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Fransa’daki ekonomi bakanları zirvesine katılan Ali Babacan, yaşanan
çelişkiye dikkat çekti: “Avrupa’nın
11-12 ülkesinden daha güvenilir durumdayız. Ama notumuz düşük.”
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Ekonomimiz Avrupa’dan
iyi ama notumuz düşük

Kartal, Eskişehir’de kayıp
Trabzon’a Manisa engeli
Süper Lig’in açılış maçında Beşiktaş, Eskişehir’e 2-1 mağlup oldu.
Manisa deplasmanına çıkan
Trabzonspor ise 10 kişi kalan
rakibiyle yenişemedi: 1-1.

Lieberman, tepki çeken ‘PKK plânı’nı yalanladı

Mısır-İsrail
ilişkileri
de
13
kopma noktasında

Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın FOTOÐRAF: ZAMAN, onur çoban

İddianame, örgütsel faaliyetleri anlatıyor:

Ergenekon talimat
verdi, Oda TV uyguladı
büşra erdal istanbul
Ergenekon silahlı terör örgütünün medya ayağına yönelik hazırlanan iddianamede
Oda TV’nin medya karargâhı gibi çalıştığı gözler
önüne serildi. İddianamedeki tespitlere göre, Ergenekon örgütünün dokümanları arasında bulunan Ulusal Medya 2000’in benzeri olan Ulusal
Medya 2010 belgesi uygulamaya konuldu. Oda
TV’nin sahibi Hüseyin Soner Yalçın, bu çalışmaları yaparken, gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet
Şık’tan faydalandı. İddianamede ayrıca Hanefi Avcı’nın “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabı ile
Ahmet Şık’ın “İmamın Ordusu” isimli kitap taslağının Ulusal Medya 2010 planına göre hazırlandığı
vurgulandı. Örgütün talimatıyla yazıldığı belirtilen
iki kitabın, Ergenekon dava ve soruşturmalarını
yıpratmak amacı taşıdığına dikkat çekildi. Nedim
Şener’in ‘tanımam’ dediği Soner Yalçın’la telefon görüşmeleri de iddianameye girdi. -GÜNDEM 06

-

FOTOĞRAF: ZAMAN, cihat ünal

Savcı, ‘Ulusal Medya 2010 spam mail
olarak gönderildi’ iddiasını çürüttü -06

Engelliler
araç alırken
artık KDV de
ödemeyecek
BAYRAM KAYA ankara
Engelli vatandaşlara sıfır araç alımında tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinin ardından yeni
bir müjde daha geldi. 1994’te engellilere sağlanan ÖTV imkânına benzer bir iyileştirme Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin
kararında yer aldı. Mahkeme, görme engelli bir vatandaştan alınan 5 bin liralık Katma Değer Vergisi’nin (KDV) iadesine hükmetti. Bunun
emsal teşkil edeceğine dikkat çeken Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı İlimdar Boztaş, kararın genel içerik kazanması için
30 gün içinde mahkemeye müracaat edeceklerini söyledi. Söz konusu dava, görme engelli Cuma
Balpetek’in başvurusu üzerine açıldı. Satın aldığı
otomobili için Katma Değer Vergisi dahil 35 bin
lira ödeme yapan Balpetek, önce vergi dairesine
gitti. 5 bin liralık KDV’nin iadesini istedi. Ret cevabı alınca mahkemenin yolunu tuttu. -EKONOMİ 11

-

İsrail, Türkiye’nin ardından kendisi için
hayatî önem taşıyan Mısır ile de kriz yaşıyor. Dün Kahire’deki İsrail büyükelçiliğini
basan Mısırlılar, güvenlik duvarlarını yıkıp
içeri girdi. Saatlerce süren çatışmalarda 3
kişi ölürken binden fazla kişi yaralandı. Tel
Aviv, binada mahsur kalan diplomatları için
ABD’den yardım isterken devreye Obama girdi. İsrail elçisi, uçakla kaçmak zorunda kaldı.

-

Ortadoğu’daki tek dostu olarak adlandırılan Türkiye’yi kaybeden İsrail, güvenliği için
hayatî önem taşıyan Mısır ile de ilişkileri kopma
noktasına getirdi. İsrail’in geçen ay sınırda 5 Mısırlı polisi öldürmesinden bu yana Tel Aviv’in Kahire
büyükelçisinin ülkeyi terk etmesi için protesto gösterileri düzenleyen Mısırlılar, dün elçilik binasını
bastı. Yaklaşık 10 bin kişi, balyozlarla elçilik önündeki 2,5 metrelik duvarları yıktı. Bölgeye gönderilen güvenlik güçleriyle saatlerce çatışarak büyükelçiliğe giren göstericiler, İbranice, Arapça ve İngilizce olmak üzere çok sayıda evrakı ele geçirdi. İsrailli elçilik mensupları binada mahsur kalırken, diplomatların kurtarılması için Tel Aviv’in talebi üzerine Amerika devreye girdi. Hem ABD Başkanı Barack Obama hem de Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkenin fiilî cumhurbaşkanı konumunda bulunan Ordu Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ile görüşerek ‘büyükelçiliği korumak
ve güvenliğini sağlamanın, uluslararası
yükümlülükleri olduğunu’ iletti. Ardından Kahire’nin en yüksek binalarından birinin son iki katında yer
alan elçiliğe giren Mısırlı komandolar, mahsur kalanları dışarı çıkarmayı başardı. -DIŞ HABERLER 13

Çiçek: PKK’nın arkasında kimlerin olduğu ortaya çıkıyor
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, PKK’ya askerî yardım teklifinde bulunacaklarını söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’a sert tepki gösterdi. “Kandan medet umanların
bakan sıfatıyla açıklamalar yaptığına şahit oluyoruz.” diyen Çiçek, bu ‘sorumsuz açıklamalar’ın ilişkilere gölge düşürdüğünü
kaydetti. Türkiye’nin sadece etnik bölücü terörle mücadele et-

Trafik kazasında
kaybettiği konuşma melekesini

çim hokeyinde kazandı

4 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu duyu ve konuşma yeteneğini kaybeden Alparslan Bozkurt’un Antalya Polis Gücü Çim Hokeyi Takımı’na girdikten sonra hayatı değişti. Bulunduğu sosyal ortamda kurduğu sıcak ilişkiler, onun hayata daha güçlü bağlanmasını sağladı. Bu süre içinde konuşma melekesini geri kazanmaya başlayan Bozkurt, Türkiye’nin en iyi kalecisi seçilip milli takıma yükseldi. Hem ailesinin hem de
Antalya’nın gurur kaynağı oldu. Doktorlar, genç çim
hokeyi kalecisinin konuşurken yaşadığı küçük problemlerin de ilerleyen yıllarda tamamen düzeleceğini
söylüyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Yetenek Sizden, Destek Bizden’ projesi, Alparslan Bozkurt gibi çoğunluğu gecekondu mahallelerinden yetişen çocukları, ismini bile bilmedikleri çim hokeyi ile tanıştırmış. -CİHAT ÜNAL, GÜNDEM 05

11 Eylül’den geriye, diken üstünde yaşayan
insanların hikâyeleri kaldı. -zaman pazar 08
Zaman Okur Hattý: 444 8 555

Yaklaşık 10 bin kişi, önceki gün İsrail’in Kahire büyükelçiliği önünde toplanmaya başladı. Kalabalık, balyozlarla elçilik önüne yeni yaptırılan 2,5 metrelik duvarları yıktı. FOTOÐRAF: AP, Khalil Hamra

mediğini belirten Meclis Başkanı, “(Uğraştığımız) sadece onların kandırarak dağa çıkardıkları değildir. Şimdi bunların arkasında kimlerin olduğu bu açıklamalarla ortaya çıkıyor.” tespitinde bulundu. İsrail’e ise şu uyarıyı yaptı: “Akan şehit kanında, bu
sorumsuz zihniyetlerin rolünün olduğunu biz biliriz. Kimse bildiklerimizi Türkiye’ye şantaj unsuru olarak kullanmasın.” -16

11 Eylül’ü tüm Müslümanlara mal
etme yanlışıyla mücadele ediyoruz
Mustafa Sungur Washıngton
sonra yaşananların saldırıdan çok daha
Amerika’nın, 11 Eylül saldırıları- kötü sonuçlara sebep olduğunu vurgulanın 10. yıldönümünde düzenledi- dı. Amerikan toplumu arasında birbiriği anma törenlerine Müslümanlar da ev ne güvenmeme ve suçlamaların baş gössahipliği yapıyor. Merkezi Washington’da terdiğini anlatan McJunkin, bu suçlamabulunan Rumi Forum ve Türk-Amerikan lardan en yanlış ve en yaygın olanının ise
bütün Müslümanların sorumDostluk Derneği’nin (ATFA)
lu tutulması olduğunu vurgutoplantısına 11 Eylül’de evladı. “Ancak biz biliyoruz ki üç
latlarını kaybeden Uygur Türbeş çılgın bütün Müslümankü bir ailenin yanı sıra Ameları temsil edemeyeceği gibi,
rikan Federal Soruşturbunların sebep olduğu korma Bürosu’nun (FBI) terörkunç eylem de bütün Müslüle mücadeleden sorumlu dimanlara mal edilemez.” direktör yardımcısı James W.
yen McJunkin, FBI’ın bu yanMcJunkin de katıldı. Burada
James w. McJunkIn
lış kanaatle de mücadele ettiZaman’ın sorularını cevaplafbı terörle mücadele direktör yrd.
ğini söyledi. -DIŞ HABERLER 15
yan McJunkin, 11 Eylül’den

-

YORUM

Batı’da İslam düşmanlığı Prof. Hilal Elver -22

Matematik fobisine çare buldu. Öğrenciler
artık dokunarak öğrenecek. -zaman pazar 12

