışan önemli bir operasyonun
sonucudur. 15 Temmuz aslında bu za-
mana kadar bu millete yapılan ihanetle-
rin ortaya çıktığı önemli bir gündür”
dedi.

Duyar duymaz sokağa çıktı

15 Temmuz gecesi şehit olan Servet As-
maz'ın eşi Sema Asmaz, “Evde beraber-
dik. Haberlerde izledi. Duyar duymaz
sokağa çıktı. Çıkar çıkmaz da zaten vu-
rulmuş. Polislere yardım ederken karşı
çıktılar diye vurulmuş” şeklinde konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, 15 Temmuz'un yıldönümünde

önemli mesajlar verdi. Hain FETÖ
kalkışmasını belli çevrelerin tiyatro gibi

göstermeye çalıştığını anlatan Usta, 
“15 Temmuz bir tiyatro değildir. Direniştir,

milletin zalimlere karşı kazandığı bir
zafer ve yazdığı bir destandır” dedi
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ÇaTalca İzzettin Mahalle-
si'nde hizmete giren Reset Et
Mangal Restoran'ın açılışı
Belediye Başkanı Mesut
Üner ve beraberindeki
isimlerin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Ali Özbek,
Bora Çoban, İsmail
Eren ve Erdal Eren'in
işletmecliğini yapa-
cağı restoranın açılı-
şında konuşan
Üner, “Yeni açılan
işletmemiz Ça-
talca'ya hayırlı
uğurlu olsun,
bereket getir-
sin. Bu za-
manda
açılan iş
yerleriyle

birlikte hem istihdam imkanları
ortaya çıkıyor hem de ilçemiz
zengin bir mutfağa sahip, insan-
ların aileleriyle birlikte gelip de-
ğerli bir vakit geçirebileceği güzel
yerler kazanıyor” dedi. Reset Et
Mangal Restoran'ın işletmecile-
rini de tebrik eden Üner, “Her
daim bol kazançlarınız olsun”
dileklerinde bulundu. 

Kalitenin adresi olacağız

Resorana ilişkin konuşan Ali
Özbek ve İlker Özbek de açılış
sebebiyle oldukça mutlu olduk-
larını belirterek, Reset Et Man-
gal Restoran'ın Çatalca'da
kalitenin adresi haline geleceğini
söyledi. Özbek, “Burası Çatal-
ca'nın en değerli markalarından
birisi haline gelecek. Kaliteli hiz-

met anlayışımız ve güleryüzlü
tavrımızla hem Çatalcalı hem-
şehrilerimizin hem de ilçe dışın-
dan gelecek olan
misafirlerimizin en iyi şekilde
hizmetinde olacağız” dedi. Açı-
lışa katılan isimlere de teşekkür
eden Özbek, “Belediye Başkanı-
mız Mesut Üner'e, İYİ Parti İlçe
Başkanı Niyazi Uyar'a, Lokman
Naroğlu'na, Hasan Esgar'a,
Ufuk Akın'a, Kasım Kolcuoğ-
lu'na, Oya Kolcuoğlu'na, Mus-
tafa Baysan'a, Hasan Gökçe'ye,
Ali Osman Özden'e, Dr. Ayhan
Paksoy'a, Ercan Üner'e, Süley-
man Seçilmiş'e ve daha ismini
anma fırsatı bulamadığım tüm
katılanlara teşekkür ediyoruz.
Hep birlikte Çatalca'yız hep bir-
likte güzeliz” dedi.
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TAYLAN DAŞDÖĞEN

15 Temmuz 
TiyaTro deGildir

Saraçhane'de o gece vurulan ve hastanede ya-
şadıklarını unutamadığını belirten 15 Temmuz
gazisi İsmail Çimen, “Ben o gece İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Saraçhane'ye gittim. Önce
Vatan'a gidiyorduk. Sonra Belediyede sıkıntı ol-
duğunu duyduk oraya gittik. O gece ben Saraç-
hane'de vuruldum. O gece vurulduktan sonra
hastanenin acil servisine gittik. Orayı hiç unu-

tamıyorum. Orada yerler kandı.
Kanların üzerine basarak gezi-
yorduk. İnsanlar sağa sola ko-
şuşturuyordu. Sürekli dua eden
insanlar vardı. Vurulup da şehit
olan insanlar, yaralı olan insanlar,
o anı hiç unutamıyorum. 15 Tem-
muz'u gelecek nesillere çok güzel
aktarmak lazım, unutturmamak
lazım” ifadelerini kullandı.

Kanların üzerine 
basarak geziyorduk

Dualar şehitler için

FETÖ’nün hain
darbe girişimi

sırasında 
15 Temmuz

Şehitler
Köprüsü'nde şehit
düşen Muhammet

Ambar, vefatının 
3. Yıldönümünde

Bağcılar Kirazlı
Mezarlığı'ndaki

kabri başında
anıldı

Bağcılar Belediyesi tarafın-
dan "15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü" nedeniyle bir
dizi etkinlik düzenlendi. Bu kap-
samda ilk olarak 3 yıl önceki
hain işgal girişimi sırasında 15
Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
şehit düşen Muhammet Am-
bar'ın Bağcılar Kirazlı Mezarlı-
ğı'ndaki kabri ziyaret edildi.
Şehit Ambar'ın ailesi, yakınları
ile Bağcılar Kaymakamı Mus-
tafa Eldivan, Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağ-
cılar ilçe Müftüsü Ekrem Say-
lam, AK Parti Bağcılar İlçe
Başkanı İsmet Öztürk ve eski
AK Parti İstanbul İl Başkanı
Selim Temurci'nin katıldığı ziya-
ret Kur’an-ı Kerim tilavetiyle
başladı. İlahilerin de okunduğu
programda şehit Ambar için el
açılıp dua edildi. Askerliğini
Güneydoğu’da teröristlerle mü-
cadele ederek yapan vatan sev-
dalısı Muhammed Ambar, evli

ve 2 çocuk babasıydı.

Kur'an okundu

Şehit kabri ziyaretinin ardından
Bağcılar Belediyesi Halk Sara-
yı’nda “15 Temmuz Ruhu ve
Kur’an Ziyafeti” etkinliği gerçek-
leştirildi. Bağcılar İlçe Müftülüğü
imam hatipleri tarafından Kur’an
ziyafeti sunuldu. Bağcılarlıların
yoğun ilgi gösterdiği programda
15 Temmuz şehitleri için toplu bir
şekilde dualar edildi.

Bu acı unutulmaz
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit
olanlar Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz
Şehitliği'ndeki kabirleri başında anıldı. Sabahın
erken saatlerinde şehitlerin kabri başına gelen
aile üyeleri ve vatandaşlar Kuran-ı Kerim okudu
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci
askerlere karşı koydukları esnada şehit olan 15 Tem-
muz Şehitleri, Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz
Şehitliği'ndeki kabirleri başında, aileleri tarafından
dualarla anıldı. Sabahın erken saatlerinde şehit, ya-
kınlarının kabirleri başlarına gelen aile üyelerinden
bazılarının Kuran-ı Kerim okurken, duygusal anlar
yaşandı. Şehit yakınları olmayan vatandaşlar tara-
fından da ziyaret edilip dualar edildi.

Allah kalplerine göre verdi

Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu söyleyen
Şehit Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın,
“Acılar hiç bayatlamadı, hep taze. Biz sadece 15
Temmuz diye burada değildi 365 günün 300 günü
buradayız. Şehit Tolga Ecebalın'nın babasıyım. Be-
raberdik o gece. Şehit oldu. Tolga sonradan geldi.
Niye geldin oğlum dedim. Baba bu iş başka bir iş,
büyüklerimiz çıkın dediyse Allah bize şehitliği nasip
eder, demişti. Allah onların kalbine göre verdi” diye
konuştu.

17 yaşındaydı

Şehit Mahir Ayabak'ın Dayısı Burhan Ayabak, “Bu
acı unutulmaz. 17 yaşında bir çocuktu. Daha hayatı
görmeden şehit düştü. Çok özlüyoruz ama yapacak
bir şeyimiz yok. Allah'ın takdiri böyle” dedi.

En anlamlı anma
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 15
Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve
Milli Birlik Günü’nde, TİM Başkanı İsmail
Gülle, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri, Birlik
Başkanları, İnovaTİM ekibi ve İhracatçıla-
rın katılımı ile Dış Ticaret Kompleksi’nde
bulunan TİM Demokrasi ve Milli Birlik
Fidanlığı’na şehitler anısına fidan dikimi
gerçekleştirdi. 15 Temmuz’da Türkiye’nin
birlik, beraberliği ve ülkenin bekası adına
gözünü kırpmadan Şehit düşen her Kah-
ramanımız adına bir çınar fidanı dikilirken,
her fidanın yanına da Şehidimize dair bil-
giler ve Şehitlerimizi ölümsüzleştiren hayat
hikayelerinin yer aldığı karekodlu plakalar
yerleştirildi. Törende konuşan TİM 
Başkanı İsmail Gülle, “Şehitlerimiz için
diktiğimiz fidanlar; yine gölgesinde 
büyüyecekleri Bayrağımızın altında, 
Şehitlerimizin hatırasını ilelebet
yaşatacaktır” dedi.

Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta 15 Temmuz

gazilerine plaket 
takdiminde bulundu.

Hasan 
Tahsin Usta


