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Filistin, devlet olarak tanınmalı
BM Genel Kurulu’na hitap eden Başbakan Erdoğan, dünya liderlerini, Filistin’in tanınma girişimine destek vermeye çağırdı. İsrail’in BM kararlarını hiçe saydığını belirterek, “Bu ülkeyi yönetenler,
barış için adım atmak yerine her geçen gün barışın önüne engel çıkarmaktadır. İşgal altındaki Filistin topraklarıdır. Orantısız güç kullanan İsrail’dir
ama yaptırım uygulanmayan yine İsrail’dir.’’ dedi.

SOMALİ FACİASI, DÜNYA İÇİN YÜZ KARASIDIR.
Somali halkı, dünyanın gözü önünde adım adım ölüme sürükleniyor. Uluslararası toplum adeta film gibi seyrediyor.
RUMLAR DURMAZSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ. 		
Rumların tek taraflı petrol arama girişimi sorumsuzluktur.
ZULME DAYALI REJİMLER sona ermeli. 		
Dökülen kan, Suriye liderliğiyle halkının arasındaki bağı
koparmaktadır. Demokratik talepleri destekleyeceğiz.
KARABAĞ’DAKİ çözümsüzlük kabul edi-		
lemez. Azeri topraklarındaki işgal artık bitmeli.
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Siirt’ten teröre büyük öfke
AHMET BEDİR SİİRT
Terör örgütü PKK’nın Siirt’te 4 kadını öldürmesi bölgede infiale yol açtı. Dün, ilde faaliyet gösteren 27 sivil toplum kuruluşu (STK), saldırının yaşandığı yerde protesto gösterisi düzenledi. Hayatını kaybedenleri anan halk, terörü lanetledi. Katledilen genç kızların fotoğraflarıyla yürüyen yüzlerce Siirtli, katliamın yaşandığı yere karanfiller bıraktı. STK’ların hazırladığı ortak açıklamayı
okuyan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Adil Doğrusever, “İçinde 6 genç kızımızın bulunduğu sivil araca
uzun namlulu silahlar ve el bombalarıyla saldırmak
hangi örf ve âdete sığar?” diye sordu. Yıllardan beri
devam eden çatışma ortamında en çok sivil halkın
zarar gördüğünü anlatan Doğrusever, önceki akşam
gerçekleşen olayda yine mazlum, savunmasız insanların mağdur olduğunu vurguladı. “Gelinen nokta
itibarıyla ‘Kürt sorunu değil, Kürtlerin PKK sorunu
vardır’ tezi doğru çıkmaya başlamıştır. Bu eylemleri gerçekleştiren canilerin en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyoruz.” dedi.
Öte yandan, saldırıda kızını kaybeden acılı baba
Hüsam Olgaç, BDP’li Gültan Kışanak, Altan Tan
ve Nursel Aydoğan’ın kendisini ziyarete geleceğini öğrenince taziye çadırını terk etti. -GÜNDEM 21
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Terör örgütünün, dört genç kızı uzun
namlulu silahlarla katletmesi Siirt’i ayağa kaldırdı. Sivil toplum örgütleri öncülüğünde saldırının yaşandığı yere yürüyen yüzlerce Siirtli, ‘eylemi gerçekleştiren
caniler’in yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi. Saldırıda kızını kaybeden
Hüsam Olgaç ise ziyarete gelen BDP’lileri
protesto için taziye çadırını terk etti.

ABD’de atılan
imza Rumları
telaşlandırdı
-

Türkiye’nin KKTC ile birlikte Akdeniz’de petrol aramasına imkân tanıyan ve önceki gün New York’ta
imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması, Kuzey
Kıbrıs Rum kesiminde endişeye yol açtı. Ada’daki gazeteler anlaşmaya geniş yer ayırırken, Rum meclisine de savaş
durumunda harekete geçmek üzere yeni bir birimin kurulmasına ilişkin yasa tasarısı sunuldu. Bu birimin adı, Acil
Durumlar Sivil Planlama (PSEA) olarak geçiyor. “Savaş
yasaları” diye adlandırılan düzenlemeyle, Güney Kıbrıs’ın
acil bir durumunda nasıl hareket edeceği belirleniyor.
Rumların sondaj ısrarına tepki amacıyla Türkiye’nin
Akdeniz’e göndermeyi planladığı petrol araştırması yapacak Piri Reis gemisi ise bugün yola çıkıyor. -GÜNDEM 19
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Polis, bombacının kimliğini
açıklayınca, TAK saldırıyı üstlendi

Esnafın yanında çay içen polisleri
taradılar: 1 şehit, 2’si sivil 3 yaralı

Terörle Mücadele ekipleri, Kızılay’daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren
teröristin Şanlıurfa’nın Siverek nüfusuna kayıtlı İbrahim Halil Güngör
olduğunu tespit etti. Polisin, saldırganın terör örgütü ile bağlantılarını
açıklamasından sonra, PKK’ya bağlı TAK saldırıyı üstlendi. Örgütün silahlı kanadı HPG, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu. -21

Terör örgütü PKK, saldırılarına dün de devam etti. Diyarbakır’ın Sur
ilçesinde hırsızlık ve kapkaç suçlarına karşı tedbir alan motosikletli
polis ekiplerine (Yunus) ateş açan teröristler, polis memuru Mehmet
Emin Çakır’ı şehit etti. Olayda 1 polis ile güven timlerinin motosiklet tamiri için dükkânında çay içtiği iki esnaf da yaralandı. -21

Piyasalar karıştı
dolar rekor kırdı
-

Coğrafya dersinde ‘7 bölge’ tarih oluyor AB: Ergenekon davası, demokrasi için fırsat
-

Milli Eğitim Bakanlığı ‘7 coğrafî bölge’
kavramını 12. sınıf coğrafya kitaplarından çıkardı. Değişiklik, bölgelerin kendi sınırları içinde benzerlik göstermemesi ve bir
bölgenin diğer bölgeden özellikleri itibarıyla tam olarak ayrılmaması sebebiyle yapıldı. Türkiye coğrafyasını kitaplarda bölgelere
ayırmadan anlatma kararı alan Bakanlık, bu

-

kapsamda Türkiye coğrafyasını; iklim, doğal
bitki örtüsü ve toprak gibi doğal özelliklerine göre belirledi. Uygulamayla; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz,
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu şeklindeki 7 bölge tarih oldu. Lise müfredatında yapılan değişiklik henüz ilköğretimde gerçekleşmedi. -AYŞE TOSUN, GÜNDEM 03
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Avrupa Komisyonu’nun 12 Ekim’de açıklayacağı Türkiye İlerleme Raporu’nda, Ergenekon davası ve darbe planlarına yönelik soruşturmaların hukukun üstünlüğünü güçlendirmek için fırsat olarak kullanılması çağrısı yapılacak. İnternet Andıcı dahil, bazı darbe planı iddialarına karşı yeni soruşturmaların başlatıldığına işaret edilen raporda, TSK İç Hiz-
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met Kanunu’nun hâlâ değiştirilmemesi eleştiriliyor. Basına sızan taslak raporda, Türk Ceza
Kanunu’nda yer alan birçok düzenlemenin ifade özgürlüğünü sınırlamaya devam ettiği savunuluyor ve ‘Anayasa’nın tümüyle değiştirilmesi’
görüşü ortaya konuluyor. AB’nin ‘terörist örgütler’ listesindeki PKK’ya karşı Türkiye’nin verdiği
mücadele ise destekleniyor. -DIŞ HABERLER 15
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Amerika ve Avrupa’dan gelen olumsuz haberler dünya piyasalarını yine sarstı. ABD Merkez
Bankası’nın (FED), ekonomiye ilişkin aşağı yönlü riskler bulunduğuna işaret etmesi ve Moody’s’in 3 ABD
bankasının kredi notunu düşürmesi, olumlu beklentileri tersine çevirdi. Çin’de imalat sektörünün eylül
ayında peş peşe üçüncü defa daralma kaydetmesi de
endişeleri artırdı. Küresel piyasalarda etkili olan satış
dalgası gün içinde Avrupa borsalarında yüzde 5’i aşan
kayıplara yol açarken, İstanbul Borsası günü yüzde
4,68 düşüşle 57 bin 979 puandan kapattı. Dolar 1,8445
lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın fiyatları ise
yüzde 3 düştü. Analistler, Türkiye’nin kredi notundaki artış sebebiyle hisse senetleri piyasası görünümünün
halen kuvvetli olduğuna dikkat çekiyor. -EKONOMİ 13

