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Galatasaray, bu sezon Arena’daki
ilk maçında Samsun’u ağırladı. SarıKırmızılılar, yeni transferleri Melo, Elmander ve Selçuk’un ayağından bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti.

Gündem

Spor

30

Yeni Aslanlar
Arena’da kükredi

Okullar açılıyor, servis
ücretleri cep yakıyor
16 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor. Öğrenciler, yeni eğitim döneminin heyecanını yaşarken, veliler de servis aracı telaşında. Bu yıl 140
liralık en yakın mesafe ücreti ile İstanbul en pahalı şehir olurken, onu 108 lira ile Ankara izliyor.

19 EYLÜL 2011 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. FOTOÐRAF: AA, ERHAN SEVERLER

Amaç terörü
bitirmekse
MİT, üstüne
düşeni yapar
-

Türkiye, dokuz yıl aradan sonra devlet başkanı
seviyesinde Almanya’ya önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Gezi öncesi Atatürk Havalimanı’nda
basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki ülke arasındaki dostluk ve ittifak bağlarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, gazetecilerin soruları üzerine de geçen hafta internete sızan MİT-PKK
görüşmesini değerlendirdi. Her devletin bu tür görüşmelerle ilgili kurumları olduğunu vurgulayan
Gül, MİT’in terör sorunuyla uğraşmasının tabii karşılanması gerektiğini belirtti ve ekledi: “Amaç, terörü bitirmektir. Terörü bitirmenin bütün yöntemleri bir
strateji çerçevesi içerisinde yürütülür. İstihbarat teşkilatı da bu çerçevede üstüne düşeni yapar.” -POLİTİKA 13

Cumhurbaşkanı Gül’den Almanya’ya:
Yüzde 3’ten niye korkuyorsunuz? -13

‘Mühimmat dolu
çantayı o eve
ben bıraktım’

ERKAN ACAR, SERKAN SAĞLAM İSTANBUL
Tekirdağ-Çorlu’da 31 Ocak’ta bulunan mühimmat dolu çantayla ilgili soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Polis, ihbar üzerine baskın yaptığı adreste, silah, mühimmat, saldırı krokileri ve PKK’ya ait
olduğu izlenimi verilen dokümanların bulunduğu bir
çanta ele geçirmişti. Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’e devredilen soruşturmada,
üç jandarma personeli, seçim öncesi Türk-Kürt çatışması çıkarmaya çalışmakla suçlandı. Jandarma haber
elemanı N.Ç. de komployu itiraf etti: “O çantayı Kemal Astsubay (kod adı) verdi. Aynı soyadı taşımadığımız bir kişinin evine bırakmamı istedi.” -GÜNDEM 05

Türkiye, dış politikada hareketli bir döneme giriyor. Başbakan Erdoğan, Arap Baharı turunun hemen ardından bugün Amerika’ya
gidiyor. Obama ile görüşmesinden sonra BM Genel Kurulu’nda konuşacak olan Erdoğan’ın gündeminde, Suriye, NATO füze savunma sistemi, Ortadoğu, Libya ve Türkiye-İsrail ilişkileri var. Rumların Doğu Akdeniz’de gaz ve petrol arama ısrarı ise Akdeniz’de suları ısıtıyor.
FOTOĞRAF: AA, MUSTAFA KELEŞ

Türkiye’den İsrail’e NATO vetosu

Dış
politikada
sıcak
gündem
14

Amerika’ya
kritik ziyaret
-

Başbakan Tayyip Erdoğan, 4 günlük Kuzey
Afrika ziyaretinin ardından rotasını ABD’ye
çevirdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 66. dönem
toplantılarının açılışına katılmak üzere bugün New
York’a gidiyor. Genel kurula hitap edecek olan Başbakan, konuşmasının büyük kısmını Afrika’daki
kıtlığa ayıracak. Beş gün kalacağı New York’ta 20
kadar ikili görüşme yapması planlanan Erdoğan,
yarın da ABD Başkanı Obama ile bir araya gelecek.
Türkiye’nin İsrail ile gergin günler yaşadığı bir dönemde yapacağı görüşmede, Suriye, Libya, NATO
füze savunma sistemi, Ortadoğu ve Türkiye-İsrail
ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. -DIŞ HABERLER 14

YORUM

Ortadoğu’dan alnımızın
akıyla çıkabilmek için
EKREM DUMANLI -20
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nını uzaktan iz

-

İnsanî yardım
uçağımıza saldırı
-

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya gezisinde “Uçaklarla havadan yardım
malzemesi göndereceğiz.” diyerek verdiği söz,
dün hayata geçirildi. Türk Hava Kuvvetleri’ne
ait 2 adet askerî kargo uçağı, Kızılay’ın hazırladığı gıda maddelerini Nijer sınırı yakınlarındaki
Katrub ve Sirte’nin güneyindeki Waddan’a bıraktı. 14 ton gıda malzemesinin paraşütle atılmasından sonra bir uçağımıza, uçaksavarlarla
ateş açıldı. Pilotların uçaksavar mermilerini görmesi üzerine rotasını değiştiren uçak, yükselerek Bingazi Askerî Havalimanı’na döndü. Daha
sonra yapılan incelemede, uçağın isabet almadığı anlaşıldı. Ateş edilen bölgenin koordinatlarını alan Ulusal Geçiş Konseyi yetkilileri, saldırının Kaddafi’ye bağlı güçler tarafından yapılıp yapılmadığını soruşturuyor. -DIŞ HABERLER 14

FOTOĞRAF: AA, CEM ÖZDEL

-

Tümgeneral
Hıfzı Çubuklu da sanıklar
arasında.

Andıçta deliller sağlam olunca
suçu birbirlerine attılar
HABER
ANALiZ

Ergenekon sürecinde sanıkların itirafları sebebiyle büyük önem taşıyan ‘İnternet Andıcı’ davasının ilk dört duruşması tamamlandı. Sanıklar, haklarındaki iddialara cevap verirken, dikkat çekici bir gelişme
yaşandı. Hiçbir sanık, kara propaganda amacıyla Genelkurmay bünyesinde kurulduğu ileri sürülen site ve andıçları inkâr edemedi. Sitelerin emirle kurulduğunu söylediler. Bazıları dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u, bazıları da altındaki subayları suçladı. Darbeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan generallerin kendilerini diğer
sanıklardan ayrı tutma çabası da gözden kaçmadı. -BÜŞRA ERDAL, GÜNDEM 06

Zaman Okur Hattý: 444 8 555

‘CHP İstanbul il başkanlığını 23
Nisan koltuğuna
çevirdiniz’

HÜSEYİN KELEŞ İSTANBUL
CHP İstanbul il başkanlığına 15 ayda dördüncü kez atama yapıldı. Oğuz Kaan Salıcı, dün görevi Bahri Şahin’den devraldı.
Salıcı, konuşması sırasında törene katılan bir partiliden beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Söz konusu CHP’linin, “Diyorsunuz ki; ‘İnşallah ben de benden daha genç bir başkana görevi devrederim.’ O
koltuk 23 Nisan koltuğu mu, sürekli biri oturup biri kalkıyor?” sözleri salondaki havayı değiştirdi. “Ben 23 Nisan koltuğuna 30 sene
önce oturdum.” ifadesini kullanan İl Başkanı Salıcı, atamada tüzük
açısından herhangi bir sakınca olmadığını vurguladı. -POLİTİKA 13

