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ADALET
AĞACIN
TEPESİNDE!..
dalet için aaca çkan
kadn... Hatrlarsnz, 30
Eylül günü Erzurum’a giden Cumhurbakanmz
Sayn Recep Tayyip Erdoan’a, FETÖ’den tutuklu Yarbay
einin yaad maduriyeti dile getirmek ve sesini duyurabilmek için bir
aacn tepesine çkp bard ve
Cum
Cumhurbakanmz böylece kadn
ve çocuunu
ç
yanna alarak bir baba
efk
efkatiyle ilgilendi.
Oy
Oysa adalet bekleyen biri bunu
ned
neden bir aacın tepesine çıkıp istesi
tesin. AACA ÇIKIP BAIRMAKT
TA
N HAYA EDEN NE YAPSIN!..
TAN
Ada
Adaleti nerede arasın?
M
Madurlar adaleti aaç doruklarnda a
aramaya balamlarsa, adalet
da
datclarn sorgulamann zaman
gelm
gelmi demektir. Bu adalet aray
ned
nedeniyle
Adalet ve Kalknma Partisi’nin sadece “kalknma partisi” olarak görülme tehlikesi mevcuttur.
FETÖ ile ilgili gerek adli gerekse
idari soruturmaları yapanların
FETÖ ile ilgili geçmilerinde zerre
leke bulunmamalıdır. Adalet Bakanl bata olmak üzere öncelikle HSK
üyeleri tek tek irdelenmelidir. Atanan
Basavclar ve basavc vekilleri ve
yüksek yarg mensuplarnn tamam
u kriterlerle tekrardan deerlendirilmelidir. Geçmite (17-25 Aralık öncesi dahil!) 1. Gazete abonelii 2.
Çocuklarını FETÖ okullarına gönderme 3. Bank Asya’da hesap 4.
Eski Özel yetkili mahkemelerde
görevli FETÖ’cülükle mehur hâkim-savcılarla yakın arkadalıklar
5. Zamanında FETÖ elebaına
methiyeler düzmeler 6. Maklube,
himmet sohbetleri 7. Bylock 8. Takiyye 9. Türkçe olimpiyatlarına
sponsor olan irketler lehine karar
alma vs...
Ama ne yazk ki u an HSK dâhil,
Adalet Bakanl’nn baz bürokratlar ve baz Basavc ve Basavc Vekilleri arasnda bu kriterlerin en az
birkaç tanesine uyan çok sayda insan vardr. FETÖ ile mücadele bu
kadro ile yaplmaya çallrsa madur kitlesi olumas da çok güç olmasa gerektir.

A
PROTERZIYLA
LA
BACAKRNEK
Ö OR
OLUY
Eğitim sırasında iki
ayağını kaybeden itfaiyeci Mümtaz Zarplı, hayata küsmedi. Takılan
protez bacaklar sayesinde işine döndü ve
çevresine örnek oldu.

zmir’de 10 yıl önce yangın
söndürme tüpü eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 3 arkadaşıyla yaralanan Mümtaz Zarplı 2 bacağını
kaybetti. Bir yıl devam eden tedavi sürecinin ardından malulen emeklilik kararı verildi. Çok
sevdiği mesleğinden ayrılmak
zorunda kalan Zarplı’nın bacaklarına elektronik protez takıldı.

İ

MÜMTAZ
İTFAİYECİ
P
Protezlerine
t l i çokk çabuk
b k uyum
sağladıktan sonra itfaiyeye yeniden dönebileceği teklifini alan
Zarplı, hiç tereddüt etmeden kabul etti. Şimdi, Güzelbahçe Şehit
Nihat Öztemel İtfaiye Grubu
santralinde, gelen ihbarları alıyor, yangına çıkan ekiplerin koordinasyonunu sağlıyor. Üzücü
olaydan sonra Güney isimli bir
oğlu daha olan iki çocuk babası

boş zamanlarını
“teraZZarplı,
l b
l
iise “t
pi olsun” diye ilgilenmeye başladığı tavukları ve köpeğiyle geçiriyor. Elektronik protezleri sayesinde hayatına eskisi gibi devam eden, kendi kullandığı aracının direksiyonuna geçip mesaisine giden Zarplı, yaşadığı o
kötü günlere rağmen sürekli gülümseyerek çevresine pozitif
enerji yayıyor.

YARGITAY’DAN EMSAL OLACAK KARAR:

Erken ödenen kredide

CEZA VERİLMEZ

Yapılandırılmış krediyi erken
kapattığı için banka tarafından
ceza ödemesi istenilen müşteri, konuyu mahkemeye taşıdı.
Yargıtay, değişken faizli, dövizle alınan kredilerde erken ödeme cezası alınmayacağına, cezanın sabit krediler için geçerli olduğuna hükmetti.

Y

Selma Kara KAYSERİ İHA
apılandırılmış kredi alan bir tüketicinin, bankanın kendisinden erken ödeme cezası aldığı için dava
açması üzerine konu Yargıtay’a taşındı. Yargıtay tarafından ilgili kanunda var olan biçimiyle, yapılandırılmış ve değişken faizli kredilerde erken ödeme cezası alınmayacağına dair karar verilmesi tüketiciyi haklı çakırdı. Söz konusu tüketicinin, Tüketiciler Birliğine başvurması ile olaydan haberdar olduklarını dile getiren Tüketiciler
Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Yargıtay’ın kanunda var olan
maddeyi tekrar hatırlatması ile
bundan sonraki süreçte aynı problemden muzdarip olan tüketicilerin, kararı emsal olarak gösterebileceklerini ifade etti.

HAKEM HEYETLERİ
DAHA DİKKATLİ OLMALI
Söz konusu dava ile bundan sonra benzer problemi yaşayan tüketiciler için emsal karar çıkarıldığını
belirten Genel Başkan Mahmut Şahin, “Kanunda, eğer sabit faizli kredilerde taksit sayısı 36 aya kadarsa
erken ödeme yapılması durumunda yüzde 1, 36 aydan fazla ise yüzde 2 ceza ödeyerek kapatılacağına
dair bir hüküm var. Burada tüketicinin kârı şu, geriye kalan dönemde alınacak olan faiz ve sair ücretler alınmıyor. Banka da bu zararından dolayı yüzde 1 ve yüzde 2 olarak erken ödeme cezası alarak kendisini zarardan kurtarmış oluyor.
Ama aynı kanun değişken faizli,
dövizle alınan kredilerde erken
ödeme cezası alınmayacağını ifade
ediyor. Yargıtay, mahkeme ve hakem heyetlerine, bundan sonraki
kararlarında böyle bir şey yapılmaması konusunda emsal bir karar çıkardı” ifadelerini kullandı.

FTRA LE
HRAÇ EDLENLER...

POL‹SLER KONVOYDA

ÖZEL HAREKÂT

OTİZMLİ UMUT’U
SÜNNET ETTİRDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Pursaklar İlçe
Emniyet Müdürlüğünce, emniyete ait
atış poligonunda bekçilik yapan Ömer
Başceyhan’ın 3,5 yaşındaki otizmli oğlu
Umut için sünnet sürprizi hazırlandı.
Küçük çocuk önce özel bir klinikte sünnet ettirildi. Sonrasında ise, polis araçları süslendi. Umut için konvoy oluşturuldu. Sirenler eşliğinde ilçede tur atan
sünnet düğünü konvoyuna, vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. İlçe turu boyunca Özel Harekât polislerinin eşlik ettiği Umut, mutlu gününü paylaşan polislerle bol bol fotoğraf çektirdi. Baba
Ömer Başceyhan “Maddi durumumuz
olmadığı için belediyelerin toplu sünnet
organizasyonlarında sünnet ettirmeyi
düşünüyorduk. Ankara Özel Harekât
Şube Müdürlüğü yetkilileri tüm masrafları üstlenerek düğünü yaptı. Hepsine
çok teşekkür ediyorum” dedi.

PARAYI ZAMANINDA YATIRAMADI AMA...

Verdiği bir dilekçe ile tıp
fakültesinin kapısı açıldı
Sınav ücretini belirlenen sürede
ödemediğinden Lisans Yerleştirme
Sınavı’na (LYS) girme hakkını kaybeden Sümeyye Akay’a tıp fakültesinin kapılarını, internet üzerinden Kamu Denetçiliği Kurumuna
(KDK) gönderdiği başvuru dilekçesi açtı. İstanbul Üniversitesi Çapa
Tıp Fakültesi öğrencisi Akay “Öde-

me süresini kaçırdığımı anladığım
an hayatım karardı. Öğretmenlerimin tavsiyesiyle konuyu KDK’ya
ilettim. Ek ödeme süresi verilmesiyle büyük bir mutluluk yaşadım.
Hayallerimin yıkıldığı, ümitlerimin tükendiği anda hayatım bana
geri verildi. LYS’ye giremeseydim
emeklerim heba olacaktı” dedi.

Eer bu kriterler kimseyi rahatsz
etmiyorsa problem yok. Ama FETÖ
ile ilgili hiçbir kriter kendisinde ne
imdi ne de 17-25 Aralk öncesi
mevcut olmayan, kendisini çok yakndan tandm eski hakim C.Y.
neden ihraç edildi. Sadece enitesi
(eski savc Ü.Z.Ç.) FETÖ’den tutuklu
diye ve kendisine iftira atld için.
Hem kendisi hem de ablas (S.Ç.)
kamu görevinden ihraç edildiler. Üstelik itirafç bir eski hakim (D.A.G.)
mahkemedeki beyannda Savc
Ü.Z.Ç.’den bahsederken “….. Kendisi 5-4’lüktür, einden dolayı..….ei
öretmendir. Fakat son kararnamelerin birinde ihraç edilmitir. Ei
(S.Ç.den bahsediyor) cemaat ile deil alakası, cemaat dümanıdır. Ei
Türkiye Gazetesi grubuna mensuptur…, einin cemaate karı agresif
çıkıları özellikle 2010-2011’den
sonra baladı….” dedii hâlde ne o
kadncaz (S.Ç.) ne de hâkim kardei C.Y. sesini ilgililere duyurabilmitir. Üstelik bu kiilerin deil FETÖ’ye mensup olmak, tam tersi bir
fikrî ve dinî inanca mensup olduklarna ehadet eden onlarca ve belki
yüzlerce ahit olmasna ramen. Hayat boyunca ‘’Müslüman kanuna
uyar suç ilemez, dinine uyar günah
ilemez...” düsturuyla yaayan hâkim C.Y. ve öretmen S.Ç. gibi temiz kamu görevlilerine sahip çklmas elzemdir.
Adalet datclar darbe gününden
bugüne bunu ortaya çkartamamlarsa sistem ilemiyor adalet çalbi
myor demektir. Kim bilir bunlar gibi
n
daha kaç masum ve madur insan
ra
vardr. Adalet çalmadnda fatura
adalet datclarna deil AK Parti’ye kesilecektir. Oysa Türk milleti-ri
nin yüzyldr hasret kald deerleri
tayan bu partiye bu faturay hiç
kimsenin kesmeye hakk yoktur.
Adalet datanlar teraziyi doru tu-tup, ilerini iyi yapmaldrlar. Aksi
hâlde maduriyetler az sayda da

olsa mazlumlarn gözyanda boulma tehlikesi vardr.
Buradan baz ilgililere sesleniyoruz. FETÖ ile mücadeleyi üst düzey yönetici konumundakilere younlatırıp objektif kriterler belirlemek çok önemlidir. Aksi halde
FETÖ’cülerin yöntemleriyle bu mücadeleyi yürütmek yanl olacaktr.
Sizler eytan dahi yarglasanz adil
olmak zorundasnz. Aksi takdirde
eytana uymu olursunuz.

ALDANMILARIN YERNE
ALDANMAMILAR...
Sayn Cumhurbakanmz bu millet
ve memleket için günde en az 15-16
saat çalmaktadr. Hiç olmazsa adalet datanlar böylesine olaanüstü
bir dönemde sekiz saat deil on alt
saat çalarak bu maduriyetlerin
önüne geçmek zorundadrlar. Aksi
hâlde 2019 faturas kaçnlmaz olacaktr. Adalet datanlar bu çalma
saatlerini kabul etmiyorlarsa bu görevler kabul edenlere verilmelidir. FETÖ’ye ne imdi ne de 17-25 Aralk
öncesi hiç kanmam aldanmam
namuslu dürüst binlerce hâkim ve
savcmz vardr. Aldanmlarn koltuklarna aldanmamlar atandnda bu
problem çözülecektir.
17-25 Aralk döneminde dört gün
adliyede yatan, Devletine ve Devlet
Bakanna sahip çkan, bahis ve kumar baronunu tutuklatan bir Basavcnn son kararnamede neden tayini
çkarlmtr, bu açklanmaldr. tibar
suikast yaplmamaldr. 17-25 Aralk
kahramanlarna sahip çklmaldr.
FETÖ yaplanmasyla anlan büyük
irket ve holding sahipleri, baz kademelerle yakn iliki içinde olan avukatlar tarafndan himaye edilerek kurtulmamaldr. Adalet, zengine de, fakire de tecelli etmelidir. Böylece yeni
Kavurmacı vakalarnn da önü alnm olur. AK Parti kalknma konusunda halkn takdirini kazand gibi adalet konusunda da zirveye çkacaktr.
Zengin-fakir ayrmnn olmad, avukatlarn takip ettikleri özel iler nedeniyle Basavc, Mahkeme Bakan
atamas yaptrmadklar, hzl ve etkin
yarglamalarn yapld, FETÖ bataklna hiç bulamam, çoluk çocuunu FETÖ okullarnda hiç okutmayan
kimselerin ibana geldii, kaset
montaj ve antaj ilerine bulamam, aldanmam ve aldatmam
kadrolar 2019 ylna kadar bu etkin
mücadeleyi yapmaldrlar.

TAAT EDEN
ADL OLAMAZ!..
badet, ticaret ve ihanet kervannda
hukuk mücadelesi, ihanet odaklarna
kar yürütülmelidir. Devlet aldatlm,
kandrlm insanlar kendisine çekebilmelidir. Hele hele bu yapya hiç
bulamam hata, ihmal ya da kastl
olarak madur edilen hâkim C.Y. ve
öretmen S.Ç. gibiler derhal ayklanmal ve kendilerinden özür dilenmelidir. Bu maduriyetlerde ihmali olan
sorumlu tutulmal, kast olan ise cezalandrlmaldr.
Soruturmalar yapanlar, kendilerinin müspet cevap veremeyecekleri
sorular FETÖ üphelilerine sormamaldr. Soruturma ve yarglamalar,
evrensel hukuk ve Mecelle’de de belirtilen amaz genel hukuk kaidelerine göre yaplmaldr. üphe ile insanlar ihraç edilip, itibar ve hayat karartlmamal, ancak müahhas delil var
ise kimsenin de gözünün yana baklmamaldr.
HSK, liyakat sahibi, adil, tarafsz
ve bamsz çalacak yarg mensuplarn tercih etmeli ve yeni gruplamalarn önüne geçmelidir. “Bu
bize itaat eder” diyerek atama yapmamaldr. taat eden adil olamaz.
Yeni HSK’dan beklentimiz budur.
Adalet hava gibidir. Adalet herkese
lazmdr. Dost acı söyler. Ama
doruyu söyler…
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TEFEKKalkÜiçre öhret
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Adaletle b â yevmi’l kyamet
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Unutulma

