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New York’taki Erdoğan-Obama görüşmesinde, teröre karşı net mesajlar verildi. Dünkü saldırıları kınayan Obama,
başsağlığı diledi. Erdoğan da “Terörle
mücadeleyi birlikte vereceğiz.” dedi.

Spor

Dış Haber
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Terörle mücadeleyi
birlikte vereceğiz

Tarihi kadınlar yazdı
cezayı Manisa kesti
F.Bahçe’nin cezası sebebiyle sadece kadın ve çocukların stada alındığı maçta Kanarya, 10 kişi kalan
Manisaspor ile 1-1 berabere kaldı. Tarihî maçı 40 bin kişi izledi.
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Cumhurbaşkanı Gül, Yazıcıoğlu’NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ şüphelere dikkat çekti:

Düşen helikopterdeki
beyni keçiler sökmedi!

Büyüme rekorları kıran
Türkiye’nin kredi notu
nihayet yükseldi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ‘inanılması zor’ önemli gerçeklere ulaşıldığını söyledi. Gül, düşen helikopterin hafızası durumundaki beyninin ortadan kaldırıldığının Devlet Denetleme Kurulu raporuyla belgelendiğini vurguladı: “Bana
video geldi. Baktım ki, birileri buzlarda cesetlerle ilgileniyor, birileri diğer taraftan vida söküyor.”

-

Avrupa ve ABD krizle boğuşurken büyüme ve istihdam
rekorları kıran Türkiye’ye kredi derecelendirme kuruluşlarından nihayet iyi haber geldi. İtalya’nın kredi notunu bir kademe düşüren Standard and Poor’s (S&P), aynı gün
Türkiye’nin BB olan yerel para cinsinden kredi notunu BBB’ye yükseltti. Not görünümü de ‘pozitif’ olarak belirlendi. Döviz cinsinden kredi notunda ise değişikliğe gidilmedi. Karar,
piyasaları uçurdu. Borsa, günü yüzde 5,1 artışla 60.889 puandan kapattı. Dolar 1,76 liraya düştü. BDDK Başkanı Tevfik
Bilgin, Türkiye’ye duyulan güvene işaret ederken, iş dünyasının önde gelen temsilcileri şu yorumu yaptı: “Elde edilen başarıların geç kalınmış tasdiki.” -ERCAN BAYSAL, EKONOMİ 14
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ABDÜLHAMİT BİLİCİ BERLİN
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) incelettiği eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun acı ölümüyle ilgili şoke edici gerçeklerin ortaya çıktığını söyledi. DDK’nın araştırmasının ‘büyük açıkları ortaya koyduğunu’ vurgulayan
Gül, “Düşünebiliyor musunuz, Meclis’te bu mesele kapanmıştı. Ama düşen helikopterin beyni, yani her şeyi
kaydeden o hafızası yok şimdi ortada. Keçiler gelip söküp götürmedi onu.” yorumunda bulundu. Bu tespitin ardından kendisine ‘Şunlar şunlar da var. Şu videoya da bak.’ diye çok sayıda belge geldiğini söyleyen Gül,
“Baktım ki bir taraftan birileri buzlarda cesetlerle ilgileniyor, birileri de diğer taraftan vidayı söküyor. Bunların
hepsi çıktı ortaya. Daha bunun gibi insanın aklının almayacağı şeyler var orada.” dedi. Almanya temasları sırasında beraberindeki gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı, ‘Kaza değil, cinayet diyebilir miyiz?’ şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi: “Onu savcı diyecek.” -POLİTİKA 16

-

Bakan Ergün: Güneş artık balçıkla sıvanmıyor -14

Gül’den önemlİ satırbaşları:

Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda Alman-

1 lar, Fransızlardan daha dürüst davranıyor.

BM Genel Kurulu’nda Filistin’in bağımsız-

1 lığını tanımayan ülkeler zorda kalacak.
Humboldt Üniversitesi’ndeki ‘bomba ihbarı’

1 tam bir rezalet. İhbarın kaynağı terör örgütü.

Gürsel Tekin’in ekibi
olağanüstü il kongresi
için imza topluyor
-

CHP İstanbul il teşkilatında sular durulmuyor. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in, kendisine yakın bir isim olan Bahri
Şahin’in il başkanlığı görevinden alınmasına tepkili olduğu
öğrenildi. Edinilen bilgiye göre,
Tekin’e yakın isimler, 2012 Şubat ayında yapılması düşü-

En etkili tanıtım, Türkiye’nin ekonomik

1 performansı. Bu, bize bakışı değiştiriyor.
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Dink cinayetinde Ergenekon’u ortaya çıkaran deliller. Mütalaasında
Ergenekon dosyalarındaki delilleri bir
araya getiren savcı, Balyoz ve Kafes’te
Dink’in hedef alındığına dikkat çekti.
Rahip Santoro ve yayınevi cinayetlerini
de aynı kapsamda ele aldı. -GÜNDEM 06

nülen olağan kongreyi beklemeden, olağanüstü il kongresi için çalışmalara başladı. Delegelerle bire bir ilgilenen ekip,
gerekli imza sayısına ulaşmaya çalışıyor. Genel merkezde
Tekin’e yakınlığıyla bilinen bir
isim, Zaman’ın soruları üzerine olağanüstü il kurultayı için
her türlü desteği sağlayacağını
belirtti. ‘Başarısız olduğu düşünülen bir yönetimden il başkanı atanmasının anlaşılır bir
durum olmadığını’ da vurguladı. -HÜSEYİN KELEŞ, POLİTİKA 17

BM’de Filistin mücadelesi. BM Genel Kurulu görüşmeleri başladı. Filistin, devlet
olmak için resmî başvuruda bulunmaya
hazırlanırken, İsrail ve ABD bunu engellemek için uğraşıyor. Netanyahu, dün
Filistin’e ‘barış görüşmelerine devam
edelim’ önerisi götürdü. -DIŞ HABERLER 19

Başkent’te ‘gündem ayarlı’ saldırı
-

Ankara’nın en işlek yerlerinden Kızılay, dün büyük bir patlamayla sarsıldı. Bombalı saldırıda 3
kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Kumrular
Caddesi’ndeki terör saldırısında çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalar da büyük hasar gördü. Cumhurbaşkanı Gül’ün Almanya’da, Başbakan Erdoğan’ın da
ABD’de kritik temaslar yaptığı sırada gerçekleşen son te-

rör eylemi daha önce yaşanan ‘gündem ayarlı’ saldırıları
akla getirdi. Erdoğan’ın 2009 yılındaki Obama görüşmesi
öncesinde, Dağlıca baskınında 12 askerimiz şehit olmuş,
8 askerimiz kaçırılmıştı. Geziden bir gün önce DTP’lilerin
de katıldığı törenle askerlerimiz serbest bırakılmıştı. Görüşme esnasında ise teröristler Tokat Reşadiye’de 7 askerimizi şehit etmişti. -BAYRAM KAYA, İLYAS KOÇ, GÜNDEM 15

Siirt’te polis okulu yakınında araca saldırı: 4 kadın hayatını kaybetti, 2 yaralı -15

Zaman Okur Hattý: 444 8 555

Türk Telekom’a imza attı, Milli
Takım’a göz dikti.’ Mehmet Okur, NBA’de
devam eden lokavt sebebiyle Türk Telekom ile sözleşme imzaladı. Başarılı oyuncu, düzenlenen törende “Milli formayı çok
özledim. Şu an kendimi yüzde yüz hazır
hissediyorum.” dedi. -SPOR 29
‘Rumlar müzakereleri gözden çıkarmış.’ Bütün uyarılara rağmen, Rumların Akdeniz’de doğalgaz aramalarını
başlatması, Ada’daki barış müzakerelerini gündeme getirdi. KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun, “Belli ki her türlü sonucu
göze almışlar.” dedi. -DIŞ HABERLER 18

