
İZMİR’ in Foça İlçesi’nde, 4 yıl önce askeri 
servis aracına bombalı saldırı düzenleye-
rek 2 askeri şehit eden, 25 kişiyi de yarala-
yan, saldırı hazırlıkları yaparken kendilerini 
gören 3 kişiyi de başlarından vurarak öldür-
dükleri ortaya çıkan 2’si tutuklu 7 sanığa ceza 
yağdı. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
deki karar duruşmasında tutuklu sanıklardan 
Yunus Çiçek, 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 
359 yıl 8 ay hapis cezasına; Hasan Deliktaş 
ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 341 yıl 8 ay 
hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Şev-
ket Rabindüz ve Şehmuz Rabindüz 15’er yıl, 
Faruk Kaylı, Raşit Ertuğrul ve Ali Yapan 3 yıl 
9’ar ay hapis cezasına mahkûm oldu.

ADANA polisinin Maoist Komünist Partisi 
(MKP) terör örgütünün açık alan yapılanma-
larına yönelik 9 ilde düzenlediği eşzamanlı 
operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. MKP 
terör örgütüne kitle desteği sağlayan der-
neklerle faaliyet yürüten şüphelilerin yaka-
lanması amacıyla 12 Temmuz’da Adana 
merkezli Niğde, Çorum, Diyarbakır, Batman, 
İstanbul, Mersin, Tunceli ve Hatay olmak 
üzere 9 ilde toplam 22 adrese eşzamanlı 
operasyon düzenlendi. Operasyonda arala-
rında MKP terör örgütünün sözde Akdeniz 
bölge sorumlusu olan Adalet Meslek Yükse-
kokulu öğrencisi D.T. ile Çukurova Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi’nde okuyan Ö.P. adlı 
kız öğrencinin de bulunduğu 12 kişi gözal-
tına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi. 

n Beycan ÜÇKARDEŞ/ADANA

‘Düşük hapı’ satışı sürüyor
Sağlık Bakanlığı’nın uyarısına ve İstanbul’da operasyon yapılmasına rağmen ‘düşük hapı’ sanal ortamda satılmaya devam ediyor. ‘düşükhapıburda.com’ 
adlı sitede 6 haftalık gebeliği sonlandırması için ilaca 300 lira fiyat biçiliyor. Yasaklı olması gereken site, 9 saatte düşük yapma garantisi de veriyor

İ stanbul polisi, önceki gün 
doğum servisleri dışında 
ve 10 haftayı geçen hami-

lelikte kullanımı tehlikeli olan 
hapları internet üzerinden satışa 
sunan İstanbul Bakırköy’deki 
bir eczane ile Mersin’in Tarsus 
İlçesi’ndeki bir depoya baskın 
düzenlemişti. Baskında, satışa 
hazır şekilde bekletilen piyasa 
değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 9 bin 520 
kutu hap ele geçirilmişti. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın durumu İçişleri Bakanlığı’na bildir-
mesi ve operasyon düzenlenmesine rağmen 
internet sitelerinde düşük ilaçları satılmaya 
devam ediyor. 

SİTE YÖNETİCİSİ EYLÜL HANIM 
O sitelerden biri de “düşükhapıburda.

com”. “0535 841...” ile başlayan iletişim 
numarasının bulunduğu internet sitesinde 
aslında yan etkisi düşük yapmaya neden 
olan bir mide ilacının satışı yapılıyor. İnter-
net sitesinde fiyat özellikle belirtilmemiş.

“Eylül Hanım” isimli kişiye verilen sipa-
rişlerde ilacı satın almak için arayan hamile 
kadınlara farklı fiyatlar sunuluyor. Site yöne-
ticisi Eylül Hanım’ı düşük ilacı alıcısı gibi biz 
de aradık. Önce hamileliğin süresini sordu. 
“6 haftalık gebelik” cevabının ardından ila-
cın fiyatının 300 lira olduğunu söyledi. Söz 
konusu kişi düşük ilacının kullanım şeklinin 
ilaç prospektüsünde yazdığını belirterek tele-
fon görüşmesine son verdi. 
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İsa’nın 
hayali 

gerçek oldu

Maddİ durumu yetersiz baba, lenf 
bezi kanseri oğlunu mutlu etmek için 
kendi imkânlarıyla tahtalardan akülü 
araba yaptı. Kemoterapi tedavisi gören 
8 yaşındaki İsa Güler, hayali olan akülü 
araca kavuştu. Habertürk Gazetesi’nde 

yayımlanan haberden sonra ismini 
açıklamak istemeyen bir okurumuz 
küçük İsa’ya bir akülü araç hediye etti. 
Çok mutlu olduğunu söyleyen küçük İsa, 
aracı hediye eden kişiye teşekkür etti. 
Otomobiline binen İsa, anne babası ve 

mahallede kendisini yalnız bırakmayan 
çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
İsa’nın anne babası Semra ve ahmet 
Güler, tek dileklerinin çocuklarının bir 
an önce iyileşip okula gitmesi olduğunu 
söyledi. n Leyla ÜNAL/İSTANBUL

GÜNCEL

İSTENMEYEN gebeliklere son ver-
mek isteyen hamile kadınların ulaştığı 
‘düşükhapıburada.com’, kullanıcılara 
7/24 destek verdiğini duyuruyor. Bahsi 
geçen ilaç kargoyla ya da elden de tes-
lim ediliyor. Sitede bunun yanı sıra“-
düşük sonrasında hastalara psikolojik 
destek ve 9 saatte düşük yapma garan-
tisi verildiği” bilgisi de yer alıyor. Kul-
lanıcı yorumlarına bakıldığında ise 
düşük ilacına ihtiyaç duyanların evlilik 
dışı hamile kalan kadınlar ile istenme-
yen gebelikleri sonlandırmak isteyen-
lerin çoğunlukta olduğu görülüyor. Söz 
konusu ilacı almak isteyenler arasında 
Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkeler-
den hamile kadınlar da yer alıyor.

karGoyLa ya Da 
ELDEN tEsLİM

HATAY’ın Suriye sınırında IŞİD terör örgütü üyesi 
bir kişi yakalandı. Dün sabah Reyhanlı İlçesi’nin 
Cilvegözü Sınır Kapısı civarında sınırda devriye 
görevi yapan askerler, bir kişinin yasadışı yollarla 
Türkiye’ye geçmeye çalıştığını saptadı. “Dur” 
ihtarına uyamayarak kaçmaya başlayan şüpheli, 
askerlerin havaya uyarı ateşi açması sonucu 
yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin IŞİD terör 
örgütü üyesi K.H. olduğu belirtildi.

türkiye’ye girmeye çalışırken yakalandı

Foça bombacılarına  
9 müebbet, 700 yıl hapis

Mkp’ye 9 ilde baskın:  
12 kişi gözaltına alındı

2 kENttE 
surİyELİLErLE 
GErGİNLİk:  
4 yaraLı

KoNYA, Şanlıurfa ve İzmir’de 
yaşanan Suriyeli-Türk kavgala-
rının ardından Mersin ve Kayse-
ri’den de gerginlik haberi geldi. 

Mersin Yarbay Şemsettin 
Mahallesi’nde iddiaya göre kız-
lara laf atan ve tacizde bulunan 
Suriyelilerle mahalle sakinleri 
arasında kavga çıktı. 2 Suriyeli 
başından yaralanarak hastaneye 
kaldırıldı. 500 Suriyelinin yaşadığı 
bölgeye polisin sevk edilmesiyle 

olaylar yatıştırıldı.
Kayseri’de Kocasinan İlçe-

si’ne bağlı Uğurevler Mahalle-
si’nde “gürültü” nedeniyle çıktığı 
ileri sürülen kavgada 2 Suriyeli 
hafif yaralandı. Bıçak ve sopala-
rın kullanıldığı kavganın yaşan-
dığı mahalleye çok sayıda polis 
ekibi sevk edildi. 

Kayseri’de çıkan olaylar üzerine 
Suriyeli bazı aileler, eşyalarını da 
alıp Kocasinan İlçesi’ni terk etti. 


