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Mavi Marmara gemisinin ad 'Erdoan Bey' oluyor: Artk kamyon tayacak
Gazze’ye yardm malzemesi gtrrken srailli komandolarn dzenledii basknda 10 kiinin hayatn
.kaybettii Mavi Marmara, artk kamyon tayacak. Geminin ad da 'Erdoan Bey' olarak deitiriliyor

Aran Haber Agency: Milliyet'ten Gkhan Karaka'n haberine gre, Gazze’ye yardm malzemesi gtrrken srail
deniz komandolar tarafndan baskna urayan ve 10 kiinin hayatn kaybettii Mavi Marmara, RO-RO
gemisi olarak kamyon tayacak. Haydarpaa Liman’nda 8 yldr bekletilen 93 metre uzunluundaki
.geminin yolcu salonlar kesilerek kartlacak ve gvertesi hangara dntrlecek

'DENZLE BULUMASINI SALAYACAIM'

Gemiyi satn alan armatr Erdoan Tmsek, “Mavi Marmara benim iin gazi gemidir, denizle bulumasn
salayacam” dedi. Mze, hastane ya da otel olaca bile konuulan gemi 3 ay sonra 'Erdoan Bey' ismiyle
.hizmet verecek

'GAZ GEMY KURTARMANIN GURUNU TAIYORUZ'

Mlkiyeti HH nsani Yardm Vakf’na ait olan gemi 7.5 yldr bekledii Haydarpaa Liman’nda sata karld.
Mavi Marmara’y satn alan armatr ve iadam Erdoan Tmsek, gemiyi RO-RO olarak adlandrlan yolcu ve
ara tamacl iin kullanmaya karar verdi. 40 yldr deniz lojistik sektrnde RO-RO tamacl yapan Koza Deniz
Nakliyat’n sahibi Tmsek, gemiyi Gazze’den nce tandn ve Haydarpaa’da rmeye terk edilmesine
dayanamadn belirtti. Armatr Tmsek, “Vapurla yanndan geerken gryordum ve sonunun ne olacan
dnyordum. 8 yldr kullanlmyordu ve adeta rmeye terk edilmiti. Bir geminin ilememesi, denizde
olmamas onun yok olmas demektir. Birka yl iinde geri dnlmez sorunlarla karlaacakt. Mavi Marmara
benim iin bir gazidir. Gazi gemiyi kurtarmann gururunu yayoruz. Sahip karak yok olmasnn nne getik.
.Halkmza baka bir ulam arac olarak hizmet verecek” dedi
Mavi Marmara gemisinin yolcu salonlarnn Tuzla’daki Hidrodinamik Tersanesi’nde kesilerek kartlaca
renildi. Geminin yolcu salonlar sklecek ve yerine oksijen ya da gaz tayan kamyonlarn girebilecei garaj
.gverteleri yaplacak
?NE OLMUTU

ABD’li ve Avrupal aktivistlerin kurduu Gazze’ye zgrlk Hareketi’nin organizasyonuyla insan yardm tayan
Mavi Marmara gemisi, 27 Mays 2010’da Antalya’dan yola kmt. Abluka altndaki Gazze’ye; Almanya,
sve, srail, Kuveyt gibi 30 lkeden 700 aktivisin yan sra gda, yiyecek, giyim, tbbi ve inaat malzemeleri
tayan gemi, 30 Mays gecesi srail zel Kuvvetleri’ne bal Shayetet 13 komandolarnn basknna uramt.
Helikopterlerle gemiye inen srailli komandolar, 10 aktivisti ldrrken 60 kiiyi de yaralamt. Uluslararas
hukuka gre srail’in 12 mil olmas gereken kta sahanlnn ok dnda 73 mil uzaktayken baskna urayan
.gemi, Austos 2010’dan beri iletilmiyordu
Mavi Marmara davasnda duruma savcs Hseyin Aslan Trkiye ile srail arasnda imzalanan anlamann ile
davann yasal dayana kalmadn ve anlamann yarg engeli olduunu sylemiti. mzalanan anlama dolaysyla
.sanklarn yarglanmasndan feraga edimi, dava dmt

Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan da srail ile anlama mzakereleri yaplrken "Giderken bana m
.sordunuz?" demiti
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