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'Müezzinoğlu Çifti'ni Hintli askerler kurtardı
Müezzinoğlu çiftinin sağlık durumunun iyi
olduğu belirtildi. Müezzinoğlu çiftinin
komşuları aynı apartmanda oturan annesi
Zahide Müezzinoğlu ve kızı Ahu
Müezzinoğlu'nun haberi aldıktan sonra
fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Mumbai kentinde gerçekleştirilen terör
saldırısında rehin kalan Seyfi ve Meltem
Müezzinoğlu çiftinin İstanbul'da ikamet
ettiği Tarabya Ferahevler Akın Sitesi'nde
sessizlik hakim. Müezzinoğlu çiftinin 15
yıldır aynı sitede oturduğunu belirten komşuları Zuhal Yaraş, Müezzinoğlu'nun yakınlarını
telefonla arayarak bilgi aldı. Telefonla konuştuktan sonra basın mensuplarına açıklamada
bulunan Yaraş, "Yakınlarıyla az önce konuşmuşlar. Saldırıyı gerçekleştirenlere Müslüman
olduklarını söyleyince zaten onları ayrı bir odaya kapatmışlar. Askerler de gelerek onları
kapalı kaldıkları yerde bularak kurtarmış. Durumları gayet iyiymiş." şeklinde konuştu. Yaraş,
Seyfi Müezzinoğlu'nun annesi Zahide ve kızı Ahu Müezzinoğlu'nun haberi aldıktan sonra
fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Site görevlisi Ramazan Yavuz da ailenin yaklaşık 15 yıldır aynı sitede ikamet ettiğini ve
geçen Salı günü siteden ayrılarak yurt dışına çıktıklarını belirtti.
"3 TÜRK'TEN 2'Sİ KURTARILDI"
Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Levent Bilman, Hindistan'ın Mumbai kentinde
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düzenlenen saldırılar sonucu, bir otelde rehin tutulan 3 Türk'ten 2'sinin kurtarıldığını söyledi.
Bilman yaptığı açıklamada, Meltem ve Seyfi Müezzinoğlu adlı 2 Türk vatandaşının
Mumbai'de rehin tutuldukları otelden kurtarıldıklarını, güvenlikli alana geçirildiklerini ve
sağlık durumların iyi olduğunu bildirdi. Üçüncü Türk vatandaşının ise otelde hala mahsur
durumda olduğunu belirten Bilman, bu kişinin kurtarılması için güvenlik makamlarıyla
koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve bu kişinin de en yakın zamanda kurtarılmasını ümit
ettiğini söyledi. Bilman ayrıca, otelde operasyonların sürdüğünü, diğer Türk vatandaşıyla
bizzat telefonla görüştüğünü ve bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçilik Müsteşarı Ahmet Yörük ve bir Hintli görevlinin uçakla
Mumbai'ye gittiğini ve bu kişilerin Mumbai'ye vardıklarını belirten Bilman, "Bu yetkililer,
olaylardan etkilenen vatandaşlarımızla buluşup, Türkiye'ye salimen dönmeleri için gerekli
tedbirleri alıyorlar" dedi. Bilman bu sabah yaptığı açıklamada da, Hindistan'ın Mumbai
kentinde düzenlenen saldırılar sonucu, 1 çift ve 1 bayan toplam 3 Türk vatandaşının bir
otelde mahsur kaldığını söylemişti.
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