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Dönüş yolu, gidiş
gibi olmasın!
Bayram tatilinin son günlerin-dar
de dönüşler başladı. Düne kadar
rla109 kişinin can verdiğini hatırlantan uzmanlar, sürücülere günor.
düz yolculuğunu tavsiye ediyor.

Milliler, Kazakistan’ı
uzatmada devirdi
A Milli Takım’ımız, Euro 2012 elemelerinde
Kazakistan’ı 2-1 yendi. Penaltıdan yararlanamayan ve golü verilmeyen Ay-Yıldızlılar, 10 kişi
kaldığı maçta Arda’nın uzatmadaki golüyle
kazanarak grup ikinciliğini sağlama aldı.
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Dışişleri
Bakanı
Ahmet
Davutoğlu

İŞTE ANKARA’NIN TEDBİR KARARLARI

Diplomatik ilişki 2. kâtip seviyesine indi. İsrail elçisi Türkiye’yi terk edecek.
Donanma Akdeniz’de ‘seyrüsefer’le her türlü güvenlik tedbirini alacak.
Türkiye ile İsrail arasındaki tüm askerî anlaşmalar askıya alındı.
Gazze’ye uygulanan abluka için Lahey Adalet Divanı’na gidilecek.
Baskında zarar görenlerin açacağı her türlü davaya Ankara destek verecek.

CELİL SAĞIR, SERVET YANATMA ANKARA
Türkiye’ye konuşlandırılacak NATO radarları
konusunda Washington ile Ankara arasında varılan anlaşmanın detaylarına Zaman ulaştı. Edinilen
bilgilere göre, 2010 Lizbon Zirvesi’nde kabul edilen
yeni stratejik konsept çerçevesinde kurulması planlanan füze savunma sistemiyle ilgili teknik müzakereler tamamlandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın önceki gün
Paris’te gerçekleştirdiği görüşmede Ankara’nın talepleri büyük ölçüde karşılandı ve radarın Türkiye’de
konuşlanacağı yer de belirlendi. Sistem çerçevesinde
Türkiye’ye herhangi bir füze yerleştirilmezken, radarın komuta merkezi Almanya’da olacak. Türkiye burada general düzeyinde temsil edilecek. Aynı kaynaklar,
söz konusu general ile sistemin konuşlandırılacağı yerin ismini ise şimdilik sır gibi saklıyor. -DIŞ HABERLER 11
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Dünya borsalarında
matem, Türkiye’de
bayram havası

İsrail’le ilişkiler kopuyor
SERVET YANATMA ANKARA
Mavi Marmara baskınında 9 Türk’ü katleden İsrail’den beklenen özür 15 aydır gelmeyince Türkiye B
planını devreye soktu. Ankara, İsrail’e, diplomatik, askerî ve
hukukî müeyyideler uygulayacak. Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, 5 maddelik tedbir paketini “Artık, İsrail hükümetinin, bedel ödemesinin vakti gelmiştir.” sözleriyle açıkladı. Buna göre, diplomatik ilişki 2. kâtip seviyesine indi. İsrailli bütün diplomatlar ülkelerine dönecek; sadece 2. kâtip
kalabilecek. Büyükelçi Gaby Levy ile yardımcısı Ella Afek,
çarşambaya kadar Türkiye’yi terk edecek. İsrail’le tüm askerî
anlaşmalar askıya alındı. Türkiye, Doğu Akdeniz’de seyrüsefer serbestisi için önlem alacak. Bu, donanmanın operasyon dahil her türlü güvenlik tedbirine başvurması anlamına geliyor. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka Uluslararası Adalet Divanı’na taşınacak. Katledilen 9 Türk’ün ailesi ile mağdur olan yabancıların Türkiye ve uluslararası mahkemelerde açacağı davalara destek verilecek. Kararlar Tel Aviv’de büyük yankı uyandırırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurmaylarını toplantıya çağırdı.
Başbakanlık’tan bir yetkili baskından duyulan üzüntüyü dile
getirirken, özür dilenmeyeceğini söyledi. -DIŞ HABERLER 12

-

BM’nin Mavi Marmara raporuna
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den
sert tepki geldi. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Gül, “Rapor, açıkçası bizim için yok hükmündedir.” dedi.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun açıklamalarının, Türkiye devletinin pozisyonu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı,
“OIayların unutulmadığını ve vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunacağını
göstermek açısından devletimizin kararlılığını bazıları belki anlayamamışlardı.
Alınan tedbirler bunun ilk aşamasıdır.
Olayların seyrine göre, İsrail’in davranışına göre daha ileride alınacak başka tedbirler de söz konusu olabilir.” dedi. -12

Dünya borsaları, ekonomik durgunluk (resesyon)
endişesi ve beklenenden kötü gelen ABD istihdam verileri sebebiyle sert bir şekilde gerilerken, bayram tatilinden dönen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) yüzde 2,65 değer kazandı. Tatil sürecinde
Avrupa’daki yükselişi yakalamaya çalışan İMKB, Amerikan finans devi Citi’nin, Türkiye hisse senetleri piyasası için tavsiyesini ‘nötr’den ‘ağırlığını artır’a yükseltmesiyle moral buldu. Bir ara yüzde 3’ten fazla
primle 55.760 puana kadar yükselen İMKB’yi, dünya
borsalarında yüzde 4’ü bulan düşüşler frenledi. Dolar 1,7385 liraya kadar gerilediği günü 1,75 liradan tamamlarken tahvil faizi yüzde 7,80’e düştü. -EKONOMİ 08

İSMAİL ALTUNSOY ANKARA
Devlet Su İşleri (DSİ), kuraklıkla boğuşan Somali’de su kuyusu açmak için harekete geçti.
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Somali ziyareti sonrası
verdiği talimatla hızlandırılan çalışmalar çerçevesinde oluşturulan 3 kişilik araştırma ekibi hafta başında başkent Mogadişu’ya gidecek. Eylülün ikinci haftasında ise 11 kişilik sondaj ekibi bu ülkeye gönderilecek. Öncelikle başkentin etrafındaki mülteci kamplarının su ihtiyacını karşılamak için çalışma yapacak
olan ekip, burada 30 su kuyusu açtıktan sonra Kenya
ve Etiyopya’ya kaydırılacak. Sondaj için gerekli araçgereçler ise gemilerle bölgeye ulaştırılacak. -EKONOMİ 07

BM raporunu Ankara yok
saydı, Tel Aviv memnun
Mayıs 2010’da 9 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Mavi Marmara baskınıyla ilgili BM’nin soruşturma raporu, önceki gün Amerikan basınına sızdırıldı. Raporda, İsrail’i koruyan ifadeler dikkat çekti. İsrail ordusunun açık
denizde yaptığı saldırının “aşırı” olduğu belirtilirken, İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı ablukanın ise hukuka uygun olduğu ileri sürüldü. Ankara’nın ‘yok hükmünde’ saydığı rapordan Tel Aviv memnun kaldı. İsrailli bir
yetkili, raporda ülkesinden özür beklenmediğini, üzüntülerini belirtmesinin ve tazminat ödemesinin istendiğini vurguladı. -13

Bu tedbirler
ilk aşama

-

DSİ, Somali’de 30
su kuyusu açacak
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Füze kalkanında
radarın yeri ve
Türk komutanın
ismi şimdilik sır

Askerî ihaleler askıda
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YORUM

Rapor sızınca Amerikan hamlesi boşa düştü
İsrail’le ilişkilerin en düşük seviyeye indirilmesi kararı, son 24 saatte yaşanan gelişmelerin ardından alındı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu,
perşembe günü Libya toplantısı için Paris’te bulunurken, ‘Tel Aviv, cuma günü açıklanması beklenen rapora ilişkin mütalaa hazırlıyor’ haberleri geldi. ABD ise krizi aşmak için devreye girdi. Davutoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mavi Marmara baskınına ilişkin
BM raporu için Türkiye’den bir ay daha uzatma istedi. Esneklik işareti veren Türk tarafı, bu konudaki adresin BM Genel Sekreteri Ban Kimoon olduğunu bildirdi. Ancak görüşmeden kısa bir süre sonra her şey altüst oldu. Rapor New York Times gazetesinin internet sitesinde yayınlandı. Amerikan tarafı, raporun sızmasının uzatma taleplerini anlamsız kıldığını Türk heyetine iletti. -CELİL SAĞIR, DIŞ HABERLER 13

Sabrın sonu! ABDÜLHAMİT BİLİCİ -12

HABER ANALİZ

İsrail, dünyada yalnızlaşıyor CUMALİ ÖNAL, KAHİRE -13

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
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