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Kimse Yok mu Derneği tarafından Türkiye’de okutulacak 350
öğrenciyi seçmek için Somali’de
yapılan sınava 10 bini aşkın genç
başvurdu. Sınavlar 10 gün sürecek.

Spor

Gündem

03

Somalili gençlerin
umut sınavı

Antalya’yı deviren
Kartal, seriye bağladı
Bursaspor deplasmanında kazanan Beşiktaş, sahasında da güldü. Antalyaspor’u ağırlayan Siyah-Beyazlılar, Simao’nun penaltı golüyle 3. galibiyetini aldı.
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Başbakan, Amerika’dan dönüş yolunda terör saldırılarını değerlendirdi:

Siyasetle müzakere,
PKK ile mücadele sürecek
Terör örgütü, sınır ötesi operasyonlarımızda çok zayiat verdi.

1 Panik içinde, intikam alma gayreti içindeler. Sınır ötesi operasyon-

‘O görüntüler
vahameti
ortaya koydu’

-

-

-

Erdoğan’ın gazetecilerle sohbetinde Rumlarla yaşanan sondaj krizi de gündeme geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun BM Genel
Sekreteri’ne götürdüğü öneriyi hatırlatan Başbakan şu bilgileri verdi:
“Güney ve Kuzey’den temsilci atansın. Kuzey ve Güney bir de Amerikan şirketi, petrol ve hidro karbon
bulursa, sağlanan gelir BM’nin denetimindeki bir fona yatırılsın. Bu
fon adil paylaştırılsın.” -13

Türkiye devreye girdi, Kırımlı
yazar ülkesinde toprağa verilecek

‘Yerli otomobil üretmeden
ekonomide 1. lige çıkmak hayal’

Londra’da geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden Kırımlı yazar Cengiz Dağcı’nın, Hıristiyan
mezarlığına defnedileceği bilgisini alan Türkiye, harekete
geçti. Dışişleri, yazarın cenazesini anavatanına götürmek
için İngiltere ve Ukrayna nezdinde girişimlerde bulundu.
İngiltere’den ve Dağcı’nın aile üyelerinden olumlu karşılık geldi. Ünlü yazarın Hıristiyan olan eşi daha önce
vefat etmişti. Dağcı, 1941’de Almanlara esir düştükten
sonra bir daha dönemediği ülkesine getirilip Müslüman
mezarlığında toprağa verilecek. -SEZAİ KALAYCI, KÜLTÜR 19

Yerli otomobil üretme konusunda hükümet ve
sektör hummalı bir çalışma yürütüyor. Sanayi Bakanlığı, Otomotiv Strateji Belgesi hazırlarken Otomotiv Sanayi Derneği de konuyla ilgili raporunu bu hafta
bakanlığa sunacak. Sektörün önemli şirketlerinden Doğuş Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar,
Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmesi için
yerli otoyu üretmesinin şart olduğunu vurguluyor. Şirket olarak üretim alanında tecrübeleri olmadığına işaret eden Acar, “Yerli oto için millî takım kurulursa biz de
içinde oluruz. Ancak sanayici olarak değil, girişim sermayesi olarak.” diyor. -TURHAN BOZKURT, EKONOMİ 08

-

YORUM
Pervari’de şehit düşen askerlerden 5’i, Diyarbakır’da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Teröristler okulu siper yapınca
askerler ağır silah kullanamadı
-

Siirt Pervari’de önceki akşam
6 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Alınan bilgilere göre teröristler karakolun 100 metre uzağında bulunan ve
500 öğrencinin eğitim gördüğü Belenoluk İlköğretim Okulu’nu mevzi olarak kullandı. Okulun hemen yanında
18 öğretmenin aileleriyle birlikte kal-

Zaman Okur Hattý: 444 8 555

Akdeniz’deki
petrol için ortak
fon oluşturulabilir

‘Kürt anneler, PKK’nın gerçek yüzünü görsün’ -13
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HÜSEYİN KELEŞ İSTANBUL
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na 15 ayda yapılan
4. atamaya, eski il başkanı Berhan Şimşek de
tepki gösterdi. “CHP’deki seçim, bağlamadaki akort
işi değildir, bu kadar arama yapılarak oluşturulsun.”
diyen Şimşek, böyle büyük bir değişimin ardından il
başkanının atamayla değil, kongreyle belirlenmesi
gerektiğine dikkat çekti. Şimşek, Oda TV iddianamesine giren Halk TV pazarlığı konusunda ise şu yorumu yaptı: “Yazılanlar doğruysa Deniz Bey’i tezgâh ve
kumpasla tuşa getirmeye çalışmışlar.” -POLİTİKA 14

Hatay’daki mülteci kampını ziyaret etmeye hazırlanan Başbakan Erdoğan,
bu kampın medyaya açılacağını ve oradaki insanların gerçekleri dünyaya anlatacağını söyledi. Suriye’deki durumun Tunus, Mısır ve Libya’dan farklı olduğunun da altını çizdi: “Silah gücü
Esed’in elinde. Bir de emrinde hareket
eden illegal grup Şebiha var.” -13

EKREM DUMANLI NEW YORK, İSTANBUL
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu toplantıları için gittiği Amerika’dan dönerken, uçakta beraberindeki gazetecilerin sorularını cevapladı. Başta terörle mücadele olmak üzere, Suriye’deki gelişmeler ve Akdeniz’de Rumların doğalgaz sondajı konusunda önemli açıklamalar yaptı.
Gazetecilerin, “Yine yurtdışındayız ve PKK eylemleri sürüyor.” hatırlatması üzerine Erdoğan, “Bana öyle geliyor ki bizim sınır ötesi operasyonlarımızda çok zayiat verdiler. Panik içinde, intikam alma gayreti içindeler. Ama operasyonları durduramayız.” yorumunu yaptı. Bunu Amerika’da
görüştüğü Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’ye de söylediğini belirten Başbakan, “Ancak PKK silah bırakırsa
operasyonlar da biter. Talabani ve Barzani, Türkiye’den
gidenlere bunu anlatıyorlar.” dedi. İki liderin de terörden yaka silktiğini vurgulayan Erdoğan, onlara “Ya
siz bitirin, ya müşterek hareket edelim ya da biz bitiririz.” dediğini aktardı. Başbakan, ‘Bundan sonra
terör sorununun tek çözüm yolu savaştan mı geçecek?’ sorusuna ise şu karşılığı verdi: “Terörle mücadeleden vazgeçmeyiz. Siyasî ayakla müzakere sürecek. Terör örgütüyle mücadele sürecek.” -POLİTİKA 13

EMRE SONCAN ANKARA
Zaman’ın Muhsin Yazıcıoğlu kazasında helikopterdeki cihazları söken subaylara ilişkin yayınladığı görüntüler, gündeme damgasını vurdu. Görüntülerle olayın vahametinin açıkça ortaya çıktığını söyleyen BBP lideri Mustafa Destici, bunun üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurguladı. Destici, “Artık herkes bu işin normal bir kaza olmadığına
inanıyor. İhmali olanlar ortaya çıkarılmalı. Hiçbir kurum, suça bulaşan personeli varsa onları korumamalı.” dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli de soruşturmanın sonuna kadar sürdürülmesini istedi. Hukukçular
ise fotoğrafların ihbar kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Bilal
Çalışır, “Genelkurmay soruşturma başlatmalı. Ancak
olayla ilgili asıl soruşturma kesinlikle adlî makamlar
tarafından yürütülmeli.” uyarısında bulundu. Emekli askerî hâkim Yusuf Çağlayan şu çağrıyı yaptı: “Görüntüler olayın doğrudan suikast olduğunu gösteriyor.
Genelkurmay tahkikat heyeti kurarak bu olayda sorumlu olan kişileri bütün belgeleriyle birlikte soruşturmayı yürüten adlî makamlara teslim etmeli.” -POLİTİKA 14

‘CHP, bağlamayı
akort eder
gibi il başkanı
değiştiriyor’

Hatay’daki kampı
medyaya açacağız;
dünya, Suriye’deki
gerçekleri görecek

ları durduramayız. Ancak PKK silah bırakırsa operasyonlar da biter.
Terörle mücadeleden vazgeçmeyiz. Siyasî ayakla müzakere sü1 recek. Hudut birlikleri kurulduğu zaman çok daha rahatlayacağız.
Mart, nisan gibi 5 bin 100 kişilik ilk grubun eğitimi tamamlanacak.
Talabani ve Barzani de terörden yaka silkiyor.
1 Onlara da söyledim. “Ya siz bitirin, ya müşterek
hareket edelim ya da biz bitiririz.” dedim.

dığı lojmanı da kendilerine siper yaptılar. Çatışma sırasında banyo ve tuvaletlere saklanan öğretmenler, 12 saat
boyunca ölümle hayat arasında kaldı. Yaşadıklarını Zaman’a anlatan öğretmenler, çatışmada askerlerin kendilerini düşünerek ağır silah kullanmadığına ve rastgele ateş etmediğine dikkat çekti. -İSMAİL AVCI, GÜNDEM 23

Gurbette ölüm MEHMED NİYAZİ -19
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