
RapoRdan elde 
edilen bilgilere 
göre, gece ve 
kötü hava şart-
ları bulunduğu 
sırada uçakların 
yerden komuta 
edilmesinin kural 
olduğu, kaza 
anında da uçakla-
rın kuleden gelen 
talimata göre alçaldığı 
saptandı. Pilotların verdiği 
rota yerine, uçağın bilinçli 
olarak dağ seviyesine kadar 
indirildiği sonucuna varıldı. 
Ayrıca olumsuzluklar, telsi-

zin sürekli meşgul 
edilmesinden dolayı 
kuleye bildirilemedi. 
Kuledeki radar izin-
den, uçakların uçuş 
güzergahında dağ 
olduğu bilinmesine 
rağmen iddiaya göre 
bu uyarı pilotlara 
yapılmadı. Ayrıca 
Üsteğmen Onur 

Özkaya’nın, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nda tümge-
neral olan Murat Temiz’in 
damadı olan Pilot Üsteğmen 
Emre Çömez’in yerine uç-
tuğu öne sürüldü.
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Uçak faciasında
FETÖ parmağı!

TAYLAN YILDIRIM DHA 

Malatya 7. Ana Jet 
Üssü’nden planlı
gece uçuş eğitimi

için kalkan 2 RF-4E ke-
şif uçağı, 24 Şubat 2015’te
dağa çarptı. Kazada hepsi
pilot olan Kurmay Binbaşı
Salih Sezer, Üsteğmenler
Salih Atalay, Zeynel Öz-
bahçeçi ve Onur Özkaya
şehit oldu. Kaza günü İz-
mirli anne emekli memur
Aynur Özkaya, tuval başın-
da resim yaparken, oğlunun
şehit olduğu haberini aldı.
Yürek yakan bu acı ardın-
dan bir süre ne tuval gördü
gözü, ne eline fırça değdi.
32 yaşındaki evladın acısı,
hayatla birlikte tabloyu da
dondurdu. Sonra dünya-
ya küsmek yerine, oğluna
verdiği sergi açma sözünü
yerine getirmek için yine
renklere sığındı. Açtığı ser-
gisinin en dikkat çeken ese-
ri, yarım kalmış yağlı boya
tablo oldu...

Peşini bırakmadılar
Kazanın oluş şekli ve el-

deki bilgilerde bir çelişki ol-
duğunu düşünen Üsteğmen
Onur Özkaya’nın ailesi, ola-

ya yönelik araştırmalarını
hiç bırakmadı. Son olarak
kısa süre önce tamamlanan
kaza raporunu da şehit Pilot
Üsteğmen Onur Özkaya’nın
kayınpederi, aynı zamanda
Hava Kuvvetleri Komutan-
lığı’ndan kurmay pilot albay
olarak emekli olan Tayyip
Özsever de uzman gözüyle
inceledi. İncelemelerden
sonra aile kazaya ilişkin bir-
çok ihmal ve şüphelerin bu-
lunduğuna kanaat getirdi.
Emekli kurmay pilot Albay
Özsever, bunları birleştirip
savcılığa suç duyurusunda

bulundu. Ailenin suç duyu-
rusunda, FETÖ şüphesi ön
plana çıktı.

İhmaller ve sorumlular
Kazaya yönelik hukuk

mücadelesi başlatan pilot-
lardan Onur Özkaya’nın
ailesi, topladıkları bilgileri
de resmi raporla birlikte
değerlendirip ortaya çıkan
ihmalleri, sorumlular hak-
kında gereğinin yapılması
için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile Başba-
kan Binali Yıldırım’a da
gönderdi.

Malatya’da dört pilotun şehit düştüğü uçak kazasında, FETÖ parmağı olduğu öne sürüldü. Şehit pilot Onur 
Özkaya’nın yakınları, suç duyurusunda bulundu. Kaza ile ilgili 3 kritik ismin, FETÖ’cü oldukları ortaya çıktı

16 NisaN referandum süreci için
Torbalı’da değerlendirmelerde bu-
lunan Orman ve Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu, “Bu parlamenter
sistem hep ekonomik krizlere,
kavgalara sebep olmuş. Geçmişi
hatırlayın, 1923’ten bu güne kaç
hükümet gelip geçti; biz 65. hükü-
metiz. Bu yüzden Türkiye ilerle-
yemedi, krizler borçlar bu yüzden
çıktı. ABD’de bu zamana kadar
43 tane hükümet gelmiş. Bu bizde
istikrarsızlığa sebep oluyor. Bü-
yük yatırımlar yapılamıyor. Bütün
cumhurbaşkanları ile başbakanlar
sürtüşmüştür. Anayasa kitapçığının

fırlatılmasının ardından ekonomik
kriz çıktı. Bunun faturasını kim
çekti, millet çekti” dedi.

CHP’liler işin farkında
Eroğlu, “CHP’nin üst yönetimi

istemiyor ama Anadolu’da CHP’ye
gönül verenler işin farkında” diye
konuştu. Muhalefetin yeni sistem
ile rejimin değişeceği söylemlerini
de eleştiren Bakan Eroğlu, “Sayın
Kılıçdaroğlu 18 maddeyi bir oku.
15 dakikanı alır. Rejim değişecek
diyor, ama rejimden gıda rejimi
kast ediyorsa onu anlamam” ifade-
lerini kullandı.

CHP İzmir
Milletvekili Mu-
rat Bakan, CHP
Çeşme İlçe
Başkanı Ekrem
Oran’ın, TOKİ
hak sahiplerinin
yakınmalarını
kendisine ilet-
mesi üzerine,
bir soru önerge-
si hazırladığını
belirtti. CHP’li
Bakan, “Vatandaşlarımıza
başlangıçta bir ‘fırsat’ ola-
rak sunulan hakkı, şimdi
neredeyse yüzde 100 zamlı
fiyatlarla geri almaya çalış-
mak haksızlık” dedi. Baş-

bakan Binali
Yıldırım’ın
yazılı olarak
yanıtlama-
sı istemiyle
verdiği soru
önergesinde
Bakan, “Bu
vatandaşları-
mıza başlan-
gıçta bir ‘fırsat’
olarak sunulan
hakkı, şimdi

neredeyse yüzde 100 zamlı
fiyatlarla geri almaya çalış-
mak haksızlıktır. Başlangıç
olarak 1800 liralara varan
rakamları ödemeleri müm-
kün değildir” dedi.

MaNisa’da, Ziraat Mühendisle-
ri Odası’nda bağ danışma kurulu
toplantısı yapıldı. Manisa Ziraat
Mühendisleri Odası Başkanı İbra-
him Demran, toplantıya ev sahipliği
yaptı. Üretim
alanlarında da
sorunlar yaşan-
dığını kaydeden
Demran, Mani-
sa’nın tamamı-
nın tarımsal sit
alanı olmasını
istedi. Manisa’da
bağ alanların-
da jeotermal
sorununun baş
gösterdiğini ve

verimli bağ alanlarının jeotermal ne-
deniyle yok olacağını savunan Dem-
ran, “Konuşacak ürünümüz olsun.
Aksi takdirde 10 yıl sonra konuşacak
bağımız kalmayacak” dedi. l DHA

Çeşme ToKİ evleri 
TBMM’ye taşındı

İzmirli balıkçıların
ağına 30 vatoz takıldı

derman: 10 yıl sonra
bağımız kalmayacak

Bakan Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı’na 18 maddeyi anlaması için 15 dakika ayırmasını istedi

İZMİR Milliyet

Kuşadası’NdaKi jeo-
termal kaynakların ısın-
ma başta olmak üzere,
turizm ve tarım alanında
değerlendirilmesi ama-
cıyla projelendirilerek
kullanıma açılması için
yasal sürecin başlatılması
ilçede büyük heyecan ya-
rattı. İşletme sahibi Yedi-
yol Şirketler Grubu’nun
çalışmalarını yakından
izleyen Kuşadası Ticaret
Odası Başkanı Serdar
Akdoğan, jeotermal kul-
lanımın başta istihdam
olmak üzere yılın büyük
bölümünde atıl kalan tu-
rizm kapasitesine canlılık
katacağını söyledi. Esnaf
Odası Başkanı Halit Şakar
ise, jeotermal kullanımının
bölgede sağlayacağı kesin-

tisiz canlılığa işaret ederek,
bu durumun ilçe ekonomi-
sinin kalkınması anlamına
geleceğini vurguladı.

Termal turizm
Ticaret Odası Başkanı

Serdar Akdoğan ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Seydi

Yıkılmaz, termal suyun il-
çede kullanımı için gelinen
durum konusunda girişimi
başlatan Yediyol Şirketler
Grubu Kuşadası Temsil-
cisi Hasan Göçmen ile bir
araya geldi. Gelişmelerle
ilgili bilgi aldıktan sonra
bir değerlendirme yapan
Akdoğan, “Kuşadası’nın
tek gelir kaynağı turizm.
Ancak geldiğimiz noktada
bırakın gelişmeyi, mevcut
kapasitemiz bile atıl duru-
ma gelmeye başladı. Bunu
önlemek için tek çare tu-
rizme hareketi 12 aya yaya-
cak çeşitlilik kazandırmak.
Jeotermal kaynakların kul-
lanımı bu açıdan Kuşadası
için büyük fırsat. Jeotermal
kaynaklar termal turizmin
de önünü açarak bize 12
ay canlılık sağlayacak bir
avantaj olacak” dedi.

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Akdoğan ile Esnaf Odası Başkanı Şakar, jeotermal kullanımının 
kentteki istihdamı yüzde 70 artıracağını ve bölgeye 12 ay canlılık getireceğini belirttiler

Kuşadası’ndan ‘termal’ atak!Kuşadası’ndan ‘termal’ atak!
YedİYol şİRKeTleR gRuBu’nun jeoTeRMalİ KullanıMa aÇMasına desTeK geldİ 

Yanlış yönlendirme iddiası

KaZada ihmali olan as-
kerlere yönelik yapılan 
araştırma, bir başka gerçeği 
ortaya çıkardı. 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra filo 
komutanı Kurmay Binbaşı 
Ali Ertürk, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nda tümgeneral 

olan Murat Temiz, damadı 
pilot üsteğmen Emre Çömez 
ile yine üste görevli, kazayı 
araştıran kırım ekibinde 
görevli kişilerin de FETÖ üye-
liğinden ya meslekten ihraç 
edilip yargılandıkları ya da 
tutuklandıkları anlaşıldı.

Terör örgütü üyesi 
olarak yargılanıyorlar

Alman girişimciler
İzmir’de buluşacak

Kocaoğlu’ndan
birlik çağrısı 

Son 10 yılın en iyi
Ayakkabı Fuarı! 

alMaNya’NıN Ankara Büyükelçiliği Tica-
ret Ataşesi Gunnar Denecke, İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’ndeki ziyaretinde bu yılki
Türk-Alman Ekonomi Günü etkinliğinin
İzmir’de yapılacağını açıkladı. Büyükşehir
Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’la görüşen
Denecke, mayısta yapmayı düşündükleri et-
kinlik için Almanya’dan çok sayıda girişim-
cinin de İzmir’e geleceğini belirtti.

izMir’de bu yıl 41. kez düzenlenen SHO-
EXPO-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nda
ayakkabıcının yüzü güldü. İzmir Ayakka-
bıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, iyi bir yıl
geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Son
10 yılın en muhteşem fuarı. Bu yıl ayakkabı
sektöründe seferberlik ilan ettik. Ülkemiz-
deki ekonomik sıkıntıları özellikle 2016 yı-
lındaki sıkıntıları atlatmış durumdayız. Fu-
arımıza 54 ülkeden binin üzerinde yabancı,
7 binin üzerinde yerli alım heyetleri katıldı.
31 ülkeye, hatta Amerika’ya bile ürün satan
arkadaşlarımız var. Bunları oda olarak not
tutuyoruz. Önümüzdeki fuarlarda hedef ol-
sun diye. 41 kere maşallah diyelim, fuarımız
iyi geçti” diye konuştu. l DHA

izMir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu, 170 üreticiye 668 koyun ve ke-
çi ile 2522 üreticiye 63 bin 350 adet meyve
fidanı dağıttı. Başkan Kocaoğlu, törende
yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:

“Ufak tefek farklılıklarımızı bir
tarafa bırakıp, bugünlerde
birbirimize sımsıkı sarılma-
mız gerektiğini düşünüyo-
rum. Bunu yaparsak ülkemi-
zin üzerinde oynanan oyunları
bertaraf ederiz. Bugün belki

Kurtuluş Savaşı’ndan so-
na en fazla birlik ve be-
raberliğe ihtiyacımız
olan bir dönemden
geçiyoruz. Tek yürek
olmamız lazım.”
l DHA

Olayın kaza 
olmadığını    
öne süren         

anne Özkaya, 
suç duyuru-

sunda bulundu

yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi:
“Ufak tefek farklılıklarımızı bir

tarafa bırakıp, bugünlerde
birbirimize sımsıkı sarılma-
mız gerektiğini düşünüyo-
rum. Bunu yaparsak ülkemi-
zin üzerinde oynanan oyunları
bertaraf ederiz. Bugün belki

Kurtuluş Savaşı’ndan so-
na en fazla birlik ve be-
raberliğe ihtiyacımız
olan bir dönemden
geçiyoruz. Tek yürek
olmamız lazım.”
l

Veysel 
Eroğlu

Aziz
Kocaoğlu

izMir’de balıkçılar, derin
sularda yaşayan, kelebek ka-
nadına benzeyen yüzgeçle-
riyle dikkati çeken 30 vatoz
avladı. Akdeniz açıklarında
avlanan balıkçıların yak-
laşık 3 metre genişliğinde,
150 ile 200 kilogram ağır-
lığında yakaladığı vatozlar
görenleri şaşırtıyor. İzmirli
vatandaşlar da tezgahlarda
ender görülen bu balıkların
cep telefonlarıyla fotoğraf-

larını çekiyor. İzmir Balıkçı
İşadamları Derneği Başka-
nı Mehmet Şahin Çakan,
“Vatoza Yunanistan’dan
çok talep var. Bu nedenle
vatozları Yunanistan’a sata-
cağız. 30 tane balığımız 150
kilogram ile 200 kilogram
arasında değişiyor. Biz bu
balıkları burada işleyeceğiz,
temizleyip 1-2 kilogramlık
paketler halinde Yunanis-
tan’a ihraç edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu’na ‘oku’ tavsiyesi

Aynur
Özkaya

Onur Özkaya


