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S
AMSUN’DA terör örgütü PKK/KCK’nın pro-
pagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan mü-
hendis, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken

cezası ise ertelendi. Edinilen bilgiye göre, Samsun
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM)
Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrul-
tusunda bir kamu kuruluşunda teknisyen olarak
görev yapan Batman doğumlu F.D.’yi (39),
'PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak
ve terör örgütüne üye olmak’ suçlarından gözaltına
aldı ve söz konusu şahıs 18 Ocak günü çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. F.D. hakkında "Terör ör-
gütünün propagandasını yapmak" suçundan Sam-
sun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 06
Mart'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakı-
lan F.D.'nin dün yargılanması sona erdi. Duruş-
mada dinlenen bir tanık, F.D.'nin ölen asker ve
teröristler için de "Bir sizden bir bizden. PKK için
gerilla. Türk askerleri için de TC'nin askerleri." de-
diğini duyduğunu söyledi. Diğer tanıklar da
F.D.’nin iyi bir insan olduğunu, örgüt propagandası
yaptığını duymadıklarını ifade ettiler. 

Sanık F.D. ise yaptığı savunmasında, "Hakkım-
daki suçlamaları kabul etmiyorum. Çalıştığım yer-

deki güvenlik görevlilerinin 5 tanesi Trabzonlu.
Eğer ben propaganda yapmış olsam buradan ölüm
çıkardı. Ben kesinlikle inançlı bir Müslüman olarak
terör örgütü ile övücü bir şey söylemedim. Suçsu-
zum, beraatıma karar verilsin." dedi. Mahkeme he-
yeti F.D.'nin sosyal paylaşım sitesindeki "katil

devlet" paylaşımından beraatına, "terör örgütünün
propagandasını yapmak" suçundan ise duruşma-
daki iyi hâlini de göz önünde bulundurup, bir daha
bu suçu işlemeyeceği kanaatine vararak 1 yıl 3 ay
hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verilen 1 yıl 3 ay
cezayı da erteleme kararı verdi.

T
RABZON Büyükşehir
Belediyesi tarafından
Türkiye’de bir ilk olarak

hazırlanan ve geleceğin yıldız
sporcularını çıkarmayı amaç-
layan ‘Geleceğin Yıldızları’
adlı projeye katılan yaklaşık
bin öğrenci, Antarktika ko-
nulu sunumla güney kut-
bunda bulunan ve dünyanın
en büyük ve soğuk çölü ola-
rak kabul edilen kıtaya âdeta
yolculuk yaptı.

Türkiye Cumhu-
riyeti Cumhurbaş-
kanlığı
himayesinde
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Ba-
kanlığının uh-
desinde
başlayan çalış-
malar çerçeve-
sinde,
Antarktika kıta-
sında kurulacak
‘Türkiye Bilimsel Araş-
tırma Üssü’ çalışmaları için 9
kişilik ön fizibilite ekibinde
yer alan KTÜ Sürmene
Deniz Bilimleri Fakültesi
Öğretim Üyesi ve Türkiye
Dağcılık Federasyonu Baş-
kanı Doç. Dr. Ersan Başar
tarafından verilen ve görsel-
lerle desteklenen sunumda
geleceğin yıldızları unutul-
maz anlar yaşadılar. 

Trabzon Valiliği, Gençlik
ve Spor Bakanlığı, Millî Eği-
tim Bakanlığı ve Karadeniz
Teknik Üniversitesinin pay-
daş olduğu ve ilk ayağı 2015-
2016 eğitim ve öğretim
yılında okullarında spor sa-
lonu olmayan Ortahisar
Temel Yaşar Çoruh İlk-
okulu, Yeşiltepe İlkokulu,
Yomra Merkez İlkokulu ve
Akçaabat Söğütlü ilkokulla-
rından 2. sınıf öğrencilerinin
sporla buluşturulması sağ-
landı.  2016-2017 eğitim ve
öğretim yılında 3. sınıfa
gelen aynı öğrencilerle

devam eden proje kapsa-
mında Hamamizade İhsan
Bey Kültür Merkezinde ya-
pılan ve yaklaşık bine yakın
öğrencinin katıldığı sunumda
konuşan Doç. Dr. Ersan
Başar, Antarktika’nın kimse-
nin toprağı ve malı olmadı-
ğını, burada sadece bilimsel
araştırmaların yapıldığını
kaydetti. Başar, “Burada sa-
dece bilgiyi paylaşma var.

Türkiye’nin 17 kat
büyüklüğünde

olan Antarkti-
ka’nın sahibi
yok. Sadece
buralarda
bilim yapılı-
yor. Bu top-
rakların
sahibi yok.”
ifadelerini

kullandı.
Başar, Antark-

tika kıtasında ku-
rulacak ‘Türkiye

Bilimsel Araştırma Üssü’
çalışmaları için 9 kişilik ekip
olarak yaklaşık iki ay önce
kıtada ön fizibilite çalışma-
ları yaptıklarını kaydederek,
“Antarktika dünyanın en
büyük ve en soğuk çölü ola-
rak kabul ediliyor. Antarkti-
ka’da buzul ve kar örtüsünün
altında yaklaşık 300 kadar
göl bulunuyor. Bu göller ge-

zegenin çekirdeğinden yayı-
lan ısı sayesinde donmuyor.
Dünyada sürüngenlerin ya-
şamadığı tek yer burası. Ge-
zegendeki tatlı su
kaynaklarının yüzde 70’i An-
tarktika’da bulunuyor. Kıta-
nın sadece yüzde 1’inde buz
oluşumu bulunmamakta-
dır.” şeklinde konuştu. Su-
numun ardından öğrenciler
Başar’ı âdeta soru yağmu-
runa tuttu. Öğrenciler kıta
ile ilgili ilginç sorular sorar-
ken Başar, öğrencilerden
çok çalışmalarını ve bilime
önem vermelerini istedi.

SÜRMENELİ DOLMUŞCULARIN
İLGİNÇ UYANIKLIĞI

Son dönemlerde şehirlerarası yollarda yapılan
yol kontrolleri oldukça sıklaşmış bir durumda. Bu
sıklaşan yol denetimlerine çözüm getirmeyi ihmal
etmeyen şoförler, çözümleriyle korkutuyor. Son
zamanlarda Trafik ekiplerince Rize-Trabzon yolu
üzerinde yapılan yol denetimleri Sürmeneli dol-
muşçuları bıktırmışa benziyor.  Yol denetimlerin-
den kurtulmanın yolunu kıvrak Karadeniz
zekâsıyla çözen dolmuş şoförleri, denetimden
kurtulmak için Araklı’yı kullanıyor. Sürmeneli
dolmuşçular normal güzergâhları olan sahil yo-
lundan gitmek yerine Araklı İlçesi’nin içinden ge-
çerek yol denetiminden kurtuluyor. Sürmeneli
dolmuşçuların bu tavrından oldukça rahatsız ol-
duğunu söyleyen Durmuş Çebi, yaşanılanları
şöyle anlattı: “Şoför arkadaşların ne yapmaya ça-
lıştığını anlamak güç. Kendilerince yol deneti-
mine bir çözüm getirdiler. Ancak bilmeleri
gereken çok önemli bir husus var. O denetimler
boşa değil. Şehirde terör faaliyeti, herhangi bir
suçtan aranan biri var mı diye bakmak için bu de-
netimler yapılıyor. Ama çok bilmiş şoförlerimiz
bu denetimleri atlatarak zafer kazandıklarını sanı-
yorlar. Yazıktır, günahtır. Bu şehirde yarın bir gün
kötü bir olay yaşanırsa sorumlusu kim olacak?
Allah korusun o denetimden kaçılan zamanda
araç içinde bombacıda olabilir. Her şey olabilir.” 

HHH

BEKAROĞLU’NUN KAVURMACI TEPKİSİ
DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, iş
adamlarına yönelik FETÖ soruşturması kapsa-
mında tutuklanmış ve geçtiğimiz günlerde epi-

lepsi teşhisi konularak tahliye edilmişti. Bu
konuyu eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Meh-
met Bekaroğlu, bu konu üzerinden eleştirilerine
devam etti. Sosyal medya hesabı üzerinden pay-
laşımda bulunan Bekaroğlu, açıklamalarında şu

ifadelere yer verdi: “Peygamber, "Kızım Fatima da
olsa..." demişti, bunlar damada ayrı gariban va-

tandaşa ayrı kural uyguluyorlar ama dini kimseye
bırakmıyorlar.”  

HHH 
GÜMRÜKÇÜOĞLU UMRE'YE 

REVİ AVRUPA’YA GİTTİ
İki genel seçim bir referandum ile AK Parti’de

adeta pestili çıkan isimlerden biri olan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
eşiyle birlikte Umre'ye gitti.

Seçim temposunu yoğun yaşayan bir diğer
isim de AK Parti Trabzon İİ Başkanı Haydar Revi
eşini yanına alarak kısa bir yurt dışı gezisine bir-
likte çıktılar. Avrupa'daki hemşehri derneklerinin
davetlisi olarak, yurt dışına çıkan Revi, bir hafta
süre ile Fransa ve İtalya'ya gidecek. Revi, Fran-
sa’daki Trabzon derneklerinin ısrarlı davetini kır-
madığını da belirtelim. 

HHH 
BEŞİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI 

BIÇAKÇIOĞLU ÇOK MUTLU
Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçı-

oğlu şu sıralar çok mutlu mu mutlu. Hem de
ayakları yerden kesilecek kadar mutlu. Başkan,
Trabzon’un ilk teleferiğini yapan kişi olarak tarihe
geçecek. Yanında il başkanı Haydar Revi ile bir-
likte Paris’e giden Bıçakçıoğlu, teleferiğin kabin-
lerinin üretildiği merkeze de gitti, ilçeye
getirilecek kabinleri yerinde gördü. Başkanın ne-
şesi bu nedenle pik yaptı. Ve fotoğrafta da görül-
düğü üzere, kasabanın şerifi kabinlerin önünde
böyle poz verdi. Haydi hayırlısı... 

HHH
AK PARTİ AKÇAABAT İLÇE

BAŞKANLIĞINDA YANGIN ÇIKTI 
AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığında dün

akşam saatlerinde küçük çapta yangın çıktı. İlçe
binasından duman çıktığını görenler hemen it-
faiye ekiplerine haber verdi. Trabzon Büyükşehir
Belediyesinin Akçaabat’ta konuşlu itfaiye ekipleri
kısa sürede binanın olduğu bölgeye gelerek yan-
gına müdahale etti. Yangının neden çıktığıyla il-
gili henüz bir bilgi bulunmazken, Ankara’da
bulunan AK Parti İlçe Başkanı Emir Akgün, “Arka-
daşlarımız orada. Bana da bilgi verdiler. Duman
çıktığını söylediler. Henüz tam neden yaşandığı
belli değil.” diye konuştu. 

HHH

PEKŞEN'DEN, BELEDİYE BAŞKANI 
ÜSTÜN’E SERT SÖZLER 

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün’ün
dün Çamburnu’nda düzenlediği basın toplantısı-
nın yankıları devam ediyor. Burada CHP Trabzon
Milletvekili Haluk Pekşen’in, “Yanan alanda evler
yapılıyor.” iddialarına yanıt veren Üstün, “Sayın
Milletvekili benim de bu işe ortak olduğumu söyle-
yerek iftira atıyor. Ben kendisine yakıştıramadım.
Sayın Milletvekili Trabzon’dan uzak olduğu için
beni iyi tanıyamamış. Rahmetli ağabeyi asker arka-
daşımdı, iyi bir insandı, adamdı!  Orada villa yapıl-
mıyor. İş adamımızın başka bir ortağı yok. Ben
ortağı değilim, iftira atıyor. Bir an önce hem benden
hem de Sürmene halkından ve kamuoyundan özür
dilemesini bekliyorum.” ifadelerini kullandı. Bu ifa-
delere Pekşen de sert sözlerle karşılık verdi. Pekşen,
“Bana işini yap diyen Sürmene Belediye Başkanı
Rahmi Üstün’e soruyorum: Toplantı yaptığın yerin
altında yıllardır hizmet veren günübirlik bir tesis var.
Orada millete köfte yapıyor, yemek yapıyor. Bulaşık
yıkanıyor, insanlar tuvalete gidiyor. O tesisin ruh-
satı, (kanalizasyon ruhsatı) var mı? O tesisin tuvalet
akarı, lavabo akarı nereye gidiyor. Trabzon’un en
temiz denizi olan eskiden mavi bayrağı olan Çam-
burnu’na mı akıyor soruyorum? Bana işini yapsın
diyor. Bundan sonra ona işini yaptıracağım. Nasıl
Yomra Belediye Başkanı’nı savcı karşısına oturttur-
duysam onu da savcı karşısına oturtacağım. O da
işini yapacak.” dedi.  
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İHH’dan Arakan’a gönül köprüsü

Trabzonluların olduğu
yerde terörist olmaz!

‘Geleceğin Yıldızları’
ile Antarktika’ya
yolculuk

Terör propagandasından 1 yıl 3 ay ceza alan mühendisten ilginç savunma

T
ÜRKİYE’NİN Kafkasya’ya açılan
kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’nda
son günlerde geçiş için bekleyen

tırların kilometrelerce oluşturduğu
kuyruklar dikkat çekiyor. Artvin’in
Hopa ilçesindeki Sarp Gümrük Kapı-
sı’nda yapılan yenileme çalışmaları ve
sistemsel aksaklıklar geçişlerin yavaş-
lamasına neden olurken, Sarp Sınır
Kapısı’nda işlemlerinin yapılmasını
bekleyen yüzlerce tır bulunuyor. Uza-
yan gümrük işlemleri ihracatçı firma-
ları da sıkıntıya sokuyor. Sarp Sınır
Kapısı’ndaki işleyişin yavaş çalışma-
sından şikâyet eden tır şoförü Aslan
Gedik, “Kapıda çok sıra oluyor. Çö-
zümü ise kapıdaki yaşlı insanları de-
ğişmeleri lazım. Evraklarımızı
yapmıyorlar, bir tek sıkıntımız bu.”
ifadelerini kullanırken, bir başka şoför
Cahit Hacıoğlu ise “Biz sebze arabası
olmamıza rağmen bekliyoruz. Burası
çile kapısı, 25 yıldır buraya çalışırım,
düzelecek diye bekliyorum ama hâlâ
düzeldiği yok, inşallah düzelir.” dedi.

İ
NSAN Hak ve Hürriyetleri
İnsani Yardım Vakfı (İHH)
Trabzon Şubesi tarafından

bu yıl yedincisi düzenlenen
Yetim Dayanışma Günleri
kapsamında Bangladeş’in Ara-
kan eyaletine yardım yapıldı.
İHH Trabzon tarafından “Yetim
bir çocuğu gönül dolusu güldürenlere,
onu bağrına basıp ‘Bir evladım da sensin’ di-
yenlere selam olsun” sloganıyla çıkılan yolda İHH
Trabzon Kadın Kolları Başkanı Gülderen Mumcu,
“Büyük bir heyecanla hayırseverlerimizin emanetlerini
ve hediyelerini ulaştırmak üzere 7 kişilik bir ekiple
Trabzon’dan Bangladeş’e köprü kurduk.” ifadelerini
kullandı. Açıklamalarında Arakan’daki faaliyetleri
hakkında bilgiler veren Mumcu, sözlerine şöyle devam
etti: “Büyük bir heyecanla hayırseverlerimizin emanet-
lerini ve hediyelerini ulaştırmak üzere 7 kişilik bir
ekiple İstanbul’dan Bangladeş’e doğru yola çıktık.
Bangladeş’in Chittagong şehri, Chakaria bölgesi ve
başkent Dakka’da ziyaretlerde bulunduk.
Chittagong bölgesinde Eşref-ul Uyum Ye-
timhanesinde 50, Chakaria bölgesinde ise
200 yetim çocukla buluştuk. Dakka’da Sul-
tan Abdülhamid Han Kardeşlik Yetimhane-
sinde 80 ve Darül-İma Yetimhanesinde 30
yetimimizi ziyaret ettik. Çocuklara Türki-
ye’den getirdiğimiz hediyeleri verdikten
sonra oyunlar oynadık ve mutluluklarına
şahit olduk. Yetim ailelere sağmal inek,
keçi, rikşa, yük araçları, kesilen adak ve
akika kurbanlarının dağıtımlarını yaptık.
Daha sonra Cox’s Bazar’a doğru yola çıktık.

Amacımız Arakanlı mültecile-
rin bulunduğu kamplardan bi-
risine gitmekti. Bangladeş
hükûmeti kamplara girilmesine
izin vermediği için kamplara
gitmek zor gözüküyordu. Biz
kamplara gitmekte ısrarcıydık.
Oradaki idarecilerin gayretiyle
sabahın ilk ışıkları ile birlikte
Arakan sınırındaki Balu Khali
kampına ulaştık. Burada bel-
leklerimize kazınan görüntüler
asla unutulamayacak. Kampın
uygun yerlerinden içerlere
doğru hareket ediyoruz. Mem-

leketlerinin birkaç km uza-
ğında her türlü acı ile

birlikte yaşamaya çalı-
şan insanlara selam
vererek ilerliyoruz.
Dünyanın en çok
eziyet gören halkı;
Arakanlı Müslüman-

lar gözler önünde
ama gözlerden ırak.

Arakan’a gönül veren güzel
insanlara şükranlar olsun. Artık

bir yanımız orada. Sözümüzü bekleyen,
yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz var. Şimdi olduğu
gibi, daima onları hatırlayalım ve hep birlikte unuttu-
ralım, artık unutulmayı.” İHH tarafından bu yıl ye-
dincisi düzenlenen “Yetim Dayanışma Günleri”
kapsamda 36 ülkede hayata geçirilecek 651 projeden
yaklaşık 170 bin yetim yararlanacak. Bu projeler ara-
sında ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan ve
hijyen paketi dağıtımları, sünnet organizasyonları,
okul inşası, kırtasiye ve dikişi makinesi dağıtımı, şiir,
kompozisyon, resim ve bilgi yarışmaları gibi kültürel
projeler yer alıyor. Gültekin SADIKOĞLU

Sarp Sınır Kapısı’nda
tır kuyruğu çilesi

devam ediyor

Sarp çile kapısı

İHH Trabzon Şubesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Yetim Dayanışma
Günleri kapsamında Bangladeş’in Arakan eyaletine yardım yapıldı


