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İ
HH, Mavi Marmara gemisinde ha-
yatını kaybedenler için “manyak”
yakıştırması yapan Gazeteci Cem

Küçük hakkında 81 ilde olduğu gibi
Trabzon’da da suç duyurusunda bu-
lundu

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK-
LAR

Kaşüstü’nde bulunan Trabzon
Adliyesi önünde toplanan İHH üye-
leri, adliye önünde Gazeteci Cem
Küçük ve Filistin halkına yönelik
olarak basın açıklaması yaptı. Basın
açıklamasından sonra tüm yurtta ol-
duğu gibi her üyenin, Cem Küçük
hakkında tek tek suç duyuru-
sunda bulunacağını kaydeden
İHH Trabzon Şube Başkanı
Zühtü Kalma, “Bu ülkede ne
Mavi Marmara unutulur, ne de
One Minute” dedi. 

Kalma, sözlerine şu şekilde sür-
dürdü: “Cem Küçük’ün kullandığı
ifade ve hakaretlerin amacı, Mavi
Marmara katılımcıları, şehit ve gazi
yakınları ve davaya gönül verenleri
özetle Türkiye Cumhuriyeti toplu-
munun büyük bir kesimini aşağıla-
mak, hedef göstererek kasıtlı olarak
çarpıtılmış bilgileri halkı kin ve nef-
rete sevke edecek bir ayrıştırma or-

tamı oluşturmaktır. Bu nedenle
Cem Küçük hakkında Türk Ceza
Kanunun 12. ve 126. maddeleri
kapsamında hakaret, halkı kin ve
düşmanlığa tahrik veya aşağılama
ve ayrıca resen gözetilecek diğer
suçlardan gerek soruşturmanın ya-
pılarak cezalandırılması amacıyla
kamu davası açılması talibinde bu-
lunduk. Tüm savcıları hızlı ve etkili
bir soruşturmayla Cem Küçük’ün
hak ettiği cezaya ulaşması için gö-
reve çağırıyoruz. Ayrıca tüm Mavi
Marmaralılar olarak her birimiz
ayrı ayrı Cem Küçük’e tazminat da-
vası açacağımızı da buradan ilan
ediyoruz!”

BU, MAVİ MARMARA DURU-
ŞUNA VE ŞEHİTLERİNE HADSİZ-

LİKTİR
Kudüs’e, Filistin’in mazlum hal-

kına sırtını dönenlerin, bu halkın
içinde yaşama ve destek şansı bula-
mayacaklarını ifade eden Şube Baş-
kanı Kalma, açıklamalarını şu
şekilde sürdürdü:  “Bu ülkede ne
askeri darbeye gerekçe edilen
‘Kudüs Yürüyüşü’ ne ‘One Minute’
ne de ‘Mavi Marmara’ unutulur.
“Bu İslamcıları tasfiye et” çağrısı ya-
panlar, medet umdukları kişilerin

de ‘İslamcı’ olduğunu, 40 yılı aşkın-
dır Filistin halkının yanında, Özgür
Kudüs için, İsrail’e karşı birlikte yü-
rüyüş içerisinde olduğumuzu bilmez
ve anlayamaz. Çünkü: ‘İsrail savu-
nuculuğu’ taşeronlara ihale edilebi-
lir ama ‘Filistin Davası’ şehadetin
göze alındığı bir gönül davası, bir
hayat biçimidir. Bir de bunlar bil-
mezler ki siyasi, sivil medya, aka-
demi tüm kesimler hangi görüşte
olursa olsun bu topraklarda Ku-
düs’e sırtını dönen Filistin mazlum
halkına sırtını dönen bu halkın
içinde yaşama ve destek şansı bula-
maz. Mavi Marmara duruşuna ve
şehitlerine, 15 Temmuz duruşuna
ve şehitlerine dil uzatma cüreti ve
hadsizliği ise bu yeni nesil zihnin çiğ
pratiğidir” diyerek konuşmasına
devam eden Kalma, “Bir de çıkıp
‘STK devletin dış politikasını yön-
lendiremez’ diyerek kendilerine
haklı gerekçe oluşturma çalışmakta-
dırlar. Geçmişte Türkiye – İsrail an-
laşsın diye bazı danışmanların
dillerine pelesenk ettikleri bu
mevzuya da vesile ile açıklık ge-
tirmek gerekir. Öncelikle bir kişi
bir kurum, bir STK herkes dış po-
litikayı yönlendirebilecek veya et-

kileyebilecek fikirler söyleyebilir
ve raporlar yayınlayabilir” dedi.  

CEM KÜÇÜK, NE DEMİŞTİ?  
Küçük’ün, 1ANtv’de 16 Ni-

san’daki referandum sonrası sürece
ilişkin yaptığı konuşmada Cumhur-
başkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Par-
ti’nin başına geri döndükten sonra
“Radikal İslamcılarla ve Mavi Mar-
mara’daki manyak tiplerle” yolları-
nın ayrılması gerektiğini söylemesi

büyük tepki görmüştü. Hatırlana-
cağı üzere, İsrail komandoları, 31
Mayıs 2010’da ambargo uygulanan
Gazze’ye insani yardım götüren
‘Özgürlük Filosu’nun Türkiye
bandıralı Mavi Marmara gemi-
sine uluslararası sularda helikop-
ter ve botlarla baskın yapmış,
baskında 9 Türk vatandaşı haya-
tını kaybetmiş, 50’den fazla kişi
de yaralanmıştı.

CEM KÜÇÜK: ÖZÜR DİLERİM
Cem Küçük, daha sonra yanlış

anlaşıldığını öne sürerek Twit-
ter’dan açıklama yaptı. Küçük,
Mavi Marmara’daki kişilerden
özür dilediğini" söyledi. Küçük, İs-
rail’i sürekli eleştirdiğini söylerken,
“Mavi Marmara’da şehit düşenlere
manyak diyeceğimi düşünmek
ancak kötü niyettir” ifadelerini kul-
landı.Gültekin SADIKOĞLU

CHP’Lİ BEKAROĞLU YSK’NIN KARARINA
HANGİ SÖZLERLE CEVAP VERDİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Millet-
vekili Prof.Dr. Mehmet Bekaroğlu, Yüksek Seçim
Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili
kararına itirazını sosyal medyadan sürdürüyor.

YSK’nın aldığı kararın kafaları karıştırdığını
kaydeden Bekaroğlu, sosyal paylaşım sayfası twit-
ter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kanun açık, genelge ortada, yurtdışı oyları için
verdiği karar belli. O halde YSK ne yaptı, amacı
ne? YSK'nın aldığı bu karar gerçekten kafaları ka-
rıştırıyor; kime hizmet ediyor bu yargıçlar? Hepsi
FETÖ'cü (ya da başka bir örgüt) olabilir mi?”

HHH    
YILDIZLI MAHALLE MUHTARINDAN

ARITMA TESİSİ TEPKİSİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıl-

dızlı sahilinde yapılması planlanan arıtma tesisiyle
ilgili son onayın da verildiği bilgisine ulaşıldı.
Onay sonrasında Yıldızlı Mahalle Muhtarı Ufuk
Can, sosyal medya hesabından çok sert bir açık-
lama yaptı.

Muhtar Can, yaptığı açıklamada özetle şu ifa-
delere yer verdi:

“3 Şubat’ta hatırlayacağımız gibi sahilimizde
yapılacak olan katliama karşı çıkmıştık. Vatandaş
olarak, millet olarak hakkımız olan sahilimizi yok
etmeyin dedik. Ama maalesef aldığım haber şeh-
rin efendisi seçmenini kale almadı. ‘Ben sizin ba-

banızım ben ne dersem o olur. Kolluk bende kıllık
bende’ misali ben yaparım dedi.  Bize kimse sahip
çıkamadı.  Demek ki millet iradesi hikaye.” 

HHH    
TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ YOĞUN

YAĞMUR UYARISINA TAKILDI
Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün yapılması

planlanan Turizm Haftası etkinlikleri Pazar gü-
nüne ertelendi.

Trabzon Valiliği İl kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından önceki gün başlatılan Turizm Haftası
etkinlikleri bugün turizm alanı ilan edilen Arak-
lı’nın Pazarcık mevkisinde görkemli bir kutlama
ile sona erecekti.

Dün hem İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hem
de Araklı Belediyesi mesaj çekerek etkinliklerin
Pazar gününe ertelendiğini açıkladı.

Vatandaş ve ilgililere gönderilen SMS’te şu ifa-
delere yer verildi: “Cumartesi Günü Pazarcık’ta
Gerçekleştireceğimiz Turizm Haftası Etkinliğimiz
Hava Muhalefeti Dolayısıyla 07.05.2017 Pazar
Gününe Ertelenmiştir. Tüm Halkımıza Duyuru-
lur.”

HHH    
AKÇAABAT’TAKİ KANOĞLU 
KONAĞINA ALICI ÇIKMADI

Akçaabat Belediyesi tarafından restore edilerek
otel ve restaurant olarak hizmet vermesi amaçla-
yan Kanoğlu Konağı’na alıcı çıkmadı.

Akçaabat Ortamahalle’de Akçaabat Belediyesi

tarafından restore edilerek otel ve restaurant ola-
rak turizme kazandırılmayı amaçlayan Kanoğlu
Konağı için açılan kiralama ihalesine hiçbir giri-
şimci katılmadı.  Yıllık 25 bin lira muhammen
bedel ile ihaleye çıkartılan Kanoğlu Konağı için
alıcı çıkmayınca pazarlık usulü ile kiraya verilmesi
bekleniyor.

Ortamahalle Sırt Sokak’ta bulunan Kanoğlu
Konağı, lokanta, kafeterya ve 10 odalı konaklama
binasından oluşuyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce ihale edilen ve
yıllık 45 bin lira bedele ile bir girişimci tarafından
kiralanan tefrişatı donatılan Kanoğlu Konağı, kira-
cısının zarar etmesi üzerine, sözleşmeyi feshede-
rek belediyeye geri verilmişti.

Konak için 27 Nisan 2017'de aynı şartlarda
pazarlık usulü ile yeniden ihale yapılacak.

HHH     
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI SÜMELA’NIN 

ŞİFRESİ’NE TEPKİ GÖSTERDİ
Eski Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı

Necip Sevinç “Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor
Temel” filmine tepki gösterdi. Dün gazetemizi
arayarak tepkilerini dile getiren Sevinç “Film baş-
tan sona küfürlerle dolu. Trabzon insanı bu kadar
küfürbaz mıdır?” diye sordu. Filmle ilgili kentin
ileri gelenlerini göreve çağıran Sevinç şunları söy-
ledi: “Bu filmle ilgili harekete geçmeyen yetkililere
sesleniyorum: Lütfen eşinizi, çocuğunuzu alıp o
filme gidin. Rahatlıkla izleyebilirlerse sorun yok.

Ben filmi merak edip gittim ama tam bir rezaletti.
Film sırasında salonu terk edenler de oldu. Bu tür
filmlere engel olmalıyız. Engel olmazsak bu tür
filmler böyle sürüp gidecek. Çocuklarımızı iyi ye-
tiştirmek istiyoruz bir filme gidiyor baştan sona kü-
fürleri öğreniyor. Film afişinde +18 falan da
yazmıyor. Yazsa en azından girme teşebbüsünde
bulunurken iki kez düşünürdük.”

HHH    
ARAKLI AK PARTİ’DE TEŞKİLAT 

BAŞARILI OLDU MU?
AK Parti kulislerinde, referandumda evet oy

oranı ile yüksek bir rakam tutturan Araklı ilçe teş-
kilatı da takdir ediliyor. Hayrat’tan sonra yüzde
84.63 ile en çok ‘Evet’in çıktığı ilçelerden biri olan
Araklı’da elbette ilçe başkanı Şaban Bıyık’ın per-
formansı da göz ardı edilemez. Referandum bo-
yunca, bayağı ciddi ve istekli çalışan, teşkilatın
bütün birimleri ile aynı ruhu paylaşan aynı hedefe
kilitlenen Bıyık, sandık sonuçlarından sonra el-
bette partisi ve ‘Evet’ adına gururlu. Tabi bu başa-
rıda mahalle mahalle gezen Araklı Belediye
Başkanı Recep Çebi’yi de unutmamak gerekir.
Bıyık, bu başarıyı, başta R.Tayyip Erdoğan’a sonra
da ilçesindeki bütün teşkilat mensuplarının özve-
rili çalışmasına bağlıyor. “Bir elin nesi iki elin sesi
var” diyen Bıyık, “Araklı’daki başarı bir ekip başa-
rısıdır. Halka iyi dokunduk, milletin ayağına gittik”
derken, ‘Trabzon’da başarısız bir sonuç alındı’ al-
gısının ise gerçek olmadığını belirtti. 
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‹HH’dan Cem Küçük’e suç duyurusu
Kalma: “Tüm Mavi Marmaralılar olarak her birimiz ayrı ayrı Cem Küçük’e tazminat davası açacağımızı da buradan ilan ediyoruz!”

Rusya Dışişleri Bakanlığından
Trabzon için önemli açıklamaYeni konsolos atandı

T
RABZON’DAKİ görev sü-
resi dolan Rusya Fede-
rasyonu Başkonsolosu

Dmitry Talanov, görevini Tik-
honov Valery Borisovich’e
devretti. Trabzon’da 5 yılı ge-
ride bırakan Başkonsolos Ta-
lanov’un görev süresi bitmiş
ve yerine gerçekleşecek
atama bekleniyordu. Rusya
Dışişleri Bakanlığından yapı-
lan açıklama ile Tikhonov
Valery Borisovich’in Rusya
Federasyonu, Türkiye Cum-
huriyeti Başkonsolosu olarak

atandığını belirtti.
TİKHONOV VALERY 

BORİSOVİCH KİMDİR?
1957 tarihinde doğan

Tikhonov 1983 yılında Ulus-
lararası İlişkiler Moskova
Devlet Enstitüsü'nden
mezun oldu. 2 sınıfın diplo-
matik rütbesi olan Tikhonov
1983 yılından bu yana Rusya
Dışişleri Bakanlığı bünye-
sinde çalışmakta. Yeni Baş-
konsolos Tikhonov Valery
Borisovich’in bir kızı ve oğlu
vardır. Berkay GÜNTEKİN

Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı

Görele’de Muhtarlar
temsilcilerini seçti
G

İRESUN’UN Görele ilçe-
sinde Köylere Hizmet
Götürme Birliği'nde bir

yıl süre ile görev yapacak İl
Genel Meclisi üyeleri ve muh-
tarların seçimi yapıldı. Görele

Muhtarlar Derneği lo-
kalinde Kaymakam Er-
doğan Turan Ermiş
başkanlığında bir
araya gelen köy muh-
tarları, 2017 yılı içeri-
sinde kendilerini
temsil edecek 2 il
genel meclisi üyesi ve
2 muhtarı seçti.

Köy muhtarlarının katıldığı
toplantıda, 2016-2017 yılı tah-
mini gelir ve gider bütçesi
okunarak ibraz edildi. 60
muhtar ve 3 il genel meclis
üyesinin katıldığı oylamada İl
Genel Meclis üyeliğine Şen-
gül Şahin, Hüseyin Kuğu, se-
çilirken İsmailbeyli Köyü
Muhtarı Serdal Yenitürk, Şa-
hinyuva Köyü Muhtarı Yaşar
Kuğuoğlu, Köylere Hizmet
Götürme Birliği Mütevelli He-
yeti'nde görev yapacak olan
muhtarlar olarak seçildi.

Görele Kaymakamı Ermiş,
seçim sonrası yaptığı konuş-
mada Köylere Hizmet Gö-
türme Birliği seçimlerinde
görev yapmak için seçilen
üyeleri tebrik ederek, başarı-

lar diledi. Kaymakam Ermiş,
"İlçemizde yapılan yatırım ve
çalışmalar sırasında köy muh-
tarları ve il genel meclis üye-
leriyle birlikte güzel bir ekip
çalışması yaparak köylerimi-
zin birçok ihtiyacını giderdik.
Bugün yapılan encümen seçi-
minde de görev alan arkadaş-
larla yine güzel çalışmalar
yapacağız. Köylerimizde ya-
şayan vatandaşların daha
rahat yaşayabilmeleri için ya-
pacağımız hizmetleri bütçe
çerçevesinde tamamlayaca-
ğız” dedi.

R
İZE'DE, Değirmen deresi
üzerine yaklaşık bir yıl
önce kurulan yaya köprüsü-

nün bir tarafının yola bağlantısı
tamamlanmayınca, köprü zemin-
den yaklaşık 2 metre yüksekte
bırakıldı.  

Reşadiye Mahallesi'nde De-
ğirmen deresi üzerinde Devlet
Su İşleri (DSİ) tarafından başla-
tılan ıslah çalışması bir yıl önce

tamamlandı. Kanala alınan dere
üzerine yayalar için 10 metre
uzunluğunda ahşap köprü inşa
edildi. Ancak girişi yola bağla-
nan köprünün çıkışı tamamlan-
madı. Köprü zeminden yaklaşık
2 metre yükseklikte bırakıldı ve
yol bağlantısı yapılmadı. Köprü-
den geçenler ya aşağı inmeyi
göze alıyor, alamayanlar ise geri
dönüyor. Yayalar, köprü yerine

ancak uzun bir yolu
aşarak karşıya ula-
şabiliyor. 

İnşaat Mühend-
isleri Odası Başkanı
Murat Yazıcı, köp-
rünün özellikle ço-
cukların okula
ulaşmaları için ya-
pıldığını ancak çı-
kışı olmadığı için

kullanılamadığını belirterek, "Bu
bir ihmal ve vurdumduymazlık
örneğidir. Devletin imkânlarını
bu derelerin üzerini aşmak için
kullanıyorsak gelen ödenekleri
sağlıklı olarak değerlendirmek
ve gereğini yaparak halkın kulla-
nımına açmak lazım" dedi.  Köp-
rünün yüksekte bırakılan
çıkışının bir an önce tamamlan-
ması istendi.
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