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HİNDİSTAN’ın finans merkezi Bombay’da 9 farklı yeri hedef alan silahlı ve bombalı saldırılarda en
az 101 kişi hayatını kaybettti, 300 kişi de yaralandı.

Merhaba
Vatan facebook paylaşımlarından
yararlanmak için Facebook ile bağlanın.

Otomatik silahlar ve el bombalarıyla sokakları savaş alanına çeviren saldırganların lüks alışveriş
merkezlerini, beş yıldızlı otelleri ve tursitlerin yoğun olduğu mekanlara yöneldiği öğrenildi. Görgü
tanıkları, eli silahlı genç kişilerin her yerde İngiliz ve Amerikan pasaportlu insan avına çıktıklarını
söyledi.
Hint televizyonları beş yıldızlı Tac Mahal ve Oberoi otellerinde çok sayıda Batılı turistin rehin
tutulduğunu duyurdu. Tac Mahal otelinde çıkan yangın söndürülürken 4 militanın öldürüldüğü,
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9’unun da tutuklandığı bildirildi. Sabaha dek süren saldırıları pek bilinmeyen Deccan Mücahidin
örgütü üstlendi.

getmobile
Aktuellste Smartphones &
günstigste Flatrates
getmobile.de

Hint ordusu, lüks otellerdeki rehin alma olayının ardından buralara asker yolladıklarını duyurdu. Tac
Mahal’de kimi Batılı milletvekillerinin kaldığı, Oberoi Oteli’nin de kordon altına alındığı belirtiliyor.
Hindistan’daki 2 Türk rehin kurtuldu

Sixpack gefällig?
Bei Vitalsana purzeln die
Preise - Ihre Pfunde auch?
www.vitalsana.eu

Markenkoffer

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Levent Bilman, Hindistan’ın Mumbai kentinde düzenlenen
saldırılar sonucu, bir otelde mahsur kalan 3 Türk vatandaşından ikisinin kurtulduğunu bildirdi.

Reise- & Business- Gepäck
günstig online
markenkoffer.de

HİNDİSTANLI ASKERLER KURTARDI

Günün Haberleri
Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda rehin kalan Seyfi Müezzinoğlu ve eşi
Meltem Müezzinoğlu'nun Hindistan ordusu mensubu askerler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
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.
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Site görevlisi Ramazan Yavuz da ailenin yaklaşık 15 yıldır aynı sitede ikamet ettiğini ve geçen Salı
günü siteden ayrılarak yurt dışına çıktıklarını belirtti.

'Lenin gömülsün'

BÜYÜKELÇİ BİLMAN KONUŞTU

Heyecanlandıran
keşif!

Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Levent Bilman, Hindistan’ın Mumbai kentinde bir anda 10 ayrı
yere saldırılar düzenlendiğini, ancak saldırganların kimliklerinin henüz belli olmadığını kaydetti.
Saldırganların hedef aldığı otellerden birinde 3 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten büyükelçi,
bu kişilerden ikisinin kurtulduğunu, birinin hala otelde tutulduğunu söyledi.

Tüm Haberler

Finans
İki rehinin otelden sağ salim çıktığını belirten Bilman, NTV'ye yaptığı açıklamada büyükelçilik
çalışanlarından iki kişinin Türk vatandaşları ile ilgilenmek üzere Mumbai şehrine gittiğini söyledi.

Piyasalar

Son

%

BIST

85.459

%0,78

Otelde kalan tek Türk rehin ile doğrudan temas kurduğunu ifade eden Bilman, Hint makamları ile de
temas halinde olduğunu söyledi.

USD

1,8020

%-0,22

EURO

2,3500

%0,13

Saldırganların kimliklerine ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ifade eden Büyükelçi Bilman, bu
konunun henüz açıklığa kavuşturulmadığını vurguladı.

ALTIN

83,7300

%0,90
Tümü

Bilman dün gece Mumbai’de bulunan 7-8 Türk vatandaşının Mumbai’de güvenli başka bölgelere
çekildiğini söyledi.
Olayların ardından Türk vatandaşlarının bir kısmının Yeni Delhi’ye gelip, oradan uçakla Türkiye’ye
dönmek istediği belirtildi.
BOMBAY'DA 3 ŞİDDETLİ PATLAMA DAHA

Sıcak gelişmelerden düzenli haberdar olmak için
e-postanızı yazın

Yazarlar

Yerel medyanın haberlerinde, patlamaların, eylemcilerin bazı kişileri rehine aldığı Tac Mahal Otel ile
otel Trident-Oberoi'de, üçüncü patlamanın ise İsrailli haham Gavriel Holtzberg'in rehin alındığı
Yahudi yardım kuruluşu Nariman House'da meydana geldiği belirtildi. Polis, patlamalarla ilgili
herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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SALDIRGANLAR VE SİLAHLARI DENİZDEN Mİ GELDİ
Hindistan Deniz Kuvvetleri, Mumbai kentindeki saldırılarla bağlantısı olduğundan şüphe edilen bir
kargo gemisine el koyduğunu bildirdi.

Mustafa Mutlu
Tarihi gün!

Deniz Kuvvetleri sözcüsü Yüzbaşı Manohar Nambiar, "MV Alfa" adındaki geminin kısa süre önce
Pakistan'ın Karaçi kentinden Bombay'ye geldiğini söyledi.

Ruhat Mengi
‘PKK sonunda BDP olacak’sa çekilme
nedir?

Sözcü, Deniz Kuvvetlerinin yerini belirledikten sonra ayak bastığı gemide arama çalışmalarını
sürdürdüğünü ifade etti.

Asaf Savaş Akat
Büyüme ve dış kaynak

Bombay'da dün gece 10 ayrı yere düzenlenen terörist saldırılarda resmi rakamlara göre şimdiye
kadar 101 kişi öldü, yaklaşık 300 kişi yaralandı.

Okay Gönensin
Barışa doğru son köşe...

KOMŞU ÜLKELER SUÇLANDI
Hindistan Başbakanı Manmohan Sing, Bombay'da 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan
saldırının bir grup tarafından komşu ülkelerden planlandığını açıkladı. Hindistan hükümeti, ülkesinde
meydana gelen saldırıların genelikle Pakistan'da planlandığını iddia ediyor.
Like
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Takip et

Murat Çelik
Bir röportajın satır araları

Güngör Mengi
Bundan sağlam kanıt olamaz
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Bu da Tayland’ın 12 Mart’ı!..

Müge İplikçi
Adasız

Sonraki Haber:

Karısının çıplak kitabını yayınladı

En Çok Okunanlar

Tüm Yazarlar

En Çok Tıklananlar
Foto Galeri
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