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C
HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, FETÖ ile mücadelenin si-
yasi ayağına müdahale

edilmeyişini eleştirdi ve 15 Temmuz
kongresinin ‘Kontrollü Darbe’ oldu-
ğunu savundu. Halkın anlayışıyla,
“Darbeyi AK Parti ve FETÖ birlikte
yaptı!.. Sonra AK Parti, FETÖ’yü tas-
fiye etti!..” demek istiyor. 

Şayet 1950-60-70 ve hatta 80’li yıl-
lar olsaydı, Kılıçdaroğlu’nun bu çok
ayıp yaklaşımı ’acaba?..’ şüphesi
uyandırabilirdi. Lâkin her şey halkın
gözü önünde ve canlı canlı yaşandı.
250 civarında şehit ve 2 bini aşan
gazi bir oyunun figüranı mıydı? Bir
ülkenin Genel Kurmay Başkanı ve
kuvvet komutanları darbe filmine fi-
güran olsunlar diye mi rehin alındı?
Haydi bunları da geçelim…  Bugün
yargılanan subayların “Biz halka
sahte silahlarla saldırdık. Savaş

uçaklarından yalancı bombalar
atıldı!.. Hepsi bir kurguydu!.. Şimdi
bizi niçin yargılıyorsunuz?” demeleri
gerekmez miydi?

HHH
FETÖ hadisesi bu milletin başına

gelmiş ve gelecek en büyük musi-
betlerden biriydi. Siyonizm’in kont-
rolünde bir hareket, yıllar yılı
inançlı insanları aldatarak, milletin
en kutsalı olan ‘İslam’ prensiple-
riyle oynamak istedi. Çünkü kendi-
sine bu misyon üstlendi. Yurt dışı
okulları abartılarla ve yalanlarla
öylesine parlatıldı ki kamaşan göz-
ler gerçeği göremedi. Gerçeği dışarı-
dakiler gördü. Bizimkileri uyardılar
ama kimse inanmak istemedi. Tabi
ki MİT Başkanı vakasına kadar…
Tabi ki17/25 Aralık darbesine
kadar… Ve 15 Temmuz kanlı darbe
girişimine kadar…

FETÖ hareketi, bir üm-
meti hiçbir zaman benim-
semedi. Hep cemaat olarak
kaldı. 

FETÖ hareketi, milli bir
hareket değildi. Türkiye’yi
hiç önemsemedi.

FETÖ hareketi, tüm aile
bağ ve kavramlarını yok
sayarak  sadece 1 kişiye
endekslendi. Fetullah Gü-
len’i sevmek ve onun için
yaşamak...

FETÖ hareketi, İslami
gibi görünse bile hedefi İs-
lam’ı iğfal etmekti. İslami
hiçbir prensibi cemaatin ba-
şarısı kadar önemsemedi. Namazı
önemsemediler. Fakirin hakkı olan
zekâtı toplayıp, hep kendilerine ver-
dirdiler. Fakiri hiç sevmediler. Hep
zengin çocuklarının peşinden gittiler.
Onları okutup yücelttiler.

HHH
Bunları CHP Genel Başkanına an-

latmak mümkün değil. Anlasa bile

önemsemez. Çünkü;
FETÖ hareketinin İs-
lam’a vereceği zarar Kı-
lıçdaroğlu’nun meselesi
olmadı. FETÖ şayet
Tayyip Erdoğan’a düş-
mansa ve Erdoğan’ı de-
virmek istiyorsa buna
göz yumulabilir!.. Sayın
Kılıçdaroğlu’nun bugün
‘Kontrollü darbe’ yakla-
şımı bu anlama gelmek-
tedir. Kılıçdaroğlu,
Erdoğan’a karşı demo-
kratik ve siyasal bir

mücadele yürütmek ye-
rine psikolojik harp yön-

temi uygulamaktadır. İşte bu
yaklaşımdır böyle giderse 2019’da
duvara toslayacaktır. AK Parti’ye oy
verenlerden FETÖ masumlaştırıla-
rak, nasıl oy istenecektir?

HHH
2017 Nisan Referandumu 2019’a

ışık tuttu. Siyasete demokratik müca-
dele için umut bahşetti. Ama bu umut

bu yaklaşımlarla somut sonuca dön-
üştürülemez. FETÖ hareketi
CHP’liyle masumlaştırılarak 2019’da
sonuç elde edilemez. Evet, FETÖ ve
ailelerinin oyu iki milyona yaklaşmış
olabilir. Lâkin bu hareketi çağın en
büyük illeti görenler bugün AK Par-
ti’yi taşıyan temel direklerdir.
2019’da AK Parti’den oy  devşirilmesi
hayal ediliyorsa bunun  yolu 15 Tem-
muz darbesini masumlaştırmak de-
ğildir. 

15 Temmuz’a ‘Kontrollü Darbe’,
‘Karşı Darbe’ diyerek 2019 hayalleri
kuran CHP, bu politikasıyla şimdiden
kaybetmiştir. FETÖ’yü masumlaştır-
mak, gelecekte birlikte iş tutmak de-
mektir. CHP’nin FETÖ’cülerle iş
tutacağı endişesi yüklenen toplum bu
anlayışa kesinlikle 2019’da da vize
vermeyecektir. AK Parti’ye çok iyi ve
en iyi olduğu için değil “Daha kötüsü
gelebilir” endişesiyle rey verenler bu
tutumuyla ‘hayır’ cephesine öncülük
yapan CHP’ye veya onun yönlendir-
mesine yönelmeyecektir.
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K
ARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ)
Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Mo-
lekül Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

Dr. Uğur Çevik, doğada kendiliğinden oluşan ve
kanser hastalığına neden olan radon gazının ev-
lerdeki ölçüm değerine ilişkin, "Evlerde soludu-
ğumuz havanın temiz hava ile değiştirilmesi
lazım çünkü yapılarda biriken, görmediğimiz,
koklayamadığımız radon gazını ortamdan atma-
mız gerekiyor. Bunun için de vatandaşların evle-
rini her sabah en az 15 dakika havalandırması
şart." dedi. KTÜ Fizik Bölümü tarafından radon
gazının bölgedeki evlerde ilgili kuruluşların izin
verdiği değerlerde olup olmadığının tespit için
Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin (BAP)
desteği ile araştırma yapıldı. Prof. Dr. Çevik ön-
cülüğünde, Trabzon şehir merkezi ve ilçelerde
bulunan 97 evde gerçekleşen radon gazı ölçümü,
dört mevsim üç ay süreyle yapıldı. Dedektörler
vasıtasıyla gerçekleşen ölçümlerde, evlerdeki en
yüksek radon gazı değerinin sonbahar ve kış dö-
neminde ortaya çıktığı belirlendi. Çalışma so-
nunda elde ettikleri bulguları değerlendiren
KTÜ'lü akademisyenler, özellikle sonbahar ve
kış döneminde evlerin havalandırılması gerekti-
ğine dikkati çekti. Prof. Dr. Çevik, yaptığı açıkla-
mada, radon gazının insan sağlığını olumsuz
etkilemeye başlayacağı değerin Türkiye'de
200Bq/metreküp, Amerika'da 148 Bq/metreküp
olduğunu belirtti. Avrupa Komisyonunun izin
verdiği değerin ise yeni binalar için 200, eski bi-
nalar için de 400 Bq/metreküp olduğunu vurgu-
layan Çevik, Trabzon'daki evlerde yapılan
ölçümlerde elde edilen en yüksek değerlerin ilk-

baharda 187, yaz döneminde 374, sonbaharda
583, kış mevsiminde ise 556 Bq/metreküp olarak
belirlendiğini kaydetti.

EVLERİ HAVALANDIRMANIN ÖNEMİ
Çevik, elde ettikleri verilerin sonucuna göre,

evlerdeki radon gazı oranının hava sıcaklığına
bağlı artış ya da azalış gösterdiğini saptadıklarına
değinerek, "İlkbahar ve yaz aylarında pencereler,
kapılar sıklıkla açılırken, sonbahar-kış döne-
minde soğuk nedeniyle kapatılıyor. Bu durum
soğuk havalarda evlerde daha fazla radon gazı
birikmesine yol açıyor." diye konuştu. Vatandaş-
lara evlerini havalandırma tavsiyesinde bulunan
Çevik, şöyle devam etti: "Evlerde soluduğumuz
havanın temiz hava ile değiştirilmesi lazım

çünkü yapılarda biriken, görmediğimiz, koklaya-
madığımız radon gazını ortamdan atmamız ge-
rekiyor. Bunun için de vatandaşların evlerini her
sabah en az 15 dakika havalandırması şart. Ev-
lerde havalandırmayı eğer iyi yapmazsak ve or-
tamda izin verilen dozun üzerinde bir rakam
kalırsa ciğerler açısından söylüyorum, radon gazı
akciğer kanserinin başlangıcının sebebi olabili-
yor. Bir de buna sigaranın etkisi eklenince kaçı-
nılmaz bir son bizi buluyor." Çevik, elde ettikleri
verilere göre Trabzon'un Türkiye ortalamasına
yakın radon gazı değerine sahip olduğuna işaret
ederek, zeminden yüksekte inşa edilen evlerin
radon gazından korunmak için ciddi bir tedbir
olduğunu sözlerine ekledi.

T
RABZON İHH İnsani Yardım Der-
neğinin “Yetim Gülerse Dünya
Güler” projesi kapsamında Uzun-

göl’de geçtiğimiz gün bir organizasyon
gerçekleştirildi. Uzungöl’de gerçekleşti-
rilen organizasyona 350 çocuk katılır-
ken, etkinlik sonunda çocuklara
birbirinden çeşitli hediyeler verildi.
Trabzon İHH İnsani Yardım Derneği-
nin Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında her yıl mayıs ayında geleneksel
olarak düzenlediği Uzungöl gezisini geç-
tiğimiz gün gerçekleştirdi. “Yetim Gü-
lerse Dünya Güler” sloganıyla yola çıkan
İHH yardım kuruluşu 45 ülkede bu ça-

lışmaya ev sahipliği yaptıklarını ifade et-
tiler. İnsani Yardım Vakfı yetkilileri 636
proje ile 204 bin yetim çocuğa ulaşmayı
hedeflediklerini belirttiler.

Cumartesi ve Pazar günü iki gün bo-
yunca devam eden etkinliğe anneler ve
çocukları birlikte katıldı. “Yetim Gü-
lerse Dünya Güler” projesine destek
amacıyla çok sayıda öğrenci ve veli bir
araya geldi. Birbirinden çeşitli oyunların
oynandığı etkinlikte aileler ve çocuklar
birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.
Uzungöl’ü önce aileleri ile birlikte gezen
çocuklar daha sonra halat çekme, çuval
oyunu gibi birbirinden renkli oyunlar oy-

narken etkinliği izleyenler
de eğlenceli dakikalar ya-
şadı. İnsani Yardım Derneği
(İHH) yetkilileri bu etkinliği
her yıl düzenli olarak ger-
çekleştirmeye devam ede-
ceklerini belirtirken, proje
ne kadar çok yetim çocuğa
ulaşırsa projenin o kadar ya-
rarlı ve başarılı olunacağını
belirttiler. Projeye olan
yoğun katılım ve destekten
dolayı duydukları memnuni-
yeti dile getiren İHH yardım
kuruluşu yetkilileri emeği
geçen herkese teşekkür etti.

Filiz YILDIRIM

T
RABZON, Giresun ve
Gümüşhane illerinde
yaşanan trafik kazaları

Emniyet Müdürlüğüne bağlı
MOBESE kameralarına yan-
sıdı. Dikkatsizliklerinin ön
plana çıktığı kazalarda yaralı-
lar olurken, araçlarda maddi
hasarlar meydana geldi. Gü-
müşhane’de meydana gelen
kazada, tek şeritli yolda karşı
şeride geçmeye çalışan sürü-
cünün dikkatsizliği kazaya
neden oldu. Aynı yönden

gelen motosikletin otomobile
çarpması sonucu 2 kişi hafif

şekilde yaralandı. Kaza son-
rası motosikletin arkasında
arkadaşı ile yolculuk eden
genç kız havada takla atarak
aracın üzerine düştü. Gire-
sun’da meydana gelen bir ka-
zada ise kaldırım kenarında
duran bir yaya kontrolden
çıkan bir aracın hedefi hâline
gelirken, aracın kendisine
çarpması ile havada takla
atarak beton zemine düştü ve
ağır şekilde yaralandı. Trab-
zon’da ise sabah saatlerinde

meydana gelen kazaya ise
yoldan geçen bir köpek

neden oldu. Havaalanı
mevkisinde gerçekleşen
kazada bir otomobil sürü-
cüsü yoldan karşıya geç-
meye çalışan köpeğe
çarpmamak için çaba har-
cadı. Bir anda direksiyon
hâkimiyetini kaybeden sü-
rücü bir sağa, bir sola sav-
rulduktan sonra başka bir
araca çarparak durabildi.
Kazada maddi hasar mey-
dana geldi. 

R
İZE’DE yaklaşık
200 kilo yaş çay
çalan 3 kişi çaldık-

ları çaylarla beraber ya-
kalandı. Zanlılar
çıkarıldıkları mahkemece
adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı. Rize’nin
Pazar ilçesinde meydana
gelen olayda park hâ-
linde plakası olmayan bir
aracın kasasında yaş çay
bulunduğunu fark ederek
durumdan şüphelenen
devriye görevini yürüten
Pazar İlçe Emniyet Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler,
araca yaklaşınca araç etra- fında bulunan 3 kişi kaçmaya

başladı. Polis ekiplerinin ta-
kibi sonucu E.T., S.A. ve B.S.
yaşanan kovalamaca sonrası
yakalandı. Aracın kasasında
bulunan 4 bohça hâlindeki
yaklaşık 200 kg yaş çayı Hem-
şin yolu üzeri Yücehisar köyü
civarından çaldıklarını beyan
eden şüpheliler, emniyetteki
işlemleri tamamlandıktan
sonra adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları mah-
kemece adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.

Kontrollü darbe ve 2019 beklentisi 

Dikkatsizlik 
felaket getiriyor

Yafl çay h›rs›zlar›
kaçamad›

Bu tavsiye çok önemli
Trabzon, Giresun ve Gümüşhane’deki
ilginç kazalar MOBESE’de

KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çevik: "Evler
her sabah en az 15 dakika havalandırılmalı."

Yetim
gülerse

dünya
gülerTrabzon İHH İnsani Yardım Derneği, yetim çocuklara yardım

etmek amacıyla Uzungöl’de bir etkinlik gerçekleştirdi

R
İZE'DE yapılan
yol kontrollerinde
1 kilo 620 gram

esrar ele geçirildi. Alı-
nan bilgiye göre, İl Em-
niyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube ekiplerince
il genelinde uyuşturucu
madde ve türevlerini
satan kişilerin tespitine
yönelik yapılan çalış-
malar neticesinde bir
yolcu otobüsünde
arama yapıldı. Bu sı-

rada otobüsten inen
Ş.D.'nin şüpheli hare-
ketleri polisin dikkatini
çekti. Ekiplerce durdu-
rularak aranan Ş.D'nin
elindeki poşet içeri-
sinde bir kilo 620 gram
esrar ele geçirildi. Göz-
altına alınan Ş.D., em-
niyetteki işlemlerinin
ardından Rize Adliye-
sine sevk edildi. Savcı-
lıkça ifadesi alınan
Ş.D., adli kontrol şartı
ile serbest bırakıldı.

Rize'de uyuflturucu
operasyonu


