Askerî helikopterin düşmesi sonucu
şehit olan subaylar toprağa veriliyor.
Kara Pilot Üsteğmen Erhan Gül’ün
cenazesine Meclis Başkanı, bakanlar
ve Genelkurmay Başkanı da katıldı.
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Yemen Türküsü
Cumhurbaşkanı’nı ağlattı

Dış Haber

Gündem
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Şehit pilotlara
hüzünlü veda

Cumhurbaşkanı Gül, Yemen’deki Türk şehitliğinin açılışında Yemen Türküsü’nü gözyaşları içinde dinledi. Hislerine hakim olamadığını söyleyen Gül, “Bu iki Yemenli kız,
herkesin bam teline dokundu.” dedi.

Vize açılımı, AB’ye
alternatif değil
Başbakan Tayyip Erdoğan, 500’e
yakın işadamı ile gittiği Kuveyt’ten
Katar’a geçerken önemli mesajlar verdi: İslam dünyasının ekonomideki ağırlığı yüzde 30’u buluyor.
Türkiye’den beklentileri var. İşadamlarımızın önündeki engelleri tek tek
kaldıracağız. Bunun için özel ekip kuracağız. Vizelerin kaldırılmasını AB’ye
alternatif olarak görmüyorum.

Hamdi Yaver Aktan’a ait olduğu ileri sürülen ses kaydında, bir
dosya takipçisi, istediği kararın bir an önce çıkması için şakayla, “Öldüreceğim hepinizi.” diyor. FOTOÐRAF: cihan, kayber avcı

Yargıtay üyesinden dosya takipçisine:

Onama kararı mı
istersin, bozma mı?
-

Referandum öncesi, ‘Öcalan’a ihtiyaç var’
şeklindeki ses kaydıyla gündeme gelen Yargıtay 8. Ceza Dairesi Üyesi Hamdi Yaver Aktan hakkında skandal bir konuşma daha internete düştü.
Dailymotion.com sitesinde yayınlanan ortam dinlemesi kaydında yüksek yargıdaki dosya takipçiliğini ortaya koyan ifadeler yer alıyor. Kimliği belirsiz şahıs, Aktan olduğu ileri sürülen kişiden, bir davayla ilgili ‘bozma kararı’ talep ediyor. Yargıtay 16.
Hukuk Dairesi’ndeki bir dava için de aynı istekte bulunan şahıs, bunların bir an önce neticelenmesi gerektiğini söylüyor. “Sözümüzde duruyoruz
da yani yetişmiyor ama...” diyen Yargıtay üyesinin
“Onama mı istiyorsunuz?” sorusuna söz konusu
şahıs, “Bozma, bozma. İki yıl ceza almışlar ya...
İsim yazıyorum ha.” karşılığını veriyor. Karar, talep
edildiği şekliyle Yargıtay’dan çıkmış. -GÜNDEM 04

Katar’a geçmeden
önce dün TürkiyeKuveyt İş Forumu
toplantısına katılan
Başbakan Erdoğan,
burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin
dış politikada kendi
gündemini kendisinin belirlediğine işaret etti. FOTOÐRAF:
aa, mehmet kaman

EKREM DUMANLI doha
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
Yemen ile vizeleri kaldırma anlaşması imzalamasının ardından benzer
bir haber de Kuveyt’ten geldi. Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt
arasında vizelerin kaldırılması konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.
500’e yakın işadamı ile gittiği Kuveyt’ten
Katar’a geçerken uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Başbakan, vizelerin kaldırılmasını Avrupa Birliği’ne
alternatif olarak görmediğini ifade etti.
Türkiye’nin İslam dünyasıyla son
dönemde artan ilişkilerine değinen Erdoğan, “Olayın ağırlıklı boyutu ekonomik; ama tabii ki dayanışma noktasında siyasî boyutu da var. Müşterek adım atma cesaretini gösterebilmeliyiz.” dedi. Özel ekip kurarak işadamlarının önündeki engelleri kaldıracaklarını anlatan Başbakan, bölgenin kendine yetecek bir ekonomik ağırlığa sahip olduğunu vurguladı. -dış haberler 17

-

Başmüdür, Balyoz’un
‘yükseltilecek
isimler’ listesinde
-

İstanbul gümrüklerine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Başmüdür Lütfi E. ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıkıyor. Lütfi E.’nin Balyoz darbe planında ‘yükseltilmesi gereken personel’ olarak işaretlendiği öğrenildi. Balyoz harekât planı çerçevesinde oluşturulan listelerde, darbe sonrası Başbakanlık, Maliye, Sayıştay
ve Gümrük Müsteşarlığı’nda görevli toplam 150
bürokrat, gözaltına alınacak isimler arasında sayılıyordu. Yine aynı kurumlarda, Balyoz planını hazırlayanların güvendiği ve terfi etmelerini istediği kamu görevlileri de işaretlenmişti. -GÜNDEM 06

Spor camiası
5 tekvandocu
için ağlıyor
-

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazası spor
camiasını yasa boğdu. Antrenmandan dönen 7 tekvandocuyu taşıyan araç, Kirazlık Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan altgeçidin girişine çarptı. Feci kazada 5 sporcu hayatını kaybetti, 2’si de yaralandı. Kazanın, sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak
için ani fren yaptıktan sonra direksiyon hâkimiyetini
kaybetmesi üzerine meydana geldiği öğrenildi. Tekvandocu kardeşiyle hayata veda eden Emanet Özlem Akagündüz’ün Türkiye
şampiyonasına hazırlandığı
belirtildi. -GÜNDEM 06

Ekşi siyasete
hızlı başladı:
CHP üyeliği en
büyük şereftir
fatih vural istanbul
CHP’nin dünkü grup
toplantısında rozet takarak siyasete atılan gazeteci Oktay Ekşi, Basın
Konseyi başkanlığı görevine devam edecek. Toplantı öncesinde gazetecilerin
sorularını cevaplayan Ekşi,
milletvekili olması durumunda bu konuyu değerlendireceğini söyledi. Basın
Konseyi de “Oktay Ekşi siyasi kimliğinin gerektirdiği anda Basın Konseyi başkanlığını bırakacağını ifade
etmiştir.” açıklamasını yaptı. Böylece Konsey, CHP
üyeliğinin, istifa için gerekli bir mazeret olmayacağını
deklare etti. -POLİTİKA 14

-

Kıbrıs’ta Türkleri suçlayan
Merkel’e Erdoğan sert çıktı:
Kendi sözlerini unutma -17

Cudi ve Gabar Dağı binlerce
gence ekmek kapısı olacak
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İSMAİL AVCI diyarbakır
Yıllardır terör olaylarıyla gündeme
gelen Şırnak’ın dağları, bölge için istihdam kapısı olmaya hazırlanıyor. Dünyanın en zengin asfaltit rezervlerinden birine sahip Cudi ve Gabar dağlarında binlerce gence iş imkânı açılacak. Şırnak Valiliği,
Mardin Nusaybin’e kadar gelen demiryolunun bölgeye uzatılması için bir proje hazırladı. Bunun kabul edilmesi halinde 120
kilometrelik ek demiryolu hattı yapılacak.
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Ulaşım probleminin çözülmesiyle bölgedeki maden yatakları işlenmeye başlanacak.
Cudi ve Gabar’da, kimya sanayiinden inşaata kadar pek çok alanda hammadde olarak kullanılan 500 milyon tonluk asfaltit madeni bulunuyor. Asfaltit, termik santrallerde
yakıt olarak da değerlendiriliyor. Çukurca ilçesi ise krom ve çinko açısından Türkiye’nin
en büyük rezervlerine sahip. Bölgede bakır,
fosfat, çimento hammaddesi, kil ve kireçtaşı gibi madenler de mevcut. -EKONOMİ 08

