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Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır…
Yoktan var olmak savaşını veren bu ulusa inancım sonsuz. Benim milletimde bu yürek, iman, kanaatkârlık, aile ve köklerine bağlılık varken bu Cumhuriyet
kolay, kolay yıkılmaz. Kronolojiyi hazırlarken buna defalarca şahit oldum. Bunca hainliğe, kana, vurdumduymazlığa, menfaatperestliğe bu devlet hala
ayaktaysa temeli sağlam atılmış demektir. Neden bu kadar geri kaldık, yoksul düştük? Nedeni ne din, ne dindarlık. Müslümanlık asla gericilik olamaz! Bence
başlıca nedenlerden biri bencilik diğeri dinin, dolayısıyla toplumun ve devletin gitgide ham sofuluğun, bağnazlığın ve medrese tutuculuğunun etkisinde girmiş
olmasıdır. Allahın koyduğu kurallar ile yetinmeyip onlara yeni kurallar, yasaklar, baskılar, sıkıntılar ekleyen bu anlayış öyle yaygın(dı) ve güçlü(ydü) ki kimse
karşı gelemiyor(du) buna rağmen bu vatanın evlatları ayakta ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Ama
şu bir gerçek ki unutkan bir milletiz, ama biz Atatürk milliyetçileri unutmayız… UNUTURMAYIZ!!!
Internet, gazete kupürleri ve kitaplardan derleyebildiğim ve kısmen teyit ettirdiğim bilgilerden oluşuyor. Haber sahiplerinin varsa telif haklarını tanımakla
birlikte, herhangi bir telif hakkı ihlal kasıttı taşımadığımı, ticari bir amaç ve art niyet gütmediğimi ve yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını
bilgilendirmek için bu bilgileri derlediğimi beyan ederim. Hazırlamış olduğum diğer programlarda olduğu gibi bu programda da STRG (CRTL) ve F tuşuna
birlikte bastığınız taktirde, sayfa içi arama imkanınız oluşuyor. Anahtar kelimeyi yazıp ara demeniz ile, istediğiniz bilgi dokümanda mevcut ise ekranda
belirecektir (örneğin deprem yazın ve Türkiye’de meydana gelen tüm depremler sırası ile ekrana gelecektir).
Dikkatinizi v. 2 sürümünde belgenin eklerine çekmek istiyorum. Ulaşabildiğim ve kanımca yakın tarihimize ışık tutan bu belgelerin incelenmesinde fayda var.
Ayrıca Prof. Dr. Mehmet Kanar tarafından derlenen Osmanlı – Türkçe sözlükte ekte yer almaktadır, gençlere lazım olur diye belgeye ekledim. Öte yandan v2
sürümünde dünyada cereyan edip, Türkiye’yi etkileyen gelişmelerde; ilgimi çeken ve sizinde ilginizi çekeceğine inandığım haberlere de yer verilmiştir.
İnanıyorum ki v2, özellikle Atatürkçülüğü Katletme Partisi iktidarı altında toplumsal ve ekonomik dengeler açısından ne yazık ki olumsuz yönde değişen bir
Türkiye’yi de gözler önüne serecektir.

Atatürk ilke ve inkılâplarına gönül verenlerin ücretsiz hizmetidir
Önder Gürbüz 12.2010 ▪ Almanya
www.gurbuz.net

Çok pişmanım

Okumadığıma
Bir kız uğruna okulu terk ettiğime
Gençlik ateşi sönünce
Geriye kor ve kül kalınca
İşte o zaman insanoğlu başlıyor düşünmeye
İnsan sonradan pişman olacağı şeyi asla yapmamalı

24

Temmuz

1923

Lozan Antlaşması imzalandı.

29

Ekim

1923

Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanlığına oybirliğiyle Gazi Mustafa Kemal seçildi.

3

Mart

1924

TBMM Halifeliğin kaldırılmasına karar verdi.

3

Ağustos

1924

Cumhuriyet döneminin ilk madeni paraları tedavüle çıktı.

4

Ağustos

1924

Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

26

Ağustos

1924

Türkiye İş Bankası” kuruldu. 1 milyon sermayesi olan bankanın genel müdürlüğüne Celal Bayar getirildi.

17

Kasım

1924

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

16

Şubat

1925

Havacılığı yaygınlaştırmak, ordunun hava gücünü artırmak amacıyla Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, daha sonra Türk
Hava Kurumu adını alacaktır.

8

Mart

1925

Cumhuriyet döneminin ilk milli sigorta şirketi olan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu.

5

Mayıs

1925

Ankara’da uzmanların “burada ot bile bitmez” dediği alanda, Atatürk’ün isteğiyle Gazi Orman Çiftliği’nin kurulmasına başlandı.

3

Haziran

1925

Bakanlar Kurulu, Ankara İstiklal Mahkemesi’nin teklifiyle Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Fırkayı kapattı.
Partinin kapatılmasına gerekçe olarak irticayı körüklemesi gösteriliyor.

14

Haziran

1925

Cumhuriyet’in ilk şeker fabrikası, Alpullu’da üretime başladı.

14

Ağustos

1925

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

27

Ağustos

1925

Mustafa Kemal, İnebolu Türk Ocağı’nda yaptığı konuşma ile şapka devriminin yapılacağını açıkladı

5

Ekim

1925

İlk ‘cumhuriyet altını’ İstanbul Darphanesi’nde basıldı.

14

Ekim

1925

Türkiye’nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerinde yapıldı. Köprü 75 metre uzunluğunda.

17

Şubat

1926

Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

18

Şubat

1926

Türkiye ile Amerika arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.

11

Mart

1926

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ticaret antlaşması imzalandı.

25

Mart

1926

Türkiye ile Almanya arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.

19

Nisan

1926

Türk karasularında deniz nakliyatı, yolcu taşımacılığı ve her türlü liman hizmetlerinin Türk bandıralı gemiler tarafından
yapılmasına ilişkin kanun kabul edildi. Yabancılara verilen imtiyazlar iptal edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe
girecek.

2

Haziran

1926

Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı.

5

Haziran

1926

Musul sorunu, Türkiye, İngiltere ve Irak arasındaki Ankara’da imzalanan antlaşma ile çözümlendi.

12

Haziran

1926

Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni Avrupalılara tanıtmak amacıyla “yüzer sergi” haline dönüştürülen Karadeniz Gemisi İstanbul’dan
hareket etti. İsveç’e kadar gidip dönecek olan gemide yerli ürünler ve çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Gemi uğradığı
limanlarda halkın ziyaretine açılacak.

1

Temmuz

1926

Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu tarih, daha sonra bayram olarak kutlanacaktır. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi.

1

11

Eylül

1926

Ankara otomatik telefon santralı hizmete girdi.

10

Nisan

1927

Kentlerde binalara numara, sokak ve caddelere ad verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.

27

Nisan

1927

İstanbul Radyosu ilk yayınını yaptı.

9

Eylül

1927

İzmir’de daha sonraları Yer altı İzmir Fuarı’nın çekirdeğini oluşturacak olan “9 Eylül sergisi” açıldı.

10

Ekim

1927

Memurlara maaşları ilk kez peşin ödendi.

28

Ekim

1927

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk nüfus sayımı yapıldı. Ülkede 13 milyon 648 bin 270 kişinin yaşadığı, bunun yarıdan fazlasını
kadınların oluşturduğu belirlendi.

5

Aralık

1927

Cumhuriyet döneminin ilk kâğıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde
çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı. Londra’da Thomas de La Rue Firması’na bastırılan banknotlar için 85 bin
İngiliz lirası ödendi.

28

Mayıs

1928

Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.

14

Ekim

1928

Harf devrimi yapıldı. Yeni Türk Alfabesine ilişkin kanun kabul edildi.

1

Temmuz

1929

İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi.

11

Haziran

1930

T.C Merkez Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. Yasa ile banknot çıkarma hakkı Maliye Bakanlığından alınarak Merkez
Bankası’na verildi.

15

Haziran

1930

Türkiye Cumhuriyeti ilk dış kredisini aldı. Amerikan Yardım Bankası’ndan sağlanan kredi 10 milyon dolar.

15

Nisan

1931

Türk ulusunun tarihini, çağdaş bir görüşle ele alıp inceleyecek olan “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” (daha sonraları Türk Tarih
Kurumu adını alacaktır.) kuruldu.

3

Ekim

1931

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faaliyete geçti.

31

Mart

1932

İstanbul-Paris direkt telefon hattı açıldı.

18

Temmuz

1932

Türkiye, Cemiyet-i Akvam’a (Birleşmiş Milletler’e) 56. üye olarak kabul edildi.

1

Ocak

1933

Yeni Ölçüler yasası uygulanmaya başlandı. Arşın, okka, zira gibi ölçüler tarihe karıştı.

3

Şubat

1933

İstanbul’la Ankara arasında deneme niteliğinde uçak seferleri yapıldı. Amerika’dan satın alınan iki King-Bird tipi yolcu uçağı
İstanbul-Eskişehir-Ankara arasını 2 saat 20 dakikada aldı.

22

Nisan

1933

Türkiye Cumhuriyet ile Osmanlı Duyun-u Umumiye (genel dış borçlar) İdaresi arasında imzalanan antlaşma ile Osmanlı dönemi
borçlarının tasfiyesine başlandı.

20

Mayıs

1933

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak “Havayolları Devlet İşletmesi İdaresi” kuruldu. Kuruluşun ilk bütçesi 180 bin lira, toplam
personeli ise 24 kişiden oluşuyor. Türk Hava Yolları kuruldu. Kuruluş yurt içi ve dışı her türlü hava taşımacılığı yapıyor.

9

Şubat

1934

Türkiye, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalandı.

18

Şubat

1934

İstanbul-Ankara arasında ilk düzenli uçak seferleri başladı.

16

Haziran

1934

İlk süttozu fabrikası Bursa’da açıldı.

14

Ağustos

1934

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kâğıt fabrikasının temeli İzmit’te atıldı. İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası’nın yapımı iki yıl
sürecek. Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası’nın temeli atıldı.

2

20

Ekim

1935

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci nüfus sayımı yapıldı. Nüfus 16 milyon 158 bin 018 kişi olarak belirlendi.

10

Nisan

1936

Türkiye, boğazların statüsünü belirlemek amacıyla ilgili devletlere nota vererek toplantıya çağırdı.

14

Aralık

1936

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İktisat Fakültesi kuruldu. Hitler Almanyası’ndan kaçan Fritz Neumark, Wilhem Rupke, Gerhard
 umlam, Alexander Rustov gibi ünlü bilim adamlarının ders vereceği fakülte eğitime 1937 yılında başlayacak

27

Ocak

1937

Hatay’a Birleşmiş Milletler’in gözetimi altında bağımsızlık tanındı. Karar Türkiye ve Hatay’da büyük sevinç yarattı.

15

Ekim

1937

Cumhuriyet’in Türkçe yazılı ilk banknotu tedavüle çıkarıldı. II. Emisyon, birinci tertipten çıkan ilk banknot 5 lira değerinde.
İngiltere’de Thomas De La Rue firmasına bastırılan kağıt 5 liralığı 10 ve 50 liralıklar izleyecek.

25

Ekim

1937

İnönü Başbakanlıktan istifa etti. Yerine Celal Bayar atandı.

10

Kasım

1938

Atatürk ölümsüzlüğe kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal, sabah saat 9.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda 57
yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

11

Kasım

1938

İsmet İnönü, TBMM’de 348 üyenin oybirliğiyle Türkiye’nin ikinci cumhurbaşkanlığına seçildi. Celal Bayar, başbakan.

15

Ocak

1940

İhraç mallarına “Türk Malı” olduğunu göstermek amacıyla “TM” damgası vurulması kararlaştırıldı.

22

Mayıs

1940

Türkiye’de olağanüstü durum ilan edildi.

20

Ekim

1940

Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü nüfus sayımı yapıldı. Türkiye’nin nüfusu 17 milyon 869 bin 901 kişi olarak saptandı.

18

Kasım

1940

Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde İnönü portrelerinin yer aldığı ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. İngiltere’de Thomas De La
Rue firmasında bastırılan banknotlar ikinci emisyon ikinci tertipten olup 500 ve 1000 lira değerde. (1952 yılından itibaren
bastırılan paralarda Atatürk portrelerine yeniden yer verilecektir.)
Savaş yılları sıralamak istemediğim birçok sıkıntı…

27

Kasım

1943

Tosya, Osmancık, Erbaa, Vesirköprü, Ladik ve Havza’da deprem sonucu 5000 kişi öldü, 40 bine yakın bina yıkıldı.

1

Şubat

1944

Bolu, Gerede ve Çankırı’da meydana gelen depremde 4600 kişi öldü, 50 bine yakın ev yıkıldı.

6

Mayıs

1944

İngiltere, bazı Türk ihraç mallarına ambargo koyduğunu açıkladı.

7

Aralık

1944

Türkiye Yer altı Sivil Havacılık Sözleşmesi’ne (ICAO) katıldı. 52 devletin imzaladığı, “ umlamı sözleşmesi” olarak da adlandırılan
sözleşme, yer altı sivil havacılık taşımacılığının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için uluslararasında işbirliğini
öngörüyor. (Antlaşma 5 Haziran 1945’te TBMM tarafından onaylanacaktır).

23

Şubat

1945

Türkiye simgesel nitelikte Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti.

26

Haziran

1945

Türkiye, San Fransisko’da Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı imzaladı.

7

Ocak

1946

CHP içindeki muhalefetten doğan “Demokrat Parti” Ankara’da kuruldu.

7

Şubat

1946

Amerika ile askeri yardım antlaşması imzalandı.

20

Mayıs

1946

Türkiye, UNESCO Antlaşması’nı onayladı.

31

Mayıs

1946

Van ve Hınıs’ta meydana gelen 6 şiddetindeki depremde 839 kişi öldü, 3 bin ev yıkıldı.

21

Temmuz

1946

Türkiye’de muhalefetin de katıldığı ilk tek dereceli milletvekili genel seçimleri yapıldı.

20

Ağustos

1946

Erzurum’da meydana gelen depremde 330 kişi öldü.

7

Eylül

1946

Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı. Bir Amerikan Doları’nın değeri 131.5 kuruştan 280 kuruşa yükseltildi.

3

19

Şubat

1947

Türkiye, Yer altı Para Fonu’na (IMF) kabul edildi.

12
15

Mart

1947

ABD’nin Yunanistan’la birlikte Türkiye’ye yardım yapacağı açıklandı. Bu yardımdan ilerde “Marshall yardımı” olarak söz edilecek.

Nisan

1948

“Avrupa İktisadi İşbirliği Kuruluş Belgesi” Paris’te Türkiye’nin de katıldığı 16 devlet arasında imzalandı.

22

Temmuz

1948

16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı.

10

Aralık

1948

Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni imzaladı.

8

Ağustos

1949

Türkiye ve Yunanistan, Strasbourg’ta yapılan toplantıda Avrupa Konseyi üyeliğine kabul edildi.

1

Mayıs

1950

Milletvekili genel seçimleri yapıldı. Seçimi ezici bir çoğunlukla kazanan Demokrat Parti, tam 27 yıl süren tek parti dönemine son
vererek iktidara geldi.

22

Mayıs

1950

TBMM, 9. dönem çalışmalarının ilk günü İstanbul Milletvekili Celal Bayar’ı 66’ya karşı 387 oyla Cumhurbaşkanlığı’na seçti. Yeni
hükümeti kurmakla İstanbul Milletvekili Adnan Menderes görevlendirildi.

4

Temmuz

1950

Türkiye ile İsrail arasında ticaret antlaşması imzalandı.

20

Eylül

1950

Kore’ye gönderilecek askeri birliğimizin 500 kişilik ilk kafilesi İskenderun’dan gemiyle hareket etti.

22

Ekim

1950

Cumhuriyetin beşinci genel nüfus sayımı yapıldı. 20 milyon 934 bin 670 kişiyiz.

18

Temmuz

1951

Türkiye’nin Batı Almanya ile savaş halinin sona erdirilmesine ilişkin yasa kabul edildi.

3

Ocak

1952

Erzurum, Pasinler ve Horasan’da deprem 163 ölü

18

Şubat

1952

Türkiye NATO üyeliğine kabul ediliyor

16

Şubat

1953

Türkiye-ABD telefon hattı açıldı.

28

Şubat

1953

Ankara’da Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında “Balkan Paktı” imzalandı. (Ankara Paktı olarak da bilinir.)

6

Mart

1953

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında “Teknik Yardım Antlaşması” imzalandı. Antlaşma imar ve iskân konusunda Türkiye’ye
yardım yapılmasını öngörüyor.

18

Mart

1953

Gönen, Pazar, Çan ve Yenice ilçelerinde meydana gelen depremde 10 bine yakın bina yıkıldı, 265 kişi öldü.

13

Temmuz

1953

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü kuruluş kanunu kabul edildi.

21

Temmuz

1953

Türkiye telif haklarının korunmasına ilişkin “Bern Antlaşması”nı imzaladı.

10

Kasım

1953

Atatürk’ün naşı Anıtkabir’e nakledildi

10

Mart

1954

Türkiye UNICEF’e (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu) kabul edildi.

25

Mayıs

1954

Osmanlı döneminden kalan “Duyun-u Umumiye” çerçevesi içindeki borcun tamamı ödendi.

26

Kasım

1954

Kapalıçarşı tarihinin en büyük felaketine uğradı. Elektronik kontağından çıkan yangın sonucu 1200 dükkân yandı.

6

Eylül

1955

Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve bomba atıldığı yolundaki haber İstanbul’da halkın galeyana gelmesine  umlamız. Saat
18.30’da kafileler halinde ve “Atatürk’e bomba atanlara ölüm” “Kıbrıs Türktür” sloganları atarak İstiklal Caddesi’nde toplanan
kalabalık, Rum vatandaşlara ait dükkânlara Türk bayrağı asılmasını istedi. Bazı işyerleri bayrak asmayınca kalabalık
kışkırtıcıların yönlendirmesiyle tahrip etmeye bazıları da yağmalamaya başladı. Rumlar’a ait aralarında Mayer, Lion, Franguli,
Elişi mağazalarının da bulunduğu 862 dükkân ve iş yeri tahrip edildi, 29 kilise ateşe verildi, bunlardan 7’si tamamen yandı.
Cihangir, Sultanhamam, Tahtakale ve Beyazıt’ta süren olaylar askerin müdahalesiyle ve zorlukla bastırılabildi. Sonuç 1 ölü ellisi

4

ağır olmak üzere yüzü aşkın yaralı. Olaylardan sonra 2057 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
1

Şubat

1956

Türkiye’nin dış borçlarının 3 milyar 50 milyon lira olduğu açıklandı. Borçlardan bazılarının vadesi 2002 yılına kadar uzuyor. Dış
ticaret açığımız ise 504 milyon lirayı buldu.

10

Şubat

1956

Türkiye’de ilk defa bir işçi sendikası “Emekli aylığı” tesis etti. Gemi Adamları sendikası, üyelerinden emekli olanlara ayda 50 lira
maaş verecek.

10

Nisan

1956

Fırat Nehri üzerinde yapılan Türkiye’nin en uzun köprüsü ulaşıma açıldı. 720 metre uzunluğunda ve 20 ayak üzerine oturtulan
köprü 5 milyon liraya mal oldu.

26

Ekim

1956

Türkiye Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı’na katıldı.

28

Mart

1957

Roma Antlaşması imzalandı.

26

Mayıs

1957

Bolu ve Abant’da meydana gelen depremde 66 kişi öldü.

2

Ağustos

1958

Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki devalüasyonu yapılarak 1 dolar 2.80 liradan 9 liraya çıkarıldı. Devalüasyon oranı yüzde
221’i buluyor.

18

Ekim

1958

Türkiye-İran boru hattı antlaşması imzalandı.

19

Şubat

1959

Türkiye, İngiltere ve Yunanistan, Kıbrıs’ın bağımsızlığını öngören Londra Anlaşması’nı Başbakanlar düzeyinde imzaladı.

27

Mayıs

1960

27 Mayıs İhtilalı. Türk Silahlı Kuvvetleri kansız bir şekilde yönetime el koydu.

12

Haziran

1960

TBMM feshedildi. Milli Birlik Komitesi, TBMM’nin tüm hak, yetki ve görevlerini üzerine aldı.

15

Ağustos

1960

Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

23

Ekim

1960

Türkiye’de yedinci genel nüfus sayımı yapıldı. 27 milyon 754 bin 820 kişiyiz.

6

Ocak

1961

“Kurucu Meclis” Ankara’da açıldı.

15

Ocak

1961

Yerli otomobil yapmak için 9 şirket birleşti. Kurulacak fabrika nakil vasıtası ve motordan başka buzdolabı da imal edecek.
Memleketimizin 9 tanınmış makine imal müessesi birleşerek “Halk tipi otomobil, Türk malı kamyon, traktör ve her türlü makine
imali” için harekete geçtiler. “Türkiye Yer altı motorlu vasıta ve yardımcı birliği” adı altında faaliyete geçen şirket 102 milyon lira
sermayeli.

17

Şubat

1961

Türk ve Alman İş ve İşçi Bulma Kurumları arasında her yıl Almanya’ya çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere 2-3 bin Türk işçisi
gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. 105 kişilik ilk Türk işçi kafilesi Almanya’da bir inşaat firması tarafından angaje
edildi.

28

Mart

1961

Hazırlanan yeni Anayasa halkoyuna (Referandum) sunulacak. Buna ilişkin yasa kabul edildi.

25

Mayıs

1961

Kurucu Meclis yeni Anayasa’yı kabul etti.

20

Haziran

1961

Türkiye’nin ilk naneli (Mentollü) sigarası “Çamlıca” piyasaya çıkarıldı.

9

Temmuz

1961

Cumhuriyet tarihinin ilk halk oylamasında Türk halkı yeni Anayasa’ya yüzde 65 çoğunlukla “Evet” dedi.

22

Temmuz

1961

Barzani aşiretlerinin baskılarına dayanamayan 800 Türk, Irak sınırını aşarak Türkiye’ye iltica etti. Gelenler Hakkari’nin Benekli
yaylasına yerleştirildi ve kendilerine uçakla yiyecek maddesi atıldı. Göç daha sonraki günlerde de sürecek.

12

Ağustos

1961

İstanbul’da 1871 yılından bu yana atlı, sonra elektrikli (1914) olarak hizmet veren tramvaylar yavaş gidip trafiği aksattıkları

5

gerekçesiyle ulaşımdan kaldırıldı. Anadolu yakasındaki tramvaylar ise 1966 yılına kadar çalışmaya devam edecektir.
15

Eylül

1961

Yassı ada’da DP’lileri yargılamakta olan Yüksek Adalet Divanı’nın aldığı kararlar açıklandı. Sanıklardan 15’i idam cezasına, 31’i
müebbet hapse, 408’i de çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

16

Eylül

1961

Yüksek Adalet Divanı tarafından ölüme mahkum edilen hükümlülerden Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan haklarındaki karar
İmralı Adası’nda yerine getirildi. Üçüncü idam mahkûmu devrik Başbakan Adnan Menderes, Yassıada’da intihar girişiminde
bulunduysa da kurtarıldı. Hükmün infazı için iyileşmesi bekleniyor.

17

Eylül

1961

Eski Başbakan Adnan Menderes İmralı Adası’nda idam edildi.

26

Ekim

1961

Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanlığı’na, ihtilal lideri Cemal Gürsel seçildi.

20

Kasım

1961

Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon hükümeti, İnönü’nün deyimiyle “Karma Hükümet”, CHP ile AP tarafından kuruldu.

22

Şubat

1962

Ankara’da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir’in başlattığı ayaklanma girişimi kısa sürede bastırıldı.

24

Nisan

1962

ANAYASA MAHKEMESI BASKANLIGI kuruluş tarihi

26

Mayıs

1962

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) açıldı.

23

Ağustos

1962

Almanya’ya çalışmaya gitmek için 78 bininci işçi başvurdu. 1 Ekim 1961’den bu yana Amanya’ya gönderilen işçi sayısı 7565’i
buldu.

19

Aralık

1962

Milli Güvenlik Kurulu ilk toplantısını yaptı.

21

Mayıs

1963

Emekli Albay Talat Aydemir ve arkadaşları ikinci kez ihtilal girişimlerinde bulundu. Ankara Radyosu’nu ele geçiren isyancı
subaylar, bulundukları yerin tanklarla sarılması sonucu teslim oldular.

19

Haziran

1963

Türkiye hayat pahalılığında dünya ikincisi

25

Haziran

1963

Ortak Pazar’la ortaklık antlaşması parafe edildi.

5

Eylül

1963

Mamak Askeri Mahkemesi’nde yargılanan 20/21 Mayıs ihtilal girişimi sanıklarından aralarında Talat Aydemir’in de bulunduğu 7’si
ölüm cezasına 29’u da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

12

Eylül

1963

Ortak Pazar Antlaşması imzalandı.

24

Aralık

1963

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kuruluş yasası kabul edildi. Kıbrıs’da Enoisçi Rumlar “Kanlı Noel” olarak tarihe geçen
olayları başlattı.

25

Aralık

1963

Türk savaş uçakları Kıbrıs üzerinde ihtar uçuşu yaptı.

5

Şubat

1964

Dünyanın en büyük bankalarından biri olan “Bank Of Amerika”, Türkiye İş Bankası ile işbirliği yaparak ülkemizde “AmerikanTürk Dış Ticaret Bankası” adı altında bir banka kurmak için girişimde bulundu. Merkezi İstanbul’da olacak olan bankanın 10
milyon liralık sermayesinin yüzde 25’ini Bank Of Amerika, yüzde 75’ini Türkiye İş Bankası karşılıyor. Bankanın iki ay içinde
faaliyete geçmesi planlandı.

15

Şubat

1964

Kıbrıs sorununu çözümlemek üzere Londra’da bir araya gelen Türkiye, Yunanistan ve İngiltere çözüm anlaşmasına varamayınca
konferans sonuçsuz dağıldı. İngiltere, sorunun çözümü için Birleşmiş Milletler’e başvurdu. Bu arada Kıbrıs’da kanlı olaylar
artarak sürüyor.

3

Mart

1964

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta üç ay süre ile görev yapacak Yer altı Barış Gücü gönderilmesine karar verdi.

10

Nisan

1964

Karasularımız 12 mile çıkarıldı.

6

15

Mayıs

1964

50 bin Türk işçisinin çalıştığı Batı Almanya ile ülkemiz arasında işçilerin sosyal güvenliğiyle ilgili yeni bir anlaşma imzalandı.
Anlaşmaya göre işçiler sigortalı olacak ve çocuk zammı alacak. Aileleri de hastalık sigortasından yararlanacak.

22

Ağustos

1964

İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyla 1961 yılından 1964 yılı Temmuz sonuna kadar çeşitli dış ülkelere 5511’i kadın 80 bin 864 işçi
gönderildiği açıklandı.

27

Ağustos

1964

Yurdumuzda ikamet etmekte olan Yunan uyruklulara bazı özel ayrıcalıklar tanıyan ve 1930 yılında imzalanan “İkamet, Ticaret
ve Seyrüsefain Anlaşması”nın 16 Eylül tarihinde sona ermesiyle 5000 Yunan uyruklu sınırdışı edilecek. 6800 kişi ise daha önce
gitmişti.

3

Kasım

1964

1964 yılının Ocak-Ekim ayları içinde Almanya’ya giden 50 bininci işçi, gece Sirkeci Garı’ndan törenle uğurlandı. Son kafilede
120’si kadın olmak üzere 780 işçi bulunuyor.

29

Kasım

1964

Adalet Partisi Büyük Kongresi’nde Süleyman Demirel ezici bir farkla genel başkanlığa seçildi.

30

Eylül

1965

Türkiye ile Batı Almanya arasında 30 Nisan 1964’de imzalanmış olan sosyal güvenlik antlaşmasının 1 Kasım 1965’de yürürlüğe
gireceği açıklandı. Sözleşmeye göre Almanya’da bulunan 100 binden fazla Türk işçisi, Alman işçilerin faydalandığı hastalık,
analık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, malulluk, yaşlılık sigortasından aynen faydalanacak, çocuk zammına hak
kazanacak.

29

Ekim

1965

Genel Nüfus Sayımı yapıldı. Ülkemizin nüfusu 31 milyon 391 bin 421 kişi olarak belirlendi. Yüz bini aşan şehirlerin sayısı 9’dan
14’e çıkarken İstanbul’un nüfusu da ilk kez iki milyonu aştı ve 1 milyon 852 binden 2 milyon 280 bine çıktı.

4

Kasım

1965

Türkiye’nin ilk gökdeleni Ankara’da alıcı bekliyor. Emekli Sandığı’na ait, tümüyle Türk mühendis ve işçileri tarafından yapılan 23
katlı Kızılay İşhanı 50 milyon liraya mal oldu. Handaki işyerlerinin fiyatları 350 ile 1000 lira arasında değişiyor.

1

Mart

1966

İstanbul’da korkunç facia: İki Rus tankerinin Dolmabahçe önlerinde çarpışması sonucu denize dökülen akaryakıt tutuştu.

7

Mart

1966

Erzurum ve Muş’ta deprem oldu. 15 kişi öldü, 25 kişi yaralandı, 2380 ev yıkıldı.

12

Haziran

1966

3 milyar 100 milyon liraya çıkacak olan Dünya’nın 13. büyük barajı Keban’ın ana gövde inşaatına bugün törenle başlandı.

15

Haziran

1966

Cumhuriyet tarihinin 20 liralık ilk banknotları tedavüle çıkarıldı.

13

Ağustos

1966

Fransa’da imal edilen, Denizcilik Bankası’nın ilk feribotu İstanbul Limanı’na geldi. 3 bin tonluk Truva, İzmir-Brindizi-Venedik
hattında çalışacak ve bir seferde 100 oto ile 584 yolcu taşıyabilecek.

19

Ağustos

1966

Deprem Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Varto ve Hınıs ilçelerinde büyük can ve mal kaybına yol açtı. Saat 14.25’te meydana
gelen 8 şiddetindeki deprem sonucu 2394 kişi öldü, 232 kişi yaralandı. 4056 ev yıkıldı.

14

Eylül

1966

Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanı 27 Mayıs ihtifalinin lideri Cemal Gürsel, 219 gün süren komadan sonra Ankara Gülhane
Hastanesi’nde sabah saat 6.45’de hayata gözlerini yumdu.

7

Ekim

1966

İlk Türk Otomobiline “Anadol” adı kondu.

24

Ocak

1967

Hayat pahalılığı durmadan artıyor. Geçen yıl en çok patates, vita ve et fiyatları artış gösterdi. Sadece pirinç fiyatlarında yüzde
16 oranında düşüş görüldü.

6

Şubat

1967

Geçen yıl ithalat rekoru kırıldı. İthalatımız bir önceki yıla oranla yüzde 25 artarak 143 milyon dolar fazlalıkla 715 milyon dolara
çıktı. İhracatımız ise yüzde 5 gelişerek 489 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığımız bir misli artarak 226 milyon dolara çıktı.

9

Mart

1967

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa inşa edilecek Refakat muhribinin omurgası törenle kızağa konuldu.

7

22

Temmuz

1967

Adapazarı ve Mudurnu’da gece 7.2 şiddetinde deprem oldu. 173 kişi öldü, 1078 ev hasar gördü.

27

Temmuz

1967

Doğu’da deprem Gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen depremde Tunceli ve Pülümür’de ilk anda 108 kişi öldü, 200 kişi
yaralandı.

31

Ekim

1967

Kıbrıs Türk Topluluğu Lideri Rauf Denktaş, Kıbrıs’ta Rum yönetimi tarafından tutuklandı

12

Kasım

1967

Lefkoşe Cezaevi’nden Türkiye’ye dönmek şartıyla serbest bırakılan Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf Denktaş Ankara’ya geldi.
Denktaş “Enois fiilen olmuştur. Yeni bir siyaset takip etmek lazım. Beklemekle yer altı elde edemeyiz” dedi.

15

Kasım

1967

Kıbrıs’ta Grivas Komutasındaki Yunan, Rum birlikleri ağır silahlarla stratejik önemi büyük olan Boğaziçi ve Geçitkale Türk
köylerine saldırarak işgal etti. Türk Silahlı Kuvvetleri alarm halinde. Çarpışmalar sürüyor.

26

Kasım

1967

Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşma oldu. Atina adada bulunan anlaşma dışı askerlerini BM Barış Gücü kontrolünde ve 1.5
ay içinde çekmeyi kabul etti. Böylece Kıbrıs buhranı Yunanistan’ın, Türkiye’nin isteklerini kabul etmesiyle sona erdi.

29

Aralık

1967

Kıbrıs’ta “Geçici Türk Yönetimi” ilan edildi. Kıbrıs Türk Cemaati, Makarios’un Kıbrıs Anayasası’nı ve anlaşmaları ihlal ederek
yarattığı fiili durum karşısında Geçici Türk Yönetimi’ni kurdu. Türk yönetim başkanlığına Dr. Fazıl Küçük, yardımcılığına ise Rauf
Denktaş getirildi. Türk milletvekilleri bir Meclis oluşturdu ve bunlar 10 kişilik bir yürütme kurulu seçti.

31

Ocak

1968

Ankara TV’si bu akşam saat 19.30’da deneme yayınına başladı. TV Müdürü Mahmut Tali Öngörenin açılış konuşmasından sonra,
Prof. Afet İnan’ın hazırladığı “Türk Devrim Tarihi” adlı program izlendi. Bu programda Kurtuluş Savaşı’na ait filmler gösterildi.
Son bölümde ise Atatürk’ün Cumhuriyet’in onuncu yıl nutku yer aldı. Haberler programında ise Libya’dan dönen C. Sunay’ın
karşılanışına ilişkin film gösterildi. Haber programını Zafer Cilasun sundu. 1.5 saat süren bu ilk yayını halk, mağazalardaki TV
alıcılarından izledi. Ankara TV’si şimdilik Salı, Çarşamba, Cuma günleri yayın yapacak.

6

Mart

1968

İstanbul’da mimarlar odasında yapılan basın toplantısında Boğaz Köprüsü’nün bugün için gereksiz olduğu öne sürüldü ve Asma
Köprü “Özellikle otomobil sahiplerinin kullanacakları ve keyiflenecekleri dev bir oyuncak” olarak nitelendi. Toplantıda ayrıca
“İstanbul köprüsünün politik tercihlerle alınan kararlara bağlı olarak yürütülmesi yakın bir gelecekte dönüşü olmayan tam bir
felaket dönemi açacak, köprünün çevre yolları etrafında 15 ile 30 milyar liralık bir arazi spekülasyonu başlayacaktır” denildi.

18

Mart

1968

Amerika Türk Hükümeti’ne başvurarak boğaza yapılacak köprünün denizden 22 metre daha yüksek olmasını istedi. Ön projede
45 metre yükseklikte olması öngörülen köprünün yüksekliği Amerikalılar’ın isteği kabul edildiği takdirde 67 metreyi bulacak.
Amerika “Enterprise” gibi uçak gemilerinin, 45 metre yükseklikteki köprünün altından geçemeyeceğini bildirdi. Bu istek kabul
edilirse köprünün faturası 60 milyon lira daha artacak.

24

Mart

1968

Ankara Radyosu, 3. programı FM bandından yayın yapmaya başladı.

2

Nisan

1968

109 ton altınımızın 98 tonu rehinde. 1966 yılında 132.5 ton olan altın stoğumuz 109 tona düştü. Bunun 98 tonu ise rehinde
bulunuyor. Son altı yıl içinde altın rezervimiz 14.9, serbest altın miktarı ise 30.1 ton azaldı. Yetkililer ise altınların rehin verilip
döviz alındığını bildirdiler.

13

Haziran

1968

Üniversitelerde başlayan boykot ve işgal eylemleri hızla yayılıyor. İstanbul’dan sonra Ankara’da da 10 fakülte öğrencileri dersleri
boykot etti. Ankara Fen Fakültesi işgal edildi.

20

Temmuz

1968

Beş ay içinde 202 bin senet protesto edildi. Protesto edilen senet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında arttı.
Senetlerin parasal değeri 533 milyonu buluyor.

1

Ağustos

1968

Türkiye’de ilk kez bir toplu iş sözleşmesi tartışma ve anlaşmazlık konusu olmadan Türkiye Teknisyen Gazeteciler Sendikası ile
Hürriyet Gazetesi arasında imzalandı. İşveren daha önceki toplu sözleşme hükümlerine ek olarak işçilere izin ikramiyesi

8

vermeyi, ayrıca kış aylarında yakacak yardımında bulunmayı kabul etti.
11

Eylül

1968

Yabancılara dolar 12 liradan bozuluyor.

13

Ekim

1968

Avustralya’ya da işçi göndermeye başladık 167 kişilik ilk işçi kafilesi Avustralya’ya hareket etti.

18

Ekim

1968

Deniz Kuvvetleri’ne ait Gölcük Tersanesi’nde yapılan Amiral Sadık Altıncan şilebi denize indirildi. Türkiye’de bugüne kadar inşa
edilen gemilerin en büyüğü olan şilep 155.5 metre boyunda, 19.5 metre eninde. Saatte 18 mil hız yapabilen gemi 40 milyon
liraya mal oldu.

30

Ekim

1968

Türkiye Almanya’ya resmen başvurarak buğday istedi. Elinde 300 bin tonluk buğday stoku olan Almanya’nın bu talebi incelediği
bildirildi.

15

Kasım

1968

Almanya ile Türk parası karşılığı 400 bin ton buğday ithali için anlaşmaya varıldı. Amerika “Yarısı döviz, yarısı Türk Lirası”,
Kanada “Tümü dövizle ödenmek şartıyla” buğday verebileceğini bildirdi.

24

Kasım

1968

İstanbul’da 18 Ocak 1875 günü çalışmaya başlayan arıza ve kayış yokluğu nedeniyle seferlerini durdurduğu süreler dışında
aralıksız çalışarak halka hizmet veren tarihi Galata Tüneli gençlik aşısı yapılmak üzere kapatıldı. Tünel vagonları son kez buharla
çalıştırıldı. Yapılacak çalışmalarla tünel elektrikli hale getirilecek. (Yeniden açılışı 3 Kasım 1971)

16

Aralık

1968

Gazetelere, Radyo ve TV gibi yayın organlarına haber, fotoğraf ve aktüalite filmlerini daha süratli bir şekilde sağlamak için
başlıca basın kuruluşları tarafından organize edilen “Türk Haberler Ajansı” kuruldu.

24

Aralık

1968

Türkiye’nin kalkınma hızı yüzde 7.7’ye ulaştı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal, Türkiye’nin iktisadi durumu ile
ilgili yaptığı açıklamada son üç yıldaki ortalama hızının yüzde 7.7 olduğunu ortalama kalkınma hızının yüzde 7.7 olduğunu
bildirdi. Özal, OECD üyesi ülkelerin yıllık ortalama kalkınma hızının son beş yıl içinde yüzde 4.9 olduğunu açıkladı.

1

Ocak

1969

Türkiye’de ilk sinema grevi, İstanbul Şehzadebaşı’ndaki Yeni Sinema’da başlatıldı. Büfe ve sinemada 12 işçi için toplu sözleşme
yapmak isteyen Oleyis sendikasının uyuşmazlık çağrısına gelmeyen işverene karşı greve gidildi. Kartal’daki Singer Fabrikası’nı
işgal eden işçiler polisle çatıştı.

5

Şubat

1969

Turizm gelirimiz geçen yıl 31 milyon 329 bin dolar oldu. Bunun 25 milyon dolarının geçen yıl yurtdışına giden Türkler tarafından
harcandığı açıklandı. Bu rakamın içinde hacılara verilen 7 milyon 630 bin dolarla öğrencilere verilen 3 milyon 600 bin dolar da
var.

12

Nisan

1969

Yapımı tam 23 yılda tamamlanan ve 86 milyon liraya mal olan Opera Binası (İstanbul Kültür Sarayı ve son adı Atatürk Kültür
Merkezi) Ferit Tüzün’ün “Çeşmebaşı” Balesi ile açıldı. Daha sonra Verdi’nin “Aida” Operası sahnelendi. CHP ortanın solu ilkesini
benimsemiş yurttaşlardan mali yardım istedi. Genel Sekreter Bülent Ecevit imzasıyla gazetelerde yayınlanan ilanlarda Anayasa
Mahkemesi’nin bir kararıyla 1969 yılı başında partilere Hazine’den yardımın durdurulduğunu belirterek CHP’nin özel bir gelir
kaynağı olmadığını bildiriyor “Ortanın solu ilkesini benimsemiş bütün yurttaşları partiye yardıma çağırıyoruz” deniliyor.

1

Mayıs

1969

Tiraj rekoru bugün kırıldı Türkiye’de ilk kez bir gazete 1 milyon adet basıldı. 21. kuruluş yıldönümünde Hürriyet Gazetesi bir
milyonun üzerinde baskı yaparak rekor kırdı. Tasarruf bonolarının değiştirilmesini öngören tüzük yürürlüğe girdi.

25

Ekim

1969

Alman Markı’nın değerinin yüzde 8.5 oranında yükseltilmesi Türkiye’nin büyük ölçüde işine yaradı. Markın değerinin artacağını
tahmin eden Merkez Bankası yöneticileri bir süre önce Almanya’ya olan borçların önemli kısmını kapattı ve mark stoğuna
başladı. Bu tedbirler sayesinde 80 milyon mark stok yapıldı ve devalüasyon Türkiye’ye 20 milyon lira fayda sağladı. Bu arada
markın alış fiyatı 245, satışı ise 252 kuruş oldu. İşçilere ise 1 mark karşılığı 3 lira 27 kuruş ödenecek.

12

Ocak

1970

Türkiye’ye son beş yılda 218 milyon 800 bin liralık yabancı sermaye girdiği, buna karşılık aynı dönemde yabancı

9

sermayedarların 257 milyon 400 bin liralık kârı yurtdışına transfer ettikleri açıklandı. Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya
göre, son beş yılda inşaat, ilaç, kamyon, maden, tekstil, gıda ve imalat gibi sanayi kollarında faaliyet göstermek üzere 121
yabancı firma Türkiye’de tesis kurdu.
26

Ocak

1970

Konya Bağımsız Milletvekili Prof. Necmettin Erbakan ve 16 arkadaşı “Milli Nizam Partisi”ni kurdu.

20

Şubat

1970

İstanbul Boğaziçi Köprüsünün temeli top sesleri ve vapur düdükleri arasında atıldı. Beylerbeyi ve Ortaköy sırtlarını birbirine
bağlayacak olan köprünün müteahhidi Hochtief-Cleveland firması köprüyü 300 milyon lira bedelle 345 ayda bitirmeyi taahhüt
etmişti.

27

Mart

1970

Gediz’de deprem felaketi Şiddetli depremde 1087 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı.

17

Haziran

1970

Sıkıyönetim Komutanlığı kanlı olayların tahrik ve teşvikçisi olduğu iddiasıyla aralarında DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler ve
Genel Sekreter Kemal Sülker’in de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında yüze yakın işçinin de tahrikçilik ve
tahribat yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı konuldu.

8

Ağustos

1970

Devalüasyon Paramız devalüe edildi. 1 dolar 15 lira oldu. Paramızın dış değeri yüzde 66.6 oranında düşürüldü.

1

Ocak

1971

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, yılbaşı nedeniyle yayınladığı mesajda “Eylemler ve anarşik olaylar devletin
temelini sarsacak hale geldi. Ordu, durumdan endişe ediyor” dedi.

10

Mart

1971

Yargıtay Başsavcılığı “Milli Nizam Partisi”nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

12

Mart

1971

Silahlı Kuvvetlerden Muhtıra: Türk Silahlı Kuvvetleri “Parlamento ve hükümetin devam etmekte olan görüş, tutum ve icraatının
yurdu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluk içine soktuğunu” belirterek mevcut anarşik durumu giderecek ve
anayasanın öngördüğü reformları gerçekleştirecek kuvvetli bir hükümetin oluşturulması gerektiğini, bu gerçekleşmediği takdirde
silahlı kuvvetlerin idareyi doğrudan ele alacağını açıklayan bir muhtıra verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç
ve kuvvet komutanları Orgeneral Faruk Gürler, Oramiral Celal Eyiceoğlu, Orgeneral Muhsin Batur’un imzasını taşıyan muhtıra
Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi başkanlıklarına verildi. Bu muhtıra tarihe “12 Mart Muhtırası” adıyla
geçti. Başbakan Demirel, muhtıranın okunmasından 4 saat 18 dakika sonra “Muhtıra ile anayasa ve hukuk devleti anlayışını
bağdaştırmak mümkün değil” diyerek istifa etti. İnönü, Demirel’in istifasını “demokratik bir istifa” olarak yorumluyor.
Hazine’den sonra en fazla tahvil ihraç eden kuruluş olan Emlak Bankası tedavüldeki tahvillerin faizini yüzde 6’dan 9’a çıkardı.
Banka bugüne kadar 595 milyon liralık tahvil çıkarmış bulunuyor.

17

Mart

1971

Genelkurmay Başkanlığı “Görülen lüzum üzerine”, 5 general (dördü karacı, biri havacı) ve 10 albayı emekliye ayırdı. Bu kişilerin
11 Mart 1971 günü 46 subayla birlikte “Darbe” girişimi hazırlığı yaptıkları, bu nedenle emekliye sevk edildiği ileri sürülüyor.

26

Nisan

1971

Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiyesine uyarak, şiddet olaylarının artması nedeniyle 11 ilde sıkıyönetim ilan etti.
Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Eskişehir, Adana, Hatay, Diyarbakır, Siirt’te ilan edilen sıkıyönetimin
süresi 1 ay. Sıkıyönetim ilan edilen kentlerde Türkiye nüfusunun yüzde 31’i yaşıyor.

28

Nisan

1971

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı “Akşam” ve “Cumhuriyet” gazetelerini onar gün süreyle kapattı. Bu arada 6 dernek kapatıldı.
83 kişi gözaltına alındı.

12

Mayıs

1971

Burdur ve çevresinde gece şiddetli deprem. 57 ölü, 1162 ev yıkıldı

21

Mayıs

1971

Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi’nin kapatılmasına karar verdi. Gerekçe “Laik devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin
korunması prensiplerine aykırı olması”. Partinin mallarına el konuldu. Şimdiki yöneticiler başka isimle parti kuramayacak.

22

Mayıs

1971

Bingöl ve çevresinde şiddetli deprem. 870 kişi öldü, 5323 ev yıkıldı.

10

23

Mayıs

1971

I. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, dün gece yarısından bugün saat 18.00’e kadar sokağa çıkma yasağı koydu. İstanbul 25 bin
polis ve asker tarafından ev ev arandı. Silahlı kişiler tarafından 17 Mayıs 1971 günü kaçırılan İsrail’in İstanbul Başkonsolosu
Efraim Elrom’un cesedi Nişantaşı’ndaki bir apartman dairesinde bulundu.

25

Haziran

1971

Gölcük tersanelerinde yapılan ilk Türk muhribi “Berk” törenle denize indirildi.

28

Haziran

1971

1972’de Türkiye’de afyon ekimi yasak Amerikalılar’la bugün yapılan prensip anlaşmasına göre gelecek yıldan itibaren Türkiye’de
haşhaş ekimine tamamen son verilecek. Buna karşılık Amerikalılar haşhaş ekimi yapan 7 ildeki üreticiye mahsullerine verilen
baş fiyatın iki katı kadar tazminat ödeyecek .Amerika’nın bir yıl için ödeyeceği tazminatın tutarı 10 milyon doları geçiyor.
Türkiye İlaç Sanayi için gerekli olan haşhaş devlet üretme çiftliklerinde yetiştirilecek, bu iş için yapılan masraflar da Amerikalılar
tarafından karşılanacak.

20

Temmuz

1971

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi’nin temelli kapatılmasına karar verdi. Kapatma kararına gerekçe olarak TİP’in
faaliyetlerinin Anayasa’nın 57. maddesiyle, Siyasi Partiler Kanunu’nun 89. maddesine aykırı oluşu gösterildi. TİP’in mallarına el
konulurken, 41 yönetici beş yıl süreyle parti kuramayacak.

6

Ağustos

1971

Türkiye’de ilk kez doların karaborsa fiyatı, resmi kurdaki fiyatın altına düştü. Resmi kurda 15 lira olan dolar bugün karaborsada
14 lira 89 kuruştan işlem gördü.

23

Ağustos

1971

Türkiye’den Avrupa ülkeleri ve Avustralya’dan sonra ilk kez Amerika’ya da işçi gönderilmesine başlandı. İlk olarak 5 işçi
Amerika’ya gitti.

30

Ağustos

1971

TRT’nin İstanbul TV yayınları bu akşam 19.58’de başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon verici tesislerinden
yararlanılarak yapılan ilk deneme yayını şehrin birçok kesiminde net olarak izlenemedi. Deneme yayınları haftada iki gün,
Çarşamba ve Cuma günleri sürdürülecek.

3

Ekim

1971

TV’de ilk naklen spor yayını İzmir’den yapıldı.

9

Ekim

1971

Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi’nde “Anayasa’yı tebdil, tağyir ve ilgaya teşebbüs ettikleri” iddiasıyla yargılanmakta
olan Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı idam cezasına çarptırıldı. 3 sanığa da beşer yıl hapis cezası verilirken, 3 sanık delil yetersizliği
nedeniyle serbest bırakıldı.

31

Ekim

1971

İlk Boeing-747 tipi yolcu uçakları İstanbul’da.

3

Kasım

1971

İstanbul’un emektar Tüneli, 3 yıllık aradan sonra elektrikli olarak bugün Karaköy-Tünel arasında yeniden çalışmaya başladı.

22

Aralık

1971

Amerika’da doların değerinin yüzde 7.89 düşürülmesi üzerine Türkiye’de döviz fiyatları yeniden belirlendi ve bir dolar 14 lira
oldu. Batı Alman Markı’nın değeri ise 4 kuruş artırıldı. Halen 4 lira 31 kuruş olan mark 4 lira 34 kuruş oldu. İngiliz Lirası ise 36
liradan 36 lira 47 kuruşa çıktı.

10

Ocak

1972

Askeri Yargıtay İkinci Dairesi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan haklarındaki idam kararlarını onayladı, 15 idam
kararını ise bozdu.

23

Ocak

1972

İstanbul’da “Fırtına-I” operasyonu. Sokağa çıkma yasağı konulmasından sonra sabaha karşı saat 03.00’den akşam 18.00’e
kadar İstanbul ev ev arandı. 26 bin binanın arandığı operasyon sırasında güvenlik güçlerince aranan bazı şahısların yakalandığı
bildirildi.

22

Şubat

1972

Yeşilköy Havaalanı’nın girişinde uçakla gelen yolcular için gümrüksüz alışveriş merkezi açtı.

3

Mart

1972

Televizyonda 12 saat süren ilk canlı yayın yapıldı. Ayrıca TV reklamlarına da başlandı. Bir dakikalık reklam ücreti 6 bin lira ile 10
bin lira arasında değişiyor.

11

10

Mart

1972

Millet Meclisi aralıksız 9 saat 25 dakika süren toplantısında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan haklarında verilen idam
kararlarını 53 red ve 6 çekimsere karşı 238 oyla onaylandı. Ecevit, hayır oyu verdi. CHP lideri İnönü ise 23.30’da “Artık
tahammülüm kalmadı” diyerek Meclis’ten ayrıldığı için oylamada bulunamadı.

23

Mart

1972

Cumhurbaşkanı Sunay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm cezalarının infazı hakkındaki kanunu onayladı. CHP,
kanuna Anayasa Mahkemesi’nde itiraz etti.

6

Nisan

1972

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını öngören kanuna CHP’nin itirazı kabul edildi. Anayasa Mahkemesi 3
idamla ilgili kanunu iptal etti. Mahkemeye göre kanun Meclis’ten, Anayasa’nın 85. maddesine aykırı biçimde çıkarıldı.

24

Nisan

1972

Millet Meclisi 2 çekimser, 48 red oyuna karşı 273 oyla “idamları” tekrar kabul etti. CHP lideri İnönü oylamadan önce yaptığı
konuşmada cezaların müebbet hapse çevrilmesini istedi.

6

Mayıs

1972

Gezmiş, İnan ve Aslan hakkında idam kararları Ankara Cebeci Sivil Kapalı Cezaevi’nde yerine getirildi.

8

Mayıs

1972

CHP olağanüstü kurultayında delegelerin çoğunluğunun İnönü’nün isteğine karşı çıkması ve çoğunluğu Ecevitçi olan parti meclisi
adaylarına oy vermesi üzerine CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 33,5 yıldır sürdürdüğü liderliğinden istifa etti. Daha sonra da
dinlenmek için Yalova’ya gitti.

14

Mayıs

1972

CHP Olağanüstü Kurultayı’nda 913 delegeden 826’sının oyunu alan Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanlığı’na seçildi. Ecevit,
“Kuracağımız düzen faşizmi de, komünizmi de önleyecektir” dedi.

21

Haziran

1972

TRT’nin Merkez TV Yayınları haftada 5 güne çıkarıldı.

26

Haziran

1972

Piyasadaki et sıkıntısını önlemek amacıyla bir süre önce uygulanmasına başlanan “Narh” kaldırıldı.

1

Temmuz

1972

30 Haziran 1972 günü başlayan CHP’nin 21. Kurultayı’nda genel başkanlığa Bülent Ecevit seçildi. Eski Başkan İsmet İnönü,
Ecevit’i ayağa kalkarak selamladı.

4

Temmuz

1972

Türkiye’nin Ortak Pazar’a geçiş dönemi katma protokolünde saptanan 12 ve 22 yıllık ithalat rejimi takvimindeki sürelerin ve
gümrük indirimlerinin Türkiye tarafından ayarlanması, bu ayarlamada tek taraflı karar almak için esneklik tanınması amacıyla
Ortak Pazar’a yaptığı müracaat reddedildi.

12

Temmuz

1972

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesi’nde yapılan ilk Türk muhribi “Berk” donanmaya katıldı.

20

Temmuz

1972

500 bininci Türk işçisi Almanya’ya gitti. Bu arada Almanya’daki Türk işçilerinden 113 bin 523’ünün kadın olduğu açıklandı.

5

Kasım

1972

CHP Milletvekili İsmet İnönü, “Parti politikası memleket için sakıncalı istikamet aldığı” gerekçesiyle gece geç saatlerde hem
CHP’den, hem milletvekilliğinden istifa etti. İnönü, eski Cumhurbaşkanı olduğundan senatör olarak senatoda yer alacak.

31

Aralık

1972

İstanbul Çamlıca’daki antenin devreye girmesiyle televizyon ilk kez saat 11.00-24.00 arasında sürekli yayın yaptı.

19

Ocak

1973

Türkiye’nin dış borçlarının, 1972 Kasım’ında 34 milyar lirayı bulduğu açıklandı. Bunun 12 milyar lirasını borç faizleri oluşturuyor.

14

Şubat

1973

ABD Dolar değerini yüzde 10 oranında düşürünce, Türk parası doların yeni değerine göre ayarlandı. 1 dolar 14 lira.

23

Şubat

1973

Külçe altın fiyatı iki saat içinde 10 bin lira arttı. Cumhuriyet altını 300, Reşat 470, Aziz 330 liraya çıktı. Bir gram altın 50 liraya
satılıyor.

26

Mart

1973

İstanbul’da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü’nün 57. ünitesinin de yerine konulmasıyla şehrin Asya ve Avrupa yakaları birbirine
bağlandı. Ünitelerin yerine konulması işlemine 7 Aralık 1972 günü başlanmıştı.

6

Nisan

1973

TBMM’de yapılan 15. tur oylamada (25. gün) AP, CHP ve CGP’nin üzerinde anlaşarak aday gösterdiği kontenjan grubu başkanı

12

emekli Oramiral Fahri Korutürk, 557 üyeden 365’inin oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 6. cumhurbaşkanlığına seçildi.
22

Nisan

1973

Hakkâri İl Radyosu yayına başladı. Böylece Türkiye radyolarını yurt düzeyinde dinleyemeyen bölge kalmadı.

10

Mayıs

1973

Boğaziçi Köprüsü’nün son anayol bağlantısı da yerine konuldu.

30

Mayıs

1973

İstanbul’da ucuz pirinç kuyruğu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kilosu 5 liradan piyasaya verdiği Amerikan pirincini almak için
İstanbullular kuyruğa girdi. İstanbul’da ekmek, şeker ve makarnaya zam yapıldı. İstanbul’da 470 gram ekmek 1 liraya
satılacak. Böylece ekmek 1 lira sınırına ulaşmış oldu.

8

Eylül

1973

Piyasadaki pirinç darlığını gidermek amacıyla 90 bin ton pirinç ithaline karar verildi.

14

Eylül

1973

Hayali ihracat olayı. Bir şirketin sahte belge ile yapmadığı ihracata karşılık vergi iadesi adıyla devletten 1 milyon lira tahsil ettiği
belirlendi. Sahtekârlık Ticaret Bakanlığı’nca ortaya çıkarıldı.

25

Eylül

1973

Bütün yurtta şeker, tuz, yağ ve bazı gıda maddeleri karaborsaya düştü.

3

Ekim

1973

75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol bulundu. Lüleburgaz yakınlarındaki yüksek graviteli petrolü TPAO
çıkardı. Verim günde 1200 varil.

20

Ekim

1973

İstanbul’da yapımı süren Asma Köprü’ye Bakanlar Kurulu kararıyla resmi ad konuldu. Başlangıçta İstanbul Köprüsü olan bu ad,
Bakanlar Kurulu kararıyla “İstanbul Boğaziçi Köprüsü” olarak değiştirildi ve karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

24

Ekim

1973

Necmettin Erbakan, Milli Selamet Partisi Genel Başkanlığı’na seçildi.

30

Ekim

1973

İstanbul’da tarihi gün. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Danny Kaye, Josefin Baker gibi
ünlü sanatçıların da katılımıyla Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından törenle açıldı. Binlerce İstanbullu, yürüyerek Asya
kıtasından Avrupa’ya geçmek için köprüye akın etti. 20 Şubat 1970 günü temeli dönemin Cumhurbaşkanı Sunay tarafından
atılan ve toplam 440 milyon liraya mal olan köprü, 1074 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğinde.

19

Kasım

1973

Tüm yurtta elektrik sıkıntısı arttı. Kısıtlamaya gidilmesi düşünülüyor.

26

Kasım

1973

Federal Almanya’nın enerji bunalımı nedeniyle dış ülkelerden işçi alımını durdurduğunu açıklamasından sonra İstanbul’da işçi
yollama işlemleri durduruldu.

30

Kasım

1973

Eskişehir’de Anadolu, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kuruldu.

25

Aralık

1973

Atatürk’ün silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından, ikinci Cumhurbaşkanı CHP’nin 33 yıllık genel başkanı İsmet
İnönü saat 16’yı 10 geçe Pembe Köşk’te hayata gözlerini yumdu. İnönü’nün ölümü üzerine radyolar matem yayınına geçerken
bayraklar yarıya indirildi.

28

Aralık

1973

İsmet İnönü devlet töreniyle Anıtkabir’de hazırlanan yerde toprağa verildi.

12

Ocak

1974

Hava Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Orgeneral Emin Alpkaya 1.5 milyar sermayeli “Türk
Uçak Sanayi Anonim Şirketi” (TUSAŞ) kurulacağını açıkladı. Şirket sermayesinin yüzde 45’i vakıf tarafından yüzde 55’i ise
Hazine tarafından karşılanacak.

21

Ocak

1974

Türkiye İş Bankası, 50. kuruluş yılında Türkiye’de ilk kez yapılan bir uygulamayı başlattı. Banka kartı uygulamasıyla mevduat
sahibi İş Bankası şubelerinde doğrudan vezneye giderek hiçbir işleme gerek kalmadan para çekebiliyor.

2

Şubat

1974

Japonya’dan satın alınan 246 metre boyundaki Rauf Bey tankeri İstanbul’a geldi. 49 bin 786 gros tonluk bu tanker ticaret
filomuzun 1974 itibariyle en büyük gemisi.

13

18

Şubat

1974

Celaliye’de 2250 metre derinlikten petrol fışkırdı. Petrolün veriminin 1200-1500 varil arasında değiştiği açıklandı.

14

Mart

1974

Ecevit hükümeti Türkiye’de çok sınırlı ve kontrollu olmak koşuluyla haşhaş ekimine yeniden başlama zorunluluğu bulunduğunu,
ancak haşhaş ekimi yasağından sonra ortaya çıkan ve devam eden ekonomik ve sosyal sorunların karşılıklı olarak
görüşülmesinin yararlı olacağını ABD hükümetine bildirdi.

19

Mart

1974

Türkiye’de haşhaş ekimine bu yılın sonbaharında başlanıyor.

31

Mart

1974

Irak Türkiye ile yaptığı 3 yıl süreli ve varili 2.8 dolardan petrol satışına ilişkin antlaşmayı tek yanlı olarak feshettiğini açıkladı.
TPAO yetkilileri, Ege Denizi’nde petrol aranacağını, Yunanistan’ın karşı çıkmasının bu kararı değiştirmeyeceğini açıkladı. Suriye
ve Irak Türkiye’ye bir nota vererek Fırat Nehrin’den saniyede 100 metreküp yerine 300 metreküp su verilmesini talep etti.
Türkiye’nin bu isteği karşılaması halinde Keban’da su yetersizliğinden haziran ayında elektrik üretilemeyecek.

1

Mayıs

1974

Suudi Arabistan’da “Türkiye’ye ucuz petrol verilmesi ve özel muamele yapılması” konusunda temaslarda bulunan Başbakan
Yardımcısı Necmettin Erbakan olumsuz cevap aldı.

9

Mayıs

1974

ABD Kongresi’nde Türkiye’nin haşhaş ekimine yeniden başlaması halinde her türlü ekonomik ve askeri yardımın kesilmesini
öngören bir kanun tasarısı sunuldu.

14

Mayıs

1974

Aynı anda 1000 kişinin konuşmasına imkân veren Türkiye’nin en büyük kapasiteli ilk yerli telefon kablosu Türkkablo Anonim
Ortaklığı’nın İzmit tesislerinde imal edildi.

16

Haziran

1974

Türk deniz, kara ve hava kuvvetleri alarma geçti. Bazı birlikler Trakya ve güneyde stratejik bazı bölgelere kaydırılıyor.

15

Temmuz

1974

Yunan subayları yönetimdeki Ulusal Muhafız gücü kuvvetleri bu sabah adada bir hükümet darbesi yaparak yönetime elkoydu.
Türkiye darbeyi Yunan müdahalesi sayıyor. TBMM olağanüstü toplantıya çağırıldı.

20

Temmuz

1974

Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs’ta. Denizden Girne ve Larnaka sahillerine çıkartma yapılırken paraşüt birlikleri Girne ve Lefkoşe’ye
indi. Barış Harekatı’yla ilgili olarak bu sabah saat 7.00’den itibaren aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 14
ilimizde sıkı yönetim ilan edildi.

23

Temmuz

1974

Başarıyla tamamlanan Barış Harekatı sırasında 57 şehit verdiğimiz, 242 askerin kayıp olduğu açıklandı. Esir alınan 600 Rum
askeri Mersin’e getirildi.

24

Temmuz

1974

Genelkurmay Başkanlığı Barış Harekatı sırasında Kocatepe muhribi ile iki uçağımızın kaybedildiğini açıkladı.

18

Ağustos

1974

Birinci Kıbrıs Barış Harekatı’nın mali portresi 5 milyar lira. Genelkurmay Başkanlığı, II. Harekatta 250 şehit verdiğimizi açıkladı.

26

Ağustos

1974

Türkiye İş Bankası 50. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Atatürk’ün isteği üzerine 1924 yılında 4 milyon sermaye ile kurulan
bankanın 1973 sonunda sınai, mali ve ticari plasmanının eriştiği rakam 17 milyar 580 milyon lira olarak açıklandı. Banka, 50.
kuruluş yıldönümü şenliklerini, Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle iptal ederek harcamaların tümünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
armağan etti. İş Bankası’nın toplam bağış miktarı böylece 20 milyon lirayı buldu.

27

Ağustos

1974

Türkiye’nin en büyük (1974) ve dünyanın da sayılı barajları arasında yeralan Keban Barajı’nda deneme niteliğinde elektrik
üretimine başlandı. 10 gün sürecek deneme çalışmalarından sonra Keban sürekli olarak elektrik verecek.

20

Eylül

1974

ABD Senatosu Türkiye’ye yapılmakta olan askeri yardımın tümüyle kesilmesini öngören bir karar aldı. Piyasada yağ, tüpgaz, ilaç
ve filtreli sigara bulunamıyor. Yağ sıkıntısını önlemek için yağ ithali serbest bırakıldı. Bu arada karaborsaya mani olmak için
margarin fabrikalarının üretim ve satışlarının denetlenmesine başlandı.

19

Ekim

1974

1200 Iraklı Kürt Türkiye’ye sığındı. Kürtler Bağdat hükümetine teslim edilmemelerini istiyor.

14

11

Aralık

1974

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye yapılan askeri yardımın Kıbrıs’ta anlaşma yolunda kesin bir gelişme oluncaya kadar
durdurulmasına karar verdi.

1

Ocak

1975

Türkiye radyoları bu sabahtan itibaren TRT 1, TRT 2, TRT 3 adı altında ayrı, ayrı yayın yapmaya başladı. Bunlardan TRT 1’in
yayın süresi 24 saat.

4

Şubat

1975

ABD Kongresi tarafından daha önce alınan Türkiye’ye askeri yardımın kesilmesi kararına tepkisi, Amerika’ya konuyla ilgili bir
nota verildi, ayrıca üslerle ilgili ikili anlaşmaların uygulanması durduruldu.

13

Şubat

1975

Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Otonom Türk yönetimi ile Yasama Meclisi tarafından oybirliğiyle alınan kararla kurulan
devletin başkanlığına Rauf Denktaş seçildi.

25

Nisan

1975

Batılı ünlü işadamlarının katıldığı “Bilderberg” toplantısı Çeşme’de yapıldı.

8

Haziran

1975

Kıbrıs’ta Türk Federe Devleti Anayasası için halk oylaması yapıldı ve halk yeni Anayasa’ya evet dedi.

25

Temmuz

1975

ABD’nin silah ambargosunun kaldırılması konusunda beklenen çabayı göstermemesi üzerine Bakanlar Kurulu Türkiye’deki
Amerikan üslerine el konulmasını ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne devredilmesini kararlaştırdı.

26

Temmuz

1975

Türkiye’nin ikili anlaşmalarla faaliyet gösteren 45 Amerikan üssüne bu sabah Türk bayrağı çekildi. İncirlik üssü ise NATO’ya
bağlı olduğu için bu karar kapsamına alınmadı. Bu arada iki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşmalarının da geçersiz olduğu
açıklandı. —Türkiye-Irak petrol boru hattı ile Aslantaş Barajı’nın temelleri Başbakan Demirel tarafından atıldı.

2

Ekim

1975

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye’ye silah ambargosunu 176’ya karşı 237 oyla kısmen kaldırdı. Karara göre Türkiye’nin parasını
ödediği silahlar gönderilecek. Kararda Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri gücünü azaltması ve haşhaş ekiminin kontrolü şartları da
bulunuyor. Ancak Ankara kararı “yetersiz” buldu.

10

Kasım

1975

İstanbul’un üçüncü gökdeleni olan ETAP Oteli tören yapmadan hizmete girdi.

18

Aralık

1975

İzmir’de kadınlar et boykotuna başladı. Eyleme Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi öncülük yapıyor. Eylemin hedefi pahalı
bulunan et fiyatlarının düşürülmesi. Millet Meclisi’nde 45. tur yapılmasına rağmen başkan seçilmeyişini protesto amacıyla 6 CHP
milletvekili açlık ve oturma direnişine başladı.

1

Mart

1976

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Brüksel’de yapılan AET (Ortak Pazar) toplantısında yapılan konuşmalar üzerine toplantıyı

 umlamızı. Olay AET çevrelerinde politik gerginlik yarattı. Türkiye koşullar değiştiği için anlaşmanın yeniden düzenlenmesini

istiyor. Dokuzlar adı verilen 9 Avrupa ülkesi tarım konusunda söz verdikleri tavizlere yanaşmadılar.
9

Mart

1976

“Gecekondu” affına ilişkin yasa TBMM’de kabul edildi. Yasaya göre 1 Mart 1976’ya kadar yapılmış olan gecekondulara tapu
verilecek ve yol, su, elektrik gibi hizmetler götürülecek.

26

Mart

1976

Türkiye ile Amerika arasında “Savunma İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan anlaşmaya göre
Türkiye, üsleri açmasına karşılık ABD’den 4 yıl içinde 1 milyar dolar tutarında yardım alacak.

21

Mayıs

1976

Piyasada bulunamayan kahvenin kilosuna 15 lira zam yapıldı. Bir kilo kahve 50 liradan 65 liraya çıktı. Karaborsada ise bir kilo
kahve 100 liranın üstünde satılıyor.

6

Haziran

1976

Türkiye’de ilk defa bir fabrikanın kapanış töreni yapıldı. Uşak’ın Banaz ilçesinde 1970 yılında kurulan Türk Civa Anonim Şirketi
Banaz Civa Fabrikası civa fiyatlarındaki aşırı düşüş nedeniyle üretimini sürdüremedi ve fabrika düzenlenen törenle kapatıldı.
Kapanış töreninde işçiler ağladı.

21

Haziran

1976

Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde Rauf Denktaş yine Devlet Başkanlığı’na seçildi.

15

15

Eylül

1976

Anayasa Mahkemesi CHP’nin başvurusu üzerine incelediği kamu iktisadi kuruluşlarının hisselerinin yüzde 49’una kadar olan
bölümlerinin özel sektöre satılmasına ilişkin yasa maddesini iptal etti.

2

Ekim

1976

İstanbul’da yine benzin sıkıntısı başladı. İtalya’dan gelecek benzin bekleniyor.

5

Ekim

1976

Dünyanın en uzun petrol boru hattı olan Türkiye-Irak petrol boru hattının yapımı tamamlandı.

20

Ekim

1976

Milliyetçi Cephe hükümeti, Türk Lirası’nın değerini 20 ayda sekizinci defa düşürdü. Dolar 16 bin 83 kuruş mark ise 695 kuruştan
işlem görecek. — Türk Lirası’nın 53 yıllık cumhuriyet tarihinde yüzde 906 oranında değer kaybına uğradığı açıklandı.

2

Kasım

1976

İstanbul-İzmir-Ankara arasında otomatik telefon görüşmeleri başladı.

8

Kasım

1976

AET Parlamento Komisyonu’nda Türkiye aleyhine karar Türk işçileri AET ülkelerinde serbest dolaşım hakkından
yararlanamayacak.

13

Kasım

1976

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında elektrik alışverişini sağlayacak 10 yıl süreli anlaşma imzalandı.

24

Kasım

1976

Van’ın Muradiye ve Çaldıran ilçeleri 7.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem sırasında 3840 kişi öldü, 499 kişi yaralandı.
9332 ev yıkıldı. 1784 konut da büyük hasar gördü.

25

Aralık

1976

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu’na karşı olan yükümlülüklerini dondurduğunu ilan etti. Türkiye AET ile yaptığı anlaşmaların
bir gereği olarak topluluk üyesi ülkelere uygulaması gereken gümrük indirimlerini içinde bulunduğu ekonomik sorunlar
nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini ileri sürerek uygulamaya sokmadı.

16

Ocak

1977

TV yayınlarının süresi haftada 65 saate çıkarıldı.

10

Mart

1977

CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e Amerika gezisi sırasında New York’ta suikast girişiminde bulunan Stavro 10 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.

30

Nisan

1977

Döviz dengesi bozulan Türkiye’nin çeklerini İngiltere ve Fransa ödememeye başladılar.

14

Ağustos

1977

Demir ve çimento Ankara’da karaborsaya düştü. Torbası 29 lira olan çimento 60 liraya, fiyatı 5 lira 60 kuruş olan çekme demir
ise karaborsada 12 liradan satılıyor.

1

Eylül

1977

Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli Trabzon-Erzurum karayolu üzerinde hizmete girdi. Zigana tüneli 1960 metre uzunluğunda
11.20 metre genişliğinde.

10

Eylül

1977

Döviz sıkıntısı nedeniyle yılda bir kereden fazla yurtdışına çıkmak yasaklandı.

28

Ekim

1977

Merkez Bankası yurtdışına çıkışı yıl sonuna kadar yasakladı.

24

Kasım

1977

Irak Türkiye’ye ham petrol pompalamayı durdurdu. Nedeni Türkiye’nin birikmiş borçlarını ödememesi.

27

Kasım

1977

Şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi düştüğünden Seyhan Hidroelektrik Santralı’nda elektrik üretimi durdu.

31

Aralık

1977

Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoruyla hükümet düşürüldü. Meclis’te yapılan oylamada 228 güvensizlik oyuna karşı 218
güvenoyu çıkınca hükümet düştü. Demirel oylamadan sonra’ Çankaya’ya çıkarak Cumhurbaşkanı’na istifasını sundu. Korutürk
istifayı kabul etti.

1

Ocak

1978

Cumhurbaşkanı Korutürk, Hükümeti kurma görevini Ecevit’e verdi. Ecevit, bir süre önce AP’den ayrılan 11 milletvekili ile
İstanbul’da Güneş Otel’de görüştü. (Bu görüşme ‘Güneş Otel’ görüşmesi olarak anılır.)

3

Ocak

1978

Ermeni teröristler, Londra’daki Kıbrıs Türk Bankası ile Brüksel’deki Türk Ticaret Ateşeliği’ne bomba attılar.

5

Ocak

1978

Yapılan açıklamada, rafinerilerde 2 günlük petrol kaldığı açıklandı.

16

8

Ocak

1978

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin 450 milyon dolara düştüğü açıklandı. Son yılların en düşük rakamı.

15

Ocak

1978

Son 15 günde siyasi cinayetler sonucunda 30 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

30

Ocak

1978

Türkiye İşçi ve Köylü Partisi (TİKP) kuruldu. Genel Başkanlığı’na Doğu Perinçek getirildi.

1

Şubat

1978

İstanbul Sağmalcılar Cezaevi’nde isyan çıktı.

25

Şubat

1978

Hammadde ve yakıt sıkıntısından dolayı, Samsun Azot Fabrikası ile Ünye Çimento Fabrikası üretimlerini durdurdular.

1

Mart

1978

Devalüasyon yapıldı. TL. %38 oranında değer kaybetti.

11

Mart

1978

ABD Başkanı Carter’ın, Türkiye’ye karşı devam eden ambargoyu devam ettirme isteği üzerine ABD’ye nota verdik.

16

Mart

1978

İstanbul Üniversitesi’nden çıkan sol görüşlü 100’e yakın öğrencinin üzerine ülkücüler tarafından bomba atıldı ve silahla ateş
açıldı. 5 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Olayın faillerinden kimse yakalanamadı. Üniversite süresiz kapatıldı.

24

Mart

1978

Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz, bir suikast sonucu öldürüldü.

7

Nisan

1978

İstanbul’da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Server Tanilli ağır yaralanarak felç oldu.
Not: Tarihte bir çelişki var 7si veya 8 Nisanda olabilir!

20

Nisan

1978

Dev-Genç ve Ülkücü Memurlar Derneği kapatıldı.

10

Mayıs

1978

İstanbul’da, tarihi Çiçek Pasajı çöktü. 12 kişi öldü.

19

Mayıs

1978

Ankara’da, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kız öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı aleyhte tezahürat yapıldı. İstanbul’da tribünlerin
önünde bomba patladı. Antakya’da kız öğrencilere saldırıldı ve elbiseleri yırtıldı. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan,
Anıtkabir’e gitmedi.

24

Mayıs

1978

Bir süredir piyasada bulunmayan ve ancak karaborsada satılan ‘yağ’dan sonra, ‘şeker’de karaborsaya düştü.

2

Haziran

1978

Madrid’de Ermeni teröristlerin düzenlediği saldırı sonucunda, Büyükelçimiz Zeki Kuneralp’in makam arabasında bulunan eşi
Necla Kuneralp, emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve şoför öldüler. Büyükelçi araçta bulunmadığı için kurtuldu.

7

Haziran

1978

TİKKO terör örgütünün lideri İbrahim Kaypakkaya’nın yargılamasını yapan Hakim Binbaşı Yaşar Değerli, otomobiline konulan
bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı.

23

Haziran

1978

30.05.1971’de Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir’inde aralarında bulunduğu kişilerce kaçırılarak 51 saat rehin tutulan Sibel Erkan
isimli kız çocuğunu kurtarma operasyonuna katılan ve Hüseyin Cevahir’i operasyon sırasında vuran emekli deniz Yarbay
Cihangir Erdeniz, düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. Olayı Marksist-Leninist Propaganda Birliği üstlendi.

1

Ağustos

1978

ABD Senatosu, Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu, uzun tartışmalardan sonra şartlı olarak kaldırılmaya karar verdi.
Oylamada, 205’e karşı 208 oy ile ambargo kalktı ancak Kıbrıs’tan Türk askerinin çekilmesi istendi.

1

Eylül

1978

Yağ, benzin, ilaç ve sabundan sonra kahvede karaborsaya düştü. Geçim sıkıntısının

30

Eylül

1978

Bu ay içinde 2. kez devalüasyon yapıldı. İstanbul Sirkeci Vapur İskelesi’nin bekleme salonuna bomba atıldı. 1 kişi öldü, 13 kişi
yaralandı.

9

Ekim

1978

Ankara Bahçelievler’de TİP üyesi 7 genç, kaldıkları evde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüler. Sağ kalan ağır yaralı bir
genç, Polise, ‘katillerin sağcı intikam komandoları’ olduğunu söyledi.

19

Ekim

1978

Amerika, Türkiye’ye askeri malzeme sevkiyatına başladı.

umlamızı anarşide yükseliyor.

17

29

Kasım

1978

6 ayrı şehirde çıkan olaylarda 6 genç öldürüldü.

3

Aralık

1978

Mazot sıkıntısı başladı. Otobüs seferleri aksadı.

8

Aralık

1978

İran’da devam eden iç savaş yüzünden binlerce İranlı Türkiye’ye sığındı. İstanbul-Tahran hava köprüsü kuruldu.

20

Aralık

1978

Hacettepe Hastanesi’nde, Türkiye’de ilk defa ilik nakli gerçekleştirildi.

23

Aralık

1978

Kahramanmaraş yanıyor. Kentin heryerinde çatışma var, Güvenlik Güçleri asayişe hakim olamıyor. 33 kişi öldürüldü, 100’den
fazlası ağır olmak üzere 300’den fazla yaralı var. Evler ve dükkanlar yakıldı. Şehir Cehennemi yaşıyor.

24

Aralık

1978

Kahramanmaraş alev, alev. Hükümet Konağı’na yürüyüp ele geçirmeye çalışan grup ile Polis arasında çatışma çıktı. Ölü sayısı
77’ye yükseldi, yaralı sayısı 1000’i geçti. Şehir sanki bir iç savaş yaşıyor. Şehre komando birlikleri gönderildi, çevre illerden
Güvenlik Güçleri şehre hareket etti. Jetler Kahramanmaraş üzerinde alçaktan uçuyor. Şehirde sokağa çıkma yasağı kondu.

25

Aralık

1978

Kahramanmaraş’taki ölü sayısı 98’i buldu. Askeri birliklere sığınan halk çadırlara yerleştirildi. Bakanlar Kurulu sıkıyönetem kararı
aldı. Cumhurbaşkanı Korutürk, Başbakan Ecevit ve AP Lideri Demirel ile ayrı ayrı görüştü.
Ecevit: “Sıkıyönetim ilan edilebilir.
Demirel: “Artık yeter demenin zamanı gelmiştir.
Türkeş: “Ecevit’in konuşması nedeniyle olaylar çıkmıştır.

27

Aralık

1978

Kahramanmaraş’ta ölü sayısı 104’e çıktı. Olaylar yavaş, yavaş yatışıyor. Güvenlik güçleri şehre hakim durumda. Sıkıyönetim
ilanından sonra büyük şehirlerde sükûnet sağlandı. ‘Sigara’da karaborsada. 10 liralık samsun karaborsada 25 lira.

3

Ocak

1979

42 milyonluk Türkiye’de, sadece 4 milyon kişinin vergi ödediği açıklandı.

9

Ocak

1979

Ağustos 1976’da Yeşilköy Havaalanı’nda 4 İsrailliyi öldüren, Muhammed Reşit ve Mehdi Muhammed isimli Filistinli teröristler,
Sağmalcılar Cezaevi’nden kaçtılar.

20

Ocak

1979

Bütün ithalat izne bağlandı. Nescafe, oyun kâğıdı, müzik aletleri ve poster ithali yasaklandı.

24

Ocak

1979

Ortak Pazar, Türkiye’ye acil yardımı görüştü. AET Komisyonu Türkiye’ye verilen kredilerin iki katına çıkarılmasını kararlaştırdı.

1

Şubat

1979

Milliyet Gazetesi Başyazarı ve Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, İstanbul Nişantaşı’nda evinin önünde otomobilinin içindeyken
tabanca ile öldürüldü. Cinayeti daha sonradan, Mehmet Ali Ağca’nın işlediği tesbit edildi. Ağca tutuklandı, yargılanırken
cezaevinden kaçtı. Not: Tarihte bir çelişki var 1si veya 2 Şubatta olabilir!
Uzun yıllar sonra İran’a dönen İmam Humeyni’yi Tahran’da 2 milyon kişi karşıladı.

21

Şubat

1979

CHP Genel Merkezi bombalandı. Adana, Ankara ve Kars’ta meydana gelen olaylarda toplam 7 kişi öldü.

24

Şubat

1979

Piyasada ampul bulunamıyor.

25

Şubat

1979

Dünyada yaşanan petrol bunalımı Türkiye’yi derinden etkiliyor. Akaryakıt karneye bağlandı, kriz had safhada. Yunanistan’dan
mazot istedik, olumsuz yanıt verdiler.

3

Mart

1979

Piyasada ilaç sıkıntısı başladı.

27

Mart

1979

Yeşilköy Havaalanı’na döviz yokluğundan dolayı ‘pist lambası’ alınamadı, pilotlar günlerce Havaalanı’na ‘kör iniş’ yaptılar.

7

Nisan

1979

İstanbul’da, motorin olmadığı için arabalı vapur seferleri iptal edildi.

9

Nisan

1979

CIA hesabına casusluk yaptığı öne sürülen MİT İstihbarat Başkan Yardımcısı emekli Albay Sebahattin Savaşman 17 yıl 6 ay
hapis cezasına mahkum oldu.

18

25

Nisan

1979

Sıkıyönetim, TBMM tarafından uzatıldı. Meclis’te milletvekilleri arasında ‘Türk-Kürt’ tartışmaları yaşandı.

29

Nisan

10

Mayıs

1979

IMF ile anlaşma sağlanamadı. Kredi umutları söndü.

15

Mayıs

1979

Brüksel’de yapılan NATO toplantısında Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor: “Gerekli askeri yardımı alamayan Türkiye’den,
bundan sonra bir şey beklemeyin.” Dedi.

24

Mayıs

1979

Hava kuvvetleri’ne bağlı Kayseri İkmal Bakım Merkezi’nde yapılan ilk Türk uçağı ‘Mavi Işık’ başarı ile uçtu.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, 1 Mayıs günü İstanbul’da sokağa çıkma yasağı koydu.  umla giriş ve çıkışlar 30 Nisan
akşamından 2 Mayıs sabahına kadar yasaklandı.

11

Haziran

1979

IMF’nin şartlarını kabul ettik. Devalüasyon yapıldı, dolar 47.10 lira.

20

Haziran

1979

Türkiye’de ilk defa, Vakıf Gureba Hastanesi’nde bir hastanın beynine pil takıldı.

23

Haziran

1979

İstanbul Beyazıt Meydanı’nda saatli bomba patladı, 2 kişi öldü.

30

Haziran

1979

Ankara’da MHP Genel Merkezi’ne bomba atıldı, makineli tüfeklerle tarandı, 2 kişi öldü.

5

Temmuz

1979

THKP-C militanları, İstanbul’da bir Başkomiser’i şehit ettiler.

8

Temmuz

1979

Ankara’da 30 Ağustos’ta MHP Genel Merkezi’ni bombalayanların Polis oldukları ortaya çıktı.

10

Temmuz

1979

Gazeteci Abdi İpekçi’nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca yakalandı.

18

Ağustos

1979

Demirel, ‘Apoculara karşı’ Cumhurbaşkanı Korutürk’ten tedbir istedi.

21

Ağustos

1979

Komutanlar Güneydoğu’ya gittiler. Demirel TBMM’de yaptığı konuşmada, “Güneydoğu’da Devletin yerini Apo almış.” Dedi.

31

Ağustos

1979

Şiddetli yağışların neden olduğu sellerden dolayı toplam 62 kişi öldü.

12

Ekim

1979

Hollanda Büyükelçimiz Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler Ermeni teröristlerce öldürüldü.

17

Ekim

1979

Ankara’da bir Camii’nin avlusunda oturanlara ateş açıldı, 1 kişi öldü.

27

Ekim

1979

İstanbul Bayrampaşa’da bir kahvehane tarandı, 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

15

Kasım

1979

İstanbul Haydarpaşa önlerinde bir Yunan şilebiyle çarpışan, İndependenta isimli dev Romen tankeri infilak edip yanmaya
başladı. Kazada 51 denizci öldü. Yangın söndürülemiyor. 96.000 ton ham petrolün denize döküldüğü tesbit edildi.

28

Kasım

1979

Papa 2. John Paul Ankara’ya geldi ve ilk kez ayakbastığı  umlamız bir ülkenin toprağını öptü.
Urfa’nın Hilvan ve Siverek İlçelerinde gizli bir Kürt partisi kuran 242 Apocu yakalandı. PKK’nın ilk tohumları.

1

Aralık

1979

Başbakan Demirel tarafından, Başbakanlık Müsteşarlığı’na Turgut Özal atandı.

15

Aralık

1979

İstanbul Beşiktaş’ta bir kahvehaneye bomba atıldı, 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

17

Aralık

1979

Ankara’da Polisler tarafından, ‘MSP Milli Görüş Kültür Sarayı’ adı verilen binada yapılan aramada gizli bir atış poligonu bulundu.
MSP Yenimahalle İlçe Merkezi ve Akıncılar Lokali’nin bulunduğu binada yapılan aramalarda ise, Türkiye’de Humeyni tipi bir
ayaklanma başlatmayı amaçlayan bildiriler bulundu.

24

Aralık

1979

Kahramanmaraş’ta geçen yıl meydana gelen elim olayların yıldönümünde tüm Yurtta olaylar çıktı. Ankara’da, okullarda ders
yapılamadı. Çıkan olaylarda biri öğretmen, biri öğrenci toplam 3 kişi öldü.

30

Aralık

1979

İstanbul Yeşilköy Havaalanı’nda ard, arda iki bomba patladı. Havaalanı’nda büyük hasar meydana geldi.

5

Ocak

1980

Demirel, Ecevit’in ‘AP-CHP işbirliği’ önerisini reddetti.

19

24

Ocak

1980

Ünlü ‘24 Ocak Kararları’ alındı. IMF’nin isteklerini kabul ettik. Devalüasyon sonucu dolar 70 lira oldu. A’dan Z’ye  umlamız zam
geliyor.

7

Şubat

1980

Bern Büyükelçimiz Doğan Türkmen, Ermeni teröristlerin saldırısından yaralı olarak kurtuldu.

12

Şubat

1980

İzmir’de artan gerilim üzerine şehre 3.000 asker gönderildi. Çatışmalar devam ediyor.

14

Şubat

1980

İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, kepenk kapatan esnafa çağrıda bulunarak, dükkanlarını açmalarını istedi. Kent genelinde yapılan
operasyonlarda 322 militan yakalandı.

15

Şubat

1980

İstanbul’da kepenkleri kapalı dükkânları askerler açtı. İzmir’de asker TARİŞ’e girdi.

16

Şubat

1980

İstanbul’da esnaf dükkânlarını açtı.

17

Şubat

1980

İzmir Gültepe’de Polis, aşırı sol görüşlüler tarafından ‘kurtarılmış bölge’ olarak ilan edilen yere girdi, 16 Polis yaralandı, 3 kişi
öldü.

3

Mart

1980

Hatay eski Cumhurbaşkanı olan ve Hatay’ın Anayurda katılmasında büyük emekleri geçen Tayfur Sökmen öldü.

21

Mart

1980

Nevruz Bayramı nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde çıkan olaylarda 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

29

Mart

1980

Şiddetli yağışlar nedeniyle Sivas Develi’ye bağlı Ayvazhacı köyünde meydana gelen toprak kaymasında 57 kişi öldü, 100’den
fazla kişi yaralandı.

2

Nisan

1980

Devalüasyon yapıldı. Dolar 75 lira oldu.

7

Nisan

1980

7 yıllık görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, törenle Çankaya Köşkü’nden ayrıldı. Cumhuriyet Senatosu Başkanı
İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhurbaşkanı Vekili oldu.

12

Nisan

1980

Yazar Ümit Kaftancıoğlu, Müslümün Kardeşler Birliği adlı örgüt tarafından öldürüldü.

5

Mayıs

1980

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Emekçi Partisi’ni kapattı.

8

Haziran

1980

Bu yıl içinde 8. kez devalüasyon yapıldı.

23

Haziran

1980

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Demir, Müslüman Kardeşler Birliği adlı örgüt tarafından öldürüldü.

2

Temmuz

1980

Sivas’ta artan çatışmalar üzerine sokağa çıkma yasağı kondu.

3

Temmuz

1980

TBMM’den güven isteyen Demirel, 214 red, 227 kabul oyu aldı.

4

Temmuz

1980

Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir türlü sonuca bağlanamıyor. Partiler arasında en ufak bir uzlaşma ümidi görünmüyor. Bunalım
Devleti derinden etkiliyor.

5

Temmuz

1980

Çorum ateşler içinde. Alevi-Sünni çatışması çıktı. Olaylarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

19

Temmuz

1980

Eski Başbakanlardan Nihat Erim, solcu teröristlerin düzenlediği bir buikast sonucu öldürüldü.

1

Ağustos

1980

Atina Büyükelçiliği İdari Ateşesi Galip Özmen, ASALA’ya bağlı Ermeni teröristlerce öldürüldü.

5

Ağustos

1980

Ali Özgentürk’ün ‘Hazal’ isimli filmi, Paris’te düzenlenen ‘Prades Film Festivali’nde en iyi film seçildi.

6

Ağustos

1980

ASALA militanları, Türkiye’nin Lion Konsolosluğu’nu bastılar, 4 Konsolosluk görevlimiz yaralandı.

27

Ağustos

1980

Alman Hükümeti, Türkiye’ye verdiği notada MSP Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı eroin
kaçakçılığı ile suçladı.

28

Ağustos

1980

Ankara Savcılığı, Erbakan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

20

16

Ağustos

1980

Adalet Bakanlığı’nda bazı önemli dosya ve belgelerin çalındığı açıklandı.

5

Eylül

1980

AP’li Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, gensoru ile düşürüldü. İlk defa bir Bakan gensoru ile düşürülmüş oldu.

6

Eylül

1980

MSP, Konya’da Kudüs’ü kurtarma yürüyüşü yaptı. İstiklal Marşı okunurken protestolar oldu, bazı kişiler yere oturdu.

12

Eylül

1980

Darbe...
Genelkurmay Başkanı Org. Kenan Evren Başkanlığında, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri
Komutanı Org. Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oram. Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Org. Sedat
Celasun’dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yönetime el koydu. Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildi.

19

Eylül

1980

Avrupa Parlamentosu, AET-Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasını reddetti. Enflasyon oranının %78 olduğu açıklandı.

21

Eylül

1980

Değişiklik yapılan yeni Sıkıyönetim Kanunu yürürlüğe girdi.

22

Eylül

1980

Türk-İş’e bağlı kapatılan sendikaların yeniden açılmasına karar verildi.

26

Eylül

1980

Paris Büyükelçiliği’nin Basın Danışmanı Sevinç Bakkalbaşı, ASALA teröristlerince düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

27

Eylül

1980

Fransa, Türk Vatandaşları için vize uygulayacağını açıkladı.

8

Ekim

1980

Balgat Katliamı sanıklarından sağcı Mustafa Pehlivanoğlu ile Telsizler Katliamı sanıklarından solcu Necdet Adalı idam edildi. 8
yıldan beri uygulanan ilk idam cezaları. Suç işleyen milletvekillerinin dosyaları, mahkemelere gönderilmeye başlandı.

11

Ekim

1980

Güvence altında tutulan parlamenterler ile sendikacıların salıverilmesine başlandı. Genel Nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuz
45.000.00’u geçti.

23

Ekim

1980

160.000 silahın yetkili makamlara teslim edildiği açıklandı.

24

Ekim

1980

14 Eylül tarihinde Yüzbaşı Bülent Angın’ı Şehit eden Serdar Soyergin, idam edildi. Demirel ve Ecevit’in evlerinde ifadeleri alındı.

30

Ekim

1980

Ecevit, CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti.

4

Kasım

1980

MHP Genel Başkanı Türkeş’in bankalardaki paraları bloke edildi.

7

Kasım

1980

34’ü tutuklu bulunan 44 eski milletvekili hakkında dava açıldı.

11

Kasım

1980

Cumhuriyet Gazetesi kapatıldı.

1

Aralık

1980

İsrail ile ilişkiler donduruldu.

13

Aralık

1980

Yer altı dünyasının önde gelen isimlerinden 15’i tutuklandı.

24

Aralık

1980

Irak, Türkiye’nin tüm petrol ihtiyacını karşılamayı taahhüt etti.

31

Aralık

1980

Yıllık enflasyon oranının %106 olduğu açıklandı.

5

Ocak

1981

Atatürk’ün doğumunun 100. yılı nedeniyle ilan edilen ‘Atatürk Yılı’ törenlerle başladı.

2

Şubat

1981

Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, ‘Adam kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, nüfuz ticareti ve
çıkar sağlamak’ suçlamasıyla Yüce Divan’a verildi.

4

Mart

1981

Paris Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Reşat Moralı ve Din Görevlisi Tecelli Arı, ASALA terör örgütü tarafından şehit edildiler.

24

Nisan

1981

MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile 33 arkadaşının, ‘laikliğe aykırı hareketten’ yargılanmasına, Ankara Sıkıyönetim
Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde başlandı.

27

Nisan

1981

Ünlü Türk müziği sanatçısı ve bestekar Münir Nurettin Selçuk öldü.

21

30

Nisan

1981

Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nce silah kaçakçılığı suçundan 2 yıl hapse mahkûm
oldu.

1

Haziran

1981

MGK tarafından yayınlanan bir bildiri ile, ülkeyi 12 Eylül 1980 ortamına getiren siyasi partilerin eski yöneticilerinin demeç
vermeleri ve yazı yazmaları yasaklandı. Aynı bildiriyle, eski politikacıları övme, yerme ve eleştirme de yasaklandı.

5

Haziran

1981

Genel ahlak kurallarını bozduğu gerekçesiyle, eşcinsellerin sahneye çıkması İstanbul Valiliği’nce yasaklandı. Daha sonra diğer
başka valiliklerde bu yönde karar aldılar.

24

Temmuz

1981

‘Laikliğe aykırı harekette bulunmak’ suçlamasıyla Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi’nce yargılanan MSP
Genel Başkanı ve 9 MSP’li hakkında tahliye kararı verildi.

27

Temmuz

1981

Kültür Bakanlığı tarafından; Besteciler Cemal Reşit Rey, Nevit Kodallı, Orkestra Şefleri Hikmet Şimşek, Gürer Aykal, Solistler
İsmail Aşan, Tunç Ünver, Sahne Sanatçıları Meriç Sümen, Cüneyt Gökçer, Suna Korat ve Yıldız Kenter ‘Devlet Sanatçısı’ olarak
seçildiler.

18

Ağustos

1981

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve 586 MHP’li ve Ülkücü Kuruluşların yöneticileri hakkındaki yargılama Ankara Sıkıyönetim
Kom. Ask. Mahkemesi’nde başladı. Türkeş’in de aralarında bulunduğu 220 sanık için idam isteniyor.

16

Ekim

1981

Siyasi partilerin feshedildiğine dair kanun, MGK tarafından kabul edildi.

21

Ekim

1981

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 3. büyük barajı olan ‘Atatürk Barajı’ Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Org. Kenan
Evren tarafından törenle faaliyete geçti.

3

Kasım

1981

Kapatılan CHP’nin eski Genel Başkanı Ecevit, siyasal demeç vermek ve yaymak suçundan dolayı, Ankara Sıkıyönetim Kom. Ask.
Mahkemesi’nce, tek celse süren yargılanmasından sonra 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26

Aralık

1981

Eski Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve eski Başbakan Suat Hayri Ürgüplü öldü.

21

Ocak

1982

THKP-C davası başladı. 30 kişinin idamı isteniyor.

29

Ocak

1982

Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan, ASALA terör örgütü mensubu Hanpig Harry Sasunyan’ın düzenlediği suikast
sonucu şehit oldu. Terörist Sasunyan, 16.06.1984’de biten yargılamasında ömür boyu hapse mahkum oldu.

27

Şubat

1982

DEV-SOL davası başladı. 186 kişinin idamı isteniyor.

4

Mart

1982

Abdi İpekçi’yi öldürmekten sanık Mehmet Ali Ağca’nın idam kararı Danışma Meclisi tarafından onandı.

17

Mart

1982

Eski Gümrük Bakanı Tuncay Mataracı, ‘rüşvet almak’ suçundan dolayı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7

Nisan

1982

İstanbul’da, 2 Haziran 1981 yılından sonra yapılan bütün gecekonduların yıkılmasına karar verildi.

9

Nisan

1982

Ottowa (Kanada) Büyükelçimiz Kani Güngör ve Ticaret Ateşemiz Cengiz Haktemur, Ermeni ASALA teröristlerince düzenlenen
suikastten yaralı olarak kurtuldular.

13

Nisan

1982

‘Adam kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, nüfuz ticareti ve çıkar sağlamak’ suçlamasıyla Yüce Divan’da
yargılanan, Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, 9 yıl 8 ay hapis ve 5.250.000 TL para cezasına çarptırıldı.

23

Nisan

1982

TRT, renkli yayına başladı.

27

Nisan

1982

Bülent Ecevit, BBC’de yayınlanan bir mektubu nedeniyle tutuklandı.

5

Mayıs

1982

Bankerzedelere yapılacak ödeme planı açıklandı.

6

Mayıs

1982

Boston Fahri Konsolosumuz Osman Gündüz, Ermeni ASALA örgütü tarafından şehit edildi.

22

23

Mayıs

1982

Türkiye’nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay öldü.

8

Haziran

1982

Lizbon (Portekiz) Büyükelçiliği İdari Ateşesi Erkut Akbay, ASALA örgütü tarafından şehit edildi.

12

Haziran

1982

Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa güzeli seçildi.

20

Haziran

1982

Banker Kastelli olarak tanınan Cevher Özden ve eşi İsviçre’ye kaçtı.

1

Temmuz

1982

Banker Kastelli’ye para yatıran 220.000 kişi olduğu açıklandı.

22

Temmuz

1982

Ermeni Kızılordusu isimli terör örgütü tarafından, Rotterdam Başkonsolosumuz Kemalettin Demirer’e suikast düzenlendi,
saldırganlardan biri yaralı olarak ele geçirildi. Demirer, yara almadan kurtuldu.

8

Ağustos

1982

Ermeni ASALA örgütü mensubu iki teröristin, Esenboğa Havaalanı’nda yaptığı saldırıda, 8 kişi öldü, 72 kişi yaralandı.
Teröristlerden biri ölü diğeri yaralı olarak ele geçirildi. Bu ASALA’nın Türkiye’de ki ilk eylemidir.

11

Ağustos

1982

Ermeni asıllı Türk vatandaşı Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için Taksim Meydanı’nda kendini yaktı. 4 gün komada
kalan Penik, kurtarılamayarak vefat etti.

21

Ağustos

1982

Cumhuriyet altını bir günde 600 liradan 1500 liraya fırladı.

28

Ağustos

1982

Kanada Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Kurmay Albay Atilla Altıkat, ASALA teröristlerinin düzenlediği saldırı sonucunda şehit oldu.

9

Eylül

1982

12 Eylül İhtilalından önce Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin tekrar kurulmasına karar
verildi.

10

Eylül

1982

Bulgaristan Başkonsolosluğu İdari Ateşesi Bora Süelkan, Ermeni ASALA teröristlerince şehit edildi.

15

Ekim

1982

Yaşar Kemal, ‘İnce Memed’ isimli romanıyla, yer altı ‘Del Duca’ Edebiyat ödülünü kazandı.

7

Kasım

1982

Yeni Anayasa için referandum yapıldı. %91.5 kabul oyu alan Anayasa ile Kenan Evren’de Cumhurbaşkanı oldu.

2

Aralık

1982

Günaydın Gazetesi’nin yayını, Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından durduruldu.

9

Aralık

1982

Türkiye Gazetesi’nin yayını, Sıkıyönetim Komutanlığı’nca durduruldu.

3

Ocak

1983

Diyarbakır’da büyük facia Şehitlik Caddesi’nde yapımı 6 ay önce tamamlanan bir apartman sabaha karşı herkesin uykuda
olduğu sırada çöktü. İlk anda 6 kişi öldü. Ancak olayın hemen ardından başlatılan ve yaklaşık bir hafta süren enkaz kaldırma
çalışmaları sırasında bulunan cesetlerle can kaybı bilançosu 83’e yükseldi. Apartmanın eksik demir ve beton kullanımı nedeniyle
çöktüğü belirlenirken müteahhidi yakalanarak tutuklandı. – Sırdaş hesap’larla ilgili kararname yürürlüğe girdi. İsimsiz hesaplara
bankalarca verilen faizlerden alınacak vergi oranı yüzde 25’ten30’a yükseltilirken, nama yazılı tasarruf mevduatından kesinti
oranı yüzde 20’ye indirildi.

11

Ocak

1983

Yapımı kamuoyunda büyük tartışmalara

umlamız “Yatağan Termik Santralı” hizmete girdi.

16

Ocak

1983

THY’nin İstanbul-Ankara seferini yapan Afyon isimli uçağı, Esenboğa Havaalanı’na inişte piste çakıldı, 46 kişi öldü.

25

Ocak

1983

Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından, Cumhuriyet Gazetesi ile Milli Gazete kapatıldı.

29

Ocak

1983

Ermeni terörist Levam Ekmekçiyan idam edildi.

9

Mart

1983

Belgrat (Yugoslavya) Büyükelçimiz Galip Balkar ve makam şoförü Necati Kaya, ASALA töröristleri tarafından şehit edildiler.

21

Nisan

1983

Avusturya Büyükelçisi’nin eşi ve kızını öldüren Şener Yiğit idam edildi.

23

25

Nisan

1983

Siyasi hayat yeniden başladı.

9

Mayıs

1983

Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler gündemine alındı.

13

Mayıs

1983

BM, Rum yanlısı Kıbrıs tasarısını onayladı.

14

Mayıs

1983

Türkiye, BM’nin Kıbrıs konusundaki kararının geçersiz olduğunu, Türkiye’nin bu kararı kabul etmediğini açıkladı.

15

Mayıs

1983

12 Eylül’den sonra ilk siyasi parti olarak Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kuruldu.

18

Mayıs

1983

Prof. Erdal İnönü, siyasi hayattan ve görevden kaçamayacağını açıkladı, TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevlerinden
ayrıldı.

20

Mayıs

1983

ANAVATAN PARTİSİ (ANAP) kuruldu

6

Haziran

1983

SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP) kuruldu

16

Haziran

1983

İstanbul Kapalıçarşı’da bir saldırgan tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Saldırgan
kaçamayınca, karnındaki bombayıda patlatarak intihar etti.

1

Temmuz

1983

İstanbul’da taksilere taksimetre takılmasına başlandı.

14

Temmuz

1983

Brüksel Ateşemiz Dursun Aksoy, ASALA militanlarınca şehit edildi.

15

Temmuz

1983

Paris’in Orly Havaalanı’nda bulunan THY bürosuna, ASALA militanlarınca bomba atıldı. 7 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

19

Temmuz

1983

Refah Partisi kuruldu

14

Ağustos

1983

Tercüman ve Milliyet Gazeteleri süresiz kapatıldı.

24

Ağustos

1983

Nokta Dergisi kapatıldı.

27

Ağustos

1983

Nokta Dergisi ve Milliyet Gazetesi tekrar yayınlanmaya başlandı.

24

Ekim

1983

Diyarbakır eski Belediye Başkanlarından Mehdi Zana 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

30

Ekim

1983

Erzurum ve Kars arasında sabaha karşı şiddetli deprem oldu. 34 köy yok oldu, 12 köy oturulamaz hale geldi. Rakamlar 1155 ile
1330 ölü arası değişiyor

2

Kasım

1983

İstanbul’da ilk defa başarılı bir böbrek nakli yapıldı.

3

Kasım

1983

GAP projesinin gerçekleşmesinde ilk adım Bitirildiği zaman dünyanın beşinci büyük barajı olacak olan Atatürk Barajı’nın temeli
Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı. – OECD konsorsiyumu çerçevesinde Almanya’nın 1983 yılı taahhüdünü oluşturan
130 milyon marklık proje kredisine ilişkin anlaşma Ankara’da imzalandı. Bu kredi, ilk 10 yılı ödemesiz 30 yılda ve yüzde 2 faizle
geri ödenecek.

6

Kasım

1983

Genel seçimler yapıldı. MGK’nın seçimlere katılmasına izin verdiği 3 partiden ANAP birinci parti, HP ikinci, MDP ise üçüncü parti
oldu.

15

Kasım

1983

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, KKTC’yi tanıdığını ilan etti.

18

Kasım

1983

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, KKTC’nin bağımsızlık kararını geçersiz saydığını açıkladı.

24

Kasım

1983

TBBM açıldı. Başbakan Bülent Ulusu istifa etti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başkanı
Turgut Özal’a verdi.

5

Aralık

1983

Tedavüldeki paranın düşük gösterildiği ortaya çıktı. (Gizli emisyon)

24

9

Aralık

1983

Erdal İnönü, yargılandığı davadan beraat etti.

12

Aralık

1983

Kapatılan Büyük Türkiye Partisi (BTP)’nin 18 kurucu üyesi DYP’ye girdi.

21

Aralık

1983

Ankara’da bir arabaya yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 100’den fazla binanın camları kırıldı. Olayı İslami Dava Örgütü
üstlendi. Yapılan operasyonlarda 9 kişi yakalandı. Ankara ve İstanbul’da ele geçirilen militanların ‘Hizbul Dava-i İslami’ örgütü
üyesi oldukları belirlendi.

6

Ocak

1984

Türk Parasını Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik ile ‘döviz taşımak’ suç olmaktan çıkarıldı ve alım-satımı serbest bırakıldı.

10

Ocak

1984

Kürtaj yasallaştı.

13

Ocak

1984

Serbest piyasada dolar 347 liraya fırladı. Karaborsa ile resmi kur arasındaki fark 34 liraya yükseldi.

14

Ocak

1984

Kıbrıs Türk Toplumu’nun önderlerinden Dr. Fazıl Küçük, Londra’da öldü.

19

Ocak

1984

Güneydoğu’da 66 okul, öğretmensizlikten dolayı kapatıldı.

8

Şubat

1984

KDV, resmen uygulanmaya başlandı. Böylelikle faturalı yaşama geçilmiş oldu.

18

Şubat

1984

Türkiye Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa Güzeli seçildi.

25

Mart

1984

Yerel seçimler yapıldı. ANAP %45’in üzerinde oy alarak yine birinci parti oldu. İstanbul Belediye Başkanlığı’nı ANAP’lı Bedrettin
Dalan kazandı.

28

Mart

1984

Tahran Büyükelçiliğimize, ASALA militanlarınca saldırı düzenlendi. Askeri Ateşe Yardımcısı İsmail Pamukçu ağır yaralanarak
komaya girdi. Başkatip Servet Öktem ise hafif yaralı olarak kurtuldu. İran Polisi 7 Ermeni teröristi yakaladı.

30

Mart

1984

ABD Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye’ye hibe edilen 46 milyon doların serbest bırakılması için Maraş’ın Rum yerleşimine
açılmasını talep etti. ABD Başkanı Reagan, hibenin koşula bağlanması önerisini protesto etti.

6

Nisan

1984

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DYP’nin kapatılması için dava açtı.

15

Nisan

1984

Tahran İdari Ateşesi İbrahim Özdemirci’nin evi, silahla tarandı.

28

Nisan

1984

Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder ve eşi Işık Yönder’e Ermeni teröristlerce saldırı düzenlendi. Işık Yönder hayatını
kaybetti.

8

Mayıs

1984

Türkiye, Avrupa Konseyi’ne kabul edildi.

28

Mayıs

1984

ABD Kongresi, Türkiye’ye askeri yardımı artırmak için üç şart koştu: 1-Maraş iade edilecek, 2-Referandum ertelenecek, 3KKTC’de seçim yapılmayacak.

29

Mayıs

1984

TİKKO davasında 7 idam, 8 ömür boyu hapis kararı verildi.

15

Haziran

1984

Askerlik süresi 18 aya indirildi.

20

Haziran

1984

Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ateşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu şehit oldu. Olayı
‘Devrimci Ermeni Ordusu’ adlı örgüt üstlendi.

26

Haziran

1984

Rusya, Karadeniz’deki ekonomik bölgesini 200 mile çıkardı. Moskova Yer altı Deniz Hukuku Konferansı’nda alınan “200 millik
ekonomik bölge” kararının Karadeniz için de geçerli olduğunu Türkiye’ye bildirdi. Karar geçerli olursa Türk balıkçılarının
avlanmaları büyük ölçüde kısıtlanacak ve 200 millik alandaki deniz üstü ve denizaltındaki her türlü kaynaktan yararlanma
olanağı Sovyetler’in denetiminde olacak. Kararı tepkiyle karşıladık

25

4

Temmuz

1984

Hümeyni karşıtı İranlı lider

umla Mamadi, Türkiye’ye kaçtı.

18

Temmuz

1984

Alman Milli Takımı’nın teknik direktörü Jupp Derwall, Galatasaray ile anlaştı.

26

Temmuz

1984

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Nebahat Koru’nun derse başörtüsü ile girmesi, kıyafet kanunu tartışmalarını alevlendirdi.
MDP İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve bir grup kadın milletvekili Koru’yu eleştirdi.

6

Ağustos

1984

17

Ağustos

4

Eylül

1984

Tercüman Gazetesi süresiz kapatıldı.

5

Eylül

1984

Uludağ Üniversitesi’nde bir grup kız öğrenci, başörtülerini çıkarmadıkları için Üniversiteden çıkarıldılar.

12

Eylül

1984

ABD Temsilciler Meclisi’nde, ‘Ermeni Soykırımı Günü’ kabul edildi. Türkiye bu kararı protesto etti. ABD Temsilciler Meclisi, ‘24
Nisan’ tarihini ise ‘İnsanın insana zulüm günü’ olarak ilan etti. Bu kararlar üzerine Türkiye-ABD ilişkileri gerginleşti.

15

Eylül

1984

ABD ile Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesi üzerine, Hükümet, soğukkanlı davranma kararı aldı. Tercüman Gazetesi tekrar
yayınlanmaya başlandı.

16

Eylül

1984

İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Haliç’in çevresini temizlemek için Haliç kıyısında bulunan arazileri istimlâk etmeye
başladı. İlkokullara başlama yaşı 6’ya indirildi.

13

Ekim

1984

İsveç’te ele geçirilen bazı belgelerde, PKK’nın ASALA ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

26

Ekim

16

Kasım

1984

Osmanlı ailesinin en yaşlı üyesi olan ve tahtın varislerinden Şehzade Nazım Efendi öldü.

19

Kasım

1984

Ermeni Devrimci Ordusu adlı örgüt mensubu teröristlerin açtığı ateş sonucu, Viyana’da BM’de görevli Enver Ergun otomobilinin
içinde şehit edildi.

2

Aralık

1984

İrlanda Büyükelçimiz Gündoğdu Üstün, Dublin’deki evinde ölü olarak bulundu.

15

Aralık

1984

Yurtdışındaki kaçak solcular işbirliği yaparak eylemlerini sürdüreceklerini açıkladılar. PKK, TİP, TKEP, TKP, TKSP ve TSİP birlikte
çalışacaklarını ilan ettiler.

1

Ocak

1985

Türkiye’de KDV’li yaşam kargaşayla başladı. Kimi firmalar gazete ilanlarıyla katma değer vergisini, fiyatlara katmadıklarını,
ayrıca alınacağını açıklarken, bazı firmalar da halka bir aylık “ısınma süresi” tanıdı. Bu firmalar, ocak ayı boyunca KDV’yi
fiyatlara yansıtmayacaklarını, kendilerinin ödeyeceğini bildirdiler. Aralık ayı içinde de, KDV’siz mal almak isteyenlerin hücumu
nedeniyle özellikle beyaz eşyada talep patlaması yaşandı. Bu arada okul ücretlerine de KDV bindi. Maliye Bakanlığı yayınladığı
tebliğle, bir öğretim yılı tutarını peşin yatıranların söz konusu miktarın 1985’e sarkan bölümü için KDV ödemesi gerektiğini
açıkladı.

3

Ocak

1985

Hükümet, NATO tarafından Pershing ve Cruise füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesi teklifini, kabul etmedi.

Irak ile ikinci petrol boru hattı için anlaşma imzalandı.
Ayrılıkçı örgütlere mensup bir terörist örgütün Eruh ve Şemdinli ilçelerinde giriştiği silahlı saldırı sonucu çıkan çatışmada bir
jandarma eri şehit oldu. 6’sı yaralandı. (Ayrılıkçı PKK örgütünün ilk saldırısı). – İthal malı patates piyasaya sunuldu.

Başbakan Özal’ın istifa etmesini istediği Maliye Bakanı Vural Arıkan, istifa etmeyi reddedince, Özal, Arıkan’ın azledilmesi için
Cumhurbaşkanı’na başvurdu. Evren, Arıkan’ı azletti.

4

Ocak

1985

Devlet Bakanı İsmail Özdağlar yolsuzluk iddiaları üstüne istifa etti. Yerine Mustafa Tınaz Titiz getirildi.

17

Ocak

1985

Kıbrıs Zirvesi New York’ta başladı. Denktaş ve Kipriyanu  umlamızı geldiler.

21

Ocak

1985

Kipriyanu’nun uzlaşmaz tutumu nedeniyle, Kıbrıs zirvesi başarısızlıkla sonuçlandı.

26

22

Ocak

1985

Türkiye’de bulunan Bulgaristanlı göçmenler, Birleşmiş Milletler ve Cumhurbaşkanına 1000 imzalı birer telgraf çekerek,
Bulgarlaşmayı kabul etmeyen 12.500 Bulgar vatandaşı Türk’ün, çeşitli baskılara maruz kaldıklarını ve isimlerinin zorla
değiştirildiğini belirterek, durumu protesto etmelerini istediler.

5

Şubat

1985

Hayali İhracat konusundaki soruşturmalar esnasında daha pek çok şirketinde bu olaylara karıştığı tespit edildi.

9

Şubat

1985

İstanbul’da, yıllardır görülmemiş soğuk ve kar oldu, kömür sıkıntısı başladı, su boruları dondu.

13

Şubat

1985

Aniden bastıran kar İstanbul’da hayatı felce uğrattı, okullar 3 hafta tatil edildi.

14

Şubat

1985

1981’de açılan MSP davasında delil yetersizliği gerekçesiyle aralarında Necmettin Erbakan’ın da bulunduğu 22 kişi beraat etti.

16

Şubat

1985

ASALA terör örgütünün TKP (Türkiye Komünist Partisi) ile işbirliği yaptığı tespit edildi.

19

Şubat

1985

624 sanıklı PKK Mardin davası sonuçlandı. 22 kişi idama mahkum olurken, 25 kişide ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

20

Şubat

1985

Son 55 yılın en soğuk kışı yaşanıyor. Isı Sivas’ta -55, Antalya’da -14 dereceye kadar düştü.

12

Mart

1985

Kanada Büyükelçiliğimizi basan 3 ASALA militanı, 11 Elçilik personelini rehin aldı. Büyükelçi Coşkun Kırca, ikinci kattan atlarken
yaralandı. 5 saat süren operasyon neticesinde teröristler yakalandı. Operasyon esnasında bir Kanadalı Polis hayatını kaybetti.

13

Mart

1985

Bulgaristan, Türkler konusunda taviz vermiyeceğini açıkladı.

24

Mart

1985

Son iki gün içinde, İran’dan kaçan yaklaşık 20.000 kişi Gürbulak sınır kapısından Türkiye’ye sığındı.

25

Mart

1985

Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti (DSP) adında parti kurma çalışmalarına başladı.

4

Nisan

1985

Balıkesir’de bir jet uçağı şehrin üzerine düştü, 15 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Bulgar Dışişleri Bakanı, ilk kez Büyükelçimiz Ömer
Lütem’i makamına çağırarak nota vermek istedi ancak Lütem, Dışişleri Bakanı’nın çağrısına uymayarak notayı kabul etmedi.

9

Nisan

1985

Eski MHP Lideri Alparslan Türkeş serbest bırakıldı.

12

Nisan

1985

Türkiye, Bulgaristan’a 3. kez nota verdi.

24

Nisan

1985

Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları Komitesi’ndeki dönem başkanlığımız reddedildi.  umlam İnan, Avrupa Meclis Başkan
Yardımcısı oldu.

10

Mayıs

1985

Türkiye’de dünya standartlarına uygun ilk bulaşık makinesi “Leydi”, Arçelik firması tarafından üretildi. 72 parça yemek takımını
bir defada yıkayabilen makine KDV hariç 280 bin liradan satılacak.

14

Mayıs

1985

DYP Kongresinde, Hüsamettin Cindoruk Genel Başkanlığa seçildi.

15

Mayıs

1985

Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek Türkiye’ye geldi. İlk defa bir Mısır Devlet Başkanı Türkiye’ye gelmiş oldu.

29

Mayıs

1985

Cumhurbaşkanı Evren tarafından 2. Boğaz Köprüsü’nün temeli atıldı.

1

Haziran

1985

Türk, Amerikan ve Alman bilim adamları, 21 yıllık kazının sonucunda dünyada en eski köyün Diyarbakır’da bulunduğunu ortaya
çıkardılar.

4

Haziran

1985

Dışişleri Bakanlığı, Filibe Başkonsolosluğumuzun ablukaya alınması ve 2 Bulgar savaş uçağının hava sahamızı ihlal etmesi
üzerine Bulgaristan’a 4. kez nota verdi.

5

Haziran

1985

Sözde Ermeni Soykırım Tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nde reddedildi.

17

Haziran

1985

Mehmet Ali Ağca, kendisini hapisten eski Tekel Bakanı Tuncay Mataracı’nın kaçırdığını söyledi.

10

Haziran

1985

KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Rauf Denktaş kazandı.

27

11

Haziran

1985

Polis Yasa Tasarısı’na gösterilen tepkiler neticesi Özal, tasarının biraz yumuşatılması için talimat verdi. Anayasa Mahkemesi,
‘yabancılara mülk satışını öngören’ yasayı iptal etti.

20

Haziran

1985

Konya’nın Karaağa kasabasının ANAP’lı Belediye Başkanı Mehmet Topuz, oruç yedikleri gerekçesiyle 16 kişiye 10’ar bin lira para
cezası kesti.

17

Temmuz

Bugün yürürlüğe giren ambalaj standardına göre ambalajı üzerinde mala ilişkin bilgileri içeren etiket bulunmayan mallar
piyasada satılamayacak. Üzerindeki bilgilerin yanlış ya da yanıltıcı olduğunun saptanması durumunda bu malları satanlar
hakkında yasal işlem yapılacak.

25

Temmuz

1985

Ürdün Ankara Büyükelçiliği 1. Katibi Ziad Cevdet Satı, İslami Cihad örgütünce öldürüldü.

29

Temmuz

1985

Yeşilköy Havaalanı’nın adı Atatürk Havaalanı olarak değiştirildi.

30

Temmuz

1985

Bulgaristan Meriç Nehri’nin sularını barajda topladı. İpsala Ovası susuz kaldı.

8

Ağustos

1985

Erzurum Aşkale’de halkın ‘su su’ diye bağırmasına kızan Başbakan Turgut Özal konuşmasını yarıda kesti ve İlçe’yi terk etti.

11

Eylül

1985

Cumhuriyet tarihinin en büyük aşı kampanyası Cumhurbaşkanı Evren tarafından başlatıldı. Kampanya ile 5 milyon çocuk
aşılandı.

27

Eylül

1985

Koruculuk sistemi faaliyete geçti. Güvenlik Güçlerinin olmadığı yerlerde, güvenliği korucular sağlayacak.

1

Ekim

1985

Bursa’da Bulgaristan göçmenleriyle görüşen Yer altı Af Örgütü temsilcisi Hugh Poulton, Türk Azınlığın adlarının zorla
değiştirildiğini ve baskı uygulandığını rapor etti.

6

Ekim

1985

Nakşibendi tarikatından Şeyh Mahmut Hoca, Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camii’nde verdiği vaazda, kadınlara, TV
seyretmemelerini, gazete okumamalarını söyledi. Cumhuriyet Savcılığı Şeyh Mahmut Hoca hakkında soruşturma başlattı. Yunan
Başbakanı Andreas Papandreu, 1976’da Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Bern Anlaşması’nı tanımadığını ilan etti.

16

Ekim

1985

Düzenlediği İzmir Mitingi’nde haremlik-selamlık bölümleri oluşturan Refah Partisi hakkında soruşturma açıldı.

17

Ekim

1985

PKK’nın elebaşını Abdullah Öcalan’ı Suriye’den resmen istedik.

19

Ekim

1985

Genel nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuzun 51.4 milyon olduğu açıklandı.

31

Ekim

1985

AET’nin Türkiye temsilcisi Morgan’ın aleyhimizdeki raporunu, İrlandalı parlamenter John Taylor Türkiye’ye verdi.

4

Kasım

1985

Adıyaman Vali Yardımcısı İdris Kurtkaya hakkında, PKK’yı övücü konuşmalar yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

14

Kasım

1985

Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu. Genel Başkanlığı’na Rahşan Ecevit seçildi.

28

Kasım

1985

Dolmabahçe Sarayı’nın Harem dairesi halka açıldı.

9

Aralık

1985

Bulgaristan’daki baskılar nedeniyle Yunanistan’a kaçan üç Türk ailesi, Bulgaristan’ın iade talebine Yunanistan Yüksek
Mahkemesi’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine kurtuldular. Türkiye, soydaşlarımızı Yunanistan’dan istedi. 20 Aralık’ta Anayurda
getirildiler.

11

Aralık

1985

ABD Başkanı Reagan ve BM Genel Sekreteri, Bulgaristan’da Türklere yapılan baskıları, İnsan Hakları Günü’nde kınadılar.

12

Aralık

1985

Türk işçisi kılığına girerek, Almanya’da Türklere yapılan baskıları yaşıyan ve bu yaşadıklarını kitaplaştıran Alman yazar Günter
Wallraff’ın ‘En Alttakiler’ isimli kitabı 1 milyon adet sattı. Wallraff, kitabının tüm gelirini Türklere bıraktığını açıkladı.

13

Aralık

1985

SSCB, Karadeniz’de Türklerin 10 yıl süre ile kalkan balığı avlamasını yasakladı. Kalkan balığı, Sovyetler’e ait bölgeden çıkıyordu
ve Türk balıkçılar ancak izinle kalkan avlıyorlardı.

28

16

Aralık

1985

SHP Adana Milletvekili Cüneyt Canver, karakollarda işkenceden 113 kişinin öldüğünü iddia ederek TBMM’ye bir liste ve işkence
aleti verdi.

24

Aralık

1985

Emeklilik yaşı kadınlarda 55, erkeklerde 60 olarak kabul edildi.

20

Ocak

1986

Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Erzurum’da sıcaklık -35 dereceye düşerken, batıda Abant Gölü ve doğuda Aras
Nehri dondu.

24

Şubat

1986

1985 Einstein Bilim Ödülü’nü Prof. Dr. Üner Tan kazandı.

7

Mart

1986

Lazkiye’de 4 kişinin saldırısına uğrayan ve yaylım ateşine tutulan PKK örgütü lideri Abdullah Öcalan, yaralı olarak kurtuldu.

12

Mart

1986

Hükümet, 12 Eylül öncesi yasaklı siyasetçilerin konuşma yasağını kaldırdı.

18

Mart

1986

Solun önde gelen bazı isimlerinin ve PKK’dan kopan bazı kişilerin katılımıyla yurtdışında kurulan ‘Sol Birlik’ adı altındaki yeni
örgüt, Türkiye’ye karşı eylem kararı aldı. Sol Birlik adlı örgütte, Behice Boran, Ahmet Kaçmaz, Kemal Burkay, Teslim Töre,
Haydar Kutlu ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın eşi Kesire Öcalan yer alıyor.

28

Mart

1986

Kürdistan Ulusal Cephesi (ERNK) lideri terörist Mahsun Korkmaz Siirt’te ölü olarak ele geçirildi. Mahsun Korkmaz, Öcalan’ın
celladı olarak tanınıyordu.

22

Nisan

1986

Daha önce yabancıların Türkiye’de mülk edinebileceklerine dair çıkan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun bazı
değişiklikler yapılarak tekrar kabul edildi.

25

Nisan

1986

Osmanlı Padişahı Sultan 5. Mehmet Reşad’ın torunu ve tahtın 2. varisi Ömer Fevzi Osmanoğlu, Ürdün’ün Amman şehrinde öldü.

29

Nisan

1986

SSCB’de Kiev yakınlarında Çernobil Nükleer Santrali’nde kaza oldu. Radyoaktif sızıntı güçlükle kontrol altına alınabildi ve
Santral’in diğer bölümlerine sıçrama ihtimali önlendi. Ancak meydana gelen sızıntı ile oluşan radyoaktif bulutlar başta Türkiye
olmak üzere, tüm Karadeniz ülkeleri ile SSCB’yi etkisi altına aldı.

16

Mayıs

1986

Radyasyonun, Türk turizmini de olumsuz etkilediği açıklandı. Eyüp Can, Dünya Boks Şampiyonası’nda bronz madalya aldı. Can,
daha sonra Danimarka vatandaşlığına geçeceğinin açıkladı.

4

Haziran

1986

9 Eylül Üniversitesi’nde, açık saçık giyindiği gerekçesiyle bir kız öğrenci bir Polis Memuru tarafından tartaklandı. Polis hakkında
soruşturma açıldı.

23

Haziran

1986

İnsan Hakları Komisyonu Helsinki İzleme Komitesi, Bulgaristan’da 1.500 Türk’ün öldürülüp cesetlerinin Tuna Nehri’ne atıldığını,
1.500 Türk’ün de Belene Adası’na sürüldüğünü açıkladı.

12

Temmuz

1986

Jaguar araba firmasının Türkiye temsilcisi Zeki Küçükberber, Başbakan Özal’ın kızı Zeynep Ekren’e 50 milyon değerinde bir
Jaguar hediye etti. Arabayı kabul eden Zeynep  umla ve eşi Asım  umla, olayın basına aksetmesi üzerine hediyeyi geri
verdiler. Ancak olay yatışmadı, yolsuzluk iddiaları iyice büyüdü.

15

Temmuz

1986

Zeynep Ekren’e Jaguar hediye eden galeri sahibi Zeki Küçükberber’in Jaguar servis istasyonu Belediye’nin buldozerleri ile yıkıldı.
Kaçak binanın yıkılmaması için galeri sahibinin Jaguar’ı hediye ettiği ortaya çıktı.

27

Temmuz

1986

Bülent Ecevit, 6 yıl aradan sonra ilk defa Karabük’te bir konuşma yaptı.

9

Ağustos

1986

Türkiye’nin, Federal Almanya Stuttgart Başkonsolosluğu’nda, Ermeni teröristlerce benzin dökülerek yangın çıkarıldı. Maddi zarar
meydana geldi.

10

Ağustos

1986

Türk Silahlı Kuvvetleri, karadan ve havadan yaptığı operasyonla Kuzey Irak’ta bulunan PKK’nın 22 kampını yerle bir etti. 300
teröristin öldürüldüğü açıklandı.

29

22

Ağustos

1986

Bir süredir hasta olan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar 104 yaşında vefat etti. Hükümet resmi yas ilan etti. Ailesinin isteği
üzerine, doğumyeri olan Umurbey’e defnedilmesine karar verildi.

3

Eylül

1986

Doğu Karadeniz’de yetişen fındıkta radyasyon olduğu açıklandı.

6

Eylül

1986

Neva Şalom Katliamı. İstanbul Kuledibi’nde bulunan Neva Şalom Sinagogu’nu ayin esnasında basan teröristler önce silahla ateş
açtılar daha sonra Sinagog’un içine el bombaları atarak kaçtılar. 21 kişi öldü, onlarca yaralı var. Teröristlerden ikisininde el
bombaları atarken bombaların patlaması sonucu öldükleri tespit edildi. Olayı, İslami Direniş, İslami Cihad, Filistin İntikam Kuzey
Arap Birliği gibi örgütler üstlendi, ancak kesin deliller bulunamadı.

23

Eylül

1986

Doğu Karadeniz’de yetişen fındıkta AET standartlarının üstünde radyasyon bulunması üzerine Hükümet fındığa el koydu ve İl
sınırlarının dışına çıkartılmasını yasakladı.

6

Ekim

1986

TRT’nin 2. kanalı resmen yayına başladı.

9

Ekim

1986

Yabancılara mülk satışını öngören yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci defa iptal edildi.

24

Kasım

1986

AET, Türk işçilerin serbest dolaşım hakkını kabul etmedi.

26

Kasım

1986

Türkiye’nin Avustralya Melbourne Başkonsolosluğu’nda patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili olarak 3’ü kadın 8 Ermeni,
Avusturalya Polisi tarafından yakalandı.

5

Aralık

1986

Çayda radyasyon olduğu söylentisi halk arasında panik yarattı, çay satışları önemli ölçüde düştü.

16

Aralık

1986

UNICEF’in 40. yıldönümünde çocuk hastalıklarına karşı mücadelede Türkiye örnek ülke gösterildi.

19

Aralık

1986

Keşan İpsala bölgesinde iki Yunan eri sınır hattını geçip topraklarımıza girdi. Nöbetçilerimizin uyarılarına rağmen Yunanlılar bir
manga askerle karşılık verince çatışma çıktı. Hudut karakol Komutanı Teğmen Hakan Türkyılmaz ve Er Mehmet Kalyoncu şehit
oldu.

2

Ocak

1987

Cumhurbaşkanı Evren, ‘kızların, başörtüyle okullara giremiyeceğini’ söyledi.

10

Ocak

1987

Adana’da Cumhurbaşkanı Evren’in de katıldığı Rektörler düzeyindeki toplantıda, türbanın kesinlikle yasaklanmasına dair karar
alındı. İran İslam Cumhuriyeti’nin Sesi Radyosu’nda yayınlanan Mollalar bildirisinde ‘Türkiye’de türbanın yasaklanması’ kınandı.

13

Ocak

1987

Pek çok hamile kadının radyasyon yüzünden sakat çocuk doğurma endişesiyle kürtaj oldukları açıklandı. Samsun’da sebebi
belirlenemeyen 22 sakat doğum olduğu açıklandı.

14

Ocak

1987

Federal Almanya’nın Köln şehrinde Cemalettin Kaplan’ın (Kara ses) Türkler arasında irtica kampanyası sürdürdüğü ortaya çıktı.

19

Ocak

1987

Tahran’da yayın yapan bir radyo, Türkiye’deki

24

Ocak

1987

Hakkari’de bir düğün evini basan PKK militanları, evin içine bacadan el bombası attılar, 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

28

Ocak

1987

KKTC Hükümeti, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle Türkiye’den şampuan ve deterjan ithalini yasakladı. Sanayi ve Ticaret
Bakanı Cahit Aral’ın ‘Radyasyon tehlikesi yoktur. Hele çayda hiç yoktur’ şeklindeki açıklamasından hemen sonra, Yer altı bir
rapor, Karadeniz’deki radyoaktivite oranının tehlikeli bir şekilde yükseldiğini açıklıyordu.

1

Şubat

1987

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde yapılan bir araştırmada ‘Türkiye’de üretilen deterjanlarda, kanser dahil  umlamı hastalığa
yol açabilecek maddeler olduğu ve kullanımının sağlığa uygun olmadığı’ tespit edildi.

6

Şubat

1987

Yazar Aziz Nesin, Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhinde, ‘Aydınlar dilekçesini imzalayanları eleştirirken kişiliğine yönelik ağır
bir saldırı olduğu’ gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500.000 liralık manevi tazminat davası açtı.

umlamızı la isyana çağırdı.

30

7

Şubat

1987

Başbakan Özal, ABD’nin Houston kentinde başarılı bir By-Pass ameliyatı oldu. “Beni Türk doktorlarına emanet ediniz…” kim
demişti?

9

Mart

1987

Aralıksız yağan kar İstanbul’da hayatı felce uğrattı. Kalınlığı 1 metreyi bulan kar yüzünden okullar 3 gün, resmi daireler 2 gün
tatil edildi. Şehirde ekmek sıkıntısı umlamızı la.

8

Nisan

1987

6 yıldır devam eden MHP davasında, Türkeş dışındaki tüm parti yöneticileri beraat etti. Türkeş ise 11 yıl hapse mahkum oldu.

23

Nisan

1987

24 Nisan’ı ‘Ermeni soykırım kurbanlarını anma günü’ kabul eden tasarı, ABD Temsilciler Meclisi Komisyonunda 4’e karşı 14 oyla
kabul edilerek Genel Kurul’a gönderildi. ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu’nun Ermeni yanlısı tasarıyı kabul etmesi Türkiye-ABD
arasındaki ilişkileri iyice gerginleştirdi. Washington Büyükelçimiz Şükrü Elekdağ Türkiye’ye çağrıldı.

4

Mayıs

1987

Van’da bir grup öğrencinin, oruç tutmayan öğrencilerin bulunduğu kafeteryayı basmaları üzerine çıkan çatışmada 1 öğrenci
öldü, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı.

5

Mayıs

1987

Türban yasağını protesto etmek için açlık grevine başlayan Ankara İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Dekan Prof. Dr. Meliha
Ambarcıoğlu’nun ‘İsteyen istediği kıyafetle okula girsin’ demesine rağmen eylemlerinden vazgeçmediler.

16

Mayıs

1987

Ermeni terör örgütü ASALA bir açıklama yaparak, ‘Olası bir Türk-Yunan savaşında, Yunanistan’ı kendi yolları ve yöntemleri ile
destekleyeceklerini’ belirttiler.

17

Haziran

1987

Resmi bir ziyaret için Türkiye’ye gelen İran Başbakanı Mir Hüseyin Musavi, Anıtkabir’i ziyaret etmek istemediğini söyledi.

14

Ağustos

1987

PKK militanları, Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Milan Mezrası’na bir baskın düzenlediler. 19’u çocuk ve kadın olmak üzere 25 kişiyi
katlettiler.

28

Ağustos

1987

İlkokula başlama yaşı 6’ya indirildi.

6

Eylül

1987

Siyasi yasakların kalkmasına dair yapılan referandumda, %50.16 evet oyu ile siyasi yasaklar kaldırıldı. Çok renkli bir kampanya
dönemi yaşandı. Başbakan Özal, üzerinde ‘No No’ yazılı tişörtler ile mitingler düzenledi.

13

Eylül

1987

Rahşan Ecevit DSP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti. Bülent Ecevit DSP Genel Başkanı oldu.

13

Ekim

1987

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk öldü.

21

Ekim

1987

Türkiye’de montajı yapılan ilk savaş uçağı ‘Savaşan Şahin’ F-16, yapılan törenle resmen uçuruldu.

29

Kasım

1987

7 partinin katılımıyla Genel Seçimler yapıldı. DSP, RP, MÇP ve IDP barajı aşamadı. ANAP birinci parti olurken SHP ikinci, DYP ise
üçüncü parti oldu.

12

Ocak

1988

İstanbul Mecidiyeköy’de İETT bilet fiyatlarına yapılan zammı protesto eden yüzlerce kişi, Polis ile çatıştı. Belediye yaptığı zammı
geri aldı.

25

Ocak

1988

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in ‘İşkence, insanlık dışı ve küçültücü muamele ve ceza ile mücadele antlaşması’nı imzaladı.

27

Ocak

1988

Doç. Dr. Server Tanilli’nin, ‘Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz’ adlı kitabı, DGM kararı ile toplatıldı.

28

Ocak

1988

THY, iç hat seferlerinde sigara içmeyi yasakladı.

30

Ocak

1988

Döviz fiyatlarının ani yükselmesi üzerine panik yaşanmaya başlandı, serbest döviz piyasasının kalbi Tahtakale’de yaşanan
arbedenin üzerine Polis copla müdahale etti.

2

Şubat

1988

2000’e Doğru Dergisi, Hükümete hitaben yazıldığını iddia ettiği ‘MİT Raporu’nu yayınladı. Bu rapor büyük tartışmalara neden
oldu.

31

9

Şubat

1988

Hükümet, 2000’e Doğru Dergisi’nde yayınlanan MİT raporunun asılsız olduğunu açıkladı. Derginin bu sayısı, İstanbul
Savcılığı’nca toplatıldı.

12

Şubat

1988

Dr. Ziya Özel’in zakkum bitkisiyle kanseri tedavi ettiğine dair çalışmaları TRT’de ilk haber olarak verildi. Bu haber büyük yankı
uyandırdı.

17

Şubat

1988

65 yaşındaki kanser hastası İzzet Şakacı, TRT’de ki ‘zakkumla kanser tedavisi’ programından etkilenerek bahçesindeki zakkum
bitkisini (Zakkum zehirli bir bitkidir) kaynatıp içince öldü.

28

Şubat

1988

Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde, bir erkek hastaya yapay kalp takıldı.

22

Mart

1988

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Henry Miller’in ‘Oğlak Dönencesi’ ve Ahmet Altan’ın ‘Sudaki İz’ romanlarının toplatılmasına
karar verdi.

27

Mart

1988

Sol görüşlü 29 tutuklu ve hükümlü, Metris Askeri Cezaevi’nden tünel kazarak kaçtılar.

6

Nisan

1988

Yer altı Camel Trophy Rallisi’ni Ali Deveci ve Galip Gürel’den oluşan Türk ekibi kazandı.

8

Nisan

1988

TRT Yönetim Kurulu, bazı sözcüklerin TV’de söylenmesini yasaklayan ‘yasak sözcük’ genelgesini kaldırdı.

10

Nisan

1988

Paris’in enbüyük konser salonu Zenith’te sahneye çıkan İbrahim Tatlıses’in konseri PKK teröristlerince basıldı.

27

Nisan

1988

Avrupa Halter Şampiyonasına katılan Naim Süleymanoğlu, 3 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya aldı.

2

Mayıs

1988

ASALA terör örgütünün kurucusu ve lideri Agop Agopyan öldürüldü.

5

Mayıs

1988

20.000 liralık banknotlar tedavüle sürüldü.

7

Mayıs

1988

Metris Askeri Cezaevi’den tünel kazarak kaçan firarilerden 9’u Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı.

10

Mayıs

1988

Başbakan Turgut Özal’ın annesi Hafıze Özal öldü. Hafıze Özal’ın, Süleymaniye Camii avlusuna gömülmesi tartışmalara yol açtı.
Saltanat düşüncesi!

22

Mayıs

1988

Galatasaraylı Tanju Çolak, 39 golle Avrupa Gol Kralı oldu. Böylece, 1963’de Galatasaraylı Metin Oktay’ın 38 gollük rekorunuda
kırmış oldu.

23

Mayıs

1988

Atina Büyükelçiliğimizde çalışan iki görevlinin otomobiline bombalı saldırı düzenlendi. Maddi hasar meydana geldi.

7

Haziran

1988

Cumhurbaşkanı Evren, hayali ihracatçıları hapis cezasından kurtaran yasayı veto etti.

10

Haziran

1988

Mehmet Ali Birand’ın Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan, Abdullah Öcalan ile yaptığı röportaj İstanbul DGM Savcılığı’nca
durduruldu.

3

Temmuz

1988

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü törenle açıldı. Başbakan Turgut Özal, eşi Semra Özal ile birlikte kendi kullandığı arabayla
köprüden ilk resmi geçişi yaptı. Trabzon’un Maçka İlçesi Çatak Köyü’nde meydana gelen heyelanda 64 kişi öldü. 2 ev, 3 işyeri
ve 1 İlkokul tamamen toprak altında kaldı.

14

Temmuz

1988

ANAP Kongresi’nde, Kartal Demirağ isimli şahıs Başbakan Turgut Özal’a kürsüde konuşma yaparken tabanca ile ateş etti,
elinden yaralanan Özal, diğer kurşunun kürsüdeki mikrofona isabet etmesi sayesinde kurtulabildi. Saldırgan Kartal Demirağ’ın,
salonda bulunan güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilmesinden sonra, Başbakan Özal’a ilk müdahale salonda bulunan sağlık
görevlilerince yapıldı. Soğukkanlılığını koruyan Özal, eli sargılı olarak konuşmasına devam etti. Konuşmasında: “Allah’ın verdiği
canı, O’nun izni olmadan kimse alamaz.” Dedi. Kartal Demirağ’ın, hiçbir örgütle bağlantısı olmadığı ve bu eylemi tek başına
yaptığı açıklandı. Başbakan Özal, daha sonra Cezaevi’nde Demirağ ile görüştü ve O’nu affettiğini açıkladı.

32

24

Ağustos

1988

Anıtkabir’e gömülen 27 Mayıs ve 21 Mayıs şehitleri subay ve erlerin naaşları Cebeci Şehitliği’ne nakledildi.

1

Eylül

1988

Türkiye ile SSCB arasındaki Sarp sınır kapısı açıldı. Başbakan Özal, Irak’tan kaçıp Türkiye’ye sığınan Peşmergelerin 10 ayrı
kampta barındırılacağını açıkladı.

3

Eylül

1988

Eski Başbakanlardan Ferit Melen öldü.

6

Eylül

1988

Denizli Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu, İbrahim Tatlıses’in vermek istediği konseri iptal etti. Tıkıroğlu, iptal gerekçesi olarak;
“Ben, kadın döven, kadın dövmekle övünen bir adamı kültür sanat merkezimize sokmam” dedi.

11

Eylül

1988

SHP Genel Başkanı İnönü’nün, Başbakan Özal için ‘Menderes’e benzemesin sonu’ sözü büyük tepkiye neden oldu.

20

Eylül

1988

Seul Olimpiyat oyunlarında mücadele eden Naim Süleymanoğlu, Olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı.

11

Ekim

1988

Akaryakıt ile başlayan zam sağanağı tüm hızıyla devam ediyor.

19

Ekim

1988

Federal Almanya’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Evren’e ‘liyakat nişanı’ verildi.

9

Kasım

1988

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda İsviçre’nin Neuchatel Xamax takımını 5-0 yendi (İlk maç 3-0 Neuchatel lehine).
Neuchatel takımı, maç öncesi ve sonrasında çıkan olayları bahane ederek maçın iptali için UEFA’ya başvurdu. İsviçre takımının
bu davranışı tüm Türkiye’de büyük bir tepkiye neden oldu. Avrupa’nın en iyi avukatları tutularak, takımımızın aleyhine karar
alınması önlendi. Böylece ilk kez bir Türk takımı Şampiyon Kulüpler Kupası’nda çeyrek finale kaldı.

10

Kasım

1988

Atatürk, Hükümet’in aldığı karar ile 50. ölüm yılında yas tutulmadan anıldı.

15

Kasım

1988

Atina’da Akropolis Turnuvası’na katılan Türk asıllı Bulgar eskrimci Sezgin Şakirov (Şakiroğlu), Atina Büyükelçiliğimize sığındı.
Şakirov daha sonra Türkiye’ye getirildi.

23

Kasım

1988

Ankara DGM, Başbakan Özal’a suikast düzenleyen Kartal Demirağ’ı önce ölüm cezasına çarptırdı, daha sonra cezasını 20 yıla
indirdi.

28

Kasım

1988

Başbakan Özal’ın Tercüman Gazetesi’ne verdiği demeçte Cumhuriyet Gazetesi’ni ‘Babıali’nin Pravdası’ diye nitelemesi üzerine
Cumhuriyet Gazetesi’nin açtığı davada, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özal’ı, 500.000 lira manevi tazminat ödemeye
mahkum etti.

30

Kasım

1988

Türk satranç ustası Suat Atalık, 28. Satranç Olimpiyatları’nda satrançta en yüksek kategori olan ‘Yer altı Usta’ ünvanını aldı.

1

Aralık

1988

Öğrenci affı ve giyim kuşamın serbest bırakılmasına dair yasa, Cumhurbaşkanı Evren tarafından, ‘giyimde serbestlik zararlıdır’
gerekçesiyle veto edildi.

3

Aralık

1988

YÖK Genel Kurulu, disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile ‘Dini inançlar nedeniyle saçların ve boynun kapatılmasını’ serbest
bıraktı.

15

Ocak

1989

Bülent Ecevit, DSP Genel Başkanlığı’na seçildi.

22

Ocak

1989

Türkiye güzeli Meltem Hakarar, Moskova’da düzenlenen Yer altı Güzellik Yarışması’nda birinci oldu.

25

Ocak

1989

Bir organize suç örgütünün, Türkiye ile İngiltere arasında böbrek ticareti yaptığı ortaya çıkarıldı.

6

Şubat

1989

SHP, ‘Kürtler ayrı bir halktır’ dediği öne sürülen Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy’u partiden geçici olarak ihraç etti.

9

Şubat

1989

Banker Kastelli olarak tanınan Cevher Özden, konkordato ilan etti.

7

Mart

1989

Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde uygulanan türban serbestisini Anayasa’ya aykırı bularak ilgili kanunları ve kararları iptal
etti.

33

12

Mart

1989

Türban yasasının iptali nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde yapılan gösteriler bugünde devam etti.

15

Mart

1989

Galatasaray, cezası nedeniyle, Almanya’nın Köln şehrinde oynadığı Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanş maçında
Monaco ile 1-1 berabere kalarak yarı finale çıktı. İlk maçı Galatasaray, Monaco’da 1-0 kazanmıştı.

26

Mart

1989

Erken yerel seçimler yapıldı. SHP (%28.2 oy) 39 İl Belediye Başkanlığı, DYP (%25.6 oy) 16 İl Belediye Başkanlığı, ANAP (%21.9
oy) 3 İl Belediye Başkanlığı, RP 5 İl Belediye Başkanlığı ve MÇP 3 İl Belediye Başkanlığı kazandı. Bir İli Bağımsız aday kazandı.

2

Nisan

1989

İstanbul’da, gece yarısı, Okmeydanı’nda bulunan ESKA, Fındıklı’da bulunan Sabancı Holding ve Şişli’de bulunan ENKA
binalarında ard arda patlamalar meydana geldi, olayı DEV-SOL üstlendi.

11

Nisan

1989

Tokat’ın DYP’li Belediye Başkanı, 400 dolayındaki hayvanı katlettirerek Hayvanat Bahçesi’ni kapattı.

18

Nisan

1989

Türkiye’de ilk tüp bebek, İzmir’de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi’nde dünyaya geldi.

25

Nisan

1989

Karayollarında çalışan 120.000 işçi, bütün Türkiye’de çıplak ayakla yürüyerek, içinde bulundukları zor durumu protesto ettiler.

20

Mayıs

1989

Sovyet Yüzbaşısı Aleksander Zurev, SSCB Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş uçağı Mig 29 ile Türk radarlarına yakalanmadan
Trabzon Havaalanı’na mecburi iniş yaptı. Uçaktan yaralı olarak çıkan Zurev, ABD’ye iltica talebinde bulundu.

21

Mayıs

1989

Bulgaristan, ülkesinde yaşayan Bulgar vatandaşı Türkleri Avusturya üzerinden zorunlu göçe tabi tutmaya başladı. Çoluk çocuk
demeden binlerce Türkü yollara döken Bulgaristan, Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen göçü durdurmaya yanaşmadı.

23

Mayıs

1989

Siirt’in Eruh İlçesinde PKK militanları ile Güvenlik Güçleri arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 19 terörist ölü olarak
ele geçirildi.

2

Haziran

1989

Bulgaristan, 20 gündür Avusturya üzerinden sürdürdüğü zorunlu göçü direkt Türkiye üzerinden yapmaya başladı. Kapıkule ve
Dereköy sınır kapılarında tam bir insanlık dramı yaşanıyor, binlerce kadın, çocuk, yaşlı Türk, aç ve sefil bir halde, bir an önce
Türkiye’ye geçebilmeye çalışıyor.

6

Haziran

1989

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Hükümetin İran’ın dini Lideri Humeyni’nin ölümü üzerine aldığı tüm yurtta bayrakları yarıya
indirme kararına uymayacağını belirtti ve Çankaya Köşkü’ndeki bayrakları indirtmedi.

12

Haziran

1989

Fenerbahçe 1. Lig Şampiyonu oldu.

13

Haziran

1989

Bulgaristan’ın zorunlu göçe tabi tuttuğu Türklerin sayısı 12.000’i buldu.

14

Haziran

1989

Kapalı yerlerde, her türlü toplu taşıma araçlarında ve bekleme salonlarında sigara içmeyi yasaklayan kanun kabul edildi. Bu
kanunla sigara reklamı yapmakta yasaklandı.

15

Haziran

1989

Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale İl yapıldı. İl sayısı 71’e çıktı.

22

Haziran

1989

Cudi dağında PKK teröristleri, 1’i Astsubay olmak üzere 11 kişilik timi pusuya düşürerek şehit ettiler.

30

Haziran

1989

Bulgaristan’daki soydaşlarımız akın akın Türkiye’ye geliyor, Bulgarların binbir baskılarına ve işkencelerine maruz kalan
soydaşlarımız Türkiye’ye girebilmek için günlerce aç ve sefil bir halde yürüyerek geldiklerini, Bulgarların kendilerine her türlü
işkenceyi yaptıklarını belirtiyorlar. Hükümet’in, soydaşlarımızın rahatça girebilmeleri için sınır kapılarını koşulsuz olarak açma
kararına rağmen Bulgarlar her Türk’e Türkiye’ye girmeden önce ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkartıyorlar. Kırklareli’nde
kurulan göçmen misafirhanesine yerleştirilen soydaşlarımıza, yurdumuzun her yerinden ve yurtdışında yaşayan Türklerden
yardım yağıyor.

16

Temmuz

1989

Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımızın sayısı 160.000’i buldu. Türkiye’nin ve Dünyanın bütün uyarılarına kulak tıkayan
Bulgaristan, göçü olanca hızıyla devam ettiriyor.

34

31

Temmuz

1989

Türkiye, İngiliz vatandaşlarına vize uygulayacağını açıkladı.

5

Ağustos

1989

Döviz alım satımı serbest bırakıldı.

15

Ağustos

1989

Gümüşhane’nin Şiran İlçesi’ne bağlı Kozağaç Jandarma Karakolu’nu basan TİKKO militanları, 1 Astsubay, 6 Er ile Köyün eski
muhtarını şehit ettiler.

4

Eylül

1989

Siirt Valiliği, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’nin kararına istinaden, 6 kişiye daha bölge dışına çıkmaları için bildirimde bulundu.
Siirt/te uygulanan ‘Sürgün’ uygulaması, kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı.

6

Eylül

1989

İçişleri Bakanlığı, kamuoyunun büyük tepkisi üzerine, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’nden, ikinci bir emre kadar kimsenin
sürgüne gönderilmemesini istedi.

12

Eylül

1989

Ortaokul ve Liselerde yabancı dil zorunlu ders oldu.

17

Eylül

1989

Atina’da yapılan Dünya Halter Şampiyonası’nda Naim Süleymanoğlu 3 altın madalya kazandı.

6

Ekim

1989

İstanbul’un Pendik, Kartal ve Kadıköy kıyılarına binlerce ölü balık vurdu. Balıkların oksijensizlik nedeniyle öldükleri tespit edildi.

12

Ekim

1989

SHP’li 7 Milletvekili, Paris Kürt Enstitüsü ile Fransa Özgürlük Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri ‘Kürt Ulusal Kimliği ve İnsan
Hakları’ konulu konferansa katılmak üzere Fransa’ya gittiler.

25

Ekim

1989

Kanlı terör örgütü DEV-SOL’un lideri Dursun Karataş ile örgütün önde gelen isimlerinden Bedri Yağan, Sağmalcılar Cezaevi’nden
firar ettiler.

31

Ekim

1989

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun yeterli olduğu 3. tur oylamada DYP ve SHP’lilerin katılmamasına rağmen, 263
Milletvekilinin oyu ile Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı seçildi.

5

Kasım

1989

Anayasa Mahkemesi’nin ‘Türbanla derse girilemiyeceğini hükme bağlayan kararı’ üzerine yurdun çeşitli yerlerinde protesto
gösterileri yapılmaya başlandı.

9

Kasım

1989

Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren görevini 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a devretti.
Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan 2 saat sonra Hükümeti Kurma görevini TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’a
verdi.

10

Kasım

1989

İstanbul’da, türban yasağını protesto eden bir grup eylemci, Basın Müzesi Sanat Galerisi’ni basarak 150’ye yakın eseri tahrip
ettiler. SHP ve DYP, Cumhurbaşkanı Özal’ı protesto etmek için Anıtkabir’de düzenlenen devlet törenine katılmayarak kendi
törenlerini düzenlediler.

25

Kasım

1989

PKK teröristleri, Hakkari Yüksekova’ya bağlı İkikaya Köyü’nde 21 kişiyi katlettiler.

21

Aralık

1989

Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi olarak gelen soydaşlarımızdan 86.297’sinin geri döndüğü açıklandı.

28

Aralık

1989

Hükümet, üniversitelerde, türban ve başörtüsü takılmasını serbest bıraktı.

5

Ocak

1990

İrticai faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle, Hava Kuvvetleri’ne mensup 15 subay ve astsubay ordudan atıldı.

10

Ocak

1990

Anayasa Mahkemesi, ‘fahişe ve hayat kadınlarına yönelik tecavüzün’ daha hafif hapis cezası ile cezalandırılmasını Anayasa’ya
uygun buldu.

12

Ocak

1990

Zorunlu askerliğe hayır kampanyası başlatan Dr. Tayfun Gönül’ün röportajını yayınlayan Güneş Gazetesi, İstanbul DGM
tarafından toplatıldı.

18

Ocak

1990

Kamuoyunda ‘Kıyak Emeklilik Yasası’ olarak anılan, Milletvekillerinin emeklilik haklarını düzenleyen yasa TBMM’de kabul edildi.

35

31

Ocak

1990

Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. Türk Hukuk Kurumu ve
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, Anayasa Profesörü Muammer Aksoy, Ankara’da Bahçelievler semtinde evine girerken,
kimliği belirlenemeyen üç kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü. Cinayeti şimdiye kadar adı duyulmamış “İslami İntikam Örgütü”
üstlendi. Öldürme gerekçesi olarak da “Prof. Aksoy’un tesettür konusundaki tutumu” gösterildi.

5

Mart

1990

Türkiye’nin ilk yabancı Menkul Kıymetler Fonu Vakıfbank tarafından oluşturuldu. “Vakıfbank 5. Menkul Kıymetler Yatırım Fonu”
Newyork, Frankfurt, Londra ve Lüksemburg borsalarına kote edilmiş menkul kıymetlerden oluşturuldu. Fonun katılma belgeleri
Türk Lirası üzerinden satılacak. – Turşuya standart getirildi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) patlıcan, biber, lahana, hıyar ve
karışık turşuda bulunması gereken özellikleri hazırladığı standartlarla belirledi. Turşu, sağlığa zararlı olmayan plastik laklı
teneke, cam, kavanoz gibi kapalı ambalajlarda satılabilecek.

7

Mart

1990

Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazarı Çetin Emeç ile şoförü, düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldüler. Gazeteciyazar Çetin Emeç, bu sabah Suadiye’deki evinden göreve gitmek üzere çıktığı sırada, kimliği henüz saptanamayan kişiler
tarafından tabancayla öldürüldü. Olay sırasında Emeç’in yanında bulunan şoför Sinan Ercan da hayatını kaybetti. Saldırganlar
ise kaçtı. Olay tüm yurtta büyük tepki yarattı. 1935 yılında İstanbul’da doğan Çetin Emeç, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirmiş, daha öğrencilik yıllarında babası Selim Ragıp Emeç’in sahibi olduğu Son Posta Gazetesi’nde gazeteciliğe
başlamıştı. Daha sonra Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde Genel Yayın Yönetmenliği, Hürriyet Gazetesi Genel Koordinatörlüğü
yapan Çetin Emeç, köşe yazılarıyla da tanınıyordu.

13

Mart

1990

Hava Kuvvetleri’nden, ‘irtica’ nedeniyle 146 subay ve astsubayın daha ordudan ilişiği kesildi.

15

Mart

1990

2 gün önce Mardin kırsalında öldürülen 13 PKK militanından birinin Nusaybin’de yapılan cenaze töreninde olaylar çıktı. 1 kişi
öldü. Olayların büyümesi üzerine, sokağa çıkma yasağı kondu. 500’e yakın kişi gözaltına alındı.

21

Mart

1990

Elazığ’da, Alarko firmasına ait bir otobüsü durduran PKK’lı teröristler, 9 kişiyi katlettiler.

5

Nisan

1990

‘Özal’a suikastta meçhul tanık’ haberinin yer aldığı Sabah Gazetesi’nin dağıtımına yasak kondu. Günaydın, Güneş, Milliyet ve
Sabah Gazetelerinin bürolarında, Polisçe arama yapıldı.

16

Nisan

1990

Türk  umlamızı ları üç yıl süren çalışmalar sonunda halen 14 ülkede üretilebilen nükleer araştırma reaktörünü yapmayı
başardılar. Küçükçekmece’de ilki 1961 yılında Amerikalılar, ikincisi 1977 yılında Türk-Fransız ortaklığıyla gerçekleştirilen nükleer
reaktörlerden üçüncüsü kendi teknisyenlerimizce yapıldı. “Türk reaktörü-1” adı verilen reaktör 450 metreküp su bulunan bir
havuzla 18 metre 70 santim derinlikte kuruldu. Beş megavat gücündeki reaktörün çalıştırılması için gerekli uranyum – 235
yakıtı da Fransa’dan sağlandı.

24

Mayıs

1990

İstanbul’da Belediye temizlik işçilerinin sürdürdüğü grev yüzünden, şehrin çeşitli yerlerinde oluşan çöp yığınları, halkın sağlığını
tehdit edici boyuta ulaştı. Salgın hastalık tehlikesi artıyor.

26

Mayıs

1990

Hükümet, genel sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle, İstanbul’da Belediye işçilerinin grevini durdurdu. Her köşe başında oluşan çöp
yığınları nihayet toplanmaya başlandı.

11

Haziran

1990

Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Çevrimci Köyü’nü basan PKK’lı teröristler, 12’si çocuk, 7’si kadın ve 4’ü köy korucusu olmak
üzere 27 kişiyi katlettiler.

19

Haziran

1990

Kara yoluyla hacca gidişler iptal edildikten sonra onbinlerce hacı adayı hacca gidemedi ve büyük karışıklıklar meydana geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Said Yazıcıoğlu istifa etti. Başbakan Akbulut, Yazıcıoğlu’nun istifasını kabul etmedi.

20

Haziran

1990

Viyana’da açılacak olan ‘Anadolu’nun Görkemi’ adlı sergi için gönderilen 7.500 yıllık Ana Tanrıça heykeli çalındı. Dünya
Ekonomik Forumu ve Yer altı Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün yıllık raporunda Türkiye’nin “Rekabet gücü yüksek sanayileşmiş

36

ülkeler arasında 21’inci sırada yer aldığı” açıklandı. Rapora göre ilk dört sırada Japonya, İsviçre, ABD ve Almanya yer alıyor. –
Ziraat Bankası’ndan yeni kredi kartı Ziraat-Visa adıyla yeni bir kredi kartı uygulaması başlattı. Bu kartla otomatik makinelerden
para çekmenin yanı sıra, ücretsiz sigorta olanaklarından yararlanılabilecek.
27

Haziran

1990

1.000 liralık madeni paralar piyasaya sürüldü.

12

Temmuz

1990

İMKB kurulduğundan bu yana bugün ilk kez 4000 puan sınırını geçti ve günü 4229 puanla kapattı. Bu yükselişte Koç Holding
hisselerinin aşırı artışı etkili oldu.

30

Temmuz

1990

Siirt-Pervari yolunda PKK teröristleri ile çıkan çatışmada Garnizon Komutanı, Jandarma Bölük Komutanı ile 5 er şehit oldular.

2

Ağustos

1990

Irak, Kuveyt’i yuttu. Irak Ordusu 18 bin kilometrekarelik, 967 bin nüfuslu ülkeyi 4 saatte işgal etti. Irak Devlet Başkanı
Saddam, işgale gerekçe olarak Kuveyt’in bol petrol üretip fiyatları düşürmesini gösterdi, Kuveyti Irak’ın ili olarak ilan etti. İşgal
tüm dünyadaki tepki yaratırken, Türkiye-Irak petrol boru hattının kapatılması gündeme geldi.

5

Ağustos

1990

Irak Başbakan birinci yardımcısı Taha Yasin Ramazan Ankara’ya geldi. Taha Yasin, yetkililerle yaptığı görüşmede Türkiye’nin bu
olayda tarafsızlığını korumasını ve petrol boru hattını kapatmamasını istedi. Bakanlar Kurulu toplantısında ise Birleşmiş Millet
Güvencesi Konseyi’nden bir karar çıkması ya da yer altı bir eylem birliği halinde petrol boru hattının kapatılabileceği görüşü ağır
bastı.

7

Ağustos

1990

Türkiye, Irak petrol boru hattını kapattı. Bakanlar Kurulu’nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Irak için aldığı ambargo
kararları görüşüldü. Özal, Birleşmiş Milletler Kararları’na uyulacağını açıkladı. Bu arada petrol fiyatları yükselirken, İMKB’ninde
hisse senetleri düşmeye başladı. Paranın altına yöneldiği bildirildi.

17

Ağustos

1990

Körfez Krizi nedeniyle gözlerin çevrildiği İncirlik Hava Üssü’nün kapıları ilk kez basına açıldı.

17

Eylül

1990

27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye
Bakanı Hasan Polatkan’ın naaşları, feribotla İmralı Adası’ndan İstanbul’a getirildi. Devlet töreniyle Topkapı’da yaptırılan Anıt
Mezara defnedildi.

26

Eylül

1990

Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) uzun yıllar çalıştıktan sonra Müsteşar Yardımcılığı görevinden emekli olan Hiram Abas,
İstanbul’da özel otomobilinin içinde uğradığı bir suikast sonucu şehit edildi. Anayasa Mahkemesi’nce 2 kez iptal edilen, daha
sonra Cumhurbaşkanı Özal tarafından veto edilen, kamuoyunda ‘Kıyak emeklilik yasası’ olarak bilinen Milletvekillerinin emeklilik
haklarını düzenleyen kanun TBMM’de grubu bulunan 3 partinin (ANAP, SHP, DYP) desteğiyle tekrar kabul edildi.

6

Ekim

1990

Doçent Doktor Bahriye Üçok, kendisine kargoyla gönderilen paketi açarken, paketteki bombanın patlaması sonucu öldü. Eski
milletvekillerinden, SHP Parti Meclisi üyesi Bahriye Üçok laiklik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmış, laikliği savunarak türbana
karşı çıkmıştı. Suikastı “İslami Hareket Örgütü” adındaki örgüt üstlendi.

22

Ekim

1990

Barajlardaki su seviyesinin tehlikeli ölçüde düşmesi üzerine, İstanbul’da yağmur bombası atıldı. Yağan yoğun yağmur,
barajlardaki su seviyesini yükseltti.

11

Kasım

1990

Eski Başbakanlardan Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak öldü.

12

Kasım

1990

Hacettepe, Ankara, Gazi ve ODTÜ’de bazı öğretim üyeleri, ‘Türbanı ve Laiklik karşıtı akımları’ protesto etmek amacıyla derslere
girmediler. Bazı öğretim üyeleri Anıtkabir’e yürüdüler.

15

Kasım

1990

Aileden sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek’in ‘Flörtün fahişelikten ne farkı var’ şeklindeki açıklaması büyük tepkilere neden
oldu.

23

Kasım

1990

Politika sahnesinde yeni bir isim Prof. Dr. Tansu Çiller. Boğaziçi Üniversitesi İktisat profesörlerinden Tansu Çiller Doğruyol
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Partisi’ne katıldı. Çiller, Özal’ın izlediği ekonomik politikaya yaptığı eleştirilerle tanınmıştı. – Tarım ürünlerinin ihracatında vergi
kaybını önlemek ya da azaltmak için ticaret borsalarının müteselsil sorumluluk sınırı genişletildi. Maliye Bakanlığı’nın tebliğine
göre borsalarda kote edilen ürün ihracatında gelir vergisi tevkifatının yapılması için borsa tescil beyannamesi istenecek.
1

Aralık

1990

İlk Türk robotu “Altınay” İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde üretildi. 1.90 metre boyundaki Altınay hiç hata yapmıyor, 4
kiloya kadar her yükü istenilen yere taşıyor, ortalama büyüklükteki bir odayı 15, bir otomobili 12 dakikada boyuyor ve insandan
10 kat daha hızlı ve kusursuz davranıyor. – Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı 48 bin maden işçisi ile MTA arasındaki
sözleşmede anlaşma sağlanamayınca greve başlayan işçiler madene inmediler. Maden işçisine fırıncılar bedava ekmek
dağıtacak, belediye su parasını tahsil etmeyecek, işçilere gıda yardımı başlıyor. Maden İşçileri Sendikası Başkanı Şemsi Denizer
“Taleplerimiz karşılanıncaya kadar greve devam” dedi.

3

Aralık

1990

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, istifa etti. Torumtay istifa gerekçesini “İnandığım prensiplerle ve devlet
anlayışımla hizmete devamı mümkün görmediğim için istifa ediyorum” sözleriyle açıkladı. İstifanın nedeni Özal’la Körfez
politikası konusunda ters düşmesi olarak gösteriliyor. Genelkurmay Başkanlığı’na Orgeneral Doğan Güreş atandı.

18

Aralık

1990

MİT’te uzun yıllar çalışan ve önemli görevlerde bulunan Ferdi Tamer, silahlı saldırı sonucu şehit edildi.

27

Aralık

1990

Türkiye’de ilk özel limanın yapımına başlandı. Gemlik Limanı ve depolama tesislerinin temeli bugün Cumhurbaşkanı Özal
tarafından atıldı. Finansmanını Pamukbank’ın üstlendiği tesise Bisaş firması yüzde 86, Gemlik Belediyesi yüzde 14 oranında
ortak. 142 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan liman RO-RO taşımacılığına da cevap verebilecek ve 36 milyar liraya mal
olacak.

28

Aralık

1990

Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Çok Gizli’ damgası taşıyan 70 adet belge çalındı. Belgeleri çaldığı iddia edilen Bakanlık görevlisi
İrfan Kaya Ülgen tutuklandı.

9

Ocak

1991

Emekli Yarbay Ata Burcu, uğradığı bir silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

12

Ocak

1991

Türkiye’nin Irak sınırındaki askeri sığınak bölgesinde bulunan askerlerin terhisleri durduruldu. Güneydoğu halkı, batıya doğru
yoğun bir şekilde göç etmeye başladı.

17

Ocak

1991

İncirlik Hava Üssü’nden kalkan ABD uçakları, Irak’taki hedefleri bombaladı.

19

Ocak

1991

İncirlik’ten kalkan ABD uçaklarının saldırısı artarak devam ediyor. CNN televizyonu Irak’ın bombalanışını naklen bütün dünyaya
duyuruyor. Böylece, dünyada ilk defa bir savaş, canlı olarak yayınlanmış oldu.

21

Ocak

1991

Olası bir Irak saldırısına karşı, Türkiye’de belirli noktalara Patriot savunma füzeleri yerleştirildi.

25

Ocak

1991

‘Kürtçe konuşmayı ve şarkı söylemeyi yasaklayan’ 2932 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı

28

Ocak

1991

Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi: “Körfez Savaşı’ndaki tutumu nedeniyle Türkiye’nin cezalandırılması gerekir.” Dedi.

18

Mart

1991

Irak’ta ki savaştan kaçan Kürtler (Peşmergeler) Türkiye’ye sığınmaya başladılar.

20

Mart

1991

Adana’da Nevruz Bayramı nedeniyle ateş yakmak ve yürüyüş yapmak isteyen göstericilere, Polis müdahale etti. Çıkan olaylarda
çok sayıda yaralanan oldu, göstericiler ise 4 Polis arabasını tahrip etti. Yaklaşık 80 kişi gözaltına alındı.

22

Mart

24

Mart

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın büyük oğlu Ahmet Özal, 2 milyar lira sermayeli, birinci sınıf hizmet verecek bir havayolu şirketi
kurdu. İç hatlarda hizmet verecek olan VİP Air Turizm AŞ, Sultan Air’in uçaklarını kullanacak. –Merkez Bankası, 4080 liraya
tırmanan dolara müdahale etti. Müdahale sonucu dolar yüzde 9’luk düşüşle 3710 liraya indi.
1991

DSP’nin 2. Kurultayı’nda Genel Başkanlığa yeniden Bülent Ecevit seçildi. SHP ile birleşme önerisi ise reddedildi.
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26

Mart

1991

Türk-Metal İş Sendikası yöneticilerinden Mustafa İnci, Türkiye Komünist İşçi Hareketi adlı örgüt militanlarınca öldürüldü.

3

Nisan

1991

İkinci bir göç dalgası, Türkiye sınırına dayandı. Kürt ve Türkmen yüzbinlerce Iraklı Türkiye’ye veya İran’a geçebilmek için
mücadele ediyor. Sınırda bulunan mayınlı alana giren binlerce kişinin ise öldüğü bildirildi.

7

Nisan

1991

Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, DEV-SOL militanlarının düzenlediği saldırı neticesi şehit oldu.

8

Nisan

1991

Türkiye’ye sığınan Iraklıların (Peşmergelerin) sayısının 300.000’i bulduğu belirtildi.

9

Nisan

1991

İstanbul Şehzadebaşı’nda içinde 120 Yunanlı Turistin bulunduğu 2 katlı otobüs, akli dengesi bozuk bir kişinin saldırısı sonucu
tamamen yandı. Saldırgan ile birlikte 3’ü çocuk, 36 kişi yanarak öldü, 6 kişi ağır yaralandı.

27

Nisan

1991

Irak Başkonsolosluğu’ndan ateş açarak 2 kişiyi öldüren koruma görevlisi, Konsolosluk yetkililerince Türk Polis’ine teslim edildi.

28

Nisan

1991

Bingöl’ün Solhan İlçesi Öğretmen Evi’ne, PKK militanlarınca saldırı düzenlendi. Saldırıda Kaymakam Metin Ateş, Savcı Mehmet
Türksever ve Orman Müdürü Ahmet Yener şehit oldular.

23

Mayıs

1991

DEV-SOL terör örgütünün üstlendiği olaylarda; Ankara’da emekli Jandarma Korgeneral İsmail Selen; Adana’da Jandarma Bölge
Komutanı Tümgeneral Temel Cingöz şehit edildiler.

13

Haziran

1991

Türkiye ve KKTC, aldıkları kararlarla her iki ülkeye giriş çıkış yapacak kişilerde pasaport zorunluluğunu kaldırdı. Giriş ve çıkışlar
için yalnızca nüfus cüzdanının yeterli olacağı açıklandı. –Türk Ceza Kanunu’nda yapılan bir düzenlemeyle, bilgisayar program ve
verilerini çalanlarla bunları kullanılmaz hale getirenlerin hapis ve para cezasına çarptırılması hükmü getirildi.

16

Haziran

1991

Başbakan Yıldırım Akbulut, ANAP Genel Başkanlığı’nı kaybetmesi üzerine Başbakanlık’tan istifa etti.

17

Haziran

1991

Cumhurbaşkanı Özal, Hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a verdi.

6

Temmuz

1991

Muğla Valiliği’ne atanan Lale Aytaman, Türkiye’nin ilk kadın valisi olarak göreve başladı.

10

Temmuz

1991

Kendilerini Polis olarak tanıtan kişilerce evinden alındıktan 3 gün sonra ölü olarak bulunan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat
Aydın’ın Diyarbakır’daki cenazesi gösteriye dönüştü. Çıkan olaylarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

22

Temmuz

1991

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin (TBKP) kapatılmasına karar verdi.

2

Ağustos

1991

Nemrut Dağı’ndaki bir kır kahvesini basan PKK militanları 10 Alman turisti kaçırdı.

9

Ağustos

1991

Nemrut Dağı’nda kaçırılan Alman turistler serbest bırakıldı.

14

Ağustos

1991

Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu yaptığı basın toplantısında, 10 Alman turistin kaçırılma olayı hakkında;
‘Almanya’da başlayıp yine Almanya’da biten bir senaryo olduğunu, kaçırılma gibi bir olay olmadığını’ belirtti.

16

Eylül

1991

Sabah Gazetesi, Turgut Özal’ın 1983 seçimlerini kazanmasının ardından, ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ne yazdığı iddia edilen
‘Şükran Mektubu’nu yayımlaması kamuoyunda büyük tepki yarattı. Cumhurbaşkanı Özal, mektubun ve imzanın sahte olduğunu
belirterek Sabah Gazetesi aleyhinde ‘sahtekarlık’ iddiası ile 5 milyar liralık tazminat davası açtı.

29

Eylül

1991

İstanbul Metrosu’nun inşaatı başladı.

2

Ekim

1991

Fener Rum Ortodoks Patriği Papadopulos Dimitrios öldü.

10

Ekim

1991

İstanbul Bahçelievler ve Pendik’te iki Polis aracına düzenlenen saldırılarda, 4 Polis ve 1 Bekçi şehit oldu.

13

Ekim

1991

Devlet Sanatçısı ünvanı verilen 36 sanatçıdan 6’sı (Süreya Koral, Zühdü Müridoğlu, Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin
Gezer ve Ömer Lütfi Akad) devlet sanatçısı ünvanını reddettiler.
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14

Ekim

1991

Eski MİT Müsteşarı, emekli Orgeneral Adnan Ersöz, DEV-SOL militanlarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit edildi.

19

Ekim

1991

PKK tarafından kaçırılarak Kuzey Irak’a götürülen 7 Türk askeri serbest bırakıldı.

25

Ekim

1991

Hakkari Çukurca’ya bağlı Çınarlı ve Çayırlı Köylerindeki Sınır Karakollarını roketatar ve toplarla basan yaklaşık 500 kişilik PKK
teröristleri, 17 Eri şehit ettiler. Saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta bulunan PKK kamplarını imha etmek için
‘Sınır ötesi Operasyon’ düzenledi.

29

Ekim

1991

İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a bir mesaj göndererek, İstanbul Boğazı’ndan geçerken
yakalanan silah yüklü Kıbrıs Rum bandıralı geminin serbest bırakılmasını istedi.

6

Kasım

1991

19. Dönem çalışmalarına başlayan TBMM’deki ant içme töreni olaylı geçti. HEP kökenli Milletvekillerinin, PKK Bayrağı’nın rengi
olan ‘sarı-kırmızı-yeşil’ renkli yaka mendilleri ile Meclis’e gelmeleri TBMM’deki diğer Milletvekilleri tarafından büyük tepki ile
karşılandı. Yemin esnasında, HEP kökenli SHP Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle’nin, ‘Bu yemin metnini Anayasa baskısı altında
okuyorum.’ Demesi, SHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın ant içtikten sonra Kürtçe slogan atması büyük tepkilere neden
oldu.

7

Kasım

1991

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Hükümeti kurma görevini DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel’e verdi.

10

Kasım

1991

RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 12 yıl sonra ilk kez Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenlere katıldı. SSCB’ye bağlı
eyaletler bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Bağımsızlığı’nı ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülke Türkiye
oldu.

12

Kasım

1991

100.000 liralık banknotlar ile 2.500 liralık madeni paralar tedavüle çıktı.

14

Kasım

1991

İstanbul Boğazı’nda koyun yüklü Lübnan bandıralı gemi ile Filipin bandıralı gemi çarpıştı. Kazada 22.000 koyun boğaz sularına
gömüldü.

5

Aralık

1991

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve Kuvvet Komutanlarının, İstanbul’da yaptıkları denetlemeler sırasında, içtikleri
kahvede zehirli madde saptandığı açıklandı. Olayı PKK üstlendi.

11

Aralık

1991

Sedat Simavi’nin 38. ölüm yıldönümü dolayısıyla Kanlıca’daki mezarında yapılacak törenden az önce mezara konulan bir bomba
patladı. Yağan yoğun kar dolayısıyla, törene katılacak gazetecileri taşıyan otobüsün gecikmesi dolayısıyla olayda ölen yada
yaralanan olmadı.

14

Aralık

1991

Gazeteci Egemen Bostancı, Turgut Özal’ın George Bush’a hitaben yazdığı iddia edilen ‘Şükran Mektubu’nun kendisine eski MDP
Genel Başkanı emekli Orgeneral Turgut Sunalp tarafından verildiğini açıkladı.

25

Aralık

1991

PKK’lı teröristler ‘Yaşasın Kürdistan’ sloganları atarak, İstanbul Bakırköy’de bulunan bazı mağazalara  umlamı kokteylleri
attılar. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Çetinkaya’nın kardeşine ait olan Çetinkaya Mağazası’nda çıkan yangında çoğunluğu
kadın ve çocuklardan oluşan 11 kişi öldü. Şırnak Dereler Köyü yakınlarında bulunan Jandarma Komando Birliği, yaklaşık 250
kişilik bir PKK grubu tarafından basıldı. 2 Asteğmen, 1 Astsubay ve 6 Er şehit oldu.

28

Aralık

1991

Seçimlere RP’den giren ve kısa süre önce RP’den istifa eden Alparslan Türkeş, 18 Milletvekili arkadaşı ile birlikte MÇP’ye girdi.
Yapılan MÇP Kongresi’nde Genel Başkanlığa Alparslan Türkeş seçildi.

30

Aralık

1991

Hürriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği önündeki çöp bidonuna bomba konuldu. Olayı İslami Direniş örgütü üstlendi.

1

Ocak

1992

Araçlarda, sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi.

25

Ocak

1992

İstanbul’da Galleria İş Merkezi ve Kapalıçarşı’ya bombalı saldırılar düzenlendi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralındı. Saldırıları PKK

40

üstlendi.
1

Şubat

1992

Şırnak’ın Görmeç Köyü’ne çığ düştü. Jandarma Komando Bölüğü ve Köy karlar altında kaldı. 91’i asker 151 kişi hayatını
kaybetti.

6

Şubat

1992

İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu şehit edildi.

17

Şubat

1992

ANAP ve RP, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Güler İleri hakkında yolsuzluk iddiaları için ayrı ayrı gensoru önergesi
verdiler.

18

Şubat

1992

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Nursal Uçurum’un makam aracına DEV-SOL militanlarınca saldırı düzenlendi. Başsavcı ağır yaralı
olarak kurtulurken, makam şoförü ve koruma polisi hayatını kaybetti.

20

Şubat

1992

İstanbul Ticaret Odası’na bırakılan bombalı bir çantanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi.
Vergi affı ve askerlik süresini 12 aya indiren yasalar kabul edildi.

22

Şubat

1992

Yolsuzluk yaptığı iddiası ile hakkında gensoru verilen Devlet Bakanı Güler İleri, görevinden istifa etti.

26

Şubat

1992

TKPML/TİKKO terör örgütü üyesi 11 tutuklu, Kayseri Cezaevi’nden tünel kazarak firar ettiler.

1

Mart

1992

İstanbul Şişhane’de bulunan Neva Şalom Sinagogu’na bombalı saldırı düzenlendi. 1 kişi yaralandı, Sinagog’da maddi hasar
meydana geldi.

3

Mart

1992

Zonguldak Kozlu’da bulunan İncirharmanı Maden Ocağı’nda grizu patlaması meydana geldi. 1500’den fazla işçi toprak altında
kaldı. 122 işçinin cesedi çıkarılırken, 150 işçinin hayatından ise ümit kesildi.

13

Mart

1992

Erzincan’da 6.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 653 kişi hayatını kaybederken, 100.000’e yakın kişi evsiz kaldı. Rakamlar
498 ile 653 ölü arası değişiyor

21

Mart

1992

Nevruz kutlamaları Türkiye’yi kana buladı. Van, Şırnak, Cizre ve Adana’da PKK militanları Güvenlik Güçleri ile çatışmaya girdiler.
Olaylarda 38 kişi öldü. Van, Şırnak ve Cizre’de sokağa çıkma yasağı kondu.

22

Mart

1992

Şırnak Cizre’de çıkan olaylarda 3 Polis şehit oldu. Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde çıkan olaylarda 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Hakkari Yüksekova’da çıkan çatışmada 5 kişi öldü. PKK militanları Şırnak’a roketatarlarla saldırdılar, çatışmalar tüm yoğunluğu
ile devam ediyor.

23

Mart

1992

Şırnak’ta PKK’lı teröristler ile dün çıkan çatışma 20 saat sonra bitirilebildi. Şırnak Valisi, halktan evlerindeki silahları teslim
etmesini istedi. Cizre’deki olaylarda ise, Sabah Gazetesi muhabiri İzzet Keser, Güvenlik Güçleri’nin kaza kurşunu neticesi
hayatını kaybetti.

24

Mart

1992

MİT’e ait servis otobüsü İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı önünde DEV-SOL militanlarınca tarandı. 2 MİT mensubu şehit oldu, 9 kişi
yaralandı.

6

Nisan

1992

Karadeniz kıyılarında bulunan ve günlerdir kamuoyunun ilgi odağı olan Beyaz Balina, Ruslar tarafından yakalanarak geri
götürüldü.

9

Nisan

1992

İzmir Bornova Polis Okulu servis otobüsü, DEV-SOL militanlarınca tarandı. 1 Polis ile 1 Öğretmen şehit oldu. Olayın akabinde
düzenlenen operasyonlarda, teröristlerden 1’i ölü 3’ü sağ olarak ele geçirildi.

14

Nisan

1992

PKK ile girişilen çatışmalarda; Şırnak’ta 1 Teğmen, 6 Er, Elazığ’da 2 Er, Siirt’te 1 Er olmak üzere 10 Askerimiz şehit oldu.

16

Nisan

1992

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın Türkiye vergi rekortmeni olduğu açıklandı.

41

17

Nisan

1992

İstanbul’da DEV-SOL hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda 6’sı kadın 11 kişi ölü, 6 kişi ise sağ olarak ele geçirildi.
Mardin’in Savur İlçesi’nde PKK ile Güvenlik Güçleri arasında çıkan çatışmada 5 Er şehit olurken 37 terörist öldürüldü.

18

Nisan

1992

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir Polis otosu silahlı 4 terörist tarafından tarandı. Olayda 1 Polis ile 1 Bekçi şehit oldu.

2

Mayıs

1992

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli Polislere düzenlenen saldırıda 5 Polis Memuru şehit oldu, 1
Komiser Yardımcısı ağır yaralandı.

9

Mayıs

1992

1. Futbol Ligi şampiyonluğunu Beşiktaş kazandı.

16

Mayıs

1992

Şırnak Uludere’ye bağlı Işıkveren ve Taşdelen Jandarma Karakolları’na PKK militanlarınca baskın düzenlendi. Çıkan çatışmalarda
29 Asker şehit oldu, 36 teröristin ise öldürüldüğü bildirildi.

17

Mayıs

1992

İstanbul Haliç’de bulunan tarihi Galata Köprüsü, köprü altındaki bir lokantada çıkan yangın yüzünden kullanılamaz hale geldi.

1

Haziran

1992

Tatvan’da bir minibüsü durduran PKK’lılar 15 yolcuyu katlettiler.

12

Haziran

1992

Sabah Gazetesi, diğer basın kuruluşlarının tepkisine rağmen, Kurban Bayramı’nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü gazete
yayınlayarak, yıllardır gelenek haline gelen, Bayramların ilk günü haricinde gazete yayınlamama ilkesini, bozdu.

14

Haziran

1992

Türkiye’nin ilk AİDS hastası olan Murtaza Elgin (Murti) öldü.

15

Haziran

1992

Avrupa Double Trap Atıcılık Şampiyonası’nda Türkiye takım halinde şampiyon olurken, Alp Kızılsu dünya rekoru kırarak Avrupa
Şampiyonu oldu.

17

Haziran

1992

Haliç’te yapılan yeni Galata Köprüsü törenle hizmete açıldı.

18

Haziran

1992

Maddi imkânları az olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını öngören ‘Yeşil Kart’ yasası
TBMM’de kabul edildi.

19

Haziran

1992

12 Eylül Askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa TBMM’de kabul edildi.

26

Haziran

1992

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne bağlı

30

Haziran

1992

Bitlis’in Hizan İlçesi’nde 2 minibüsü durduran PKK militanları, 10 yolcuyu katlettiler.

10

Temmuz

1992

Anayasa Mahkemesi, Sosyalist Parti’nin kapatılmasına karar verdi.

28

Temmuz

1992

Naim Süleymanoğlu, Barcelona Olimpiyatları’nda, altın madalya kazandı.

29

Temmuz

1992

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP Milletvekili olan emekli Oramiral Kemal Kayacan, İstanbul’da
DEV-SOL’un Silahlı Devrim Birlikleri’ne mensup militanlarınca şehit edildi. Savaş Buldan’a ait Etiler’deki bir eve sabaha karşı
baskın düzenleyen Polis, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, eşi Mehdi Zana, kardeşi Ali İhsan Dağlı, yeğeni Alican
Buldan ile ev sahibi Savaş Buldan’ı gözaltına aldı.

3

Ağustos

1992

1.000 liralık banknotlar tedavülden kaldırıldı.

6

Ağustos

1992

İlkokullarda disiplin cezası uygulaması kaldırıldı.

10

Ağustos

1992

Kars’a bağlı Ardahan ve Iğdır İl yapıldı. Böylelikle İl sayısı 76’ya yükseldi.

11

Ağustos

1992

PKK’lı teröristler, Siirt Eruh’a bağlı Dikboğaz Köyü Jandarma Karakolu’na roketatarlarla saldırdılar. Saldırıda 6 Er şehit oldu, 9 Er
ise yaralandı.

13

Ağustos

1992

DEV-SOL’un, Ankara Maltepe ve Küçükesat’ta bulunan hücre evlerine Polis tarafından baskın düzenlendi. 2’si kadın 5 militan ölü

umlam Köyü’nü basan PKK militanları, Camii’den çıkardıkları 10 kişiyi kurşuna dizdiler.
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olarak ele geçirilirken 1’i yaralı 4 militan ise sağ olarak yakalandı.
15

Ağustos

1992

Hürriyet Gazetesi’nin İkitelli tesislerine TEM otoyolundan ateş açıldı. Can kaybı yok.

17

Ağustos

1992

Diyarbakır Lice ve Şanlıurfa Suruç’ta, PKK teröristlerinin saldırısı sonucu 8 Er şehit oldu.

19

Ağustos

1992

PKK’lı yaklaşık 300 terörist Şırnak’a saldırdı. Şehri ablukaya alan teröristler önce trafoyu havaya uçurarak Şehrin elektriğini
kestiler. Roketatar ve havan topları ile Tugay, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve Valiliğe ateş açtılar. Sabaha kadar süren
çatışmalarda 3 Er ve 1 Polis şehit oldu. Sabah 6’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kondu.

30

Ağustos

1992

İran’dan Türkiye’ye giren yaklaşık 300 PKK’lı terörist, Alan Sınır Karakolu’na saldırdı. Ağır silahlarla saldırıya geçen teröristlere
karşı Askerlerimiz karakolu kahramanca savundular. Çevre İllerden gelen takviye birlikler sayesinde teröristler püskürtüldü. 4
gün 13 saat (109 saat) süren çatışma sonucunda 10 Er şehit oldu, 43 terörist öldürüldü. Zafer Bayramı töreni öncesinde
İstanbul Vatan Caddesi’ndeki şeref tribününün altında saatli bir bomba bulundu. Tahrip gücü yüksek olduğu belirtilen bomba
uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

9

Eylül

1992

CHP tekrar açıldı. SHP’den ayrılan Antalya Milletvekili Deniz Baykal Genel Başkanlığa seçildi.

10

Eylül

1992

Ağrı’nın Habur İlçesi kırsalında PKK militanları ile çatışmaya giren Güvenlik Güçleri, 2 güne yakın süren çatışmalar sonunda 4’ü
kadın 22 teröristi ölü olarak ele geçirdiler.

13

Eylül

1992

Hakkari Şemdinli’ye bağlı Aktütün Jandarma Karakolu’na baskın düzenleyen PKK teröristleri ile çıkan çatışmada 1 Astsubay, 8
Er ve 2 Korucu şehit oldu, 30 terörist öldürüldü.

15

Eylül

1992

Dolar, Tahtakale’de 7.600 lirayı gördü.

19

Eylül

1992

Halkın Emek Partisi’nin (HEP) 2. Olağanüstü Kongresi’nde Genel Başkanlığa Ahmet Türk seçildi.

20

Eylül

1992

PKK yanlısı yayın yapan Özgür Gündem Gazetesi’nin köşe yazarı Musa Anter, Diyarbakır’da silahlı bir saldırı sonucu hayatını
kaybetti.

27

Eylül

1992

PKK Teröristleri, Bitlis Mutki kırsalında 10 Askeri şehit etti.

28

Eylül

1992

Edirne’nin tarihi Alipaşa Çarşısı, çıkan yangın yüzünden kullanılamaz hale geldi.

29

Eylül

1992

PKK’lı teröristler, Hakkari Şemdinli’ye bağlı Derecik Sınır Karakolu’na baskın düzenlediler. Karakol’dan yapılan yardım çağrısı
üzerine, yardıma gelen Cobra helikopterleri ve savaş uçakları teröristlere karşılık verdi. Çatışmada, 2 Astsubay ve 21 Er şehit
olurken 53 terörist ölü olarak ele geçirildi.

1

Ekim

1992

Bitlis’in Cevizdalı Köyü’nü basan PKK’lılar, 30 kişiyi katlettiler, evleri ateşe verdiler.

14

Ekim

1992

İstanbul Metrosu’nun ikinci aşaması olan Şişli-4.Levent bölümünün temeli atıldı.

19

Ekim

1992

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hava ve Kara Kuvvetleri’nin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda 600
teröristin öldürüldüğü, özellikle Hakurk kampı civarında şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi.

20

Ekim

1992

DYP ve SHP, ‘Turgut Özal’ı Cumhurbaşkanlığı’ndan indirmek için’ gerekli Anayasa değişikliği konusunda anlaştıklarını açıkladılar.
Bingöl Solhan yakınlarında bir yolcu otobüsünü durduran PKK’lı teröristler, 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdüler, 6 yolcu ise
yaralı olarak kurtuldu.

24

Ekim

1992

Kuzey Irak’ta imha operasyonuna devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’nın en önemli kamplarından birisi olan Hakurk
Kampı’na girdiler. PKK’lıların güneye doğru kaçtıkları belirtildi.
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26

Ekim

1992

BM Genel Sekreterliği’nden yapılan bir açıklamada, Rum Yönetimi Lideri Yorgo Vasiliu’dan ‘Kıbrıs Cumhurbaşkanı’ olarak söz
etmesi, Türkiye’de ve KKTC’de tepki ile karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, düzeltme yapılmaması üzerine BM
Genel Sekreteri Butros Gali ile olan görüşmesine gitmedi.

27

Ekim

1992

Kıbrıs Krizi, Birleşmiş Milletler’in, bir daha böyle bir şey olmıyacağına dair güvence vermesi üzerine giderildi.

4

Kasım

1992

5.000 liralık madeni paralar tedavüle çıktı. İstanbul’da ekmek 2.000 lira.

5

Kasım

1992

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak’ta yapılan operasyonun tamamlandığını, operasyonda 1.800 teröristin öldürüldüğünü ve
lojistik imkânlarının imha edildiğini, operasyon esnasında 23 Askerin şehit olduğunu, 96 Askerin ise yaralandığını bildirdi.

10

Kasım

1992

Diyarbakır’ın Hani İlçesi’ne roketatar ve havan topları ile saldıran yaklaşık 200 kişilik PKK grubu, 1 Astsubay ve 2 Polis’i şehit
ettiler, çatışmalar esnasında 9 vatandaş da hayatını kaybetti.

17

Kasım

1992

İstanbul’da, DEV-SOL teröristleri bir ekip otosunu pusuya düşürdüler. Ekip otosunda bulunan 4 Polis Memuru şehit oldu.

24

Kasım

1992

İspanya’da yapılan Dünya Karate Şampiyonası’nda 80 kiloda mücadele eden Veysel Bugün dünya şampiyonu oldu.

7

Aralık

1992

Antalya’da bir polis otobüsünü düzenlenen silahlı saldırıda 1 Komiser ile 3 Polis Memuru şehit oldu, 25 Polis Memuru ise
yaralandı.

27

Aralık

1992

Haldun Simavi’ye ait Sarayburnu isimli yolcu gemisi, Kuruçeşme açıklarında bombalanarak batırıldı. Olayda 1 kişi öldü. Sabotajı,
Halkın Kurtuluş Güçleri ve DEV-SOL ayrı ayrı üstlendi.

11

Ocak

1993

İstanbul Polisi, Lucky-S adlı Panama bandıralı bir gemide 15 ton uyuşturucu ele geçirdi.

15

Ocak

1993

Bingöl ile Diyarbakır’ın Kulp İlçesi arasında bulunan PKK kampları havadan bombalandı. 150 PKK’lının öldüğü açıklandı.

20

Ocak

1993

Eski ANAP hükümetlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapan Safa Giray ve Cengiz Altınkaya’nın yolsuzluk yaptıkları
gerekçesiyle dokunulmazlıkları kaldırıldı ve Yüce Divan’a sevk edildiler.

21

Ocak

1993

Anayasa Mahkemesi, dini bayramlarda Bayram Gazetesi dışında gazete çıkarılmasını yasaklayan yasa hükümlerini Anayasa’ya
aykırı bularak iptal etti.

24

Ocak

1993

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Ankara’daki evinin önünde bulunan arabasına konan bomba ile öldürüldü. Suikasti,
saldırıdan hemen sonra İslami Kurtuluş Örgütü üstlendi, ancak bugüne kadar bir netlik kazanmadı.

27

Ocak

1993

Uğur Mumcu’nun cenazesi, Türkiye’nin her yanından Ankara’ya gelen yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Suikastte
şüphelerin İran destekli terör örgütlerinin üzerinde toplanması cenaze törenini, laiklik, cumhuriyet ve demokrasiye bağlılık
mitingine dönüştürdü.

17

Şubat

1993

Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis’in bindiği askeri helikopter, Ankara yakınlarında düştü. Helikopterde bulunanlardan
kurtulan olmadı. Genelkurmay, olayın teknik bir arızadan meydana geldiğini açıkladı, ancak kamuoyunda sabotaj ihtimali
üzerinde ağırlıkla duruldu.

24

Şubat

1993

TBMM İnsan Hakları Komisyonu, ‘Said-i Nursi’nin nereye gömüldüğünün araştırılmasını ve itibarının iadesi’ raporunu kabul etti.

7

Mart

1993

DEV-SOL terör örgütünün Türkiye’deki beyni olarak kabul edilen Bedri Yağan, İstanbul’daki bir hücre evinde Polis’in düzenlediği
baskın sonucu 4 militan arkadaşı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

18

Mart

1993

500.000 liralık banknotlar tedavüle çıktı.

19

Mart

1993

PKK lideri Abdullah Öcalan ile PKK’ya göre daha ılımlı olan Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi lideri Kemal Burkay’ın, iki örgüt

44

arasında işbirliği protokolü imzaladıkları öğrenildi.
21

Mart

1993

Nevruz kutlamaları nedeniyle çıkan olaylarda yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı. Balıkesir, Tunceli ve İstanbul’da çıkan
çatışmalarda 11 kişi yaralandı. Geçen yıl şiddetli çatışmaların yaşandığı, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde ise Nevruz kutlamalarına izin
verilmedi.

25

Mart

1993

İstanbul Bahçelievler’de, DEV-SOL’a ait bir hücre evine baskın düzenleyen Polis, 3 militanı ölü olarak ele geçirdi.

29

Mart

1993

DYP ile SHP’nin beraber verdikleri Anayasa değişikliği teklifinde, milletvekili yemininde yer alan ‘Laik cumhuriyete ve Atatürk
ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma’ cümlesi ile ‘Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü...’ cümlesindeki ‘millet’ kelimesinin
kaldırılması istendi.

30

Mart

1993

Özel radyolar, izinsiz yayın yaptıkları gerekçesiyle Hükümet tarafından kapatıldı. Kapatma kararı kamuoyunda büyük tepki ile
karşılandı. Araçlara protesto amacıyla siyah kurdeleler takıldı.

14

Nisan

1993

Beyaz balina Aydın, 1 yıllık aradan sonra tekrar Karadeniz’in Gerze sahillerine geri döndü.

17

Nisan

1993

Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliğinden dolayı sabah saatlerinde öldü. Özal’ın ölüm haberinin
duyulmasıyla ülkede tam anlamıyla bir şok yaşandı. Atatürk’ten sonra görevi başında ölen ikinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın
vefatı dolayısıyla 5 günlük yas ilan edildi. Yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya indirildi, spor müsabakaları iptal
edildi, radyo ve televizyonlar yayın akışlarını değiştirdiler.

21

Nisan

1993

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı son yolculuğuna uğurlamak için sabahın erken saatlerinde TBMM’nden cenaze
namazının kılınacağı Kocatepe Camii’ne kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Kocatepe Camii’nde Generaller saygı duruşunda
bulunurken, cenazeye katılan on binlerce kişi tekbir getirdi. Cenaze törenine 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı
Vekili ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, ANAP Genel
Başkanı Mesut Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş, diğer tüm siyasi partilerin liderileri ile yüzü aşkın yabancı
devlet temsilcisi katıldı. 100.000’den fazla kişinin katıldığı cenaze namazından sonra top arabasına konan Turgut Özal’ın  uml,
başkentlilerin büyük sevgi gösterisi eşliğinde Havaalanı’na getirildi. Cenaze, uçakla İstanbul’a getirildi.

22

Nisan

1993

Cumhurbaşkanı Özal’ın cenazesi, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra, 100.000 fazla kişinin oluşturduğu kortej
eşliğinde Vatan Caddesi’nde yaptırılan Anıt Mezara defnedildi. Özal’ın ölümünün hemen ardından, İstanbul’a gömülme vasiyeti
üzerine, bir Anıt Mezar yaptırılması kararlaştırılmıştı.

28

Nisan

1993

İstanbul Ümraniye’de çöp faciası yaşandı. Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazı patlayınca havaya uçan çöpler bir
mahallenin üzerine çöktü. Çöp yığınının altında kalan 13 evde, çoğu kadın ve çocuk 39 kişi öldü.

7

Mayıs

1993

DEP, ‘HEP’in kapatılma ihtimali üzerine’ resmen kuruldu. Genel Başkanlığa Yaşar Kaya seçildi.

13

Mayıs

1993

1993 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından yazar Yaşar Kemal’e verildi.

16

Mayıs

1993

TBMM’de yapılan 3. tur oylama sonucunda DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9.
Cumhurbaşkanı seçildi.

25

Mayıs

1993

150’ye yakın PKK’lı terörist, Bingöl-Elazığ karayolunu kesti. 20’ye yakın aracı durdurup kimlik kontrolü yaptı. Durmayan bir
araca ateş açıp içinde bulunan 1 asker ve 1 kadını öldürdüler. Kimlik kontrolü yaptıkları yolcuları asker ve sivil olarak ayırıp 50
kişiyi kaçırdılar. Bunlardan 33 eri kurşuna dizerek şehit ettiler. Olay yerine gelen Güvenlik Güçleriyle girdikleri çatışmada 10
PKK’lı öldürüldü, teröristlerin kaçırdığı 13 er, 1 polis ve 8 vatandaş kurtarıldı. Olayın duyulması üzerine Başbakan Vekili Erdal
İnönü, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu’ndan geçen “PKK’ya af kararnamesini” ertelediğini açıkladı.
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28

Mayıs

1993

Salman Rüşdi’nin yazdığı ‘Şeytan Ayetleri’ adlı kitabın Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanmasını protesto eden göstericiler, Cuma
Namazı çıkışında Kaynak Yayınevini bastılar. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 25 kişi yaralandı.

8

Haziran

1993

Devlet Bakanlığı’ndan istifa eden Tansu Çiller, DYP Genel Başkanlığı’na resmen aday olduğunu açıkladı.

13

Haziran

1993

DYP Olağanüstü Kongresi’nde 1. turda Tansu Çiller 574 oy alırken, İsmet Sezgin 320 ve Köksal Toptan 212 oy aldılar ve her iki
adayda 2. tur oylamaya katılmayacaklarını açıkladılar. Yapılan ikinci tur oylamada Tansu Çiller 933 oyla DYP Genel Başkanı
seçildi.

15

Haziran

1993

Cumhurbaşkanı Demirel, Hükümeti kurma görevini DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’e verdi. Böylelikle Tansu Çiller, Türkiye’nin
ilk kadın Başbakanı ünvanını kazandı.

27

Haziran

1993

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın bir süre önce yaptığı ‘Turistik yörelerede saldıracağız’ açıklamasından sonra PKK, ilk saldırısını
Antalya’da yaptı. Patlama sonucunda ölen veya yaralanan olmadı.

30

Haziran

1993

Siirt’te Jandarma karakolu PKK’lı teröristlerce basıldı, 12 asker şehit oldu, 8 terörist öldürüldü. Teröristler, Van’da bir oteli
kundakladılar, 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Diyarbakır’da, askeri bir araca ateş açıldı, 1 asker şehit oldu.

1

Temmuz

1993

Mardin’de bir mezrayı basan PKK’lılar 7 kişiyi katlettiler. Yol kesen PKK’lılar, bir yolcu otobüsünün şoförünü ve muavinini
öldürdüler. Bir tankeri de ateşe vererek şoförünü öldürdüler. Tansu Çiller’i protesto etmek için DYP’den istifa eden Milletvekili
Tevfik Diker, DYP’ye geri döndü.

2

Temmuz

1993

Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat etkinlikleri için Sivas’ta bulunan yazar Aziz Nesin’in bir gün önce yaptığı konuşmada; “Kuran’ın
devri bitmiştir.” Demesi üzerine Cuma Namazı’ndan çıkan bazı gruplar slogan atıp yürüyüşe geçerek Vilayet önünde toplandılar.
Aziz Nesin ve beraberindekilerin Madımak Oteli’ne geldikleri haberini alan 10.000’den fazla gösterici, Otel’in önünde toplanarak
slogan atmaya ve Otel’i taşlamaya başladılar. Göstericilerin dağılması için Polis havaya ateş açtıysada başarılı olamadı. Bu
sırada bazı kişiler Otel’in önünde bulunan araçları yaktılar ve Otel’in girişine benzin dökerek ateşe verdiler. Yangın kısa sürede
üst katlara sıçradı. İtfaiye, kalabalık yüzünden Otel’e güçlükle yaklaşabildi. İçeride bulunanlar ise linç edilme korkusuyla dışarı
çıkamadılar. Yangın’ın büyümesi üzerine, göstericiler Otel’in çevresinden uzaklaştılar, İtfaiye bu esnada yangına müdahale
edebildi. Aziz Nesin, İtfaiye merdiveniyle Güvenlik Kuvvetlerince Otel’den çıkarıldı ve koruma altına alındı. Daha birçok kişinin
kurtarılmasına rağmen 37 kişi yanarak veya dumandan boğularak can verdi. Olaylarda 14’ü Polis olmak üzere 60 kişi yaralandı.
35 kişi gözaltına alındı. Olayların dahada büyümemesi için Şehirde sokağa çıkma yasağı kondu. Olay sonrasında, kameralardaki
görüntüler üzerine 122 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltında bulunanların sayısı 157’ye ulaştı.

3

Temmuz

1993

Muğla Bodrum’da aynı anda 4 ayrı noktada birden orman yangınları çıktı.

11

Temmuz

1993

Türkiye Güzeli Arzum Onan, Avrupa Güzeli seçildi.

12

Temmuz

1993

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Ağar atandı.

14

Temmuz

1993

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güneydoğu’da Cudi, Gabar ve Tanin dağlarını, PKK’lılardan temizlemek için savaş uçakları ve kobra
helkopterleriyle bombaladığı esnada, Iğdır Aralık’a bağlı Yenidoğan Jandarma Karakolu’nu basan teröristler, 6 Er, 1 Astsubay ve
1 Bekçiyi şehit ettiler. Anayasa Mahkemesi, HEP’in (Halkın Emek Partisi) kapatılmasına karar verdi.

16

Temmuz

1993

Sivas’ta Madımak Otel’inde 37 kişiyi yakarak öldürmekten sanık 157 kişiden 91’i tutuklanarak Cezaevi’ne gönderildi.

14

Ağustos

1993

Kars’ın Digor İlçesi’nde 4.000’den fazla kişi İlçe içinde PKK bayrakları ile yürüyüşe geçti. Güvenlik Kuvvetlerinin yürüyüşü
engellemek amacıyla ateş açmaları sonucu 5’i kadın 9 kişi öldü, 51 kişi yaralandı.

9

Eylül

1993

ATV kuruldu. Kuruluş Sabah grubu içersinde televizyon yayıncılığı yapıyor.
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11

Eylül

13

Eylül

14

Eylül

1993

SHP’nin 4. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın seçildi.
Borsa, Karayalçın’ı selamladı. 10 Eylül Cuma günü 12 bin 948 olan indeks bugün 13 bin 555’e kadar çıktı. Bu çıkıştan sonra
borsanın yılbaşından bu yana olan getirisi yüzde 238.5’e yükseldi.

1993

Hüsamettin Cindoruk, tekrar TBMM Başkanlığı’na seçildi.

16

Eylül

1993

Ankara’da bir gün önce gözaltına alınan DEP Genel Başkanı ve Özgür Gündem Gazetesi sahibi Yaşar Kaya tutuklandı.

21

Eylül

1993

Kanal D kuruldu. Kuruluş Doğan grubu içersinde televizyon yayıncılığı yapıyor.

29

Eylül

1993

Antalya’da, askeri uçak bir evin üstüne düştü. Pilot ile evde bulunanlardan 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

5

Ekim

1993

PKK, Siirt ve Batman’da gerçekleştirdiği baskınlarda 35 vatandaşımızı katletti.

21

Ekim

1993

PTT’nin “T”sinin satışı Anayasa Mahkemesi’nce durduruldu. PTTnin “T”sinin özelleştirilmesi aşamasında çıkarılan kanun
hükmündeki kararnamenin iptal edilmesi istemiyle Mümtaz Soysal ve 92 arkadaşının Anayasa Mahkemesi’nde açtığı iptal davası
sonuçlandı. Mahkeme ilk önce “Yürütmenin durdurulması” yetkisinin olup olmadığını onayladı. 3’e karşı 8 oyla kabul edilen bu
karar aynı zamanda bir “içtihat kararı” niteliği kazanmış oldu. (Yani Anayasa Mahkemesi herhangi bir konuda yürütmenin
durdurulması kararı verebilir. Bu yetkiyi daha önce Anayasa Mahkemesi hiç kullanmamıştı.) İkinci oylama PTT’nin “T”si
konusunda yürütmenin durdurulmasının oylaması oldu ve bu da 5’e karşı 6 oyla kabul edildi. Başkan Özden yürütmenin
durdurulması yönünde oy kullandı. Üçüncü olarak kararnamenin iptali tartışıldı ve bire karşı 10 oyla iptaline karar verildi.

22

Ekim

1993

Siirt Baykan’a bağlı Derince Köyü’nü basan PKK’lı teröristler, 9’u kadın, 13’ü çocuk 22 kişiyi katlettiler, 8 kişi ise yaralı olarak
kurtuldu. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, Diyarbakır Lice’de açılan ateş sonucu şehit oldu.
İlçe’ye giriş ve çıkışlar yasaklandı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

26

Ekim

1993

Türkiye’nin ilk etyemezler lokantası, İzmir Vejeteryan Derneği tarafından İzmir’de açıldı. Başkan Tarık Araslı, ileride kuracakları
sistemle hormonsuz sebze ve meyve üreteceklerini açıkladı.

23

Eylül

1993

2000 olimpiyatlarının İstanbul’da yapılması için aylardır sürdürdüğümüz çabalar sonuç vermedi. Monaco’da yapılan oylamada
Türkiye sadece 7 oy alabildi ve ilk turda kaybetti. Olimpiyatlar, 4. turda 43 oy alan Sydney’de yapılacak. Büyükşehir Belediye
Başkanı Sözen, tepkisini, “Oyunlar, zenginler kulübünün elinde bir alet olmayı sürdürüyor” sözleriyle gösterdi.

12

Kasım

1993

Yapı Kredi Bankası, Türkiye’de ilk kez sadece üniversiteliye özel hazırlanmış “University Telecard, University World Card” ve
kredili mevduat hesabından oluşan üniversite bankacılığı başlattı. Bu hizmetle, üniversite öğrencileri kredi kartı ile alışverişin,
Telecard ile 24 saat bankacılık hizmetinin yanı sıra kredili mevduat hesabı ile her an kullanabilecekleri hazır krediye sahip
olacaklar.

13

Kasım

1993

İstanbul’un içme suyu sorununu çözecek olan “büyük melen projesi”nin finansmanında kullanılacak 1 milyar 50 milyon dolar
tutarındaki kredinin 500 milyon dolarlık ilk dilimine ilişkin anlaşma Tokyo’da imzalandı. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul’a
yılda 1 milyar 484 milyon metreküp su sağlanacak. (Halen 590 milyon metreküp su veriliyor) Kredi yedi yılı ödemesiz 25 yıl
vadeli ve yıllık yüzde 3 faizli.

25

Kasım

1993

İSKİ skandalında ‘klor davası’na başlandı. Satın alınan klorun bedelinin yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hakim
karşısına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, İSKİ eski Genel Müdürü Ergun Göknel, yardımcısı Ziya
Kurtaran ve işadamı Halil Bezmen’den Göknel ve Kurtaran tutuklanarak cezaevine konuldu.

6

Aralık

1993

Üç ayrı davadan tutuklu olan İSKİ eski Genel Müdürü Ergun Göknel’in İsviçre’deki Amerikan Discon Bank’ta 670.000 Alman
Markı ve 30.000 Amerikan Doları bulunduğu tespit edildi. Göknel’in tüm hesaplarına el konuldu. Savcılık, İsviçre’deki paranın da
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iadesini istedi.
12

Aralık

1993

DEP’in 1. Olağan Kongresi’nde Genel Başkanlığa Hatip Dicle seçildi.

29

Aralık

1993

Kılavuzköy Jandarma Karakolu’nu basan teröristler, 12 Eri şehit etti. Çatışmada 7 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Mardin’in
Savur İlçesi’nde devriye gezen 2 Polis Memuru teröristlerce şehit edildi.

30

Aralık

1993

Dışişleri eski Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil öldü.

1

Ocak

1994

‘Ateş tuğlası’ ithalinde öngörülen gümrük oranlarının indirimi Hükümet tarafından durduruldu. Bu karar en çok, Başbakan Tansu
Çiller’in DYP Genel Başkanı seçilmesinde büyük rol oynayan DYP Van Milletvekili Yalım Erez’e yaradı. (Erez, Türkiye’nin en
büyük ateş tuğla üreticisi olan Haznedar ateş tuğla şirketinin sahibidir.)

5

Ocak

1994

‘İSKİ’de yolsuzluk yaptıkları’ gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve SHP İl Başkanı
Yüksel Çengel aklandılar.

7

Ocak

1994

Askerlik tekrar 15 aydan 18 aya çıkarıldı. Yedeksubaylık 12 aydan 16 aya, kısa dönem askerlik ise 6 aydan 8 aya çıkarıldı.

10

Ocak

1994

Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA, NATO zirvesine katılmak için Belçika’ya gidecek olan Başbakan Çiller’e bu ülkede
suikast planlandığını Türkiye’ye bildirdi. Çiller, bu gelişme üzerine yolculuğuna iki saat gecikme ile çıktı.

13

Ocak

1994

Başbakan Tansu Çiller ile Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin arasında bir süredir yaşanan gerginlik krize dönüştü. Çetin, Brüksel’de
Çiller’e refakat etmediği gibi dönüştede Başbakan’ın uçağı yerine THY ile döndü. Güneydoğu’da sürdürülen operasyonlarda, Kato
Dağı’nda 64 PKK’lı öldürüldü.

15

Ocak

1994

Moody’s şirketinden sonra Standard & Poors’da Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Döviz yükselmeye başlarken borsa düşüyor.

19

Ocak

1994

Döviz serbest piyasada artışına devam ediyor, Dolar 17.100 lira, Mark 9.750 lira.

22

Ocak

1994

Başbakan Çiller’in ‘köstebek’ olarak suçladığı DYP Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Serdaroğlu görevinden istifa etti.

23

Ocak

1994

PKK, Mardin’e bağlı iki köyde çoğu çocuk ve kadın olan 20 kişiyi katletti. Saldırıda kimyasal silah kullanıldığı ileri sürüldü.

24

Ocak

1994

Türkiye’nin ilk uydusu olan Türksat 1A, Fransız Guyanası’ndan fırlatıldıktan 12 dakika sonra roketinde meydana gelen bir arıza
neticesi havada imha edildi.

26

Ocak

1994

Türk Lirası %13.6 oranında devalüe edildi. 24 Ocak 1980’den beri ilk kez Türk Lirası devalüe edilmiş oldu. Abdullah Öcalan’ın
Suriye’de yıllardır ‘Ahmet Casım Musa’ adıyla yaşadığı ortaya çıktı.

28

Ocak

1994

Türksat uydularının pahalı ve teknik olarak yetersiz olduğuna dair raporun hasıraltı edildiği ortaya çıktı. Bodrum açıklarında
kayalıklardan oluşan Kardak Adası, Türk-Yunan ilişkilerinin birdenbire gerginleşmesine yol açtı. Olay, bir Türk gemisinin Kardak
kayalıklarında karaya oturmasıyla başladı. Yunanlılar, adanın kendilerine ait olduğunu, Türkler’in gemiyi kurtarmaya hakları
olmadığını öne sürdü. Bu iddia, ilişkileri gerginleştirdi. Ada etrafında Türk ve Yunan savaş gemileri dolaşmaya başladı. Bu arada,
olayla ilgili olarak haber yapmak üzere bölgeye giden Hürriyet Haber Ajansı muhabirleri Aykut Fırat ve Cesur Sert, adaya Türk
bayrağı dikince, ortalık büsbütün karıştı. Adaya çıkan Yunan askerleri, Türk bayrağını indirerek, Yunan bayrağını çektiler. Yunan
hücumbotları da adayı kuşattı, ancak iki Türk hücumbotunun geldiğini görünce kendi karasulrına döndüler.

29

Ocak

1994

50 Türk savaş uçağı, PKK’nın Irak’ta bulunan Zeli kampına harekât başlattı. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Şevki Erek,
bütçe açığının, terörle mücadelede yapılan askeri harcamalardan kaynaklandığını söyledi.

30

Ocak

1994

Mehmetçik, Kardak’ta! Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Sualtı Taarruz Timleri (SAT), sabaha karşı çok kısa süren başarılı bir
operasyonla, adeta tereyağından kıl çekercesine, tek kurşun atmadan, kan dökmeden adaya çıktı ve Türk bayrağını dikti.

48

Amerika devrede... ABD Başkanı Çiller ve Demirel’le yaptığı telefon görüşmelerinde yumuşak bir üslupla itidal tavsiye etti. Bu
tavsiyeye Türk yetkililerinin cevabı, “Bu durumu kabul etmiyoruz” oldu. Türkiye’nin cevabı açıktı. Yunanlılar çekilmediği
takdirde, Türk askeri adadan ayrılmayacaktı. Bu kararlı tutum etkisini gösterdi ve Amerika’nın çabası sonucu Yunan askerleri
sabah saat 06.00’da adayı  umlamızı zorunda kaldılar. 3 saat sonra da Türk askerleri adadan ayrıldı. İki ülkeyi savaşın
eşiğine kadar getiren Kardak krizinin çözümü daha sonra diplomatlara bırakıldı. – Yapılan düzenlemelerle Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerindeki sınır illerinde sınır ticareti yapılabilmesi imkânı sağlandı.
1

Şubat

1994

Türk Hava Kuvvetleri, Suriye’nin Halep şehrinden Ermenistan’ın Erivan şehrine gizlice ‘PKK militanları ve silah’ taşıyan Rus ve
Ukrayna uçaklarını tespit etti.

2

Şubat

1994

Dünya Bankası’nın, 1 yıl önceden Hükümeti uyardığı ve para krizinin geleceğini bildirdiği ortaya çıktı.

4

Şubat

1994

Devlet Denetleme Kurulu’nun kamuoyuna açıkladığı, devalüasyondan önce Merkez Bankası’ndan dolar alan bankaların listesi
siyaseti sarstı. Bu bankalar arasında ANAP Lideri Mesut Yılmaz’ın kardeşine ait Tekstilbank ile Başbakan Çiller’e yakınlığı ile
tanınan Hüsnü Özyeğin’e ait Finansbank’da bulunuyor.

9

Şubat

1994

Suudi Arabistan ve Libya’dan maddi yardım aldığı iddia edilen Refah Partisi için Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı.

10

Şubat

1994

Piyasalarda yaşanan fırtına dinme sürecine girmesine rağmen borsadaki düşüş durmadı. Borsa bileşik endeksi 7 Şubat’taki 18
bin 212 puanlık konumundan bugün 14 bin 87 puana geriledi.

12

Şubat

1994

PKK tarafından Tuzla Tren İstasyonuna konan zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu 5 Yedek Subay Öğrenci şehit oldu. Bu
olayla birlikte son bir haftada sadece İstanbul’da meydana gelen patlamaların sayısı 7’yi buldu.

16

Şubat

1994

DEP Genel Başkanı Hatip Dicle; “Seçimlere girmek istiyoruz. Artık silahlar sussun, kardeş kanı akmasın” dedi.

17

Şubat

1994

Merkez Bankası tarafından alınan önlemler dövizdeki yükselişi durdurdu. Piyasa yeni yönetime kısa süreli bir avans verdi ancak
bu avans olumlu şekilde kullanılamadı.

19

Şubat

1994

DEP’in Ankara’da ki Genel Merkez binası kimliği belirlenemiyen kişilerce bombalandı. 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

22

Şubat

1994

2 gün önce gazetelerde yer alan bir haberde, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın, 31 Aralık 1993’de Kuveyt gazetesi Al
Anbaa’ya verdiği bir demeçte Atatürk ve Türkiye’de ki rejim aleyhine beyanlarda bulunduğu iddia edilmiş, Erbakan ise bu olayı
yalanlamıştı. Al Anbaa Gazetesinden bugün yapılan bir açıklamada, Erbakan yalanlanarak, demecin doğru olduğu açıklandı. DEP
Lideri Hatip Dicle yaptığı bir açıklamada “Tuzla’daki bombalama eylemi savaş ortamının bir gereğidir. Öldürülen Yedek Subay
Öğrencileri ise askeri hedeftir.” Demesi üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş: “Eşkiyayı Bekaa’da aramaya
gerek yok. Maalesef bunların bir kısmı Yüce Meclis’in çatısı altındadır.” Dedi.

23

Şubat

1994

Başbakan Çiller, Refah Partisi’nin Bosna-Hersek için toplanan yardım paralarını göndermediği ve parti için kullandığını iddia etti
ve yakın bir zamanda bununla ilgili açıklamalar yapacağını iddia etti.

24

Şubat

1994

Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Hajrudin Somun, RP’nin kendilerine hiç para göndermediğini söyledi. Devlet Bakanı
Necmettin Cevheri ise RP’nin topladığı 26 milyar liradan sadece 6 milyar lirasını teslim ettiklerini, kalan 20 milyar lirayı ise
göndermediklerini tespit ettiklerini söyledi. RP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, parayı partinin değil partililerin
topladığını, paranın Bosna Hersek Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in bir temsilcisine verildiğini ve kaç para olduğunu
bilmediklerini söyledi. Türkiye, cep telefonlarından ilk kez “alo” dedi. Türkiye’de cep telefonlarının kullanıma açıldığı tarihten,
1998 yılına kadar abone sayısı yıldan yıla artış göstererek, 1994 sonunda 85 bine, 1995’te 300 bine, 1996’da 670 bine 1997
yılında 1.5 milyona ulaştı. 1998 yılı mayıs ayında ise cep telefonu olanların sayısı 1.7 milyon kişiyi buldu. Türkiye’deki GSM
kullanıcılarının yüzde 87’sini erkeklerin, yüzde 13’ünü ise kadınların oluşturduğu saptandı. En çok tercih edilen cep telefonu
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markalarında ilk üçü sırasıyla Ericson, Nokia ve Panasonic aldı.
25

Şubat

1994

Cumhurbaşkanı Demirel yaptığı bir açıklamada, Ordunun DEP’ten rahatsızlığını kendisine ilettiğini söyledi. Bosna Hersek’in
yardımlardan sorumlu Devlet Bakanı Hasan Muratoviç, yaptığı bir açıklamada: “Refah Partisi’ni ve Necmettin Erbakan’ı
tanıyorum. RP’den beş kuruş gelmedi.” Dedi. PKK, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına düzenlediği bir sabotajla, hattın
Şırnak-İdil yakınlarındaki bölümünü havaya uçurdu. RP’li Milletvekili Hasan Mezarcı Meclis’te yaptığı basın toplantısında Atatürk
için: “Selanikli biri benim Atam olamaz. Ben veled-i zina değilim.” Dedi. Atatürk’ü karalamaya yönelik bazı belgeleri basın
mensuplarına verdi.

26

Şubat

1994

Atatürk’e dil uzatan RP’li Hasan Mezarcı’ya tüm Türkiye’de sert tepki gösterildi. Basın mensuplarına dağıttığı Osmanlıca
belgelerin sahte olduğu, imla hatalarıyla ve yanlışlarla dolu olduğu açıklandı. RP’nin Bosna’ya yardım diye  umlamızı l ve
Freiburg kentlerindeki Yapı Kredi ve Volks Bank şubelerine gönderdiği paralar hakkında Alman Savcıları soruşturma başlattı.
DEP, 27 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerden çekildiğini açıkladı.

27

Şubat

1994

RP Milletvekili Hasan Mezarcı’nın Akyazı Müftülüğü yaptığı sırada 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddia edildi. Necmettin
Erbakan yaptığı bir açıklamada, Mezarcı’nın RP’yi bağlamayacağını söyledi. RP, Hasan Mezarcı’yı partiden ihraç ettiğini açıkladı.

2

Mart

1994

TBMM, 6 DEP Milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak, Hatip Dicle ve Orhan Doğan Meclis
çıkışında Polis tarafından gözaltına alındı. Leyla Zana, Ahmet Türk, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık ise gözaltına alınmamak için
TBMM’den çıkmayacaklarını açıkladılar. DEP’li Milletvekilleri TCK’nın 125. maddesi uyarınca idamla yargılanacaklar.

3

Mart

1994

DEP Milletvekili Selim Sadak ve eski RP Milletvekili Hasan Mezarcı’nın da dokunulmazlımları kaldırıldı. DEP Milletvekillerinin DGM
Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral tarafından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a gönderilen bir yazı üzerine gözaltına
alındığı açıklandı. Milletvekillerinin Meclis kapısında gözaltına alınması ise sert bir şekilde eleştiriliyor. Gözaltına alınmamak için
Meclis’ten dışarı çıkmayan DEP’li Milletvekillerinin eylemi ise devam ediyor.

5

Mart

1994

Birleşmiş Milletler, Bosna Hersek’te oluşturulacak yer altı askeri güce katılmak için Türkiye’nin yapmış olduğu başvuruyu kabul
etti. Türkiye, Bosna’ya 2000 asker gönderecek. Yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden Alaattin Çakıcı, Gazeteci Hıncal Uluç’u
kendisinin vurdurttuğunu söyledi.

7

Mart

1994

Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand, DEP Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak gözaltına alınmaları nedeniyle Avrupa
Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Martinez’e bir mektup göndererek, Konseyin devreye girmesini istedi.

10

Mart

1994

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’ye Kürtlere özerklik hakkı verilmesi için çağrı yapılmasına ilişkin bir karar aldı.

13

Mart

1994

İstanbul Boğazı’nda 2 Kıbrıs Rum Bandıralı petrol tankeri çarpıştı. Bu büyük kazada Boğaz alevler içinde kalırken, 26 kişi
kurtarıldı, 11 gemicinin cesedi bulundu, 21 denizci kayıp.

14

Mart

1994

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Boğazdaki kazadan sonra Kazak ve Azeri petrolünün Boğazlardan taşınmasının imkansız hale
geldiğini söyledi. Başbakan Çiller, gelecek yıl Nevruz’un milli bayram ilan edileceğini söyledi.

15

Mart

1994

İstanbul Fatih’te bir birahaneye, aşırı dinciler tarafından bomba atıldı, 1 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

16

Mart

1994

Osmanlı Hanedanı’nın 85 yaşındaki lideri Mehmet Orhan Osmanoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu Fransa’nın Nice kentinde öldü.
DGM Başsavcısı Nusret Demiral, DEP’li 6 Milletvekilinin ‘vatan hainliği’ suçlamasıyla yargılanacağını söyledi.

17

Mart

1994

Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Neidim tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de 2.000’in
üzerinde tefeci var ve yıllık hacimleri 100 trilyon liranın üzerinde. Raporda ayrıca son 10 yılda tefeciler tarafından 60 kişinin
öldürüldüğü belirtildi. Dolar %6.1 oranında değer kazandı.
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18

Mart

1994

Dolar %10.9, Mark %15 değer kazandı. Faizleri %265’e çıkaran Merkez Bankası dövizdeki yükselişi önleyemedi.

20

Mart

1994

Piyasalardaki şok devam ediyor.

23

Mart

1994

Amerika’da yerleşik Yer altı derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s şirketi, seçimlere 3 gün kala Türkiye’nin kredi notunu
düşürdü. Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Daniella Mitterand, cezaevinde bulunan DEP Milletvekili Leyla Zana’ya bir muktup
yazarak, serbest bırakılmaları için tüm enerjisini harcayacağını belirtti.

25

Mart

1994

Dünya Bankası, sürpriz bir karar alarak Nisan ayında Türkiye’ye vereceği 100 milyon dolarlık krediyi askıya aldığını açıkladı.

26

Mart

1994

Cumhurbaşkanı Demirel seçimlere 24 saat kala yaptığı açıklamada, ‘DYP-SHP Koalisyonunun oylarının %40’ın altına düşmesi
durumunda zor durumda kalacaklarını’ belirtti.

27

Mart

1994

Seçimler yapıldı. DYP ve RP seçimlerden güçlenerek çıkarken, ANAP ve SHP oy kaybına uğradı. Seçim tahmininde bulunan
kamuoyu araştırma şirketlerinin bütün tahminleri boş çıktı.

28

Mart

1994

İstanbul (Recep Tayyip Erdoğan) ve Ankara (Melih Gökçek) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları dahil olmak üzere 5 Büyükşehir
ve 26 İl Belediye Başkanlığı kazanan Refah Partisi, seçimin galibi oldu.

31

Mart

1994

Çeşitli yerlerdeki çöplüklerde çok sayıda yanmış oy pusulaları bulunması seçimlere hile karıştırıldığı şüphesinin doğmasına yol
açtı.

1

Nisan

1994

Orman Bakanı Hasan Ekinci, ‘Halkımız boşuna endişelenmesin, Devletin Valileri RP’li başkanları adım adım izleyecekler.’ Dedi.

2

Nisan

1994

İstanbul Kapalıçarşı’da bir boya sandığında patlatılan bomba, 2 turistin ölümüne, 9’u yabancı 18 kişinin yaralanmasına neden
oldu.

5

Nisan

1994

Tarihi ‘5 Nisan’ kararları açıklandı. Türkiye, tarihinin en büyük kemer sıkma politikasına hazırlanıyor. Önlemler: -Hububat,
şekerpancarı ve tütün dışındaki tarımsal ürünlere sübvansiyon kaldırılacak.
-Emeklilik yaşı artırılacak.
-Memura yılın 2. yarısı için bütçe ödenekleri ölçüsünde zam yapılacak. Aylık vergi iadesi ödemeliri kaldırılacak.
-KİT’lerin bir kısmı kapatılacak, bir kısmı ise özelleştirilecek.
Ek Vergiler: -Lüks taşıt sahiplerinden, birden fazla konut sahiplerinden, şirketlerden, gelir ve kurumlar vergisi ödeyen vergi
mükelleflerinden, bir defaya mahsus vergi alınacak.
Zamlar: -Çay, şeker, akaryakıt, sigara ve içkiye zam yapılacak.
Döviz: -Dolar %38.8 oranında devalüe edildi.

6

Nisan

1994

Hükümet 5 Nisan kararlarının ilk gününde beklemediği bir şokla karşılaştı. İstikrar paketine güvenen Merkez Bankası TL
faizlerini düşürünce bazı bankalar dolara hücum edince doların fiyatı %24 arttı.

7

Nisan

1994

Almanya, NATO antlaşmaları çerçevesinde verdiği silahların Güneydoğu’da sivil halka karşı kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye’ye
ikinci kez silah ambargosu koydu. Hiç unutmam felaket kızmıştım!!!

8

Nisan

1994

Başbakan Tansu Çiller’in ‘beynimin yarısı’ diye nitelendirdiği Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Vekili Osman Ünsal, dolar şoku
yüzünden bu görevinden alınarak Başbakanlık Müsteşarlığı’na atandı. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesi üzerine dolar TL
karşısında %15 oranında değer kaybetti.

9

Nisan

1994

Sanayinin iki devi Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı, Cumhurbaşkanı Demirel’den Anayasa’nın 119. maddesini işleterek ‘olağanüstü
hal ilan ederek ekonomiye el koymasını’ istediler.

13

Nisan

1994

10 Nisan’da Taksim Meydanı’nda yapılan ‘Sırp katliamını kınama mitingi’nin laiklik karşıtı gösteriye dönüşmesi üzerine, RP Lideri

51

Erbakan partisinin Grup toplantısında bu gösteriyi ‘halk ayaklanması’ olarak değerlendirdi. Erbakan: “RP, bir gün mutlaka
iktidara gelecek ama bu geçiş dönemi tatlı mı olacak, kanlı mı olacak, buna halk karar verecek.” Dedi.
14

Nisan

1994

Cumhurbaşkanı Demirel, Erbakan’a cevaben: “Zor kullanarak, kan, gözyaşı pahasına netice alınabileceğini aklından geçirme.
Demokrasiyi tehdide kalkma.” Dedi.

4

Mayıs

1994

Başbakan Çiller’in 29 Nisan tarihinde iki Bakanı ile yaptığı gizli telefon görüşmesi basına sızdırıldı. Kimin kaydedip sızdırdığı
tespit edilemiyen bantta, Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş’in görev süresinin uzatılması için görüşme yapıldığı ortaya
çıktı.

11

Mayıs

1994

RP’nin Bosna için topladığı paraları organize eden Süleyman Mercümek’in, batan Marmarabank ve TYT Bank’ta 1.8 milyon dolar
ile 100 bin markı bulunduğu ortaya çıktı.

15

Mayıs

1994

1993-94 Futbol sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı.

25

Mayıs

1994

Başbakan Çiller’in ekonomik kararlarına muhalefetini sürdüren Cumhurbaşkanı Demirel, Devlete 100 trilyon liralık kaynak
sağlaması beklenen ‘lojman satışı yasasını’ veto etti.

28

Mayıs

1994

IMF Başkanı Camdessus, ‘Ekonomik pakete tam destek verdiklerini’ açıkladı.

31

Mayıs

1994

Ekonomik kriz nedeniyle çaresizliğe düşen otomotiv işçileri, işverenlere ‘2 ay ücretsiz, 2 ayda yarım ücretle’ çalışmayı önerdiler.

5

Haziran

1994

Eski DEP Milletvekili Leyla Zana’ya olan yakınlığıyla tanınan Güneydoğu’lu işadamları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı
Koray, Bolu Yığılca’ya bağlı Karakuş Köyü yolu kenarında öldürülmüş olarak bulundular. Yapılan kriminal inceleme sonucunda,
eylemde kullanılan silahın, Behcet Cantürk ve üç yakınının öldürülmesi olayında kullanılan silahla aynı olduğu anlaşıldı.

7

Haziran

1994

Bir süre önce yakalanan İBDA-C militanlarının sorgularında çaldıklarını itiraf ettikleri Hz. Muhammed’in torunları tarafından
yazılan paha biçilmez Kuran-ı Kerim’i satın alan Ayşegül Tecimer gözaltına alındı. Tecimer, sorgusunda Kuran-ı Kerim’i
Londra’da sattığını itiraf etti. Kuran-ı Kerim bir hafta sonra Tecimer’in yalısının bahçesinde bulundu.

16

Haziran

1994

Anayasa Mahkemesi DEP’i kapattı. Kararın açıklanmasından birkaç saat önce Brüksel’e kaçan Milletvekilleri Remzi Kartal,
Mahmut Kılınç, Naif Güneş, Zübeyir Aydar, Nizamettin Toğuç ve Ali Yiğit, mücadelelerini yurt dışında sürdüreceklerini
açıkladılar.

24

Haziran

1994

RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın kızı Zeynep, Ankara Sheraton Oteli’nde muhteşem bir düğünle evlendi!!!

27

Temmuz

1994

Gelibolu Milli Parkı’nda, 25 Temmuz günü çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın 30 bin hektarlık alan
yandıktan sonra söndürülebildi. Orman Müdürü Talat Göktepe, söndürme çalışmalarına nezaret ederken ölüm tehlikesi geçiren 5
görevliyi kurtardı, ancak kendisi öldü.

3

Ağustos

1994

DEP’li tutuklu Milletvekilleri Sırrı Sakık, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Leyla Zana ve Ahmet Türk ile tutuklu Bağımsız Milletvekili
Mahmut Alınak, geniş güvenlik önlemleri altında DGM’ye getirilerek duruşmaya çıkarıldılar.

7

Ağustos

1994

Ankara DGM Başsavcılığı, yazar Aziz Nesin hakkında ‘Sivas olaylarının tahrikçisi’ olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

27

Ağustos

1994

Başbakan Çiller, ABD’nin Türkiye’ye yaptığı yardımları şarta bağlamasına (İnsan haklarına uymak gibi) tepki göstererek, şarta
bağlı bölümün Türkiye tarafından kullanılmayacağını bildirdi.

30

Ağustos

1994

Türkiye’nin ilk uydusu Türksat 1B, uzayda yörüngesine oturdu.

31

Ağustos

1994

Rize’nin RP’li Belediye Başkanı Şevki Yılmaz, Atatürk’e suikast düzenlemekten dolayı idam edilen Ziya Hurşit’in adını bir caddeye
verdi. Savcılığın talebi üzerine gönderdiği listede ise caddenin ismini Ziya Paşa olarak değiştirdi.
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6

Eylül

1994

Prof. Dr. Toktamış Ateş’e İstanbul Beşiktaş’ta bir sergide kitaplarını imzalarken, saatli bomba ile suikast düzenlenmek istendi.

8

Eylül

1994

6 yıldır Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Genel Müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Orhan Güvenen, Kahire’de bir konferansta iken
görevinden alındı. Prof. Güvenen, enflasyon rakamları ile oynaması için şiddetli baskılara maruz kalmış ancak bu baskılara
boyun eğmemiş biri olarak kamuoyunda tanınıyordu. Belki istatistiklere karşı neden dikkatli olunması gerktigini bu örnekten
anlarsiniz!

9

Eylül

1994

Yasadışı Dev-Sol (DHKP/C) örgütünün lideri Dursun Karataş, firarından 5 yıl sonra Fransa’da yakalandı.

19

Eylül

1994

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından 1989’da Amerika’dan Türkiye’ye getirilerek Emlak Bankası Genel Müdürü
yapılan Engin Civan, Alaattin Çakıcı’nın adamı olan Davut Yıldız tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın arkasında, yine Özal’ın
yakın adamlarından biri olan batık müteahhit Selim Edes çıktı. Davut Yıldız, olayı Çakıcı’nın talimatıyla yaptığını itiraf etti.

4

Ekim

1994

Azerbaycan Başbakanı Hüseyinov’a bağlı birlikler Gence’de ayaklandı. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, halkı isyanı bastırmaya
çağırdı. İsyan kısa sürede bastırıldı, Hüseyinov Azerbaycan’dan kaçtı. (Olayda Türkiye’nin parmağı olduğu iddia edildi.)

8

Kasım

1994

Bir süre önce Akdeniz’de Polis tarafından yakalanmak istenirken mürettebat tarafından batırılan Kısmetim-1 ve Lucky-S
gemilerindeki 17.100 kg uyuşturucunun sahibi Nejat Daş, İstanbul’da yapılan duruşmasından sonra kaçtı!!!

10

Kasım

1994

Anıtkabir’deki Atatürk’ün ölüm yıldönümünü anma töreninde, Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çiller, Genelkurmay Başkanı İ.
Hakkı Karadayı, Bakanlar ve Milletvekilleri saygı duruşuna hazırlanırken, protokolün önüne fırlayan Mahmut Kaçar, elindeki
Kuran-ı Kerim’i havaya kaldırarak, “Sizi Kuran’a davet ediyorum.” Diye bağırarak tekbir getirdi. Kaçar, güvenlik görevlilerince
gözaltına alındı.

19

Kasım

1994

İstanbul’da yapılan Dünya Halter Şampiyonası’nda sporcumuz Halil Mutlu, 7 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı,
Naim Süleymanoğlu’da 5 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı.

5

Aralık

1994

Amerika’da en büyük tıp ödülü olarak kabul edilen ‘Philip Levine’ ödülünü, kanser tedavisiyle ilgili çalışmalarından dolayı Kıbrıslı
Türk doktor Prof. Ten Feizi kazandı. Prof. Feizi, İngiltere’de Tıp Araştırma Merkezi Başkanlığı’nı yapıyor.

8

Aralık

1994

Kapatılan DEP’in eski Milletvekilleri Leyla Zana, Ahmet Türk, Selim Sadak, Orhan Doğan ve Hatip Dicle PKK üyesi oldukları ve
yardım-yataklık yaptıkları gerekçesiyle 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık, yattıkları süre
 umlamızı alınarak tahliye edildiler.

19

Aralık

1994

Brüksel’de toplanan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girişini onaylamadı ve 6 Mart 1995 tarihindeki
toplantıya bıraktı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, DEP Milletvekilleri konusunda eleştiri bombardımanına tutuldu
ve terörle mücadelede insan haklarına riayet gösterilmesi istendi.

26

Aralık

1994

37 kişinin yanarak can verdiği Sivas olayları davası sonuçlandı. 36 kişi beraat ederken, 66 sanık ise 2 ila 15’er yıl arasında
çeşitli cezalara çarptırıldılar. (Karar Yargıtay tarafından bozuldu ve dava tekrar görüşülmeye başlandı.)

29

Aralık

1994

11 yıldır kaza yapmayan THY’nın Mersin isimli uçağı Van’a inişe geçerken tepeye çakıldı. 76 yolcu ve mürettebattan 54’ü öldü.

3

Ocak

1995

ABD Merkezi Haber Alma Örgütü’nün (CIA) son raporunda Türkiye ekonomisi ile ilgili kara bir tablo çizilirken, İstanbul bir
uyuşturu merkezi olarak tanımlandı.

7

Ocak

1995

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 8. Cumhurbaşkanı Özal’ın ‘Federasyon fikrini’ hiç affetmeyeceğini söyledi.

9

Ocak

1995

Cumhuriyet tarihinin ilk sivil Anayasası için RP’nin muhalefetine rağmen ANAP, DYP ve SHP 20 maddelik değişiklik için
çalışmaya başladılar.
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11

Ocak

1995

Alman Der Spiegel Dergisi’nde yayınlanan yazısında ‘Türkiye Cumhuriyeti baskı ve vahşet sistemi yarattı.’ Diyen ünlü yazar
Yaşar Kemal hakkında ağır eleştiriler yapılıyor.

16

Ocak

1995

Mesut Yılmaz, “Darbe tehlikesini inanmıyorum ama 12 Mart gibi sevimsiz bazı yönlendirmeler gelebilir” dedi. Cumhuriyet
tarihinin en büyük değerdeki kağıt parası, 1 milyon liralık banknotlar bugün tedavüle çıkarıldı. İlgililerin görüşüne göre yeni
banknotların taklidi zor, hatta imkansız.

25

Ocak

1995

Kısa sürü sonra yapılacak Solda Birlik Kurultayı sonrasında, Koalisyon’un bozulması olasılığına karşı, Başbakan Tansu Çiller MHP
Genel Başkanı Alparslan Türkeş’ten destek istedi. “Eğitim Gönüllüleri Vakfı” kuruldu. Koç, Sabancı,  umlam, Borusan ve
Çukurova gruplarının sahipleri, DİE eski Başkanı Orhan Güvenen, Merkez Bankası eski Başkanı Bülent Gültekin ve Milli Eğitim
Bakanı Nevzat Ayaz, eğitimde devletin yükünü azaltmak amacıyla bir araya gelerek Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı kurdular.

29

Ocak

1995

Murat Karayalçın ve Deniz Baykal sonunda Hikmet Çetin üzerinde uzlaşarak birleşmeyi kabul ettiler.

30

Ocak

1995

ABD, sürpriz bir kararla Hazar Denizi petrol boru hatının (Bakü-Ceyhan petrol boru hattı projesi) Türkiye’den geçmesi projesine
destek verdi. TÜSİAD tarafından hazırlanan “konjonktür raporu” açıklandı. Raporda 1994’te başlayan durgunluğun 1995’te de
devam edeceği ve orta vadeli bir istikrar programına şiddetle ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Rapora göre belirsizliğin sürmemesi
için ilk şart, iktisadi alıcılara güven veren siyasi bir iradenin olması. 1994’te gerileyen reel ücretlerin 95’te de aynı eğilimi
sürdürmesinin sosyal sorunları ağırlaştıracağı belirtildi.

6

Şubat

1995

Avrupa Birliği’ne girmenin ilk adımı olan Gümrük Birliği antlaşması imzalandı. Yunanistan, Kıbrıs’ın tam üyelik görüşmelerinin
başlaması kaydıyla vetosunu kaldırdı. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasına katılmak için 1963 Ankara Anlaşması’yla girdiği yolda
iki önemli adım bugün Brüksel’de atıldı. Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın’ın da katıldığı Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin AB
ülkeleriyle gümrük birliğini öngören anlaşma imzalandı. Gümrük Birliği Anlaşması, üç bölümden oluşuyor Gümrük birliğinin
tamamlanmasına ilişkin karar, ortaklığın diğer anlaşmalarda geliştirilmesine dair karar, mali işbirliği deklerasyonu. –Beşbin ve
bin liralıklar bozuk para oldu! Madeni bin ve 5 bin liralar bugün tedavüle çıkarıldı. İçerdikleri düşük oranda metalle para basma
maliyetini üçte bir oranında azaltan yeni bin liralıklarda yüzde 90 bakır, yüzde 10 çinko bulunuyor. Beşbin liralık madeni
paralarda ise bu oran yüzde 70 bakır, yüzde 30 çinko şeklinde değişiyor.

12

Şubat

1995

İstanbul’da hava kirliliğinin tehlike sınırlarını aştığı açıklandı. Valilik kaloriferlerin ve sobaların mümkün olduğu kadar az
yakılması uyarısında bulundu.

15

Şubat

1995

Kuzey Irak, Mesut Barzani ve Celal Talabani güçleri arasında fiilen ikiye bölündü.

17

Şubat

1995

Başbakan Çiller’in ekonomi danışmanı Hüsnü Özyeğin’in ABD’de bulunduğu yıllarda borsa ve emlak vurgunculuğu nedeniyle
mahkemeye verildiği ortaya çıktı.

19

Şubat

1995

CHP çatısı altında sağlanan birleşme sonrasında Genel Başkanlık görevine seçilen Hikmet Çetin, Hükümet’in devamı için
Başbakan Çiller’e 13 şart ileri sürdü. Çiller, Çetin’in şartlarını kabul ettiğini açıkladı.

22

Şubat

1995

Bir süre önce gerçekleştirilen bir operasyonla ‘Tarihi eser kaçakçılığı’ndan yakalanan Ayşegül Tecimer’in yalısına düzenlenen
operasyonu yöneten Mali Şube Müdür Yardımcısı görevinden alınırken, alıcı kılığına giren Emniyet Amiri istifa etti.

23

Şubat

1995

Emlakbank eski Genel Müdürü Engin Civan’ın İsviçre Bankalarındaki 6 ayrı gizli hesabında yaklaşık 5.5 milyon dolarlık bir
serveti olduğu ortaya çıktı.

28

Şubat

1995

Başbakan Çiller’in mal bildiriminde yer almayan 7 milyar lira değerinde ikinci bir yatı olduğu ortaya çıktı.

17

Mart

1995

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile çalışan Tarık Ümit, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.
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12

Mart

1995

İstanbul Gazi Mahallesi’nde akşam saatlerinde Alevilere ait üç kahvehane, sayıları belirlenemeyen kişilerce tarandı, olayda 1 kişi
öldü 5 kişi yaralandı. İstanbul’da gece çok gergin geçti, Alevilerin yoğun olarak yaşadıkları semtlerde protesto gösterileri yapıldı.

13

Mart

1995

Bir gün önce meydana gelen olayın akabinde binlerce kişi Gazi Mahallesinde protesto gösterisi yapmak üzere toplandı. Yasadışı
sol örgütlerin provakasyonu ile harekete geçen halk, Polis’e ateş açtı, Poliste karşılık verince ortalık bir anda savaş alanına
döndü. Olaylarda 17 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Olayların giderek tırmanması üzerine Valilik, Gazi
Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağı koydu. İstanbul’un çeşitli semtlerindede gösteriler yapılıyor. Polis, Gazi Mahallesine giriş
çıkışları yasakladı. Şehir çok gergin saatler yaşıyor.

14

Mart

1995

Gazi Mahallesi’nde konan sokağa çıkma yasağına rağmen çatışmalar yer yer devam ediyor. Olayların bir türlü yatıştırılamaması
üzerine Askeri birlikler Gazi’ye sevk edildi. Göstericiler sokaklara kurdukları barikatları ateşe vererek Güvenlik Kuvvetlerinin
müdahale etmesini engelliyorlar.

15

Mart

1995

Korkulan oldu. Gazi’deki olaylar Ümraniye’ye sıçradı. Ümraniye’de çıkan olaylarda 4 kişi öldü. Ümraniye’de de sokağa çıkma
yasağı kondu. Diğer şehirlerdede gösteriler yapılmaya başlandı. Türkiye diken üstünde.

17

Mart

1995

Fransız Le Monde gazetesi Fransız şirketlerinin silah sattıkları ülkelerde önemli miktarda rüşvet dağıttıklarını açıkladı. Türkiye,
bu dönemde Fransa’dan yaklaşık 8 milyar dolarlık silah almıştı.

18

Mart

1995

Turist Ömer lakabıyla ünlenen Türk sinemasının yıldızlarından Sadri Alışık öldü.

20

Mart

1995

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan (1974) sonraki en kapsamlı harekatı başlatarak 35.000 askerle Kuzey Irak’a
girdi.

21

Mart

1995

Genelkurmay’dan yapılan açıklamada, Kuzey Irak’ta 200 PKK’lı öldürülürken yaklaşık 3.000 PKK’lının çembere alındığı bildirildi.

24

Mart

1995

DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Fetullah Gülen ile bir araya gelerek görüştü.

27

Mart

1995

Çankaya Köşkü’nün iki numaralı bürokratı emekli Hakim Tümgeneral Muzaffer Başkaynak, Cumhurbaşkanı Demirel’in yurtdışı
gezilerini eleştirerek istifa etti.

31

Mart

1995

Hükümet, TSK’nın Kuzey Irak’tan çekilmesinden sonra bölgenin güvenliğini Kürt Liderler Talabani ve Barzani’ye bırakmaya karar
verdiğini açıkladı.

2

Nisan

1995

Alman Die Welt gazetesi görülmemiş bir hata yaparak PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını Atatürk diye tanıttı.

3

Nisan

1995

Emeklilik yaşını yükselten SSK Yasası’nın derhal çıkmasını isteyen Çiller, yasaya direnen Çalışma Bakanı Aydın Güven Gürkan’a
“Bu yasa için Hükümeti bile bozarım” dedi.

8

Nisan

1995

PKK Lideri Öcalan ve yüzlerce teröristin Kuzey Irak’a yapılan harekattan bir gün önce Suriye’ye kaçtıkları anlaşıldı!!!

11

Nisan

1995

GAP Projesinin bir parçası olan Şanlıurfa-Harran su kanallarına, Başbakan Çiller tarafından ilk su verildi.

12

Nisan

1995

Hollanda’da, ‘Kültür Konferansı’ adı altında toplanan Kürt Parlamentosu’na tepki olarak Hollanda Büyükelçisi Zeki Çelikkol
hemen Ankara’ya çağrıldı.

13

Nisan

1995

Başbakan Çiller ile Çalışma Bakanı A. Güven Gürkan arasındaki SSK Yasa tasarısıyla ilgili gerginlik, Çiller’in Gürkan’a “Ya bunu
yap, ya da istifa et” demesi üzerine krize dönüştü.

14

Nisan

1995

Körfez Savaşı’ndan beri kapalı olan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının açılması ile ilgili karar BM Güvenlik Konseyi’nde
oybirliği ile kabul edildi.

23

Nisan

1995

Kuzey Irak’a düzenlenen askeri harekata destek için başlatılan ‘Haydi Türkiye, Mehmetçik’le el ele’ kampanyasında toplanan
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bağışlar 4 trilyon lirayı aştı.
1

Mayıs

1995

1 Mayıs kutlamaları olaysız ve sakin bir şekilde kutlandı.

7

Mayıs

1995

Beşiktaş, sezonun bitimine 2 hafta kala Şampiyonluğunu ilan etti.

12

Mayıs

1995

Rusya Başbakanı Çernomordin ile Başbakan Çiller, Rusya’dan Türkiye’ye ikinci doğal gaz boru hattının yapımı için anlaştılar.

16

Mayıs

1995

Memurların öğle tatillerinin Cuma Namazı’na göre belirlenmesini öngören yasa teklifi Koalisyonda bir krize neden oldu.

27

Mayıs

1995

DYP İstanbul eski İl Başkanı Orhan Keçeli, Özer Çiller’in mafya ile işbirliği yaptığını öne sürdü.

2

Haziran

1995

Kilis, Karabük ve Yalova il oldu.

5

Haziran

1995

Başbakan Çiller, mafya üyelerinin mal varlıklarına el konulmasına olanak tanıyan bir yasal düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

9

Haziran

1995

Avrupa Parlamentosu üyesi 3 kadın, kendilerine ‘orospu’ diyerek hakaret eden Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir’i, Başbakan
Çiller’e şikâyet ederek özür dilemesini istediler. Pardon ama doğru söze ne denir…

12

Haziran

1995

Tunceli İli kırsalında, PKK tarafından pusuya düşürülen Askerlerimizden 22 kişi şehit oldu.

13

Haziran

1995

Şehit Polis’in Cenazesinde konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir’in, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Algan
Hacaloğlu’na yönelik sözleri CHP’de büyük tepkiye neden oldu. CHP, Menzir görevden alınana kadar yer altı karara imza
atmıyacağını açıkladı.

16

Haziran

1995

Tunceli’de bir karakolu basan PKK militanları, 20 Askeri şehit ettiler.

23

Haziran

1995

CHP’li Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Hükümetin verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek Bakanlık görevinden istifa etti.

3

Temmuz

1995

Tunceli şehir merkezinde Güvenlik Güçleriyle çatışmaya giren PKK militanları, 4 Polisi şehit ettiler.

5

Temmuz

1995

RP Genel Başkanı Erbakan, Avrupa ile entegrasyonun Türkiye’ye hilekârlık ve homoseksüellik getireceğini, erkeğin erkekle
evleneceğini ileri sürdü.

6

Temmuz

1995

Ünlü yazar Aziz Nesin, İzmir Foça’da geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

7

Temmuz

1995

Irak sınırında başlatılan operasyonda 90 PKK militanı öldürüldü, 5 Asker şehit oldu.

14

Temmuz

1995

Isparta’nın Senirkent İlçesinde meydana gelen sel faciasında 70 kişi hayatını kaybetti.

25

Temmuz

1995

İstanbul Altın Borsası açıldı.

31

Temmuz

1995

Sözde sürgünde Kürt Parlamentosu, 2. Toplantısını Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaptı.

4

Ağustos

1995

Yer altı Borsalar Federasyonu’nun (FIVB) yayınına göre, Haziran 1994-Haziran 1995 yılları arasında geçen bir yıllık sürede
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yüzde 144.1’lik artışla 44 üye borsa arasında birinci oldu. Yine 1995’in ilk altı ayında da
borsa bileşik endeksi yüzde 76’lık artışla geçen yılki dünya birinciliğini korudu.

8

Ağustos

1995

Türkiye, Yunanistan’ı PKK’ya verdiği destek için Birleşmiş Milletler’e şikayet etti.

25

Ağustos

1995

ANAP Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu, THY uçağında bir hostesi tokatlıyarak dövmesi kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı.

27

Ağustos

1995

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, iki ayrı yerde meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

29

Ağustos

1995

Rize’de meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

3

Eylül

1995

İstanbul Fatih’teki bir birahane dinci militanlar tarafından silahla tarandı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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7

Eylül

1995

PKK militanları, Hatay’da bir maden ocağında çalışan işçilerden 9’unu kurşuna dizerek katletti.

10

Eylül

1995

Hakkari’de çıkan çatışmada 16 PKK militanı öldürüldü.

12

Eylül

1995

Nur Cemaatinin önde gelen isimlerinden Yeni Asya Gazetesi’nin sahibi Mehmet Kutlular’ın kızı Vildan Kutlular 17 yaşında, aşırı
dozda eroinden dolayı öldü.

15

Eylül

1995

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde çıkan çatışmada, 51 PKK militanı öldürüldü.

17

Eylül

1995

İzmir Gaziemir’de, Tansaş Cafe önündeki çöp bidonuna konan bombanın patlaması sonucu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

19

Eylül

1995

CHP-DYP Koalisyonu bozuldu.

1

Ekim

1995

Afyon Dinar’da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremde 90 kişi öldü, 212 kişi yaralandı.

7

Ekim

1995

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta bulunan PKK’lılara yönelik bir sınır ötesi harekata başladı.

13

Ekim

1995

Tansu Çiller Hükümeti, TBMM’de 230 ret oyuyla güvenoyu alamadı.

30

Ekim

1995

DYP ve CHP arasında kurulan 52. Hükümet, Başbakan Tansu Çiller tarafından açıklandı.

4

Kasım

1995

İzmir’de meydana gelen sel felaketinde 57 kişi öldü.

5

Kasım

1995

CHP-DYP Koalisyon Hükümeti, 172 ret oyuna karşılık, 243 kabul oyuyla güvenoyu aldı.

15

Kasım

1995

Türk Milli Futbol Takımı , İsveç ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi.

30

Kasım

1995

Nesim Malki’nin öldürülmesinin ardından ilişkili olduğu isimlerden borsacı Yener Kaya, İstanbul’da otomobilinin içinde yakılarak
öldürüldü.

4

Aralık

1995

Başbakan Tansu Çiller; “ABD, Türkiye’nin Avrupa’ya girmesini istemiyordu. Bunu ben değiştirdim. Jeanne d’Arc gibiyim. Bu
yüzden beni tarih yazacak.” Dedi.

5

Aralık

1995

Bonn’da Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile görüşen Başbakan Çiller, Gümrük Birliği ve PKK ile mücadele konusunda tam
destek aldığını açıkladı.

8

Aralık

1995

İngiliz The Times Gazetesi, Başbakan Çiller’in Gümrük Birliği için Kıbrıs konusunda taviz verdiğini ileri sürdü.

10

Aralık

1995

Avrupa Parlamentosu’nun 13 Aralık’da oylanacak Gümrük Birliği anlaşmasından sonra, Türkiye’yi PKK ile masaya oturmaya
çağıran bir tasarı görüşeceği kamuoyuna sızdı.

11

Aralık

1995

Kürt tasarısının, Dışişleri yetkililerince Çiller ve Baykal’a önceden bildirildiği ileri sürüldü. PKK lideri Abdullah Öcalan, seçimden
sonra kurulacak yeni hükümetin karar verme sürecine kadar ateşkes ilan edeceğini açıkladı.

12

Aralık

1995

Avrupa Parlamentosu’nda görüşülecek olan tasarı, Türkiye’nin tepkisi üzerine iptal edildi.

13

Aralık

1995

Avrupa Parlamentosu, 149 ret oyuna karşılık 343 oyla Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı. (

15

Aralık

1995

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz: “Sayıştay, Çiller’in ve benim mallarımı incelesin. En ufak bir şaibede siyaseti bırakırım.”
Dedi.

16

Aralık

1995

Çiller, Yılmaz’ın teklifini kabul ederek mal varlığının Sayıştay tarafından incelenmesini kabul etti ve Sayıştay’a malvarlığının
incelenmesi için başvuruda bulundu.

21

Aralık

1995

Seçim sonrasında devalüasyon olacağına dair söylentiler ile yükselen faizler aylık vadede %120’ye fırladı.

24

Aralık

1995

Genel seçimler yapıldı. RP: %21.1 ile birinci parti olurken, ANAP ikinci, DYP ise üçüncü parti oldu.
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25

Aralık

1995

Çiller ve Yılmaz, RP ile Koalisyon kurmayacaklarını açıkladılar.

26

Aralık

1995

TÜSİAD, tarihinde ikinci kez, gazetelere verdiği ilanla sağduyu çağrısı yaparak ANAP-DYP Koalisyonunun kurulmasını
arzuladığını açıkladı.

27

Aralık

1995

Ege Denizi’nde, Yunan Jetleri tarafından tacize uğrayan F-4 savaş uçağımız Midilli adası yakınlarında düştü. Pilotlardan birisi
kurtarıldı, diğer pilot ise aranıyor.

28

Aralık

1995

Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çiller’i dışlayarak KKTC’ye geniş siyasal güvenceler veren bir deklarasyon imzaladı.

10

Ocak

1996

Cumhurbaşkanı Demirel, Hükümeti kurma görevini RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’a verdi.

17

Ocak

1996

Trabzon’dan Rusya’nın Soçi Limanı’na sefer yapan Avrasya Feribotu, 180 yolcu ve 45 mürettebatı, Muhammet Emin Tokcan
liderliğindeki Çeçen eylemcilerce kaçırıldı.

20

Ocak

1996

4 gündür devam eden rehine olayında, Çeçen eylemcilerden dördü teslim oldu. Feribota düzenlenen operasyonda ise 5 eylemci
yakalandı.

21

Ocak

1996

Doç.Dr. Ufuk Uras’ın Genel Başkanlığı’nda Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu.

22

Ocak

1996

13 yaşındaki İngiliz Sarah Cook ile Kahramanmaraş’lı Musa Kömeağaç’ın imam nikahıyla evlendiklerinin ortaya çıkması
Türkiye’de ve İngiltere’de şok etkisi yarattı. İngiliz kamuoyu Hükümetlerine, Sarah’ın İngiltere’ye dönmesi için Türkiye’ye baskı
yapmasını istiyor. Türk kamuoyu ise Sarah’ı ‘Milli Gelin’ ilan etti. Türkiye ve İngiltere arasında krize neden olan bu evliliğe
çözüm aranıyor.

29

Ocak

1996

Bir Türk şilebinin Ege Denizi’nde bulunan Kardak Kayalıkları’na çarpması neticesi, Kayalıkların hukuki statüsü Türk ve Yunan
kamuoyunda ateşli bir şekilde tartışılmaya başlandı. Türk ve Yunan gazetecilerin karşılıklı olarak kayalıklara bayrak dikmesi
üzerine Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğine geldi. Yer altı girişimler sonucu gerginlik bir nebze azaltılabildi.

23

Şubat

1996

Türkiye – İsrail askeri eğitim ve işbirliği antlaşması imzalandı.

26

Şubat

1996

Ünlü işadamı Vehbi Koç vefat etti.

4

Mart

1996

Türkiye – İsrail savunma sanayi antlaşması imzalandı.

6

Mart

1996

Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığında 53. Hükümet kuruldu. Kabinede 17 DYP’li ve 15 ANAP’lı Bakan yer aldı. (ANAYOL)

7

Mart

1996

Ünlü yazar Yaşar Kemal, yayınlanan bir yazısı dolayısıyla yargılandığı davada, İstanbul DGM tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına
çarptırıldı.

20

Mart

1996

Deli dana hastalığının insanlarada bulaşabileceği yolundaki açıklamalardan sonra, Avrupa’da ve Türkiye’de deli dana paniği
başladı. Avrupa ülkeleri, İngiliz dana etinin ülkelerine girişini yasaklarken, hastalıklı etlerin daha önceden Türkiye’ye sokulduğu
iddiaları üzerine Türkiye’de tavuk ve balık eti satışlarında patlama yaşandı.

3

Nisan

1996

Rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay cezaya çarptırılan Emlakbank eski Genel Müdürü Engin Civan, cezasını tamamlayarak
Metris Cezaevi’nden tahliye oldu.

9

Nisan

1996

DYP Genel Başkanı Çiller hakkında, RP tarafından verilen TEDAŞ ihalesi konusunda Meclis Soruşturması açılması önergesinde,
ANAP Genel Başkanı Yılmaz’ın, partisinin milletvekillerini serbest bırakması koalisyonda yeni bir kriz yarattı.

11

Nisan

1996

Diyarbakır’ın Hani ve Lice ile Bingöl’ün Genç İlçeleri kırsalında bir haftadır devam eden operasyonlarda öldürülen PKK’lı
militanların sayısının 110’a ulaştığı açıklandı. 30 askerimiz ise şehit oldu.
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24

Nisan

1996

Çiller hakkında RP tarafından verilen önerge, Genel Kurulda 140’a karşı 373 oyla kabul edildi.

28

Nisan

1996

Bitlis’in Güroymak İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 27 PKK’lı öldürüldü.

1

Mayıs

1996

İstanbul Kadıköy’de düzenlenen ‘1 Mayıs’ mitinginde çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 50’den fazla kişi yaralandı.

11

Mayıs

1996

RP’nin iddia ettiği, Çiller’in Başbakanlıktan ayrılmadan kısa bir süre önce örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiği iddaları
üzerine, bunu kanıtlayan gizli bir belge basına sızdırıldı.

14

Mayıs

1996

Çiller, örtülü ödenekle ilgili olarak açıklamada bulunmayacağını, bu konunun devlet sırrı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı
Demirel, Çiller’in kendisine bilgi vermesini istedi.

18

Mayıs

1996

Cumhurbaşkanı Demirel’e İzmit’te Fuar alanındaki tören esnasında İbrahim Gümrükçüoğlu tarafından silahlı suikast girişiminde
bulunuldu. Demirel olaydan yara almadan kurtulurken, Koruma Müdürü Şükrü Çukurlu kolundan, bir gazeteci ise ayağından
yaralandı. Gümrükçüoğlu yakalandı.

3

Haziran

1996

2.Habitat İnsan Yerleşimleri Konferansı İstanbul’da başladı. 20.000 den fazla kişinin toplantılara katıldığı açıklandı.

4

Haziran

1996

Başbakan Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesinin Meclis gündemine alınması 122’ye karşı 316 oyla kabul edildi.

4

Haziran

1996

Başbakan Yılmaz istifa kararı aldı. Yaptığı açıklamada, ANAP’ın RP ve Çiller’in başında bulunduğu DYP ile Hükümet
kurmayacağını belirtti. TBMM’de yapılan oylamalarda, Çiller hakkında verilen mal varlığı soruşturma önergesi kabul edilirken,
Erbakan hakkında verilen mal varlığı soruşturma önergesi reddedildi.

6

Haziran

1996

RP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ANAYOL Hükümetinin güven oylaması kararının Resmi
Gazete’de yayınlanması üzerine Başbakan Yılmaz istifasını Demirel’e sundu.

7

Haziran

1996

Cumhurbaşkanı Demirel, Hükümeti kurma görevini RP Lideri Erbakan’a verdi.

14

Haziran

1996

TSK’nın Kuzey Irak’ta sürdürdüğü ‘Tokat Operasyonu’nda 90 PKK’lının öldürüldüğü açıklandı. 6 askerimiz ise şehit oldu.

19

Haziran

1996

DYP Genel Başkanı Çiller hakkındaki örtülü ödenek iddialarına ilişkin önerge, 246’ya karşı 259 oyla TBMM’de reddedildi.

23

Haziran

1996

HADEP Kongresi’nde, salondaki Türk bayrağı indirilerek yerine PKK örgütünün bayrağı ve Abdullah Öcalan’ın posteri asıldı. Olay
tüm yurtta büyük bir tepki ile karşılandı.

25

Haziran

1996

Türk bayrağının indirilmesi olayına tepki olarak tüm yurtta bayrak asma kampanyası başlatıldı.

27

Haziran

1996

Kuzey Irak’ta devam eden Tokat Operasyonu’nda 45 PKK’lının daha öldürüldüğü açıklandı.

28

Haziran

1996

RP Genel Başkanı Erbakan’ın Başbakanlığında RP-DYP Koalisyon Hükümeti, Türkiye’nin 54. Hükümeti olarak kuruldu. Anlaşmaya
göre, Başbakanlık dönüşümlü olarak eldeğiştirecek.

30

Haziran

1996

‘Refah gelirse darbe olur’ sözleriyle dikkatleri çeken DYP Kilis Milletvekili Doğan Güreş, bu Hükümete destek vereceğini açıkladı.
Tunceli’de kendisine hamile süsü veren PKK’lı terörist Zeynep Kınacı, bayrak töreni esnasında belinde sarılı bulunan bombayı
patlattı. Olayda 6 asker şehit oldu, 30 asker yaralandı.

1

Temmuz

1996

Türkiye’nin ilk nükleer reaktörü, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde yapılmaya başlandı.

8

Temmuz

1996

DYP-RP tarafından kurulan 54. Hükümet, TBMM’de 265’e karşı 278 oyla güvenoyu aldı.

10

Temmuz

1996

Türksat 1C uydusu, Güney Amerika’da bulunan Fransız Guyanası’nın Kourou Uzay Üssü’nden uzaya fırlatılarak geçici
yörüngesine yerleşti. Türk Sanat Müziği’nin usta seslerinden Hamiyet Yüceses, 84 yaşında Marmaris’te öldü.

13

Temmuz

1996

Başbakan Erbakan, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini kapsayan 17 trilyonluk dev bir ‘Hayvancılık Projesi’

59

hazırladığını açıkladı.
16

Temmuz

1996

Refahyol’a ‘ret’ oyu veren Emre Gönensay, İsmet Sezgin, Cavit Çağlar, Köksal Toptan, Rifat Serdaroğlu, Mehmet Köstepen,
Mehmet  umlam ve Refaiddin Şahin DYP’den istifa ettiler.

23

Temmuz

1996

Refahyol koalisyonu Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Çekiç Güç’ü oluşturan yabancı ülkelerin Büyükelçilerine
TBMM’ye brifing verdirdi. ABD Büyükelçisi Marc Grossman, İngiltere Büyükelçisi Kieran Prendergast ve Fransa Büyükelçisi
François Dopffer, Çekiç Güç’ün görev süresinin uzatımı konusuda TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine birer brifing verdiler.
Başbakan Erbakan, Genelkurmay Başkanlığı’na giderek Çekiç Güç, OHAL ve İrticai faaliyetler hakkında askerlerin görüşünü
dinledi.

25

Temmuz

1996

Cezaevlerinde devam eden ölüm oruçlarında ölümlerin artması üzerine Cumhurbaşkanı Demirel, Adalet Bakanı Kazan’ı arıyarak
orta yolun bulunmasını istedi. TSK, Kuzey Irak’ta bulunan; Sinat, Avagöze, Birkiavdal, Elagaş ve Haftanin bölgelerindeki PKK
kamplarını bombaladı.

26

Temmuz

1996

Cezaevlerindeki ölüm oruçlarında ölenlerin sayısının 8’e yükselmesi üzerine Adalet Bakanı Şevket Kazan, müdahale
edilebileceğini söyledi. Kazan yaptığı açıklamada; “Cezaevlerine hakimiz ancak koğuşlara değil” dedi. Cezaevlerindeki eylemleri
sona erdirmek amacıyla, Yaşar Kemal ve Zülfi Livaneli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile umlamızı geldiler.

27

Temmuz

1996

Güneldoğu’da sürdürülen operasyonlarda 25 teröristin öldüğü açıklanırken, 16 güvenlik görevlisinin şehit olduğu açıklandı.
Cezaevlerindeki ölüm orucu eylemlerinde anlaşmaya varıldı ve eylemler sona erdirildi. Ölenlerin sayısı 12’yi buldu. Sağlana
anlaşmaya göre mahkumların istekleri Hükümet tarafından kabul edildi. Marmaris ve Söke’de orman yangınları çıktı. 6 günde
ancak söndürülebilen yangınlarda 2 milyon ağaç kül olurken, 2.000 hektarlık alan tahrip oldu.

2

Ağustos

1996

Refah Partisi’nin yıllardır karşı çıktığı, PTT’nin T’sinin satılmasını öngören yasa TBMM’den geçti. Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde
operasyona çıkan askerlerimize PKK’lı teröristlerce pusu kuruldu. Çıkan çatışmada 6 er ve 5 korucu şehit oldu.

4

Ağustos

1996

Başbakan Erbakan, Güneydoğu için başlattığı barış atağında ilk somut adımı Kürtçe TV yayını konusunda atmayı amaçladığını
belirtti. GAP TV’den günde 1-2 saat Kürtçe yayın yapılması planlanıyor. Tacikistan’da 04.08.1922’de şehit düşen Enver Paşa’nın
 uml İstanbul’a getirildi ve Hürriyet-i Ebediye Tepesi’nde törenle toprağa verildi. Enver Pasanin Türkiye Cumhuriyeti öncesi
verdiği zararlar unutulmuş görünüyor. Araştırmanızı tavsiye ederim. Akıl almayacak olaylar… Başbakan Erbakan’ın
başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura, terfi ve atamaları karara bağlarken, 29 subay ve astsubayın irticai faaliyetlere
karıştığı gerekçesiyle ordudan ilişiğinin kesilmesi kararlaştırıldı. YAŞ kararlarıyla Org. Hikmet Köksal Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’na atanırken Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu 1. Ordu Komutanlığı’na atandı.

6

Ağustos

1996

Refahyol Hükümeti, bürokrasideki üst düzey atamalarına başladı. Başbakan Erbakan’ın İran gezisine 3 gün kala, ABD Dışişleri
sözcüsü Burns; “Bu tür temaslar yarar sağlamaz” dedi.

7

Ağustos

1996

Çeşitli Üniversite Rektörleri topluca Anıtkabir’i ziyaret ettiler. Yaptıkları açıklamada,’Cumhuriyetin temel ilkelerine sadık
kalacaklarını ve laiklik karşıtlarına saygı duymayacaklarını’ belirttiler. Başbakan Erbakan, Başbakanlık Konutunda vereceği
yemek ve resepsiyonlarda içki yasağı koydu. İnsanin içmeyeceği varsa da inat olsun diye içeceği gelir öyle değil mi?

8

Ağustos

1996

Başbakan Erbakan, yarın çıkacağı Uzakdoğu gezisi öncesinde kendisine ‘İran’a gitme’ uyarısında bulunan ABD’ye ‘İran’la 2.5
milyon dolarlık ticarete hazırlanıyoruz’ karşılığını verdi. RP Milletvekili Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, İran ve
Suriye’nin terörist devlet olmadıklarını söyledi. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, yarın yapacağı İran gezisi öncesinde Başbakan
Erbakan’ı ziyaret etti. Köksal’ın, İran’ın PKK’ya verdiği desteği ortaya koyan bir dosya sunduğu iddia edildi.

9

Ağustos

1996

Erbakan, PKK ile mücadelede büyük umut bağladığı Kuzey Irak’lı dini lider Şeyh Osman ile Ankara’da sürpriz bir görüşme yaptı.
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Askerler, Erbakan’a bir rapor vererek, İran ile yapılması planlanan 20 milyar dolarlık doğal gaz antlaşmasının imzalanmamasını
istediler. Başbakan Erbakan, 250 kişilik bir heyetle 10 gün sürecek İran, Pakistan, Malezya, Singapur ve Endonezya’yı kapsayan
Uzakdoğu gezisine başladı.
10

Ağustos

1996

İran gezisine çıkan Erbakan, Kuzey Irak konusunda Saddam Hüseyin ile işbirliği yapılabileceğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı
Hafız Esad, Başbakan Erbakan’ı Suriye’ye davet etti.

11

Ağustos

1996

Başbakan Erbakan, Tahran’da yaptığı açıklamada, devlet istihbaratının Suriye ve İran’ın PKK’ya verdiği desteğe ilişkin
bilgilerden şüphe duyduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Rafsancani ise yaptığı açıklamada PKK’yı sert ifadelerle eleştirdi.

13

Ağustos

1996

Sivas’ın Kangal İlçesi’ndeki tren istasyonunu basan PKK’lı teröristler 8 kişiyi katletti.

15

Ağustos

1996

Kumarhanelerin kapatılmasına dair genelge yayınlandı.

18

Ağustos

1996

Endonezya’da N-250 tipi uçakların üretildiği fabrikayı gezen Erbakan, ‘Türkiye’de bunu yapacak beyin olmadığını’ söyledi. Adalet
Bakanı Kazan’ın “Irak’taki cezaevlerinde iki cüz ezberleyenlerin cezası biraz indiriliyor. Kuran’ın yarısını ezberleyenler ise tahliye
ediliyor. Bu örneği biz de araştıracağız.” Açıklamaları tartışma yarattı.

21

Ağustos

1996

Mısır Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na inerken pistten çıkıp karayoluna girdi. Bir taksiye çarparak alev
alan uçak güçlükle söndürüldü.

28

Ağustos

1996

PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlarda 43 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal’ın katil
zanlısı oldukları ileri sürülen 3 polis memuru ve Topal’ın ortağı olan Aliço lakabıyla tanınan Ali Fevzi Bir ve Arnavut Sami lakablı
Sami Hoşvar gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti tarafından 36 saat süreyle sorgulan şahıslar, İçişleri Bakanı’nın talimatıyla
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen bir heyete teslim edildiler. Türkiye-İsrail savunma sanayi ve askeri işbirliği antlaşması
imzalandı. Antlaşmaya Arap ülkelerinden büyük tepki geldi.

29

Ağustos

1996

PKK’nın elinde bulunan rehin askerlerimizi almak için Kuzey Irak’a giden heyet askerleri alamadan geri döndü.

5

Eylül

1996

Gelişen Irak kriziyle ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Çiller’in, ABD Başkanı Bill Clinton ile telefonda görüştüm açıklamasının
ardından böyle bir telefon görüşmesinin olmadığının ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı. Gelişmelerden
rahatsızlık duyan Cumhurbaşkanı Demirel Başbakan ve Başbakan Yardımcılarıyla bir zirve gerçekleştirdi.

11

Eylül

1996

Devlet eski Bakanı Ayvaz Gökdemir, Avrupalı Parlamenter Claudia Roth’a hakaret ettiği gerekçesiyle, 500 milyon lira tazminat
ödemeye mahkûm edildi. ABD’nin, Kuzey Irak’ta 2000 peşmergeyi silahlandırarak ordu kurduğu ortaya çıktı.

22

Eylül

1996

Gazeteci Emin Çölaşan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisini kameralarla izlettiğini öne sürdü.

24

Eylül

1996

Sanat Güneşi olarak tanınan Türk Sanat Müziği’nin ünlü ismi Zeki Müren, TRT İzmir Stüdyosu’nda katıldığı bir programda öldü.

26

Eylül

1996

Yüksekova Çetesi ortaya çıkarıldı. Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 polis memuru ve 6 köy korucusu
gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Başbakan Erbakan’ın yurtdışı gezi programından, Libya ziyaretinin çıkarılmaması
halinde, gezi kararnamesini imzalamayacağını açıkladı. Pakistan destekli Taliban Milisleri Afganistan’ın Başkenti Kabil’e girdi.
Eski Devlet Başkanı Necibullah idam edildi. İsrail Başbakanı Netenyahu’nun, Kudüs’teki El Aksa Camii’nin altındaki tüneli açması
sonucu çıkan olaylarda 38 Filistinli ve 11 İsrailli öldü. BM Güvenlik Konseyi, tünelin kapatılmasını istedi.

30

Eylül

1996

Başbakan Erbakan’ın Libya gezisine karşı çıkan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar; “Gezi kararnamesine imza atmam. Tükürdüğünü
yalayan bir tip değilim.” Dedi. RP Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Batman’da katıldığı bir toplantıda: “Ben hizbullahım...
Türkiye’nin %99’u Hizbullahtır. Hizbullah olmayanlar hizbulşeytandır.” Dedi.

2

Ekim

1996

Diyarbakır’ın Hantepe Köyü’ne PKK’lı militanlarca baskın düzenlendi. PKK’lı militanlar, kaçırdıkları 7 öğretmenden 4’ünü
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katlettiler. Başbakan Erbakan, Türkiye’de ve Batıda büyük tepki yaratan Mısır, Libya ve Nijerya gezisine başladı.
8

Ekim

1996

Libya’da Devlet Başkanı Muaamer Kaddafi’nin, çadırında ağırladığı Başbakan Erbakan’a yönelik sözleri ve tavırları Türkiye’de
büyük tepkiye neden oldu. CHP, ANAP ve DSP, Erbakan ve Hükümet hakkında gensoru önergesi verdi.

16

Ekim

1996

Erbakan’ın rezalete dönüşen Libya gezisi sonucu verilen gensoru önergesi, TBMM’de yapılan oylamada 257’ye karşı 270 oyla
reddedildi.

24

Ekim

1996

Osmaniye, Türkiye’nin 80. İli oldu.

25

Ekim

1996

İşadamı Vehbi Koç’un  uml, Zincirlikuyu’ndaki mezarından çalındı. Adana Emniyeti, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne gelen,
hamile kıyafetli PKK’lı bir teröristin vücudundaki bombayı patlatması sonucu, 3’ü polis memuru 4 kişi hayatını kaybetti.

1

Kasım

1996

Saidi Nursi’nin ölüm yıldönümü nedeniyle Kocatepe Camii’nde düzenlenen mevlit sırasında, Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine
konuştukları ve Polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 121 Aczmendi, Ankara DGM tarafından tutuklandı.

3

Kasım

1996

Balıkesir’in Susurluk İlçesi’nde meydana gelen kazada, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak, İstanbul Emniyet Müdür
Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, gıyabi tevkifli olarak aranan eski ülkücü Abdullah Çatlı ile Çatlı’nın sevgilisi olduğu ileri sürülen
Gamze Us’un bulunduğu  umlamız marka otomobil, Hasan Gökçe’nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada mercedeste
bulunanlardan sadece Sedat Bucak kurtuldu.

8

Kasım

1996

İçişleri Bakanı Mehmet Ağar görevinden istifa etti, yerine Meral Akşener getirildi.

18

Kasım

1996

İstanbul Laleli’de bulunan Tozbey Oteli’nde çıkan yangında 13’ü kadın 17 Ukraynalı öldü, 41 kişi ise dumandan zehirlendi.

25

Kasım

1996

Susurluk skandalı ile ilgili olarak Hükümete ağır eleştirilerde bulunan Mesut Yılmaz, Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de ülkücü
olduğu öne sürülen Veysel Özerdem tarafından yumruklandı. Mesut Yılmaz’ın Budapeşte’de kumarhaneye gittiğide iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Demirel ile görüşen Başbakan Erbakan, Susurluk skandalının üç koldan soruşturulduğunu söyledi.

26

Kasım

1996

ABD doları 100.000 TL’yi aştı.

30

Kasım

1996

ANAP Lideri Mesut Yılmaz, kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal’ı öldürdükleri iddia edilen Özel Tim görevlileri Ercan Ersoy, Oğuz
Yorulmaz ve Ayhan Çarkın’ın İstanbul Emniyeti’nde yapılan ve cinayetleri işlediklerini itiraf ettikleri öne sürülen ses bantlarının
kendisine ulaştığını açıkladı.

1

Aralık

1996

Susurluk olayının üzerine giden Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Çiller tarafından; ‘Devleti karalama kampanyası yürütmek’le
suçlandı. Basına sansür getirecek olan yasa taslağına, DYP’li sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna’da karşı çıktı. Aktuna yaptığı
açıklamada: “Belge olmadan yolsuzluk yazılmasın diyorlar. Benim hakkımda niye yolsuzluk iddiası yazılmıyor? Demek ki
yapanlar yazılıyor.” Dedi.

2

Aralık

1996

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Org. Eşref Bitlis’in suikaste uğradığına ilişkin bilgileri MGK’ya gönderdiğini
açıkladıMGK; Çekiç Güç’ün sona ereceğini açıkladı. Çekiç Güç’ün yerini alacak operasyon için ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye
arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

3

Aralık

1996

TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Adalet Bakanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, Susurluk olayı ile ilgili olarak bilgi ve belge istedi. Ankara DGM Başsavcılığı, Ankara
Kocatepe Camii’nde Saidi Nursi için düzenlenen  umlamı, Atatürk aleyhinde açıklamalarda bulundukları için tutuklanan 121
Aczmendi hakkında, ‘Laik düzeni yıkmak için terör örgütü kurmak’ suçlamasıyla dava açacağını açıkladı.

4

Aralık

1996

1979’de Anakara Bahçelievler’de 7 TİP’linin (Türkiye İşçi Partisi) öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme, ‘Abdullah Çatlı’yı
gizleyenler, kimlik, pasaport verip yakalanmamasına çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmayı kararlaştırdı. İçişleri
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Bakanlığı’nın hazırladığı raporda Abdullah Çatlı’nın 7 ayrı kimlik kullandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Meral Akşener, Mesut
Yılmaz’dan ‘Susurluk olayı ile ilgili olarak elinde bulunan bilgi ve belgeleri kendilerine vermesini’ istedi. Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu, Çiller’in ABD’deki mallarının değeriyle, bu malların alınması konusunda gösterdiği belge ve miktarlar
arasında büyük fark olduğunu açıkladı.
5

Aralık

1996

ANAP Genel Başkanı Yılmaz,’ın Emniyet Genel Müdürü Alaattin Yılmaz’a verdiği belgede, Budapeşte’deki saldırı talimatını,
Abdullah Çatlı’nın arkadaşı ve ortağı, tekstilci Aydın İpekli’nin 10 milyar karşılığında Veysel Özerdem’e verdiğini ileri sürdü.
İnterpol tarafından 17 yıldır Kırmızı Bülten ile aranan Abdullah Çatlı’ya ‘Mehmet Özbay’ kimliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından verilen ‘silah uzmanı’ belgesinde, Emniyet Genel Müdürü sıfatıyla Mehmet Ağar’ın imzasının bulunduğu ortaya çıktı.
MHP Lideri Alparslan Türkeş, Susurluk olayının bir kaza değil, dış kaynaklı bir suikast olabileceği iddiasında bulundu.

7

Aralık

1996

Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Başbakan Necmettin Erbakan, Çalışma Bakanı Necati Çelik ile Milletvekilleri Şevki Yılmaz,
Hasan Hüseyin Ceylan, RP Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe hakkında, yaptıkları konuşmaların Siyasi Partiler Yasası’na
aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay’a suç duyurusunda bulundu. Kumurhaneler kralı Ömer Lütfi Topal cinayetini, Abdullah
Çatlı’nın Dolmabahçe’de bir araçta yönettiği belirlendi. İçişleri Bakanlığı Başmüfettişlerince hazırlanan ‘Ön Soruşturma
Raporu’nda, Topal cinayetini işledikleri iddia edilen 3 polisin, olayın işlendiği gün yasal olarak izinli oldukları belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Mart 1995’de kendisine yapılan darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Demirel’in haber
verdiğini söyledi. Başbakan Erbakan, İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu’nun İçişleri Bakanı Akşener tarafından
görevden alınmasını sonradan öğrendiğini belirtti. 9 Aralık: RP’li İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Lütfi Esengün, kamu
kurumlarında uygulanan başörtüsü ve sakal yasağının kaldırılacağını açıkladı. Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan, DGM
Savcısı Nuh Mete Yüksel’in Başbakan Erbakan ve 4 RP’li aleyhine Yargıtaya suç duyurusunda bulunmasını değerlendirirken,
gönderilen yazının ‘fezleke veya suç unsuru’ niteliğinde olmadığını söyledi. Bu açıklama üzerine Başsavcı ve Savcı karşılıklı
açıklamalarda bulundular. PKK, 16 aydır Kuzey Irak’taki kamplarında rehin tuttukları 6 eri, RP Van Milletvekili Fetullah Erbaş
Başkanlığındaki heyete teslim etti. Erbaş, teslim sırasında ‘arkadaşlar’ dediği PKK’lılarla, askerleri sağlam olarak teslim aldığına
dair bir protokol imzaladı. BM Genel Sekreteri Butros Gali, Irak’ın kısıtlı olarak petrol satmasına izin verildiğini açıkladı.

10

Aralık

1996

Susurluk skandalıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Demirel, liderlerle tek tek görüşmeye başladı. Başbakan Erbakan, 58’i irticai
faaliyetlerden olmak üzere 69 subay ve astsubayın ordudan atıldığı YAŞ toplantısının ilk toplantısına, 1997 Bütçe görüşmeleri
nedeniyle katılmadı. Söylemez çetesi davasının önemli sanıklarından Mehmet Faysal Söylemez, mahkemeye verdiği 36 sayfalık
savunmasında, Türkiye’de ki en büyük çetenin, büyük şehirlerdeki kirli parayı ele geçirmek için  umlamızı gelen Mehmet AğarSedat Bucak çetesi olduğunu iddia etti. Rehin askerleri almak için Kuzey Irak’a giden İHD Başkanı Akın Birdal, Mazlum-Der
Başkan Yardımcısı İhsan Arslan ve İHD Mardin Başkanı Cemil Aydoğan, yasadışı örgüte yardım ve yataklıktan beraat ettiler.
TBMM Susurluk Soruşturma Komisyonu’na verilen Emniyet Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin hazırladığı raporda, Gonca Us’un
Abdullah Çatlı’nın imam nikahlı eşi olduğu, Çatlı’nın üzerindeki poşette kokain bulunduğu, Çatlı’ya silah ruhsatı için aynı kazada
ölen Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ’ın referans verdiği, 2 adet MP-5 ve 2 adet susturucunun Mercedeste bulunduğu
belirtildi. DYP Lideri Çiller’in malvarlığının araştırılması hakkında kurulan TBMM Komisyonu’na Hazine tarafından gönderilen bir
belgeyle; Özer Çiller’in 1992 yılında ABD’ye transfer ettiğini iddia ettiği 925.000 doların sadece 400.000 doları belgelenebilirken,
transfer işlemini yapan Demirbank’ın komisyon ücreti almadığıda tesbit edildi. Adalet Bakanı Şevket Kazan, Uğur Mumcu,
Turgut Özal ve Eşref Bitlis’in ölümlerinin tekrar soruşturulacağını açıkladı.

14

Aralık

1996

Topal’ın öldürülmesinde kullanılan Kaleşnikof silahlardan birinin, şarjör bandındaki yarım parmak izinin, Abdullah Çatlı’ya ait
olduğu tesbit edildi. Çatlı’nın, 1993 yılında Şahin Ekli isimli sahte pasaportla yurt dışına çıkarken yakalandığında alınan parmak
iziylede uyuştuğu tesbit edildi.
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23

Aralık

1996

Başbakan Erbakan’ın Çankaya’da yapılan liderler zirvesinde şok bir açıklama yaptığı öğrenildi. Erbakan’ın liderlere; “Durum
kamuoyuna yansıyandan çok daha vahim. MİT’in verdiği rapora göre, bazı asker, polis ve siyasetçilerin olaylarda yer aldığı
anlaşılmaktadır.” Dedi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel, darbe olacağı istihbaratı aldıklarını açıklayarak,
Cumhurbaşkanı’nın liderler zirvesinde uyarıda bulunacağını ileri sürdü.

25

Aralık

1996

Irak’ta 36. Paralelin kuzeyini kontrol eden Çekiç Güç’ün yerine geçecek olan Keşif Güç birliklerine ait uçakların İncirlik’ten
uçuşları için TBMM’de 6 aylık onay alındı. Fransa’nın katılmadığı yeni güçte, İngiltere, ABD ve Türkiye yer alıyor.

4

Ocak

5

Ocak

1997

TBMM Susurluk Komisyonu’na ifade veren, Özel Tim’in kurucularından, ‘Efsane Yarbay’ olarak tanınan Emekli Yarbay Korkut
Eken, devlet’in Abdullah Çatlı’yı 12 Eylül’den öncede kullandığını söyledi. Türk-İş tarafından düzenlenen “Türkiye’ye sahip çık”
mitingi yurdun dört bir yanından gelen, 150 bin işçinin katılımıyla Ankara’da Kızılay Meydanı’nda yapıldı. Dev mitinge çeşitli sivil
toplum kuruluşları da destek verdi. Bayram Meral, “Adil düzen diyerek milleti kandıran siyasetçilere, işçiyi kan emici
gösterenlere ders vermeye geldik” dedi. Olaysız geçen mitingde “şalter inecek, hükümet gidecek”, “Hacı bacı dediler, hakkımızı
yediler” sloganları atıldı.

6

Ocak

1997

Özdemir Sabancı suikastinin sanığı DHKP/C terör örgütü üyesi Mustafa Duyar, Suriye’nin Başkenti Şam’da teslim oldu. MİT
Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Susurluk Komisyonu’na verdiği ifade de ‘devlet yararına her tip insanı
kullanabildiklerini’ söyledi. 5.000.000 TL’lik banknotlar piyasaya sürüldü.

11

Ocak

1997

Ankara DGM hakimi, sarık ve cübbelerini çıkarmayan Aczmendileri duruşma salonundan çıkattı. Başbakan Erbakan, çeşitli
tarikat liderlerine Başbakanlık Konutu’nda iftar yemeği verdi.

18

Ocak

1997

Susurluk Komisyonu’na ifade veren İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Abdullah Çatlı’yı Mehmet Özbay olarak tanıdığını söyledi.

21

Ocak

1997

İçişleri Bakanı Meral Akşener’in, ‘Emniyet Müdürleri Kararnamesi’ni Başbakan Erbakan’a imzalattıktan sonra, taslakta değişiklik
yaparak Cumhurbaşkanı Demirel’e götürdüğü ortaya çıktı.

20

Ocak

1997

Susurluk olayının kilit isimlerinden DYP Milletvekili Sedat Bucak, Komisyona verdiği ifadede çelişkili açıklamalarda bulundu.

23

Ocak

1997

Abdi İpekçi ve Papa suikastlerinin kilit ismi Oral Çelik, Türkiye’ye iadesinden 4 ay sonra, hakkında açılan 3 davadan da beraat
ederek serbest kaldı.

2

Şubat

1997

Susurluk olayının aydınlatılması için, saat 21.00’de yapılan ‘Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık’ eylemi başlatıldı.

3

Şubat

1997

Ankara Sincan Belediyesi’nin Filistin’e destek amacıyla düzenlediği Kudüs Gecesi’nde atılan şeriat sloganları büyük tepki yarattı.
Geceye İran Büyükelçisi’de katıldı.

4

Şubat

1997

Şeriat çağrısına sahne olan Sincan’da bugün 20 tank ve 15 aracın, normal güzergâhını değiştirerek ilçe içinden geçmesi ve
Yenikent tatbikat alanına gitmesi ülkede büyük heyecan yarattı. “Darbe mi yapılıyor” söylentileri kulaktan kulağa yayılırken
borsa aniden düştü. Reuter, AP gibi büyük ajanslar gösteriyi tüm dünyaya duyurdular. Tankların Sincan sokaklarından geçişi
“İrticaya karşı TSK’nın gövde gösterisi” şeklinde yorumlanırken, Başbakan Necmettin Erbakan “Cumhuriyet Bayramı’nda 240
tank geçiyor. Ne olmuş yani?” dedi. Bir gün sonra da Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ilk sorgusundan sonra tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

10

Şubat

1997

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Türkiye’de 681.722 ruhsatlı silah olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Demirel, Rusya’yı
uyararak, Kıbrıs Rum kesimine satılması planlanan S-300 füzelerinin satış kararının gözden geçirilmesini istedi.

DİE tarafından yapılan açıklamaya göre, 1996 enflasyonu toptan eşyada yüzde 84.9, tüketici fiyatlarında ise yüzde 79.8 olarak
gerçekleşti. Aralık ayında ise bir önceki aya oranla toptan eşya fiyatları yüzde 3.9, tüketici fiyatları ise yüzde 3.4 oranında arttı.
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20

Şubat

1997

Türk Sanat Müziği’nin ünlü isimlerinden, güfteci ve besteci Alaaddin Şensoy öldü.

21

Şubat

1997

Sincan’da yapılan Kudüs Gecesi’nin ardından karşılıklı yapılan sert açıklamalardan sonra Türkiye ve İran Büyükelçilerini çektiler.
Genelkurmay 2. Başkanı Org. Çevik Bir, İran’ın terörist devlet muamelesi görmesi gerektiğini belirtti.

28

Şubat

1997

Tarihi MGK toplantısı yapıldı. Daha sonradan askerler tarafından ‘postmodern darbe’ olarak nitelendirilecek olan bu toplantıda
askerler Hükümete ve özellikle Başbakan Erbakan olmak üzere RP’lilere sert uyarılarda bulundular. Genelkurmay 2. Başkanı
Çevik Bir daha sonra yaptığı bir açıklamada ‘Demokrasiye balans ayarı yaptıklarını’ söyledi. Milli Güvenlik Kurulu yaptığı 9
saatlik toplantıda Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanmasına karar verdi, konuyla ilgili olarak 20 maddelik bir karar
aldı. MGK, sekiz yıllık eğitime bir an önce geçilmesi, irtica ile mücadele, devlet dairelerindeki İslamcı örgütlenme gibi konularda
önemli mesajlar verdi. Bu konuda hazırlanan istihbarat raporları da hükümete sunuldu. Toplantıda ayrıca, Sincan olayı, Kıyafet
Yasası’na aykırı giysiler, tarikat yönetimindeki özel okullar da gündeme getirildi. MGK kararları, kimi çevrelerce hükümete
verilmiş bir muhtıra olarak nitelenirken, Başbakan Erbakan kararları 6 Mart günü imzaladı.

4

Mart

1997

Ekonomide bugün “Kara Salı” olarak nitelenebilecek olumsuz gelişmeler yaşandı. Şubat ayı enflasyon oranı beklenenin çok
üstünde çıktı. Toptan eşya fiyatları yüzde 6.3 olarak açıklandı. Son bir yıllık enflasyon ise yüzde 63’ten yüzde 78.6’ya çıktı.
Hükümetin yaşadığı 28 Şubat krizi ekonomideki kaygıları artırdı ve ikinci el bono piyasasında faiz oranları bileşik bazda 7 puan
yükseliş gösterdi. En çok işlem yapılan 10 Aralık 1997 vadeli bonolarda faiz oranı yüzde 7.06 oranında yükselerek yüzde
103.30’a çıktı. Borsada şok düşüş yaşandı. Özellikle yabancı yatırımcılardan gelen satış baskısıyla borsa günü yüzde 5.19
oranında düşüşle kapattı ve bileşik endeks 1522’den 1443 puana kadar geriledi. Toplam işlem hacmi ise 28 trilyon 728 milyar
45 milyon 604 bin 525 lira oldu.

12

Mart

1997

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan, Özel Harekat Dairesi eski Başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. Ceza Muhakemeleri Usul
Kanunu (CMUK) ile DGM Kanununda yapılan değişiklikler ile gözaltı süreleri düşürüldü.

20

Mart

1997

Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi’ni kapattı.

24

Mart

1997

‘Türkiye’de yargı bağımsızlığı yok’ diyen İstanbul DGM Savcısı Mete Göktürk hakkında dava açıldı.

4

Nisan

1997

1960 ihtilalinin Kudretli Albayı, Türk siyasetinin ünlü ismi, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi’nde kalp
krizinden öldü. TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu, raporunu Meclis’e sundu. Kamuoyunda ‘Kıyak Emeklilik’ olarak bilinen,
Milletvekillerinin Özlük Haklarını düzenleyen yasa TBMM’de kabul edildi.

4

Mayıs

1997

Türkiye’nin yıllardır katıldığı ama hep başarısız olduğu Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl “Dinle” adlı parçayı seslendiren
Şebnem Paker, 18 ülkenin jürisinden toplam 121 puan alarak üçüncü oldu. Parçanın bestecisi Levent Çoker.

23

Nisan

1997

Başbakan Yardımcısı Çiller, temel eğitimin 8 yıla çıkarılacağını açıkladı.

12

Mayıs

1997

Sultanahmet Meydanı’nda yapılan ‘İmam Hatiplere Dokunmayın’ mitinginde şeriat sloganları atılması tepkiyle karşılandı.

15

Mayıs

1997

Kadınların, eşinin soyadı ile birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. TSK, 50.000 kişilik bir kuvvet ile
Kuzey Irak’a sınır ötesi bir operasyon başlattı.

22

Mayıs

1997

Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, makamında düzenlediği bir basın toplantısında, ‘Kan emici yarasalar’ olarak tanımladığı Refah
Partisi hakkında, ‘Ülkeyi iç savaşa sürüklediğini’ belirterek Anayasa Mahkemesi’nde açtığı kapatma davasının iddianamesini
okudu.

18

Haziran

1997

Ortağı DYP ile yaptığı anlaşma uyarınca, birer yıl münavemeli Başbakanlık yapacak olan RP Lideri Erbakan, Başbakanlığı DYP
Lideri Tansu Çiller’i bırakmak için istifa etti. Başbakan Necmettin Erbakan, RP-DYP koalisyon hükümetinin istifasını,

65

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sundu. Erbakan, istifasına gerekçe olarak, “Ülkedeki gerginliği” öne sürdü. Erbakan,
koalisyonu teşkil eden iki parti arasındaki protokole göre “Hükümetin DYP Genel Başkanı Tansu Çiller tarafından kurulmasını,
RP, DYP ve BBP olarak desteklediklerini açıklayan” bir belgeyi de Cumhurbaşkanı’na sundu. Demirel, Erbakan’ın istifasını kabul
etti, ancak Anayasa’da, kanunlarda ve geleneklerde başbakanlığın devri şeklinde bir durum ve teamülün bulunmadığını ifade
etti.
21

Haziran

1997

Cumhurbaşkanı Demirel, hükümeti kurma görevini ANAP Lideri Mesut Yılmaz’a verdi.

27

Haziran

1997

ANAP, DSP ve DTP’nin Genel Başkanları Yılmaz, Ecevit ve Cindoruk hükümetin kurulması konusunda anlaştılar.

13

Temmuz

1997

Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığı’nda kurulan 55. Hükümet (ANASOL-D) güvenoyu aldı.

17

Temmuz

1997

Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller’in ‘CIA hesabına casusluk yaptığı’ iddialarıyla ilgili olarak soruşturma açtı.

1

Eylül

1997

Kalp cerrahı Dr. Kemal Beyazıt, ‘küçük kesik cerrahisi’ adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez by-pass ameliyatı gerçekleştirdi.

5

Eylül

1997

MICROSOFT’un yeni işletim sistemi “Windows 98” bugün İstanbul’dan tüm dünyaya ilk kez tanıtıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi
Merkezi’nde düzenlenen görkemli tanıtım toplantısını 1600 kişi izledi. – Ege ve Akdeniz pamuğuna 140 bin, Çukurova
pamuğuna ise 120 bin lira başfiyat verildi. Bu rakamlar Ege ve Akdeniz pamuğu için kasım ayında 145 bin, aralık ayında ise 150
bin lira olacak. – Dünya Bankası Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, ülke yardım stratejisi çerçevesinde Türkiye’ye 1,5
milyar dolar mali yardımda bulunulmasını onayladı. Kredi, 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasında kaynak olarak kullanılacak.

9

Eylül

1997

20.000 TL’lik bankhotlar tedavülden kalktı.

24

Eylül

1997

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, İngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook’u, PKK’nın yayın organı Med-TV’ye destek verilmemesi
konusunda uyardı.

25

Eylül

1997

Türk Silahlı Kuvvetleri, 15.000 kişilik bir kuvvetle, Kuzey Irak’a sınır ötesi operasyona başladı.

27

Eylül

1997

Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star TV kuruluşunun 8’inci yıldönümünü ve yeni yayın dönemini Lütfi Kırdar Yer altı Kongre ve
Sergi Sarayı’nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Star TV, 27 Eylül 1990 günü yayına başlamıştı. – Türkiye’de tarihi eser ve
vergi kaçırmak suçlarından aranan işadamı Halil Bezmen’in iadesi için yapılan talep Amerikan makamları tarafından reddedildi.
Bezmen’le ilgili İstanbul’da süren davaların sonuçlanmasından sonra iadesi için yeniden girişimlerde bulunulacak.

7

Ekim

1997

Alman Markı, ilk kez 100 bin lira sınırını aştı ve 100 bin 500 liradan işlem gördü.

13

Ekim

1997

Bayrampaşa Cezaevi’nde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi.

15

Ekim

1997

İstanbul’da, önceki gece başlayan sağanak yağmur, şehri felç etti. Alçak bölgelerdeki yüzlerce ev ve işyerini su bastı, 7 kişi
hayatını kaybetti.

25

Ekim

1997

Konya-Ereğli Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 49 kişi yanarak can verdi.

1

Aralık

1997

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Genel Nüfus Sayımı yapıldı.

14

Aralık

1997

Avrupa Birliği’ne üye 15 ülkenin liderleri Lüksemburg Zirvesi’nde, Türkiye’ye AB kapısını kapatmama kararını aldı. Avrupa
Birliği’nin, adaylık için Türkiye’ye bir dizi koşul sıralaması Ankara’da öfke kasırgası estirdi. Yılmaz’ın Demirel’le yaptığı
görüşmenin ardından olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu tüm koşulları reddetti ve Avrupa ile ilişkilerinin çerçevesini yeniden
çizerek Avrupa’ya rest çekti. İşte Türkiye’nin Cevapları * Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye koyduğu tüm koşullar reddedildi. Türkiye
1998’in mart ayında Londra’da yapılacak Avrupa Konferansı’na katılmayacak. X AB ile ilişkiler artık 1963 Ankara Anlaşması
çerçevesinde yürütülecek. Böylece Turgut Özal’ın 1987’de yaptığı tam üyelik başvurusu gündemden düştü. * Türkiye Avrupa
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Birliği ile artık Kıbrıs, Ege ve İnsan Hakları konularını görüşmeyecek. Bu konular sadece AB ülkeleriyle ikili düzeyde ele alınacak.
X AB, Türkiye’ye söz verdiği mali yardımları yerine getirmediği takdirde gümrük birliği konusunda adım atılmayacak,
geliştirilmesine çalışılmayacak. X Rum yönetimi AB’ye üyelik müzakerelerine başlayacağı için KKTC ile Türkiye’nin entegrasyonu
hızlanacak, ortak savunma doktrini oluşturulacak. NATO’ya eski Doğu bloğu ülkelerinin alınmasını Türkiye veto edecek. Bu
konudaki kararı TBMM verecek.
27

Aralık

1997

Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yıldönümünde, 29 Ekim 1973 tarihinde hizmete giren Boğaziçi Köprüsü’nden 1 milyarıncı araç bu
gece geçti. Bu aracın sürücüsüne verilmek üzere gümüş tabak içinde çikolata hazırlatıldı ve geriye sayım başladı. Beklenen an
saat 22.30 sıralarında geldi. Tiyatrodan dönen Haldun Kırıkoğlu, eşi ve iki çocuğu 34 HAL 04 plakalı otomobilleriyle köprüye
girdiklerinde çikolata verildi ve ücret alınmadı. Kırıkoğlu ailesi bunu bir kamera şakası zannetti.

2

Ocak

1998

RTÜK’ün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’de 16 ulusal, 15 bölgesel ve 230 yerel televizyon kanalı var. Özel radyoların sayısı ise
1200’ü buldu.

7

Ocak

1998

Görev süresi dolarak emekliye ayrılan Yekta Güngör Özden’in yerine Ahmet Necdet Sezer Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na
seçildi.

12

Ocak

1998

MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Paris’e Büyükelçi olarak atandı.

13

Ocak

1998

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, RP’nin Hazineden aldığı yardıma ihtiyati haciz konulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Mahkeme bu başvuruyu kabul etti.

14

Ocak

1998

Türk Sanat Müziği’nin ünlü ismi Safiye Ayla, 91 yaşında vefat etti.

17

Ocak

1998

Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş tarafından açılan davada Anayasa Mahkemesi Refah Partisi’ni kapattı. Genel Başkan Necmettin
Erbakan ile bazı yöneticilere 5 yıl siyaset yapmama cezası verildi.

2

Şubat

1998

ABD ile Irak arasında başlayan ikinci Körfez krizi giderek tırmandı. Türkiye arabulucu olmayı kabul etti ve Dışişleri Bakanı İsmail
Cem’i Bağdat’a gönderme kararı verildi.

3

Şubat

1998

Körfez krizi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı vurdu. Borsa 180 puan birden düştü. Dolar 220 bin lirayı aştı.

6

Şubat

1998

DYP erken seçim hazırlığına başladı. DYP sine-i millete dönebileceklerini, bunu hiç kimsenin blöf zannetmemesi gerektiğini
açıkladı. Körfez krizi konusunda arabulucu olan Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail Cem Irak Lideri Saddam Hüseyin ile iki saat
görüştü. Cem, Saddam’ın çatışma istemediği izlenimini edindiğini ifade etti.

7

Şubat

1998

Kasım ayında yapılan nüfus tespit çalışmalarının kesin sonuçları açıklandı. Türkiye’nin nüfusu 62 milyon 210 bin 252 olarak
belirlendi.

11

Şubat

1998

Türkiye genelinde bulunan 79 kumarhane bugün kapatıldı.

19

Şubat

1998

Milli Eğitim eski Bakanı DYP’li Mehmet Sağlam’ın sahte evrakla memur yaptığı 156 kişi hakkında devam eden yargılamada
tutuklama kararı verildi.

23

Şubat

1998

Anayasa Mahkemesi’nin RP’nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararı açıklandı. Bu karardan sonra 14 yıllık siyasi geçmişi olan RP
kapatılan partiler arasında tarihteki yerini aldı.

25

Şubat

1998

Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra, bu partinin mensupları Fazilet Partisi çatısı altında toplandılar. FP’liler ilk meclis grup
toplantısını yaptılar.

26

Şubat

1998

Erken seçimin gündeme gelmesi Başbakan yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit’i kızdırdı. Ecevit Başbakan Yılmaz’dan

67

erken seçimi gündeme almamasını rica edeceğini söyledi.
4

Mart

1998

Susurluk’un kilit ismi Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın Antalya Lara’da ki evinden sonra eşinin ve çocuklarının yaşadığı
Ankara’daki evide ortaya çıktı.

6

Mart

1998

TBMM Karma Komisyonu, DYP Milletvekili Mehmet Ağar’ın dokunulmazlığını, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz’ün serbest
bırakılmasını sağladığı iddiaları üzerine ikinci kez kaldırdı.

12

Mart

1998

Manisa’da, gözaltına aldıkları çoğu liseli gençlere işkence yaptıkları iddiasıyla yargılanan 10 polis beraat etti.

13

Mart

1998

Başbakanlığa bağlı kurulan Sivil Çalışma Grubu hazırladğı raporda; “Kamu görevlileri ile öğrencilerin, devlet daireleri ile okul ve
üniversitelerden oluşan eğitim kurumlarının kapalı mekanlarına türbanla girmesi disiplin suçu oluşturur.” Denildi.

16

Mart

1998

Askerlerle Hükümet arasında gerginliğe neden olan irtica ile mücadelede sivil güçleri öne çıkaracak kararlar alınacak. Bu
kararlarla, irtica ile mücadeleyi askerler yerine siviller yapacak.

5

Nisan

1998

Türkiye ile KKTC arasında ortaklık konseyi bildirisi yayınlandı ve tam entegrasyona ilk adım atıldı. Bu arada iki ülke arasında
ekonomik komite kuruldu.

5

Nisan

1998

Uzun bir aradan sonra ilk kez Türk Genelkurmay Başkanı Yunanistan’a gidiyor.

14

Nisan

1998

PKK’nın 2 numaralı adamı Şemdin Sakık, özel harekat birimlerinin ‘Yarasa’ adını verdiği gizli bir operasyonla, Kuzey Irak’ta
yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

17

Nisan

1998

Borsada Endeks 4 bin puanın üzerine çıktı. Tarihi gün yaşayan borsanın yükselişe geçmesine Başbakan Yılmaz’ın seçim
olmayacağı yolunda yaptığı açıklama neden oldu. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’in mal varlığının soruşturulması için verilen
önerge TBMM’de kabul edildi.

20

Nisan

1998

Almanya’nın ünlü dergisi Der Spiegel, PKK ile ilgili yazısına, ‘PKK Efsanesinin Sonu’ başlığını attı.

22

Nisan

1998

Okuduğu bir şiir dolayısıyla, TCK 312. Maddeden mahkum olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmeyeceği veya paraya çevrilmeyeceği açıklandı.

7

Mayıs

1998

TBMM Soruşturma Komisyonu’na eksik belge vermekten yargılanan Özer Çiller, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 ay
hapis cezasına çarptırıldı.

9

Mayıs

1998

Türkiye’nin nüfusunu belirlemek için 30 Kasım 1997 tarihinde yapılan nüfus tesbitinde, Türkiye’nin seçmen sayısı 34 milyon 969
bin 154 olarak tesbit edildi. Seçmen kütükleri bu yeni verilere göre düzenlenecek.

9

Mayıs

1998

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki sınavlara türbanlı öğrenciler alınmadı. Türbanlı öğrenciler bu kararı protesto
için eylem yaptılar.

22

Mayıs

1998

Türkiye aşırı yağışların etkisinde kaldı. Yurtta sel felaketleri yaşandı. Hatay’da 3, Bartın’da 3, Sakarya’da 1 kişi olmak üzere 7
kişi öldü. Binlerce ev oturulmaz hale geldi. Şiddetli yağışlardan etkilenen Aydın ve Söke’de pamuk ve buğday büyük zarar
gördü.

4

Haziran

1998

Erken seçim konusunda Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal anlaştı. 18 Nisan 1999’da iki seçimin
birlikte yapılması kararlaştırıldı. İki lider, ocakta seçim hükümeti ve reformlar için komite kurulması konusunda da anlaştılar.

17

Haziran

1998

Malta bandıralı Natasha-1 gemisi, Kıbrıs Rum Kesimi’ne S-300 füze rampası götürdüğü kuşkusuyla Çanakkale Boğazı’nda 30
saat alıkonuldu.

27

Haziran

1998

IMF ile Türk Hükümeti’nin yapacağı 17. anlaşma için Amerika’da bulunan Devlet Bakanı Güneş Taner, anlaşmanın tamam
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olduğunu açıkladı. Adana’da deprem meydana geldi. Saat 17.00’de meydana gelen depremde 131 kişi hayatını kaybetti.
Depremde Adana merkez ve Osmaniye’de 400 ev tamamen yıkıldı. 1239 ev ağır, 1054 ev orta ve hafif hasar gördü.
10

Temmuz

1998

Mısır Çarşısı’nda facia. Çarşı girişinde bulunan Ünlüoğlu büfede saat 14.00’de meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, aralarında
turistlerin de bulunduğu 5’i ağır 118 kişi yaralandı.

2

Ağustos

1998

Hükümet ortağı DSP tarafından teklif edilen af, siyasi partiler arasında ve toplumda geniş yankı uyandırdı. Toplumun bazı
kesimlerinden ve hukukçulardan af teklifine tepki geldi.

5

Ağustos

1998

Alınan erken seçim kararı uyarınca boşalan İçişleri Bakanlığı’na İstanbul Valisi Kutlu Aktaş, Adalet Bakanlığı’na İzmir Bağımsız
Milletvekili Hasan Deniz kurdu ve Ulaştırma Bakanlığı’na Antalya Bağımsız Milletvekili Ahmet Arif Denizolgun getirildi.

11

Ağustos

1998

20. yüzyılın sonunda güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulması Karadeniz illerinde net olarak izlendi.

18

Ağustos

1998

Son zamanlarda adı sıkça duyulan, yer altı dünyasının en tanınmış ismi Alaattin Çakıcı, Türk, Fransız ve Alman polislerinin
işbirliğiyle, kuryesinin takibi sonucunda Fransa’nın Nice kentinde yakalandı.

27

Ağustos

1998

Rusya’daki kriz Türkiye’yi de sarstı. Borsa 259 puan ve yüzde 7.87 düşüşle 3 bin puan sınırının altına, 2997 puana indi. Merkez
Bankası da dövize müdahale ederek 500 milyon dolar döviz satışı gerçekleştirdi.

3

Eylül

1998

CHP İçel Milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesinde; Yavuz Ataç
(MİT görevlisi, Çin Büyükelçiliği’nde görevli), Mehmet Eymür (MİT eski Daire Başkanı) ve Alaatin Çakıcı’nın bir CIA görevlisiyle
bağlantı içinde oldukları iddiasında bulundu.

14

Eylül

1998

MİT ile bağlantısı kesinleşen Alaatin Çakıcı’nın, 1981-1998 arasında 35 ayrı olaydan dolayı poliste sicili olduğu anlaşıldı.
İstanbul’un dört ayrı bölgesinde seri orman yangınları çıktı. Yangınlarda yaklaşık 200 hektar alanda ağaçlar kül oldu. Orman
yangınları nedeniyle İstanbul’da 15 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

15

Eylül

1998

Türk Hava Yolları’nın Ankara-İstanbul seferini yapan Air Bus uçağı, 78 yolcu ve 8 mürettebatıyla Trabzona kaçırıldı. Hava
korsanı İhsan Akyüz, türbanın yasaklanmasını protesto için uçağı kaçırdığını söyledi.

24

Eylül

1998

Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın telefonla görüştükleri belirlendi. Olay siyasi
ortamı gerginleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Diyarbakır Devlet Güvenlik
Mahkemesi’nin verdiği 10 aylık hapis ve 716 milyon liralık para cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Bu kararla Erdoğan’ın
siyasi yaşamı da sona erdi. Erdoğan 4 ay hapis yatacak.

25

Eylül

1998

Alaaddin Çakıcı ile telefonla görüştüğü belirlenen Devlet Bakanı Eyüp Aşık milletvekilliğinden istifa ettiğini, Başbakan Yılmaz ve
TBMM Başkanlığına bildirdi. Aşık bakanlık görevinden de istifa edeceğini açıkladı.

30

Eylül

1998

3.5 milyar liraya kadar olan para, döviz ve altının bir günlüğüne bankalarda bloke edilmesi olan Mali Milat uygulandı. Maliye
Bakanlığı yaptığı açıklamada, faturasız satışlardan alınan hamiline çeklerin de beyan edilmesini istedi. Suriye Krizi tırmandı.
Başbakan Mesut Yılmaz, Suriye’ye PKK’ya verdiği desteği kesmesini istedi. Sınıra asker yığıldı.

1

Ekim

1998

İtalya PKK’ya kucak açtı. İtalya’nın bu tutumu Türkiye tarafından sert biçimde protesto edildi.

3

Ekim

1998

PKK’ya desket veren Suriye’ye karşı olağanüstü önlemler alınıyor. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının katıldığı bir
dizi toplantıda, ‘gerektiğinde tüm yolların denenmesi’ kararı alındı.

6

Ekim

1998

Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla cevap gönderen Suriye, ‘Türkiye’nin kendilerine yönelik iddialarını reddederken, Türkiye’nin
İsrail’in etkisi altında bu politikaları ürettiğini ve esas uzlaşmaz tarafın Türkiye olduğunu’ belirtti. Türkiye ile Suriye arasındaki
gerginlik nedeniyle Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz
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ile görüştü.
14

Ekim

1998

Suriye, PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Suriye’de bulunmadığı ve bir daha ülkeye sokulmayacağını bildirdi.
Manisalı gençlere işkence yaptıkları iddiasıyla yargılanan ve beraat eden polisler hakkında karar Yargıtay tarafından esastan
bozuldu.

16

Ekim

1998

PKK elebaşısı Öcalan’ın Suriye’den çıkarıldığı haberi Türkiye’yi harekete geçirdi. Türkiye İnterpolü devreye sokuyor.

18

Ekim

1998

Nesim Malki cinayeti nedeniyle gözaltına alınan Sümerbank’ın patronu  umla Garipoğlu, ‘Erol Evcil (Zeytin kralı olarak tanınan
işadamı) benden tehditle para aldı’ dedi. Polise yaptığı açıklamalarda, Sümerbank olayını, Malki ile ortaklığını ve Çakıcı ile
ilişkilerini anlattı.

19

Ekim

1998

20

Ekim

1998

Suriye, Adana’da imzalanan antlaşmayla, PKK’ya 20 yıldır verdiği desteği çekeceğini taahhüt etti.

29

Ekim

1998

CUMHURİYETİMİZ 75 YAŞINDA.

1

Kasım

1998

Almanya’da faaliyet gösteren, kara ses olarak adlandırılan Metin Kaplan’ın liderliğini yaptığı Anadolu İslam Cumhuriyeti adlı
örgütün ölüm timinin, 75. Yıl kutlama törenleri sırasında Anıtkabir’e patlayıcı yüklü bir uçakla intihar dalışı yapmayı planladıkları
ortaya çıktı. İddialara göre tim, bu amaçla Bursa’da özel bir uçak kiraladı ve deneme uçuşu bile yaptı.

5

Kasım

1998

Danıştay, 10 aylık hapis cezası kesinleşen Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan düşürdü.

9

Kasım

1998

10 Kasım 1953’de Etnoğrafya Müzesi’nden Anıtkabire nakledilen Atatürk’ün cenazesinin taşınması esnasında, tabutun açılarak
fotoğrafının çekildiği ortaya çıktı. Çok gizli olarak tutulan ve sır gibi saklanan fotoğraf bu günkü Hürriyet Gazetesi’nde
yayınlandı.

11

Kasım

1998

Diyarbakır DGM, PKK’nın iki numaralı ismi Şemdin Sakık’ın, Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak için yaptığı başvuruyu reddetti.

12

Kasım

1998

PKK’nın Lideri Abdullah Öcalan, İtalya’nın Başkenti Roma’da havaalanında yakalanarak gözaltına alındı. Gelişmeler Türkiye’de
büyük heyecanla izleniyor.

15

Kasım

1998

Abdullah Öcalan İtalya’da yakalanmasıyla PKK kadrolarında başlayan panik büyüyerek devam ediyor. Kaçmak isteyen 75
militan, Örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatıyla infaz edildi.

16

Kasım

1998

Abdullah Öcalan iadesi konusunda ayak sürüyen ve adeta Abdullah Öcalan’a arka çıkan İtalya’ya karşı Türkiye’de büyük bir öfke
başladı. İtalyan mallarına boykot çağrıları yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları ve İtalyan şirketleriyle ortaklıkları bulunan Türk
şirketlerinin sahipleri, İtalyan ortaklarına çağrılar göndererek, İtalyan Hükümeti’ne Apo’nun iadesi için baskı yapmalarını
istediler. TOBB önderliğindeki özel sektör kurumları, İtalya Odalar Birliği’ne gönderdiği mektupta, İtalyan mallarına boykot
uygulanacağını belirtti.

17

Kasım

1998

İtalya’da adeta misafir edilen Abdullah Öcalan “Şiddetten vazgeçtik” açıklamasının hemen üzerinden, Apo’nun İtalya’da bir evde
gözlem altında tutulmasını protesto etmek için PKK’lı bir kadın terörist, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ndeki Askeri Birliğe intihar
saldırısı düzenledi, eylemde 4 astsubay, 1 korucu ve 1 çocuk yaralandı.

20

Kasım

1998

Türkiye’nin tüm uyarılarına kulak tıkayan İtalya, terörist başı Öcalan’ı serbest bıraktı. Roma İstinaf Mahkemesi, Öcalan’ın
zorunlu ikametine karar verdi. Türkiye’de İtalya’ya yönelik tepki doruk noktasına ulaştı. İtalya’dan ithal edilen mallar halk
tarafından sokaklarda çiğnendi, tüm İtalyan mallarına karşı sürdürülen boykot daha da sertleşti.

Başbakan Yılmaz, Malki cinayeti ile ilgili olarak bir günde 700 trilyonun el değiştirdiğini ve bu konuda gözlerin Erol Evcil ile

 umla Garipoğlu’na çevrildiğini söyledi.
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25

Kasım

1998

Muhalefet partileri tarafından, Türkbank ihalesinden dolayı Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesi, TBMM’de
314 oyla kabul edildi. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Hükümet gensoruyla düşürülmüş oldu.

2

Aralık

1998

Abdullah Öcalan Türkiye’ye iade etmeyerek Türkiye’nin çok büyük tepkisini çeken İtalya, Juventus takımının Galatasaray ile
yapacağı maçı ‘can güvenliklerinin olmadığı’ gerekçesiyle başka bir ülkeye aldırmaya çalıştı ancak Türkiye UEFA’ya, Juventus’a
gerekli tüm güvenliğin sağlanacağı garantisini verdi. Bugün oynanan maçta, şimdiye kadar görülmemiş düzeyde olağanüstü
güvenlik önlemleri alındı. Otel’in etrafı bile polis kordonuna alındı ve Juventus’lu futbolculara kesinlikle yaklaşılmasına dahi
müsaade etmedi. Hiçbir olayın çıkmadığı maçta, Türk seyircisi İtalyanlara gerekli dersi verirken, maç 1-1 berabere sonuçlandı.

3

Aralık

1998

Fransa Mahkemesi, Türkiye’nin ‘idam etmeme’ garantisi vermesi halinde, Alaattin Çakıcı’nın iadesine yeşil ışık yaktı.

8

Aralık

1998

Yolsuzluktan dolayı hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıldır aranan Türkiye Kalkınma Bankası eski Genel Müdürü Özal Baysal,
İzmir’de yakalandı.

17

Aralık

1998

Roma İstinaf Mahkemesi, Yer altı Hukuku hiçe sayarak, Türkiye’nin iade talebini kesin olarak reddetti ve Apo’nun zorunlu
ikamet kararını da kaldırdı. Yunanistan adına casusluk yaptıkları tesbit edilen Hava Üsteğmen Alim Aslan 12.5 yıl, Hava Yüzbaşı
Mehmet Barut 1 yıl 3 ay, Deniz Astsubay Osman Kabadayı da 6 yıl 3 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

24

Aralık

1998

Apo, İtalya’dan Türkiye’ye zeytin dalı uzatırken, bir kadın terörist Van Orduevi’nin önünde intihar eylemi gerçekleştirdi. 13
yaşındaki Osman Akbaş hayatını kaybederken, 24 kişide yaralandı.

29

Aralık

1998

Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin büyük tepkisine neden olan ve adaya getirilmesini engelleyeceğini belirttiği S-300 füzelerinin,
adaya getirilmemesini kararlaştırdı.

30

Aralık

1998

Ankara DGM Başsavcılığı, Uğur Mumcu suikastı soruşturmasında, Argun Çetin hakkında idam talebiyle dava açtı.

3

Ocak

1999

İki fabrikasını taşıma kararı alan Mis Süt, işsiz kalacak çalışanlarına ilanla iş arayınca, bir akımın öncüsü oldu. Mis Süt’ün, işten
çıkardığı 165 kişi için başlattığı ‘‘iş bulma’’ kampanyası olumlu karşılandı. Kampanya, iş dünyasına örnek gelişme diye nitelendi.

4

Ocak

1999

Bölücübaşı Abdullah Öcalan, sonunda kendisine iki aydır kucak açan İtalya’ya da tehditler savurdu. Apo, kendisini gönderecek
ülke arayan İtalyan yönetimine, ‘‘Beni gitmeye zorlarsanız, Avrupa’yı büyük göçle istila ederiz’’ mesajını verdi. Türkiye,
ekonomik ve siyasi krizle geçen 98 yılını toptan eşya fiyatlarıyla yüzde 54.3’lük enflasyonla tamamladı. 1998’de tüketici fiyatları
artışı ise yüzde 69.7 olarak gerçekleşti.

5

Ocak

1999

Bazı İslamcı gazete ve TV’lerde komutanlar arasında görüş ayrılıkları olduğu haberleri üzerine Genelkurmay Başkanlığı bir
açıklama ile 3 hassas mesaj verdi:
Ülkenin en fazla istikrar aradığı bir dönemde ivedilikle yeni hükümet kurulmasına ihtiyacı bulunmaktadır.
‘Komutanlar arasında görüş farklılıkları var’ yorumlarıyla, TSK içine nifak sokulmaya çalışılmaktadır.
TSK, gereken yer ve zamanda görüşlerini bildirir, sözcüsü gibi davrananlara ve aracıya ihtiyacı yoktur.

6

Ocak

1999

Tansu Çiller’in önceki gün sürpriz dönüş yaparak Bülent Ecevit’in başbakanlığında bir azınlık hükümetine destek vermesinin
perde arkası şöyle gelişti: ‘‘Erez’in yolunu kesmeliyiz’’ diyen Çiller, planını, kurmayı Bekir Aksoy’u, Ecevit’in sağ kolu Hüsamettin
Özkan’a göndererek başlattı. Aksoy, Özkan’a ‘‘Erez’den desteğinizi çekin, Ecevit’i başbakan yapmaya hazırız’’ mesajını iletti.
Ecevit, öneriyi sıcak karşıladığını bildirdi. İtalya Başbakanı Massimo D’Alema, ‘‘Öcalan 20 gün zarfında İtalya’yı terk etmediği
takdirde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir’’ dedi. D’Alema, Apo’nun artık PKK’ya hâkim olmadığını söyledi.
İtalyan yasalarına göre Apo’nun özgür sayıldığını belirten D’Alema, ‘‘Türkiye’nin iade dosyasına 20 gün içinde cevap vermeliyiz.
İade kararı çıkmazsa, Öcalan’ı yargılamak zorundayız’’ dedi. Genç kızlarımızın intihara kalkışmasına neden olan zorla bekâret
kontrolü tarihe karışıyor. Adalet Bakanı Denizkurdu’nun imzasını taşıyan genelgeyle ‘Suçun işlendiğinin başka türlü ispatının
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mümkün olmadığı’ haller dışında bekâret kontrolü yapılamayacak.
7

Ocak

1999

Faili meçhul cinayetlerle ilgili hazırlık soruşturmalarında takipsizlik kararı verilmeyecek. Sanık veya sanıkların tespiti ve
bulunması için zamanaşımına kadar aramalar sürdürülecek.

8

Ocak

1999

PKK ile çatışmada şehit düşen İzmirli komando er Hakan Uysal’ın babası Hasan Uysal, şehit yakınları için verilen iftarda aşırı
duygulandı, ‘‘Kulağıma oğlumun sesi geliyor’’ dedikten sonra fenalaşıp öldü.

9

Ocak

1999

İstanbul, İkitelli’de bir hurdacıda yaşanan nükleer kaza dehşetiyle sarsıldı. Türkiye’de ilk kez yaşandı. Ülkemizdeki ilk ciddi
nükleer kaza İkitelli’de yaşandı. Özel Güneş Hastanesi’ne kusma ve bulantı şikâyetiyle başvuran 2 hurdacının ‘radyoaktif madde’
temasına maruz kaldıkları belirlendi. Esrarengiz kurşun hurdalar. Naki ve İlyas Ilgaz adlı hurdacı kardeşler, bir ay önce
işyerlerinde, İkitelli’deki bir hurda deposundan aldıkları yaklaşık ikişer tonluk iki kurşun bloğu dozerlerle parçaladıktan sonra
rahatsızlandılar. Genelkurmay Başkanlığı’nca dün gazetecilere dağıtılan, ‘Güncel konular’ başlıklı bir metinde şu mesajlar verildi:
Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe karşı heves içinde olanlar nedeniyle bugün ordumuzun önemi artmaktadır. Genelkurmay
başkanlarının Milli Savunma Bakanı’na bağlanması istekleri art niyetli kişilerin istekleridir. Milli Güvenlik Kurulu, iç ve dış
tehditlere karşı devletin bekası için kurulmuş anayasal bir kuruldur. Hiçbir demokrasi, iktidara gelince kendini ortadan
kaldıracak bir siyasi oluşuma izin vermek zorunda değildir. Bu nedenle ülkemizde laikliği kaldırarak demokrasiyi yok edecek
siyasi oluşumların yasaklanması demokrasiye uygundur. Fransa’nın Flers kentinde 12 yaşındaki bir Türk kızı’nın derslere
türbanlı girmek istemesi ortalığı karıştırdı. Öğretmenler dersleri boykot etti. Fransız basını radyo ve televizyonları haberi geniş
olarak işlemeğe devam ediyor

10

Ocak

1999

Apo krizinde Türkiye’nin avukatı Profesör Augusto Sinagra’nın, İtalyan hükümetini, kırmızı bültenle aranan üç PKK’lının Roma’ya
gelebileceği yolunda uyarması büyük paniğe yol açtı. Gazeteler, haberi ‘‘Terör örgütü elebaşları geliyor’’, ‘‘3 Öcalan daha
geliyor’’ başlıkları ile verdi.

11

Ocak

1999

Devlet isterse yakalıyor
Abdullah Çatlı’nın sağ kolu olan Haluk Kırcı katliam sanığı olarak tam 8 yıldır aranıyordu.
İstanbul polisi, eşi Vesile’nin dinlemeye aldığı telefonu sayesinde aranan Kırcı’nın İstanbul’a geldiğini ve Pendik’te arkadaşı
Bünyamin Adanalı tarafından bir hafta önce kiralanan evde kaldığını tespit etti. Ev hemen izlemeye alındı ve önceki gece
yarısından sonra saat 01.30 sıralarında eve baskın yapıldı. Kırcı, eşi Vesile Erzincanlı, Bünyamin Adanalı ve eşi gözaltına alındı.
Bünyamin Adanalı’nın da Bahçelievler katliamı sanıklarından olduğu ortaya çıktı. Kırcı’nın, bir süre önce Sedat Fidan adına
düzenlenmiş sahte pasaportla yurda giriş çıkış yaptığı belirlendi. İstanbul DGM Başsavcılığı, Kırcı’nın sorgulanması için 4 gün
süre verdi. Kırcı, ‘‘Kimseyi öldürmedim. Beni 68’li ağabeylerim sorgulasın’’ dedi. Haluk Kırcı, ‘‘Reis’’ diye hitap ettiği Abdullah
Çatlı’nın sağ koluydu. Hakkında tutuklama kararı olduğu halde, Çatlı’nın Nevşehir’deki cenaze törenine katılmaktan bile
çekinmedi. Yargı çevreleri, ‘‘Susurluk’un başaktörü Çatlı’ydı ve sırlarını kendisiyle mezara götürdü. Diğer başaktör Kırcı
konuşursa, Susurluk’ta gizli kalan tüm noktalar çözülebilir’’ diyorlar.

12

Ocak

1999

Çankaya’ya dün Renault Safrane marka makam aracıyla gelen Ecevit, başbakan olarak çıktığı Köşk’ten yine aynı otomobille
ayrıldı.
20 yıldır Mercedes’e binmeyen ilk başbakan olan DSP lideri Ecevit, 1980 öncesindeki tavrını koruyup, makam aracı olarak
Renault’yu tercih ediyor. Ecevit’in, Başbakanlık makamı yerine eski odasını kullanacağı öğrenildi. Anasol-D hükümeti
kurulduğunda, Ecevit’e de son model bir Mercedes tahsis edildi. Bu aracı kullanmayı reddeden Ecevit, özel aracı olan ’89 model
Kartal’a binmeye başladı. Devlette tüketim savurganlığını önlemeye çalışacağını belirten Bülent Ecevit, ‘‘Bir zamanlar Rahmetli
İsmet İnönü bile kendi güvenliği açısından tehlikeli olan bir arabaya binmişti. Ama çok az kimseye örnek olabilmişti’’ dedi.
Parlamentonun en kıdemli siyaset adamı olan Ecevit, 20 yıl aradan sonra 4. kez başbakan oldu. 12 Eylül sonrası cezaevlerinde
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uzun çileler çekti. Bu 42 yıllık siyasi yaşam, lekesiz ve şaibesiz geçti. En acımasız muhalifleri bile Ecevit’in dürüstlüğüne ve
mütevazı yaşam biçimine toz konduramadılar.
15

Ocak

1999

Sahibi olduğu Interbank’a Mevduat Sigorta Fonu tarafından el konulan Bağımsız Milletvekili, Bursalı işadamı Cavit Çağlar
hakkında 51 trilyon liralık (158 milyon 878 bin 504 dolar) rekor haciz kararı alındı. Mevduat Sigorta Fonu, Çağlar’ın bazı
hisselerini elden çıkarmasına dikkat çekerek ‘‘Malvarlığını kaçırıyor’’ iddiasında bulundu. Mahkeme, fonun başvurusunu kamu
alacağı gerekçesiyle teminatsız kabul etti. Bir Türk savaş gemisinin, Yunan donanmasının hiç haberi bile olmadan Akdeniz’de
yazın çılgın eğlenceleriyle tanınan Yunanistan’ın en turistik adalarından Mikonos’un etrafında iki gece önce birkaç tur atarak
Türkiye’ye geri döndüğü ortaya çıktı.

16

Ocak

1999

Rusya kriziyle duran bavul ticaretinde, yeniden umut ışıkları belirdi. Rusya Federasyonu ve BDT’ye ait gemiler, bavul ticaretinin
merkezi konumundaki Novorosisk ile İstanbul arasında 4 ay sonra yeniden seferlere başladı.

17

Ocak

1999

DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in kurduğu 56. azınlık hükümeti, 188 red oyuna karşılık, 306 oyla TBMM’den güvenoyu aldı.

19

Ocak

1999

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet yöneticilerinin özel telefon görüşmelerinin kasedini açıklayarak ‘‘Anayasa suçu’’ işleyen
DYP Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener hakkında, bir aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilmesi için fezleke
hazırladı.

20

Ocak

1999

Trafik canavarı, mesaisini dün de sürdürdü. Bayram tatilinin başladığı Cumartesi günü 26 vatandaşımız kazalarda ölürken,
Pazar günü 4, bayram arifesinde ise 52 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saat içinde ölen 12 vatandaşla birlikte Cumartesi gününden
bu yana trafik canavarına kurban olanların sayısı 4 günde 94’e ulaşmış oldu.

24

Ocak

1999

Türkiye yerine başka bir ülkede olsaydınız başınıza neler gelirdi önce onu düşünün.
ABD’li eski istihbaratçı Paul Henze, ‘‘Türkiye ve Atatürk’ün Mirası’’ adlı kitabının tanıtımında yaptığı konuşmada, Kürtler’in
Türkiye’de baskı altında olmadığını, bu propagandadan vazgeçmeleri gerektiğini de söyledi.

26

Ocak

1999

Dün Ankara’da Irak’la ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. ABD Büyükelçisi Mark  umla ile ABD’nin Saddam’ı devirmekle
görevlendirdiği Frank Ricciardone Dışişleri Bakanlığı’na geldi. Irak’ın, Káhire’de önceki gün yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları
toplantısını terk etmesi üzerine, Arap dünyasının desteğini kazanma şansını yok ettiğini yazan Arap gazeteleri, ‘‘Irak’ın selameti
için tek yol Saddam’ın devrilmesidir’’ dediler.

27

Ocak

1999

Antalya’da 15 yaşındaki M.S., bakkaldan 4 ekmek, 650 gram peynir ve 2 paket süt çalmaktan gözaltına alındı. Küçük yaşta
yaşam mücadelesine atılan M., geçen hafta işten kovuldu. Cebinde hiç parası yoktu. Çok acıkmıştı. Ali adlı bir arkadaşıyla
girdikleri bakkaldan, aldıklarının parasını ödemeden kaçtılar. Bir süre sonra yakalanan M., kadın bakkal Mesude Kuduk’un
kendisini affetmesine rağmen, bugün mahkemeye çıkarılacak. Demirel, Cezayir ziyareti sırasında geçmişin canlı izleriyle
karşılaşmaktan etkileniyor. ‘‘Biz geç kaldık buralara gelmekte’’ diyor ve devam ediyor: ‘‘Burada bir hayli Türk asıllı insan var.
700 yıllık Osmanlı bizim geçmişimiz. Geçmişi kabullenmek, geleceğe gidişimize engel değil ki.’’

28

Ocak

1999

DYP’ye geçen 4 Milli Görüşçü her yazısında ‘Devlet yönetimi kadına emanet edilemez’ diyen sarıklı yazarı DYP adayı ilan ettirdi.
‘‘Kadın başbakan olmaz’’ Milli Görüşçüler’in, DYP’ye geçecek diye verdikleri 115 kişilik listede, Milli Gazete’de yazan ve ‘‘Devlet
idaresi kadına verilemez’’ diyen Mehmet Talu da yer aldı. DYP’nin acelesi DYP Genel Merkezi de önceki gün listedeki isimleri
‘‘DYP’ye katıldılar’’ diye ilan etti. Ancak Talu, transfer haberini ‘‘Ben Milli Görüş’ün neferiyim’’ diye yalanladı.
115’ten 5’i geçti DYP’ye, ‘‘Gönül Erleri Platformu’’ diye liste veren ‘Milli Görüşçüler’den sadece 5 geçti. Listedeki isimlerin büyük
bölümünün bu oluşumdan habersiz olduğu ortaya çıktı. Milletvekilliği sözü DYP’ye giren RP kurucu genel başkanı Ali Türkmen,
Akıncılar’ın son genel başkanı T. Rıza Çavuşoğlu, Milli Görüş teorisyeni Süleyman Akdemir, Prof. Kemal Güleç ve Yakup
Kaldırım’ın adaylık sözü aldıkları bildirildi.
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29

Ocak

1999

Türkiye, füze alarmının ardından ABD ve Irak’a net bir mesaj verdi: ‘‘İncirlik’ten kalkan ABD uçakları, Kuzey Irak’taki keşif
görevleri sırasında ateş açılmadıkça ve somut tehdit algılanmadıkça ateş açamazlar.’’ Bu yönde ilk mesaj Başbakan Ecevit ve
Dışişleri Bakanı Cem’den geldi. Genelkurmay da, Kuzey Irak’taki keşif harekâtının 25 Aralık 96 tarih ve 477 sayılı TBMM
kararına uygun yerine getirildiğini açıkladı.

30

Ocak

1999

Ankara, MGK’daki değerlendirmelerin ardından, terörist başı Öcalan’ı barındırabilecek ülkeleri sert dille uyardı. Türkiye’nin, bu
tahriğe ‘askeri reaksiyon’ göstereceği belirtildi. ‘‘Bundan sonra herhangi bir ülke terör örgütünü destekler veya bölücübaşını
korursa, bu Ankara’da açıkça düşmanlık olarak değerlendirilecektir’’ denildi. Öcalan’ın Rusya dışına çıktığının da dolaylı
ifadelerle teyit edildiği açıklamada, Türkiye’nin ‘terörist örgütün başını ele geçirip yargılamaya kararlı’ olduğu da vurgulandı.
Cumhurbaşkanı, ABD’nin Saddam’ı devirmek için muhaliflere destek verme planını eleştirerek,‘‘Bu iş Vietnam’a döner’’ dedi.
Cumhurbaşkanı, bu açıklamayı önceki akşam Çankaya’da verdiği yeni yıl resepsiyonunda yaptı. Demirel, ‘‘Ben Bush’a da
söylemiştim, Clinton’a da söyledim’’ diyerek Kuzey Irak için Vietnam uyarısında bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural
Savaş, dün HADEP’in kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne dava açtı. Savaş, parti yöneticilerinin, idam öngören ‘‘vatana
ihanet’’ suçunun sanıkları olabilecekleri mesajını verdi. Anayasa Mahkemesi kapatma davasını hemen işleme koydu.
Önümüzdeki hafta başında 56 sayfalık iddianamenin HADEP’e tebliğ edileceği öğrenildi. Davanın 18 Nisan seçiminden önce
sonuçlanmasının ise güç olduğu belirtildi.

31

Ocak

1999

Albaraka:‘‘İki adam bir araya gelip İslami holding kuruyor. Bu olay, yeni bir banker faciasına dönüşürse kimse şaşırmasın.’’
İslami finans kuruluşu Albaraka Türk’ün Genel Müdürü Osman Akyüz, bugün çıkacak Ekonomist Dergisi’ne şok açıklamalar
yaptı. Akyüz, öncülüğünü Kombassan, Jet-Pa gibi firmaların yaptığı İslami holdingler için şöyle dedi: ‘‘Son yıllarda İslami veya
yeşil sermaye olarak adlandırılan holdinglerin sayısında büyük artış var. Ben bu işi çok tehlikeli görüyorum. İki adam bir araya
geliyor, holding kuruyor, çantayı alıp Almanya’da para topluyor.’’ Marka yüzde 25-30 veriyorlar:‘‘Mark bazında yüzde 25-30 kár
payı veriliyor. Olur mu böyle bir şey? Dünyanın hiçbir yerinde böyle kár yok. Yıllar önce Almanya’da işçi şirketleri vardı, binlerce
mark toplayıp batırdılar, şimdiki ortam ona benziyor.’’

1

Şubat

1999

Barış Manço aramızdan ayrıldı. Sığınacak in bulamayan bebek katili Apo, dün yeniden İtalya’ya dönüş yaptı. Bölücübaşı sabaha
karşı da Hollanda’da ortaya çıktı. Ecevit’in İtalya açıklaması: Türkiye dün sabah Başbakan Ecevit’in, ‘‘Apo İtalya’ya geri döndü’’
açıklamasıyla çalkalandı. Roma haberi yalanladı, Ecevit, İtalya’ya güvenilmeyeceğini belirtip, ‘‘Doğru bilgi vermedikleri bir
gerçek’’ dedi.

2

Şubat

1999

Sığınacak yer bulamayan katil Apo, iki gün boyunca Avrupa havasahasında ülkeden ülkeye pin pon topuna döndü. Faşist Rus
Lider Viladimir Jirinovski’nin, Apo’ya Rusya’da siyasi sığınma hakkı çıkarma karşılığında PKK’dan 7.5 milyon dolar (yaklaşık 2.5
trilyon lira) aldığı ortaya çıktı. Para, Jirinovski’nin gösterdiği hesaba peşin olarak yatırıldı.
Ancak Jirinovski, parayı almasına rağmen sözünü yerine getirip Apo’ya Rusya’da siyasi sığınma kararı çıkaramadı. Bunun
üzerine PKK parayı geri almak için Jirinovski’yle kıran kırana bir hesaplaşmaya girdi.

3

Şubat

1999

Öcalan’ın Avrupa semalarında yaptığı uçak turu, İngiliz gazetelerinde geniş yer buldu: The Independent: Öcalan, kaçırdığı uçağı
indirecek güvenli bir yer arayan hava korsanına benziyor. Kimse istemiyor. Bu, yolun sonu... The Guardian: Öcalan sığınak
bulamadı. Öyle görünüyor ki, geceyi bir jet içinde Avrupa semalarında arayışını sürdürerek geçirdi. 7’den 77’ye sevenlerini yasa
boğan Barış Manço, bugün hem halk, hem de devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Halk, dün gece Moda’daki evinde,
sanatçının  umlamı önünden saygı geçişinde bulundu.
Barış için ilk tören 09.15’te Moda’daki evinin önünde yapılacak. Daha sonra 10.00’da AKM’deki törenin ardından Levent
Camii’nden kaldırılarak, sanatçının cenazesi, 13.30’da Kanlıca’da toprağa verilecek.

4

Şubat

1999

Seçim kampanyasında din istismarının önlenmesi için MGK’nın uyarısıyla hazırlanan genelge dün yayınlandı.
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Başbakan Ecevit’in imzasıyla bakanlıklar ve valiliklere gönderilen genelgede, din istismarı ile dini siyasallaştırma faaliyetlerinin
kesinlikle önlenmesi, irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyette bulunanlar hakkında tereddütsüz yasal işlemlerin yapılması istendi.
Ecevit genelgeye partisinin dünkü grup toplantısında da değindi. Ecevit, ‘‘Polis rejimi getiriliyor’’ eleştirileri için de ‘‘Her devlet
kendini korumakla yükümlüdür. Hükümetin de, valilerin de, kaymakamların da, savcı ve yargıçların da devleti koruma görevleri
vardır’’ dedi.
5

Şubat

1999

Bir şirket, kirayı ödemediler diye Türkiye vatandaşı 45 Ermeni kökenli öğrencinin okuduğu okulun binasını icrayla boşalttırdı.
Üstelik bu karar, sömestr tatilinin bitmesine sadece 3 gün kala alındı. Miltaş adlı şirket yetkilileri, ‘‘Kira alamıyoruz’’ diyerek
geçtiğimiz Salı günü Şişli Adliyesi’ne başvurup tahliye istediler.
Mahkeme tahliye kararı alınca, 40 yılı aşkın süredir eğitim veren Bomonti Ermeni İlkokulu’nun sıraları, evrakı, kitapları, anasınıfı
oyuncakları ve piyanosu dün apar topar dışarı atıldı.

7

Şubat

1999

Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, ‘‘İhtiyaç duyunca Erbakan ile konuşurum; bundan zerrece çekinmem. Ama FP’de ipler
benim elimdedir’’ dedi. Erbakan büyük beyin: Hürriyet’e konuşan Kutan, şöyle devam etti: ‘‘Erbakan’la görüşürüm, çünkü o,
Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük beyinlerden biri. Erbakan ‘la görüşmede gocunacak bir yan da yoktur.’’ İslami sermayenin para
trafiği hızlandı. Endüstri Holding için 225 bin mark getiren bir kurye Esenboğa’da yakalandı.
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Kral Hüseyin’in cenazesi bugün Amman’da toprağa verilecek. Cenazeye, aralarında Cumhurbaşkanı Demirel, Clinton ve Chirac’ın
da bulunduğu 40 kadar hükümet ve devlet başkanının katılması bekleniyor. Ürdün’de tahta oturan 37 yaşındaki yeni Kral
Abdullah, Türkiye’ye daha önce birkaç kez gelmişti. Kral Abdullah’ın, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını iyi bilen ve Ankara’ya
dostluk duygularıyla bakan bir lider olduğu vurgulanıyor. PKK terörünün 15 yıl önce başladığı Eruh’ta bugün yoğun bir eğitim
seferberliği var. Trikotaj ve konfeksiyon kursları açılmış. Dört katlı Eğitim Merkezi’nin bir katı da bilgisayar merkezi.
Alay Komutanı Kurmay Albay Olcan, ‘‘Bu bölgeyi çok büyük ölçüde temizledik’’ diyor. Siirt civarında bir söz dolaşıyormuş dilden
dile: ‘‘Terör Eruh’ta başladı. Eruh’ta bitecek.’’
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IBRETLIK BIR HABER: Kıvanç Özel’in özel uçak kiralayarak Çiller’in evine gül yağdıran DYP aday adayı, karşılıksız çekten hapis
yatmış
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 Hababam Sınıfı filmlerinde ‘‘İnek Şaban’’ rolüyle herkesin sevgilisi olan ünlü oyuncu Kemal Sunal, Marmara Üniversitesi
İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı.
Sunal, ‘‘Üniversiteyi bitirdiğim yıl oğlum liseyi, kızım ilkokulu bitirdi. Çocuklarımla aynı sene diploma aldık. Şimdi yüksek
lisansımı tamamladım. Zamanım olursa doktora da yapacağım’’ dedi. Allah rahmet eylesin, hepimizi çok güldürdün!!!

13

Şubat

1999

Görevlerini yapmak yerine ‘‘yolunu bulmayı’’ hedefleyen bazı ‘‘çirkin’’ polislerin, genç çiftlerden ‘‘Hadi karakola’’ yöntemiyle para
sızdırması ciddi boyutlara ulaştı. Otomobilde otururken ya da parkta gezerken, bu polislerin çevirip, ‘‘zinaya suçüstü’’
muamelesi yaparak para sızdırdığı gençlerden gelen şikayetler çığ gibi arttı. Kara Havacılık Okulu’ndan mezun olan ikisi bayan
54 karacı pilot, dün törenle bröve taktı. Okul birincisi ile ‘Şövalye’ler arasında ilk kez yer alan iki bayan subaya diplomalarını
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu verdi.Törenin bir başka ilginç özelliği ise Kara Pilot Teğmen Dilek Ergüven
ile eşi Deniz Zafer Ergüven’in okulu birlikte bitirmesiydi. Harb Okulu’ndan sonra evlenen iki genç teğmen, Pilot Temel Eğitim
Kursu’nu da aynı zamanda tamamladı. Osmanlı İmparatorluğu’nun 700’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Paris’in ünlü
mağazalarından Galeries Lafayette’de, 18 Şubat’ta ‘‘İstanbul: Doğuya Açılan Kapı’’ başlıklı, Türk yaşam tarzını yansıtan bir sergi
açılacak.
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‘‘Türkiye’nin bölünmesini istemiyorum’’ diyen Ahmet Kaya’nın, PKK gecesinde Apo’lu Kürdistan haritası önünde konser verdiği
ortaya çıktı.

75
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Atatürk Havalimanı’nda önceki gün inanılmaz bir olay yaşandı. 163 yolcusu bulunan Lufthansa uçağına iniş izni veren kule
görevlisi, pistin ışıklarını yakmayı unutunca bir facianın eşiğinden dönüldü. Ziyareti ABD’de rahatsızlık yaratan Irak Başbakan
Birinci Yardımcısı Tarık Aziz, dün 10 araçlık bir konvoyla Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geldi. Helikopterle Diyarbakır’a,
oradan askeri uçakla Ankara’ya giden Aziz’in, bu sabah Başbakan Ecevit’le görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı İsmail Cem,
Aziz’i, iyi niyet ve ev sahibine yakışan sıcaklıkla karşılayacaklarını belirterek, ‘‘Bizim politikalarımız bir ziyaretle, herhangi bir
ülkenin bakanı bizi ziyaret etti diye değişmez’’ dedi.
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Abdullah Öcalan Kenya’dan Türkiye’ye getirildi (yakalanışı 15.2.1999)

19

Şubat

1999

Apo’nun yakalanması Yunan hükümetini fena sarstı. Dışişleri Bakanı Pangalos ile İçişleri ve Kamu Düzeni bakanları görevden
alındı. Muhalefetin ağır saldırılarına uğrayan Başbakan Simitis’in de koltuğu sallanıyor. Yunan Başbakanı, bebek katili Öcalan’ı
gizleme operasyonu için kapsamlı bir soruşturma başlattı.Yunan hükümetinin kavgalı toplantısında, Apo’yu gizleme
operasyonunun baş sorumlusu olan Dışişleri Bakanı Pangalos, ‘‘Öcalan’ı bana getirdiler, ben de Kenya’ya postaladım’’ dedi.
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Filipinler’e üç günlük resmi bir ziyaret yapan Süleyman Demirel, bu ülkeye aylak basan ilk Türk cumhurbaşkanı oldu.
10.5 saatlik bir yolculuktan sonra Manila’ya inen Demirel’e Filipinli kızlar, çiçek kolyesi taktı.
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Suriye’ye yaptığı ihtarın bir benzerini Atina’ya yapan Cumhurbaşkanı Demirel, Yunanistan ile Avrupa’yı sert dille uyardı. TC’nin
gücünü gördü: Yakalandıktan sonra Türkiye’nin gerçek gücünü gören Apo, şimdi canını kurtarmanın derdine düştü. Apo,
‘‘Pişmanım, beni asmayın. Her şeyi anlatacağım’’ dedi. Apo, ‘‘Atina civarında PKK’lıların eğitildiği iki askeri kamp daha var.
Yunan subayları buralarda yüzlerce militana bomba ve silah eğitimi veriyor’’ diye konuştu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın, Avrupa
Konseyi ve Avrupa ilişkilerinden sorumlu Müsteşarı Franz von Daeniken, Abdullah Öcalan konusunda hiçbir ülkenin Türkiye’ye
ders verme hakkı olmadığını söyledi. Daeniken, Öcalan ve PKK’nın Kürt halkının temsilcisi olmadığını da vurguladı. US News &
World Report Dergisi, son 10 yılın en acımasız terör örgütleri listesini yayınladı. Terörde ilk sekiz 1- PKK 2- Silahlı İslami Grup
(Cezayir) 3- Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu 4- Cezayirli aşırı dinciler 5- Aydınlık Yol (Peru) 6- ETA (İspanya) 7- İRA (Kuzey
İrlanda) 8- Dev Sol.
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Cumhurbaşkanı Demirel, ‘‘Türkiye, dağlardaki çocukları çekmelidir. Bu çocuklar da bizim çocuklarımızdır. Kandırılmış
çocuklardır’’ dedi. Bursa’da hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına büyük bir faciaya yol açtı. Yaşları 7 ila 12 arasındaki 6
öğrenci, fırtınanın yıktığı okul duvarının altında kalarak öldü. 10 öğrenci de yaralandı. Savcılık, duvarı yıkılan İhsan Dikmen
İlköğretim Okulu’nda yapım hatası olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı. Ölen ve yaralanan öğrencilerin
velileri, sinir krizleri geçirdi. Demirel’in sert uyarısı üzerine, Yunan ordusu alarma geçirildi. Savunma konseyi toplandı.
Türkiye’nin savaş çıkarmak için Yunanistan’daki bir Türk hedefini vuracağı senaryoları yazıldı. Simitis’in istifa söylentisi borsayı
düşüşe geçirdi, drahmi değer kaybetti. Apo’yu Yunanistan’a gizlice sokan emekli amiral, savcılık tarafından sorguya alındı.
Bebek katili Apo’nun bulunduğu İmralı Adası’nın bağlı olduğu Mudanya’daki Şehitler Anıtı’nda, vatanı uğruna can vermiş bir
şehidin adı var: Kürt Hasan...Kürt Hasan, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü ve göklerde dalgalanan ay yıldızlı şanlı bayrak için
canını vermiş binlerce Kürt kardeşimizden sadece biri. Bölücübaşı Öcalan, İmralı’daki ifadesinde, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nin
gücünü gördüm. Meğer biz boş hayallere kapılmışız. Sonu olmayan bir yolda yürümüşüz’’ dedi. Apo dün, Ankara 2 No’lu
DGM’nin sivil yedek üyesi Mehmet Maraş tarafından sorgulandıktan sonra TCK’nın 125. maddesindeki ‘‘Vatana ihanet’’ suçundan
tutuklandı.
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Washington da, Atina’ya teröre verdiği desteği kesmesi için baskıyı artırdı. ABD, Yunanistan’dan toprakları içinde barındırdığı
PKK’ya ait Lavrion başta olmak üzere tüm kampların kapatılmasını istedi. Yunanistan’a bunun için 1 Mart’a kadar süre tanındığı
da iddia edildi.
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Hürriyet, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın, İmralı’da DGM savcılarına verdiği 36 sayfalık ifadeyi ele geçirdi. PKK parası Avrupa’da
‘‘Kişisel olarak 2 milyon 250 bin dolarım var. Suriye’den ayrılırken, 50 bin dolarını aldım. Kalanı Suriye’deki adamımda. Örgütün
parası ise Avrupa bankalarında.’’ Terör, hata idi. ‘‘Ben Abdullah Öcalan. PKK lideriyim. Türkiye’ye yönelik silahlı eylemler
yaptım. Terörün hata olduğunu anladım. 35 bin kişinin ölmesinden çok üzgünüm.’’ Hedef değiştirdim. ‘‘Başlangıçta hedefim
bağımsız Kürt devleti kurmaktı. Hata olduğunu gördüm ve vazgeçtim. Kürt halkına özgürlüğü verilmeli ve birlikte yaşamanın
yolu bulunmalı.’’ FP’de Erbakan ısrar edince, ikisi seçilebilecek sıradan 8 türbanlı aday listelere girdi. Türbanlı adaylardan Merve
Kavakçı’nın İstanbul’dan, Ayşenur Tekdal’ın da Ankara’dan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Erbakan, türbanlı aday için ısrar
ederken, ‘‘TBMM içtüzüğü kadınlar için türban yasağı getirmiyor. Yasak, Devlet Memurları Yasası’ndan
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Fadıl Akgündüz’ün vergi rezaleti ortaya çıktı. Bu devlet nerede? Yazara çizere, sanatçıya, bilim adamına defter tutma
zorunluluğu getirenler bu konuda ne yapıyor?
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Türkiye, Apo ve PKK’ya destek veren çoğu siyasetçi 30 kadar Avrupalının isimlerini bir dosyada topladı. Dosyada, Yunanlıların
PKK’ya 20 bin Kalaşnikof yolladığı da ortaya çıktı. Apo’nun ayağına gittiler. Tüm Avrupa ülkeleri ile ABD’ye gönderilen dosyada
yer alan 30’u aşkın kişinin çoğu, çeşitli tarihlerde Öcalan ile Lübnan, Şam ve Bekaa’da görüştüler, PKK’ya destek olmak için
çaba harcadılar. Papandreu’nun danışmanı. Dosyaya göre, PASOK partisinde eski Başbakan Papandreu’nun danışmanı ve Yunan
Gizli Servis Ajanı Mihalis Haralambidis, bir grup Yunanlı generalle, Bekaa’da 1988’de Öcalan ile görüştü. Ve Kalaşnikoflar
gidiyor.
Yunanistan’ın o zaman PKK ile ilişkilerden sorumlu olarak atadığı General Dimitris Matafias’ın da yer aldığı görüşmeden iki ay
sonra Atina’dan PKK’nın  uml Vadisi’nde bulunan kampına 20 bin adet Kalaşnikof tüfek gönderildi. Son destekçiler dosyada yok
Dosyada, Apo’nun Suriye’den kaçması, Rusya, İtalya, Yunanistan ve Kenya’da kalması, sonunda da Türkiye’ye getirilmesi ile
sonuçlanan son gezisinde yardım edenlerin isimleri yer almadı. Jet Fadıl Maliye, 62 trilyon sermayeli şirket kurup, bir kalemde
trilyonlar harcadığı halde devlete sadece 5 milyar lira vergi ödeyen Jet-Pa’nın sahibi Mehmet Fadıl Akgündüz’ü vergi kıskacına
aldı. İlk inceleme, 10 bin konutluk projeyi uygulamaya koyan Jet-Pa İnşaat’ta başlatıldı. İnceleme, Jet-Pa İnşaat’ın 1997 yılında
zarar göstererek, geçen yıl bir kuruş bile Kurumlar Vergisi ödememesi üzerine başlatıldı. ABD’nin Atina Büyükelçisi Nicholas
Burns, Yunanistan’ın Apo’yu Kenya Büyükelçiliği’nde saklamasının büyük bir hata olduğunu ilk kez söyledi. Burns, ‘‘Yunanistan
gerek Öcalan’ı gizlemesi gerekse üç kadın PKK’lıyı koruması nedeniyle ABD’de büyük bir hayal kırıklığı yarattı’’ dedi.

3

Mart

1999

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı, siyasi haber yayınlayan her TV’yi kapanma noktasına getirdi. RTÜK bile ‘‘Bu kadar TV
kapatılmaz’’ diyerek isyan etti. Yunanistan Savunma Bakanı’nın, NATO’ya ait bazı ortak gizli askeri şifre ve uçuş kullanım
kodlarını Rusya’ya sızdırdığı haberleri üzerine Ankara harekete geçti. ABD ve NATO’dan, iddialarla ilgili geniş bilgi isteyen
Ankara, ayrıca konuyu Brüksel’deki NATO Karargáhı komite toplantılarına taşımak için girişim başlattı.
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Türkiye, politikacıların bütün olumsuz davranışlarına, iç ve dış tuzaklara rağmen çağdaşlık ve kalkınma yolunda yaşamsal
adımlar atıyor. Süper dev mağazalar. Bir zamanlar Anadolu’da hayali bile kurulamayan dev alışveriş merkezleri birçok ilde akıl
durduracak bir hızla peş peşe açılıyor. Bunun en son örneği Gaziantep’te yaşandı. Bölge canlanıyor. M1 Tepe Grubu’nun açtığı
Gaziantep Alışveriş Merkezi, bölgede büyük bir canlılık yaratacak. Amerikan standardında ve Türkiye’nin en büyük alışveriş
merkezi olan bu yer 2 bin kişiye de iş imkánı sağladı. 16 trilyon lira. 80 milyon marklık (16 trilyon lira) yatırımla kurulan
merkezde, Real, Praktiker, Tepe Home gibi yer altı ve ulusal mağazalar zincirleriyle yerel markalar aynı çatı altında. Migros’lar
peş peşe. Bölgede daha önceden mağaza açan Migros, yöre halkından gördüğü ilgiden oldukça memnun. Koç Holding kuruluşu
olan Migros’un ayrıca Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Elazığ’da mağazaları var. Bu da Ecevit’e kısmet oldu. Devlet İstatistik
Enstitüsü, şubat ayı enflasyonunu toptan eşyada yüzde 3.4, tüketici fiyatlarında yüzde 3.2 olarak açıkladı. Böylece enflasyon 8
yıldan bu yana ilk kez 50’nin altına düştü. Şubat ayı itibariyle son bir yıllık enflasyon toptan 48.3, tüketici 63.9 olarak belirlendi.

77

İran’ın Mako Kenti’ndeki PKK kampında Osman Öcalan ve Cemil Bayık’ın liderliği konusunda çıkan silahlı çatışmada Bayık yanlısı
11 terörist öldürüldü.
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PKK itirafçısı Fethi Demir, Uğur Dündar’a anlatıyor: ‘‘Yunan Meclisi 2. Başkanı Sguridis’in ofisinde, Amiral Naksakis’in yanında
işadamı Vilasis bize, Igla ve Strella füzeleri satabileceğini söyledi.’’ ‘‘Dışişleri Bakanı Pangalos, bir Türk helikopteri düşürmemizi
istiyordu. Füzeler, Kıbrıs Rum Kesimi ve Suriye yolu ile bize ulaştı. Türk helikopteri düşürdüğümüzde Pangalos ve Sguridis
sevinç içindeydi. Osmanlı hanedanı, 75 yıl sonra devletten ilk kez resmi davet aldı. Kültür Bakanı İstemihan Talay, hanedanın
Türkiye’de yaşayan mensuplarının en büyüğü Neslişah Sultan’ı Osmanlı’nın 700’üncü kuruluş yıldönümü açılışına davet etti.
Ancak gripten yatağa düştüğü için Neslişah Sultan, Ankara’ya gidemedi. 700’üncü yıldönümü töreni, tarihin cilvesiyle hanedanın
sürgüne gönderildiği gün olan 4 Mart’ın tam 75’inci yıldönümüne rastladı.
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Yıllardır Türkiye’nin başına bela olan Apo’yu Kenya’da yakalayıp getiren devlet, Çankırı’yı kana boyayan bombacıları da 48 saat
geçmeden yakalamayı başardı. Çankırı’da 3 masum insanın ölmesine, Vali Ayhan Çevik’in de ağır yaralanmasına yol açan
suikastı gerçekleştiren TİKKO’culardan Bülent Ertürk İstanbul’da, kardeşi Kemal Ertürk Sivrihisar’da ele geçirildi.
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Listelere giremeyen kuskunler, TBMM’yi toplamak icin dun 116 imzayla basvuruda bulundu. Hikmet Cetin TBMM’yi 13 Mart
Cumartesi gunu toplantiya cagirdi. Kuskunlerin TBMM’yi olaganustu toplanma gerekcesinde secimlerin ertelenmesi talebine yer
verilmedi. Kuskunler, ulkenin icinde bulundugu durum icin genel gorusme acilmasini istediler. Secim yaklastikca Fazilet Partisi,
Meclis’e turbanli milletvekili sokma soylemini sertlestiriyor. Turbanli adaylar da ‘‘Secilirsek basimizi kesinlikle acmayiz’’ diyorlar.
FP’nin  umlamız adaylarini tanittigi torende dun secilmesi garanti kadin aday Merve Kavakci, ‘‘Meclis’e girersem basimi  umla.
Zaten ictuzukte, Meclis’e tayyorle girilecegi yaziyor. Basortusune bir sey denilmiyor’’ dedi. Nevah Ciftcioglu adli Turk kadin
biyolog, bobrek tasina neden olan ‘‘Nanobacteria’’ mikrobunu bularak Finlandiya’nin en buyuk tip odulu ‘‘Medix Nisani’’na layik
goruldu. 35 yasindaki bilim kadini, Finli is arkadasi Doc. Olavi Kajander ile odulunu Helsinki’de bugun torenle alacak.
Ankara’da doktorasini tamamladiktan sonra Finlandiya’ya giden ve calismalari nedeniyle CNN Televizyonu’nun ‘‘Nobel’e aday
gosterilmeli’’ diye ovdugu Dr. Nevah Ciftcioglu, ‘‘Bu odul, bir bilim adamina hayatinda belki bir kez nasip olacak bir sey. Bu
nedenle cok sevincliyim’’ dedi. Cankiri Valisi’ne bombali saldiri duzenleyen TIKKO’nun elinde Tipo marka kirmizi bir arac daha
bulundugu ortaya cikti. Bu aracin bomba yuklu olabilecegi olasiligi uzerinde duran polis, kirmizi Tipo alarmi verdi.
Gozaltinda sorgusu devam eden Kemal Erturk, eylem yapmadan once Cankiri Valisi’ni 1 ay izlediklerini belirterek, ‘‘Gecen yil bir
tasocagindan 60 kilo dinamit caldik. Son eylemde bunlarin 23 kilosunu kullandik’’ dedi.
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İmzacılar arasındaki 35 FP’linin içinde seçilme şansı yüksek isimlerin de bulunması, gözleri perde arkasındaki Erbakan’a çevirdi.
FP’nin de, grubu serbest bırakması bekleniyor. FP Başkanlık Divanı’nın birçok üyesi, Meclis’in toplanması konusundaki bu
sürprizi, ‘‘Tam bir Hoca operasyonu’’ diye değerlendirdi. FP Lideri Recai Kutan, ‘‘Ülke sorunlarının Meclis’te konuşulmasından
doğal bir şey olamaz’’ diyerek grubun serbest bıkarılmasını istedi. Küskün dilekçesine imza koyan FP’liler arasında, Abdülhaluk
Mutlu Bitlis’te, Altan Karapaşaoğlu Bursa’da, Nedim İlci Muş’ta, Kemalettin Göktaş Trabzon’da ikinci sırada yer alıyor.
Seçilmeleri yüzde yüz olan adayların imzacılar arasında bulunması şaşkınlıkla karşılandı. Küskün milletvekillerinin seçimleri
erteletmek için başlattıkları hareketi sivil darbe girişimi olarak değerlendiren Ecevit, ‘‘Bunu önlemek için elimizden geleni
yapacağız’’ dedi. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, küskünlerin TBMM’yi toplama girişimini eleştirdi, ‘‘Bunların bir noktaya
varması mümkün değildir. Millete karşı bu işe kalkışmak ayıptır’’ dedi. Teröristbaşı, Mudanya Noteri Hacıbey Erdoğan vasıtasıyla
kendisini savunması için İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlar Ahmet Zeki Okçuoğlu ile kardeşi Selim Okçuoğlu’na vekâlet verdi.
Ahmet Zeki Okçuoğlu, müvekkili ile görüşmek için Ankara DGM’ye başvurdu.
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Halk düşmanları dün yine işbaşındaydı. Gündüz bir taksiyi bombalayıp Bakırköy’ü kana bulayan hainler, akşam da Ataköy’de
katliam girişiminde bulundu. Terör, önce saat 13.00’te İstanbul’un en kalabalık alışveriş merkezlerinden olan Caroussel’in
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yakınında, 7.5 saat sonra da Atrium Çarşısı otoparkında bomba patlatarak masum insanları hedef aldı. Kimliği belirsiz bir alçak,
müşteri gibi bindiği 34 TEH 85 plakalı taksinin arka koltuğuna bombalı paket bırakıp, Caroussel Alışveriş Merkezi yanında inip
kaçtı. Ardından büyük bir patlama oldu. Cumhurbaşkanı Demirel, PKK’ya destek veren Yunanistan’ı, ‘‘haydutluk’’ anlamına gelen
‘‘rogue devlet’’ olmakla suçladı. Apo’ya Güney Afrika’dan tam siyasi iltica hakkı sağlanacağı sırada İngiltere Başbakanı Tony
Blair’in bizzat devreye girdiği ve engellediği ortaya çıktı. Apo’yla 12 gün kalan ajan Kalenderidis, savcılık ifadesinde bu günleri
tüm detayıyla anlattı.
12

Mart

1999

Bakırköy ve Ataköy’de önceki gün patlayan bombaların, biri kadın üç TİKKO militanı tarafından konulduğu belirlendi. 24 kişiyi
gözaltına alan polisin, bombacıları yakalamasının an meselesi olduğu açıklandı. Her iki olayda da kullanılan bombaların aynı
teknikle hazırlandığı saptandı. TBMM yarın olağanüstü toplanıyor. FP Başkanlık Divanı, TBMM’nin açılmasını sağlayacak 184
sayısına ulaşılabilmesi için küskünlerin ihtiyaç duyacağı kadar milletvekilini genel kurula sokma kararı aldı. FP Genel Başkanı
Kutan da, küskünlerin genel görüşme önerisinin müzakere edilecek önemde olduğunu belirterek, ‘‘Buna destek veririz’’ dedi.
Kutan, Meclis’teki genel görüşmeye de parti olarak katılacaklarını açıkladı.
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Onlar masum insanların kanını döküyorlar, ama Tokat’ta yaralı bulunan bir teröristi Mehmetçikler kan vererek ölümden kurtardı.
Fazilet Partisi destekli küskünlerin toplantıya çağırdığı TBMM, 184 milletvekilinin hazır bulunması halinde bugün toplanacak.
Küskünler, ülke sorunlarıyla ilgili genel görüşme açılması için çaba harcayacak. ANAP’lı Şadan Tuzcu, ‘‘Toplantıyı açabilirler ama
gerisini getiremeyecekler. Bir haftalık süreçte çok şey değişecek’’ dedi.

14

Mart

1999

Bazı Avrupalılar’ın hâlâ siyasi örgüt diye bağrına bastığı canı PKK, 13 masum insanı daha diri diri yaktı. Bebek katili örgütü hâlâ
siyasi kılıf altında, bağrınıza basıyorsunuz. Örgüt şakşakçısı ve cinayet bezirgânı MED TV’nin kan dökme çağrılarını
susturmuyorsunuz. Bebek katilinin cani sürüsü şehirlerde masum insanları canlı canlı yakarken siz ‘‘Abdullah Öcalan’ın davasını
izleyelim’’ diye kuyruğa giriyorsunuz. Adınız insan hakları derneği ama insanlıkla ilişkiniz yok. Bir terörist öldürülünce ortalığı
ayağa kaldırıyorsunuz, masum insanların katledilişine çıtınız bile çıkmıyor. Göztepe’deki 6 katlı Mavi Çarşı mağazasına saat
16.30 sıralarında gelen insanlık düşmanı üç hain, giriş kattakileri yukarı çıkararak ellerindeki molotofkokteyllerini, parfüm
reyonuna fırlattılar. Hemen yetişen itfaiye, çatıya çıkanlardan 5’ini yan binadan merdiven uzatarak kurtardı. Ancak binanın
çatısında 11, beşinci katında 2 kişi öldü. 6’ncı kattan atlayan iki kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.
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ANAP, DSP ve DYP, dün pazarlığa girmeme ve yasaları engelleme kararı alınca, küskünler atağa kalkarak hükümet hakkında
gensoru verdi. Küskün milletvekilleri, Bülent Ecevit’in Anayasal hakkını kullanan milletvekillerine takındığı tavrı eleştirerek,
Başbakan’ın 268 kişilik bloka rağmen istifa etmeyeceğini açıklamasını ve hükümetin Meclis çalışmalarını tıkamasını gensoruya
gerekçe gösterdi. Ankara DGM Savcılığı, Erbakan’ın idam istemiyle Yüce Divan’da yargılanması için düğmeye bastı. Savcılık,
Erbakan’ın PKK, Dev-Sol, İBDA-C ile laik devleti yıkmak için işbirliği yaptığı iddiasıyla TCK’nın 146/1 maddesinden fezleke
düzenleyecek.
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Şeytani pazarlık. Fazilet Partisi, Hoca ve Tayyip’i kurtarmak için önce hükümete gitti, ret cevabı alınca küskünlerle pazarlığa
oturdu. Küskünlere destek verip Meclis’i açtıran FP, dün akşam Başbakan Yardımcısı Özkan’a giderek, ‘‘Siyasi yasakları
kaldırmamıza yardımcı olun, gensoru ve seçimden vazgeçelim’’ önerisi götürdü. Özkan, öneriyi ‘‘Pazarlık yok’’ diye reddetti.
Bunun üzerine FP, küskünlerle pazarlığa oturdu. Sonunda hükümetin düşürülmesi sürecinin çalıştırılmasına karar verildi. Meclis
tatilde de çalışarak 312’yi değiştirip, seçimi iptal edecek. En geç Salı günü gensoru oylaması yapılacak. Terörü bahane ederek
dün Meclis’i olağanüstü toplayan küskünlerin ilk işi, bedelli askerliği geçersiz sayılan DYP Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’i
kurtarmak oldu. Ancak YSK, küskünlerin bu icraatını boşa çıkardı.
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Terörist başı Öcalan’a ev sahipliği yaparken suçüstü yakalanan Yunanistan’ın kamplarında küçük yaştaki çocuklara da bölücü
eğitim verdiği ortaya çıktı. FP lideri Recai Kutan, Kıvrıkoğlu’nun sözleri için ‘‘Kıvrıkoğlu görüşlerini ifade etmiştir. Bahsettiği
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hususların hepsi, Meclis’in gündemindedir. Elbette en üst kurum olarak Meclis, en doğru, en isabetli olan hakkında kararını
verecektir’’ dedi. DTP’li Milli Savunma eski Bakanı İsmet Sezgin, dün sabah Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu’nu
telefonla arayarak, sözlerinin hedefinin ne olduğunu sordu. Kıvrıkoğlu, Sezgin’e ‘‘Bir hedefimiz yok, düşüncelerimi ve kaygılarımı
dile getirdim’’ yanıtını verdi.
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Güler misin ağlar mısın? Bodrum’da rençperlik yaparak kıt kanaat geçinen 75 yaşındaki Süleyman Dede, bir sabah tam 27
trilyon 799 milyar borçla uyandı. Devletin el koyduğu batık İnterbank, 6 dev şirkete verip geri alamadığı yaklaşık 28 trilyon
lirayı, ‘‘Sen kefil olmuşsun’’ diyerek hiçbir şeyden habersiz Süleyman Dede’den istedi. Parayı ödemesi için Sülo Dede’ye icra
takibi başlatıldı. İddiaya göre Aksoylar, Nergis Tekstil, Nergis Holding, Sifaş, Polylen İplik ile Yeşim Tekstil ve bu şirketlerin
sahiplerine, İnterbank 28 trilyon lirayı kredi olarak verdi. Süleyman Dede de imza atıp bu dev borca karşılık kefil oldu. Bir anda
döviz olarak 77 milyon dolar borçlu çıkınca şoka giren Süleyman Dede, ‘‘Ben hayatımda hiç ticaret yapmadım. Bankadan kredi
almadım, kefil olmadım. Ama icradaki adres doğru, isim doğru, şaşırdım kaldım’’ dedi
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Cezayir’i kana bulayan aşırı dinci örgüt FIS’in Avrupa Lideri Rabah el-Kebir’in geçen ağustosta Türkiye’ye geldiği ve aralarında
Erbakan’ın da bulunduğu bazı kişilerle gizli temaslar yaptığı ortaya çıktı. Daha sonra emniyet birimleri tarafından gözaltına
alınan ve sorgulanan El Kebir, Türkiye’den sınırdışı edildi. Bu gelişmeden sadece Dışişleri İstihbarat’a bilgi verildi.
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Erbakan, kendi siyasi yasağını kaldırmak için dün yaptığı baskınla önce FP ve lideri Kutan’a, ardından da TBMM’ye iki ağır darbe
vurdu. Erbakan ilk darbeyi, günlerdir ‘‘Seçimin ertelenmesine karşıyız’’ diyen FP Lideri Recai Kutan’a vurdu. Dünkü FP grubunda
seçimin ertelenmesine destek kararlaştırıldı. 1 ABD Doları=364,77 // 1 Mark=203,547
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Siyasi yasağını kaldırmak için hem FP’de, hem de TBMM’de Anayasa dışı uygulamalar gerçekleştiren Erbakan’ın baskını, dün
püskürtüldü. Apo’yu yakalayarak büyük bir başarıya imza atan Türkiye, terör borazanı Med TV’nin susturulmasını sağlayıp ikinci
zaferini kazandı.
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Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican dün Ankara’da, 10 gün önce Kadıköy’deki Mavi Çarşı’da 13 kişinin diri diri yanarak
ölümüne neden olan 5 PKK’lı teröristten 3’ünün yakalandığını açıkladı. Ankara DGM, Öcalan’ı İmralı’da yargılama kararı aldı.
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Resmen savaşa girdik: Sırbistan, NATO’ya savaş ilan edip, BM’ye de bildirince, NATO üyesi Türkiye de bu ülkeyle resmen
savaşa girmiş oldu. Böylece Türkiye, uzun yıllardan sonra ilk kez bir savaşta resmi taraf oldu.
Ünlü 5’inci madde: NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesine göre bir NATO ülkesine savaş açılınca, tüm NATO ülkelerine savaş
açılmış oluyor.
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PKK, Kurban Bayramı’nı da kana bulamaya kalktı. Taksim’de Çevik Kuvvet’e saldırı düzenlemek isteyen kadın terörist üzerindeki
bombaları patlatıp can verdi.
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Milli İstihbarat Teşkilatı, yeniden yapılandırılıyor. Bu tarihi değişimle örgüt yapısı yenilenen MİT’te Yeşil gibi ‘‘taşeron kullanımı’’
da sona eriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüt yapısı, personel politikası ve operasyonel görev talimatı açılarından köklü
bir reform döneminden geçiyor. MİT’te kabul edilen yeni bir operasyonel direktif çerçevesinde, hassas operasyonlarda teşkilat
dışından taşeron kullanımına son veriliyor.

1

Nisan

1999

DYP Lideri Çiller, dün Elazığ’da, Mehmet Ağar taraftarlarının çürük domates ve yumurta yağmuruna tutuldu. Kente güçlükle
giren Çiller, öfkeli kalabalığın protestosu karşısında ancak 10 dakika konuşabildi. Çiller, ‘‘Bu kervan Ağar’sız da yürüyecek’’ dedi.
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Türkiye’de yüzlerce cinayet işleyen, PKK’dan sonra gelen en büyük terör örgütü olan Hizbullah’ın lideri Hüseyin Velioğlu ile
Kuzey Irak’taki lideri olarak bilinen Şeyh Osman’ın Diyarbakır’da gizlice buluştuğu saptandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü,
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi tarafından uzun süreden beri sürdürülen operasyonlarda Hizbullah’a ağır darbe indirildi.
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Örgüte ait 20 bin sayfalık doküman ve belge ele geçirilirken, bu belgelerin bir kısmının incelenmesi ile önemli bilgilere ulaşıldı.
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Enflasyonda son aylardaki düşüş eğilimi, mart ayında, özellikle akaryakıt ürünlerine yapılan zam nedeniyle durdu. DİE’ye göre,
Mart ayında enflasyon toptan eşya fiyatlarıyla yüzde 4, tüketici fiyatlarıyla yüzde 4.1 oldu. Yıllık enflasyon ise toptanda yüzde
48.2, tüketicide yüzde 63.5 düzeyinde gerçekleşti. Enflasyonda son aylarda yaşanan düşüş eğilimi, geçen ay özellikle petrol
ürünlerine yoğun ölçüde yapılan zam yüzünden Mart ayında durdu. Enflasyon rakamlarının seçim arifesinde yükselmeyip
yerinde sayması, olumlu karşılandı. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Mart enflasyonunu toptan eşyada yüzde 4, tüketici
fiyatlarında yüzde 4.1 olarak açıkladı. Geçen yıl Mart ayında enflasyon toptan eşya fiyatlarıyla yüzde 4, tüketici fiyatlarıyla
yüzde 4.3 olarak hesaplanmıştı. Mart ayı itibariyle son bir yıllık enflasyon ise toptan eşyada yüzde 48.2, tüketici fiyatlarında
yüzde 63.5 olarak belirlendi. Yıllık bazda ise mart ayı itibariyle geçen yıl enflasyon toptan eşyada yüzde 86, tüketici fiyatlarında
ise yüzde 92.7 olarak gerçekleşmişti.
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BORSADA TARİHİ REKOR İMKB günü 4 bin 706 puandan kapadı. Bingöl Valisi Süleyman Kamçı’ya, saat 13:30 civarında bombalı
saldırı düzenlendi. Üzerine bağladığı bombayı, Süleyman Kamçı Valilik binasına girerken patlatan terörist, parçalanarak öldü.
Vali Kamçı saldırıdan yara almadan kurtulurken, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Sivas ve Erzincan’da, 5.2 şiddetinde deprem oldu. Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi’nden alınan bilgiye göre,
Erzincan’da saat 03:07’de aletsel büyüklüğü 5.2 olarak saptanan, orta şiddette bir yer sarsıntısı oldu.
İstanbul Kandilli Rasathanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, saat 03:08’de merkez üssü Sivas’ın Divriği ilçesi olan bir yer
sarsıntısı meydana geldi. Aletset büyüklüğü 5.2 olarak ölçülen sarsıntının, Trabzon, Ordu ve Giresun’da da hissedildiği
kaydedildi. Erzincan ve Sivas’ta ayrı ayrı hissedilen depremlerin, tek deprem olduğu sanılıyor.
Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmedi.
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Müslümanız, şeriatçı değil. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin siyasal İslam üzerine yaptığı bir araştırma, insanımızın
dinine bağlı, ama bağnaz olmadığını ortaya koyuyor. 100 kişiden 67’si, dinin devleti yönlendirmesine karşı çıkıyor. Türkiye’de
halk, dinine bağlı, inançlı Müslümanlardan oluşuyor ama, dinin kamu yaşamını etkilemesi benimsenmiyor. TESEV’in (Türkiye
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) desteğiyle hazırlanan ‘Siyasal İslam’ konulu araştırma, Türk halkının yüzde 67.2’sinin dinin
devlet ve siyaset düzenini yönlendirmesini zararlı bulduğunu ortaya koyuyor. Türk parti sistemi içinde din temelinde politika
yapan partilerin olması gerektiğini savunanlar yüzde 24.6 iken, bu görüşe karşı çıkanlar yüzde 60.6’ı buluyor. Araştırmaya göre,
cumhuriyet yönetiminin döneminin ülkeyi ileri götürdüğünü düşünenlerin oranı yüzde 77.3. Araştırma temel alındığında, son
yıllarda Türkiye’de ‘Müslüman kimliğinin giderek daha çok benimsendiği’ inancı da doğru değil. Araştırma sonuçları, kendini
öncelikle Müslüman olarak tanımlayanların yüzde 35.7, Türk veya TC vatandaşı olarak tanımlayanların oranının yüzde 53.9
olduğuna işaret ediyor. Araştırmanın önemli sonuçlarından biri ise Anadolu Müslümanlığı tezi paralelinde, Türk halkının
Müslümanlık anlayışının ‘‘fevkalade hoşgörülü’’ olduğu gerçeği. Buna göre, başka dinlere inananlar arasında iyi insanlar
olabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 89.2’lik bir düzeye ulaşırken, başka dinden olanların da eğer günah işlemedilerse cennete
gidebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 41.8. Bu görüşe sadece yüzde 28.9’luk bir kesim karşı çıkıyor. Araştırmada, ayrıca, ‘Bir
kişi Allah’a, Hz. Muhammed’e inanıyorsa namaz kılmasa bile Müslüman’dır’’ diyenlerin oranı yüzde 85.6, ‘‘Bu inançları taşıyıp
oruç tutmuyorsa bile Müslüman’dır’’ diyenlerin oranı yüzde 82 ve ‘‘Bu inançları taşıyıp içki içse bile Müslüman’dır’’ diyenlerin
oranı yüzde 66.6. ‘‘Bir kadın Allah’a ve Peygamber’e inanıyorsa başını örtmüyorsa da Müslüman sayılır’’ diyenlerin oranı yüzde
85. Yüzde 25 kadınların cenaze namazı kılmasını uygunu buluyor, yüzde 91.5 gibi ezici bir çoğunluk da inanç farklılıklarının
hoşgörü ve barış ortamında korunmasını toplumsal huzur için gerekli buluyor. Araştırmayı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Yer altı İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Binnaz Toprak ve Doç. Dr. Ali Çarkoğlu yürüttü. Prof. Dr. Binnaz Toprak 16
ilde, genel nüfusun temsil niteliğine sahip 3 bin 54 kişilik örneklem çerçevesinde, 105 sorunun yüzyüze anket sonucu hazırlanan
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araştırmada, insanların toplumsal dini ibadetleri, bireysel olanlardan daha çok uyguladıklarının ortaya çıktığını belirtti.
Araştırmanın, Türkiye’de sık kullanılan ‘‘Türkiye’nin yüzde 99’u Müslümandır’’ tezini yalanlamadığına dikkat çeken Prof. Dr.
Toprak, sonuçlara göre halkın yüzde 97’sinin kendini Müslüman kabul ettiğini belirtti.
11
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Kuzey Irak’ta PKK’ya karşı sürdürülen sınır ötesi operasyonda 44’ü ölü, 15’i sağ olmak üzere 59 terörist ele geçirildi. 10 askerin
şehit olduğu bahar operasyonunda, mağaralarda teröristlere ait 2 adet yerden havaya fırlatılan SA-7 füzesi ele geçirildi. Tunceli
ve Batman’da 3 asker şehit oldu, 5 terörist öldürüldü.
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Oy verme işleminin uzaması, radikal partilere yarayacak. Merkez partilerin oyları ise ancak seçmen beklemekten bıkmazsa
artacak.
Verso Siyasal Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre en çok HADEP ve MHP seçmenleri, kuyruk dahi olsa sürenin
sonuna kadar bekleyip oy kullanacaklarını söylediler. Türkiye’nin çok önemli miktarda mülteciye kapılarını açmakta olağanüstü
hızlı davranması, ayrıca Makedonya ve Arnavutluk’a hemen destek vermesi büyük takdir toplamıştır. Miloseviç yer altı
topluluğun taleplerini yerine getirinceye kadar NATO askeri harekátı devam edecektir.
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Çiller hakkındaki soruşturmasını tamamladı ve suçun DGM’nin görev alanına girdiğine karar
verdi. Dosyayı alan Erzurum DGM Başsavcılığı DYP Lideri hakkında TCK’nın 312. maddesindeki ‘’Halkı kin ve düşmanlığa
tahrik’’ten 4.5 yıl hapis istemiyle soruşturma açtı. Erzurum DGM Başsavcılığı, DYP Lideri Tansu Çiller hakkında, FP’li İstanbul
eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ceza alıp siyasi yasaklı hale geldiği TCK’nın 312. maddesindeki,
‘‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiller’in, 6 Nisan’da
Erzurum’da yaptığı mitingdeki ‘‘Sizin dininizin, diyanetinizin kefili benim’’ sözleriyle ilgili olarak başlattığı incelemeyi ‘görevsizlik’
kararıyla sonuçlandırarak, dosyayı TCK’nın 312. maddesi kapsamında değerlendirilmesi istemiyle Erzurum DGM’ye gönderdi.
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Mehmetçik, ateş hattında göreve hazır. Ankara, Sırplar tarafından önceki gün iki köyü işgal edilen Arnavutluk’a 100 asker
gönderme kararı aldı. NATO’nun Yugoslavya operasyonunda F-16’larla savunma görevi yapan Türk askeri, insani yardım
amacıyla da olsa sıcak bölgede ilk kez karada görev almış olacak.
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Yeltsin, Kosova için, Türkiye, ABD, Rusya ve Almanya’nın 4’lü zirve yapmasını önerecek. Yeltsin’in Kosova konusunda özel
temsilci olarak atadığı eski başbakan Çernomirdin, zirve teklifini ilk olarak önümüzdeki günlerde Almanya Dışişleri Bakanı
Fischer’e yapacak.
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“Din istismarına dayalı particilik artık yürümüyor” DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, seçim sonuçlarını izlediği genel
merkezdeki makam odasından basın mensuplarının bulunduğu birinci kata gelerek basın toplantısı düzenledi. Ecevit, özetle
şunları söyledi: “Ben biliyorsunuz kehanette bulunmayı sevmem. Ama bütün gözlemciler zaten bu sonucu bekliyorlardı. Yani
DSP’nin oldukça açık bir farkla seçimi birinci olarak bitirmesi bir sürpriz değil. Birkaç haftadan beri bunun işaretleri gelmekteydi
zaten. Bizim dışımızdaki gözlemci ve yorumcular da bunu söylemekteydiler.”
MHP’Yİ BEKLEMİYORDUK: “MHP’nin yükseleceğini tahmin ediyorduk. Herkes tahmin ediyordu. Tabii bu ölçüyü bulacağı
beklenmiyordu.” DİN İSTİSMARI YÜRÜMÜYOR: “Din istismarına dayalı bir politikanın yürümeyeceği görülüyor. Bunun başka bazı
kanıtları da son seçim kampanyasında ortaya çıktı. Şimdi kimseyi üzmemek için ayrıntılara girmek istemiyorum. Fakat artık
Türkiye’de dinin siyasete alet edilebildiği dönemin kapandığı bir dönemdeyiz. Bu da tabii çok önemli.”
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DSP birinci parti oldu. MHP oyunu ikiye katladı. Yüzyılın son seçiminde iki sürpriz yaşandı. DSP oylarını artırırken, MHP, büyük
oy patlaması yaptı. DSP tahmini tuttu Sandıkların açılmaya başlanmasıyla birlikte birinci sıraya oturan tecrübeli politikacı Bülent
Ecevit’in önderliğindeki DSP, ilerleyen saatlerde de yerini korumayı başardı
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Başkent’te FP’li Gökçek ile CHP’li Karayalçın arasındaki üç gündür süren ve sonucu merakla beklenen Büyükşehir Belediye
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Başkanlığı yarışı Gökçek’in zaferiyle sonuçlandı. Gökçek 541. 515 oyla başkan olurken, Karayalçın 512. 083 oyda kaldı. FP
Genel Başkanı Recai Kutan’ın, partisinin seçim yenilgisinin ardından çekilme kararı aldığı, ancak bu kararının eski yasaklı lideri
Necmettin Erbakan’dan döndüğü ortaya çıktı. Erbakan’ın, seçimden bir gün sonra kendisine ‘‘Çekilmeye hazırım’’ diyen Kutan’a,
‘‘Hayır olmaz, devam edeceksin’’ dediği öğrenildi. Kutan, bunun üzerine dün düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerde,
‘‘Biz FP’yi tek başına iktidara getirecek oyu hedefliyorduk. Bu hedefi gerçekleştiremedik. Ancak bu FP’nin başarısız olduğu
anlamına gelmez’’ dedi ve şu anda istifa etmeyeceğini söyledi.
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İbretlik. Jet-Pa’nın patronu Fadıl Akgündüz: ‘’10-20 milyara milletvekili alınıyor. Sergen’e verdiğim parayla 20 milletvekili
alırdım’’ dedi. Akgündüz, 18 Nisan seçimlerinde en az 10 milletvekili çıkarmak için DYP ve FP’den bazı adayları destekledi ve 1
trilyon harcadı. Akgündüz, harcadığı 1 trilyon lirayla sadece Siirt’ten Mehmet Takiddin Yarayan’ı DYP milletvekili seçtirebildi.
TELEVİZYONDA söylediği ‘’10-20 milyara milletvekili alınıyor’’ sözleriyle adını duyuran Jet-Pa Holding’in sahibi Mehmet Fadıl
Akgündüz, seçimlerde 1 trilyon harcamasına rağmen sadece 1 milletvekili çıkarabildi. Böylece Ankara’ya ‘‘Jet-Pa milletvekili
gönderme sevdası’’ Akgündüz’e pahalıya mal oldu. Akgündüz’ün 18 Nisan seçimlerinde desteklediği adaylardan Siirt DYP adayı
Mehmet Takiddin Yarayan milletvekili seçilebildi. Akgündüz, Doğru Yol Partisi ve Fazilet Partisi’nden 10’a yakın milletvekili
adayını destekleyerek seçim listelerine ilk sıralardan girmelerini sağlamıştı.
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CHP Lideri Baykal, Türk demokrasisinde, seçim yenilgisinden sonra genel başkanlıktan istifa eden ilk lider oldu.
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Çiller’in, seçim öncesi ekranlarda söylediği ‘‘Harvard Üniversitesi bana 6 ay önce fahri doktora verdi’’ sözü, resmi yazıyla asılsız
çıktı. Kanlı örgütün yayın organı MED TV için toplanan 100 milyon dolar (39 trilyon lira) kayboldu. Örgütün elebaşlarından Kani
Yılmaz’ın paraları spiker sevgilisine harcadığı söylentisi PKK’yı karıştırdı.
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Siyasi yasaklı Necmettin Erbakan, hapisteki lider adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı, FP’li yenilikçi kanadı kışkırtmakla suçladı.
Erbakan’ın ‘‘O olmasa, birçoğu bu işlere cesaret bile edemez’’ dediği öğrenildi. Kapatılan RP’nin yasaklı lideri Necmettin
Erbakan, Pınarhisar Cezaevi’nde 4 aylık hapis cezasını çeken İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan’a ateş
püskürdü.
Erbakan, Erdoğan’ı, isyan bayrağı çeken yenilikçi kanadı kışkırtmakla suçladı. Erbakan’ın, hergün yüzlerce ziyaretçi kabul eden
Erdoğan’ın cezaevindeki bu ‘siyasi’ faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, yakın çevresine, ‘‘Hep o kışkırtıyor.
Arkalarında o olmasa, bir çoğu bu işlere cesaret bile edemez’’ dedi. HOCA ÇOK SİNİRLİ. Erbakan’ın, FP’deki yenilikçi kanadın,
küskünlere destek verilmesi nedeniyle seçim yenilgisinden kendisini sorumlu tutup, parti yönetimini ele geçirmek için harekete
geçmelerine çok sinirlendiği bildirildi. Balgat’taki konutundan yürüttüğü bir operasyonla, önce bu hareketi etkisizleştirip,
ardından da partiye tümüyle damgasını vurmak üzere harekete geçen Erbakan’ın, bu konuda şimşeklerini ise Erdoğan’a
yönelttiği belirtildi. Balgat’a yakın kaynaklar, Erdoğan’ın bir genel başkan gibi cezaevinde çok sayıda partili siyaretçi kabul edip,
partinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini aktarmasının, Hoca’yı rahatsız ettiğini söylediler. TAYYİP’TEN GÜL’E DESTEK
FP’de bir iç mücadeleye girişeceğinin işaretlerini veren Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül’ün de en büyük desteği
Erdoğan’dan gördüğünü ileri süren kaynaklar, Erbakan’ın bu konuda Erdoğan’ı kastederek, ‘‘Hep o kışkırtıyor’’ ifadesini
kullandığını söylediler. Aynı kaynaklar, Genel Başkan Yardımcıları Cemil Çiçek ve Ali Coşkun’un da İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ali Müfit Gürtuna’nın destiğini alarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in genel başkanlığı için çalışma
başlattıklarını belirttiler. Erbakan’ın çevresinde ise ‘‘Hoca ne isterse o olur’’ fikri ağır basarken, Kutan kongreden de genel
başkan çıkacak’’ deniliyor.
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, seçimle yenilenen TBMM’ye tarihi bir çağrı yaptı ve ‘‘Düşünce özgürlüğünü
kısıtlayan yasaları değiştirin’’ dedi. Anayasa Mahkemesi’nin 37. kuruluş yıldönümü töreninde konuşan Sezer, başta DGM,
Terörle Mücadele ve Ceza olmak üzere pek çok yasada düşünceyi açıklama özgürlüğüne aykırı hüküm bulunduğunu savundu.
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Albayraklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinin yöneticisi toplam 59 kişinin gözaltına alınmasına yol açan AKBİL
skandalı büyüyor. AKBİL’de başlatılan soruşturma, İGDAŞ, İSFALT, İSTON ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle iş yapan
firmalara yayıldı. İddialara Erbakan ile Tayyip Erdoğan’ın da adları karıştı.
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Başbakan Ecevit, Fazilet Partisi’ne, türbanlı milletvekili Merve Kavakçı ile ilgili olarak ‘‘anlayış beklediğini’’ bildirdi. Sürpriz zirve.
TBMM’de Pazar günü yapılacak yemin töreni öncesinde, DSP ile FP arasında sürpriz bir ‘‘Türban Zirvesi’’ gerçekleşti. Ecevit’in
sağ kolu Hüsamettin Özkan, FP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül ile buluştu.
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İnancı gereği örtündüğü iddiasıyla ‘‘Başımı açmam’’ diye diretip, yemin töreni için toplanacak Meclis’in ilk gününde büyük bir
kriz yaşanacağının sinyalini veren FP’li Merve Kavakçı’ya ‘ders’ gibi tepki geldi. Ünlü ilahiyatçı Muğla Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Kuran’a göre örtünmenin, ‘‘İnanç esasları içinde mutalaa edilecek bir emir’’ olmadığını bildirdi. Rektör
Fığlalı, örtünmenin ‘inanç esası’ olmadığının altını sık sık çizerek, şunları söyledi:
ÖRTÜNME EMİR AMA: Örtünme Kuran’da emir olarak vardır. Ancak inanç esasları içinde mutalaa edilebilecek bir emir, namaz,
oruç, Allah’a ve Peygamber’e inanma gibi inanç esası, farz değildir. Örtünme, ikinci derecede fer’i bir hükümdür. DEVLETİN
YETKİSİ: Devlet, bu konuda yetkisini kullanarak, kural getirebilir. İSLAM HUKUKUNDA VAR: Caizde devletin tasarruf yetkisi,
İslam Hukuku’na göre de vardır. Benzer birtakım hükümlerle ilgili uygulamalar, ilk Halifeler döneminde çok açık biçimde de
uygulanmıştır. İSLAM’A UYGUN: Yine başörtüsü 1’inci dereceden inanç esası olmadığı için, devletin getirdiği kurallar, İslam’a
aykırı, dine karşı sayılmamalıdır. SİMGE DAVRANIŞA MÜDAHALE: Ama dinin siyasallaştırılması anlamına gelebilecek ve bir
ayırım doğurabilecek ‘simgeleşmiş davranışlara’ da müdahale hakkı, yine dinin gereklerinden biridir. KURALLARA UYMALI:
Buna göre hiçbir gerekçe veya savunma, devletin kurallarına aykırı tutum içine girmeyi haklı kılmaz. Örtünme, farz olarak inanç
esası içerisinde yer almadığındandır ki devletin bu konuda, devletin işleyişini ve toplum düzenini sağlamak için koyduğu
kurallara uymak, Müslümanlığın gereklerinden biri olarak görülmelidir.
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Türkiye’nin gözü bugün TBMM’de. 2000’li yıllara girerken türban konusunda akıl mı kazanacak, yoksa inat mı sürecek. Türbanlı
Merve Kavakçı oyununun arkasında, yine Erbakan var. Meclis’teki yemin töreninde olası bir ‘türban krizi’nin sinyalini veren FP’li
Merve Kavakçı’nın girişimi mevzuat engeline takılıyor. Meclis’in ilk oturumunu yönetecek Ali Rıza Septioğlu’na sunulan dosyada
sözü edilen Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve Kılık-Kıyafet Yönetmeliği’nin  umlamızı, giyim kuşamla ilgili 6
yasa, bir kararname ve tüzük ile 4 yönetmelik ve 3 içtihadı birleştirme kararı ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Avrupa İnsan
Hakları Komisyonu kararları bulunuyor. Bu düzenleme ve kararlar, Kavakçı’nın ‘‘Engel yok’’ savunmasının da geçersiz olduğunu
ortaya çıkardı. BİR DAVA ÖRNEĞİ Özellikle türbanlı fotoğraf verdikleri için diploma düzenlemeyen üniversite hakkında açtıkları
dava İdare Mahkemesi’nce reddedilen 2 kız öğrencinin başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun verdiği 3 Mayıs
1993 tarihli karara dikkat çekildi. Komisyon’un kararda söz ettiği, ‘‘Yükseköğrenimini laik bir üniversitede yapmayı seçen bir
öğrenci, bu üniversitenin düzenlemelerini kabul etmiş sayılır’’ gerekçesi örnek gösterilerek, ‘‘Laik, demokratik ve sosyal bir
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmak üzere seçilen milletvekilinin, bu Meclis’in
düzenlemelerini kabul etmesi gerektiği’’ bildirildi. DİĞER GEREKÇELER. Avrupa İnsan Hakları, Komisyonu İdare Mahkemesi’nce
reddedilen, temyiz talepleri de Danıştay’dan dönen Lamiya Bulut ve Şenay Karaduman isimli kız öğrencilerin, Komisyon
nezdinde açtığı 2 davayı 3 Mayıs 1993’te karara bağladı. Görüşmeler sonunda, davaların reddine karar veren Komisyon’un ret
kararında yer alan bazı gerekçeler şöyle: İnsan hakları sözleşmesi, kamusal alanda bir inancın gerektirdiği biçimde davranma
hakkını mutlak olarak güvence altına almaz, Sözleşmeye göre bir dinin uygulanması, ifadesi, bir dinin zorunlu kıldığı ya da
esinlendiği her türlü hareketin yapılabileceği anlamına gelmez, Özellikle, nüfusun büyük çoğunluğunun belirli bir dine mensup
olduğu ülkelerde, bu dinin tören ve simgelerinin herhangi bir yer ve biçim sınırlaması olmaksızın sergilenmesi, sözü geçen dini
uygulamayan veya başka bir dine mensup olanlar üzerinde baskı oluşturabilir, TÜRBAN NİÇİN YASAK? Türbanı serbest bırakan
yasa hükmünü Anayasa’nın Başlangıç bölümü ile 2, 10, 24 ve 174. maddelerine aykırı bulup iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin,
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7 Mart 1989 tarihli kararının gerekçesinde de, Kavakçı’ya ‘cevap’ olabilecek şu görüşlere yer veriliyor: DİNSEL EYLEM GEÇERSİZ
Eğitim ve öğretimde dinsel inanca, devlet gücünün özel bir katkı vermesi düşünülemez. Siyasal alanda dinsel geleneklere
uygunluğu aranan düzenlemeler, dinsel çabalar, eylem ve işlemler ne kadar geçersizse, eğitim-öğretim alanında da din
buyruklarıyla ilişki kurulamaz. Demokrasinin güvencesi ve Cumhuriyetin özgün niteliğini oluşturan bu ilkenin büyük bir duyarlılık
ve özenli korunması Anayasa gereğidir. HERKESİN İSTEDİĞİNİ YAPMASI. Demokrasi, insan hakları ve hukuk konusunda da
Anayasa düzeyi ve sınırlar geçerlidir. Dilek ve öneri türünde ya da özlem niteliğinde görüşlerle, Anayasa’nın öngördüğü
sınırlamaları, laikliğin korunması için getirilen kuralları hiçe saymak olanaksızdır. Herkesin her istediğini yapması en eski ve en
yeni demokrasilerde bile söz konusu değildir. Özgürlükleri yıkmak için özgürlüklerden yararlanılması da düşünülemez. Özelde
korunması gereken laiklikle bağdaşmayan özgürlükler, savunulamaz ve korunulamaz. BAŞÖRTÜSÜNE AYRICALIK YOK Anayasa
yönünden din, kimi haklara sahip olmanın koşulu değildir. Değişik dinlere inananlar ile hiçbir dine inanmayanlar için, din ve
vicdan özgürlüğü sınırları içinde inancını açıklamak serbesttir. Din konusunda inançlarına bakmaksızın tüm yurttaşlara eşit
davranan laik devlette din ve mezhep farklılığı, kişiler arasında hiçbir ayrıma neden olamaz. Dava konusu kural ise giyim
konusunda İslami olduğu ileri sürülen başörtüsüne ayrıcalık tanımakla, eşitlik ilkesine biçimsel yönden ters düşmektedir.
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Erbakan, işte eserin: FP listelerinden Erbakan’ın ısrarıyla milletveki seçilen Merve Kavakçı, dün yemin törenine türbanıyla
katıldı. MHP’nin türbanlı milletvekili Nesrin Ünal’ın başı açık halde yemini büyük alkış alırken, Kavakçı’nın inadı Meclis’i karıştırdı.
DSP’li milletvekilleri, uzun süre ‘‘dışarı’’ diye tempo tuttu. Bunun üzerine oturuma ara verildi. TBMM’nin 21’inci Dönemi, yasaklı
siyasetçi Necmettin Erbakan’ın parlamentoya armağanı olan Merve Kavakçı’nın türban inadı yüzünden krizle başladı. Kavakçı,
yemin töreninin ortasında Meclis Genel Kurul Salonu’na türbanıyla girince, o ana kadar büyük olgunluk içinde geçen oturum
karıştı. Başbakan Bülent Ecevit, duruma tepki koydu ve kürsüye gelip, ‘‘Burası devlete meydan okunacak yer değil’’ dedi.
Kavakçı’nın dün FP’lilerin planlı bir eylemi ile salona sokuldu. Önce, kapatılan RP’nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan’a yakınlığı
ile bilinen FP’li Temal Karamollaoğlu kulise gelerek FP’li Salih Kapusuz’a  umlamızı söyledi. Kapusuz ise heyecanlanarak
milletvekillerine biryere ayrılmamaları ve salona girmeleri talimatı verdi. Bu sırada, yemin törenini Meclis’teki odasından
izlemekte olan Başbakan Ecevit beraberinde Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan ile birlikte Genel Kurul salonuna girdi. Kısa bir
süre sonra da FP İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak, Kavakçı’yı yanına alarak kulisin arka kapısından Genel Kurul salonuna soktu.
Kavakçı’nın türbanı ile salona girmesiyle FP sıralarından alkış koparken, sadece DSP’liler ellerini sıra kapaklarına vurarak
protesto etti. MHP, ANAP ve DYP’liler ise olaya seyirci kalmayı tercih etti. CUMHURİYETE YAKIŞMIYOR DSP lideri, Başbakan
Ecevit de Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk ile kürsüye giderek oturumu yöneten Geçici
Başkan Ali Rıza Septioğlu’ndan Kavakçı’yı dışarı çıkarmasını istediler. Ancak Septioğlu, Bakan Türk’ün, ‘‘Laik Cumhuriyete
yakışmıyor’’ uyarısına ‘‘Laiklik Cumhuriyetle ne alakası var’’ diyerek Kavakçı’yı dışarı çıkarma yönünde bir eğilim göstermedi.
Başbakan Ecevit’in de tüm uyarıları fayda etmedi. DYP’li Meclis eski Başkanvekili Kamer Genç de kürsü önüne gelerek
Septioğlu’nu uyardı. Ancak Septioğlu elindeki Meclis İçtüzüğünü göstermekle yetindi ve uyarılar doğrultusunda hareket
etmekten çekindi. MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİL Bunun üzerine Ecevit, FP’lilerin protestosuna karşılık kürsüye yürüdü ve
elinde daha önce hazırladığı bir metinden şunları söyledi: ‘‘Türkiye’de özel yaşamda kadınların giyim-kuşamına başörtüsüne
kimse karışmıyor. Ancak burası özel yaşam alanı değildir. Devletin gelenek ve kurallarına burada görev yapanlar uymak
zorundadır. Burası devlete meydan okunacak yer değildir.’’ Ecevit’in konuşmasının hemen ardından DSP’li bayan milletvekilleri
el ele tutuşarak kürsüyü abluka altına almak istedi. Bu girişimleri Devlet Bakanı Özkan tarafından engellendi. Başkan Septioğlu
oturuma 15 dakika ara verdi. DIŞARI... DIŞARI... Bunlar olurken bazı milletvekilleri Kavakçı’nın yanına giderek dışarı çıtkması
ricasında bulundu. Ancak, Kavakçı’yı salona beraberinde getiren ve yanına oturtan FP İstanbul milletvekili Nazlı Ilıcak, ‘‘Hayır
çıkmayacak. Oturacak. Yemin de edecek’’ diyerek gelen telkinlere sert tepki gösterdi. DSP’liler de kürsü etrafında toplanarak
alkışla ‘‘Dışarı’’ diye tempo tutmaya başladı. 15 DAKİKA ARA. Başkan Septioğlu salonda meydana gelen kargaşa üzerine
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oturuma 15 dakika ara verdi. DSP’lilerin ara verme sırasında da uzun süren bu eylemine FP’liler de zaman zaman Türbanlı
Kavakçı’yı alkışlayarak karşılık verdi. Bu olaylara ANAP’lıların hiçbir tepki göstermeyip topluca Genel Kurul salonunu
 umlamızı ları görüldü. DSP ve FP’liler arasındaki türban tartışması MHP ile DYP’li milletvekilleri sessizce herhangi bir tavır
göstermeden izlemeyi tercih etti. Kavakçı kuliste de sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu. FP milletvekillerinden biri,
‘‘Yaptığınız yanlış’’ deyince ANAP milletvekili İlhan Aküzüm, kuliste bağırarak, ‘‘Siz önce birinci yanlışa bakın. Kendi yanlışınıza
bakın. Laik Cumhuriyete yakışmıyor’’ diye tepki koydu. Aküzüm arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Taktik Nazlı’dan FP’li
Merve Kavakçı, protestolar arasında Genel Kurul’a girdi ve Nazlı Ilıcak’ın yanına oturdu. Ilıcak Meclisi ayağa kaldıran Kavakçı’ya
nasıl davranacagı konusunda taktikler vermesi dikkat çekti. Başbakan Bülent Ecevit de söz alarak kürsüden, ‘Burası Devlete
meydan okunacak yer değil’ uyarısında bulundu.
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Türkiye’ye düşman
Kasım Cindemir / WASHINGTON
Merve Kavakçı, ABD’de yaptığı bir konuşmada, ‘‘Türkiye’de devletle mücadele ediyoruz’’ diyerek, gerçek amacını ortaya koydu.
Terörist Hamas örgütünün kongresinde konuşan Kavakçı, ‘‘Tek İslam bayrağı altında toplanmaktan’’ sözetti.
TBMM’ye türbanla girerek olay yaratan Merve Kavakçı, terörist HAMAS örgütünün destekçisi bir örgütün ABD’deki kongresinde
yaptığı konuşmada, ‘‘Türkiye’de sözde Müslüman bir devletle mücadele ediyoruz’’ dedi.
Radikal İslamcı terör konusunda uzman olan Amerikalı gazeteci Steven Emerson, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Hamas’ın
ABD’deki en büyük destekçisi olan Islamic Assosiation for Palestine’ın (IPA), 1997 yılında Chicago’da yaptığı yıllık kurultayda
Merve Kavakçı’nın yaptığı konuşmayla ilgili bilgi verdi.
Emerson, Kavakçı’nın, Müslümanlar’ın, Kaşmir, Arnavutluk, Çeçenistan ve Cezayir’de  umlamız sistemle mücadele ettiklerini
söylediğini ve ‘‘Ya da kendimizi, Türkiye’deki gibi sözde Müslüman devlet ile mücadele içinde buluyoruz’’ dediğini kaydetti.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün kapatma davası açacağı iddialarıyla sarsılan FP, Genel Başkan Yardımcısı Aydın
Menderes’in istifasıyla büyük bir şok yaşadı. ‘‘Türbanlı yemin krizi’’ nedeniyle bir süredir partisine uyarılarda bulunan Menderes,
Merve Kavakçı’nın, radikal İslamcı örgüt HAMAS ile bağlantısının bulunduğuna ilişkin iddialar üzerine dün harekete geçti.
Menderes, saat 14.30’da, yakın kurmayı FP eski Ankara Milletvekili Ahmet Bilge’yi, Meclis’teki çalışma odasında bazı Başkanlık
Divanı üyeleriyle, partisiyle ilgili kapatma davası açılacağına ilişkin iddiaları değerlendiren Genel Başkan Recai Kutan’a gönderdi.
Bilge, Kutan’a, Menderes’in şu mesajını iletti: ‘‘Merve Kavakçı olayı toplumda büyük bir gerginliğe yol açtı. Bu gerginliği
gidermek üzere parti olarak gerekli adımları atmak zorundayız. Bu nedenle, Kavakçı’nın yemin için Meclis’e gelip
gelmeyeceğinin yanı sıra, kendisiyle ilgili basında yer alan iddialar konusunda da kamuoyunu rahatlatacak bir açıklamanın
yapılması gerekir. Bu açıklamayı Genel Başkan olarak ya siz, ya da Kavakçı’nın kendisi yapmalıdır.’’ Menderes, kamuoyuna
yapılacak bu açıklama konusunda Kutan’a bir saatlik bir süre de verdi ve bu sürenin sonunda böyle bir açıklamanın yapılmaması
halinde istifa edeceğini bildirdi. Miletvekili Lojmanları’ndaki evinde, sürenin sona erdiği 15.30’a kadar bekleyen Menderes, Kutan
ya da Kavakçı’dan bu yönde bir açıklama gelmemesi üzerine, o sırada Meclis’teki odasında bekleyen Bilge aracılığıyla
partisinden istifasını TBMM Başkanlığı’na iletti. Menderes, konutunda düzenlediği basın toplantısında, istifa gerekçesini açıkladı.
Menderes, Merve Kavakçı’nın ABD’de Filistin İslam Birliği toplantısında yaptığı ‘‘Türkiye’de sözde Müslüman bir devletle
mücadele ediyoruz. Ben cihad için siyasi alanda etkinlik göstermeyi seçtim’’ şeklindeki konuşmasını kastederek, şöyle konuştu:
‘‘Krizi düşerecek yolda, bir saat içinde ciddi ve önemli bir adım atmasını bildirdim. Beklediğim bu süre içinde herhangi bir
gelişme ile karşılaşmadım. Bu endişelerimin FP tarafından paylaşılmadığını ve sükut içinde geçiştirildiğini görüyorum. Bu şartlar
içinde FP’nin mensubu olarak hareket etme şansına sahip değilim. Eğer FP’de, gelişmelerin akıl yolunda gelişeceğini tahmin
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etseydim, görevimi sürdürebilirdim. Sonuç alamamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum.’’
Türkiye, Kemalist laikçilik tarafından yerle bir edildi
Fazilet Partisi’nin türbanlı İstanbul milletvekili Merve Kavakçı’nın, Hamas’ın koruması altındaki Filistin için İslami Birlik
örgütünün toplantısından bir yıl önce de 1996 yılında Ohio’da Kuzey Amerika İslami Kuruluşların Birliği kurultayına katıldığı ve
‘‘Türkiye Kemalist laikçilik tarafından yerle bir edildi’’ dediği ortaya çıktı. Kuzey Amerika İslami Kuruluşlar Birliği’nin (İslamic
Society of North America) 30 Ağustos-2 Eylül 1996 tarihleri arasında Columbus’ta yapılan genel kurultayında, Refah Partisi
Kadınlar Kanadı Dış İlişkiler Başkanı olarak tanıtılan Merve Kavakçı, 15 bin kişinin izlediği iddia edilen toplantıda, ‘‘İslam’ı
Türkiye’ye Yeniden Tanıtmak’’ başlığıyla bir konuşma yaptı. Merve Kavakçı’nın Refah Partisi adına yaptığı konuşmanın bazı
bölümleri şöyle:
TÜRKİYE YERLE BİR
1995 Aralık seçimlerinde Türkiye’de lider olan Refah Partisi, artık Müslümanlar’ın tek bir İslam çatısı altında  umlamızı
gelmelerinin zamanı geldiğine inanmaktadır. Kemalist laikçilik tarafından yerle bir edilen ve o zamandan beri batının sıkı
gözetiminde tutulan Türkiye’de, Refah’ın seçim başarısı, şimdiki Başbakan Necmettin Erbakan’ın liderliğinde, yaklaşık 30 yıldır
süren kararlı çalışmanın ürünüdür. 1970’li yılların başında başlayan Refah hareketi, Türkler’i giderek olgunlaştırarak kanatları
altına aldı ve son 8 yıldır bu destek, gerçekten bir patlama gösterdi.
KİNCİ LAİK YASALAR
Batı yanlısı ordu tarafından desteklenen bu kinci laik yasalara karşın, halk, 1991’de Refah’ın 40 adayını Meclis’e soktu. 3 yıl
sonra da Refah, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri ve Erzurum gibi stratejik şehirler de dahil, 400’ün üzerinde belediyede
seçimleri alarak zafer kazandı. Cuntanın muhalefetine ve batı entrikalarına karşın, Refahlı belediyeler, hayret verici bir başarı
elde ettiler. Refah, verimli bir parti olmanın pratik bir örneğini ortaya koydu. 1995 Aralık sonuçları, Refah Partisi’nin kazandığı
güveni yansıtmaktadır.
REFAH TEK İSLAM PARTİSİ
Ordu ve diğer menfaat çevreleri, Refah’ın hükümet dışı bırakılmasını zorla kabul ettirdiler ve laik Doğruyol ile Anavatan,
aralarında koalisyon oluşturdular. Bu grupların kamçılanmasıyla oluşan medyanın öfkesi ve yapılan gizli anlaşmalara rağmen,
koalisyonun ömrü 3 aydan fazla olmadı. Haziran ayında laikler yenilgiyi kabul ettiler ve Refah Partisi’ni bir koalisyon oluşturmak
için çağırdılar. Refah, tek İslam partisi. Çünkü bütün kesimlerden kadınları içeriyor. Partinin 20 bin aktif kadın üyesi ve 1 milyon
da genel üyesi bulunmaktadır. Bu kadınlar, Refah’ın, Türkiye’nin nabzını değiştirmeye yardımcı oldu.
KADIN ÖRGÜTLENMESİ
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Refah Partisi’nin kadın komisyonları, merkezdeki kadın kollarından doğru, erkek kanadı tarafından koordine edilen yukarıdan
aşağıya hiyerarşik bir sistem kullanırlar. Merkezin denetimindeki, kent komiteleri kasaba ve köylerdeki ünitelerden oluşur ve her
birinin cadde ve apartman temsilcileri vardır. Bu, partinin en küçük üniteyle bile iletişimine imkan vermektedir ve her birim de
merkeze, yönetim toplantılarında tartışılmak üzere her ay rapor gönderir.
KAPI KAPI İLETİŞİM
Bu organizasyon, Kadınlar Komisyonu’nun bire-bir, kapı-kapı iletişim kurarak, komisyonun organize ettiği eğitim seminerleri ve
konferanslarla ulusal meseleler hakkında bir bilincin oluşmasının yanı sıra seçmenler üzerinde etkili olmasını sağlamıştır.
8
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İş dünyası: Hedef laik cumhuriyet
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın FP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasına iş dünyası değişik
tepkiler gösterdi. TESK Genel Başkanı Derviş Günday, türbanı ön plana çıkararak bunun sonuçlarından kárlı çıkmaya çalışanları,
bu eylemi gerçekleştirenleri ve sessiz kalarak dolaylı da olsa destek verenleri şiddetle kınadı. Günday, ‘‘Gerçekleştirilen eylem,
Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hedeflemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmayı, Atatürkçü düşünceyi ve
bunları savunanları yok etmeyi kendilerine hedef seçen bu şer güçler, en az çocuk katili Apo ve PKK kadar tehlikelidir’’ dedi.
Deniz Ticaret Odaları (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, ‘‘Kendi partisini kapattırmakta şampiyon olan
Necmettin Erbakan’a kupa verilip emekli edilmeli’’ dedi. Kaptanoğlu, TBMM’deki türban krizinin ‘inadına’ yaratıldığını ve bunun
Türkiye’yi rahatsız ettiğini söyledi. Kaptanoğlu, Merve Kavakçı’yla ilgili olarak, ‘‘Bu hanımefendinin, başını açarak yemin eden
diğer bayan milletvekilinden ne ayrıcalığı var? Biri memlekete, diğeri kendi amaçlarına hizmet etmek istiyor. Bunu ayırmak
lazım’’ dedi. TOBB Başkanı Fuat Miras, ‘‘Anayasamız gereğince yüksek savcının açtığı dava, bizce bu eylemler eğer sabit olursa
doğrudur diye düşünüyoruz. Kendisini bu konuda desteklediğimizi söylemekte yarar görüyorum’’ dedi. Miras, sözkonusu fiillerin
ortaya delilleriyle birlikte konulmasının gerektiğini söyledi. TİSK Genel Başkanı Refik Baydur, ‘‘Anayasa Mahkemesine intikal
etmiş bir karar üzerinde benim yorum yapmam yanlış olur. Fakat herhalde bir sıkıntı var ki bu yola bavurdular’’ dedi. DİSK
Genel Sekreteri Murat Tokmak, parti kapatmanın sorunları çözmediğini belirterek, ‘‘Ülkemizi karanlığa çekmek isteyenler artık
tüm olaylardan yeterli dersi çıkarmalıdır. Türkiye irtica ve darbe kıskacından kurtarılmalıdır’’ dedi. Türk-İş Başkanı Bayram
Meral, ‘‘Bu konuda benim yer altı söylemem yanlış olur. Fakat, FP’nin Türk siyasi hayatına verdiği büyük zarardan söz etmeden
geçemeyeceğim’’ diye konuştu. Hak-İş Başkanı Salim Uslu, Başsavcı’nın girişimini, Türkiye’nin demokratikleşme ihtiyacı ve
sürecinin en önemli engeli ve ayıbı olarak değerlendirdi.
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Merve Kavakçı, ABD vatandaşı olduğunu itiraf edince ortaya önemli bir sorun çıktı. Kavakçı, TBMM’de edeceği yemine mi, yoksa
ABD’de ettiği yemine mi bağlı kalacak?
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Türkiye’yi protesto gösterileri yaptıran mollalar, devlet televizyonları ile radyolardan tehdit ve hakaretler savurarak tahrik
kampanyası başlattı.

12

Mayıs

1999

Türkiye’ye hakaretler savurarak, tahrik kampanyası açan İran, dün Ankara tarafından çok sert bir dille uyarıldı. İran Büyükelçisi
Levasani’nin Dışişleri’nden ayrılırken çok sinirli olduğu görüldü. Türkiye’nin içişlerine karışmayı görev haline getiren ve son
olarak da Tahran’da ‘yemin provokatörü’ Merve Kavakçı’ya destek amacıyla yapılan gösterilere karşı sessiz kalan İran, dün
Ankara tarafından sert bir dille uyarıldı.
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Türbanla milletvekili yemini etmekte ısrarcı olan FP’li Merve Kavakçı, Yunanistan eski Başbakanı Andreas Papandreau ve
Litvanya Cumhurbaşkanı Valdas Adamkus kadar bile olamadı. Her iki siyasetçi de ülkelerinde sorumluluk alınca ABD
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vatandaşlığından ayrıldı. Kavakçı ise bunu, ‘Türbanla Meclis’e girme hakkı tanınması’ koşuluna bağladı. TBMM’deki türban
krizinden sonra FP Milletvekili Merve Kavakçı’yı desteklemek adına, resmi basın-yayın organlarıyla Türkiye’ye karşı çirkin saldırı
başlatan İran’ın, bölücü PKK örgütünü desteklediğinin bir kanıtı daha ortaya çıktı. PKK’nın İran’daki Mako Kampı’ndan terörist
sevgilisi Fazıl Çelik’le kaçarak Iğdır’da güvenlik kuvvetlerine teslim olan Hazal Aksu, ‘‘PKK’nın İran’daki en büyük destekçisi İran
Gizli İstihbarat Servisi’dir’’ dedi. İran’ın PKK’yı ülkesinde beslediğini belirten terörist Hazal Aksu, Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde
itiraflarda bulundu. Hazal Aksu, 16 sayfalık ifadesinin büyük bir bölümünde PKK’nın İran’daki kamplarını anlatarak şu itiraflarda
bulundu: ‘‘Bir gece İran sınırı geçtik. Dambat’a girdiğimizde İran Gizli İstihbarat örgütünün elemanları bizi karşıladı. Mako’da
örgüte ait üç katlı eve bırakıldım. Beni örgütün İran sorumlusu olan Rıza Altun karşıladı. Hakkári bölgesinden gelen yaralıların
tedavileri yapılıyordu. Yararıları İranlı Doktor Mahmut Zedani tedavi ediyordu. Burada 6 ay kadar kaldım. Daha sonra 15
Temmuz 1994’te Urmiye’ye gittik. Bizi yine İran Gizli Servisi buraya götürdü. Benimle birlikte Rojda, Melsa kod isimli bayan
arkadaşlar vardı, kapıda İranlı korumalar görev yapıyordu. Ayrıca Rıza Altun, İran devletinin vermiş olduğu Şıhtepe
Mahallesi’nde kapısında korumalar olan bir evde kalıyordu. Burada bir yıl kadar kaldım.’’
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‘‘Koalisyon oldu, oluyor’’ derken Ankara’ya Rahşan Ecevit bombası düştü. Milliyet Gazetesi’nin dün manşetten verdiği Rahşan
Ecevit’in MHP hakkındaki sözleri, koalisyon çalışmalarını çıkmaza soktu. İran’a Merve notası Merve Kavakçı’ya destek olup, Türk
Ordusu ve laik cumhuriyete hakaretlerini sürdüren İran’a protesto notası verildi. Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri
Ayetullah Cenneti’nin Cuma hutbesindeki sözleri sabırları taşırdı.

20

Mayıs

1999

FP’nin 2’nci Amerikalısı Oya Akgönenç, üniversiteye ABD pasaportuyla başvurup, Türk hocalardan en az 3 misli maaş aldı.
Çukurova Üniversitesi 1987’de işe başlayan Akgönenç’e net 500 bin lira öderken, Türk hocalar net 212 bin lira alıyordu. FP’li
Oya Akgönenç, üniversitedeki öğretim üyeliği döneminde daha fazla maaş almak için Türk uyruğunu gizleyip Amerikan
vatandaşlığını kullanarak Türk meslektaşlarından en az 3 kat daha fazla maaş aldı. Amerikalı Akgönenç, Türk üniversitelerinin
hoca gereksinimini gidermek için daha fazla maaş ödeyerek başvurduğu ‘yabancı uyruklu akademik personel’ uygulamasını, tam
4 yıl kendi maddi çıkarı için kullandı. Hürriyet’in ulaştığı üniversitelere ait resmi belgeler, Akgönenç’in Türk kimliğini kullanması
halinde, işe başladığı 1987 yılında eline en fazla 212 bin lira aylık net maaş geçeceğini ortaya koydu. Oysa Akgönenç, daha
fazla para kazanmak için TC kimliğini sakladı. Çukurova Üniversitesi ile ABD uyruklu öğretim üyesi sözleşmesi imzalayan
Akgönenç’e, 1987 yılı boyunca ayda brüt 863 bin 820 lira (Net 500 bin lira) ödendi.
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Türkiye, FP milletvekilleri Merve Kavakçı ve Oya Akgönenç’in yemin ederek ABD vatandaşları olduklarının ortaya çıkmasından
sonra, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı’na geçişte yemin mecburiyeti getirecek bir çalışmaya başladı. Vatandaşlık yemin metni,
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak. Metin üzerinde çalışmalara
başlayan uzmanlar öncelikli olarak TBMM’deki ‘Milletvekili yemini’ ile ABD’nin şart koyduğu ‘Vatandaşlık yemin metni’ni dikkate
alıyorlar. Uzmanların her iki metinden yararlanarak ‘‘karma metin’’ hazırlamaları bekleniyor. TSK’YA HİZMET Türk yemin
metinde ‘Laik Cumhuriyet’ ile ‘Atatürk ilke ve inkılapları’na bağlı kalmak özellikle vurgulanacak. Bu bağlamda yemin metninde,
‘‘Laik Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, bunları korumak için kanunun gerektirdiği hallerde Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne hizmet vereceğim’’ ifadesi yer alacak. Türk yemin metninin, ABD yemini gibi ‘Tanrı yardımcım olsun’ diye bitip
bitmeyeceği ise henüz belli değil. Çalışmalarını sürdüren uzmanların, metnin ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ve yüce Türk Milleti’nin
çıkarlarını her türlü şartlar altında koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim’ diye bitmesinden yana olduğu
öğrenildi. Yemin metni Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı’na geçişte aynen okunacak ve ilgili kişi tarafından bizzat imzalanacak.
ABD yemini Burada önünüzde, şimdiye kadar tabiiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiiyeti ve egemenliğini reddettiğime,
bundan böyle, ABD Anayasası’nı ve yasalarını iç ve dış bütün düşmanlara karşı savunacağıma, ABD’ye bağlılık ve sadakat
göstereceğime, kanunun gerektirdiği durumlarda ABD için silah taşıyacağıma, kanunun gerektirdiği hallerde ABD Ordusu’nda
hizmet vereceğime, kanunun gerektirdiği durumlarda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu
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yükümlülükleri özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstlendiğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun.
23

Mayıs

1999

CHP’de tabandan gelen tepki Baykal’ı korkuttu. Salona gelemeyen Baykal’ın posteri bile yuhalandı. Milli Görüş Teşkilatı’nın
Köln’de yapılan genel kurulunda Türkiye’ye nefret yağdı. Şeriatçı bir profesör ‘Gerçek Türkiye, Erbakan ve Merve’ dedi. Milli
Görüş Genel Başkanı, orduyu baskı yapmakla suçladı. Milli Görüş Teşkilatı’nın Almanya’nın Köln Kenti’nde yapılan 5. Genel
Kurulu’nda Türkiye’ye nefret yağdı. Kapatılan RP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve sağ kolu Şevket Kazan’ın da katıldığı
Genel Kurul’da, Mısır’daki şeriat üniversitesi El-Ezher’in fıkıh hocalarından Prof. Dr. Yusuf El-Kardavi, gerçek Türkiye’nin Erbakan
ve Merve Kavakçı olduğunu öne sürdü. Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Yusuf Işık da Türkiye’yi ‘‘zorba, baskıcı, dayatmacı ve
çağdışı’’ bir ülke olarak niteledi. Türkiye aleyhtarı sloganların atıldığı Genel Kurul’da ‘’İrtica İslam ise başımın tacı olsun’’ gibi
pankartlar dikkati çekti. Erbakan’ın yakın arkadaşı olan Kardavi, tribünlerdeki cübbeli, sarıklı, fesli erkeklerin yanı sıra çarşaf ve
peçeli kadınları işaret ederek ‘‘Kim Türkiye’nin gerçek yüzünü görmek istiyorsa buraya baksın. Türkiye’nin gerçeği budur’’ dedi.
‘‘Türkiye kimdir diye sorarsanız; Türkiye, Fatih’tir, Eyüp Sultan’dır, Erbakan’dır, Merve Kavakçıdır, buradakilerdir’’ diyen
Kardavi, kimsenin Türkiye’yi de farklı düşünmemesi gerektiğini belirtti’’ diye konuştu. TÜRKİYE’YE HAKARETLER Milli Görüş
 umlamızı Genel Başkanı Yusuf Işık da Genel Kurul’u açış konuşmasında Türkiye’yi ‘‘zorba, baskıcı, dayatmacı ve çağdışı’’ bir
ülke olarak niteledi. Uzun yıllar, FP’nin yayın organı Milli Gazete’nin Avrupa Temsilciğili’ni yapan Işık, başörtüsü yasağını ima
ederek Türkiye’ye hakaret yağdırdı. Türkiye’deki sistemi, ‘‘katı ve totaliter anlayış’’ diye niteleyen Işık, ‘‘Türkiye’de bir anayasa
bunalımı yok. Bir kanunsuzluk, bir zorbalık, dayatmacılık ve bunun resmi ideoloji adına yapıldığı iddiası var’’ dedi. Türkiye’de
bugün ‘‘fiili bir zorbalıkla halka dayatmalarda bulunulduğunu’’, bunun da sorunları kangrenleştirdiği vurgulayan Işık, isim
vermeden orduyu eleştirerek ‘‘çağdışı, gerici, zorba ve hukukdışı bir tablo ortaya çıkardığını’’ bildirdi.

25

Mayıs

1999

Koalisyonu oluşturacak üç parti liderinin dün yaptıkları zirvede, DGM’lerin sivilleşmesinin ilk adımı atıldı. Liderler, Meclis’ten ilk
olarak ve süratle, DGM’lerin askeri üyelerden arındırılıp sivilleştirilmesine ilişkin yasal düzenlemenin çıkarılması konusunda
uzlaştılar. Zirvede kanunun eğer yapılabiliyorsa bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın 31 Mayıs’ta başlayacak davası öncesine kadar
Meclis’ten çıkarılması kararına da varıldı. Bu düzenleme gerçekleştirildiği takdirde, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ı yargılayacak
Ankara 2 No’lu DGM heyeti sivilleşecek. Bu amaçla bugün (Salı) Öcalan’ın 31 Mayıs’ta başlayacak tarihi yargılaması için hazırlık
yapmak üzere İmralı Adası’na giden Ankara 2 No’lu DGM heyetinde sivil yedek üye Mehmet Maraş da yer alırken, asker üye
Albay Ülkü Coşkun ise İmralı’ya gönderilmedi. Başbakan Bülent Ecevit, 18 Nisan’daki seçimlerden önce Genelkurmay Başkanlığı
ile temasa geçerek, DGM’lerdeki askeri üyelerin çekilmesi konusunda görüş birliğine varmıştı. Bu konu Milli Güvenlik Kurulu’nda
da gündeme gelmiş ve MGK’da DGM’lerin sivilleşmesine vize vermişti. Genelkurmay Başkanlığı DGM’lerdeki askeri hákim ve
savcıların çekilerek, kendi görev alanlarına dönmesi için ön hazırlık yapmıştı. Genelkurmay’ın çalışmasının da tamamlanmak
üzere olduğu öğrenildi. DGM’lerin sivilleşmesine ilişkin yasa yürürlüğe girer girmez, askeri hákim ve savcılar, askeri birimlere ve
mahkemeler atanacaklar. Hükümeti oluştucak üç partinin vaatlerinde yer alan DGM’lerin sivilleşmesinin ilk adımı atıldı.
Hükümet zirvesinde DGM’leri sivilleştirme yasasının Öcalan’ın yargılaması başlamadan çıkarılması görüşünde birleşildi.

27

Mayıs

1999

Danıştay, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen türbanlı memurların, ‘uyarı cezası bile verilmeden’ işten çıkarılmasına karar
verdi. Muhalefette pozitif siyaset yapacağını önceki gün açıklayan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, dün tekrar politika değiştirdi.
Yine ‘derin devlet’ kavramını kullanmayı sürdüren Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i eleştirmeyi de sürdürdü. Çiller,
DSP-MHP-ANAP koalisyonunun ‘derin devlet’ tarafından kurulduğunu öne sürdü. Çiller dünkü DYP grubunda, yaşananları dolaylı
bir dille eleştirmek için ‘Hipotetik bir ülke’ (Kurgusal, varsayımsal, hayali bir ülke) benzetmesi yaptı. Hükümetin kurulmasından
son derece memnun olduklarını açıklayan Çiller, ardından da ‘‘Pozitif muhalefet anlayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz’’ diye
konuştu.

28

Mayıs

1999

Kapatılan RP’nin yasaklı Genel Başkanı Necmettin Erbakan, FP’nin kaderini belirleyecek sonbahar kongresi öncesinde bir kez
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daha devreye girdi. Meclis grup yönetimine kendi adaylarını seçtirerek, büyük sürpriz yapan yenilikçilere parti yönetimini de
kaptırmak istemeyen Erbakan, FP’ye el attı. Aralık ayının ilk haftasonunda yapılması planlanan tarihi ‘‘Sonbahar kongresi’’
öncesinde, önümüzdeki günlerde yapılacak il ve ilçe kongrelerine ağırlığını koyan Erbakan, dün de FP’nin seçilemeyen küskün ve
kırgın milletvekilleriyle yemek yedi. Erbakan’ın, FP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ASKİ Sosyal Tesisleri’nde verdiği öğle
yemeğine, 30 kadar eski milletvekili katıldı. Yemekte, FP Genel İdare Kurulu üyelerinden Ertan Yülek ve Necati Çelik ile
kapatılan RP’nin genel başkan yardımcılarından Şevket Kazan ve Ahmet Tekdal da bulundu. Gazetecilerin tesislere girmelerine
izin verilmezken, bir görevli basına şu açıklamayı yaptı: ‘‘Sayın Necmettin Erbakan, kendisini konutunda ziyaret ederek
Ankara’dan ayrılacaklarını ifade eden 1995 yılında RP’den seçilen eski milletvekillerine veda mahiyetinde bir yemek vermiştir.’’
29

Mayıs

1999

Cumhuriyet tarihinin 57’nci hükümeti kuruldu. MHP’den ve DSP’ den 9 profesörün yer aldığı 35 kişilik kabinede hiç kadın bakan
yok.

31

Mayıs

1999

Cumhuriyet tarihinin en önemli davası bugün başlıyor. Bebek katili Apo yargı önüne çıkıyor. Türk-Yunan gerginliğine neden olan
Ege’deki Agatonisi adacığına, bugün saat 14.40’ta Yunan bayrağı dikildi. Anadolu Ajansı muhabirinin telefonla temas kurduğu
Angathonisi adacığı Belde Başkanı Eftimios Kaçuleris, girişimi üstlenen İason Derneği üyelerinin öğle saatlerinde 27 şişme botla
adacığa geldiklerini ve ardından bayrak dikme töreni yapıldığını söyledi. Kaçuleris, “Bayrağın indirilmeyeceğini ve sürekli
dalgalanacağını da” kaydetti. Sisam adasının güneyinde bulunan Angathonisi adacığının limanına dikilen 13 metrelik direğe
çekilen Yunan bayrağının, 40 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtildi. Türkiye, geçen Perşembe günü Yunanistan’ın Ankara
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, Ege’de gerginlik yaratacak girişimlerden kaçınılması uyarısında
bulunmuştu. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitri Reppas ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tavrının “Aşırı
derecede tahrik edici ve gayrı ciddi” olduğunu öne sürmüştü.

2

Haziran

1999

Fazilet’in Lideri Kutan, Öcalan olayının ‘diğer konuları unuttururcasına abartıldığını’ söyledi. Kutan, kendileri için en önemli
konunun türban yasağı olduğunu bildirdi. 1 ABD Doları = 407,924 // 1 Mark =217,368

3

Haziran

1999

PKK’lılarca otomobillerinden indirilerek öldürülen astsubayın eşi dünkü duruşmada Apo’nun gözlerinin içine bakarak sordu: ‘Biz
size ne yaptık.’

4

Haziran

1999

Telekulakçı istihbarat görevlilerinin, Telecom, Turkcell ve Telsim’in telefon kayıt ve adreslerinin bulunduğu sanal bilgi bankasına
izinsiz giren polis, istediği herkesle ilgili her bilgiyi aldı. Polis, kendi müdürlerini bile izledi.

5

Haziran

1999

Hürriyet’in Tele-Şok haberi bomba gibi patladı. Polisin, Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı önemli birimleri de izlediği ortaya çıktı.

6

Haziran

1999

Finlandiya’da, PKK’lıların sahaya girmesiyle maçın durduğu sırada zafer yemini eden Millilerimiz Finlileri silindir gibi ezdi: 4-2

7

Haziran

1999

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu’nun, uyarılara rağmen belediye meclisi
toplantısına türbanı ile katıldığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu FP’li Meclis Üyesi Halise Çiftçi ile ilgili
soruşturma başlattı. Alemdaroğlu’nun geçen hafta Yenimahalle Belediye Meclis üyesi Çiftçi hakkında, ‘Kamu kurum ve
kuruluşlarında kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymadığı, dince kutsal sayılan şeyleri istismar ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda
bulunmasının ardından, dosya, Ankara Cumhuriyet Savcısı Kasım Hacıkamiloğlu tarafından incelemeye alındı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Altındağ Belediye Meclisi’nin türbanlı üyesi Havva Bektaş hakkında başlattığı soruşturmada ise
‘görevsizlik kararı’ vererek, dosyayı İl İdare Kurulu’na göndermişti. İl İdare Kurulu’nca hakkında ‘lüzum-u muhakeme’ kararı
verilirse, Bektaş’ın buna itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu durumda Bektaş’ın dosyası Danıştay’a gönderilecek.

9

Haziran

1999

İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, dün telekulak skandalının yaratıcısı 5’i üst düzey 11 polisi görevlerinden uzaklaştırdı.

11

Haziran

1999

İbret. Telekulak skandalına adı karışanları bir bir ayıklamaya başlayan İçişleri Bakanı Tantan, istihbarat birimlerinin
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kahvehaneye döndüğünü, sırların sokağa döküldüğünü söyledi. Tantan, telefon dinlemenin ancak hukuk içinde olabileceğinin
altını çizdi. İÇİŞLERİ Bakanı Sadettin Tantan ile ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, telekulak skandalı konusunda birbirinden
çarpıcı ve önemli açıklamalar yaptılar. Tantan, istihbarat birimlerini kahvehaneye benzeterek, ‘‘Buralar herkesin girip çay, kahve
içtiği, bütün sırların sokağa döküldüğü yerlere dönmüş’’ dedi. Yılmaz ise Türkiye’de dünyanın en ileri, akılalmaz tekniklerinin
dinlemede kullanıldığını belirterek, ‘‘Sorumlu kişilerce kullanılmazsa, haberleşme hürriyeti için çok önemli bir tehdit var
demektir’’ uyarısını yaptı. ANAP TBMM grubu dün telekulak olaylarını değerlendirdi. Toplantının basına kapalı bölümünde önce
Tantan gruba bilgi verdi. Ardından da Yılmaz, basına açık bir konuşma yaptı. Yılmaz, milletvekillerinden Emniyet’le ilgili gelecek
taleplerin takibinde ısrarlı olmamalarını, bunları Bakan’a iletmekle yetinmelerini istedi. Güvenliği sağlamakla görevli bir
kuruluşun iş disiplinine sahip olmaması halinde görevini yerine getiremeyeceğini belirten Yılmaz, TSK’daki terfi modelini emniyet
için de önerdi. POLİSİN POLİTİZE OLMASI. Emniyet’in siyasi etkilerden arındırılması gerektiğini anlatan Yılmaz, iktidarları
döneminde Emniyet’e destek vermelerini yanlış anlayan bazı görevlilerin varlığına şahit olduklarını vurgulayıp şunları dedi:
‘‘55’inci hükümetin zamansız görevden uzaklaştırılmasının en önemli nedeni, Emniyet içindeki hizmet yetersizliğidir. Eğer belli
birimler görevlerinin gereğini yapıp sahip oldukları bilgileri bize zamanında aktarmış olsalardı, o siyasi kriz yaşanmayacaktı.
Ama bazı görevliler yasadışı olarak ulaştıkları bilgileri kendi amirlerine ve bize değil de bir muhalefet milletvekiline
verdiklerinde, Türkiye siyasi krize girdi. Ondan sonraki hadise bunların devamıdır. Türkiye’nin geleceği açısından Emniyet’in
politize olması kadar ağır bir tehdit düşünemiyorum.’’ Yılmaz telefon dinleme konusuna değinirken de, ‘‘Türkiye’de dinleme
konusunda bazılarının tahmin dahi edemeyeceği ölçüde ileri, aklın alamayacağı teknolojik araçlar var. Artık telefon tellerine
kanca atılarak yapılmıyor bu iş’’ dedi. HERKES GİRİYOR İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın basına kapalı toplantıda yaptığı
açıklamalar da oldukca ilginç. Telekulak soruşturması istenen süratte ilerlemediği için müfettiş sayısını dün sabah ikiden dörde
çıkardığını anlatan Tantan, istihbarat birimlerini kahvehaneye benzetti. Buralara giren çıkanın belli olmadığını bildiren Tantan,
‘‘Görevliler dışındaki diğer polislerin bile girmemesi gereken bu yerlere herkes girmiş, çıkmış; çay kahve içmiş, sohbet etmiş’’
dedi. Dünyanın her yerinde telefon dinlemesi yapıldığını; ancak bunun hukuk içinde olduğunu kaydeden Tantan, ‘‘Bu konuda
Türkiye’de yasal bir boşluk var. Bunu doldurmak gerekir. Yasalar öncelikle benim bakanlığımda uygulanmalı ki, diğer yerlerde
de uygulansın. Bu böyle olacak’’ dedi. Tantan, halen 3 bin 500 emniyet müdürü bulunduğunu, bunlar arasında seçim yapmak
amacıyla bir komisyon oluşturduğunu da açıkladı. Tantan, ‘‘Bu 3 bin 500 emniyet müdürü için yeterli kadro yok. O zaman da
bunlar kendi aralarında ekipleşerek kavgaya başlamışlar. Bu sistemin ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için de tayin ve
terfilerini TSK’nın sistemine benzetmek lazım. O zaman kurumun da hepimizin de yüzü ağarır’’ dedi. Bir müdür daha görevden
alındı TELEKULAK operasyonunda görevden alınan polislerin sayısı bir düzineye tamamlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Gümüş de dün görevden alındı. Telekulak soruşturması çerçevesinde, Ankara
Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, İstihbarat Müdürü Ersan Dalman ve
yardımcısı Zafer Aktaş’la birlikte toplam 11 görevli, izinsiz ve keyfi izleme yaptıkları gerekçesiyle açığa alınmıştı. Mehmet
Gümüş de dün, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Telekulakçılar DGM’de ifadeye
çağrılıyor HÜRRİYET’in, ‘Tele-şok’ manşetiyle ortaya çıkardığı telekulak skandalına el koyan ve ‘Dinleme çetesi’ kurdukları
iddiasıyla soruşturma başlatan Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, ilk aşamada ifadesini alacağı Emniyet
görevlilerini belirledi. İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından görevden alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak,
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürü Ersan Dalman, Ankara Organize, Silah ve Kaçakçılık Şube Müdür Yardımcısı Zafer Aktaş’ı
DGM ifadeye çağıracak. Savcı Yüksel, soruşturmayı TCK’nın 313. maddesindeki, ‘Cürüm işlemek için teşekkül oluşturma’
suçundan yürütüyor. Telefonları izlemeye alan kamu görevilileri hakkında yeterli delil toplanması halinde, bir yıldan üç yıla
kadar ağır hapisle dava açılabilecek. DGM’lik suçlarda, ‘Memurin Muhakematı Kanunu’ hükümleri işletilmediği için, hemen dava
açılabilecek. DGM, suçun kendi görev alanına girmediği, ‘Sırrın mahsuniyetini ihlal’ veya ‘Görevi kötüye kullanma suçu’
kapsamına girdiği sonucuna varırsa, dosyayı ‘Görevsizlik’ kararı ile adliyeye gönderebilecek. Savcı Yüksel, İçişleri Bakanlığı
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müfettişleri ile de temasa geçerek, telekulak olayı ile ilgili kesin raporun en kısa sürede kendisine gönderilmesini istedi.
14

Haziran

1999

‘‘Organize suçlarla mücadele, telefonların dinlenmesi ve kişilerin izlenmesi’’ ile ilgili hazırlanan yasa taslağı, hükümetin önündeki
yasalar arasında bulunuyor. Tasarıya göre, telefonlar hákim kararıyla üç ay dinlenebilecek. Bu süre yine mahkeme tarafından iki
kez uzatılabilecek. Bu durumda 9 ay dinleme yapılabilecek.

16

Haziran

1999

Yer altı Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Cottarelli, ‘‘Türkiye tam bir dönüm noktasında’’ dedi. Dışişleri Bakanı İsmail Cem,
NATO Barış Gücü içindeki Türk Birliği’nin Priştine yakınlarında kurulacak karargáhta görev yapacağını söyledi. Cem, Kosova için
bir ‘‘İhtiyaç tespit heyeti’’ oluşturulacağını da belirtti.

17

Haziran

1999

Apo’nun idamına şiddetle karşı çıkan İtalyanlar, kendi denizcilerini öldüren Cezayirliler’e idam verilince kararı alkışladılar

19

Haziran

1999

‘‘Stratejik sakınca’’ gerekçesiyle Dr. Babuna için kan toplanmasını önceki gün yasaklayan Sağlık Bakanı, dün de kampanyayı
yürütenleri ağır dille suçladı ve ‘‘Saadet zinciri’’ benzetmesi yaptı. Türkiye Fethullah Gülen’in iki kasetiyle sarsıldı. Gülen’ in gizli
yüzünü ortaya koyan konuşmalar şok yarattı.

20

Haziran

1999

Fethullah Gülen’in maskesini düşüren, takıyye taktikleri verdiği kasetlerinin patladığı gün, Ankara kulislerinde iki müthiş iddia
ortaya atıldı: 1. Kasetleri emekli komutan verdi 2. Yayınlanacağı Hoca’ya sızdırıldı. Fethullah Gülen’in, Türkiye Cumhuriyeti’ ne
yönelik gerçek düşüncelerini ortaya koyan iki kaset, Ankara’da şok yarattı. Atatürk’ü Hitler’le bir tuttu. Fetullah Gülen’in gerçek
yüzünü gösteren iki kaset daha ortaya çıktı. Dün akşam Star ve Show TV’de yayınlanan yeni kasetler yine izleyenleri dehşete
düşürdü. Gülen, dün gece Star TV’de yayınlanan kasette, Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün 1927’’de okuduğu ve Ulusal Kurtuluş
Savaşımız’ı anlattığı tarihi nutkundaki sözlerin ‘güçlü’ olmadığını, bu sözleri ‘Meclis’teki goygoycuların şişirdiğini’ öne sürdü.
Show TV’deki açıklamasında ise Gülen, Atatürk’ü Hitler’le eşdeğer tuttu. Hakkında çıkan tüm iddiaların ardından Atatürk’e sahte
övgüler yağdıran Gülen’in işte gerçek niyetini ortaya koyan sözleri: ‘‘Mustafa Kemal’in konuşmalarında, esas Nutuk’ta yazılı
olarak baksanız, şimdilerde veriyorlar konuşmalarını. Tezahürlerin abarttığı, şişirttiği, köpürttüğü konuşmalar. Goygoycular
vardır. Meclis’te de vardır, parlamenterler filan. Amigo bunlar. O bir bakar toplumun yüzüne. Herkes alkışlar onu. Birkaç yere
oturmuş, hususi alkışçılar. O açıdan onun sözlerine bir yönüyle derinlik katan da bu enstrümandır. Sözün kendi gücünde bir şey
yoktur.’’ Show TV Ana Haber Bülteni’nde yayınlanan diğer kasette ise Gülen, Atatürk’ü, Hitler ile eşdeğer tutan açıklamalarda
bulundu: ‘‘Ben de üstadın bir yerde askeri dahi dediği var. Askeri dáhidir, İdari dáhidir dedim. Fatih Koleji’nin mezuniyet
töreninde Atatürk’ün adından bahsedilmedi diyor. Doğrusu bahsedilmedi. Doğrusu bana sorsalardı senaryoyu, derdim ‘bahsedin
yav’. Mesele değil bunlar, teferruat. Bahsedilmedi, hata ediyor arkadaşlar. Basit şeylere takılmamak lazım. Napolyon da dáhi,
Hitler de dáhi... Dünya kadar insan arkasından koşmuş. 24’ÜNCÜ MADDE KELLE İSTİYOR Anayasa’yı varolduğu günden bu yana
kimse delememiştir ama Anayasa’nın 24’üncü maddesi, adamlara kelleni ver demek gibi  umlamızı . Anayasa yani kanunların
anası, babası da Avrupa. Ondan da böyle cins bir şey zuhur etmiş.’’

22

Haziran

1999

DGM, Fethullah Gülen ve cemaatine ait 25 milyar dolarlık akıl almaz mal varlığını masaya yatırıyor.

24

Haziran

1999

Dün yapılan MGK toplantısında, irticayla mücadele konusunda ‘‘Milli Eylem Stratejisi’’ saptanmasına karar verildi. Bölücübaşı
Apo dün İmralı’da, ‘‘Bebek katili, 30 bin kişinin katili yaklaşımlarını reddediyorum’’ dedi ve beraat istedi.

26

Haziran

1999

Dinci gazetelerin dün manşetten yayınladığı ve MGK’ya, İslam’a, Hz. Muhammed’e ağır ifadelerin yer aldığı bir ‘rapor’ sunulduğu
yalanı tepki yarattı.

27

Haziran

1999

Başbakan Bülent Ecevit, dün, ‘İnsan Haklarına Saygı Genelgesi’ yayınlayarak, devletin mülki ve güvenlik birimlerini uyardı.

29

Haziran

1999

Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, terör örgütü elebaşı sanık Abdullah Öcalan’ı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesine
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göre, “Vatana ihanet” suçundan idam cezasına mahkûm etti. Apo’nun son sözü, “Vatana ihanet suçunu kabul etmiyorum” oldu
3

Temmuz

1999

Apo jandarmadaki sorgusunda, ‘‘Leyla Zana’ya TBMM açılışında Kürtçe yemin edip Kürt kimliğini öne çıkarması emrini ben
vermiştim’’ dedi.

4

Temmuz

1999

Refah Partisi’nin yasaklı lideri Erbakan’ın, 2 Temmuz 1997’de, Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov’a yönelik suikast girişimine
adı karışan şeriatçı kanadın liderlerinden Tahir Yoldaşev’e 100 bin dolar verdiği ileri sürüldü.
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’a yönelik suikast girişimine adı karışan ve yargılanarak ceza alanların verdikleri
ifadelerde, kapatılan Refah Partisi’nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan’dan para aldıklarını söyledikleri iddia edildi.

5

Temmuz

1999

Türk askeri, 1912 Birinci Balkan Savaşı’nda kaybettiği Kosova’da dün görülmemiş bir sevgi gösterisiyle karşılandı.
Washington Anlaşması beni yok etmek için
Fatih ALTAYLI
Öcalan’ın jandarma sorgusundaki ilk ifadesini açıklıyoruz.
Öcalan, ABD’nin PKK’ya en uzak ülke olduğunu söyledi. Apo, Washington Anlaşması’yla ‘‘Barzani-Talabani devleti’’nin temelinin
atıldığını ve kendisinin bertaraf edildiğini ileri sürdü. AMERİKA bizi ve Türkmenleri ezdi. Barzani ve Talabani’yi devlet yapmaya
çalışıyordu. Amerika 40 yıldır Kürtler üzerinde Barzani’yi yüceltmeye destek çıkıyor. Barzani ve Talabani beni kesinlikle
istemiyorlardı. Bu konuda Suriye de destekledi. Irak’ta Başbakan Yardımcısı kanuna göre Kürt olur. Amerika yardımcıyı
destekler ve öne çıkarır. Irak’ta bir Kürt devletinin kurulması bütün çevre ülkeleri etkiler Amerika’nın Irak’ta Saddam’ı devirmesi
için Kuveyt destek veriyor. Benim buraya gelmemde Amerika çaba gösterdi ve Yunanistan’ın da bariz desteği vardır. Bu da
Amerika ve Yunanistan’a Türkiye ile 50 yıl daha bunun politikasını yapma imkánı sağlayacaktır. PKK olarak Amerika ile
ilişkilerimizi geliştirmek için Akın (K) Kani Bulan tarafından teklifler götürüldü. Amerika bizim tekliflerimize ılımlı yaklaşmadı.
EN MESAFELİ ÜLKE
Amerika’dan Şam’a senatör eşi Bayan Portır 1996 yılı içerisinde geldi. Bizimle görüştü. Mesajlarımı kendisine ilettim ve
Amerika’ya mesaj yolladım. İlişkileri geliştirmek istiyordum. Bu ikisinden mesaj gelmedi. Daha sonra bunlar K.Irak’a gittiler.
PKK’dan en uzak duran, mesafeli olan ülkedir. Ama üst düzeyde bir politik olay olarak değerlendirip bir politika çizgisi
belirlemektedir. Eski bir büyükelçi olarak Irak’ta çalışmış bir diplomat son günlerde benim yanıma geldi. Mesajlarımı anında ABD
ve İngiltere’ye bildireceğini belirtti.
ANLAŞMA ÇOK CİDDİ
ABD’de Akın Derneği iyi işliyor. Ayrıca Kani’nin eformasyon bürosu var. ABD’deki kuruluşlar Kürt politikasında raporlar
düzenlemek için çalışıyor. Ermeni lobilerini çalıştırın diye çok uğraştık. Ancak olmadı. Yunanistan’la da bu konuda çok tartıştık.
Washington Anlaşması bu sefer çok ciddidir. 1992’deki uygulanmamış olabilir. Ancak bu sefer çok ciddidir. Anlaşma temelinde
benim bertaraf edilmemdi. Çünkü PKK mirası ile boşluğu doldurma, böylelikle Türkiye’nin kızıp savaş açmasını önlemiş oluruz
şeklinde bir politika izlenmiştir. ABD bununla aynı zamanda Türkiye’nin dayatmalarını  umlamızı almıştır. Buna Türkiye’nin
çıkarları ile ABD’nin stratejik çıkarları temelinde yaklaşılmıştır. ABD politikalarını Kürtlere yönelik olarak anlaşmayı kalıcı, köklü
bir oluşum ile işler hale getirmek için kullanacaktır. Bizim konuya en akıllı yaklaşan İngiltere İngiltere’nin esas ilgi alanı Celal
Talabani’dir. MED TV’ye yayın hakkı verdi. Mayıs 1999 ayına kadar yayın süresi olacak. Tekrar izin verip vermeyeceği belli değil.
Benim tasfiye kararımı sanırım İngiltere vermiştir. Politikaları İngiltere oluşturur. ABD’ye uygulattırır. Bizim konuya en akıllı
yaklaşan ülkedir. İrlanda’da IRA örgütü ile görüşmelerimiz ve temaslarımız zaman zaman olmaktadır.
ANA POLİTİKAYI İNGİLİZLER OLUŞTURUYOR
İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Avrupa ve Ortadoğu’daki işbirlikçilerine bunu uygulattırmaktadır. Ama genelde
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politikalarını ABD’ye uygulattırmaktadır. Ortada bu konularla ilgili bir belge yok. Olması da mümkün değildir. Ancak
gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu, Avrupa’nın İngiltere’de düğümlenmesidir. Konulara çok derin yaklaşıyor. Güney
Afrika yolunu bence İngiltere kesmiştir.
BİZİMLE İLİŞKİ KURMAYA ÇEKİNİYOR AMA
Bizimle siyasi ilişki kurmaktan çekinen İngiltere, ABD’ye Kürt meselesinden bir anlaşma imzalattırdı. Bundan yansıyan sonuçlar
Türkiye ve PKK’yı derinden etkileyebilir. Anlaşmanın ilk kurbanı benim. İlk bertaraf edilmesi gereken siyasi misyon bendim.
Washington’un PKK politikası budur. Ingiltere’de bazı lordlarla görüşmeler yaptım. PKK’nın tabanı, HADEP Öcalan, ilk ifadesinde
Türkiye’de çok sayıda gizli sempatizanının olduğunu anlattı. Apo, HADEP’i destekleyenlerin, PKK’nın kitle potansiyelinin yalnızca
dörtte biri olduğunu ileri sürdü. PKK’ya Türkiye içerisinde destek olanlar bellidir. Çoğu HADEP çatısı altında toplanmıştır. En
büyük destek tabanımız üzerinde siyaset yapan HADEP’tir. Mardin’de başında Piling’in bulunduğu aşiretin ve Türk ailesinin
destekleri vardı. Karşılıklarını alıyorlardı. Botan’da Babatlar, Osman Demir (Önceleri adam verme, erzak ikmali gibi yardımları
var) gibi aşiretlerin yardımları çok olmuştur. Ben ilk çıktığımda bölgede çok etkili bir kişilik olan Yüksekovalı Cihangir Ağa’nın
destekleri olmuştur. Bucak aşiretinden dostlarımız vardır. Suruç’ta Kılıç’ların dostlukları vardır. Nusaybin’de 1994 yılı öncesi
belediye başkanı bize dosttu. Daha sonra korkup Mersin’e kaçtı. Belediyede kadro verme yardımları olmuştur. Adıyaman’da
Kavi’ler dosttur. Siirt’te Mamkuran aşireti dosttur. Bitlis’te bulunan Şeyh Muhyettin Mutlu 1992 yılında Mahsun Korkmaz
akademisinde yanıma geldi. Yanımda bulunan oğluna karşılık bana yardım teklifinde bulundu. Ben de oğlunu verdim ve
yardımlarını gördüm. Batman’da Raman aşireti ile dostluğumuz son zamanlarda gelişti. Diyarbakır Silvan’da Azizoğulları ile
dostluğumuz çok iyidir. Ergani Hazro hattında Ensariler ve Aksu’ların zaman zaman yardımlarını gördük. Bingöl’de Binginler
(Şeyh Sait’in akrabalarıdır) ailesinin çok yardımlarını gördük. Elazığ Karakoçan’da Okçiyen aşireti bolca yardımlarda bulundu.
Palu’da Septioğulları’nın zaman zaman olumlu yardımlarını gördük, zaman zaman da ters düştük. Tunceli bölgesinde tüm ilçeleri
ile her zaman yardımlar görmekteyiz. Erzurum’da Melik ailesinin yardımlarını hálá görmekteyiz. Ağrı’da Öztürk ailesinin, Ağrı
Dağı eteklerinde Öztürk ailesinin yardımlarını görmekteyiz. Van’da Kartal’lardan Remzi Kartal başta olmak üzere yardımlarını
gördük. Hakkari Yüksekova’da Cananlar, Buldan’lar, Herki’ler ile dostluklarımız iyidir. Malatya’da Alevi kesimden söz etmek
gerekir. Alevi kesimle genelde aramız iyidir. Kürecik ve Doğanşehir bölgelerinde yardım fazladır. Koçgiri’de Koçgiri aşireti ile
görüşmelerimiz iyidir. Bizim kitle potansiyelimizin HADEP’e yansıyan bölümü ¼’tür. Gerisi gizli sempatizandır. 4-5 milyon
civarında duygular civarında da olsa HADEP’in oy potansiyeli vardır.
DERNEKLER Mezopotamya Kültür Derneği’nin desteği büyüktür. Kültürümüzü yansıtmaktadır. İstanbul Kürt Endüstrisi (İsmail
Beşikçi)’nin desteği olmuştur. BELEDİYE BAŞKANLARI Diyarbakır eski belediye başkanı Fuat Atalay bize yakındı. 1994 öncesi
Lice Belediye Başkanı iyiydi. 1994 öncesi Dersim’in belediye başkanı aktif olmamakla birlikte yardımcı oluyordu. 1994 öncesi
Siirt Belediye Başkanı Ekrem Bilek ile de dostluğumuz iyiydi. Avrupa’da en büyük desteğimiz Hollanda ÜSLENME ve eğitim
alanımız bizi Alman belasından kurtardı. En fazla destek ve para aldığımız yer, asıl rolü Almanya’nın kuşatmasında oynadı. Bu
Almanya’ya bir tepkinin ifadesidir. İlişkiler herhangi bir ülke ile olduğu gibidir. UYUŞTURUCU PARASI Baybaşin’in ilişkisini bize
dayanarak kurmak istiyordu. Kardeşi bizdeydi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraların bir miktarını da bize
aktarıyordu. Hollandalı avukatları bize Kani ve Şahin getirdi. Zaten bunlar MED TV’nin avukatlarıdır. Bunların arkasındaki güç
kim bilmiyorum. Zengin kişiliklerdir. Ün peşindedirler. Kendilerinin gizli olarak korunduklarını bilyorum. Bu avukatların ben
Kenya’da iken Apo Türkiye’ye dönebilir demeç verdiklerini gazetelerden okudum. BASK Modeli’ni düşündük
BASK, İspana’ya karşı karar gücüm var diyebilmek için bizimle ilişkidedir. BASK’la ilgilenmemin nedeni, aynı modelin Türkiye’de
de olabilir diye araştırma yapıldığı için bu örgüt ile ilgilendim. Avrupa sorumlumuz tarafından sürekli temasta bulunmalarını
istedim. O bölgelerdeki adamım Ali Yiğit’tir. Kapasitesi zayıftır. Amerikan US News & World Report Dergisi, ‘‘Türkiye, coğrafik
olarak zor bir mahallede bulunuyor ancak bölgesinde egemen güç olarak yükseliyor’’ yorumunu yaptı.
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6

Temmuz

1999

İstanbul’da sivilleri hedef alan PKK terörü, dün de Adana’da canlı bomba kadınla saldırdı. 19 yaşındaki terörist Ruşen Tabancı,
Adana Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ve Telsiz Merkezi’nin girişinde vücuduna sardığı 1 kilo TNT kalıbı ve el bombalarını patlattı.
Güneydoğu’da son yıllarda işlediği birçok faili meçhul cinayetlerle adını duyuran kökdendinci Hizbullah örgütüne yönelik
operasyonlar sürüyor. Örgütün Mardin’deki merkezinde ele geçen 7 bilgisayar harddiskinden 2’si bozuk çıkarken, diğerleri
Ankara’da çözüldü.

7

Temmuz

1999

Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, sabaha karşı tabancasını çenesine dayayıp ateşledi. Bakan yaralı. Hazine’den Sorumlu Devlet
Bakanı Hikmet Uluğbay, sabaha karşı 00.45’te Ankara’da Beta Sitesi’ndeki evinin çalışma odasında, Smith-Wesson marka
tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Güneydoğu’da dağılan PKK’nın yerini alan Hizbullah örgütünün, sembolik bir cihat
mezarlığı kurduğu ortaya çıktı.

10

Temmuz

1999

Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı, dün Bakanlar Kurulu’ndan geçti; buna göre emekli olmak için 8300 gün prim ödenecek.
İşe yeni başlayan kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise 60’a çıktı. Emekliliğine bir yıldan az kalanlar 40-45 yaşında emekli
olacak.
1 ABD Doları = 428,001 // 1 Mark = 223,188

12

Temmuz

1999

Tefeci Malki’nin eşi ve kızı, kendilerine miras kalan 13 milyon doları (5.5 trilyon) beyan etmedikleri için 1 trilyon ceza ödeyecek.
Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9, Haziran ayında da yüzde 6.6 oranında düştü. Dış
Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) ve İhracatçı Birlikleri verilerini baz alarak yaptığı
değerlendirmede, 1999 yılında da krizlerin ihracat üzerindeki etkilerinin devam ettiği kaydedildi. Mayıs ayında ihracatın yüzde
10.9 oranında azaldığı hatırlatılan değerlendirmede, Mayıs ve Haziran ayındaki gerilemelerin, pazarlardaki dalgalanmaların
halen devam ettiğinin göstergesi olduğunun altı çizildi.

13

Temmuz

1999

Ekonomide sıkıntılar sürerken sevindirici haberler gelmeye başladı. Turizmde canlanma görüldü. Borsa dün coştu, endeks yüzde
9.5 arttı, faizler ise düştü.

15

Temmuz

1999

Özal suikastında Türk ve dünya kamuoyu aldatıldı. Olayda Özal’ın kurşunla yaralanmadığı, sağ elinin baş parmağının, yere
yattığında kürsüden düşüp kırılan bardak parçalarıyla kesildiği anlaşıldı

16

Temmuz

1999

Türk-İş, DİSK ve KESK başta olmak üzere, sendikaların aldıkları ‘‘geç emekliliğe ve düşük zamma karşı ortak eylem’’ kararının
ilk adımı dün atıldı. İstanbul’da 10 bin kişinin katıldığı eylem başta olmak üzere, eylemlerde ‘‘mezarda emekliliğe hayır’’ sesleri
yükseldi.

18

Temmuz

1999

Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve 10 polisin açığa
alınmasından sonra, bilirkişiye yaptırılan incelemede, 300’den fazla telefonun savcı ve hákim kararı olmadan dinlendiği
belirlendi. Yeni ders yılında İmam Hatip lisesi öğrencilerine, ‘Kelam’ dersinde laikliğin anlamı ve önemi öğretilecek.
‘Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi’nde de, laikliğe yönelik iç ve dış tehditler konusunda bilgiler verilecek.

19

Temmuz

1999

Tahran’ın, Türk jetlerinin sınır kasabası Piranşehir yakınlarındaki bir askeri üssü bombaladığını iddia ederek misilleme tehdidinde
bulunması gerilime yol açtı. Türkiye iddiayı yalanladı.

20

Temmuz

1999

Şarkıcı Ahmet Kaya, milyarlar kazanıp ekmeğini yediği Türkiye’ye yine kin kustu, ‘‘Arabamı, şerefsizlerin memleketinde
bıraktım’’ diyerek 64 milyona hakaret etti.

21

Temmuz

1999

Barış Harekátı’nın 25. yılı KKTC’de coşkuyla kutlanırken, Atina acı bir itirafta bulundu. Dışişleri Bakanı Papandreu, ‘‘Kıbrıs,
albaylar cuntasının hatasıdır’’ dedi. Makarios’u devirerek adayı Yunanistan’a ilhak etmek isteyen cunta liderlerinin hatasını
‘trajik’ olarak niteleyen Papandreu, ‘‘Türkiye bu hatadan çok iyi yararlandı’’ değerlendirmesini yaptı. Barış Harekátı’nın 25. yılı
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KKTC’de coşkuyla kutlanırken, Atina acı bir itirafta bulundu. Dışişleri Bakanı Papandreu, ‘‘Kıbrıs, albaylar cuntasının hatasıdır’’
dedi. Makarios’u devirerek adayı Yunanistan’a ilhak etmek isteyen cunta liderlerinin hatasını ‘trajik’ olarak niteleyen Papandreu,
‘‘Türkiye bu hatadan çok iyi yararlandı’’ değerlendirmesini yaptı.
23

Temmuz

1999

Yunan basını, PKK’nın Avrupa’daki iki numarası Cevat Soysal’ı müthiş bir operasyonla yakalayan MİT’i böyle övdü. Tüm
dünyanın dilinde
MİT’in Avrupa’da gerçekleştirdiği film gibi operasyon, tüm dünyanın dilinde. Sakık, Apo ve ardından Soysal’ı yakalayan Türkiye,
İsrail ve ABD gibi kendi toprakları dışında operasyonel kabiliyetini kanıtladı. Hükümet, piyasaları canlandırmak için vergide
cesur kararlar aldı. Bülent Ecevit’in açıkladığı paketle faizde beyan kalktı, Mali milat üç yıl ertelendi.

26

Temmuz

1999

Başbakan Ecevit, İran başta olmak üzere beş ülkeye PKK ve Kıbrıs konusunda çok önemli beş mesaj verdi:
İran’a: Sıcak çatışma istemiyoruz
ABD’ya: Kıbrıs’ta taviz vermeyiz
Yunanistan’a: KKTC’nin arkasındayız
İtalya’ya: Yumuşarsan, yumuşarız
Almanya’ya: PKK’yı hoş tutmayın

27

Temmuz

1999

Erbakan, kendine yakın üç ismi Fazilet Partisi yönetimine getirince, yenilikçi kanadın önde gelen isimleri isyan bayrağı açtı.
Abdullah Gül, Cemil Çiçek, Ali Coşkun ve Abdülkadir Aksu, FP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa ettiler.

28

Temmuz

1999

Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, ülkesinin yıllardır reddettiği Batı Trakya’daki Türk kimliği için cesur bir adım atarak,
‘‘Bunlara Türk demenin sakıncası yoktur’’ dedi. Türk sözcüğünden korkmayalım. ‘‘Batı Trakya’daki Müslümanlar Türk kökenli
olduklarına inandıkları için Türk kimliğini benimsiyorlar. Önemli olan bu insanların kendilerini, Yunan vatandaşı olarak
görmeleridir. Türk sözcüğünden korkmamalıyız.’’ Hükümet, işkence yapanlara 8 yıl ağır hapis öngören bir yasa tasarısını
TBMM’ye sevk etti. TCK’nın ilgili maddesini değiştiren tasarı benimsenirse cezaları artacak işkenceciler memurluktan da atılacak.
İşkenceyi gizleyen doktorlara da 8 yıla kadar hapis verilecek.

29

Temmuz

1999

Dışarıdan müdahaleleriyle Fazilet Partisi’ni bölünmenin eşiğine getiren yasaklı lider Erbakan’a, dün gruptan da tepki geldi. İtalya
Başbakanı Massimo D’Alema, Apo’nun Roma’ya gidişinden sonra Türkiye ile gerginleşen ilişkileri düzeltmek için harekete geçti.
D’Alema, Başbakan Ecevit’e yazdığı mektupta, ‘‘Biz dostuz, görüşelim’’ dedi. Geçen hafta da Alman Dışişleri Bakanı Fischer,
‘‘Öcalan’a idam cezası, Türkiye’nin AB üyeliğinde önemli rol oynamıyor’’ demişti. Türkiye’yi yıllardır Avrupa Birliği (AB) üyeliği
için oyalayan Batı dünyası teker teker gerçeği görmeye başladı. Ankara’ya geçen hafta yaptığı resmi ziyarette AB için ‘‘Öcalan
hakkındaki idam cezası önemli rol oynamıyor’’ mesajını vererek, Türkiye’nin adaylığı konusunda ülkesinin tam desteğini
sürdüreceğini açıklayan Alman Dışişleri Bakanı Joschka Fischer’den sonra, dün de İtalya Başbakanı Massimo D’Alema aynı
konuda Türkiye’yi destekleyeceklerini ifade eden bir mektubu Başbakan Bülent Ecevit’e gönderdi.

31

Temmuz

1999

TKİ 10 yıl önce 63 trilyon zarar eden 33 bin kişilik dev bir arpalıktı. Birkaç akıllı karar, şirketi 60 trilyon kár eder hale getirdi.

2

Ağustos

1999

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), bugün başlayacak toplantısında 2000’li yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutasında anahtar rol
oynayacak generalleri belirleyecek.
Başta irticai faaliyetler olmak üzere İç Hizmet Kanunu’nu ihlal eden ve ilişiğinin kesilmesi gündemde olan yaklaşık 60 subay ve
astsubayın durumu da tartışılacak.

4

Ağustos

1999

Temmuz ayında yüzde 27 oranında artan akaryakıt fiyatları, enflasyona yansıdı. Tüketici fiyatları yüzde 3.8, toptan eşya fiyatları
yüzde 4 oranında arttı. Temmuz ayı itibariyle bir yıllık enflasyon ise toptan eşya fiyatlarıyla 52.4, tüketici fiyatlarıyla yüzde 65
oldu
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8

Ağustos

1999

Erbakan, hükümetle tahkim konusunda yaptığı müthiş pazarlık sonucu, 1.5 yıl sonra aktif politikaya dönüşünün yolunu açtı.
Erbakan, 28 FP milletvekilini istifa ettirerek ara seçim planlıyor.

9

Ağustos

1999

İran, iki haftadır gözaltında tuttuğu iki askerimizi serbest bıraktı

11

Ağustos

1999

Güneş, yeryüzündeki yaşamın kaynağı. O olmasaydı, bugün Dünya adını verdiğimiz gezegende hayat olmayacaktı. Bugünse en
ilginç kozmik olaylardan biri gerçekeşiyor ve uydumuz Ay, Dünya ile Güneş’in arasına girerek 143 saniyelik üçlü bir dans
yapıyor. ‘‘Güneş tutulması’’ adı verilen bu kozmik dans, tüm dünyada en iyi Türkiye’den izlenecek. Avrupa’da tam anlamıyla bir
güneş tutulması çılgınlığı yaşanıyor. İnsanlar, bir güneş gözlüğüne sahip olabilmek için saatlyerce kuyrukta bekliyorlar.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, geçen hafta içinde HADEP’li 7 belediye başkanı ile yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı.
Demirel, ‘‘İç barış olsun, kardeş kanı dökülmesin’’ diyen başkanlara, tarihi bir ders vererek, ‘‘Irkçılığı bırakın, istediğinizi
yapabilirsiniz’’ dedi. Demirel, kendisini ilgiyle dinleyen başkanlara, ‘‘Ne olursunuz?’’ diye sorduktan sonra, yanıtı da kendisi
verdi: ‘‘Cumhurbaşkanı olabiirsiniz. Başbakan da, bakan da olabilirsiniz. Milletvekili olabilirsiniz. Bakın, belediye reisi
olmuşsunuz.’’ Cumhurbaşkanı, ‘‘Herşeyi olabilirsiniz’’ dedikten sonra, ‘’Neleri yapabilirsiniz?’’ diye bir soru daha yöneltti ve
devam etti: ‘‘Her yerde oturabilirsiniz. Ticaret yapabilirsiniz. Sanayi yapabilirsiniz. General olabilirsiniz. Profesör veya hákim
olabilirsiniz. Eğer başka etnik kökenden gelmiş, başka inanca sahip imtiyaz arıyorsanız, işte o bölünme olur. Bizim mücadelemiz
bölünme olmamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli budur.’’

12

Ağustos

1999

Dünya, yüzyılın son güneş tutulmasını dün bir şölen havasında yaşadı. Milyonlarca kişi, güneş tutulmasını nefesini tutarak izledi.

14

Ağustos

1999

Ünlü Türk doktoru Prof. Mehmet Öz, bütün dünyada heyecanla beklenen haberi Hürriyet’e açıkladı. New York’taki ünlü
üniversite hastanesi Presbyterian’in Yapay Kalp ve Kalp Nakli Merkezi Direktörü olan Prof. Dr. Öz, her bedene takılabilen ilk
yapay kalbin en geç önümüzdeki kış sonuna kadar uygulanacağını söyledi. İçişleri Bakanı Tantan, ‘‘Aftan yana değilim, bunun
faydası yok’’ dedi. Affın polis üzerinde caydırıcı etkisi olacağını belirten Tantan şunları söyledi: ‘‘Biz şimdi vatanı kurtarmak için
mücadele edenleri değil, vatanı yıkmak, huzuru bozmak, sıkıntı yaratmak için suç işleyenleri affediyoruz. Bu doğru olmaz.’’
Koalisyon ortakları, daha önce ekim ayına bırakmayı planladıkları affı, öğrenci ve memur sicil affını da kapsayacak şekilde
genişleterek, Meclis tatile girmeden önce çıkarmaya karar verdi. Ancak, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, affa karşı çıktı.
Tantan, affın bir yararı olmayacağını ve polis üzerinde caydırıcı etkisi olacağını söyledi.

15

Ağustos

1999

Tahkim karşılığı siyasi yasaklı olmaktan kurtarılıp bağımsız milletvekili olma yolu açılan Necmettin Erbakan’a, DGM fezlekesi
geliyor. Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, kurmaylarından sonra Erbakan için de TCK’nın 146/1 maddesindeki,
‘Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan idam istemli fezleke düzenliyor. Yüksel, Erbakan fezlekesini en kısa sürede
tamamlama ve TBMM’ye gönderme kararı aldı.

17

Ağustos

1999

DEPREM… Yine çürük inşaat. Yine hırsız ve vicdansız müteahhitler.
Hürriyet, geçen yaz meydana gelen Adana depreminden sonra hem yetkilileri, hem de bu vicdansız katilleri uyarmıştı. Bu
uyarıya kulak asmayanlar, şimdiki felaketin baş sorumlusu oldular. 7 şiddetinin üzerindeki deprem 45 saniye sürdü ve
Türkiye’yi yasa boğdu. Son durum saat 14:30 itibarıyla:
3479 ölü, 16782 yaralı
03.01’de meydana gelen ve merkez üssü Kocaeli olan deprem en büyük hasarı İzmit ve Adapazarı’nda yaptı. Yalova ve Gölcük
yerle bir oldu. İstanbul’da da milyonlar sokağa döküldü, Avcılar ağır hasar gördü. ABD Ulusal Deprem Merkezi, korkunç depremi
‘‘yüzyılın en şiddetlisi’’ olarak ilan etti. Alman Frankfurter Allgemeine Gazetesi, ‘‘Türkiye’de yüzyılın en şiddetli depremi’’
başlığını attı. CNN’e açıklama yapan Amerikalı uzmanlar, depremin Hiroşima’ya atılan 400 atom bombasına eşit olduğunu
belirttiler. CNBC’de konuşan bir uzman ise Hiroşima’dan 4 kat güçlü olduğunu iddia etti.
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21

Ağustos

1999

Yüzyılın felaketinin yaralarını sarmak için tek yürek halinde deprem bölgesine koşan binlerce gönüllü, gözyaşartan müthiş bir
uğraş veriyor.

24

Ağustos

1999

Ecevit, bazı dış yardımları reddederek kamuoyunun büyük tepkisini çeken Sağlık Bakanı Osman Durmuş’u, Bakanlar Kurulu
toplantısında ‘‘Artık susunuz’’ diye uyardı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dünkü toplantısında Türkiye’ye yardıma koşan, acımızı
paylaşan bütün ülkelere teşekkür ederek, Türk milletine bu büyük felaket nedeniyle başsağlığı diledi.

29

Ağustos

1999

Deprem felaketinden sonra Türkiye’nin yardımına koşan Yunan halkının gönüllü seferberliği Yunanlı yöneticileri bile şaşırttı.

30

Ağustos

1999

Ecevit af için konuştu
Eşi Rahşan Hanım’ın önerisiyle geçen yıl gündeme gelen ve Meclis’ten hafta sonu geçen affı Ecevit de beğenmedi.

1

Eylül

1999

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac dün Elysee Sarayı’nda Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e “Avrupa, Türkiye ile dayanışma
içinde olduğunu göstermeli. AB, cömert ve kaydadeğer bir yardımda bulunmalıdır” dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Dini, “AB’nin
aralıktaki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye tam üyelik hakkı tanınmalıdır. Bu büyük Akdeniz ülkesinin ekonomisi deprem trajedisi
nedeniyle riske girmiştir” diye konuştu.

2

Eylül

1999

Cumhurbaşkanı Demirel, ‘‘Halkın tepkisi en önemli güçtür’’ diyerek Af Yasası’nı geri çevirdi. Tüm dünyanının yaraları sarmak için
seferber olduğu deprem sonrası, irticacılar, Türk Ordusu’nu karalama kampanyası başlattı. Çeşitli camilerdeki Cuma
hutbelerinde yıkılan askeri lojmanlar ‘‘fuhuş yuvası’’ olarak nitelendi. 17 Ağustos Salı günü binlerce insanın ölümüne yol açıp,
dünyayı yasa boğan deprem, irticai kesim tarafında siyasi rant aracı yapılmaya çalışılıyor. Küçük tirajlı aşırı dinci yayın
organlarının ardından, bazı camilerde de deprem ipe sapa gelmez yalanlarla saptırılarak laik-demokratik sistem aleyhine
kullanılmaya çalışılıyor. Camiler dahil onbinlerce binanın çökmesine neden olan deprem sonrası irticai kesim destekçileri,
Gölcük’te çöken Donanma Komutanlığı’na halkın dikkatini çekmeye çalışarak, ‘iftira ve nefret kampanyası’ başlattı.
Son olarak geçtiğimiz Cuma günkü vaazlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 28 Şubat kararları, depremin nedeni olarak
gösterilmeye çalışıldı.
YİNE CÜBBELİ AHMET
İstanbul’da Cübbeli Ahmet Efendi olarak bilinen ve irticai faaliyetleri yıllardır önlenmeyen şahsın ve müritlerinin bazı camilerde
TSK’yı ve laik-demokratik rejimi ağır dille suçladığı saptandı. Zeytinburnu 14. Sokak’ta bulunan Ulu Cami’de verilen bir vaazda
da Gölcük’teki tesislerde ölen askerlerin şeriata karşı oldukları için Allah tarafından cezalandırıldığı, diğer ölen sivillerin de
sorumlusunun askerler olduğu yönünde sözler sarfedildiği belirtildi. Gericiler, söz konusu vaaz üzerine kendilerine tepki
gösteren bir vatandaşı da tartaklayarak, camiden attı.
KARA İFTİRALAR
Kocaeli Büyük Derbent Merkez Camii’ndeki M.B. isimli bir görevlinin de Cuma hutbesinde TSK’ya yönelik olarak, ‘‘Askeri
lojmanlarda fuhuş ve zina yapıldığı için bu Allahsızların lojmanları, orduevleri ve misafirhaneleri yerle bir olmuştur. Allah, bu
dinsiz ve imansızların cezasını vermiştir’’ diye konuştuğu saptandı.
Geçen Cuma günü ayrıca, yurdun birçok yerindeki Cuma hutbe ve vaazlarında bu tür ifadelerin kullanıldığı istihbarat raporlarıyla
ortaya çıktı. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, depremin gerekçesini ilkçağlardaki mantıkla açıklamaya çalışanların, çağdışı
düşünce sistemine sahip hainler olduklarını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti

4

Eylül

1999

Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu, dün çok önemli açıklamalar yaparak, ‘’28 Şubat süreci gerekirse yüz yıl,
gerekirse bin yıl sürer’’ dedi. İrticai yayınlar arttı. ‘’28 Şubat kararlarının 4’ü hayata geçirildi. İrticai radyo ve televizyonlar arttı.
Hükümetin 28 Şubat kararlarını hızla ele almasını bekliyoruz. RTÜK yasası değiştirilecek.’’
Mehmetçik basına buruk. ‘‘Türk Silahlı Kuvvetleri depremde elindeki bütün imk*anları seferber etti. İlk gün ulaşımda bazı
sıkıntılar oldu ama basın yabancılara ağırlık verdi. Mehmetçik basına buruktur.’’

99

5

Eylül

1999

Millilerimiz, Kuzey İrlanda’yı üstelik kendi evlerinde eze eze 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası’na katılmak için büyük avantaj
sağladı. Ecevit, Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu’nun açıklamalarını olumlu buldu ve ‘‘Ordunun depremde görevini yapmamış
gibi gösterilmesi çok büyük haksızlıktır’’ dedi. Ecevit, ‘‘Ne kadar büyük bir çaba gösterildiğine ben tanığım. Aslında bölgedeki
vatandaşlar da tanık’’ diye konuştu.
Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun önceki günkü açıklamalarına olumlu bir karşılık
verirken, özellikle sivil inisiyatiflerin güçlendirilmesi gerektiği yolundaki sözlerini ‘çoğulcu, katılımcı demokrasiyi savunan’ bir
çizgi olarak değerlendirdi. Başbakan Ecevit’e yönelttiğimiz sorular ve kendisini yanıtları özetle şöyle:

6

Eylül

1999

Orduya ağır sözlerle hakaret eden FP’li Nezir Aydın’a Türkiye’nin her yerinden büyük tepki geldi. ANAP Lideri Yılmaz, ‘‘Bunlar
zırva’’ dedi. Depremde akrabasını kaybeden genç bir subay, ‘‘Gávurluk, káfirlik milliyette değil, yürektedir. Deprem genç-yaşlı
mı tanıdı, zengin-fakir, sivil-asker mi tanıdı? Herkesin ocağına ateş düştü’’ dedi.

7

Eylül

1999

Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın önünde yaptığı konuşmada, devleti, Anayasa’yı ve politikacıları
sert bir dille eleştirdi. Ölüm müteahhidi Veli Göçer, İstanbul’da karşısında polisi görünce şoke olup koltuğa yığıldı. Yalova’da ise
linçten kurtuldu.

8

Eylül

1999

Türkiye, 7.4 şiddetindeki korkunç depremin yaralarını sarmaya çalışırken; komşumuz Atinalılar da dün 14.59’da Rirchter
ölçeğiyle 5.9 şiddetinde bir depremle sarsılıp acıya boğuldu.

9

Eylül

1999

Türkiye ile Yunanistan arasında deprem acısı ile başlayan sıcak ilişkiler, törenleri de etkiledi.
İzmir’in kurtuluş töreninde, 76 yıl sonra ilk kez, Yunan askerinin süngülendiği temsili savaş sahneleri, bu yıl canlandırılmadı.
Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı’nın da yine yıllardır ilk kez ‘‘Dostumuz ve komşumuz Yunanistan’’ demesinden sonra,
sade bir şekilde yapılan İzmir’deki törende Türk-Yunan dostluğu dile getirildi

15

Eylül

1999

Marmara’da büyük can ve mal kaybına yol açan depremin ardından, başta Yunanistan olmak üzere Batı dünyasından Türkiye’ye
yönelik sempati dalgası her geçen gün biraz daha artıyor. Deprem olacak’ dedikodusu, dün gece büyük korku yarattı. İstanbullu
sokağa dökülürken, telefonlar da kilitlendi. 5.8’lik büyük artçı şokun ardından dün gece çıkarılan ‘‘Bir televizyon kanalı alt yazı
geçmiş. Bu gece deprem olacakmış’’ söylentisi, bir anda yayılıp İstanbul’da büyük panik yarattı.

18

Eylül

1999

Türk Telekom’un Belbaşı ABD Üssü’nün iletişim hatlarını ‘fiberoptik kabloların parasını ödemediği’ gerekçesiyle ansızın kesmesi
Başkent’te ve yer altı merkezlerde büyük bir krize yol açtı. Deprem ve nükleer konularda teknik sağırlığa yol açan Telekom’un
kararı, ABD, NATO, BM ile birlikte birçok yer altı kuruluşu da ayağa kaldırdı. Telekom’un gelen baskılar karşısında hatları açma
sözü verdiği öğrenildi. Türk Telekom’un, sismik yer hareketleri ile eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin nükleer faaliyetlerini izlediği
Belbaşı ABD Üssü’nün iletişim hatlarını ‘fiberoptik kabloların parasını ödemediği’ gerekçesiyle ansızın kesmesi Başkent’te ve yer
altı merkezlerde büyük bir krize yol açtı.

19

Eylül

1999

Paha biçilemez sayısız eserin bulunduğu Topkapı Sarayı’nın güvenliği tam anlamıyla Allah’a emanet.

21

Eylül

1999

İbretlik gençlerimize ne oluyor? Geçen hafta boğularak öldürülmüş halde bulunan 21 yaşındaki Şehriban’ın satanistler
tarafından şeytana kurban edildiği ortaya çıktı. Kurban lazımdı, onu seçtik. Şeytana tapan satanistlerden biri kız 3 katil
yakalandıktan sonra, ‘‘5.8’lik artçı deprem şeytanın son uyarısıydı, bir kurban gerekiyordu. Şehriban’ı seçtik ve boğduktan sonra
gömdük’’ dedi. Her şey Pazar gecesi başladı Sapık satanistlerin işlediği tüyler ürperten cinayet şöyle gelişti: Avcılar Lisesi
mezunu Şehriban Coşkunfırat, 12 Eylül Pazar gecesi gittiği bir barda, satanist Ömer ve Engin’le karşılaştı. Ankara DGM
Başsavcılığı’nın, ‘Terör örgütü üyeliği ve halkı ve kin ve düşmanlığa tahrik’ten 8 yıla kadar hapisle yargılanması için fezleke
düzenlediği FP İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı’ya bir darbe de Danıştay’dan geldi. Danıştay 10. Dairesi, Kavakçı’nın Türk
vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı davada, yürütmeyi durdurma talebini
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reddetti. Danıştay kararında Kavakçı’nın ABD vatandaşı olduğu belirtilerek tescil edildi.
22

Eylül

1999

Başbakan Ecevit’in ABD’de Dünya Bankası Başkanı ile yapacağı görüşme, randevu yeri konusundaki garip tutum nedeniyle
büyük bir skandala dönüştü. Ankara’yı karıştıran skandal randevu şöyle gelişti: Başbakan Ecevit, Washington’da Beyaz Saray
tarafından kendisine tahsis edilen Blair House’ta kalıyor. Teamüllere göre, Ecevit’in kabulleri burada yapması gerekiyor.

23

Eylül

1999

Rahşan Ecevit Yeni şekliyle tasarı, çetelere ve katillere af getiriyor. Bunu kabullenmek mümkün değil. Çete pazarlığı yaptılar
‘‘Ben yoksulu bol, sosyal adaleti kıt olan bir ülkede affın gerekliliğine inandım ve önerdim. Ama zamanla tasarıya siyaset ve
istemediğimiz bazı hesaplar karıştı, katilleri ve çeteleri pazarlık konusu yapan bir yasa çıktı ortaya.’’

25

Eylül

1999

Eroin şebekesinin organizatörü olarak yakalanan sanık, Emniyet’in 6. kat penceresinden ölüme uçtu.
166 kilo eroini Hollanda’ya kaçırmak isteyen şebekenin kilit ismi olduğu öne sürülen Mehmet Sormaz, DGM’ye götürülmek için
gözleri atletiyle bağlı olarak bekletildiği Ekipler Amirliği odasının penceresinden atladı.

26

Eylül

1999

Böylelerine ne denir? Kendisini ‘‘Osmanlı İmparatoru’’ ilan eden sahtekár bir Fransız, Papa, Fransa Cumhurbaşkanı Chirac,
Ürdün Kralı Abdullah gibi pek çok lideri oyuna getirip hepsiyle mektuplaştı. ‘‘Salih Bey’’ adını kullanan sahtekárın oyununa
kapatılan Refah Partisi’nin Lideri Necmettin Erbakan da geldi. Erbakan başbakan olduğu sırada sahte imparatora bir mektup
göndererek ‘‘dualarını’’ rica etti.

28

Eylül

1999

Belçika’da 1995 yılından bu yana Türkiye aleyhinde ve terör örgütü PKK yanlısı faaliyetlerini sürdüren sözde Kürt
parlamentosunun, ‘ulusal kongreyle bütünleştiği’ gerekçesiyle kendini feshettiği bildirildi. Başbakan Ecevit’in bugün Başkan Bill
Clinton ile yapacağı görüşmenin amacının ‘el açmak’ ya da ‘çantayı doldurup Ankara’ya dönmek’ olmadığı bildirildi. Dışişleri
Bakanı Cem ile üst düzey bürokratlar, gazetecilere gezinin amacını anlattılar ve ‘‘İki eşit ülkenin iyi ilişkilerini 2000’li yıllarda
daha iyi yapmanın iddiasıyla buradayız’’ dediler.

29

Eylül

1999

Geri zekâlılık desem kızmazsız değil mi? Depremi kullanan yobazlar, ‘‘Şeyh Ahmet’in vasiyetnamesi’’ diye uyduruk bir
metin dağıtarak halkı kandırmaya çalışıyor. Ölenler Müslüman değil. Dağıtılan ‘‘yalan mektubu’’nda Hazreti Muhammed’in,
Türbeyi Şerif Hatibi Şeyh Ahmet’e rüyasında görünerek ‘‘Depremde 16 bin kişi öldü, bunların içinden Müslüman çıkmadı’’ dediği
gibi çirkin ifadelere yer veriliyor. İnanmayan káfir olur Dağıtılan yalan mektubunda ayrıca, Hazreti Muhammed’in Şeyh Ahmet’e
ümmetin tövbe etmesini, namaz kılıp zekát vermesini tavsiye ettiği, bu vasiyetnameye inanmayanların ise káfir olacağını
söylediği de öne sürülüyor.

1

Ekim

1999

Başbakan Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Senato’yu ziyaretleri esnasında ABD’li bir senatöre Kıbrıs konusunda
unutamayacağı bir ders verdiler. Kıbrıs’la ilgili ısrarlı sorularıyla Türk heyetinin canını sıkan ve üstü kapalı olarak şantaj yapan
Demokrat Parti Senatörü Joseph Biden’e Başbakan Ecevit, ‘‘Kıbrıs meselesi 1974’te bitmiştir. Bunu son kez söylüyorum. Bilmem
anlatabildim mi’’ diye sert çıktı. Başbakan Ecevit başkanlığında bakanlar ve milletvekillerinden oluşan Türk heyeti, önceki gün
Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitelerini ziyaret etti. Ecevit ve beraberindekilerin ABD Senatosu
Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptıkları görüşme esnasında Rum lobisine yakınlığı ile tanınan Senatör Biden, nezaket kurallarını
aşarak Türk tarafını sıkıştırmayı hedefleyen sözler söyledi. BUZ GİBİ SÖZLER Biden’in, ‘‘Siz ABD’ye muhtaçsınız ancak ABD’nin
Türkiye’ye ihtiyacı yok. Kredi ihtiyacınızın da olduğunu biliyorum. Kıbrıs sorununu çözün, istenenleri yerine getirin, size yardımcı
olalım. Aksi takdirde hiçbir yere varamazsınız’’ şeklindeki sözleri biranda salonda buz gibi bir hava estirdi. Bunun üzerine
Başbakan Ecevit, büyük bir nezaketle ABD’li senatöre Türk politikasını ve Ankara’nın haklılığını anlattı. Biden, Ecevit’in
konuşmasına aldırmayarak tekrar söz aldı ve bu kez de, ‘‘Denktaş’ın inadından vazgeçmesini sağlayın. Sorunu yaratan odur. Siz
Kıbrıs meselesi çözüldü mü diyorsunuz?’’ diye sordu. VARAMAZSAK VARAMAYIZ Senatör Biden’in tansiyonu iyice yükseltmesi
üzerine bu kez Dışişleri Bakanı İsmail Cem söz alarak, son dönemde gerçekleştirdiği en sert konuşmalardan birini yaptı ve
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şunları söyledi: ‘‘Hiçbir yere varamazsak varamayız. Biz buraya kimseye avuç açmaya gelmedik. Taviz verelim bir şey
koparalım peşinde değiliz. ABD ve Türkiye iki yakın müttefiktir. Ancak hassasiyetimiz olan konuları maksatlı olarak başka
yönlere çekmek kabul edilemez. Şunu iyi bilin ki senatör, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. Hiçbir dış baskı bizim sesimizi ve
görüşümüzü değiştiremez. Kıbrıs meselesi 1974’te sona ermiştir, akan kan durmuştur.’’ Cem’in bu sert cevabından sonra
salonda tüm gözlerin üzerine çevrildiği Senatör Biden Rum tarafının bir sözcüsü gibi tekrar söz alıp aynı görüşlerini tekrarladı.
KIBRIS 1974’TE BİTMİŞTİR Toplantının son ermesi sonrasında Türk heyeti dışarı çıkarken, bu kez Biden yanına ABD’de Rum
lobisinin en önemli isimlerinden Yunan asıllı Demokrat Senatör Paul Sarbanes’i alarak Başbakan Ecevit’in yanına gitti. Biden bir
kez daha ‘‘Sayın Başbakan, Kıbrıs meselesi çözüldü mü demek istiyorsunuz? Ben bunu çok iyi anlayamadım’’ deyince, Başbakan
ABD’li senatöre dönerek sert bir ses tonuyla şu cevabı verdi: ‘‘Evet sayın Senatör. Siz de çok iyi anladınız. Kıbrıs meselesi
1974’te bitmiştir. Bunu size tekrar ve son kez söylüyorum. Bilmem anlatabildim mi?’’
AĞZINIZA SAĞLIK Senato’daki gergin görüşmenin ardından Blair House’de dinlenmeye çekilen Türk heyetinde, Başbakan Ecevit
ile Dışişleri Bakanı Cem arasında ilginç bir diyalog geçti. Cem, Ecevit’e, ‘‘Efendim umarım sizin yanınızda yapmış olduğum bu
sert konuşmadan rahatsızlık duymamışsınızdır’’ dedi. Başbakan Ecevit’te bunun üzerine Cem’e ‘‘Hayır, hayır. Çok iyi yanıt
verdiniz. Ağzınıza sağlık’’ diye cevap verdi.
4

Ekim

1999

İstanbul’da hamsi yiyen 150 kişi hastanelik oldu. Valilik bu balığın satışını yasakladı ve ‘Marmara hamsisi yemeyin’ uyarısı yaptı.
1 ABD Doları = 460,474 // 1 Mark = 252,595

6

Ekim

1999

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte, esrarengiz bir elin düğmeye basmasıyla türban gösterileri de başladı.

10

Ekim

1999

Üniversite önündeki türbanlı öğrenciler, dün ‘7.4 yetmedi mi?’ yazılı pankart açarak depreme kurban verdiğimiz 20 bin insana
karşı inanılmaz bir saygısızlık yaptılar.

11

Ekim

1999

Dünyanın en büyük haber kanalı CNN ile Doğan Grubu’nun ortaklaşa kurduğu CNN-Türk yayına hayatına bugün başlıyor.

16

Ekim

1999

Cumhurbaşkanı Demirel, Sultan Reşad’dan tam 88 yıl sonra bir Türk devlet başkanı olarak Kosova’ya gitti.

17

Ekim

1999

IMF’nin deprem paralarıyla işçi ve memur maaşlarını ödedik. Devlet Bakanı Recep Önal’ın maaş ödemeleriyle ilgili bu şok
sözleri, Antalya’daki Ekonomi Zirvesi’nde, 7.4 şiddetinde deprem yarattı.

20

Ekim

1999

Merve Kavakçı’nın evine gece yarısı operasyonuna tepkiler sert
Demirel: Burası hukuk devleti, gerekli uyarıyı yaptım
Ecevit: Son derece yadırgadım, doğru değil
DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in ‘‘Merve Kavakçı operasyonu’’na devletin zirvesinden sert tepki geldi.

22

Ekim

1999

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kışlalı, otomobiline konan bombanın patlamasıyla eşinin gözü önünde öldü. Gözünün önünde
meydana gelen olaydan sonra şoka giren Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı, ‘‘Bebekle birlikte Ankara’ya inecektik. Otomobili ısıtmaya
inmişti, bizi bekliyordu. Tam çıkıyordum patlama oldu’’ diye konuştu.

23

Ekim

1999

Bir bomba uzmanı, Hürriyet’e açıkladı: Kışlalı’yı öldüren patlayıcı, hem radikal dinci teröristlerin, hem sol örgütlerin, hem de
gizli servislerin izlerini taşıyor. Ahmet Taner Kışlalı’nın bugün Ankara’da yapılacak cenaze törenine, asker tam kadro katılma
kararı aldı.

24

Ekim

1999

Suikastçının, Kışlalı’nın otomobiline daha önce de iki kez, boş cola ve bira kutusu koyduğu anlaşıldı. Bombaya alıştırıldı
İstihbaratçıların ‘‘Yemleme’’ diye adlandırdığı yöntemle, Kışlalı, bir yandan tepkisi ölçülürken bir yandan bombalı kutuya
alıştırıldı. Kışlalı, bombalı bira kutusunu da gayri ihtiyari şekilde aldı.

27

Ekim

1999

Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe cinayetinin kadın zanlısı Fehriye Erdal, 13 Ekim’de Belçika’da tesadüf eseri ele
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geçti. MGK’ya 24 saat kala zehir zemberek açıklamalar yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, irtica ve teröre karşı
çok sert önlemler istedi. Tarihe not düştüğünü söyleyen Savaş, ‘‘Parlamentonun bugünkü yapısıyla tek önlem bile
aldırmayacağını, bu yüzden terörün artacağını biliyorum’’ dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın, bugünkü MGK
toplantısına 24 saat kala yaptığı açıklamalar, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Savaş, basın toplantısı düzenleyip zehir
zemberek açıklamalar yaptı. İrtica ve teröre karşı çok sert tedbirler alınmasını isteyen Savaş, ‘‘Sevgili vatandaşlarım,
cumhuriyete sahip çıkmanın tam zamanıdır. Bu işi yarına bırakırsanız, inanın çok geç olacak’’ dedi. Can güvenliğinin tehlikede
olduğunu, İBDA-C’nin internetteki ölüm listelerinde bile yer aldığını yineleyen Savaş, irtica konusunda FP’yi adres gösterdi ve
çok ağır şekilde eleştirdi. Savaş, ‘‘Onlar aslında cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmenin savaşını veriyorlar’’ dedi. Savaş,
terör eylemlerinin durdurulabilmesi için polise süper yetkiler tanınmasını, hükümete İngiltere’deki, ‘sansür’ yetkisinin verilmesini
istedi. Savaş, hakim kararı olmadan telefon dinleme-kaydetme ve mektup-posta gizliliği ile korunan gönderileri inceleme
yetkilerinin İçişleri veya MİT benzeri devlet organlarından birine veya yeni kurulacak bir organa verilmesini önerdi.
28

Ekim

1999

Kışlalı’nın cenazesine 3 bin subay ve astsubayla katılan Tük Silahlı Kuvvetleri, 29 Ekim’de 5 bin personeliyle Anıtkabir’de olacak.

Ekim

1999

Güler misin, ağlar mısın? Milletvekilliği tartışılan Merve Kavakçı’nın “hülle” olduğu iddia edilen evliliği için FP’liler, “Hülle değil,
aşk” diyor.

2

Kasım

1999

Emekli Oramiral Dervişoğlu’na göre, Türk demokrasinin sorunlarından biri de sıkça “her şeyin askerden
beklenmesi”.

3

Kasım

1999

Rahşan Ecevit’in af konusunda ‘‘Hükümet bozulabilir’’ restine, MHP Lideri Bahçeli, restle karşılık verdi: Koltuk meraklısı değiliz.

4

Kasım

1999

Galatasaray, İtalyanların dünya devi Milan’ı da devirip UEFA Kupası’na katılma hakkını elde etti

9

Kasım

1999

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi birimleri, Metris Cezaevi’ndeki aşırı dinci İBDA-C örgütü üyelerinin cezaevinde
bomba yaptıklarını belirledi.

10

Kasım

1999

JET-PA’nın sahibi Fadıl Akgündüz, dün basın toplantısı düzenleyip, tehditler savurdu. Akgündüz, Jet-Pa’ya, ‘‘Ne idüğü belirsiz,
karanlık bir şirket’’ diyen Siirt eski Valisi Osman Acar için, ‘‘Biz o adamın kafasını koparttık. Bize karşı gelenin başını ezeriz’’
dedi.

11

Kasım

1999

Atatürk, ölümünün 61’inci yılında dün törenlerle anıldı. Anıtkabir’deki törene Ankara Garnizonu’na bağlı askerler tam kadro
katıldı. Resmi törenin bitmesinden sonra da binlerce yurttaş, Anıtkabir’i doldurdu.

12

Kasım

1999

Dün 16.41’de merkez üssü Sapanca olan 5.7 büyüklüğünde artçı deprem, Adapazarı’nda panik yarattı. Binalardan atlayanlar
oldu. 202 yaralı var.

13

Kasım

1999

Tam 17 Ağustos depreminin korkusunu atıp, yaralarını sarmaya başladık derken, Türkiye dün de Düzce’yi vuran 7.2’lik felaketle
sarsıldı. DGM’nin isteği üzerine polisin şok baskınına uğrayan Bilim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı Adnan Oktar, yani nam-ı diğer
Adnan Hoca ve 75 müridi gözaltına alındı. Adnan Hoca’nın ve müritlerinin evlerinde yapılan aramalarda, ünlü isimlere şantaj için
hazırlanmış çok sayıda video kaseti, fotoğraf ve belge ele geçirildi, bilgisayarlara el konuldu.

14

Kasım

1999

Ay yıldızlı takımımız, dün Dublin’de İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Millilerimiz, 2000 Avrupa Şampiyonası
Finalleri için büyük bir avantaj yakaladı..

15

Kasım

1999

Türkiye, zor günlerinde hep yanında gördüğü, binlerce km. uzaktan Türkiye’yi öven sözlerini duyduğu ABD Başkanı Clinton’ı
ağırlıyor.

18

Kasım

1999

62 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, yüzyılın son büyük toplantısı olan AGİT Zirvesi için İstanbul’a geldi. Tarihi zirvede,
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21’inci yüzyılda izlenecek politikaların da çerçevesi çizilecek.
19

Kasım

1999

AGİT Zirvesi’ne katılan liderler, deprem acısı içindeki Türkiye’nin yaptığı organizasyonu övdüler.

20

Kasım

1999

Clinton’a küfredip AGİT zirvesini terk eden Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, Demirel’e mesaj göndererek gönlünü aldı.

24

Kasım

1999

Bolu Valisi Miroğlu, tartıştığı bir depremzede kızı ‘‘Provokatör’’ diye gözaltına aldırdı. CNN Türk, tartışmayı baştan sona
ekranlara taşıdı. Vali’ye tepki yağdı.

25

Kasım

1999

Sonunda korkulan oldu. Başta çadır olmak üzere yokluklar içinde yaşam savaşı veren depremzedeleri, şimdi de kar ve yağmur
teslim aldı.

26

Kasım

1999

Öcalan için yargı son sözünü söyledi. Yargıtay, idam kararını oybirliğiyle onadı. Gözler TBMM’ye çevrildi.

29

Kasım

1999

Prefabriklerin hak sahiplerine dağıtılacağı ilan edilen 30 Kasım’a 24 saat kaldı. 30 bin konuttan sadece 8 bin 500’ü tamam,
gerisi bitmedi.

2

Aralık

1999

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD Başkanı Bill Clinton’ın 18-19 Kasım AGİT Zirvesi için Türkiye’ye gelmek üzere
uçaktayken yaşanan ‘yer altı krizi’nin perde arkasını anlattı. Denktaş, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın kendisine Rum Lideri
Klerides’le aynı ünvanla hitap etmemesine karşı çıkıp, New York’taki görüşmelere katılmayacağını söylemesi üzerine bir ABD’li
diplomatın, ‘‘Görüşmeye gitmezseniz Clinton’un uçağı Ankara’ya inmez’’ tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

3

Aralık

1999

İMKB, dün 435 puan artarak yeni tarihi zirvesi olan 9 bin 211 puana yükseldi. Hisseler yüzde 4.96 oranında prim yaptı.
İMKB’de dün ayrıca işlem hacmi de 500 trilyon lirayı da geçerek, 509.4 (980 milyon dolar) trilyon liraya ulaştı.

7

Aralık

1999

Metris Cezaevi’nde 130 jandarmayı rehin alıp 54 jandarmayı yaralayan İBDA-C militanlarının şartları kabul edilerek isyan
bitirildi.

10

Aralık

1999

DANIŞTAY, bir öğrencinin türbanıyla fakülteye alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden ve öğrenciye de 100 milyon lira manevi
tazminat ödenmesini öngören Samsun İdare Mahkemesi’nin kararının yürütmesini durdurdu.
Yüksek Mahkeme, laik eğitim kuralına, yükseköğretim ilke ve amacına, yükseköğrenim düzeninin sağlanmasına aykırılık teşkil
eden eylemlerin demokratik bir hak olduğunun savunulamayacağının altını çizdi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
öğrencisi Esra Ege, türbanıyla 25 Kasım 1998’den itibaren okula alınmama eylemine son verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun
15 Aralık 1998’de zımmen reddine ilişkin işlemin iptali ve 1 milyar lira manevi tazminat istemiyle Samsun İdare Mahkemesi’nde
dava açmıştı. Mahkeme işlemi iptal ederken, öğrenciye de 100 milyon lira manevi tazminat ödenmesini karara bağlamıştı. Bu
karar, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nce temyiz edilerek, yürütmenin durdurulması da istenmişti. Davaya bakan Danıştay 8.
Dairesi, Yükseköğretim Kanunu’ndaki ‘Yürürlükteki yasalara aykırı olmamak koşulu ile Yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet
serbesttir’ hükmünde yer alan ‘serbest’ sözcüğünün, mutlak anlamda bir serbestliği değil, yürürlükteki yasalara aykırı olmama
koşuluyla birlikte hüküm ifade ettiğini vurguladı. Gerekçeli kararda, Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan ‘Dini inanç nedeniyle
boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılması serbesttir’ düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi’nce 7 Mart 1989’da iptal edildiği
hatırlatıldı. Gerekçede, yükseköğrenim dersliklerinde ve ilgili yerlerde dinsel inançları simgeleyen belirtilerden ve
yükseköğretimde karışıklık ve karmaşa yaratan, huzur bozan durumlardan uzak kalınması zorunluluğu gözetildiğinden, laik
eğitim kuralına ve yükseköğretim ilke ve amacına, yükseköğrenim düzeninin sağlanmasına aykırılık teşkil eden eylemlerin
demokratik bir hak olduğunun savunulamayacağı vurgulandı.

11

Aralık

1999

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 51’nci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye’nin bu beyannameyi kabul eden ilk
ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. TBMM Başkanı Akbulut ise, ‘‘AB’ye girmek için insan hakları, demokrasi gibi konularda
atmamız gereken bazı adımlar var’’ dedi.
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12

Aralık

1999

Türkiye, 36 yıl sonra Avrupa fotoğrafında yer aldı. Clinton’dan sonra Avrupa’nın liderleri de Helsinki’de Ecevit’i kutlamak için
sıraya girdi.

13

Aralık

1999

Türban için düzenlenen, ‘‘El ele insan zinciri’’ eylemi, modern Avrupa’nın bir parçası olmak için büyük mücadele veren
Türkiye’ye yakışmayan görüntülere sahne oldu. Suudi Arabistan görüntüleri yaratan kara çarşaflılar, katılımın az olması
nedeniyle eylemlerinde başarılı olamadılar. Time Dergisi, Türkiye’ nin dinamik ekonomisi ve kuvvetli sivil toplumuyla AB için
Doğu Avrupa ülkelerinden daha cazip aday ülke olduğunu yazdı.

15

Aralık

1999

Alaattin Çakıcı, kendi adamlarının ve arkadaşı Erol Evcil’in de tutuklu bulunduğu Kartal Cezaevi’ne gönderildi. Kartal Özel Tip
Cezaevi, 24 saat sıcak sulu dubleks koğuşlarıyla yer altı dünyasının ünlülerini ağırlıyor.

16

Aralık

1999

İçişleri Bakanı Tantan, ‘‘Çakıcı’yı sorgulamak için, geldiği gün iki kez yazıyla başvurduk. İzin vermediler’’ dedi.
Savcı: Sorgulamayın. ‘‘Birçok konuda Çakıcı’yı sorgulamamız gerekiyor. DGM Savcılığı’na bu amaçla süre talebiyle iki kez
başvurduk. Ama savcı, polise ‘Sorgulamayın’ diye emir verdi. Ne yapabiliriz?’’

19

Aralık

1999

 DYP’li Kamer Genç’in bir dansözle yakalandıktan sonra ‘‘Oğlumun evine çiçek sulamaya gitmiştim’’ sözleri, TBMM ‘de gece
yarısından sonra ‘‘çiçek sulama muhabbeti’’ne yol açtı.

20

Aralık

1999

Dünya, yüzyılın en sıcak kışını yaşıyor. ABD’nin büyük bölümünde erken bir ilkbahar hüküm sürerken, Türkiye’nin batı ve
güneyinde çiçekler açtı.

23

Aralık

1999

Hükümet, cesur bir kararla, ikisinin kuruluşunda Atatürk’ün imzası bulunan, diğeri Cumhurbaşkanı Demirel’in yeğeninin sahibi
olduğu 5 bankaya el koydu. Trilyonlar götürmekle suçlanan Gülay Aslıtürk, İngiliz yargıçla ‘‘250 bin sterlinimiz yok, 10 bin
versek olmaz mı’’ diye pazarlık yapmaya kalkıştı.

24

Aralık

1999

Türkiye’yi yöneten koalisyonun 3 lideri Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz, stand-by için gereken hamleleri önceden yaparak IMF’yi
şaşırttı.

27

Aralık

1999

Camide olsaydı müminler ne derdi?
Parti haberinin duyulması Türkiye’deki Hıristiyan dünyasını şoke etti. Hristiyanlar, ‘‘Böyle bir parti camide yapılsaydı
Müslümanların tepkisi ne olurdu?’’ dediler. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Kültür Bakanı İstemihan Talay’a 23 Aralık’ta
gönderdiği mektup şöyle:
‘‘Sayın Bakan,
Gazetelerden yılbaşı gecesi İstanbul’daki Aya İrini müzesinde ‘Parti 2000’in düzenleneceğini, bu parti sırasında vals ve tango
parçaları çalınacağını ve dansçıların gösteri yapacaklarını esefle öğrenmiş bulunmaktayız.
Bunun daha da kötüsü, NTV’nin Aya İrini’deki bu geceyi tüm dünyaya naklen aktaracağıdır.
Hıristiyanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olan, içinde bütün  umlamızı aleminin kutsal saydığı Ekümenik Konsillerin
ikincisinin toplandığı (MS 381) bu tarihi binaya bu kadar haksızlık ve saygısızlık yapılacağını hiç de düşünemezdik.
21’inci asrın eşiğinde ve Türkiye’nin Avrupa kapısını araladığı şu günde bu gibi hareketlerin memleketimizin yurt dışındaki
imajını ne kadar zedelediğini söylememize lüzum yoktur. Bunu ve İslam Dini’nin eski de olsa bir ibadet yerinin böyle amaçlarla
kullanılmış olmasının Müslüman müminlerin arasında ne gibi tepki görebileceğini yüksek takdirinize bırakıyoruz.
İstanbul Rum Patrikhanesi, Rum cemaati ve şahsımız adına yukarıdaki esef verici kararı şiddetle protesto ederken, tüm
 umlamızı lar ve hatta tüm  umlamızı ların bizimle bu konuda hem fikir olduklarından ve acımızı paylaştıklarından emin
olduğumuzu belirtir, zatıalinize iyi Ramazanlar ve mutlu seneler dileriz.
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Rum Patriği Bartholomeos
VE TEŞEKKÜR MEKTUBU
Fener Rum Patrikhanesi’nin partinin iptalinin ardından, 25 Aralık Noel ayini sonrasında yayınladığı mesaj ise şöyle:
‘‘Bugünkü Noel Bayramımızı kutlama teveccühünde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, cemaatimiz, patrikhanemiz ve şahsımız
adına çok teşekkür ederiz. Noel, sevgi, sulh ve barış bayramıdır. Bu anlamlı günümüzde tüm Hıristiyanların yanı sıra biz
Hıristiyan Türk vatandaşlarına da tebriklerini ve iyi dileklerini esirgemeyen sayın Demirel’e müteşekkiriz.
Diğer taraftan, ricamızı kabul ederek Aya İrini’de tertiplenmesi düşünülen yılbaşı gecesi partisini büyük bir duyarlılıkla hemen
iptal edilmesini uygun bulan ve böylece bize bu kutsal noel günümüzü huzur ve vicdan rahatlığı içinde  umlamızı sağlayan
hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Kültür Bakanımızın bu jestleri, Avrupa yolunu tutmuş olan ve bu yolda sabit
adımlarla ilerleyen Türkiye’ye yakışan bir jesttir. Aynı duyarlılığı göstermiş olan Sayın İstanbul Valimize de teşekkür etmeyi bir
borç biliriz.
Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı yeni yıl münasebetiyle candan tebrik eder, yaklaşan Ramazan bayramlarını da huzur ve
mutluluk içinde idrak etmelerini diliyoruz.’’
1

Ocak

2000

Türkiye, 2000'e yakışan yeni bir Medeni Kanun'la yüzyıla merhaba diyor. Kadın erkek eşitliğini sağlayan çok önemli değişiklikler
içeren yeni Medeni Kanun, TBMM'ye sunuldu.

5

Ocak

2000

Hükümetin yeni ekonomi politikası, dün borsanın açılışında müthiş bir start aldı. Borsa endeksi 17 bin 500'ü aştı, hisseler 1
günde yüzde 15 prim yaptı.

8

Ocak

2000

Yarım günde 30 yıl vadeli 1 milyar 150 milyon dolar bulduk. Hazine, dün uluslar- arası piyasalara 30 yıllığına borçlanmaya çıktı.
Henüz faizi bile belirlenmeyen tahvillerimize müthiş talep geldi. TCK'ya AB'ye uygunluk rötuşu 2000 yılına AB adayı olarak giren
Türkiye, Medeni Kanunu'ndan sonra Türk Ceza Kanunu'nu masaya yatırıyor. Adalet Bakanlığı'nın Ordünaryus Prof. Dr. Sulhi
Dönmezer başkanlığındaki 21 kişilik komisyona on yıllık çalışma sonunda hazırlattığı 496 maddelik Türk Ceza Kanunu (TCK) Ön
Tasarısı'na son olarak ‘‘AB rötuşu’’ yapılacak. Büyük tartışma yaratan tasarı eleştiriler ışığında yeniden gözden geçirilecek.
Bakanlık komisyonu, 17 Ocak Pazartesi günü, tasarıyı AB kriterlerine uygun şekilde düzenlemek için çalışmaya başlayacak.
Tasarı ardından çok kısa bir süre içinde TBMM'ye sevkedilecek. APO KURTULUYOR Tasarı idam cezasını kaldırarak, yerine,
‘‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’’ getiriyor. Bu nedenle tasarı, yasalaşması halinde, Öcalan'ı da idamdan kurtarabilecek.
Tasarı bu yönü ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tedbir kararına uyup uymama yönünde tarihi bir kararın ve bu konudaki
krizin eşiğindeki hükümet için de büyük önem taşıyor.

9

Ocak

2000

Kar ve yağmur, bayram keyfini kaçırdı. Kar yağışı nedeniyle pekçok yol ulaşıma kapandı. Trafik kazalarında 5 kişi can verirken,
26 kişi de yaralandı. Deprem bölgesinde prefabrikleri yine su bastı. Kar ve yağmurlu hava bayram sonuna kadar sürecek.

12

Ocak

2000

Fazilet Partisi'nin, liderler zirvesine 24 saat kala hükümeti yıkmak için MHP'ye yaptığı teklif, dün Ankara kulislerine bomba gibi
düştü

13

Ocak

2000

Jet-Pa balonu patlıyor. Holdingin mal varlığına 40 trilyon liralık ihtiyati haciz kararı kondu.

15

Ocak

2000

Hükümetin Öcalan'ın idamı konusunda da sergilediği büyük uyum, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı kelimenin tam
anlamıyla uçurdu.

17

Ocak

2000

Başbakan Bülent Ecevit, Öcalan'ın İmralı Cezaevi'ni siyaset kürsüsü olarak kullanmasına müsamaha edilmeyeceğini söyledi.
Amerikan Monterey Enstitüsü'nün kimyasal silah kullanımıyla ilgili raporunda PKK, ilk sırada yer aldı. 1994 Aralık ayında,
PKK'nın Kulp İlçesi'nde 21 kişinin öldüğü katliamın kimyasal silahla gerçekleştirildiği belirtildi.
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19

Ocak

2000

Hizbullah baskınında ele geçen sır dolu çuvaldan, kaçırılan işadamlarının kimlikleri yanında, iki önemli belge daha çıktı.
Mersin'de iki yıl önce kaçırılan ve bir daha haber alınamayan, ılımlı İslami yazar Konca Kuriş'in kimliği ve fotoğrafları Hizbullah
çuvalındaydı. Polis, Hizbullah'ın mezbahaya dönüştürdüğü Çengelköy'deki hücre evinde toplu mezarlık buldu. Evin kazılan her
yerinden ceset fışkırdı.

22

Ocak

2000

Hizbullah’ın ölüm listesinin başında. Polisin ele geçirdiği kasetteki korkunç tehdit: ‘‘Kurban Bayramı'nı Uğur Dündar'ın kellesiyle
kutlayacağız.’’

24

Ocak

2000

Bumu Müslümanlık!? Hizbullah'ın dün de Tarsus'ta iki toplu mezarı bulundu. Dün sabah uçakla Tarsus'a götürülen kanlı
örgütün Akdeniz sorumlusu M. Emin Ekici burada toplu mezarları bizzat gösterdi.

27

Ocak

2000

Genelkurmay Başkanlığı, Fazilet Partisi'ne "Hizbullah'ın kaynağı sizsiniz" diyerek çok sert bir cevap verdi.

30

Ocak

2000

Kutan’dan şok sözler. FP Lideri Kutan, korkunç cinayetlerin faili Hizbullah'ı, 30 bin kişinin katili Apo'yu, seks hastası Adnan
Hoca'yı ve İBDA-C'yi ‘‘suni gündem’’ diye niteledi.

7

Şubat

2000

İran'da muhalifler dün de orduya havanla saldırdı. Yıllarca PKK'ya destek olan mollalar şimdi ‘‘Bu terördür. Tüm ülkeler
kınamalı’’ çağrısı yapıyor.

8

Şubat

2000

Siyasi İslam yol ayrımında
Olivier Roy ve Gilles Kepel'in tespitleri Türkiye'de de gündeme geldi
Siyaset sahasında din'i hayata ilişkin talepleri dillendirmek başka şeydir, dinin kavramlarını kullanarak ayrımcılığı tahrik etmek
veya kutuplaşmaya yol vermek başka şeydir. Dünyada, ‘‘İslami akımın altın yılları geride kaldı, söylemlerini değiştirmeleri
ideolojik olarak zayıfladıklarını gösteriyor’’ yorumları yapılırken, Hizbullah kábusu da Türkiye'deki ‘‘Siyasal İslamcıları’’ yol
ayrımına getirdi. İslami kesimin önde gelen birçok kalemi, Hizbullah dehşeti karşısında ‘‘İslami kesimin bu vahşete karşı
tepkilerini koymaları gerektiğini’’ açıktan ifade etmeye başlarken, Fazilet Partisi'nde de yenilikçi kanadın öncülüğünde, ‘siyasi
İslam’a dayalı eski söylemler konusunda özeleştiri sesleri yükselmeye başladı. ‘‘İslamcı ya da dini değil, olsa olsa İslami ya da
dini duyarlığı yüksek partiyiz’’ seslerinin yükselmeye başladığı FP'de, yenilikçi kanadın önde gelenleri Bülent Arınç ve Tayyip
Erdoğan Zaman Gazetesi’ne büyük yankı uyandıracak açıklamalarda bulundular. ‘‘İslami Devlet’’ diye bir gayelerinin olmadığını
belirten Arınç, bugün bütün dünyada en önemli tartışma konularından birini oluşturan ‘‘Siyasal İslam’’ konusunda, ‘‘Siyasal
İslam'ın artık dünyada da gerilediğini ve toplumsal değişmenin böyle bir şeyin artık çok önünde olduğunu söyleyebilirim. Siyasal
İslam artık eskisi gibi taraftar bulamaz’’ dedi. Bir ‘‘Din’’ ya da ‘‘İslam’’ partisine karşı olduğunu, çünkü dine en büyük zararı bu
partilerin vereceğini söyleyen Abdullah Gül de, ‘‘Siyasi partilerin dinle ilgisi ancak, din hürriyetine gösterdikleri samimi alakayla
sınırlıdır’’ dedi. Daha düne kadar ‘‘Referansım İslamdır’’ ve ‘‘Demokrasi amaç değil araçtır’’ sözleri nedeniyle tepkilere hedef
olan Tayyip Erdoğan da bugün, ‘‘Şeriat Devleti diyenleri ciddiye almayacağını’’ belirtirken, Türkiye'deki din-devlet ilişkilerinin
sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilmesinde tek çözümün ‘‘Laiklik’’ olduğunu söyledi. İslami kesimin önde gelenlerinden, Yeni Şafak
Gazetesi yazarı Fehmi Koru'nun, ‘‘Sureta var gibi görünen ‘fikri akrabalık' yüzünden başım yere eğik, günlerdir kimsenin yüzüne
bakamayacak kadar utanıyorum’’ dediği Hizbullah vahşeti, en önemli etkisini ise FP’de gösterdi. FP'nin Hizbullah olayı
karşısındaki tavrı, partiyi karıştırırken, bölünmenin de eşiğine getirdi. Genel Başkan Recai Kutan'ın, ‘‘Demokrasinin balans
ayarcıları tankları Sincan yerine Hizbullah üzerine yürütmediler?’’ sözleriyle, Hizbullah konusunda askeri hedef alması,
Genelkurmay'ın buna ‘‘İrticanın kaynağısınız’’ diye açıklama yapması, tansiyonu bir anda yükseltti. Kutan'ın hem ilk açıklaması,
hem de Genelkurmay'a yanıt verirken, ‘‘Bu sözler bize değil, köşe yazarına aittir’’ demesi, ardından da Hizbullah'ı suni gündem
olarak nitelemesi, partisini ayağa kaldırdı. Yenilikçi kanadın öncülüğünde milletvekillerinin büyük bir bölümü Kutan ve Başkanlık
Divanı'nın istifasını istedi. ‘‘Sine-i millet’’ tartışmalarına da sahne olan FP'de sular ise henüz durulmadı.
İslami kesimin, Hizbullah'ın vahşetinden haberdar olmalarına karşın, bugüne kadar neden üzerine gitmediklerine ilişkin en
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önemli itirafı ise Akit Gazetesi'nin yazarı Abdurrahman Dilipak, özetle şöyle yaptı: ‘‘Bizim yazı yazdığımız gazeteler, İslami
duyarlılığı daha fazla yansıtan yayın organları. Dolayısıyla o çevreler (Hizbullah) bizim yazdıklarımıza daha fazla tepki
gösteriyor. Dolayısıyla bir güvenlik endişesi söz konusu olabilir...’’ Recep Tayyip Erdoğan ‘Şeriat Devleti’ diyeni ciddiye almam
- Demokrasiyi bir araç olarak gördüğünüze ilişkin medyada tartışmalar yaşandı. Mesela Nilgün Cerrahoğlu'na verdiğiniz bir
söyleşide bunu açıkça ifade ediyorsunuz. Hasan Cemal sizin demokrasiyi şeriat devletine gidiş için kullandığınızı iddia etti. Nedir
sizin için demokrasi?
- Demokrasiyi araç olarak gördüğüm saptaması, bağlamından koparılarak ve zorlamayla başka bağlamlara yerleştirilerek
sunuldu. Türkiye'de hep amaçlar esas, araçlar ise arız; görüldügünden olsa gerek, benim demokrasiyi araç olarak tanımlamam
küçümseyici bir tutum gibi algılandı. Halbuki ben amaçların meşruiyeti kadar araçların meşruiyetine de inanan bir insanım.
Amaçlar ne kadar meşru ve haklı olursa olsun, eğer araçlar aynı meşruiyete sahip değilse, hiçbir hakiki sonuç elde edilemez.
- Demokrasi meşru aracı ile antidemokratik bir amaca ulaşmak istemediğinizi nereden bileceğiz?
- Bakın çok net söylüyorum başka bir şeye ulaşmak üzere herhangi bir şeyi bağlamı dışında ‘‘araçlaştırmayı’’ ben gayriahlák;
bulurum.
- Yani demokrasiyi içselleştirdiniz mi?
- Kesinlikle içselleştirdim.
- Peki, demokrasiyi şeriat devletine ulaşmak için kullandığınız iddiası?
- Hálá birileri çıkıp şeriat devletinden bahsederse, onu ciddiye almam.
- O halde Türkiye'de siyasetin yumuşak karnı olan din-devlet ilişkisini ve bu çerçevede laikliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Din-devlet ilişkileri konusunda iki uçtan kaçınılması sorunun çözümü için şart. Birincisi devletin din; baskı altında tuttuğu
‘‘bizantinizm’’den uzak durulmalıdır, ikincisi de dinin devleti baskıladığı ‘‘teo-politiz’’mden. Hem bizantinizm, hem de teokrasi,
dinin de devletin de başbelasıdır. Bugün ülkemizde bizantinizme yaygın adıyla laikçilik denilen bazı uygulamalarda rastlıyoruz.
Buna tepki olarak kimi münferit grupların teo-politik bir dil kullandıkları görülüyor. İki uç da dengesizlik doğurur. Hem bu
milletin bünyesine uymaz, hem devletin işleyişinde sakatlıklar meydana getirir.
- O halde çözüm laiklik değil mi?
- Evet bizce tek çözüm laiklik. Devlet, dinler karşısında tarafsızlık ve dindarın dinsize karşı, dinsizin de dindara karşı hakkını
koruma anlamındaki laiklik ilkesine göre örgütlenmesidir. Devlet en fazla minumum din hizmetlerinin verilmesini temin
anlamında bir örgütlenmeye gitmelidir.
Bülent Arınç
‘İslam Devleti’ diye bir gayemiz yok
- FP'nin referansı nedir, bu referansta İslam'ın yeri nedir?
- Bir defa referansı içerisinde İslam bir din olarak yer almıyor. Ben referans olarak partinin programını, tüzüğünü alıyorum.
Bizim ‘Gün Işığında Türkiye’ isimli, seçimlerden çok kısa süre önce çıkarılmış bir kitapçığımız, referansımız o olmalıdır. Bunun
içerisinde din ağırlıklı olarak hiçbir zaman yer almaz, almamalıdır da. Din, eşittir parti, din eşittir siyaset, din eşittir Fazilet
Partisi, geçmişte din eşittir Refah Partisi, bunların hepsi yanlış. Eğer böyle konuşanlar olduysa yanlış konuşmuşlar, bunların
arkasına sığınarak siyaset yapmış olanlar varsa yanlış yapmışlardır. Bana göre din hayatın çok büyük bir gerçeğidir ve siyasetin
çok üstündedir. Bugüne kadar dini kendisine ana referans yapan bir parti olmadık ve bundan sonra da olmayacağız.
- Türkiye'de siyasal İslam'ın temsilcisi olarak görülüyor FP...
- Bu da yanlış imajdan kaynaklanıyor. İslam devleti diye bir gayemiz yok. Teokratik bir parti değiliz. Ama dindarların da siyaset
yapmasını, bir siyasi partinin dini hassasiyetleri gözeterek siyaset yapmasını dini referans almak ya da siyasal İslam olarak asla
görmüyorum. Zaten herhalde aklı başında hiçbir kimse de bu işi böyle tarif etmez. Siyasal İslam'ın artık dünyada da gerilediğini
ve toplumsal değişmenin böyle bir şeyin artık çok önünde olduğunu söyleyebilirim. Siyasal İslam artık eskisi gibi taraftar
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bulamaz.
Abdullah GÜL
Dine en büyük zararı yine ‘Din Partisi’ verir. Bir ‘Din Partisi’nin doğru olmadığına inanıyorum. Bir ‘Din Partisi’nin o dine en büyük
zararı vereceğine inanıyorum. Çünkü, seçimlerde o partiye çıkacak oylar doğrudan o dinin gücünü gösterdiği şeklinde
değerlendirilecektir ki, bu da o dine yapılacak en büyük kötülüktür.
Dinler evrenseldir ve zamanla da bağımlı değildirler. O bakımdan Müslüman ülkelerdeki Din ve İslam Partileri'ne bakarsak,
mesela Pakistan'da, Bangladeş'te, vaktiyle Arap ülkelerinde, bunlar halktan hem en az oyu almışlardır, hem de hiçbir faydaları
olmamıştır. Benim için önemli olan din hürriyetini kısıtlamayan bir ortamı oluşturmaktır. Siyasi partilerin dinle ilgisi de ancak,
din hürriyetine gösterdikleri samimi alakayla ilgili olarak, bu kadar olmalıdır.
Türkiye'deki sıkıntı, yani dinin politize oluyor gibi görünmesi ise din hürriyetiyle ilgili baskılardan dolayıdır. Türkiye'deki politize
olmuş bir çok dindar insanın bir din devleti talebi yoktur. Marjinal gruplar hariç. Türkiye'deki geleneksel mücadele hep din
hürriyetiyle ilgilidir. Ahmet Taşgetiren Müslümanlar ne hissederler?
‘‘Türkiye nüfusunun yüzde 97'si kendisini ‘müslüman' olarak tanımlıyor. Hizbullah gibi, İslam'la bağlantılı alanda oluşmuş bir
terör örgütü ortaya çıktığında, acaba bu insanlar ne hissederler? İlk tepkileri kendi durdukları nokta üzerinde şüpheye düşmek
midir, yoksa bu aykırı örgütü dışlamak mıdır? İslam toplumları, islam'dan yola çıkıp da terör dahil çok aykırı noktalara uzanan
eğilimlerle ilk defa karşılaşmıyor. Peygamberimiz, kendisinden daha çok ibadet etmeye kalkışanları bile uyarmıştı. İnsan bu,
‘haddi aşmak' onun tabiatında bir yönelim potansiyeli olarak var. İslam toplumları, bütün bu aykırı yönelişlerde, kendi inancı
üzerinde kuşkuya düşmemiş. ‘Bende de bu aykırı yönelişlerden bir yansıma var mı?' diye aklına getirmemiş. İslam'ın insani
veçhesine hep güven duymuş. Aykırı yönelişleri dışlamış, ‘Bunların İslam'la alakası olamaz' demiş. Temiz Müslüman çizgisi akıp
gelmiş yüzyıllardır...’’
9

Şubat

2000

Fazilet Partisi'ndeki Yenilikçi-Gelenekçi kanatlar arasındaki iktidar çekişmesi iyice kızıştı. Erbakan yanlıları Meclis grubunda
azınlığa düştü.

20

Şubat

2000

Bizimkilere ibret olsun. Seçimde çarşafa isyan eden kadınlar ile yeniden kravat takan erkekler sandıkta mollalara büyük bir
darbe vurdu, reform yanlıları ezici bir zafer kazandı.

23

Şubat

2000

Yakalanan bazı Hizbullah militanlarının FP Sincan Örgütü ile bağlantılarının belirlenmesi üzerine, DGM Savcısı operasyon emri
verdi.

5

Mart

2000

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Kürt kökenli isimlere ilk kez vize verdi. Davacı baba Nezir Durak'ın talebini kabul eden Kurul,
Kürtçe ‘‘Müjde, konuk’’ anlamına gelen Mızgin ismine izin verdi. Bu karar bağlayıcı ‘örnek’ olacak.

9

Mart

2000

Fazilet Partisi'nde devrim. Abdullah Gül, Erbakan'dan icazet almadığı halde genel başkanlığa adaylığını ilan etti.

11

Mart

2000

Kapatılan Refah Partisi'nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan, ‘‘Halkı, kin ve düşmanlığa tahrik’’ suçundan 1 yıl ağır hapis
cezasına çarptırıldı.

17

Mart

2000

Galatasaray, UEFA'da yarı final kapısını araladı. Şampiyonumuz, İspanyol Mallorca'yı da devirdi ve Türkiye'ye çifte bayram
yaşattı: 4-1

18

Mart

2000

Yargı sistemi kökten değiştiriliyor. Polis yakaladığı şüpheliye, ‘‘Konuşmama hakkına sahipsin’’ diyecek.

22

Mart

2000

İtalya'nın dünyaca ünlü savunma dergisi Aeronautica & Difesa, Türk Hava Kuvvetleri'ne övgüler yağdırdı.

24

Mart

2000

Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, ülkesinin helikopter ihalesinden elenmesini protesto için Türkiye’ye yapacağı ziyaretini askıya
aldı. Galatasaray, İspanya'da 4-1'lik skorla devirdiği Mallorca'yı İstanbul'da da 2-1 yenip turu geçti.
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25

Mart

2000

Genelkurmay, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını
37 yıl sonra iade etti.

5

Nisan

2000

Baba’dan vekillere mesaj
Cumhurbaşkanı Demirel, Anayasa değişikliği konusundaki gelişmelere ‘‘Canları sağolsun’’ diyerek son noktayı koydu.

7

Nisan

2000

Demirel, TBMM'deki oylamadan sonra yakın çevresine şöyle konuştu: ‘‘Hayat devam ediyor. İşimize gücümüze bakalım, bu da
geçer yahu.’’ Demirel, dün, Alman Cumhurbaşkanı Johannes Rau'yu ağırladı. Konuk lider, Demirel'e ‘‘Bundan sonra ne
yapacaksınız?’’ diye sordu.

8

Nisan

2000

Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği bir grup işadamı, Anayasa değişikliğinin TBMM'de reddedilmesini kastederek, Cumhurbaşkanı
Demirel'e ‘‘Neden böyle oldu?’’ sorusunu yöneltti. Demirel, ‘‘Beni aldattılar’’ dedi.

9

Nisan

2000

Hizbullah iddianamesi FP'yi kapatma delili
Hizbullah iddianamesini hazırlayan Savcı Nuh Mete Yüksel, devletteki Hizbullahçıların tamamen temizlenemediğini söyledi.
Yüksel, iddianamenin kopyasını, FP'yi kapatma davasına delil olacağı gerekçesiye Yargıtay'a gönderecek.
ANKARA DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, ilk Hizbullah davasının iddianamesinde şok bir tespitte bulundu ve ‘‘Devlet dairelerinde
yuvalanan Hizbullahçılar tamamen tespit edilip dağıtılmadı. Hizbullah henüz tamamen yok edilmiş değildir’’ dedi.

12

Nisan

2000

14 Mayıs'taki büyük kongresine hazırlanan FP, bir skandalla sarsıldı. Gelenekçi kanadın önde geleni Oğuzhan Asiltürk'ün,
kongrede Genel Başkan Recai Kutan'ın karşısına yenilikçi kanadın adayı olarak çıkan Abdullah Gül'ün, parti binalarına
sokulmaması için talimat verdiği ortaya çıktı.

19

Nisan

2000

Masayı devirip bardağı kırdılar
Satranç töreninde ince mesajlar
Çankaya'da düzenlenen 1999 Satranç Kupası ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Demirel, Anayasa değişikliğinde başarısız
olan hükümete dokundurdu. Demirel, masayı devirmeden önce, üzerindekilerin kırılıp, kırılmayacağını görmek gerektiğini
söyledi. CUMHURBAŞKANI Demirel, dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 1999 Satranç Kupası ödül töreninde satranç oyununun
inceliklerini anlatırken, görev süresinin uzatılmasını sağlayacak Anayasa değişikliği girişiminde başarısız olan hükümete de ince
mesajlar verdi. Demirel, özetle şunları söyledi:
KIRILACAĞINI BİLMELİYDİN Kişinin önünde satranç tahtası her gün vardır. Birinci hamle, birinci hamle karşısında karşı hamle,
karşı hamleye yapılabilecek hamle... Eğer kişi 3-4 hamleyi doğru dürüst tasavvur edebiliyorsa başarıya giderken önemli bir
imkana sahiptir. ‘Şu masayı bir devirelim de sonra bakarız icabına...’ Üzerinde cam var, su var, sürahi var. Sonra elinizi
arkanıza bağlayıp, ‘Masayı devirdik ama döküldü, kırıldı.’ Onun kırılacağını daha önceden bilmeliydin. Kırıldı ne oldu? Zarar
edersin. İŞİ TESADÜFE BIRAKMAK Aslına bakarsanız hiçbir şey tesadüfi değildir ama herşeyin istisnası olduğu gibi bunun da
istisnası vardır. Bazı şeyler tesadüfidir. Ama genelde insanoğlu hesaplarını tesadüflere göre koymaz. İnsanoğlu başarı istiyorsa,
aklın gereğine göre işini tanzim edecektir. Başarı talip olanındır. Ama ona talip oluyorsanız başarı olur. Başarı için akıl denen
hazineyi iyi çalıştırmak lazım. AKLINIZI KULLANIN Benim ısrarla üzerinde durduğum şey, aklın kullanılması hadisesidir. Akıl
denen muhteşem varlığı insanların büyük kısmı kullanmaz. İhtiyaç da duymazlar. Dünyaya gelirler ve dünyadan o pırıl pırıl
akılla birlikte çeker giderler. MAT OLMAK EN KOLAYI Aynen satrançta olduğu gibi, oturuyorsun, çok acemice aletlerini
kullanıyorsun. 3-4 hamle sonra mat olup çıkıyorsun. Mat olup çıkma en kolayıdır. Ama mat edip çıkmak lazım. Başarının adı mat
etme, başarısızlığın adı mat olmadır. SATRANÇ BİR SAVAŞTIR Bir savaş var orta yerde. Mutlaka dövüş şeklinde olması şart
değil. Çeşitli mücadeleler de bir savaştır. Herşey bir savaşa tekabül ediyor. Savaşanlar savaşa ‘kaybedelim’ diye girmezler.
Satranç bir savaştır. Savaşta talih de şarttır.
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21

Nisan

2000

Bir Türk takımı Galatasaray, futbol tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda finale yükselme başarısı gösterdi.

24

Nisan

2000

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün tüm yurtta ve KKTC’de coşkuyla kutlandı. TBMM'nin de 80. açılış yıldönümü
olan dün Başkent'teki kutlamalar, cumhurbaşkanı adaylığı kulislerinin gölgesinde yapıldı.

25

Nisan

2000

Suriye ile savaşın eşiğinden döndük
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ayrılarak, bu ayın başında Londra Büyükelçiliği görevine başlayan Büyükelçi Korkmaz
Haktanır, Müsteşarlık görevinde geçirdiği iki buçuk yıl içinde yaşadığı en zor anı Hürriyet'e anlattı.
Geçen 2,5 yıllık süre baktığınız konular içinde sizi en çok sıkıntıya sokan hangisi oldu?
Geriye dönüp 2,5 yıllık sürece baktığımızda, savaşa yaklaştığımız en yakın nokta herhalde Suriye kriziydi. Atılacak fazla bir adım
kalmamıştı. Bir de Öcalan'ın Suriye'den çıkartılmasını izleyen bir dönem var. İşte Rusya'ya gitti, barındırılmadı, neticede
İtalya'da uzunca bir süre kaldı. En zahmetli dönem oydu. Batı Avrupa'da kalması ve oradan terör örgütünü yönetebilmesi bir
sorundu. Terör devam ediyordu. Dolayısıyla adaletten, yargıdan kaçırılması, bizim Batı ile aramızda yıpratıcı etkileri oldu. İtalya
ile bir dönem yaşadık bunu. Sonra bunu onarma aşamasına girdik.
Suriye ile savaştan başka seçenek yok dediniz. Savaşa ne kadar yaklaştık?
Bence çok yaklaştık. Mısır'ın arabuluculuğu ve İran'ın arabulucuğuyla biz onlara talebimizi ilettik. Sınırda gizli bir görüşme ve
anlaşma aranması oldu. Ama oraya giderken taleplerimiz belliydi. Teslim edeceksiniz, ilişkilerinizi keseceksiniz, denetleme
mekanizması, işbirliği mekanizması kuracağız vesaire.... Bunlarla gidildi. Eğer arabuluculuklar olmasaydı çok kritik bir noktaya
gelmişti mesele. Fazla bir seçenek kalmamıştı ortada.
Suriye'ye karşı bu tırmanma stratejisi başlatıldığında savaşa yaklaşılacağı olasılığı hesaba katılmış mıydı?
Bu belliydi. Yani o adım atıldıktan sonra oraya gidileceği görülüyordu. Belki tırmanışı çok süratli oldu. Ama o taleplerimizin kabul
edilmesi, ve Adana görüşmelerinde anlaşmaya varılması sayesinde kriz geride bırakıldı. Beklenenden çok daha hızlı tırmandı.
Şimdi çok farklı ilişki yapısına gidiş var Suriye ile. (Bu röportaj 24 Mart 2000 tarihinde yapılmıştır.)
Savaştan başka bir seçeneğimiz kalmamıştı
Yunanistan’ın iyi niyetli olduğunu kabul etmeliyiz
Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir iklim doğdu. Siz bu iklimde Yunanistan'ı ne kadar samimi
görüyorsunuz.
Bir değişim olduğu doğru bence. Dolayısıyla psikolojik engeller de yıkıldı. Aslında bu engeller yapaydı. Özellikle 1980'lerden bu
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yana Yunanistan'da belirli bir partinin çok olumsuz koşullandırmasıyla kendi kamuoyunda yarattığı bazı korkular etrafında bina
edilmiş engellerdi. Geçirdiğimiz tecrübeler bunların yıkılmasını sağladı. Bu engellerin tekrar inşaa edilebileceğine inanmıyorum.
Dolayısıyla bunları geride bıraktık.
Bizim için o dönem önem taşıyan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı terörle bağlarını kesmesiydi, bu bağlarını koparmasıydı. Kenya
hadisesinden sonra sayın bakanın bir mektubuyla terörizme karşı işbirliği önerdik. Ona gelen cevapta daha geniş bir çerçeve
önerildi. Neticede bu süratle kabul edildi ve diyalog süreci içine girildi. Bu diyalog süreci çok başarılı yönetildi iki tarafça da.
Neticede bildiğiniz 6 ana konuda çeşitli anlaşmalara, mutabakatlara ulaşıldı. Buraya kadar da iki taraf da çok samimi davrandı.
Çok sağlıklı biçimde yürütüldü. Bu anlaşmalar ne kadar önemli, ne kadar önemsiz tartışmaları da oldu. Bence önemlidir, bunca
yıl yapılmamıştır, şimdi yapılabildi.
Şimdi bunların uygulama aşaması var önümüzde. Ondan sonra diyalog sürecinin kesilmeyip, daha zorlu konularda devam
etmesidir. Bizim arzumuz da budur. Görüşlerimiz karşı tarafa aktarıldı. Böyle bir süreç içindeyken bizim yaptığımız gibi karşı
tarafın da bize iyiniyetle yaklaşacağını kabul etmemiz gerekiyor. Yoksa süreç zaten gitmez. Ne kadar iki ülke başarılı olabilecek,
daha özlü sorunlar üzerinde her iki tarafı da tatmin edecek çözüme ilerlemekte ne şekilde davranacaklar, bunlar önümüzdeki
dönemin işleri. Fakat iki tarafın da çok dikkat edeceği bir nokta var: o da bu sürecin, bu yakınlaşmanın iki ülkenin kamuoyunca
da güçlü biçimde desteklenmesi. Bunu kuşkusuz iki taraf da dikkate alacaktır.
VER ÖDÜNÜ, GİR AB'YE YAKLAŞIMI YANILGIDIR
Helsinki kararından sonra şu görüşü de sık sık işitmek mümkün. AB'ye girilmesi Türkiye için çok iyi olacak. Kıbrıs
konusunda yeni bir muhasebe yapılması hem Kıbrıs'ta, hem Ege'de belli ödünler verilip, biraz esneklik
gösterilmelidir...
O yaklaşımlarda bence büyük bir yanılgı dozu var. Yanılgı da şuradan kaynaklanıyor: Tabii milli menfaatler var, bir de milli
menfaatler içinde yaşamsal olanları var. Yani kırmızı çizgileri çekilen yerler var. Oralarda esneklik gösteremezsiniz. Esnekliğiniz
orada sınırlıdır. Tabii, olumlu yaklaşalım, çözmeye çalışalım. Ama bütün sorunları bir denge içinde çözmek lazımdır ki, o içimize
sinsin. O yorumların yansıttığı şekilde ben taviz vereceğim de bazı sorunlar gündemden kalkmış olacak... Bence bu yanıltıcıdır.
O takdirde bu sorunlar gerçekte çözülmez, olsa olsa başka bir şekil alır, karşımıza şekil değiştirmiş olarak çıkar, bölgesel başka
tehlikelere yol açar. Ve o zaman kendinizi savunduğunuz değerler hakkında da başkalarına çok yanlış izlenimler verirsiniz.
Dolayısıyla bu çizgileri çok sağlıklı çizmek lazım. Tabii ki, sorunları çözmek için uğraşalım ama, çıkarlarımızı gözeten şekilde,
başkalarının çıkarlarını da dikkate alarak, bunları uzlaşma ve bir denge içinde çözmeye çalışalım. Yoksa sırf bizim çabamızda,
bizim vereceğimiz tavizlerle herhangi bir sorunun çözülmesi söz konusu değildir.
KORKMAZ HAKTANIR
Büyükelçi Korkmaz Haktanır, 1 Kasım 1997- 31Mart 2000 tarihleri arasında toplam 2.5 yıl süreyle Dışişleri Bakanlığı
Müsteşarı olarak Dışişleri bürokrasisinin en kilit görevinde bulundu. 1943 Menemen doğumlu olan Haktanır, liseyi Robert
Kolej'de okuduktan sonra Mülkiye'nin diplomasi şubesinden mezun oldu ve 1965 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Birleşmiş
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Milletler, Nato, Hindistan ve Lefkoşa Büyükelçiliklerinde görev yaptı. Kariyerinin önemli bir bölümü özellikle merkzedeki
görevleri Kıbrıs dosyası üzerinde geçti. 1991 yılında Büyükelçi ünvanı alarak İran'a gitti. 1994-96 yılları arasında da Polonya
Büyükelçiliği yaptı. 1996-97 yılları arasında merkezde önce müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu, ardından müsteşarlığa
yükseldi.Londra Büyükelçiliği’ne tayin edildikten sonra Galatasaray- Leeds maçı sırasında ilgi göstermediği gerekçesiyle çok
yoğun eleştidiler aldı. Haktanır, evli ve iki çocuk babası.
1

Mayıs

2000

Dünya Bankası, Türkiye'nin 33 yılda ortalama yüzde 4.3'lük büyüme hızıyla, dünyanın en hızlı büyüyen 7'nci ekonomiye sahip
olduğunu açıkladı.

5

Mayıs

2000

Ajan alarmı
Başbakanlık, yabancı misyon temsilcilerinin özellikle alt kademelerle ilişki kurup bilgi sızdırdığı duyumları üzerine alarma geçti.
Tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede, ‘‘dikkatli olun’’ talimatı verildi.

7

Mayıs

2000

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu, 7 yıl önce otomobiline bomba koyarak öldüren 7 kişi İstanbul'da ele geçti.

11

Mayıs

2000

Zanlılar, Uğur Mumcu'nun otomobiline bombayı koyan İran Gizli Servisi'nin (SAVAMA) 3 ajanını teşhis etti.

12

Mayıs

2000

Kongre öncesinde gizlice gerçekleştirilen tüzük değişikliği, Fazilet Partisi'nde deprem yarattı. Yenilikçilerin başkan adayı
Abdullah Gül, bu gelişmeyi ‘‘üzüntü verici’’ diye niteledi.

13

Mayıs

2000

Köylüler ihbar etti
28 Şubat sürecini başlatan ‘Kudüs Gecesi’nin yaşandığı Ankara'nın Sincan İlçesi'nde köylüler, dün bir tarlaya atılmış olarak çok
miktarda cephanelik olduğunu ihbar etti.

15

Mayıs

2000

FP kongresinde tribünlerin büyük desteğini alan Gül, Erbakan'ın tüm ağırlığını koymasına rağmen 521 oy aldı. Ancak Kutan 633
oyla yine genel başkan kaldı. Mumcu suikastı zanlısı Hasan Kılıç'ın verdiği isimlerden önceki gece gözaltına alınan Hakkı Şanlı ile
Necdet Yüksel'in Ahmet Taner Kışlalı suikastı zanlısı olduğu iddia edildi.

16

Mayıs

2000

Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5 Mayıs 2000 tarihinde Cumhurbaşkanı seçildi. Ancak, 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Anayasa uyarınca 7 yıllık süresinin 16 Mayıs 2000 tarihinde dolması nedeniyle, bu tarihte
yemin ederek görevine başladı. Kışlalı suikastı zanlısı Necdet Yüksel'in gösterdiği Sincan'daki ikinci cephanelikte dün ele geçen
silahlar dudak uçuklattı.

16

Mayıs

2000

Ve kupa bizim…

20

Mayıs

2000

Laiklik dersi
Gençleri kabul eden Başbakan Ecevit, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş Uygarlık hedefini anımsatarak, ‘‘Bu kadar iddialı hedef, Türk
ulusuna olan güvenini gösteriyor’’ dedi. Ecevit, gençlerin laikliği ve cumhuriyeti korumalarını istedi.
Gençler demokratik cumhuriyete sahip çıkın

21

Mayıs

2000

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasından sonra iki Türk boksörü de tüm rakiplerini yenip Avrupa Şampiyonu oldu.

22

Mayıs

2000

Emniyet: Çelişki yok
Kadir ERCAN
Faili meçhul 17 cinayeti, aynı kişilerin üstlenmesi ve olay yeri tatbikatlarındaki çelişkili ifadeler kafaları karıştırdı. Emniyet'ten,
‘‘Bazı şeylerin açıklanması sakıncalı. Mahkemede her şey ortaya çıkacak. Deliller kesin’’ açıklaması yapıldı.
UĞUR Mumcu ve Muammer Aksoy cinayetlerinin faillerinin ifadelerindeki çelişki ve soru işaretleri, akılları karıştırdı. Polis
yetkililerinin açıklamalarında Mumcu suikastını iki ayrı grubun üstlenmesi gibi çelişkili bir durum belirirken, Aksoy suikastıyla
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ilgili olarak zanlının söyledikleri de Aksoy'un oğlunu ikna etmedi. Polis dün, ‘‘Bize göre hiçbir çelişki sözkonusu değil’’ derken,
DGM de ‘‘Her şey mahkeme safhasında ortaya çıkacak, sizin kafanızdaki çelişkiler giderilecek. Hazırlık tahkikatı gizli olduğu için
şu anda bazı şeylerin açıklanması sakıncalı’’ bilgisini verdiler.
UĞUR MUMCU SUİKASTI
11 Mayıs 2000 Perşembe günü, Tevhid Grubu üyesi olduğu bildirilen zanlılar Yusuf Karakuş ile Abdulhamit Çelik'e Mumcu'nun
sokağında tatbikat yaptırıldı. Karakuş ‘‘Mumcu'nun sokağına aşağıdan girdik. Yanımda 4 İranlı vardı. Ben nöbetçi kulübesindeki
polisi oyaladım. İranlı'nın biri otomobilde kaldı. Diğer üç İranlı Mumcu'nun otosuna bombayı koydu. Bu sırada saat 08.30'du’’
dedi. 20 Mayıs 2000 Cumartesi günü Mumcu'nun sokağında ikinci kez tatbikat yaptırıldı. Bu kez Kudüs Savaşçıları adlı terör
örgütünün üyesi oldukları öğrenilen Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel'e yaptırılan tatbikatta, zanlılar ilk grubun aksine,
‘‘Mumcu'nun otosuna bombayı biz koyduk. İranlı 4 kişi koymadı’’ dediler. Özmen ve Yüksel, ‘‘Mumcu'nun sokağına, yukarıdan,
Çayhane Sokak tarafından girdik’’ dediler. İkinci gruptakiler, ‘‘Bombayı 22 Ocak Cuma gecesi saat 22.00-22.30 sularında
yerleştirdik’’ dediler.
HANGİSİ DOĞRU? Polise göre bomba, Kudüs Savaşçıları tarafından 22 Ocak 1993 Cuma gecesi saat 22.00-22.30 sularında
konuldu. Ferhan Özmen'in ‘‘Bombayı ben yaptım. Necdet Yüksel ve firari Oğuz Demir de Mumcu'nun otosuna koydu’’ şeklindeki
ifadesi, polise göre doğru. Tevhid grubu ise bu olayda hedef saptırma görevini üstlendi.
MUAMMER AKSOY SUİKASTI
Yapılan balistik incelemelerde, Aksoy'u öldüren kurşunların, Sincan'da tarlada bulunan 7.65 mm. çapındaki Beretta marka
tabancanın namlusundan çıktığı kesinleşti. Polis, bu incelemelerde bulunan kovandaki iğne izine de bakıldığını, bu izlerin
tuttuğunu, ancak asıl sonucun namlunun bıraktığı balistik izle saptandığını vurguladı.
DELİL KESİN Cinayet zanlısı Ferhan Özmen'in, ‘‘Aksoy'u susturuculu Beretta ile vurdum. O sırada üzerinde mont vardı.
Tabancayı kanalizasyona attım’’ şeklindeki ifadeleri ise kafaların karışmasına neden oldu.
Olayın tanığı olan çiçekçi, Aksoy'un eşi Ülke Aksoy ve oğlu Arın Aksoy ise silah sesleri duyduklarını söyledi. Yani silahta
susturucu kullanılmamıştı. Arın Aksoy ayrıca babasının mont değil, palto giydiğini belirtti. Polis, zanlı Ferhan Özmen'in kafa
karıştırmak için böyle ifade verdiğini ileri sürdü. Polisin savını doğrulayan en önemli deliller ise silahın balistik muayene
sonuçları ve tarlaya gömülürken sarıldığı naylonda Ferhan Özmen'in parmak izinin bulunması. Silah uzmanları da el yapımı
susturucuların patlama sesini azalttığını ama hiçbir zaman yok etmediğini belirttiler.
KIŞLALI SUİKASTI
Prof. Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999'da, Çayyolu Engürü Sitesi 3 numaralı evinin önünde parkettiği otomobilinin ön camına
yerleştirilen bombalı paketi alırken meydana gelen patlamada öldü.
Kışlalı suikastını kendilerinin yaptığını söyleyen Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel, ‘‘Yanımızda Oğuz Demir ve Rüştü Aytufan da
vardı. Ferhan bombayı yaptı. Necdet, Oğuz ve Rüştü, üç kişi bombayı koyduk. Bomba harekete duyarlıydı. Yerleştirmeden önce
patlamasın diye Serkisof cep saatiyle güvenlik sistemi yaratmıştık’’ dediler. Ferhan Özmen, ‘‘Bomba düzeneğinin son
bağlantısını olay yerine geldiğimiz otomobilde tamamladım’’ dedi. Necdet Yüksel, yer gösterme sırasında bombayı nasıl
koyduklarını anlatırken, DGM savcısıyla birlikte Kışlalı'nın sitesini arkadan dolaştı. Zanlıların ellerinde bombayla 400 metre
dolaşması riskli bulundu.
Kışlalı suikastında kullanılan bombadaki tüm malzemelerin benzerleri, Sincan'da ortaya çıkarılan cephanelikte bulundu.
Bombada kullanılan bilyadan, serkisof cep saatine, plastik patlayıcıdan kabyola, telin cinsine, pilin markasına ve kullanılan
fünyeye kadar her madde örtüştü. Üstelik Sincan'da tarlada bulunan malzemelerin üzerinde Ferhan Özmen ile Necdet Yüksel'in
parmak izleri çıktı. Polis, çelişki iddialarına karşı, ‘‘Bunlardan daha sağlam delili olur mu?’’ sorusunu yöneltti.
Maskeli tatbikatın sırrı
BOMBALI suikast zanlıları Ferhan Özmen ile Necdet Yüksel, dün DGM'ye götürülürken başlarına yine kar maskesi takıldı.
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Bir polis şefi, maskeler için şunları söyledi:
‘‘Ferhan Özmen, kendisine bağlı teröristler tarafından kod isimleriyle tanınıyor. Bu teröristler Özmen'in gerçek kimliğini bilmiyor.
Onunla bağlantılı olan kişilerin, fotoğraflarını gazete ve televizyonlarda görüp, yakalandığını anlamamaları için yüzünü gizledik.’’
Aynı yetkili, ‘‘Aranan başka sanıklar da var. Tüm TV'lerden canlı yayınla yakalanan iki kişinin görüntüleri geçseydi, bu kişilerin
de dikkatini çekerdi’’ dedi. Yetkili ‘Zanlıların fotoğrafları yayınlanmıştı, zaten tanınıyorlar’ sorusuna da, ‘‘Yayınlanan o fotoğraflar
zanlıların son haline fazla benzemiyor’’ karşılığını verdi.
Bazı polis yetkilileri ise kar maskesinin suikaste karşı güvenlik amacıyla giydirildiğini savundular. Bir yetkili ‘‘Bu korunmak
istenen bir hedefin bindiği aracın aynısından konvoya iki tane daha koymak gibi. Yani ‘iki boş bir dolu' taktiği’’ dedi.
Bu arada sorgu sırasında zanlıların yüzünde morluklar oluştuğu, bunların gizlenmesi için kar maskesi taktırıldığı iddiası da
ortaya atıldı. DGM Başsavcısı Cevdet Volkan, Cumhuriyet Savcıları Hamza Keleş ve Şemsettin Özcan tarafından 5 saat boyunca
sorgulanan Necdet Yüksel, Ferhan Özmen, Mehmet Gürova, Celal Aytufan, Musa Koca, Mehmet Kasap ve Hakkı Selçuk Şanlı
daha sonra tutuklanma talebiyle yedek hakimliğe sevkedildiler.
EHUD SEDAN SUİKASTI
İsrail Büyükelçiliği Güvenlik Ateşesi Ehud Sedan, Mumcu'dan iki ay sonra 7 Mart 1993'te, otomobilini Çankaya Simon Bolivar
Caddesi 4. Basın Sitesi önüne parketti. Semt pazarından alışveriş yapan Sedan, otomobilini çalıştırdığında tıpkı Mumcu gibi
yaşamını yitirdi.
Suikastten sonra kendisini tanıyan bir yetkili şu bilgiyi verdi:
‘‘Ehud Sedan patlayıcı ve istihbarat uzmanıydı. Kimse onu takip edemezdi. Kendisi takip ve istihbarat konusunda müthiş bir
uzmandı. Bu basit bir suikast olarak değerlendirilmemeli. Bu işte gizli servislerin parmağı var.’’
Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel ise şu ifadeyi verdiler:
‘‘Sedan'ı öldürmemizi İranlılar istedi. Kendisini takip ettik. Hafta sonları semt pazarına gittiğini belirledik. Evinin önünde bomba
koyamazdık. Çok iyi korunuyordu ve otomobilinin altına her defasında bakıyordu. En uygun yer pazar alışverişinden dönüşüydü.
Pazar dönüşü otosunun altına bakmıyordu. Sedan pazara girdiğinde, bir dakika içinde bombayı koyduk.’’
Zanlılar, istihbarat ve takip konusunda dünya çapında uzman bir güvenlik uzmanı olan Sedan'ı nasıl takip ettiler. Sedan bunları
nasıl farketmedi?
Ancak polise göre, Sedan suikastinde kullanılan bomba da da Mumcu'da kullanılanın aynısı. Sincan'da bulunan cephanelikte
Sedan suikastında kullanılan tüm malzemeler ele geçirildi. Hiç bir çelişki yok.
Bahriye Üçok bombasındaki el yazısı tutuyor
İLAHİYAT Fakültesi öğretim üyesi ve SHP Parti Meclisi üyesi Doç. Bahriye Üçok, Muammer Aksoy'dan 5 ay sonra, 6 Ekim
1990'da Köroğlu Caddesi üzerindeki evine Ekspres Kargo'dan gönderilen bombalı paketi açarken, yaşamını yitirdi.
Üçok'a gönderilen bombalı paketin üzerinde, ‘Gönderen. İlmi Araştırmalar Vakfı. Çemberlitaş/İstanbul’ yazıyordu. Kitap şeklinde
hazırlanan paketin içine plastik patlayıcı konulmuş ve patlama düzeneği açıldığı anda patlayacak şekilde ayarlanmıştı. Bombalı
paketin 3 Ekim 1990'da İstanbul Perşembepazarı Hırdavatçılar Çarşısı No. 104 Karaköy İstanbul adresinden gönderildiği
belirlendi. Hatta o sırada kargo şirketinde görevli Gülay Calap, daha sonra PKK'ya katıldığı gerekçesiyle soruşturma geçirdi.
Ferhan Özmen ifadesinde, Bahriye Üçok bombasının da kendisinin yaptığını itiraf etti. Bombalı paketin üzerindeki el yazısıyla
Özmen'in el yazının aynı olduğu saptandı. Bomba İstanbul'dan gönderildiği için Üçok'un evinde Özmen'e tatbikat yaptırılmadı.
Sincan'da bulunan cephanelikte C-4 patlayıcılar ve Üçok'a gönderilen bombada saptanan her türlü madde bulunduğu için çelişki
bulunamadı.
23

Mayıs

2000

YÖK, tüm uyarılara karşın türban yasağına uyulmayınca, Fethullah Hoca'nın Fatih Üniversitesi'ne bağlı Hemşirelik
Yüksekokulu'nu kapattı.
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24

Mayıs

2000

Dışişleri Bakanı Cem, İran konusunda kesin bir kanıt bulunmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Sezer'e ‘‘Tahran'a gidip
gitmemek takdiri sizindir’’ dedi.

25

Mayıs

2000

Hizbullah'ın yakalanan kilit ismi Hacı İnan'ın örgüte ‘‘İntikam dönemi başlamıştır. Şimdi kısasa kısas zamanı. Sizi izleyen polis,
asker görürseniz öldürün. Çatışmada kaçmayın’’ diye talimat yolladığı belirlendi.

28

Mayıs

2000

Rum'a bomba gibi cevap
İsveç Büyükelçisi'nin Türk eşi, bir toplantıda, Kıbrıs Rum Büyükelçisi'ne ‘‘Çok ileri gitmeyin. Güney'i de alırız, işsiz kalırsınız’’
dedi.

30

Mayıs

2000

İran: Bizi eski rejimle karıştırmayın
İran Sanayi Bakanı Shafei, Tahran'daki Dış Ticaret Müsteşarı Kürşad Tüzmen'e, ‘‘İran artık farklı. Türkiye ile samimi ilişkiler
kurmak istiyoruz’’ mesajı verdi.

1

Haziran

2000

Fehriye Erdal'ın Türkiye’ye iade edilmemesi Belçika hükümetini zora soktu, ‘‘Zafer yine katillerin mi olacak’’ sorusuna yol açtı.

3

Haziran

2000

SEKA Soruşturma Komisyonu, MHP oylarıyla, ANAP Lideri Mesut Yılmaz'ı Yüce Divan'a sevk kararı aldı.

5

Haziran

2000

Konuşup her şeyi anlattı
İran'ın yurtdışı terör faaliyetlerini yöneten baş istihbarat yetkilisi Türkiye'ye kaçtı. İranlı ajan konuştuğu için başta Uğur Mumcu
olmak üzere tüm faili meçhuller aydınlandı.

7

Haziran

2000

500 trilyonluk hayali ihracat ve gümrük vurguncusu Yasin Altınbaş, ‘‘Birçok devlet görevlisine rüşvet verdim’’ dedi. Dün sabaha
karşı 05.41'de meydana gelen ve Merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş İlçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremde binlerce ev ağır
hasar gördü. Çubuk ve Orta ilçelerinde 3 kişi öldü, 81 yaralı var.

9

Haziran

2000

Tarihte ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı, Katolik áleminin merkezi Vatikan'da, bugün Papa'yla baş başa görüşecek. Başbakan,
bürokraside yükselebilmek için Doğu ve Güneydoğu'da hizmet zorunluluğu getiren bir hazırlık başlattığını açıkladı.

11

Haziran

2000

Hafız Esad'ın ölüm haberi Ankara'ya dün akşam saatlerinde Şam Büyükelçiliğimiz tarafından ‘‘acil kodu’’uyla bildirildi.
Ortadoğu'nun kilit isminin ölümü bir anda Ankara'yı hareketlendirdi.

14

Haziran

2000

Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Ağca, affedilip Türkiye'ye iade edildi.

16

Haziran

2000

Tarihte ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı, Katolik áleminin merkezi Vatikan'da, bugün Papa'yla baş başa görüşecek.

17

Haziran

2000

SEZER'İN İLK MESAJI
Cumhurbaşkanı Sezer, dün Meclis'e ve hükümete mesajlar verdi: İdamı kaldırırsanız iyi olur. Düzenleme, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararını vermeden yapılmalı.

20

Haziran

2000

MİLLİ TAKIMIMIZ İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE
Millilerimiz, ev sahibi Belçika'yı Hakan'ın golleriyle devirip, Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda tarih yazdı.

23

Haziran

2000

ANAP Lideri Yılmaz, koalisyonu sarsan dosyalardan Meclis'te aklandı. TBMM Genel Kurulu, Yılmaz ve eski Bakan Erez'in SEKA
soruşturmasından Yüce Divan'a sevkine gerek görmedi. Oylamaya katılan 394 milletvekiliden 172'si sevk yönünde oy verirken,
216'sı ise ‘ret’ oyu kullandı.

26

Haziran

2000

Köktendinci Akit Gazetesi, önceki gün ölen Emekli Oramiral Güven Erkaya için kin dolu yalanlara yer verdi. Gazete, ‘‘Erkaya çok
içmekten öldü’’ iftirası attı.

28

Haziran

2000

İslam Konferansı Örgütü toplantısında Malezya Başbakanı Muhammed, ‘‘Gericiler yüzünden Müslümanlık hızla geriye gidiyor’’
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dedi.
1

Temmuz

2000

Uzanlar'ın önce Çukurova, dün de Kepez Elektrik şirketlerinin evrakına el konulmasında, yıllardır bu gruptan tehdit aldığı halde
yılmayan cesur bir bürokratın kararlılığı var.

3

Temmuz

2000

Türk sinemasının "Şarlo"su Kemal Sunal, bugün bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Kemal Sunal, Türk sinema tarihinin en
büyük iz bırakan şahsiyetlerinden biri oldu. İçimizden bir figür olarak ortaya çıktı ve kitleleri sinemalara çekti. Onu unutmamız
mümkün değil!

5

Temmuz

2000

Çöl sıcakları geldi. Dün Ege ve Akdeniz kavruldu. Antalya’da sıcaklık 47 dereceye çıktı. Meteoroloji, bugün İstanbul'da sıcaklığın
gölgede 36 derece olacağı uyarısında bulundu.

6

Temmuz

2000

Erbakan, ‘‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’’ suçundan verilen 1 yıl hapis cezasının Yargıtay'da oybirliği ile onanmasıyla ömür
boyu siyasi yasaklı oldu.

8

Temmuz

2000

Ankaralı Doç. Haldun Karagöz, by-pass’ı yarım saate indirip, hastayı ertesi gün ayağa kaldıran yöntemiyle dünya basınına konu
oldu.

11

Temmuz

2000

Yurtiçi ve yurtdışında 1.9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan Turkcell, bugün New York Borsası'nda işlem görmeye başlıyor.

14

Temmuz

2000

Ibret: Sağlık Bakanı Durmuş, incelemelerde bulunmak için gittiği Trabzon'da kendisini kapıda karşılamayan Numune Hastanesi
Başhekimi'ni makamından kovdu.

25

Temmuz

2000

Ankara'da Hizbullah davasını açarak bu örgütün bağlantılarını sergileyen DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel ile Yargıtay Başsavcısı
Vural Savaş'ın kızlarına Hizbullah'ın suikast planladığı ortaya çıktı.

28

Temmuz

2000

Tekno Matbaa Mürekkepleri Fabrikası'nda, bugün öğle saatlerinde üç büyük patlamaya yolaçan yangın, Topkapı'yı cehenneme
çevirdi.

31

Temmuz

2000

Çankaya ile YÖK arasında krize neden olan 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğüne, en çok oyu alan Prof. Dr. Emin Alıcı atandı.

3

Ağustos

2000

DİE, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Toptan eşya fiyatları yüzde 1.0 artarken, tüketici fiyatları yüzde 2.2 arttı.
Yılbaşından bu yana tüketici fiyatlarıyla enflasyon 19.6 oldu. Yıllık enflasyon hedefi yüzde 25 idi.

5

Ağustos

2000

Başarısızlıkla sonuçlanan Camp David zirvesinin ardından destek istemek için Türkiye'ye gelen Arafat ilk olarak Başbakan
Ecevit'le görüştü. Cumhurbaşkanı Sezer ve Demirel'le de görüşen Arafat bugün Türkiye'den ayrılacak.

7

Ağustos

2000

Milletin parası: İzmir'deki ‘‘Balina Operasyonu’’nda 50 trilyonluk yolsuzluğun belgelendiği açıklandı. İzmir Emniyet Müdürü
Hasan Yücesan, ‘‘İzmir'de çeşitli şirketlerin 1998 ve 1999 yıllarında 1.5 katrilyon liralık yolsuzluk belirledik. İhracat kolaylığı
mevzuatını istismar edenler, devleti trilyonlarca lira dolandırıyorlar’’ dedi.

8

Ağustos

2000

Başbakan Ecevit, dünkü basın toplantısında sitemkár bir tavırla Sezer'in kendisiyle görüşmek istemediğini söyledi. Ecevit'in
televizyonlardan canlı yayınlanan bu sözleri, herkesi şaşırttı.

9

Ağustos

2000

Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Galatasaray, deplasmanda İsviçre’nin Saint Gallen takımı'nı Jardel'in iki
golüyle 2-1 mağlup etti.

10

Ağustos

2000

Başbakan Ecevit başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın veto ettiği kararnameyi "aynen" geri gönderme
kararı aldı. Ecevit, "imzalamak Cumhurbaşkanının içine sinmiyorsa, Anayasa Mahkemesi'ne başvursun" dedi.

14

Ağustos

2000

Memurlarla ilgili Kanun Hükmünde Kararname, Başbakan Bülent Ecevit’in 1 sayfalık "üst yazısı" ve ekinde 15 sayfalık "bilgi
notu" ile birlikte gerekçeli olarak bu akşam Cumhurbaşkanlığı’na ikinci kez gönderildi.
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15

Ağustos

2000

Ankara, 34 yıl aradan sonra AB'nin Kopenhag Kriterleri'ne uyum yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilen iki yeni konuda
imza attı.

17

Ağustos

2000

17 Ağustos felaketinin yıldönümünde depremde hayatını kaybedenler akşam saatlerinden itibaren başlayan ve saat 03:02'ye
kadar devam eden etkinliklerle tüm yurtta anıldı. Depremzedelerin yüzlerindeki ifade, yakınlarını kaybetmenin acısını
yansıtıyordu.

21

Ağustos

2000

Cumhurbaşkanı Sezer, memurlarla ilgili KHK'yi ikinci kez iade etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Cumhurbaşkanı
Sayın Ahmet Necdet Sezer, bugün 605 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Taslağı'nı Başbakanlığa geri göndermişlerdir"
denildi.

25

Ağustos

2000

2000 yılının futbol devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i de 2-1 yenip, UEFA Kupası'ndan sonra Süper
Kupa'yı da kazandı.

29

Ağustos

2000

BM, ‘Din Zirvesi’ne Türkiye'den resmi hiç kimseyi çağırmazken, ABD adına Kavakçı'yı davet etti. BM Genel Sekreteri Kofi
Annan'ın himayesinde düzenlenen zirve, çağrılan ve çağrılmayan isimlerle skandala sahne oldu.

31

Ağustos

2000

30 Ağustos resepsiyonunda zehir zemberek açıklamalarda bulunan Orgeneral Kıvrıkoğlu, ‘‘Devleti yıkmak isteyen binlerce
memur var. Bunlar ülkenin altını oyuyor’’ dedi. Kıvrıkoğlu, ‘‘Hem bizi örnek gösteriyorlar, hem de bizdeki uygulamayı
yapmıyorlar’’ diye siyasilere sitem etti. GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hüsayin Kıvrıkoğlu, memurlarla ilgili Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) konusunda suskunluğunu bozdu ve ‘‘İrticacı ve bölücü memurlar, ülkenin altını oyuyorlar. Devleti
yıkmak isteyenler yüzlerce, binlerce memur var. Bunlar hergün devleti yıkmak için aleyhte çalışıyorlar’’ dedi. KHK krizinin
başından beri konuşmayan Orgeneral Kıvrıkoğlu, 30 Ağustos davetinde, gazetecilerin tüm sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit ile başbaşa uzun süre sohbet eden Kıvrıkoğlu, konuklarını uğurladıktan sonra
davetlilerin arasına katıldı. Orgeneral Kıvrıkoğlu, basın mensuplarının özellikle KHK ile ilgili sorularına açık ve net yanıtlar
verirken, zehir zemberek sözler ile kamuoyuna önemli mesajlar iletti.
GRUP KARARI ÖNEMLİ
Genelkurmay Başkanı, bir soru üzerine, ‘‘Bu kararname için siyasiler çıkacak diyorlar. Ekim ayında çıkacak, deniyor. Zaten bu
artık bir prestij meselesi haline geldi’’ dedi. Orgeneral Kıvrıkoğlu, ‘‘Asıl önemli olan da, uygulamadır, uygulamada ne olacak onu
göreceğiz’’ diyerek şunları ekledi: ‘‘Eğer grup kararı alırlarsa, geçmesinde zorluk olmaz. Ama grup kararı almazlarsa, 5+5 gibi
olabilir.’’ Bu uyarıcı sözlerden sonra Genelkurmay Başkanı'na, ‘‘Paşam, anladığım kadarıyla siz, KHK'nın geçtiği safhalardan ve
geldiği bugünkü noktadan pek tatmin olmamışsınız. Yanlış mı algılıyorum?’’ diye sordum. Dikkatle seçtiği sözcükleri peşpeşe
sıralayarak, şöyle yanıt verdi:
BİNLERCE MEMUR VAR
‘‘Nasıl tatmin olabiliriz? Devleti yıkmak isteyen her kademede binlerce memur var. Devleti yıkmak isteyenlerin, gidip elini
öpenler de var. Kaymakamlardan tutun, en kilit noktalara ve alt kademelere kadar yayılmışlar. Devletin finans kuruluşlarında,
karar noktasında olanların önemli bölümü temizlendi. Ama diğerleri oldukları yerde ve sürekli devletin aleyhine çalışıyorlar.
Ülkenin birliğini yok etmek için her türlü çabayı gösteriyorlar ve siz hiç bir şey yapamıyorsunuz.’’
TSK GİBİ YAPILMIYOR
Genelkurmay Başkanı, Türkiye'de düzgün işleyen kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin örnek gösterildiğini de hatırlatarak
şöyle konuştu: ‘‘Hem bizi örnek gösteriyorlar, hem de bizdeki uygulamayı yapmıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Böyle bir yola sapan
varsa, bunu tespit eder etmez içimizden atıyoruz. Madem ki, kurumların düzgün işlemesi isteniyor, onlar da böyle yapsın.’’
Kıvrıkoğlu, terörle mücacedele konusunda TSK olarak üzerlerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiklerini de belirterek, şöyle
devam etti: ‘‘Biz, üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Şimdi artık ekonomik, sosyal ve idari önlemlerin alınması gerekiyor.
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Bu hükümetin işidir.’’ Gülen hakkındaki iki farklı karar düşündürücü
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, iki ayrı mahkemenin Run Cemaati Lideri Fethullah Gülen hakkında farklı
kararlar vermesinin düşündürücü olduğunu belirterek, irticanın yargıya sızdığını savundu.
Orgeneral Kıvrıkoğlu, bu konudaki sorulara da, şöyle yanıt verdi: ‘‘Bu konuda iki mahkemenin verdiği iki ayrı karar var. Farklı
kararlar. Bu düşündürücü bir durum. Ancak, mahkemelerin kararları yargılamanın bittiği anlamına da gelmez. O dava sürecek.
Bunlar her yere sızmış durumda ve bu konuda basına da önemli görevler düşüyor. Yazın ki kamuoyu gerçeği öğrensin. Yargıya
da sızmış durumdalar.’’ Orgeneral Kıvrıkoğlu, son Askeri Şura Kararları ile ordudan atılanların içinde sadece Fethullah Gülen
yanlılarının değil, Süleymancı ve Milli Görüş yanlısı olanların da bulunduğunu açıkladı. Kıvrıkoğlu, ordudan atılan 46 askerden
11'nin Gülen yanlısı olduğunu da vurguladı. Basının, görevini tam anlamıyla yapmadığını belirten Orgeneral Kıvrıkoğlu, son MGK
toplantısından sonraki yorumların gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu belirtirek, ‘‘Tabii açıklama olmadığı için, sizler de bunları
yazacaksınız’’ dedi. Çürük kayısı benzetmesi
ORGENERAL Hüseyin Kıvrıkoğlu, memurların yasal durumlarını düzenleyen 657 sayılı yasanın, irticacı ve bölücü memurlarla
mücadele açısından yeterli olmadığını da söyledi. Org. Kıvrıkoğlu, yazarımız İsmet Solak'ın ''Paşam, bu yasa çıkıncaya kadar
irtica ve bölücülükle mücadele 657 sayılı yasaya göre mi yapılacak?'' şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:
‘‘657 sayılı yasa, irticacı ve bölücü memurlarla mücadele açısından yeterli olmuyor. Görüyorsunuz, bunlara sadece uyarı cezası
verilebiliyor veya en çok 20 gün açığa alabiliyorsunuz. Sonra daha da bilenmiş olarak dönüyorlar ve çevrelerini de
genişletiyorlar. Adalet böyle olamaz.’’ Orgeneral Kıvrıkoğlu, bu konuda çarpıcı bir örnek de verdi:
‘‘Bu, kayısı sepetindeki çürük kayısılara benziyor. Bir sepette üç dört çürük kayısı olabilir. Bunları zamanında ayıklamazsanız,
sepetteki diğer kayısılara da sirayet eder. O zaman bütün sepet elinizden çıkmış olur.’’
Fener'den umutlu değilim Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun zehir zemberek açıklamalarının ardından bir
gazetecinin sorusu, havayı yumuşattı. Gazeteci, Fenerbahçeli olduğu bilinen Orgeneral Kıvrıkoğlu'na takımını nasıl bulduğunu
sordu. Fenerbahçe'den çok umutlu olmadığını belirten Kıvrıkoğlu, kuvvet komutanlarının tümünün de Fenerbahçeli olduğunu
anımsattı. Kıvrıkoğlu, sohbeti bir espriyle noktaladı:
‘‘Başka türlü terfi edemezler.’’
1

Eylül

2000

Erbakan'ın hapse girmesini önlemek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) iki kez yaptığı başvuruyu, Yunanlı yargıç
Christos Rozakis reddetti.

2

Eylül

2000

Milliler, etten duvar ören Moldova'yı ilk yarıda Okan, ikinci devrede de Emre'nin golleriyle devirdi. 2002 Dünya Kupası Grup
Eleme maçlarına 3 puanla start aldı.

3

Eylül

2000

Enflasyon, toptan eşya fiyatlarında 1990 yılından bugüne kadar ilk kez yüzde 50'nin altına indi. Devlet İstatistik Enstitüsü,
ağustos ayında toptan eşya fiyatlarının yüzde 0.9, tüketici fiyatlarının yüzde 2.2 arttığını açıkladı.

11

Eylül

2000

Başbakan Bülent Ecevit IMF ile imzalanan Stand-by anlaşmasından bu yana ilk kez rest çekti. Ecevit: "Politikaları siz değil. Biz
belirleriz"

13

Eylül

2000

Amerikalı bilim adamları Sinop açıklarında Karadeniz'in dibinde Nuh Tufanı döneminden kalan bir yerleşim bölgesi buldu.

17

Eylül

2000

Halterde olimpiyat ve dünya rekorları kıran Halil Mutlu, İstiklal Marşımızı dünyaya dinlettirdi. Türk ulusunu sevince boğan Halil
Mutlu, Sydney Olimpiyatları'nın ilk gününde, koparmada 138, silkmede 167.5, toplam 305 kilo kaldırarak 3 dünya, 3 olimpiyat
rekoruyla altın madalyayı boynuna taktı.

19

Eylül

2000

Milan yenilgisini unutturdu, Boğalar'ı İnönü'de boğdu.
Yer beyaz gök siyah.. En büyük Beşiktaş.. Muhteşem taraftar 90 dakika boyunca böyle bağırdı. Siyah beyazlı futbolcular da
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yıldızlar topluluğu Barcelona'yı dağıttı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.
23

Eylül

2000

Muğla Üniversitesi'nin ilahiyatçı rektörü, ‘‘Bir metrelik bez parçasını dinin sembolü haline sokmak İslam'a ihanettir.Dışarıda
tezgáhlanan bu siyasi ve boş emellere alet olmayın’’ dedi.

25

Eylül

2000

Gazeteci yazar Ahmet Taner Kışlalı'yı otomobiline bomba koyarak öldüren aşırı dinci terörist Rüştü Aytufan Adapazarı'nda
yakalandı. 3 bombacıdan 2'si daha önce Umut Operasyonu'nda ele geçirilmişti.

26

Eylül

2000

Cumhurbaşkanı Sezer, 3 kamu bankasının özelleştirilmesini öngören kanun hükmündeki kararnameyi, irticacı memurlar
kararnamesinde olduğu gibi geri gönderdi.

27

Eylül

2000

Galatasaray, Avrupa Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında İskoçya’nın Glasgow Rangers takımını 3-2 yendi. Karşılaşmanın ikinci
yarısında özellikle sol kanadı iyi kullanan sarı-kırmızılılar, üst üste buldukları gollerle sahada adeta coştular.

26

Eylül

2000

Geri çevrilen kararnameler konusunu Cumhurbaşkanı Sezer ile görüşen Ecevit Köşk çıkışında "Cumhurbaşkanı Uzlaşmaya
kapalı, kendini anayasa mahkemesi yerine koyuyor" dedi. Danıştay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hakkındaki
sözleri nedeniyle soruşturma açılan Tayyip Erdoğan hakkındaki dosyayı Yargıtay'a gönderdi.

3

Ekim

2000

Halkın en çok güvendiği kurumlarda Sezer, ordunun da önüne geçti. Taylor Nelson-Sofres ve Piar'ın araştırmasına göre halkın
Sezer'e güveni Ağustos'ta yüzde 78.9’a yükseldi.

8

Ekim

2000

Muhafazakár ANAR'ın FP'nin kalelerinde yaptığı ankette, türban ve 312, ‘‘En önemli olaylar’’ listesinin alt sıralarında yer aldı.
Fazilet Partisi'nde şok yaratan ankette, üniversitelerde büyük sorun olarak gösterilen türban 4.4, Erbakan'ı hapisten kurtarmak
için kalkması istenen 312'nci madde ise 2.9 puan alabildi.

10

Ekim

2000

Türkiye, Irak'a 2. sınır kapısı açarak, ‘‘Kürt bölgesini ve Barzani'yi by-pass etmeye, ABD'ye Ermeni misillemesi yapmaya’’
hazırlanıyor. Gizlilik içinde yürütülen projeye göre, ikinci kapı Habur sınır kapısı ile Suriye sınırı arasındaki bölgede yer alacak.

11

Ekim

2000

NATO tatbikatı çerçevesinde İzmir'e gelen 82 Yunan deniz piyadesi, 78 yıl sonra Türk topraklarına ayak basan ilk Yunan
askerleri oldu.

14

Ekim

2000

Yozgat´ın Saraykent ilçesi yakınlarında iki yolcu otobüsü çarpıştı, kazada 20 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.

15

Ekim

2000

19 yıl önce Paris Başkonsolosluğu'nu basıp koruma polisini öldüren Ermeni katil eyleme, Türkiye 15 militanı serbest bırakınca
son verdiklerini iddia etti.

19

Ekim

2000

İtfaiyenin bahçesindeki içme suyu depolarının klor tankı değiştirilirken gaz kaçağı oldu. 25'i çocuk 150'ye yakın kişi zehirlendi.

22

Ekim

2000

Tüm vatandaşlar evlerinde sayım memurlarının gelmesini beklerken sokaklar turistlere ve taksilere kaldı. Taksi sürücüleri trafik
derdi olmadan çalışmanın keyfini yaşadı

24

Ekim

2000

ABD, İncirlik'teki askerlerin izlendiği istihbaratını aldı. İncirlik Hava Üssü, Bahreyn ve Katar'daki tüm Amerikan güçleri dün gece
alarma geçirildi.

29

Ekim

2000

Cumhuriyet'in 77. kuruluş yıldönümü kutlamaları, tüm Türkiye'de, dış temsilciliklerde ve KKTC'de başladı.

3

Kasım

2000

Sinop açıklarında 1500 yıllık gemi batığı bulundu. Karadeniz'in dibinde oksijen olmadığı için batıklar bozulmuyor.

7

Kasım

2000

Ali Sami Yen'de Strum Graz ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakibi ile birlikte 2. tura yükseldi. Bu sonuçla Galatasaray
Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura çıkma başarısını gösteren ilk Türk takımı oldu.

8

Kasım

2000

Son anda gündeme alınan sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı, Fransa Senatosu'nda kabul edildi.
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17

Kasım

2000

AP'nin sözde Ermeni soykımınına ilişkin olarak aldığı karardan sonra, İtalyan Parlamentosu da AP'nin aldığı kararı destekleyen
bir karar tasarısını kabul etti.

20

Kasım

2000

TBMM Trafik Güvenliği Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre son Türkiye karayollarında 120 bin kişi öldü, 1.5 milyon insan
da yaralandı. Raporda her yıl kazaların meydana geldiği 477 ölüm noktasına dikkat çekildi.

21

Kasım

2000

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk karşılaşmasında Milan'la 2-2 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla
Galatasaray Meazza Stadı'ndan puanla dönen ilk Türk takımı oldu.

22

Kasım

2000

İMKB endeksi 10 binin altına indi. Borsa Aralık 1999'dan bu yana en düşük seviyede. Piyasalar tedirgin.

30

Kasım

2000

MIT'e Meclis'ten sert yanıt
TBMM Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili Murat Sökmenoğlu, MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un açıklamalarını, seçilmiş
siyasetçilere baskı olarak niteledi. Sökmenoğlu, ‘‘Atanmışlar, seçilmişlere baskı yapmaya başlarlarsa, bunun adına demokrasi
demek mümkün değil’’ dedi.
Sökmenoğlu, Kürtçe'ye izin verilmesi halinde diğer lisanların gündeme getirileceğini savunarak, ‘‘İçeriği ne olursa olsun,
devletin zirvesinde konuşulması gereken konuları, kamuoyuyla tartışmaya açması, olaya yeni bir boyut getirdi’’ dedi. Tek dil,
tek bayrak, tek vatan olan Cumhuriyet’in resmi dilinin Türkçe olduğunu anımsatan Sökmenoğlu, ‘‘Devlet televizyonu eliyle dil
bütünlüğü bozulursa, bunun arkası kesilmez. Kürtçe'ye izin verilirse, diğer lisanları gündeme getirirler’’ görüşünü savundu.
Sökmenoğlu, dün gündem dışı söz alarak Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada ise Atasagun'a ve Türkiye aleyhine açıklama
yapan Avrupalı Parlamenterlere sert eleştiriler yöneltti.
Öte yandan İzmir'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MİT'in siyasi partiler arasında diyalog sağlama
gibi bir görevi olmadığını söyledi. Baykal, ‘‘MİT'in kullanılması, kuruluşun görevini en etkili biçimde yapmasını
kolaylaştırmayacağı gibi, devletin başka kuruluşlarının da aynı görüşte olmadığını ortaya çıkarmıştır’’ dedi.

2

Aralık

2000

3 Aralık Dünya Özürlüler Günü. Özürlüler hakları için yoğun güvenlik önlemi altında Başbakanlığa yürüdü.

3

Aralık

2000

Elektrik üreten barajlarda su seviyesi minumuma yaklaştı. GAP bölgesi barajlarında boşluk yüzde 66. Kuraklık enerji ve tarım
üretimini etkileyecek. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan rakamlara göre, yıllık enflasyon bu yılın Kasım ayında
toptan eşya fiyatlarında yüzde 39.1, tüketici fiyatlarında ise yüzde 43.8’e geriledi.

5

Aralık

2000

Ölüm orucu 47. gününde. Ölüm sınırındaki 137 mahkum hekim müdahalesine izin vermiyor.

6

Aralık

2000

Borsa ikinci seansın ilk dakikalarında tavan yaptı. Endeks 10 bin 407 puana kadar çıktı.

7

Aralık

2000

Genelkurmay Başkanlığı bir mesaj yayınlayarak 'Kürtçe TV' tartışmalarının PKK'nın talepleriyle uyuştuğunu belirtti.

8

Aralık

2000

Uzun süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden "Şartla salıverme ve cezaların ertelenmesine ilişkin yasa tasarısı" TBMM'de
72'ye karşı 297 oyla kabul edildi.

11

Aralık

2000

Af, Sezer'i zora soktu. Cumhurbaşkanı, yasayı veto etmesi için baskı yapan af mağdurlarıyla daha önce verdiği kararlar arasına
sıkıştı. Rahşan Ecevit: 'Önerdiğim yasa bu değil'

14

Aralık

2000

Erzurum-Bingöl karayolunda otobüs uçuruma yuvarlandı: 10 ölü, 12 yaralı.

15

Aralık

2000

Afyon Bolvadin'de saat 18:45'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen ve yaklaşık 30
saniye süren sarsıntıda 5 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

16

Aralık

2000

Ecevit, liderler zirvesinde, veto edilen Af Yasası'nı TBMM'de görüşüldükten sonra Çankaya'ya gönderme kararı aldıklarını bildirdi.
Yasa Meclis'ten aynen geçerse Cumhurbaşkanı veto edemeyecek. AB'nin, NATO ile ‘‘Acil Müdahale Ordusu’’ kurma planları
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Türkiye'ye takıldı.
17

Aralık

2000

Birecik Barajı'nın suları altında kalan Zeugma antik kenti büyük ölçüde kurtarıldı. Ilısu Baraj Gölü alanındaki 4 bin yıllık kültür
birikimini barındıran Hasankeyf'in sulara gömülmemesi için ise çabalar sürüyor.

20

Aralık

2000

Devlet, 10 yıldır giremediği cezaevlerine, dün sabaha karşı ‘‘Hayata Dönüş Operasyonu’’ ile girdi. Terörün hákimiyeti ve ölüm
orucu direnişi kırıldı.

24

Aralık

2000

Gül, "Hoca hapse girmeyi göze alsaydı, FP de hırsız, katil, soyguncuların affına ortak olmazdı" dedi.

25

Aralık

2000

Kar yağışı, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yolları kapattı

2

Ocak

2001

Yılbaşında Suudi devrimi
İslam dünyasının kalbi Suudi Arabistan, yeni bir yılı ilk kez coşkulu gösteriler ve havai fişeklerle karşıladı. S.Arabistan ve bazı
İslam ülkelerinde yılbaşı kutlamaları yapılırken, İran, Pakistan ve Afganistan gibi ülkeler kutlamaya izin vermeyip yeni yılı sessiz
karşıladılar. Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle 250 ev ve işyeri ile turistik tesisi su bastı, okullar 1 gün tatil edildi.

3

Ocak

2001

Mecidiyeköy'deki Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne intihar saldırısı düzenlendi. Emniyet Müdürü'nün bulunduğu kattaki patlamada
saldırgan ve bir polis öldü. DİE'ye göre 2000 yılında enflasyon toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 32.7, tüketici fiyatlarında
(TÜFE) ise yüzde 39 oldu.

6

Ocak

2001

TBMM İçişleri Komisyonu'nun, ‘‘şahsi durum’’ belgelerinde, erkeklik ve kadınlık dışında travesti ve eşcinsel gibi üçüncü cinsel
kimlikleri de tanıyan uluslararası sözleşmeyi kabul etmesi ilginç bir tartışma başlattı.

8

Ocak

2001

Pendik Kurtköy'deki Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'na ilk olarak bu sabah 'Casa' tipi askeri uçak indi

12

Ocak

2001

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir yöntemle 8 tüp kuzu dünyaya getirildi

15

Ocak

2001

Emekli Tümgeneral Özkasnak, 28 Şubat'ı "postmodern darbe" diye nitelerken, emekli Oramiral Dervişoğlu "Anayasal bir
harekettir" diye karşı çıktı.

16

Ocak

2001

İstanbul'da sabaha karşı meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından 'artçı mı öncü mü' tartışmaları başladı.

18

Ocak

2001

Fransız Parlamentosu "Fransa, 1915'te Ermenilerin maruz kaldığı soykırımı tanır" ifadesinin yer aldığı yasayı kabul etti.

21

Ocak

2001

İstanbul Boğazı girişinde Türk bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Gemilerden 1'i battı. Batan

25

Ocak

2001

Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun cenaze töreninde 20 bin kişi terörü protesto etti.

3

Şubat

2001

2001'in ocak ayı enflasyonu TÜFE'de yüzde 28.3'le son 14 yılın en düşük oranına ulaştı. TEFE ise yüzde 35.9 olarak gerçekleşti.

7

Şubat

2001

FP'nin kapatılması davasında ek iddianame veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun talebini yerinde bulan
Anayasa Mahkemesi, iki davanın birleştirilmesine oybirliğiyle karar verdi.

9

Şubat

2001

Yağışlar geçen yıllara kıyasla yüzde 50 azaldı. Tarım alanlarındaki üretim ve barajlardaki su seviyesi düştü.

12

Şubat

2001

4 yıl süren Susurluk davası sonuçlandı. İbrahim Şahin ve Korkut Eken 6, diğer sanıklar 4 yıl hapis cezası aldı.

13

Şubat

2001

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son 70 yılın en kurak mevsimini yaşıyor. Ülke genelinde süren, ancak Güneydoğu'da son 2 yıldır
yaşanan kuraklık, özellikle çiftçileri olumsuz yönde etkiliyor. Bölgeye, son 23 gündür yağış düşmediği belirtildi.

14

Şubat

2001

Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen Medeni Kanun Tasarısı ile 15 olan kadınların evlilik yaşı 17'ye yükseltildi.

17

Şubat

2001

Başbakan Ecevit, ABD'nin Irak harekatını Türkiye'ye haber vermemesini eleştirdi ve "sitemimizi ilettik" dedi.
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19

Şubat

2001

MGK'daki krizin ardından toplanan Bakanlar Kurulu, "Başbakanımıza Anayasa kitabı atılmasına varacak davranış için Sezer'den
özür bekliyoruz" açıklaması yaptı.

21

Şubat

2001

Depremden 5 yıl önce biten binalarda sorumluluk "zaman aşımı"na uğradı.

22

Şubat

2001

Sezer'e yüklendi
Nuray BABACAN / ANKARA
Yılmaz, Ecevit'e sahip çıkarak, ‘‘Ben hukukun içinden geliyorum, sadece yazılı kurallara bakarım, devlet gelenek ve teamüllerini
dikkate almam' anlayışıyla devlet yönetilmez’’ dedi.
Yılmaz, ‘‘Tahammül edilmesi zaruri bir kaza yaşandı. Bu kriz, Kasım'dan daha büyük sonuç doğurabilirdi, önlendi. Artık
yaşananları hızla bertaraf edip, unutmamız gerekir’’ dedi.
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, krizi yorumlarken, Bülent Ecevit'in yanında yer aldı ve ortağının ‘hayret verici bir sabır ve
saygıyla’ Cumhurbaşkanı'nı dinlediğini söyledi. Yılmaz, partisinin basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında yaşanan krize
ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yılmaz, konuşmasında, Cumhurbaşkanının hükümetten özür dilemesi gerektiğini de ima ederek
şunları söyledi:
BU ANLAYIŞLA DEVLET YÖNETİLMEZ
Devlette yazılı kurallar kadar gelenekler ve teammüller de önemlidir. ‘Ben hukukun içinden geliyorum, sadece yazılı kurallara
bakarım, devlet gelenek ve teamüllerini dikkate almam’ anlayışı ile devlet yönetilmez. Bugünkü yaşanan sorunun kaynağı da
budur.
SABRINA HAYRET ETTİM
Vicdani kanaatimle söylüyorum ki, Başbakan o toplantıda hayret verici bir sabır ve saygıyla Cumhurbaşkanı'nı dinledi. Ta ki,
Anayasa kitapçığının kendi önüne doğru atılmasına kadar. Artık o noktadan sonra toplantıya devam edilemezdi.
DEVEKUŞU ANLAYIŞI
1983'ten beri MGK'lara katılıyorum, böyle olay görmedim. Bir cumhurbaşkanının hakareti küfürle olmaz, üslupla olur. Bu
durum, 1980 Anayasası'nda yer alan Cumhurbaşkanlığının devekuşu modelinden kaynaklanıyor. Bu yönetim anlayışı deve mi,
kuş mu belli değil. Sorumluluğu olmayan yetkinin kullanımı eğer siyasi tecrübeniz yoksa böyle sonuçlar doğrabilir.
AÇIKLAMAYI BÜROKRATLAR İSTEDİ
Başbakan, Sezer'in bu konuda piyasaları rahatlatmak amacıyla açıklama yapmasını istedi. Bunu talep edenler ise ekonomi
bürokratlarıydı. Eğer bu açıklama hemen yapılsaydı sorunlar daha kolay aşılırdı. Pazartesi günü yapılacak MGK'dan sonra
Cumhurbaşkanı, orada yapacağı bir tavırla bu işi tatlıya bağlamalı, bir adım atmalı.
BETERİNİ ÖNLEDİK
Bu olay Kasım krizinden daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Ancak iyi bir manevra ile önlemler alınmıştır. Şu anda dolar
rezervlerinde bir sıkıntı yok. Ancak faiz beklendiği gibi yükseldi. IMF'e verilen taahhütler de karar almayı zorlaştırdı. Bu nedenle
artık, bu olayı hızla bertaraf edip unutmamız gerekiyor. Tahammül edilmesi zaruri bir kaza yaşandı. Ancak seçim beklentisi
içinde olmak yanlıştır. Hükümet işinin başında. Gerekenler yapılıyor.
Yılmaz konuşmasını ‘‘Bir arkadaşınız dışında hepinize teşekkür ediyorum’’ diye bitirdi.. Yılmaz, bu sözleriyle Sezer'e destek
açıklamalar yapan Ertuğrul Yalçınbayır'ı kastetti.

27

Şubat

2001

Merkez Bankası'nın kapanışına göre 1 ABD doları alış 957.879, satış 962.499 lira oldu. Dolar düne göre yüzde 40 arttı.
Türkiye'nin nefesini kesen Ankara'daki ‘ekonomik krize çare zirvesi’nden ‘Dalgalı Kur’ sistemine geçiş kararı çıktı.

3

Mart

2001

Şubat ayında toptan eşya fiyatları (TEFE) yüzde 2.6, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 1.8 oldu. Enflasyon toptan eşya fiyatlarında
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yıllık bazda yüzde 26.5'e, tüketici fiyatlarında yüzde 33.4'e indi. Devlet Bakanı Kemal Derviş, Temizel'in istifasına gerçekten çok
üzüldüğünü belirterek "Keşke birlikte çalışabilseydik" dedi. Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı Kemal Derviş ile Başbakanlık
Konutu'nda biraraya gelerek, yemek yedi. Yaklaşık bir saat süren yemek sonrası Başbakan Ecevit, Başbakanlık Merkez Bina'ya
dönerken, Derviş, kaldığı Ankara Hilton Oteli'ne gitti. Derviş, otelin girişinde basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını
yanıtladı. Kemal Derviş, bir gazetecinin Temizel'in istifasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusu üzerine, "üzüldüm. Gerçekten
üzüldüm. Sayın Temizel'e büyük saygım var. Şahsen tanımıyorum ama dürüst, ülkesini seven, çok ciddi bir insan olarak
tanınıyor. Keşke birlikte çalışabilseydik" dedi.
7

Mart

2001

Şeytan taşlama sırasında ölen 35 hacıdan 5’inin Türk olduğu ortaya çıktı. Türk hacılardan 4’ünün kimliği belirlendi.

9

Mart

2001

Emniyet yayınladığı genelgeyle Hizbullah'ın sansasyonel eylemlere yönelik faaliyetlerini artırabileceği uyarısında bulundu.
Derviş: Durumumuz kritik cesur kararlar almalıyız
Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON
Altı önemli mesaj
Yeni program acilen uygulamaya girmeli
Bankacılıkta, ciddi geri dönülmez adımlar atılmalı
Dış kaynak için programa siyasi destek şart
Yolsuzlukların üzerine gitmeye devam etmeliyiz
Devlet kendi sorumluluğunu yüklenmek zorunda
İç borçlar ertelenmeyecek

14

Mart

2001

Şehriban Coşkunfırat'ı ''Şeytana kurban etmek'' için öldüren 3 gence 25 yıl 6 ay 20'şer gün ağır hapis cezası verildi.

17

Mart

2001

Halkın yüzde 62'si Derviş'e tam destek veriyor. Gelecek için iyimserlerin oranı 10 yıldır ilk kez karamsarları geçti.

18

Mart

2001

MHP Genel Başkanı Bahçeli, kurtarıcı gibi gösterilmesine karşı çıktığı Derviş'in hiçbir şekilde ‘‘koalisyonun 4. ortağı’’
olmayacağını ifade ederek ‘‘Kendisi 34 bakanımızdan biri’’ dedi.

21

Mart

2001

Tümgeneral Bekir Uğurlu'nun içinde bulunduğu askeri konvoya, Çorum-Ankara karayolunda ateş açıldı.

24

Mart

2001

İstanbul'da Marmara Denizi'nin Bakırköy açıklarında saat 15:08'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26

Mart

2001

Çalıntı Picasso tablolarıyla yakalanan Van Bağımsız Milletvekili Mustafa Bayram, ‘‘Ben bu devletin milletvekiliyim’’ dedi ve
polisleri dövmeye kalktı.

29

Mart

2001

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastine katılan Hizbullah mensubu Hasan Sarıağaç ölü ele geçirildi.

3

Nisan

2001

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Real Madrid'i, ilk yarısını 2-0 mağlup kapadığı karşılaşmada, 3-2 yendi. Mart
ayında toptan eşyada (TEFE) yüzde 10.1, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 6.1 oldu. Enflasyon yıllık bazda % 40'ın altında kaldı.

4

Nisan

2001

Art arda gelen zamlar ve dövizdeki artış, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde esnafın protesto eylemlerine yol açtı.

7

Nisan

2001

Türkiye interneti, 12 Nisan 2001'de 8.yaş gününü kutlayacak.

9

Nisan

2001

Ekonomik program hafta sonu açıklanacak söylentisi endişe yarattı. Dolar serbest piyasada 1 milyon 250 bin TL.
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12

Nisan

2001

Esnafın arasına karışan kışkırtıcılar, Ankara'yı savaş alanına çevirdi.

13

Nisan

2001

Derviş, Türk Lirası'ndan sıfır atılması ile ilgili sürpriz bir çalışma yürütüyor.

15

Nisan

2001

Türkiye, siyaset ve ekonomide yeniden yapılanmaya tarihi bir adım attı. Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı açıklandı. Üç lider
imzalarıyla popülist savurganlık dönemine son verdi. 10 yıl devlet ve vatandaş gelirinden fazlasını harcadı. Şimdi herkes kemer
sıkacak.

16

Nisan

2001

Dolar gerilerken borsa yükselişe geçti.

18

Nisan

2001

Etibank Davası'ndan aranan işadamı Cavit Çağlar, FBI tarafından yakalandı.

20

Nisan

2001

İspanyol polisi, G.Saray maçını izlemek için Madrid'e giden Türk seyircileri sıra dayağından geçirdi, tuvalete göndermedi, su
içme izni bile vermedi.

21

Nisan

2001

Ecevit, mitolojik yer isimlerini yasaklayan genelgeye düzeltme talimatı verdi

24

Nisan

2001

Başbakan Bülent Ecevit, "Türkçe Anlatım ve Kullanım Biçimleri Kılavuzu" ile bununla ilgili genelgenin işlemden kaldırılmasına
ilişkin bir genelge yayınladı

27

Nisan

2001

İmar yolsuzluğuyla suçlanan Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan tutuklandı.

3

Mayıs

2001

Nisan'da TEFE yüzde 14.4, TÜFE yüzde 10.3 oldu. Enflasyon toptan eşya fiyatlarında yıllık bazda yüzde 50.9 tüketici fiyatlarında
yüzde 48.3 çıktı.

5

Mayıs

2001

Pendik açıklarında durdurulan bir gemide, yaklaşık 500 kaçak mülteci yakalandı.

8

Mayıs

2001

AİHM yargıçları, ‘‘Şeriatı savunmak, düşünce ve ifade özgürlüğü içinde değerlendirilemez’’ görüşünde.

9

Mayıs

2001

Yüzlerce evin sular altında kaldığı Hatay'da selin faturası 10 trilyon TL.

10

Mayıs

2001

Yargıtay, Sivas olayları davasında 33 sanık hakkında verilen idam kararından 31’ini onadı.

13

Mayıs

2001

Öksüz, Derviş'e böyle bağırdı: ‘‘ABD'nin menfaatini savunmak için mi gönderildin? Telekom'u peşkeş mi çekeceksin?’’ 4 kişilik
bir ailenin Nisan ayı yoksulluk sınırı 721 milyon 917 bin lira.

16

Mayıs

2001

Diyarbakır'dan kalkan CASA tipi askeri nakliye uçağı Malatya yakınlarında düştü. Uçakta 28 Özel Kuvvetler Birliği mensubu, 6
uçuş görevlisi bulunuyordu.

19

Mayıs

2001

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ardarda gelen iki uçak kazası nedeniyle tüm yurtta buruk kutlandı.

21

Mayıs

2001

İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, idarecilerin halkın hizmetinde olmaları gerektiğini belirterek, "Kişi ve kurumların hizmetinde
olan idarecilerimizi lanetliyorum" dedi.

23

Mayıs

2001

Anayasa'nın 51. maddesinde değişiklik öngören çalışmanın ilk bölümü tamamlandı.

24

Mayıs

2001

Devlet Bakanı Kemal Derviş, Gaziantep'te 100 işadamı ve sanayiciyle konuşurken, "...Bazı bakanlar kararları ‘IMF dayatması'
olarak görüyor" dedi.

29

Mayıs

2001

Erzurum'da saat 16.15 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan yok.

30

Mayıs

2001

Piyasalar haftabaşından itibaren süren tedirginliği üzerinden atamadı. Dolar 1.180.000 liraya dayandı.

2

Haziran

2001

Foça'da dün başlayan orman yangınında 60 hektar orman alanı kül olurken, ülke genelinde 14 yangında, toplam 189 hektar
ormanlık alan yandı.
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3

Haziran

2001

Mayıs ayında TEFE %6.3, TÜFE %5.1 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise toptan eşyada %57.7, tüketici fiyatlarında %52.4
olarak hesaplandı.

4

Haziran

2001

1 milyon 451 bin olan işsiz sayısı, Mart sonunda 1 milyon 809 bine çıktı.

10

Haziran

2001

Ege Denizi'nde, Çeşme açıklarında meydana saat 16.11'de meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

17

Haziran

2001

Türban yasağının ilk kez uygulandığı ÖSS olaysız bitti.

19

Haziran

2001

TBMM'de Kürtçe yemin etmeye kalkan Zana'yı, Nobel'e aday gösteren İtalyan solu, aynı şey başlarına gelince kıyameti kopardı.

20

Haziran

2001

Merkez Bankası'nın iki ihalesine karşın döviz talebi durdurulamadı. Bankalararası piyasada dolar 1.275.000 liraya dayandı.

22

Haziran

2001

Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi'nin "Odak olmaktan" kapatılmasına karar verdi.

23

Haziran

2001

Gelenekçilerin lideri Erbakan ile yenilikçilerin lideri Tayyip Erdoğan, iki haftada yeni partilerini kuruyorlar.

24

Haziran

2001

Tayyip Erdoğan, bir albayla ve emekli Koramiral Atilla Kıyat'la görüşerek ‘İdeolojik parti kurmayacağım’ mesajı verdi.
Not: bu satırları yazdığım tarih 24.04.2008 AKP gerçekten ideolojik bir parti görünümü vermiyor mu? Bunun değerlendirmesini
sizlere bırakıyorum!

25

Haziran

2001

Saat 16:28'de Osmaniye'de; Kandilli'ye göre 5,5, İsviçre Enstitüsü'ne göre 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26

Haziran

2001

Tayyip Erdoğan rüzgârı, 75’lik Erbakan'ı korkuttu. Bir ayda 10 ili dolaşan Hoca, FP kapatılınca gezilerini daha da sıklaştıracak

30

Haziran

2001

Bu yılın birinci üç aylık döneminde gayri safi milli hasıla yüzde 4.2 geriledi

1

Temmuz

2001

CHP'de sürpriz yok. Deniz Baykal beşinci kez CHP Genel Başkanı seçildi

3

Temmuz

2001

Haziran ayında TEFE yüzde 2.9, TÜFE yüzde 3.1 oldu. Enflasyon yıllık bazda toptan eşya fiyatlarında yüzde 61.8 , tüketici
fiyatlarında yüzde 56.1 çıktı.

6

Temmuz

2001

Ecevit'in sağlığına ilişkin söylentiler borsanın kan kaybını artırırken hisse senetlerinin değerindeki düşüş yüzde 10'a dayandı.
Dolar 1 milyon 350 bine fırladı.

8

Temmuz

2001

Mumcu, Türkiye'yi 2001 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 5 milyon turistin ziyaret ettiğini söyledi. Mumcu, turist sayısının 2001 yılının
ilk 6 ayında yüzde 21.9 oranında arttığına işaret ederek, Türkiye'nin rakibi Akdeniz ülkeleriyle başabaş mücadele verdiğini
kaydetti.

11

Temmuz

2001

Dövizdeki talebin devam etmesi ve doların 1.330.000 liradan işlem görmesi nedeniyle Merkez Bankası öğleden sonra ikinci bir
ihale açtı.

15

Temmuz

2001

Türkiye ekonomik darboğazdan kurtulmaya çalışırken, en önemli iç kaynak olan vergiden istediği sonucu alamıyor. Vergi
beyannamelerine göre çok kazananlar az, az kazananlar çok vergi ödüyor.

16

Temmuz

2001

Bunaltıcı sıcaklar sağlığı tehdit ederken, Nevşehir'in Avanos ilçesinde ise kuraklık nedeniyle Kızılırmak kurumaya başladı.
Kuruyan bölümler futbol sahasına dönüştü.

19

Temmuz

2001

Anayasa Mahkemesi, Yeniden Doğuş Partisi'ne ihtar verilmesine gerek görmedi. Bu kararla Erdoğan'a siyaset yolu açılmış oldu.

20

Temmuz

2001

Kapatılan FP'nin gelenekçi kanadı, Türkiye'nin 37. partisi Saadet'i resmen kurdu. Kapatılan FP'nin Genel Başkanı Kutan, "Hizmet
aşkıyla yola çıkıyoruz, Allah yardımcımız olsun" dedi

24

Temmuz

2001

Saadet Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, partisinden istifa etti. Saadet Partisi'nden dün de Ali Sezal, istifa etmişti.
Doğan'ın istifası ile SP'nin milletvekili sayısı 49'a düştü.
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25

Temmuz

2001

İSKİ Genel Müdürü, barajlardaki azalmanın yağışların olmamasından kaynaklandığını ve tüm Türkiye genelinde yaşandığını
söyledi.

26

Temmuz

2001

Türk-İş, yoksulluk sınırını 676 milyon lira olarak hesapladığı temmuz ayında mutfak harcamalarının mevsim koşullarının
etkisiyle yüzde 1.2 oranında azalarak 222 milyon liraya düştüğünü bildirdi.

28

Temmuz

2001

'2. Munzur Festivali'nde sırasında dün yaşanan olayların ardından alınan güvenlik önlemleri sürerken, 4. Komando Tugay
Birliği'ne bağlı Komando Timi, Tunceli caddelerinde tam techizatlı yürüyüş yaptı.

30

Temmuz

2001

İstanbul'da korkutan yangın
Küçükçekmece'de, Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin bahçesinde yangın çıktı. Hızla ormanlık alana doğru yayılan yangın büyük
ölçüde kontrol altına alındı. Türkiye, yurtdışındaki tarihi eserlerini dava açarak ya da interpol aracılığıyla geri almaya çalışıyor.
Tarihi eserler en çok Almanya'ya kaçırılıyor.

3

Ağustos

2001

Temmuz ayında TEFE yüzde 3.3 , TÜFE 2.4 yüzde oldu. Enflasyon yıllık bazda toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 65.4,
tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 56.3 çıktı.

4

Ağustos

2001

Marmara depreminde yakınları kaybolan ve bir daha haber alamayan yaklaşık 120 aile, aradan geçen iki yılda umutlarını
tüketmeye başladı. Kayıp çocukların organ mafyasının eline düşmüş olmasından korkuluyor.

5

Ağustos

2001

TÜSİAD ve TBMM Kadın Statüsünü Araştırma Komisyonu'nun yaptığı araştırmaya göre dünyada parlamentoya giren kadınların
oranı %12, Türkiye'de ise % 4.2. Türkiye kadın parlamenter oranıyla dünyada 101. sırada yer alıyor.

7

Ağustos

2001

ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın partisinin 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmayla başlattığı 'ulusal güvenlik' tartışmasına
Genelkurmay'dan sert yanıt geldi: Türkiye'nin bekası, refahı ve mutluluğunu hedef alan konular daha ciddi, günlük siyasi
çıkarlardan arındırılmış platformlarda tartışılmalı.

9

Ağustos

2001

İstihbarat birimlerinin hazırladığı PKK raporuna göre askeri gücünü yitiren örgüt siyasal alana kaymak istiyor. Faaliyetlerini
buna göre düzenleyen PKK, şu an 400 kuruluş üzerinde etki sahibi.

12

Ağustos

2001

Türkiye geçen yıl 221 milyon 851 bin 830 dolarlık resmi yardım yaparken, gelişmekte olan ülkelere 26 milyon 145 bin 521
dolar, geçiş ülkelerine ise 3 milyon 821 bin 385 dolar tutarında bağışta bulundu.

14

Ağustos

2001

Türkiye'nin 39. partisi kuruldu. Kısa adı AK olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin amblemi ışık saçan ampul olarak belirlendi.

16

Ağustos

2001

Sakarya, Kocaeli, Yalova, Çınarcık, Gölcük, Değirmendere, Düzce ve İstanbul'da yaklaşık 15 bin dava başvurusundan sadece 4
bini için dava açılabildi. Sonuçlanan davalarda ise ceza alan olmadı.

20

Ağustos

2001

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle 368 ev ve işyerini su bastı. Cadde ve altgeçitlerde su toplanması ulaşımı
aksatıyor. Yağış perşembeye kadar sağanak halinde sürecek.

25

Ağustos

2001

Alarko Holding Başkanı Üzeyir Garih 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Garih'in cesedi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda bulundu. Garih'in
katil zanlısı olduğu iddia edilen "Deli Fuat" lakaplı bir kişi yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Katil zanlısının
suçu kabul ettiği bildirildi.

31

Ağustos

2001

Türkiye ekonomisi, tahminlerin çok üzerinde bir küçülmeyle karşı karşıya. Büyüme hızı, yılın ilk yarısında yüzde -8.5, ikinci üç
ayda ise yüzde -11.8 oldu. Yılsonu tahmini ise yüzde - 5.5'ti.

3

Eylül

2001

Ağustos enflasyon rakamları TEFE'de % 3.5, TÜFE'de % 2.9 çıktı. Çekirdek enflasyon % 4.8 olarak saptandı. Yıllık oranlar ise
TEFE'de % 69.6, TÜFE'de de % 57.5 olarak gerçekleşti.

127

5

Eylül

2001

Keban, Karakaya, ve Atatürk barajlarındaki su seviyesi düştü. TEAŞ ve DSİ yetkilileri, önümüzdeki günlerde yeterli yağış
düşmemesi enerji üretiminin duracağını bildirdiler.

8

Eylül

2001

Türkiye, nefesleri kesen bir mücadele sonrasında Almanya'yı 79-78 yenerek finale adını yazdırdı. Baştan sona heyecen fırtınası
şeklinde geçen maçta 12 Dev Adam, Alman panzerini uzatmada devirmeyi başardı. İstanbul'da, kapalı alanlarda sigara içme
yasağına uymayanlara bir yıldır hiç ceza kesilmediği ortaya çıktı.

10

Eylül

2001

Gümüşsuyu'ndaki polis noktasına 17.30 sıralarında düzenlenen saldırıda ikisi polis, biri canlı bomba, en az üç kişi öldü; 13'ü
polis 20 kişi yaralandı. Üç yaralınının durumu ağır. Saldırıyı, F tipi cezaevlerini protesto eden bir sol örgütün üstlendiği iddia
edildi.

11

Eylül

2001

Türkiye ile ilk anda ilgisi yok gibi ama yıllar bu olayın Türkiye’yi de etkilediğini gösterecek. New York'taki Dünya
Ticaret Merkezi´nin ikiz kulelerine peşpeşe 2 uçak çarparak kuleleri yerle bir etti. Ardından Pentagon'un ortasına bir yolcu uçağı
çakıldı. Dışişleri Bakanlığı'nda da patlamalar meydana geldi. Başkan Bush saldırıların cezasız kalmayacağını söylerken, ölü
sayısının 10 binin üzerinde olduğu öne sürülüyor.

12

Eylül

2001

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun AK Parti'ye ihtar ve tedbir
verilmesi istemine ilişkin raportörün hazırladığı raporun 15 Ekim'de bitebileceğini bildirdi.

16

Eylül

2001

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Albayraklar A.Ş’ye verilen metro, ulaşım ve inşaat ihaleleriyle ilgili yürütülen soruşturma
kapsamında gözlem altına alınan 14 kişiden, aralarında Mustafa Albayrak’ın da bulunduğu 3 kişi, tutuklanmaları istemiyle
mahkemeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nden DGM’ye gönderilen Mustafa Albayrak, Tufan Mengi,
Necmi Kadıoğlu, Harun Karaca, İbrahim Karaca, Hamit Çelik, Nafiz Gider, Alican Balcı, Bahattin Aktaş, Remzi Uzun, Mehmet
Karadeniz, Hayrettin Köktaş, Lütfiye Erdoğan ve Nuran Erdoğan, DGM Cumhuriyet Savcısı Abdülaziz Özatlan tarafından
sorgulandı.

17

Eylül

2001

Başbakan Ecevit, ABD saldırısından sonra müslümanlara yapılan psikolojik baskı ve camilere yapılan saldırılardan kaygılı
olduğunu söyledi. Ecevit, dünya bütünleşmeye giderken böyle yapay ayrılıkların tahrik edilmesinin ‘sakıncalı’ olduğuna dikkat
çekti.

22

Eylül

2001

Başbakan Ecevit, ABD Başkanı Bush'a bir mektup göndererek, gerektiğinde Türk hava sahasının ve Türk havaalanlarının ABD
nakliye uçakları tarafından kullanılması yönündeki ABD talebinin, Türk Hükümeti'nce olumlu karşılandığını bildirdi.

27

Eylül

2001

TBMM'deki Anayasa maratonu sürüyor. Meclis, bugün 30. maddeyi de kabul etti. Bugün kabul edilen maddeler arasında,
işsizliğe devlet güvencesi ve memura sendika hakkı da bulunuyor. ''F'' tipi cezaevi uygulamasını protesto amacıyla 343. gün
önce başlattığı ''ölüm orucu'' eylemini Sarıyer'deki bir evde sürdüren Zeynep Arıkan öldü. Arıkan'la birlikte ölüm orucunda
hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

2

Ekim

2001

Anayasa Mahkemesi heyeti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun AKP'ye ihtar ve tedbir verilmesine ilişkin
istemine ilişkin kararını erteledi. Karar için Anayasa değişikliği beklenecek.

5

Ekim

2001

Devlet Bakanı Derviş, Türkiye'ye kredi verecek uluslararası kuruluşların ek finansman konusunda hem fikir olduklarını belirterek
miktarın önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını belirtti. Başbakanlık'ta Başbakan Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu ile
görüşen ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, Türkiye'nin tam desteğinden memnun olduklarını ve terörizm konusundaki
deneyimlerinden faydalanmak istediklerini söyledi

7

Ekim

2001

Milletvekillerinin maaşlarında ve emekliliklerinde Anayasa ile getirilen yeni düzenleme, ‘çifte piyango’ tablosunu ortaya çıkardı.
Meclis'te 550 milletvekilinden 400'ünün, hem milletvekili, hem de emekli olarak çifte maaş aldığı belirlendi. Bu kişilerin eline
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ayda 4 milyar 200 milyon lira geçiyor. Yeni düzenleme ile bu maaş en az 6 milyar 200 milyon lira olacak.
8

Ekim

2001

ABD'nin Afganistan'a yönelik saldırısı, Türkiye'de her an operasyonu bekleyen Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarını, ‘orta
dereceli teyakkuz’a geçirdi. Saldırının ardından Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt başkanlığında Harekát,
İstihbarat ve Lojistik başkanları ‘askeri-güvenlik zirvesi’nde bir araya gelirken, Genelkurmay Savaş Harekát Merkezi tam kadro
göreve çağrıldı.

10

Ekim

2001

Hükümet'e 'Sürekli Özgürlük Harekatı' kapsamında yabancı ülkelere asker gönderme yetkisi öngören tezkere Meclis'ten geçti.
422 milletvekilinden, 319'u kabul, 101'i ret oyu kullandı.

11

Ekim

2001

Milletvekillerine kıyak maaş, Meclis Genel Kurulu'nda geri çekildi. Milletvekili maaşlarını, Genelkurmay Başkanı'nkine
endeksleyen düzenleme yerine, eskisi gibi en yüksek memur maaşı baz alınacak.

14

Ekim

2001

Ecevit, Irak'a düzenlenebilecek olası bir operasyondan en çok Türkiye'nin zarar göreceğini belirterek "Bunu asla temenni
etmiyoruz" dedi.

16

Ekim

2001

Bakanlar Kurulu toplantısında 2002 bütçesi 98 katrilyon lira olarak kabul edilirken 27 katrilyon liralık açık öngörülüyor. Dış
kaynak gelmemesi halinde açığın kamu harcamalarının kısılması veya vergi artırımı ile kapatılması gerekecek.

23

Ekim

2001

Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Arslan, ``Fethullahçı polisler konusunda
geçmişte soruşturma yapıldığını ve meslekten ihraç edilenler olduğunu ancak şu anda yapılan araştırmalarda bu konuyla ilişkisi
olan kimsenin tespit edilmediğini`` bildirdi.

25

Ekim

2001

Başbakan Ecevit: KKTC'yi feda etmekle Türkiye'nin bir toprağını feda etmek arasında fark yoktur. Denktaş yalnız değil, biz
varız. Rumlar'ın veya AB'nin çözümü, Türkler'in yeni bir soykırımla karşılaşmaları demektir.

27

Ekim

2001

Türkiye-AB KPK Eşbaşkanı Daniel Cohn-Bendit, ‘‘Türkiye’nin AB’ye giriş kapısı Kıbrıs’tır. Türkiye ve Yunanistan Avrupa’nın
genişlemesini bloke edecek olurlarsa, bu muazzam bir kriz yaratır’’ dedi.

29

Ekim

2001

DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, partisinin grup toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda son
günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Ecevit, Rumlar ile AB’nin isteklerinin gerçekleşmesi durumunda, ilk günden itibaren Kıbrıs’ta yeni facialara yeniden yol açılacağı
ve yarım kalmış olan soykırımın işlerlik kazanacağı uyarısında da bulundu.
Kıbrıs’ın, sadece KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sorunu olmadığını belirterek konuşmasına başlayan Ecevit, ‘‘Kıbrıs aynı
zamanda Kıbrıs Türkleri’nin sorunudur, o kadar da değil, aynı zamanda Türkiye’nin de sorunudur’’ dedi. Ecevit, Denktaş’ın
bütün yaşamını Kıbrıs Türkleri’nin esenliğine, özgürlüğüne adadığını ve çok önemli, tarihsel bir yeri olduğunu da kaydetti.
‘‘KIBRIS HİÇBİR ZAMAN YUNAN ADASI OLMADI’’
Kıbrıs’la ilgili bazı gerçekleri anımsamakta yarar gördüğünü ifade eden Ecevit, Rumlar’ın Kıbrıs üzerinde hak iddia ettiklerini
ancak Kıbrıs’ın hiçbir zaman Yunan adası olmadığını vurguladı.
Ecevit, Kıbrıs’ın yüzyıllarca Türklerin yönetimi altında barış içinde yaşadığını, 16. Yüzyıl’da William Sheakspeare’in Othello isimli
eserinde Kıbrıs’ın Türkler için öneminden söz ettiğini anlattı. 16. Yüzyıl’da bir İngiliz ozanının Kıbrıs’ın Türkler için önemini açıkça
ifade ettiğini kaydeden Ecevit, ‘‘Bugünün İngiliz yöneticileri maalesef aynı anlayışı göstermiyorlar’’ dedi.
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Başbakan Ecevit, Türk yönetiminden sonra kandırmaca bir yolla İngilizlerin Ada’yı ele geçirdiklerini, 1960 yılında uluslararası
girişimlerle Kıbrıs’ta Rumların da içinde bulunduğu bir devlet kurulduğunu söyledi. Bu devletin çok kısa süreli olduğunu, Rumlar
tarafından yıkıldığını, Rumların Anayasa’yı çiğnediğini ve soykırımlarla Türkleri Ada’dan dışlamaya çalıştıklarını anlatan Ecevit,
‘‘Türklüğü Ada’dan yok etme planları açıkça ifade edilmiş, bunu Yunan kaynakları açıklamıştır’’ diye konuştu. Ecevit, Makarios’a
bir gecede Türkleri yok etme planlarının anlatıldığını ve bundan on yıl sonra da bu planın uygulanması aşamasına gelindiğini
anımsattı
1

Aralık

2001

23 Ağustos 2001 tarihinde karakolda yaşamını yitiren lise öğrencisi Özgür Ünal’ın, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin
sonuçları açıklandı. Otopsi raporunda, Ünal’ın cesedinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı, olayın ‘‘kendisini asmak
suretiyle intihar’’ olduğu bildirildi.

2

Aralık

2001

Boğaz'da kontrolden çıkarak sürüklenen 238 metrelik tanker korkulu anlar yaşattı. Dev tanker güçlükle kontrol altına alındı.

3

Aralık

2001

Kasım ayı enflasyon rakamları beklentiler doğrultusunda gerçekleşti; TEFE yüzde 4.2, TÜFE yüzde 4.2 oldu. Yıllık enflasyon ise
TEFE'de yüzde 84.5, TÜFE'de yüzde 67.3 çıktı.

5

Aralık

2001

Rum Yönetimi Lideri Glafkos Klerides, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın daveti üzerine 26 yıl aradan sonra ilk defa Türk
tarafına geçti. Denktaş, Klerides ve BM Kıbrıs Temsilcisi Alvaro de Soto, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilen akşam yemeğinde
biraraya geldi.

10

Aralık

2001

Soğuk hava ve kar hayatı felç etti. Nehirler dondu, araçlar yollarda mahsur kaldı. Enerji nakil hatlarındaki arızalar nedeniyle pek
çok yerleşim birimine elektrik verilemedi. İstanbul'da okullar 1, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 gün süreyle tatil edildi.

12

Aralık

2001

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs’a bayrağın kolay kolay dikilmediğini, bu bayrağın göklerden indirilmesi için de bir
neden bulunmadığını ancak adada iki devletin varlığı esas olmak kaydıyla bir Kıbrıs bayrağının dikilebileceğini söyledi.

14

Aralık

2001

ABD'ye 11 Eylül'de yapılan saldırıların ardından ortaya çıkan yeni güvenlik endişeleri, Türkiye'de etkisini göstermeye devam
ediyor. Türkiye, Körfez savaşı'nda ve Afganistan Operasyonu'nda da vurucu güç olarak kullanılan Cruise füzelerinden almaya
karar verdi.

15

Aralık

2001

AB Laeken Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiride konvansiyonun oluşumu ilan edilirken Türkiye'de bu oluşuma dahil
edildi. Sonuç bildirisinde Türkiye'nin üyelik müzakerelerine bir adım daha yaklaştığı belirtildi.

18

Aralık

2001

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı hayatı felç etti. Trakya ve Doğu Anadolu'da yollar kapandı, Çanakkale'de deniz
ulaşımı durdu, İstanbul Boğazı'nda kontrollü sürdürülüyor. İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, Bolu ve Bursa'da ise okullar yarın
tatil. TEM'in İstanbul-Edirne bölümünün yanı sıra bir çok yol da trafiğe kapatıldı.

20

Aralık

2001

Anayasa değişikliklerinin ardından üzerinde çalışılan uyum yasalarının ilk 10 maddelik bölümü, Başbakanlığa gönderildi. İlk
pakette, TCK'nın 312. maddesi ile DGM yasasında yapılan yeni düzenlemeler yer alıyor.

21

Aralık

2001

Başbakan Yardımcısı Yılmaz, Belçika`daki Laeken zirvesinde ilk kez Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine atıfta bulunulduğunu
belirterek, süratli davranılmaması durumunda üyelik yolunun belirsiz bir mecraya sürükleneceği uyarısında bulundu.

25

Aralık

2001

Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle hayat felç oldu. Ev ve işyerlerini su bastı. İstanbul'da
Cendere taştı, Çanakkale'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü, Balıkesir'de Şahindere köprüsü yıkıldı.

26

Aralık

2001

Irak'a yönelik olası bir ABD askeri harekatına yönelik Türkiye'nin hassasiyeti en yetkili ağızlardan dile getirilmeye devam
ediliyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem verdiğini
bildirdi.
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28

Aralık

2001

Kasımpaşa'daki Haliç Taşkızak Tersanesi'nin bulunduğu bölgede, Haliç'e akan yüzlerce litre akaryakıtın kaynağı belirlenemedi.
Sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte, akaryakıtın daha geniş alana yayılması üzerine denize bin metrelik bariyer
çekildi. Avrupa Birliği, 'terörist' olarak kabul ettiği kişi ve örgütlerin listesini yayınladı. Listede PKK ve DHKP-C'nin ismi yer
almadı.

29

Aralık

2001

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rum yönetimi lideri Glafkos Klerides`in, onuruna verdiği akşam yemeği için, 1974 Barış
Harekatı`ndan bu yana ilk kez Güney Kıbrıs`a geçti.

1

Ocak

2002

Çevre Kanunu`nun ihlali halinde verilen idari para cezaları bugünden itibaren yüzde 53.2 oranında arttı. Yeni artışla sigara
izmaritini yere atmanın cezası yeni asgari ücretin yaklaşık 3.2 katı olan 714 milyon lira.

2

Ocak

2002

Yılın son MGK toplantısına sunulan irtica raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. 25 yasa tasarısının beklendiğine dikkat çekilen
raporda, 4 yılda devlet kademelerindeki kadrolaşma çabalarına karşı önemli başarılar sağlandığı belirtiliyor.

6

Ocak

2002

Kar tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Vapur seferleri ile uçak seferlerinin büyük bir bölümü
iptal edildi. Pek çok ilde ilk ve orta öğretim kurumları tatil edildi.

7

Ocak

2002

Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2000 yılında, 6-10 yaş grubunda 411, 11-15 yaş grubunda 2 bin 248 çocuk trafik kazalarına
karıştı.

8

Ocak

2002

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Türkiye’de mutlaka yolsuzluğun kökünün kazınması gerektiğini belirterek,
‘‘Aksi takdirde Türkiye’nin ayakları üzerinde durması mümkün değil’’ dedi.

9

Ocak

2002

Anayasa Mahkemesi Başkan vekili Haşim Kılıç, AK Parti kurucu üyesi ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın kurucu
üyelikten çıkarılması için bu partiye ihtar verdiğini açıkladı.

10

Ocak

2002

Malatya-Sivas arasında Gürün ilçesi yakınlarında, iki F-4 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında çarpıştı. Son anda atlayan 4 pilot
kurtuldu ve helikopterle alınarak en yakın hastaneye götürüldü. Mali sektörün yeniden yapılandırılması ve bankalara kaynak
aktarımına ilişkin yasa tasarısı TBMM'de görüşülerek yasalaştı. Tasarı 2'ye karşı 218 oyla kabul edildi. Yılmaz, ölüm cezası
mevzuatta oldukça, AB'nin, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlamaktan imtina edebileceğini söyledi.

12

Ocak

2002

Bahçeli'den, Derviş'e: Önemli bir görev iddiasıyla sorumluluk yüklenmiş insanların sık sık 'bırakıp giderim' anlayışıyla ortaya
çıkmasını, devlet adamlığıyla bağdaştırmakta zorluk çekerim.

13

Ocak

2002

Başbakan Bülent Ecevit, yarın ABD'ye gidiyor. Ecevit`in, ABD ziyareti sırasında, terörizme karşı işbirliği, Afganistan, Irak, AGSP,
Kıbrıs, Bakü-Ceyhan boru hattı ve ekonomik ilişkiler ile ikili ve bölgesel. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi`nde kalan bir grup
tutuklunun, ısınma sorunu nedeniyle 3 koğuşu ateşe vermesiyle başlattıkları olay, sona erdi. Türk Eczacılar Birliği 'Sağlık
Bakanlığı'nın, eczacıların ilaçtaki payını yüzde 10 indirmesini' protesto amacıyla eylem kararı aldı. Salı günü eczacılar
dükkanlarını açmayacak.

14

Ocak

2002

Türk Lirası'na yönelik güvenin artması dövize satış getirirken dolar, serbest piyasada 1.360.000 liranın altına geriledi. Böylece
fiyatlar yaklaşık 5 ay öncesine döndü.

17

Ocak

2002

İçişleri Bakanı Yücelen, valiliklerin ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın PKK'nın Kürt kimliğini öne çıkarmayı amaçlayan yeni
eylem planı konusunda dikkatli olmasını istedi. Başbakan Bülent Ecevit, ABD'deki temasların son derece olumlu geçtiğini
belirterek, ekonomik ilişkilerin kısa sürede ivme kazanacağını söyledi. Ecevit, ABD gezisini değerlendirirken memnuniyetini '10
puan' sözleriyle ifade etti.

20

Ocak

2002

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis operasyonlarında uyulacak kurallara dair ilk kez bir yönetmelik hazırladı. Buna göre,
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operasyonlarda gereksiz atış yapılmayacak, savcılar bilgilendirilecek ve psikologlardan yardım alınacak.
21

Ocak

2002

Manisa'nın Turgutlu'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen deprem bölgede kısa süreli paniğe
yol açarken bir kişi hayatını kaybetti. Kendi kusuru olmaksızın işini yitirenler, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işsizlik ödeneğinden
yararlanabilmek için, 31 Ocak'tan itibaren Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunabilecekler.

23

Ocak

2002

Yargıtay, Susurluk Davası'nda, aralarında Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de bulunduğu 14 sanık hakkındaki mahkumiyet
kararına dair gerekçeli kararını açıkladı: Terörle mücadele adı altında da olsa hukuk dışı bir örgütlenme yapılamaz.

26

Ocak

2002

Özellikle Almanya’da uzun süre konu oldu. Alman Der Spiegel Dergisi, Küba'daki Guantanamo'ya götürülecek Taliban ve El
Kaide üyeleri arasında Afganistan'da esir alınan 19 yaşında bir Türk gencinin de olduğunu yazdı. Bremen doğumlu Türk, Ocak
ayı başında ABD askerlerince yakalandı.

27

Ocak

2002

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ve çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporda ekonomideki sorunların kaynağının
siyasiler olduğu vurgulandı. Raporda ekonomik kararlarda politikacıların etkisinin asgariye indirilmesi ve seçim sisteminin
değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

1

Şubat

2002

Bakan Yaşar Okuyan, Bağ-Kur emeklilerinden istenen yaşam belgesiyle ilgili işlemlerin ertelendiğini açıkladı.

2

Şubat

2002

IMF İcra Direktörleri'nin, 4 Şubat Pazartesi günü toplanarak 2004 yılına kadar Türkiye'ye 16 milyar dolar kredi sağlayacak yeni
Stand-by ve niyet mektubuna onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

3

Şubat

2002

Afyon'da saat 09.11'de merkez üssü Bolvadin olarak belirlenen 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede 100'ten
fazla bina çöktü, ölü sayısı sürekli artıyor. Yıllık enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 92.0, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde
73.2 oldu. Ocak ayı enflasyonu ise TEFE'de yüzde 4.2 TÜFE'de yüzde 5.3 olarak gerçekleşti.

4

Şubat

2002

17 Ağustos depreminin aksine Afyon depreminde tüm kurumlar hızlı davrandı. Depremin üzerinden 24 saat geçmeden çadırlar
kuruldu, battaniyeler dağıtıldı, gıda yardımı yapıldı. Başbakan Ecevit, Saddam'ı çatışma olasılığına karşı uyardı ve sınırlarını BM
denetçilerine açmasını istedi.

8

Şubat

2002

Saddam Hüseyin'in, Ecevit'e gönderdiği cevap, Başbakanlığa ulaştı. Ecevit Saddam'ın yanıtını değerlendirdi: "Tavrında herhangi
bir değişiklik yok". Dışişleri Bakanı Cem de mektuba ilişkin, "Olumlu bir gelişme görmemekteyiz" yorumunu yaptı.

15

Şubat

2002

TESEV'in araştırmasına göre, iş dünyası rüşvetten şikayet ediyor, fakat işlerini yürütmek için rüşvet vermek zorunda kaldığını
da itiraf ediyor. İşadamları, bürokrasi karşısında rüşvete mecbur kalırken, bazen de kuraldışı işleri yaptırmak için rüşvet
verdiklerini söylüyor.

16

Şubat

2002

İstanbul’un Kağıthane'deki bir fabrikada LPG tankı patladı. Patlamada ikisi ağır 11 kişi yaralandı, çevredeki binalar hasar gördü.

17

Şubat

2002

DİE istatistiklerine göre, Türkiye'de son 5 yılda toplam 8.136 katrilyon liralık alkollü içki ve sigara tüketildi. Bu tüketimin 2001
yılı Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) oranı ise yaklaşık % 3.2.

19

Şubat

2002

Van'da, Usame bin Ladin'in lideri olduğu El Kaide Örgütüyle bağlantılı üç militan yakalandı. Türkiye üzerinden İsrail'e geçerek
bombalı eylem gerçekleştirmek amacında olan ikisi Filistinli bir Ürdünlü tutuklanmak üzere DGM'ye gönderildi.

20

Şubat

2002

Türkiye-Avrupa Vakfı tarafından yaptırılan araştırmaya göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 68’i Avrupa Birliği’ne girmek istiyor.
AB’ye aday diğer ülkelerde bu oran yüzde 65. Gelecek 12 ayda ülkenin durumunun kötüye gideceğine inananların oranı ise
yüzde 58.

22

Şubat

2002

Getirilen yasaklara rağmen vatandaşların kurban ibadetlerini kendilerine gösterilen kesim yerlerinde değil, çoğunlukla evlerinin
bahçelerinde ve sokakta yaptıkları görüldü. Uygunsuz yerlerde yapılan kesimler için görevliler ceza kesti.
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23

Şubat

2002

İstanbul’da 2001 yılında 301 cinayet işlendi. Çoğunda tabanca kullanılan bu cinayetlerin üçte biri, Kadıköy, Fatih, Şişli,
Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu’nda işlendi

28

Şubat

2002

Partilerarası Uzlaşma Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanı'nın Meclis içinden seçilmesi, iki defa görev yapmaması ve yetkilerinin
sınırlandırılması konularında görüş birliği oluştu.

3

Mart

2002

Şubat ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 2.6, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 1.8 arttı. Yıllık enflasyon ise TEFE'de
yüzde 91.8, TÜFE'de yüzde 73.1 oldu.

4

Mart

2002

İstanbul Esenler'de çıkan olayların yatışmaması üzerine, gece uygulanan sokağa çıkma yasağının, gerginlik sona erene kadar
devam edeceği açıklandı. Olaylarda 104 kişi gözaltına alınmıştı.

6

Mart

2002

Eski RP lideri Necmettin Erbakan, kayıp trilyon davasında 'sahtekarlık' suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. İstanbul'un 4.
Levent ve Kadıköy semtlerinde bir kaç saat arayla iki silahlı banka soygunu meydana geldi. 4. Levent'teki soyguncular yanlarına
aldıkları 40 milyar ve 10 bin dolar ile izlerini kaybettirdi. Kadıköy'deki soygunu gerçekleştiren iki kişi öldürüldü, bankanın
güvenlik görevlisi ise kafasını duvara çarparak yaralandı.

7

Mart

2002

MGK Genel Sekreteri Orgeneral Kılınç, "Türkiye, milli menfaatini ilgilendiren konularda AB'den destek görmüyor, ABD'yi gözardı
etmeden Rusya ve İran'ı da içine alan bir politika gütmeli" dedi.

12

Mart

2002

İstihbarat birimleri, 21 Mart'ta yapılacak Nevruz kutlamaları öncesinde, PKK'nın bir dizi eyleme hazırlandığını saptadı. Örgüt,
siyasi güç gösterisi için "Boykot, kepenk kapatma, iş bırakma, ışık söndürme ve slogan atma" gibi eylemlere başvuracak.

13

Mart

2002

İçişleri Bakanlığı, Nazım Hikmet'in vatandaşlığının düşürülmesi ile ilgili "hatalı kaydın" düzeltilmesi için gerekli talimatın
verildiğini bildirdi.

14

Mart

2002

Bağcılar Cumhuriyet Savcılığı, Susurluk Davası nedeniyle cezaevinde olan eski MİT'çi Korkut Eken'e destek açıklaması yapan
emekli generaller, Doğan Güreş, Necati Özgen, Hasan Kundakçı, Cumhur Evcil, Adnan Doğu, Atilla Kurtaran Teoman Koman
hakkında inceleme başlattı.

18

Mart

2002

Türkiye'nin, Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) komutanlığını Nisan ayından itibaren
devralabileceği bildirildi. Halen ISAF'a İngiltere komuta ediyor.

19

Mart

2002

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Irak’a müdahale için 11 ülkeyi kapsayan ikna turunun son durağı Türkiye’ye geldi.
Cheney’nin gündeminde Irak’a müdahale, Ortadoğu, ISAF komutası, enerji projeleri ve ticari işbirliği fırsatları var.

21

Mart

2002

İstanbul ve Mersin'de Nevruz kutlaması yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Mersin'de bir gösterici polis panzerinin
altında kalarak öldü. İstanbul'daki kutlamalarda 439 gözaltı var. 1990 yılında kişi başına düşen 2.710 dolarlık GSMH'nin 2001
yılı sonunda 2.200 dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

22

Mart

2002

Orgeneral Asparuk'tan AB'ye sitem
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk, Sabiha Gökçen'in ölüm yıldönümünde şehit mezarlarını ziyaret etti ve
çevresindekilere "AB elemanlarını alıp getireceksiniz buraya, göstereceksiniz" dedi. Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın
savaş pilotu Sabiha Gökçen'in ölümünün yıldönümünde çeşitli törenlerle anıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asparuk da
düzenlenen törende, şehit mezarlığını da gezdi. Cebeci Askeri Şehitliği'nde Güneydoğu'da şehit olan askerlerin bulunduğu
bölümü ziyaret eden Asparuk çevresindekilere, "Avrupa Birliği elemanlarını alıp getireceksiniz. Getirip burayı göstereceksiniz"
diye sitem ettiği duyuldu.

23

Mart

2002

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında sabaha karşı saat 04.36'da 4.8 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi.
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24

Mart

2002

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmasına göre, Türkiye'de kayıtdışı istihdamla beslenen kayıtdışı ekonomi, Gayri
Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 45'ini oluşturuyor. Ayrıca toplam ücretli istihdamın dörtte biri de kayıtdışı.

25

Mart

2002

Din üzerinden siyaset yalnız siyasi Islama özgü değil. ANAP Grup Başkanvekili Beyhan Aslan, imam-hatip liseleri ile
ilahiyat fakültelerinde türbanın serbest bırakılmasını öngören yasa teklifi hazırladıklarını açıkladı. Aslan, diğer partilerle de
görüştüklerini, olumlu yanıt aldıklarını belirtti.

30

Mart

2002

TÜSİAD Başkanı Özilhan, idam cezası ile kültürel hakların Kopenhag kriterlerinde yer aldığını belirtti ve "Bunlar Türkiye için özel
olarak ileri sürülmüş şartlar değil" dedi.

31

Mart

2002

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Türkiye gayri safi milli hasılasının (GSMH) geçen yıl yüzde 9.4 oranında küçüldüğünü açıkladı.

3

Nisan

2002

Mart ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 1.9, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 1.2 arttı. Yıllık enflasyon ise TEFE'de
yüzde 77.5, TÜFE'de yüzde 65.1 olarak gerçekleşti.

5

Nisan

2002

İspanya'dan sonra AB dönem başkanı olacak Danimarka'nın Başbakanı Rasmussen, PKK'nın terörist bir örgüt olduğunu ve AB
terör listesine alınması gerektiğini söyledi

6

Nisan

2002

İstanbul'da, Derviş ile Dünya Bankası Direktörü Chhibber'ın da katıldığı toplantıda deprem önlemleri ve maliyet görüşüldü.

8

Nisan

2002

Irak'ın, İsrail'in Filistin'e yönelik askeri harekatı protesto etmek amacıyla petrol sevkiyatını durdurmasının ardından,
Yumurtalık'tan petrol sevkiyatı da durdu. Genelkurmay Başkanlığı'nın Kürtçe yayın konusundaki tavrı netleşti. Genelkurmay,
hükümete Kürtçe yayına karşı olmadığını ancak Kürtçe eğitime izin verilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

9

Nisan

2002

El Halil'de şehit edilen Binbaşı Cengiz Tonguç'un otopsi raporuna göre, saldırıda İsrail ordusunda yaygın olarak bulunan M-16
tipi otomatik silah kullanıldı. Olay yerinde ise Filistin polisinin görüldüğü bildirildi.

11

Nisan

2002

Yabancı yatırımcılardan gelen satışlarla gerileyen dolar, Merkez Bankası'nın kurlarına göre günü 1.296.427 liradan tamamladı.

14

Nisan

2002

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, SSK'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük usulsüzlük ve yolsuzluk hadisesiyle
karşı karşıya olunduğunu söyledi. Okuyan, sosyal güvenlik kuruluşlarının ilaca ödedikleri 3 katrilyonun 1 katrilyon liralık
bölümünün israf ve istismara gittiğini kaydetti.

15

Nisan

2002

PKK ismini 'Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi' olarak değiştirdi. Yeni oluşumun liderliğine Abdullah Öcalan seçildi.

16

Nisan

2002

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Avrupa Birliği'nden, bu yıl sonundan önce tam üyelik müzakereleri için bir tarih saptamasını istedi.
AB ise reformların Kopenhag Kriterleri'yle ilgili beklentileri hala karşılamadığını belirtti ve takvim verme konusunda Ankara'nın
çağrısına kayıtsız kaldı.

17

Nisan

2002

El Kaide, 11 Eylül saldırılarını ilk kez üstlendi. Örgüt sözcüsü yeni bir kasette, "Kafirin başını kendi toprağında vurabildik" dedi.

19

Nisan

2002

Anayasa Mahkemesi'nin, Erdoğan'ı kurucu üyelikten çıkarmak için AK Parti'ye verdiği ihtar, kararın yayımlanmasıyla işlemeye
başladı.

20

Nisan

2002

Uluslararası Para Fonu (IMF), TL'nin değer kazanmasından kaygı duyduğunu dile getirerek, Merkez Bankası'nın önceden ilan
edilen döviz ihalesi yoluyla döviz rezervlerini güçlendirmeyi sürdürmesini önerdi.

23

Nisan

2002

Kıvrıkoğlu'ndan Tayyip'e: Kin kusuyorlar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu, Erdoğan'ın silahlı kuvvetlere yönelik
ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanlığı'na gerekli müracaatı yaptıklarını söyledi.

24

Nisan

2002

VE BU KISI 2008 YILLINA TÜRKIYE CUMHURIYETININ BASINDA BULUNUYOR. Ankara DGM Savcısı Yüksel, Erdoğan'a
ifade için celp gönderdi. Soruşturma, idam öngören "Anayasal düzeni zorla yıkmaya çalışmak" suçundan yapılacak.
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25

Nisan

2002

Ankara 2 No'lu DGM, Başsavcı Yüksel'in, 10 yıl önce Rize'de yaptığı konuşmadan ötürü Erdoğan'ın tutuklanması istemini
reddetti. Erdoğan, çıkışta "Sadece vatandaşlık görevimi yaptım" derken Başsavcı Yüksel ise "Herhalde itiraz ederim" sözleriyle
yetindi.

27

Nisan

2002

Sezer, Bahçelievler katliamı hükümlüsü Kırcı ile İpekçi cinayetinden yatan Ağca'ya da af yolunu açan yeni Af Yasası'nı veto etti.
Sezer Yasa'nın "özel af niteliğinde" olduğunu vurguladı.

29

Nisan

2002

İstanbul yıkıcı depremi bekliyor. Hürriyetim'in araştırmasına göre, hazırlıklar sadece deprem sonrası arama-kurtarma
çalışmalarıyla sınırlı. Binaların güçlendirilmesine başlanmadı, envanter çalışmaları tamamlanmadı. Devletin hazırladığı raporda
bile hükümet ve yerel yönetimler eleştiriliyor. Uzmanlar çalışmalara acilen başlanması için uyarıyor.

2

Mayıs

2002

Avrupa Birliği, DHKP-C ve PKK'yı 'terör örgütleri' listesine dahil etti. Bu örgütlerin AB'de faaliyet göstermesi yasaklanacak.

3

Mayıs

2002

Nisan ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 1.8, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 2.1 arttı. Yıllık enflasyon ise TEFE'de
yüzde 58, TÜFE'de yüzde 52.7 olarak gerçekleşti.

8

Mayıs

2002

Dikkatsizlik, bilgisizlik, ihmal ve özensizlik son iki günde 25 kişinin canını aldı. Bazıları kara mizah örneği olaylarda 36 kişi de
yaralandı. Akla hayale gelmeyecek olaylar arasında mazot deposunu çakmakla kontrol eden de var, bira şişelerini hedef alıp
akrabasını öldüren de. Ancak yine de en acısı trafik cinayetleri...

13

Mayıs

2002

Başbakan Ecevit, sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini, bu süreci aksatmamak için 2-3 gün daha evinde çalışacağını
açıkladı.

14

Mayıs

2002

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Kıbrıs konusundaki doğrudan görüşmeler sürecini hızlandırmak üzere Kıbrıs Rum
kesimine geldi. Havaalanında yaptığı açıklamada, hazirana kadar ilerleme sağlanması gerektiğini vurgulayan Annan, yarın
KKTC'ye geçerek, KKTC'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olacak. Adalet Bakanlığı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın şikayeti üzerine Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel hakkında soruşturma başlattı.

15

Mayıs

2002

Akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili soruşturma kapsamında, Çevre Bakanlığı'nda görevli beş bürokrat gözaltına alındı. BM Genel
Sekreteri Kofi Annan, bugün ayrı ayrı görüştüğü KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides ile,
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilci Yardımcısı Zbigniew Wlosowicz'nin ara bölgedeki evinde akşam yemeğinde biraraya
geldi.

16

Mayıs

2002

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı SSK'da inceleme başlattı. Mali boyutu 1.5 milyar dolar olan dosya kapsamında, 10 yıllık
malzeme alımları mercek altına alındı.

17

Mayıs

2002

Başbakan Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Haberal, "Sol 9. kaburgasında travmatik kırık, sol bacağında ise kan damarlarında iltihap
tesbit edildi. Ecevit en az bir hafta hastanede kalacak" dedi.

19

Mayıs

2002

Sayıştay'ın raporuna göre, gemilerin liman ve denizlerde yol açtığı kirlenmeyle mücadele yetersiz. Bunun en önemli nedeni
kirliliği önleme ve mücadele konularında ulusal bir politikanın olmaması.

21

Mayıs

2002

Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli generallerin Korkut Eken'e destek veren açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı ve
ifadelerinin alınmasına karar verdi.

26

Mayıs

2002

Başbakan Bülent Ecevit'in, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yarın saat 16.00'da taburcu edileceği bildirildi.

28

Mayıs

2002

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sezer'in gerekçeleri doğrultusunda Af Yasası'nı iptal etti, ancak yürürlüğü durdurmaya
gerek görmedi. Bu arada 40 bini aşkın kişi tahliye oldu. Tahliye bekleyen 5 bin kişi ise karar, Resmi Gazete'de yayınlanana
kadar serbest bırakılmaya devam edecek.
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30

Mayıs

2002

Milli Güvenlik Kurulu, Hakkari ve Tunceli'de "Olağanüstü Hal Uygulaması"nı (OHAL) 30 Temmuz 2002 tarihinden geçerli olmak
üzere kaldırdı. Diyarbakır ve Şırnak'ta ise son defa olmak üzere 4 ay uzatılmasına karar verdi.

31

Mayıs

2002

'Akbil Soruşturması' kapsamında aralarında Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan Harun Karacan'ın
da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

2

Haziran

2002

Savcılık iddianamesi: Erdoğan, Belediye Başkanı olduktan sonra siyasi amaç nedeniyle teşekkül oluşturdu. Devletin parasını
cihat yapma amacıyla yönlendirdi.

3

Haziran

2002

Mayıs ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 0.4, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0.6 arttı. Yıllık enflasyon ise TEFE'de
yüzde 49.3, TÜFE'de yüzde 46.2 olarak gerçekleşti.

4

Haziran

2002

Bahçeli, Kıbrıs, idam ve AB konularında sert açıklamalar yaptı. MHP'nin AB karşıtı olduğunu söyleyenleri “teslimiyetçilikle”
suçladı.

6

Haziran

2002

Bu kadar şaibeyle yaklaşık 5 yıldır nasıl devlet yönetilir? AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan hakkında, 'haksız mal varlığı
edindiği' iddiasıyla 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Erdoğan'ın, 'haksız edindiği malların zor
alımı ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanması' talep edildi.

8

Haziran

2002

EFT sisteminden yapılan ödemeler, mayıs ayında yüzde 28 artarak 285 katrilyona, merkez Bankası'ndan EFT'ye çıkan para
miktarı da yüzde 31 artarak 110.1 katrilyona çıktı. piyasaların nabzını ölçmekte kullanılan paranın dolaşım oranı 2.59 oldu.

9

Haziran

2002

Basın mensuplarının karşısına çıkan Başbakan Ecevit, omurunda bir sorun olduğunu bunun için iki üç hafta daha dinlenmesi
gerektiğini söyledi. Ecevit, bu süre içinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti

13

Haziran

2002

A Milliler tarihinin en önemli maçında Hasan Şaş, Bülent Korkmaz ve Ümit Davala'nın attığı gollerle Çin'i 3-0 yendi. C
Grubu'ndaki diğer maçta ise Brezilya, Kostarika'yı 5-2 yenince Türkiye, adını 2. tura yazdırdı. Dünya'nın en iyi 16 takımı arasına
giren Türkiye'nin 2. turdaki rakibi, yarın oynanacak Belçika-Rusya, Tunus-Japonya maçlarının ardından belli olacak.

15

Haziran

2002

Mesut Yılmaz, Öcalan'ın idam edilmesi halinde mite, efsaneye dönüşebileceğini belirterek, "Ona bu fırsatın verilmemesi
gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

18

Haziran

2002

Türkiye çeyrek finalde. A Milliler, tarihi maçta Japonya'yı 12. dakikada Ümit Davala'nın kafa golüyle 1-0 yendi, adını dünyanın
en iyi 8 takımı arasına yazdırdı. A Milliler, 22 Haziran Cumartesi günü Osaka'da Senegal'le yarı final için karşılaşacak.

21

Haziran

2002

AB Dönem Başkanı İspanya'nın Dışişleri Bakanı Joseph Pique, Türkiye'ye bu yıl içinde katılım müzakereleri için başlangıç tarihi
vermeyi umduklarını ve Türkiye'deki reformlardan son derece memnun olduklarını söyledi.

22

Haziran

2002

YARI FİNALDEYİZ. Senegal'i İlhan Mansız'ın 94. dakikada attığı 'Altın Gol'le devirdik, yarı finalde Brezilya'nın rakibi olduk.

23

Haziran

2002

Ankara Ticaret Odası'nın araştırmasına göre Türkiye'de bir milyon dolar ile 7 ayda 750 bin dolar kazanmak mümkün.

24

Haziran

2002

İdam cezasıyla ilgili dengeler sürekli değişiyor. Geçen hafta idamın kaldırılması için destek vereceğini bildiren SP, DSP'nin
teklifinini yetersiz bulduğunu açıkladı. AKP ise geçen hafta şart öne sürerken, bugün teklife destek verdiğini açıkladı.

25

Haziran

2002

DSP'li dokuz milletvekilinin ortak açıklamasında, ''DSP hem örgüt hem de yerel yönetimler ve TBMM zeminlerinde Ecevit'siz
yaşama geçebilmelidir" denildi.

26

Haziran

2002

A Milliler, yarı finalde Brezilya'ya 1-0 yenilerek final şansını yitirdi. İlk yarısı 0-0 sona eren zorlu mücadelenin 49. dakikasında
Ronaldo'nun golüne engel olamayan Ay-yıldızlılar, 48 yıl sonra katıldıkları Kupa'da finalden oldu. Türkiye, 29 Haziran Cumartesi
günü G.Kore ile Daegu'da üçüncülük maçı oynayacak.
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29

Haziran

2002

A Milliler, bir destan daha yazdı. Üçüncülük maçında muhteşem oynayan ay yıldızlılar ev sahibi Güney Kore'yi Hakan Şükür ve
İlhan Mansız'ın (2) goleriyle 3-2 yenerek, bir rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Hakan Şükür, 9. saniyede attığı golle finaller tarihine
geçti.

30

Haziran

2002

Dünya Kupasına 48 yıl sonra katılan ve dünya 3'üncüsü olan A Milli Futbol takımı yurda döndü. Milli takımı taşıyan THY'ye ait
özel uçak bu akşam 21.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.

7

Temmuz

2002

Türkiye genelinde 12 milyon 21 bin kişinin Yeşil Kart sahibi olduğu bildirildi. Sağlık Bakanı Durmuş, "Yeşil Kart kullanımında bazı
suistimaller olabildiğini" söyledi.

8

Temmuz

2002

Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ecevit ile görüşmesinin ardından hem Başbakan Yardımcılığı görevinden hem de
partisinden istifa etti. Ardından Kültür Bakanı İstemihan Talay ile Recep Önal, Meclis Başkanvekili Ali Ilıksoy ile birlikte ardı
ardına milletvekilleri de istifaya başladı.

12

Temmuz

2002

Dışişleri Bakanlığı görevinden ve DSP'den ayrılan İsmail Cem, Derviş ve Özkan'la birlikte yeni parti kurma kararı aldıklarını
açıkladı.

20

Temmuz

2002

Yeni Oluşum'un parti adı kesinleşti: Yeni Türkiye. Partinin amblemi de; "Elinden tuttuğu kız çocuğuna ufku gösteren baba..."
Yeni Türkiye'nin kurucuları ilk aşamada sadece milletvekillerinden oluşacak. Daha sonrakiler ek listeyle bakanlığa bildirilecek.

23

Temmuz

2002

Bugüne kadar kamuoyu önünde birbirlerini eleştirmemeye özen gösteren koalisyon ortakları bugün kameraların önünde
karşılıklı suçlamaya girişti. Önce, Ecevit ortaklarını 'seçim tarihindeki mutabakat'tan dönmekle eleştirdi. Sonra Bahçeli, "Kararı
birlikte verdik. Ne oldu da görüş birliği ortadan kalktı" diye sordu.

24

Temmuz

2002

Rize, Yozgat, Çorum ve Kars'taki sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Tokat, Sakarya ve Sivas'ta ise 4 kişi yıldırım
çarpması sonucu öldü. Kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

25

Temmuz

2002

Yağışların yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Enkaz altındaki cesetlere ulaşılması için
çalışmalar güç koşullar altında sürdürülüyor. İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı'nda yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nun aylık
olağan toplantısı sona erdi. 3,5 saat süren toplantının ardından yayınlanan bildiride "ABD'nin Irak rejimini değiştirmeye yönelik
operasyonunun ülkeye ve bölgeye yönelik etkileri ele alınmıştır" denildi.

28

Temmuz

2002

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'ne bağlı Ereğli Beldesi'ndeki Belediye Meclisi seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre AKP birinci
sırada yer aldı. 2 bin 189 seçmenin oy kullandığı seçimde AKP'yi CHP ve ANAP izledi. Sabah saatlerinde İzmit'in Körfez
ilçesindeki Akçagaz LPG Dolum Tesisleri'nde başlayan yangın büyük paniğe yol açmıştı. Bu kez de Alanya'ya 25 kilometre
uzaklıktaki Türkler beldesinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte
yangının tamamen kontrol altına alındığı açıklandı. Yangının çıkışına neden olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

31

Temmuz

2002

Erken genel seçimlerin 3 Kasım 2002'de yapılmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulu'nda, 514 milletvekilinin katıldığı
oylamada, 62 ret oyuna karşılık 449 oyla kabul edildi. Bugünden itibaren siyasilerin seçim telaşı başlıyor. Ancak TBMM'de sırada
AB uyum yasaları var. Uyum yasa paketi yarın TBMM'ye gelecek. Derviş, yurtdışından dönüşünde ilginç mesajlar verdi:
Görevimin başındayım. Öncelik ekonomi. Ama siyasette istikrar şart. Başta Yeni Türkiye olmak üzere sosyal liberal politikalara
katkıda bulunacağım.

3

Ağustos

2002

AB Komisyonu, TBMM'nin AB Uyum Yasa Teklifi'ni kabul etmesinden memnun olduğunu bildirirken, Komisyon'un genişlemeden
sorumlu üyesi Verheugen, ''TBMM'yi, cesur kararından ötürü tebrik ediyorum'' dedi. Alman basını, reformları, "AB'ye doğru
önemli bir adım" olarak niteledi ve AB'nin Türkiye'ye bunun karşılığını vermesi gerektiğini yazdı. Temmuz ayında enflasyon
toptan eşyada (TEFE) yüzde 2.7, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 1.4 oldu. Yıllık enflasyon ise TEFE'de yüzde 45.9, TÜFE'de
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yüzde 41.3 olarak gerçekleşti.
6

Ağustos

2002

Başbakan Ecevit'in CNN TÜRK'e yaptığı "Derviş bir an önce karar versin" açıklamasına Devlet Bakanı Derviş'ten yanıt geldi.
Derviş, hükümetin bir bakanı olduğunu hatırlatarak, bakanlığını başarılı bir biçimde gittiği yere kadar sürdürmek isteğini
söyledi.

15

Ağustos

2002

Kemal Derviş, CHP’nin 'birleşelim' çağrısına ret cevabı veren Yeni Türkiye Partisi'ne katılmayacağını açıkladı. Baykal'ın çağrısını
çok olumlu bulduğunu söyleyen Derviş, solu birleştirme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

16

Ağustos

2002

YTP lideri İsmail Cem, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, ittifak arayışlarını sanal gündem olarak tanımladı ve "Biz eski parti
anlayışlarıyla ittifak aramıyoruz" dedi. Cem, "Biz halkımızla ittifakı, Türkiye koalisyonunu arıyoruz" diye konuştu.

17

Ağustos

2002

İstanbul'da, sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Kağıthane'de fırtınadan dolayı elektrik kablosunun
kopması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

18

Ağustos

2002

Nevşehir'deki Hacıbektaş Veli'yi anma törenlerinden dönen, 57 kişinin bindiği eski model otobüsün freni tutmayınca, facia
meydana geldi. Mersin'in Tarsus İlçesi yakınlarında otoyolda devrilen otobüste 33 kişi öldü, ardından meydana gelen zincirleme
kaza da dahil 38 kişi yaralandı.

20

Ağustos

2002

Kemal Derviş, gazetelerde Ecevit'in birlik için ''Düşünürüz'' demecini okuduğunu belirterek, ittifaktan hala umutlu olduğunu
söyledi. Baykal'dan solun tarihini dinlediğini ve Türkiye'nin sorunlarını görüştüklerini kaydeden Derviş, Oya Ünlü dışında
kimsenin kendisi adına açıklama yapamayacağını açıkladı.

22

Ağustos

2002

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, ilköğretim okuluna bilgisayar alımı için gerekli bir milyar lirayı karşılamak için bahçesindeki 80
ağaç kesildi. Okulu Koruma Derneği Başkanı, ağaçların tehlike yarattığını ve "çirkin" görüntü oluşturduğunu ileri sürdü.

23

Ağustos

2002

İstanbul'da, 30 milyar liranın üzerinde vergi borcu bulunan 6 bin 170 mükellefin maliyeye toplam 5 katrilyon 79 trilyon lira
ödemesi gerekiyor. En büyük vergi borcu olan kuruluş ise Tekel olarak ilan edildi.

24

Ağustos

2002

Gelin birde Avrupa’da camilere girin, imamlar olmuş politikacı, denetleyen yok ki… Diyanet İşleri, 3 Kasım'da
yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için din görevlilerini 'siyaset yapmamaları' konusunda uyardı. .

28

Ağustos

2002

Uluslararası Saydamlık Örgütü Transparency International'ın (TI) hazırladığı raporda Türkiye en fazla yolsuzluk yapılan ülkeler
arasında yer aldı. Geçen yıl 91 ülke arasında ''en temiz ülkeden kirliye'' yapılan sıralamada 54. sırada yer alan Türkiye, 2002
yılında 102 ülke arasında 64. sıraya yerleşti. Listede Etiyopya, Gana, Ürdün, Tunus, Türkiye'den daha temiz ülkeler arasında
bulunuyor.

30

Ağustos

2002

Milli atlet Süreyya Ayhan, Brüksel'de yapılan, "Memorial Van Damme Atletizm Yarışmaları"nda, 1500 metre bayanlarda
3.57.75'lik derecesiyle birinci oldu. Ayhan bu sonuçla kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.

3

Eylül

2002

Ağustos ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 2.1, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 2.2 oldu. Yıllık enflasyon ise
TEFE'de yüzde 43.9, TÜFE'de yüzde 40.2 olarak gerçekleşti.

4

Eylül

2002

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Bağcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de 50'nin
üzerindeki ev ve işyerinde su baskınları meydana geldi.

6

Eylül

2002

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliği önündeki engel ortadan kalktı. TCK'nın 312. maddesinden ceza alan
Erdoğan'ın, mahkumiyet kararının adli sicil kaydından silinmesi için yaptığı başvuru, Diyarbakır 4 Nolu DGM tarafından kabul
edildi. Hukukçulara göre, Erdoğan'ın parti başkanlığı önünde de engel kalmadı.

9

Eylül

2002

Diyarbakır DGM Başsavcılığı, 4 No'lu DGM'nin verdiği Erdoğan'ın adli sicil kaydının silinmesi yönündeki kararını inceliyor.
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13

Eylül

2002

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 3 Kasım'da yapılacak olan erken seçimin ertelenmesi halinde, Meclis'i fesih yetkisini
kullanabileceği mesajı verdi. Sezer, "Şartlar oluşursa, Meclis'i feshetme yetkimi kullanırım" dedi.

14

Eylül

2002

Beşiktaş'ta, freni patlayan halk otobüsü, bir otomobile ve İGDAŞ Regülatörü'ne çarptı. 1 kadın öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza
nedeniyle başlayan doğalgaz sızıntısı korkuya yol açtı.

17

Eylül

2002

Kapatılan Refah Partisi'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın milletvekili adaylık başvurusu reddedildi.

20

Eylül

2002

Yüksek Seçim Kurulu AKP lideri Tayyip Erdoğan, kapatılan RP lideri Necmettin Erbakan, eski HADEP lideri Murat Bozlak ve eski
SDP lideri Akın Birdal'ın milletvekili adayı olamayacağına karar verdi.

22

Eylül

2002

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk, YSK'nın, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ve kapatılan RP'nin genel
başkanı Necmettin Erbakan hakkındaki kararıyla ilgili ''Şeriatın kestiği parmak acımaz'' dedi.

23

Eylül

2002

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), AKP Lideri Tayyip Erdoğan'ın sabıka kaydının silinmesini kabul etmeyen Yargıtay
kararı aleyhine yapılan 'ihtiyati tedbir' başvurusunu reddetti.

24

Eylül

2002

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), AKP lideri Tayyip Erdoğan, kapatılan RP lideri Necmettin Erbakan, eski HADEP lideri Murat Bozlak ve
eski SDP lideri Akın Birdal'ın milletvekili adaylıklarının reddine ilişkin kararın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvuruyu oy
çokluğuyla reddetti. YSK, bu kararına gerekçe olarak YSK kararlarının ''kesin nitelik taşıdığını'' gösterdi.

26

Eylül

2002

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 3 Kasım seçimlerinde yarışacak adayların kesin listesini Resmi Gazete'de ilan etmesiyle birlikte,
ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. Seçimlere katılacak adayların dörtte birinin sabıkalı olduğu anlaşıldı. Hem de hırsızlık, adam
dövme, dolandırıcılık ve tecavüz gibi suçlardan.

27

Eylül

2002

TEMA Vakfı'nın verilerine göre, Türkiye'nin yüzde 90'nında erozyon yaşanıyor. Ülke genelinde yaklaşık 67 milyon hektar arazide
toprak giderek yok olurken, işlenen tarım alanlarının yüzde 75'inde de yoğun erozyon yaşanıyor. NASA'nın yaptığı bir
araştırmaya göre, erozyonun şiddetlenerek devam etmesi halinde Türkiye'nin büyük bir bölümünün 55 yıl sonra çöl olacağı
belirtiliyor.

28

Eylül

2002

Şanlıurfa'da, nükleer silah yapımında kullanılan 15 kilo 700 gram uranyum ele geçirildi. Doğu blokundan getirildiği sanılan
uranyumun değeri 5 milyon dolar.

29

Eylül

2002

Yapılan araştırmaya göre her 2 kadından biri fiziksel ya da psikolojik şiddete uğruyor. Şiddete maruz kalan kadınların yüzde
43'ü durumu kabullenirken sadece yüzde 6.4'ü boşanma yolunu tercih ediyor.

3

Ekim

2002

Ankara 2 No'lu DGM, idam cezasını savaş ve çok yakın savaş tehdidi dışında kaldıran yasa uyarınca, Abdullah Öcalan'ın idam
cezasını, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürdü. Duruşma yapılmaksızın oy birliğiyle alınan karar uyarınca Öcalan, yaşamı
boyunca şartlı tahliyeden yararlanamayacak. Eylülde TEFE yüzde 3.1, TÜFE yüzde 3.5 oldu. Yıllık enflasyon ise TEFE'de yüzde
40.9, TÜFE'de yüzde 37 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon TÜFE'de son 19 ayın, TEFE'de ise son 18 ayın en düşük seviyesine
indi.

5

Ekim

2002

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarihinde ilk yasal mitingini yarın Ankara'da gerçekleştirecek. TKP mitingi, "Paranın Saltanatına
Karşı Halkın Buluşması" adıyla Sıhhiye'de yapılacak.

8

Ekim

2002

Başbakan Ecevit, rahatsızlığı nedeniyle kendisi hakkında yapılan spekülasyonlar karşısında genel başkanlığı bırakabileceğini
açıklayarak, DSP'ye yönelik oyunu bozduğunu söyledi.

9

Ekim

2002

AKP Lideri Erdoğan, batık banka sahipleriyle yaptığı görüşme haberini verdiğimiz için bize tepki gösterdi:"Bizim politikamızı
onlar mı belirleyecek?" Peki, neyin haber olacağına Erdoğan mı karar verecek?
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12

Ekim

2002

Başbakan Ecevit, "Irak sorununun çığırından çıktı. Kuzey Irak konusunu daha önce güvenlik yönüyle ele alıyorduk. Artık ABD ile
siyasal boyutuyla da ele almamız gerekiyor. Aldatmaca şeklinde bir anayasa çıktı ortaya. Kabul edemeyiz" dedi.

14

Ekim

2002

PKK-KADEK Başkanlık Konseyi'nin son dönem kararları netleşiyor. Güvenlik birimleri, örgütün Avrupa'da "Sürgünde Kürt
Hükümeti" adında bir yapılanmayı amaçlandığını belirledi. Örgütün Avrupa'da başlatacağı hareket Belçika'da yapılanacak.

15

Ekim

2002

ABD, K.Irak'ı Irak operasyonu için ciddi bir seçenek olarak gördüğünü askeri ve sivil kanallardan Türkiye'ye resmen iletti. İstek
Türk topraklarının kullanımını ve askeri desteğini de içeriyor.

17

Ekim

2002

Başbakanlıkça oluşturulan heyetin Marmara Bölgesinde yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı rapor,deprem sonrasında yapılan
çalışmalara rağmen önemli sorunların varlığını tespit ediyor. Raporda, plansızlık ve eşgüdüm eksiklikleri vurgulanıyor,
imkanların eşit dağıtılmadığı ve prefabrik konutların büyük bir sorun teşkil ettiği belirtiliyor. Ayrıca vatandaşların kalıcı konutları
beğenmediği kaydediliyor.

19

Ekim

2002

Oyunlar bitmez... AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa etti. Erdoğan,
Anayasa Mahkemesi'nin 6 aylık ihtar süresinin dolmasına bir gün kala daha önce açıkladığı gibi istifasını verdi, fakat genel
başkanlıktan ayrılmadı.

20

Ekim

2002

ABD'nin Irak operasyonu komutanlığını üstlenmesine kesin gözle bakılan Orgeneral Tommy Franks ve NATO Avrupa Müttefik
Kuvvetleri Komutanı Joseph Ralston Ankara'ya geldi. ABD'nin Afganistan'daki birliklerinin komutanı olan Franks, Genelkurmay
Başkanı Özkök ve diğer üst düzey askeri yetkililerle görüşerek, olası bir operasyon öncesi Ankara'nın nabzını tutacak.

23

Ekim

2002

Başsavcı Kanadoğlu, AKP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

25

Ekim

2002

Türk televizyonlarında bu akşam, bir ilk gerçekleşiyor. Seçimin iki favori partisi CHP ve AKP'nin liderleri Deniz Baykal ve Recep
Tayyip Erdoğan, Uğur Dündar'ın yönettiği Seçim Arenası adlı canlı programda halkın karşısında. Tartışmaya ilişkin
düşüncelerinizi aktarmak için Hürriyetim'in anketini yanıtlayabilir, ya da mesaj hattına girip düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

30

Ekim

2002

AKP, dünkü Cumhuriyet resepsiyonunda, Cumhurbaşkanı Sezer'in "Başbakanın kim olacağına ben değil de milletvekili bile
olmayan bir parti genel başkanı mı karar verecek" sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, "Başbakanı AKP seçer, Sezer atar. Bunu
saptırmaya kimsenin selahiyeti yoktur" derken Yalçınbayır ise "Sezer'in işini zorlaştırmayız. Gerginlik istemiyoruz" dedi.

31

Ekim

2002

Başbakan Ecevit, seçimlere üç gün kala kameraların karşısına geçti ve "Görevimin başındayım. Başkanlığı gözlerim kapalı
bırakabilirim. Ancak hemen değil. Türkiye 4 Kasım'ı endişeyle bekliyor. Önce Türkiye'nin esenliğe kavuşturulması gerekir" dedi.
"Laik demokratik rejimin tehlikede" olduğunu belirten Ecevit, Sezer'in yetkilerini kullanmaya hakkı olduğunu söyledi.

1

Kasım

2002

Anayasa Mahkemesi, AKP'nin kapatılması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığına tedbir konulması istemiyle açılan
davada kararı, seçimlerden sonraya bıraktı. Mahkeme, savunma için AKP'ye 15 gün süre verdi.

3

Kasım

2002

AKP lideri Erdoğan, Başbakan adayı konusunda partisinin kurullarının çalışmaları tamamlamasını beklemek gerektiğini
belirterek, “Seçim sonuçları kesinleşsin bakarız” dedi.

4

Kasım

2002

Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e Hükümet'in istifasını sundu. 57. Hükümet, Sezer'in isteği
üzerine yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacak.

7

Kasım

2002

Büyük oyun (Ilımlı İslam) resmen başlıyor… ABD Büyükelçisi Robert Pearson, AKP lideri Erdoğan'ı seçimde alınan sonuçlar
için kutladı. Pearson, "Türkiye yeni bir lidere sahip oldu. Ülkem yeni liderle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi. Pearson Irak
konusundaki bir soruya ise "Bu sorunu barışcı yollardan çözme şansımız var" yanıtını verdi.

8

Kasım

2002

AKP'nin önde gelen isimlerinden Bülent Arınç, Erdoğan'a başbakanlık yolunu açacak olan Anayasa'nın 109. ve 76. maddelerinde
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değişiklik yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Seçim sonuçlarının, Erdoğan'ı başbakan olarak görme isteğini
yansıttığını savunan Arınç, "Eğer Sayın Sezer gerekli görürse referanduma gider" dedi.
11

Kasım

2002

BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın hazırladığı Kıbrıs'ta çözüm planı, taraflara sunuldu. Rum basınına göre plan, Türk tarafına
anayasal, Rum tarafına ise toprak konusunda istediklerini veriyor. Planda iki özerk bölge, dönüşümlü başkanlık, toprak iadesi ve
askersizleştirme yeralıyor.

12

Kasım

2002

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "Türk tarafının, BM planının toprak dağılımıyla ilgili bölümünden
memnun olmadığını" açıkladı. Denktaş, "Hiçbir tarafın memnun olduğunu sanmıyorum" dedi.

13

Kasım

2002

Oyunun Avrupa Birliği kısmı resmen başlıyor… AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 3 Kasım seçimlerinden sonra çıktığı
ilk yurtdışı gezisinde İtalya Başbakanı Berlusconi'den AB için destek sözü aldı.

14

Kasım

2002

AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Türkiye'nin AB üyeliğinin Kıbrıs, AGSP ve siyasi kriterler
konusundaki tavrına bağlı olduğunu belirterek, siyasi istekliliğin gösterilmesi halinde Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye'nin istekleri
açısından olumlu sonuç elde edebileceğini söyledi. 22. dönem TBMM, yemin töreniyle çalışmalarına başladı. 48 yıl aradan sonra
iki partiyle temsil edilen TBMM'de yer alan partilerin liderleri ise yemin edemiyor.

15

Kasım

2002

AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nden aranarak Köşk'e davet edildi. Gül'e yarın
Köşk'te başbakan olarak hükümeti kurma görevi verileceği iddia edildi. Ancak Gül kendisinin Köşk'ten arandığını doğrulamadı.

16

Kasım

2002

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 58. Cumhuriyet hükümetini kurmakla görevlendirdiği Kayseri Milletvekili Abdullah Gül,
Bakanlar Kurulu sayısının 23 artı 1 olacağını, Bakanlar Kurulu listesini çeşitli görüşmelerin ardından muhtemelen Pazartesi günü
Cumhurbaşkanı'na sunacağını bildirdi.

18

Kasım

2002

Sezer'den kabineye rötuş
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, yeni hükümetin düzenlenmesinde yaptığı
müdahalenin "dengeleri değiştirdiğini" söyledi.

20

Kasım

2002

Formula-1 Organizasyonu (FAO) Başkanı Bernie Ecclestone, 2005 yılındaki yarışların bir ayağı için İstanbul'u seçti. Türkiye
Otomobil ve Motorsporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu İstanbul'un teknik ve lojistik nedenlerle tercih edildiğini
söyledi.

21

Kasım

2002

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Strasbourg'a gidişinde uçakta yaptığı açıklamada, Başbakanlığı önündeki
en büyük engellerden biri olan Anayasa'nın 109. maddesinin bir ay içinde değiştirileceğini söyledi. Bir özdeyiş vardı, neydi?
Kendine Müslüman…

23

Kasım

2002

Başbakan Abdullah Gül hükümet programını Meclis'te okudu. Ekonomi ve adalet mekanizmasında reformlar yapacaklarını
belirten Gül, temel hak ve özgürlükler konusunda da anayasa değişikliğine gideceklerini söyledi. Hükümet Perşembe günü
güvenoylamasına gidecek.

24

Kasım

2002

Cumhurbaşkanı Sezer, laiklik ilkesi uyarınca devletin temel düzeninin din kurallarına dayandırılmasının olanaksız olduğunu
belirterek, ''Toplumun gündeminden çıkmış bulunan başörtüsünün yeniden sorun durumuna getirilmesinin kimseye yararı
yoktur'' dedi. Sezer, kamusal alanda başörtüsünü serbest bırakacak bir yasal düzenleme yapılmasının olanaksız olduğunu ifade
etti.

25

Kasım

2002

Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri Annan'ın sunduğu belgeyi kabul ettikleri yönündeki haberleri doğrulamadı. Denktaş, "Genel
Sekreter'den zaman istedik, kabul etmek veya etmemek başka bir şeydir, bakmak ve doğrultmak başkadır. 'Kabul ettik' diye bir
haber hatalıdır" dedi.
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27

Kasım

2002

Üniversitelere disiplin cezası affı, AB uyum paketi taslağına eklendi. Af, türbanlı oldukları için atılan öğrencileri de kapsıyor.
Paket görüşü alınmak üzere CHP'ye sunuldu.

28

Kasım

2002

58. hükümetin programına, 516 vekilden 346'sı kabul, 170'i ret oyu kullandı.

29

Kasım

2002

AKP hükümetinin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Ana gündemi Kıbrıs olan toplantıdan sonra açıklanan
MGK Bildirgesi'nde, Denktaş'ın "Çekincelerim var ancak müzakereye hazırım" tavrının desteklendiği vurgulandı.

30

Kasım

2002

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1978'de sıkıyönetim ilanıyla başlayan olağanüstü koşullar bugün sona erdi. 1987'de Bingöl,
Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van'da ilan edilen Olağanüstü Hal Uygulaması, bugün saat 17.00'den
itibaren Diyarbakır ve Şırnak'ta da kaldırıldı. Tam 46 kez uzatılan OHAL uygulaması süresince bölgede 6 süper vali görev yaptı.

2

Aralık

2002

YSK, AKP'nin itirazı üzerine Siirt'teki seçim sonucunu iptal etti. Karar, Erdoğan'a Başbakanlık yolunu açacak sürecin de ilk adımı.
AKP önce 76. maddeyi değiştirecek, ardından 60 gün içinde yenilenecek seçimlerde Erdoğan Meclis'e girecek.

6

Aralık

2002

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Rum kesiminin 12 Aralık'ta AB'ye girmesi halinde müzakerelerin devam etmesinin
imkânsızlaşacağını söyledi.

9

Aralık

2002

Türkiye'nin, olası Irak Operasyonu'nda nasıl bir tavır takınacağı belirlendi. Strateji, savaştan kaçınmak ve K. Irak'taki
oluşumlara engel olmak üzerine kurulu.

10

Aralık

2002

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı George Bush'un 48 saat içinde Avrupa Birliği başkanlarını bir kere daha arayıp
Türkiye ile ilgili düşüncelerini ileteceğini söyledi.

11

Aralık

2002

AB Komisyonu'nun kamuoyu araştırmaları kurumu Eurobarometre, AB kamuoyunun en fazla söz ettiği adayın Türkiye olduğunu,
Türkiye'nin son iki ayda ''itibar kazandığını'' bildirdi. Araştırmada, Türkiye'deki seçimlerin ve Avrupa Konvansiyonu Başkanı
d'Estaing tarafından başlatılan Türkiye tartışmalarının bu gelişmede önemli etken olduğu kaydedildi.

14

Aralık

2002

Sözlere bak hizaya gir! Yaklaşık 5 yıldır iktidardasınız. AB yolunda bir adim ileri atılabildiniz mi?
Başbakan Gül, Kopenhag'a giderken müzakere tarihi olarak 2004 başını hedeflediklerini fakat tarihin 2004 sonu olarak çıktığını
söyledi. Gül, artık AB'nin Türkiye'yi değil, Türkiye'nin AB'yi zorlar hale geldiğini ifade ederek "Yeni bir ray döşenmiştir" dedi.

15

Aralık

2002

Dondurucu soğukların etkisindeki Doğu Anadolu Bölgesi'de hava sıcaklığı eksi 28 dereceye kadar düştü.

18

Aralık

2002

Çankaya Köşkü'nde yapılan dış politika konulu toplantıdan KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'a tam destek çıktı. Sezer
başkanlığında Başbakan Gül, Genelkurmay Başkanı Özkök ve Dışişleri Bakanı Yakış ile Denktaş'ın katıldığı zirvenin ardından
KKTC halkının her durumda desteklendiği ifade edildi. Irak konusunda Türkiye'nin barışçı çözümden yana olduğu da
tekrarlandı.

19

Aralık

2002

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AKP Lideri Tayyip Erdoğan'a milletvekiliği yolunu açacak Anayasa'nın 3 maddesini
değiştiren Anayasa değişiklik paketini veto ederek tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye gönderdi.

21

Aralık

2002

!!! Dikkat !!!
Tüm dünyadaki insan hakları uygulamalarını izleyen 'Özgürlükler Evi' isimli sivil toplum örgütü, 2002'de özgürlükler bakımından
en fazla kazanım elde eden ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini açıkladı. Türkiye'nin hala "yarı özgür" ülkeler sıralamasında
yeraldığı örgütün 192 ülkeyi kapsayan 2002 yılı araştırmasında, ordunun siyasi alana müdahale etme potansiyeli ve medeni
haklar konusunda eksiklikleri olduğu da belirtiliyor.

25

Aralık

2002

ABD'ye henüz yanıt verilmemesine karşın olası Irak operasyonuna yönelik hazırlıklar bile Türkiye'ye ek maliyet getirmeye
başladı. 10 bin asker, kışı kar kaplı açık arazi ve dağlarda geçirecek.
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31

Aralık

2002

Cumhurbaşkanı Sezer, Mali Milat Yasası'nı kara para ile mücadalede etkisiz kalacağını gerekçe göstererek tekrar görüşülmek
üzere Meclise'e gönderdi. Öte yandan Sezer, değiştirilmeden bir kez daha Köşke gönderilen AKP lideri Erdoğan'a milletvekili
olma ve Başbakanlık yolu açan Anayasa değişikliğini ise onayladı.

2

Ocak

2003

AKP liderinin mahkumiyet sonucunu ortadan kaldıran tasarı, Meclis'ten geçti. Böylece Erdoğan'ın vekilliği önünde engel
kalmadı.

3

Ocak

2003

2002 yılı enflasyonu hükümetin yüzde 31 olan hedefinin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon toptan eşya fiyatlarında (TEFE)
yüzde 30.8, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) yüzde 29.7 oldu. Enflasyon aralık ayında TEFE'de yüzde 2.6, TÜFE'de ise yüzde
1.6 olarak açıklandı.

6

Ocak

2003

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Siirt'teki seçimler için istifa edecek adayların yerine aday bildirimi için son tarih olan 23
Ocak'tan önce bir adaylık kararı almalarının söz konusu olmadığını söyledi.

8

Ocak

2003

Türk Hava Yolları'nın Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Konya adlı yolcu uçağı Diyarbakır'a inişi esnasında henüz bilinmeyen bir
nedenle düştü. Çarpma esnasında üçe ayrılıp alev alan uçakta 80 kişi bulunuyordu. Uçaktan şu ana kadar 6 kişi yaralı olarak
kurtarıldı.

11

Ocak

2003

ANAP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık yarışını Ali Talip Özdemir kazandı. Özdemir, 1078 delegeden 640'ının
oyunu alarak Genel Başkan seçildi. En yakın rakibi Lütfullah Kayalar da 428 oy aldı.

19

Ocak

2003

NATO Genel Sekreteri George Robertson, Türkiye'nin Irak konusunda karşılaşacağı herhangi bir saldırıda NATO tarafından ''tam
destek'' göreceğini söyledi. Robertson, NATO üyesi her ülkenin saldırıya uğradığında ittifakın 5. ve 4. maddelerinin
uygulanmasını talep etme hakkı bulunduğunu da vurguladı.

21

Ocak

2003

Türkiye bir yandan Ankara'da ABD ile savaş pazarlığı yaparken, diğer yandan da barışçı çözüm için çaba harcıyor. Hafta başında
ABD Genelkurmay Başkanı Org. Myers'ı ağırlayan Ankara, perşembe günü İngiltere Genelkurmay Başkanı Boyce ile Almanya
Dışişleri Bakanı Fischer'ı konuk edecek. Aynı gün İstanbul'da ise beş bölge ülkesi barışçı çözüm için biraraya gelecek.

22

Ocak

2003

Anayasa Mahkemesi, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığının daha önce düştüğü gerekçesiyle, tedbir kararı
alınmasını gereksiz buldu. Karar kulislerde "formalite" olarak değerlendiriliyor ve Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçilmesine
engel olmadığı belirtiliyor.

24

Ocak

2003

10 yıl önce bombalı saldırı sonucu kaybettiğimiz gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastinin arkasındaki sis perdesi hala
aydınlatılamadı.

25

Ocak

2003

Denktaş, Erdoğan'a "Türkiye milli davadaki prensiplerden vazgeçtiyse, 'planı bu şekilde kabul ederim' diyorsa, o zaman olduğu
gibi kabul edecek birisini bulur, imzayı atar, bu iş biter" dedi.

27

Ocak

2003

Pülümür'de bir kişinin hayatını kaybettiği 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3.0 ile 3.8 arasında değişen 29
tane artçı meydana geldi. Uzmanlar 5.4 büyüklüğünde bir artçı daha bekliyor.

28

Ocak

2003

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs konusunda bugüne kadar söyleyegeldiklerinden farklı birşey söylemediklerini
belirterek, "Denktaş medya aracılığıyla konusmamalıydı" dedi. Erdoğan, Denktaş'ın kişisel sürtüşmeye girmesinin doğru
olmadığının da altını çizdi.

30

Ocak

2003

Türkiye, ABD'nin Irak'a harekatı halinde, Irak'ın olası saldırısı karşısında NATO'dan destek talebinde bulunacağı bildirildi.
Türkiye'nin NATO nezdinde destek için girişimde bulunmadan önce, ABD'nin konuyla ilgili önerisinin karara bağlanmasını
bekleyeceği öğrenildi.
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31

Ocak

2003

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından hükümete, Irak operasyonunda ulusal çıkarların korunması için, TBMM'ce gerekli
görülen askeri önlemlere işlerlik kazandırmaya yönelik kararların alınmasını tavsiye kararı çıktı.

2

Şubat

2003

TBMM'nin 22. yasama döneminde çıkan 31 yasadan 4'ü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yeniden görüşülmek
üzere TBMM'ye geri gönderildi.

3

Şubat

2003

Enflasyon ocak ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 5.6, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 2.6 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 32.6, TÜFE'de yüzde 26.4. oldu.

5

Şubat

2003

Başbakan Gül, gazetelerin Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada, "Artık stratejik ortağımız ABD ile beraber hareket etmemiz
gerektiğine inanıyoruz" dedi. "Günah bizden gitti" diye konuşan Gül, Kuzey Irak'ta Türk askerlerinin sayısının Amerikan
askerlerinden fazla olacağını da belirtti.

8

Şubat

2003

Yoğun kar yağışı ve tipi,yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, Bolu'da 491, Düzce'de 20 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Mersin ise şiddettli fırtınaya teslim oldu. Türkiye ve ABD 6 üssün kullanılması ve Türk topraklarına 50 binden fazla asker
sokulmaması konularında anlaştı. Anlaşma TBMM'nin onayından sonra yürürlüğe girecek. Mersin ve İskenderun limanlarına
gemilerle gelecek askerlerin Mart ayı başında Irak sınırına yerleşmesi bekleniyor. İngiliz uçaklarına ise, üs kullanma izni
verilmedi.

9

Şubat

2003

Belçika, NATO'nun muhtemel bir Irak operasyonu öncesinde Türkiye'yi korumak için Patriot füze sistemi ve AWACS erken uyarı
uçakları göndermesini engelleyeceğini açıkladı. Belçika Dışişleri Bakanı Michel, bu kararı "savaş mantığına girmemek için"
aldıklarını söyledi.

11

Şubat

2003

Fransa, "Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya kesin olarak kararlıyız" dedi. Belçika da NATO'da veto kullanmalarının Türkiye'nin
savunmasıyla ilgili olmadığını açıkladı. NATO Konsey toplantısında ise yeni bir taslak metin sunuldu ancak veto kullanan
ülkelerin elçileri ise yetki istemek için toplantıyı erteletti.

13

Şubat

2003

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi yöneticilerinin temyiz
için yaptıkları başvuruyu reddetti. NATO Konseyi'nin Türkiye'nin yardım talebini görüşmek üzere bugün yapması beklenen
toplantı, anlaşma sağlanamaması üzerine son dakikada iptal edildi.

15

Şubat

2003

Bugün, yüzlerce kentte, milyonlarca insan savaşa karşı sokağa çıktı. Dünyanın büyük şehirlerinde gerçekleştirilen, milyonlarca
kişinin katıldığı küresel eylemlerle ABD'nin Irak'ta savaş girişimi protesto edildi. Bu akşam saat 20.00'de Türkiye ve dünyanın
birçok kentinde barış için 1 dakika karanlık eylemi gerçekleştirilecek.

18

Şubat

2003

Beyaz Saray, Irak savaşına destek karşılığında Türkiye'nin yaklaşık 26 milyar dolarlık ekonomik yardım paketini kabul etmesi
için "karar verme zamanının" geldiğini belirtti. Eğer Türkiye ekonomik bağımsızlığını kazanamazsa daha çok desteğe ihtiyacımız
olacak…

19

Şubat

2003

ABD, Büyükelçisi Pearson aracılığıyla Ankara'ya "Türk askerine Türk komutanı kabul ettik, taahhütleri de yazılı vereceğiz"
mesajı gönderdi ardından da, "fazla zaman kalmadı" diye uyardı. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Powell Başbakan Gül'ü telefonla
aradı. Görüşmede Türkiye'nin Irak sorununa ilişkin olarak ABD'ye ilettiği talepler ele alındı.

20

Şubat

2003

Türkiye'de son üç yılda 4 bin 600 kişi işkence gördüğü gerekçesiyle mahkemelere başvurdu. Yapılan başvurular hesaplandığında
ortalama günde 4 kişinin işkence gördüğü ortaya çıkıyor.

24

Şubat

2003

Başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçede okullar kar nedeniyle yarın da tatil edildi. TEM Otoyolu'nun Silivri-Selimpaşa
arasıdaki bölümü ulaşıma kapandı.
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26

Şubat

2003

AKP Grup toplantısında milletvekillerini tezkereye ikna etmek için ABD ile birlikte hareket edilmemesi halinde, Kürt devleti
kurulacağı, Türkiye'nin AB ve Kıbrıs konusunda yalnız kalacağı, ekonomide çöküntü yaşanacağı uyarısı yapıldı. Bugün Kuzey
Irakta fiilen bir Kürt devleti yaratılmadı mı? Bağımsız bir devlet diyemeyeceğim çünkü kesinlikle kendi ayakları üzerinde
durabileceğine inanmıyorum…

1

Mart

2003

TBMM Irak konusundaki olağanüstü toplantısında Türk askerinin yurtdışına gönderilmesi ve yabancı ülke askerlerinin Türk
topraklarında bulunmasına ilişkin tezkere 264 evet oyuna karşılık salt çoğunluk olan 267 bulunamadığı gerekçesiyle reddedildi.

3

Mart

2003

Şubat enflasyonu TEFE'de yüzde 3.1, TÜFE'de ise yüzde 2.3 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 33.4, TÜFE'de
yüzde 27 oldu.

4

Mart

2003

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen "Kıbrıs sorununun çözülmemesi halinde, Türkiye'nin üyelik
müzakerelerine başlaması zor olur" dedi.

6

Mart

2003

ABD ile üs modernizasyonu için imzalanan mutabakatın, Amerikan ordusuna Türk üs ve limanlarında inşaat yapabilmenin yanı
sıra daha geniş haklar tanıdığı ortaya çıktı.

8

Mart

2003

TBMM Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan'ın Siirt'ten milletvekili seçilip başbakan olmasıyla, devletin tepesinde sert üslubun hákim
olacağı yorumunu yanıtladı.
TBMM Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan'ın başbakan olmasıyla devletin tepesinde ‘delikanlı ve dik duran’ üslubun hakim olacağını
söyledi. Arınç, Gül, Erdoğan ve kendisinin hiç ayrılmadılarını belirterek, ‘‘Bizi kimse birbirimize düşüremez. Aslanlar gibiyiz’’
dedi.

11

Mart

2003

59. Hükümet'i kurma süreci hızla işliyor. Başbakan Abdullah Gül'ün istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Sezer, ardından Köşk'e
davet ettiği AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yeni hükümeti kurma görevi verdi. Erdoğan, en kısa zamanda yeni Bakanlar
Kurulu'nu Sezer'e sunacağını açıkladı.

12

Mart

2003

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Abdullah Öcalan'ın adil yargılanmadığına ilişkin aldığı kararı Büyük Daire'de
temyiz edeceğini açıkladı.

13

Mart

2003

Anayasa Mahkemesi, HADEP'in, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması gerekçesiyle temelli olarak
kapatılmasına karar verdi.

14

Mart

2003

Cumhurbaşkanı Sezer, AKP lideri Erdoğan'ın sunduğu Bakanlar Kurulu listesini onayladı. Erdoğan'ın açıkladığı 59. Hükümet'te
Yalçınbayır, Yakış ve Sütlüoğlu yer almadı. Kabine'ye yeni isim de girmedi. Sadece bazı bakanların yerleri değişti.

15

Mart

2003

58. Hükümetin Başbakanı Abdullah Gül görevi 59. Hükümet'i kurmakla görevlendirilen Ak Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'a
devretti. Erdoğan, görevi devraldıktan sonra Gül ve bakanlarına teşekkür ederek, yeni hükümetin ilk olarak halkın beklentilerini
karşılayacağını ve devletin itibarını yükselteceğini söyledi.

20

Mart

2003

Amerikan ve İngiliz birlikleri Irak'a güneyden girdi. Kuveyt sınırından giren birliklerin Umr Kasr ve Safvar kentlerini ele geçirdiği
bildirildi. Fav kentinin de kuşatıldığı belirtildi. Irak yönetimi Umr Kasr'ın düştüğünü yalanladı. Irak askerlerinin Basra'nın
güneyinde direniş gösterdiği gelen haberler arasında. K. Irak'a Türk askeri gönderilmesi ve hava sahasının yabancı güçlere
açılmasına ilişkin yetki tezkeresi, Meclis'te yapılan oylamada 202 ret oyuna karşılık, 332 oyla kabul edildi.

24

Mart

2003

ABD'nin Irak'ı kısa sürede teslim alma planları altüst oldu. Fransız haber ajansı AFP, Irak kuvvetlerinin beklenmedik şekilde
direnişi ve Türkiye üzerinden kuzey cephesinden vazgeçilmesinin ABD'yi zora soktuğunu ifade etti. Savaşın uzaması ihtimalinin
doğması ise uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesine yolaçıyor.
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27

Mart

2003

ABD'den para yardımı geleceğine yönelik haberler Borsa'ya yüzde 2.40 oranında değer kazandırdı. TCMB'nin kurlarına göre
dolar, 1.708.266 liradan kapandı.

28

Mart

2003

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı kaçırıldı. Uçağı Atina Havaalanı'na yakıt ikmali için indiren
Özgür Gençaslan adlı korsan eylemini yaklaşık 4.5 saat sonra bitirdi. Cep telefonlarından ulaşılan yolcular uçaktan indiklerini ve
korsanın nerede olduğunu bilmediklerini belirtti.

1

Nisan

2003

ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı ile
görüşecek olan Powell'ın Kuzey Cephesiyle ilgili görüşmeler yapması bekleniyor.

3

Nisan

2003

Enflasyon şubat ayında oranları TEFE yüzde 3.2, TÜFE ise yüzde 3.1 olarak açıklandı.

4

Nisan

2003

73 yaşındaki Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 43 yaşındaki oğlu Mustafa V. Koç'a devretti.

9

Nisan

2003

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Türkiye'nin, AB üyeliği önünde yaratılan bahaneleri aşacağını
söyledi. Daha öğreneceğiniz çok şey var, bunlarda bahane bitmez… Savaşın 21. gününde ABD, büyük bir direnişle
karşılamadan Bağdat'ın merkezine girdi. Kent merkezindeki ABD askerlerini bir grup Iraklı sevinç gösterileriyle karşıladı. Firdevs
Meydanı'ndaki Saddam Hüseyin heykeli halk ve ABD askerleri tarafından yıkıldı. Saddam rejiminin sona erdiği yorumu yapılıyor.

10

Nisan

2003

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Kerkük'e giren KYB'ye bağlı Kürtlerin çıkarılacağını söylediğini
açıkladı. Gül, peşmergeleri beraber çıkarma önerisi üzerine Powell'ın bunu yeni paraşütçü birlikleriyle kendilerinin yapacağını
söylediğini duyurdu. Gül, KDP lideri Barzani'nin de Talabani'ye bağlı peşmergelerin Kerkük'e girmesine karşı olduğunu bildirdi.
Bir KYP yetkilisi ise ABD'nin sözünü dinleyeceklerini söyledi. ?????????????????

13

Nisan

2003

Kuzey Iraklı Kürt lider Talabani, bölge ülkelerinin Irak'ın içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi. Barzani ise Türkiye'den
"Kerkük'teki petrol alanları üzerindeki iddialarından vazgeçmesini'' istedi.

15

Nisan

2003

İstanbul'da bugün Hakimevi ile iki ayrı McDonalds restoranında patlamalar meydana geldi. Bombalı saldırılarda 1 kişi yaralandı.

16

Nisan

2003

AB'nin en büyük genişleme hareketinde çok önemli bir adım daha atıldı. 10 yeni üye ülkenin katılım anlaşması imza töreni
Atina'da yapıldı. 'Kıbrıs Cumhuriyeti' adına üyelik anlaşmasını imzalayan Rum lider Tasos Papadopulos, "Güç kullanılarak
dayatılan suni duvarlar ve ayırıcı hatlar, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlarla birleşik olarak Avrupa yolunda ilerlemelerini
engelliyor'' dedi.

17

Nisan

2003

Milli Savunma Bakanı Gönül , ABD'nin, Türkiye'den Irak'ın yeniden inşasında görev yapmak üzere asker verip veremeyeceğini
sorduğunu söyledi. Hükümetin ABD'nin talebini incelediği belirtiliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Pearson da Dışişleri Bakanlığı
Müsteşar Vekili İlgin ile görüştü.

18

Nisan

2003

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin 4.gözden geçirme dönemini tamamlayarak, yaklaşık 701 milyon dolar tutarındaki yeni
kredi dilimini serbest bıraktı.

19

Nisan

2003

Yunanistan Başbakanı Simitis Türkiye'nin Irak sorunu nedeniyle Kıbrıs konusuna eğilemediğini belirtti. Simitis ayrıca Kıbrıs
Türkleri için uyum paketi ve yardım konusunda çalıştıklarını söyledi. AKP “hükümeti” hangi konuyla ilgilendi ki can
damarlarımızdan biri olan Kıbrıs ile ilgilensin.

20

Nisan

2003

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Başkanlık ve yarı başkanlık sistemi benim siyasette arzumdur. Olmasını isterim, arzu
ederim'' dedi. Kendisi için ideal olanın Amerikan modeli olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bunu başarması halinde, ciddi
bir sıçrama yapacağına inandığını bildirdi.

22

Nisan

2003

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 23 Nisan dolayısıyla vereceği resepsiyona, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının
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katılmayacağı bildirildi. Tartışmalı resepsiyona Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılmayacağı belirtildi. CHP de daha
önce resepsiyona boykot uygulayacağını açıklamıştı.
23

Nisan

2003

TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Meclis'in 83.açılış yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği
resepsiyona Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve kuvvet komutanları, Anayasa
Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya katılmadı.

24

Nisan

2003

Irak'ta geçici yönetimin başına getirilecek emekli general Jay Garner'ın Kerkük'ün Kürt kenti olduğu yönündeki açıklamaları
Ankara'yı rahatsız etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Diriöz, Garner'ın açıklamalarının Ankara mutabakatına aykırı olduğunu
söyledi.

25

Nisan

2003

Dışişleri Bakanı Gül, Time dergisinin 12 Türk subayın Türkmenlere silah verirken yakalandığı haberiyle ilgili olarak "Bizden
duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyin" dedi.

26

Nisan

2003

Milli Güvenlik Kurulu'nun 30 Nisan'da yapılacak toplantısına sunulmak üzere hazırlanan "İrtica Raporu"nda, Dışişleri
teşkilatlarının bağlantı kurması istenen Milli Görüş ve Fettullah Gülen grubu ile ilgili ayrıntılı bilgi yeralıyor. Rapora göre, iki
grubunda da şeriat devleti kurmak için faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.

28

Nisan

2003

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günther Verheugen, Türkiye'nin AB'ye katılımının ekonomik ve jeostratejik
açıdan cazip yanları bulunduğunu, ancak bu katılımın bazı sorunları beraberinde getireceğini söyledi.

29

Nisan

2003

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nin Barla Beldesinde askeri helikopter düştü 4 asker şehit oldu.

30

Nisan

2003

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında yapılan toplantıda iç ve dış
gelişmeler değerlendirildi. Yayınlanan bildiride "Devletin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesinin önemi ve titizlikle korunması
vurgulanmıştır" ibaresi dikkat çekti.

1

Mayıs

2003

Bingöl'de saat 03:27'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapıların neredeyse tamamı kamu binası.
Çeltiksuyu'nda yıkılan ilköğretim okulunun yatakhanesinin enkazının altında ise en az 100 öğrenci kaldı. Binanın kolonları
çökerken katları çelik ranzalar ve dolaplar tuttu. Saatlerdir enkaz altında olan öğrencilerden 79'u kurtarıldı.

2

Mayıs

2003

Çeltiksuyu'ndaki okul enkazında yapılan çalışmalarda umutlar giderek tükeniyor. Vali Yardımcısı Aydın, sesli, görüntülü ve
köpekli arama-kurtarma çalışmalarında canlıya rastlanmayınca, ağır iş makinelerini devreye soktuklarını söyledi. Enkaz altında
halen yaklaşık 70 öğrenci bulunduğu tahmin ediliyor. Batılı deprem uzmanları 6.4'lük bir depremin Türkiye'de neden bu kadar
çok can kaybına yol açtığını anlamaya çalışıyor. Dünya basını da yapılaşmadaki sorunlara dikkat çekiyor.

7

Mayıs

2003

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'in açıklamalarına ilişkin
olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman kendine düşen görevi demokratik yollarla, usulüne uygun yerine getirdiğini
söyledi. Kültür Bakanlığı Irak'ta yağmalanan el yazmalarının bilançosunu çıkardı. Irak'ın 113 kütüphanesinde bulunan toplam 82
bin 258 el yazmasının akibeti bilinmiyor.

8

Mayıs

2003

ABD, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki askerlerini çekmesi karşılığında bölgedeki PKK-KADEK militanlarını silahsızlandırmayı teklif etti.
Türkiye tarafından gözden geçirilen plana göre, militanlara “ya silah bırakıp Irak vatandaşı olun, ya da bu bölgeyi terk edin”
önerisi sunulacak. ABD, 6 ay içinde örgütü bölgeden çıkarmayı planlıyor.

9

Mayıs

2003

KKTC'ye bir günlük ziyarette bulunan Başbakan Erdoğan, Türkiye ve KKTC'nin adada her iki halkın lehine olacak adımları
atmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara yönelik her türlü ambargonun kaldırılmasından yana
olduklarını belirterek, ''Türkiye buna hazırdır, Yunanistan'ın da aynı cesareti göstermesi gerekir'' dedi. IMF'nin olumlu
açıklamaları, ekonomik verilerdeki düzelmeler ve her kesimden gelen yoğun döviz satışı nedeniyle dolar serbest piyasada
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1.500.000 liranın altında indi.
14

Mayıs

2003

Dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına, Marmaris'in yanı sıra İçmeler, Armutalan ve Beldibi'ndeki orman söndürme
ve itfaiye ekiplerine bağlı orman işçileri müdahale etti. Arozözler, iş ve itfaiye araçları ile sürdürülen söndürme çalışmalarına
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan da askeri birlikler katıldı.Yangında, 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.Yangına, piknik
yapmaya gelen 10 kişilik grubun yaktığı ateşin neden olduğu, bu kişilerin aranmasına devam edildiği belirtildi.

15

Mayıs

2003

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu temsilcisi Günter Verheugen, İtalya Başbakanı Berlusconi'nin Türkiye ziyareti
sırasında "Türkiye AB'ye 2007 yılında üye olabilir" açıklamasını "ilginç, sürpriz ve aşırı iddialı" bulduğunu söyledi. Verheugen,
hükümetin reformları yerine getirmek için güçlü iradeye sahip olduğunu belirtti. Uyan artık Türkiye adamlar seni öyle
güzel uyutuyorlar ki

17

Mayıs

2003

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs vatandaşlarının, 22 Mayıs'tan itibaren Türkiye'ye vizesiz giriş yapabileceklerini
söyledi. Kapıların tüm Güney Kıbrıslılar'a 40 yıl aradan sonra ilk kez açılacağını belirten Erdoğan, Rumların 1 ay Türkiye'de
kalabileceğini belirtti. Erdoğan, Yunanistan'dan da aynı adımı atmasını beklediklerini kaydetti.

18

Mayıs

2003

Adalet Bakanı Çiçek, yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında en büyük engelin, Anayasa'nın ''sır'' kavramı olduğunu belirterek,
''Yapılacak yasal düzenlemelerle bu sır kavramını, olabildiğince güncelleştirmek, tanımlamak gerekiyor. Dokunulmazlıkla ilgili
madde yolsuzlukların önünde bir engelse, değiştirelim" dedi.

19

Mayıs

2003

Yunanistan'dan sonra AB dönem başkanlığını üstlenecek İtalya'nın Başbakanı Berlusconi, Türkiye'yi de içine alan geniş bir
Avrupa'dan yana olduğunu söyledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve
KKTC'de kutlanıyor.

20

Mayıs

2003

Ankara'nın Kızılay Ziya Gökalp Bulvarı'nda bir kafede meydana gelen patlamada, 1 kişi öldü. Patlamaya tuvalete konan bir
bombanın neden olduğu açıklandı.

22

Mayıs

2003

Türkiye, 1963'ten beri sınırı kapattığı Kıbrıslı Rumları bugünden itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla kabul etmeye başladı.
İlk Kıbrıslı Rum grubu, 40 yıl aradan sonra, İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

23

Mayıs

2003

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda hükümet tarafından verilen genel görüşme önergesi TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve
CHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece hem iktidar hem de muhalefet AB konusundaki ittifaklarını yeniden teyit
etti.

26

Mayıs

2003

Genelkurmay Başkanı Özkök, "genç subaylar rahatsız" haberiyle ilgili olarak gazetelerin Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada
tedirginliğin TSK'nın tümünde olduğunu belirtti. Özkök, irticai kadrolaşmadan şikayet etti ve ordu içinde görüş ayrılığı
bulunmadığını vurguladı. Özkök 28 Şubat'ın sebebi ortadan kalkmadan sonucunun devam edeceğini sözlerine ekledi.

28

Mayıs

2003

Uluslararası Af Örgütü'nün 2002 raporuna göre, Türkiye'de kötü muamele ve işkence yaygın bir şekilde devam ediyor.

1

Haziran

2003

Başbakan Erdoğan'dan kadrolaşma iddalarına sert yanıt: "Birileri buralardan nemalanıyordu, rahatsızlıklarının sebebi bu"

2

Haziran

2003

Aziz Nesin öncülüğündeki bir grup aydın tarafından 1984 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Evren ve TBMM'ye verilen 'Aydınlar
Dilekçesi' yeniden gündeme geldi. Dilekçeyi TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na sunan Şanar Yurdatapan, 19 yıl önce verilen
dilekçeyle ortaya konan sorunların bugün de sürdüğünü söyledi.

3

Haziran

2003

Dövizdeki gerilemenin etkisiyle enflasyon mayıs ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde -0.6, tüketici fiyatları endeksinde
(TÜFE) ise yüzde 1.6 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 33.7, TÜFE'de yüzde 30.7 oldu.

5

Haziran

2003

TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Sözcüsü AKP Amasya Milletvekili Hamza Albayrak, Türkiye bütçesinin üçte birinin
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yolsuzluğa, üçte birinin israfa gittiğini, geriye kalan üçte birinin de ancak diğer işlere ayrılabildiğini söyledi.
7

Haziran

2003

Sivas-Erzincan karayolunda bir yolcu otobüsü Erzincan'a yaklaşık 30 kilometre kala tünel girişindeki duvara çarptı. Kazada 27
kişi öldü

8

Haziran

2003

Gelir vergisi beyannamelerine göre, sadece noterler sanatçılar gibi bir kaç meslek kendini kurtarıyor. İhracatçılar, avukatlar ve
doktorlar ise, yoksulluk sınırının altında gelir beyan ettiler. Aralarında sanayiciler müteahhit ve kuyumcuların da bulunduğu
büyük bir kesim ise, açlık sınırının bile altında gelir bildirdi.

9

Haziran

2003

Depremin deniz altındaki fiber optik kablolara verdiği zararla başlayan internet arızasında, çözüm tarihi bir kez daha ileri atıldı.
"6 Haziran'da giderilecek" denilen arızanın, daha sonra "9 Haziran'da çözüleceği" belirtilmişti. Günlerdir yurtdışı
bağlantılarındaki sorun yüzünden Türk kullanıcıların mağdur olduğu arıza için Türk Telekom yetkililerinin verdiği yeni tarih ise
11 Haziran!

12

Haziran

2003

Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, 57. hükümetin "ikinci adamı" eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ı dinledi.
Özkan, MGK toplantısında yaşanan olaylarla ilgili "Bu bir siyasi kriz değildi. Eğer siyasi kriz olsaydı böyle bir olaydan sonra ya
başbakan istifa etmeli, ya beni görevden almalı ya da cumhurbaşkanı görevden ayrılmalıydı" dedi.

16

Haziran

2003

ACABA… Dışişleri Bakanı Gül, 2004 yılı sonunda IMF ile yürütülen ekonomik programın başarıyla bitmiş olacağını belirterek,
''Ondan sonra IMF'ye ihtiyaç kalmayacak'' dedi.

17

Haziran

2003

ABD'li profesör Peter Galbraith, Irak için Kanada veya Bosna benzeri "gevşek bir federasyon" önerdi. Galbraith, Kürtlerin on yıl
sonra Irak'tan ayrılabileceğini de öne sürdü. Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, bazı yolsuzluk iddialarını açıklığa
kavuşturmak üzere Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nde inceleme başlattı. Özellikle uçak alımlarına ilişkin iddialar hakkında
belge toplanıyor.

20

Haziran

2003

Kayseri'de bir Kuran Kursu binası çöktü, 10 öğrencinin hayatını kaybettiği olayda, 13 kişi sağ kurtarıldı. Olayla ilgili olarak
soruşturma başlatıldı ve iki kişi gözaltına alındı. KKTC, Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir gündem maddesi olan mal-mülk
konusunun takas ve tazminat yoluyla halledilmesi için yasa hazırlıyor. Tasarıya göre, tazminatını alan bir Rum, Kuzey'de
bıraktığı taşınmaz malları için mülkiyet hakkı iddiasından vazgeçecek.

22

Haziran

2003

Genelkurmay, 18 ay olan askerlik süresinin 15 aya, 16 ay olan yedek subaylık süresinin 12 aya; kısa dönem askerlik süresinin
de 8 aydan 6 aya indirilmesi yönündeki hazırlıklarını tamamladı. Uygulama, 15 Temmuz 2003'ten itibaren geçerli olacak ve
halen vatani görevlerini yerine getirenleri de kapsayacak. Genelkurmay bu konudaki önerisini hükümete sunacağını açıkladı.

23

Haziran

2003

Genelkurmay, "Kuvvet 2020" adlı yeniden yapılanma projesiyle TSK'da köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Etkin, hızlı ve
yeni şartlara uyumlu bir ordu oluşturmak amacıyla, asker sayısının 300 bine kadar indirilmesi planlanıyor. Ordu, doğu ve batı;
Donanma ise kuzey ve güney olarak yapılandırılacak.

24

Haziran

2003

Bakanlar Kurulu, ABD'nin talebi üzerine Irak'a insani yardım yapacak ülkelere havaalanı ve limanların açılmasına dair karar aldı.
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, konuyla ilgili çıkarılan Bakanlar Kurulu kararının bir yıl süreyle geçerli olacağını belirtti. TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 1600 kadro verilmesini öngören yasa tasarısını, kadro sayısını 15 bine
çıkartarak kabul etti.

25

Haziran

2003

Hükümet, ABD'nin Irak'a müdahalesinden sonra, uzun yıllardır Kuzey Irak'ta bulunan PKK/KADEK militanlarının "topluma
yeniden kazandırılması" için yasa çalışmalarına son şeklini veriyor. Çıkarılacak yasadan örgüt yöneticileri faydalanamayacak,
adam öldürenlere ceza indirimi uygulanacak, cinayete bulaşmamışlara ise "af" benzeri bir düzenleme getirilecek. Siz gerçekten
bu insanların "topluma yeniden” kazandırılacağına inanıyor musunuz?

149

27

Haziran

2003

Tasarıya göre, suç işlemiş PKK’lılara 3 değişik ceza indirimi uygulanacak. Örneğin, idam suçu alacak PKK’lılar teslim olmaları
halinde 9 yıl, yakalanıp cezası kesinleşmeden bilgi verirse 12 yıl, hüküm giydikten sonra bilgi verirse 18 yıl yatacak. İçişleri
Bakanlığı örgüt üyelerinin verdiği bilgilerin teyidi için özel bir merkez kuracak.

30

Haziran

2003

Satmak yaptığınız tek iş… Hükümet, büyük kentlerin merkezlerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okulları satarak,
buradan yeni kaynak sağlamayı planlıyor. "Ekonomik ömrünü doldurmuş" okul bina ve arsalarının satışından elde edilecek gelir
ile hem kentlerin daha uygun yerlerine yeni okullar yapılması hem de eğitime yeni kaynak yaratılması amaçlanıyor.

1

Temmuz

2003

Yeni Ceza İnfaz Kanunu taslağında cezaevinde bulunan hükümlülere kısıtlı da olsa internet kullanma hakkı veriliyor. Hazırlanan
taslağa göre, hükümlülere din görevlisi ziyareti serbest olacak ve tahliye sonrası iş bulmalarını sağlamak için dışarı çıkmalarına
izin verilecek. AB Uyum yasaları doğrultusunda disiplin cezalarına karşı itiraz hakkı da tanınacak. Avrupa Konseyi'nin, tüm
koşullarda idam cezasının kaldırılmasını öngören, AİHS'nin 13. numaralı protokolü resmen yürürlüğe girdi. Bazı suçlar dışında
idam cezasına bende karşıyım. Ama böyle kanunlar evrensel bir kabul görse de, ülkelerin özel koşulları göz önünde
bulundurulmalı.

2

Temmuz

2003

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te meydana gelen 37 kişinin yaşamını yitirdiği olayların 10. yılında hayatını kaybedenler anıldı.

3

Temmuz

2003

Enflasyon haziran ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde -1.9, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde -0.2 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 29.6, TÜFE'de yüzde 29.8 oldu. 6 aylık enflasyon rakamları sırasıyla TEFE'de yüzde
11.5, TÜFE'de yüzde 12 çıktı.

5

Temmuz

2003

Ankara İncesu'da bir petrol istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada 110 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama
sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Başbakan Erdoğan, olay yerine gelerek
incelemelerde bulundu. Başbakan Erdoğan, Kuzey Irak'ta ABD'li askerler tarafından gözaltına alınan Türk askerlerinin bir
kısmının bırakıldığını açıkladı.

7

Temmuz

2003

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, ABD'den Kuzey Irak'tan çekilme yönünde bir talep gelmediğini belirterek, Türkiye'nin bölgede
asker bulundurma nedenlerinin ortadan kalkmadığını söyledi. Merkez üssü Saros Körfezi olan 5.3 büyüklüğündeki deprem,
vatandaşları korku içinde sokağa döktü. Dün akşam iki artçı şok daha meydana geldi.

9

Temmuz

2003

"Savaş esiri muamelesi gördük"
Türk komutan ABD medyasına kafalarına plastik torba geçirildiğini ve konuşmaya kalkışanların tokatlandığını anlattı.

13

Temmuz

2003

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Estitüsü'nden alınan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge İlçesi'nde
saat 04.48'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 ayda 1503 kez sallandık

17

Temmuz

2003

İçişleri Bakanlığı, Cem Uzan, Kemal Uzan, Hakan Uzan, Yavuz Uzan ve İmar Bankası'nın eski yöneticilerinin de aralarında
bulunduğu 20 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu.

19

Temmuz

2003

Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kıbrıs'ta bulunacak bir çözümün kalıcı olabilmesi için dört temel
noktanın olduğunu söyledi. Başbuğ, iki eşit egemen devletin kabul edilmesi, siyasi eşitliğin muhafazası ve iki kesimli mevcut
durumun korunması ile Türkiye'nin garantörlük hakkının sonuna kadar muhafazasının çözümün temel koşulları olduğunu
söyledi.

28

Temmuz

2003

Uluslararası kredi derecelendirme (reyting) kuruluşu Standard and Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu B-'den B'ye çıkardı.

31

Temmuz

2003

İngiliz basını dün kabul edilen 7. Uyum Paketi'ne geniş yer verdi. AB'ye yönelik icraatlar, "MGK kalbinden vuruldu", "Türkiye
ordunun siyasi nüfuzuna gem vurdu" ve "Türkiye'de ordu siyasi otoritesini yitirdi" başlıklarıyla yer aldı.
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1

Ağustos

2003

Ankara'da bir bahçede bulunan şüpheli iki paket gerekli önlemler alınmadığı için patladı.

2

Ağustos

2003

Türkiye 2003'ün ilk yedi ayında 66.5 milyar dolar borç ödedi. Yıl sonuna kadar 40.4 milyar dolar daha ödenecek. Böylece
2003'te toplam 106.9 milyar dolar borç ödenmiş olacak. Bu borcun yüzde 77'si yine borçlanılarak ödenecek.

3

Ağustos

2003

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) açıkladığı rakamlara göre, enflasyonda aylık bazda gerileme Temmuz'da da devam etti.
DİE'den yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında, bir önceki aya göre, toptan eşya fiyatları yüzde 0.5 oranında, tüketici
fiyatları iseyüzde 0.4 oranında geriledi.

4

Ağustos

2003

YAŞ toplantıları sırasında irticacı subayların TSK'dan ihraç kararına Başbakan Erdoğan ve Savunma Bakanı Gönül şerh koydu.
Erdoğan ve Gönül, bu tutumlarının orduya karşı bir tavır olarak algılamamasını istedi. Genelkurmay Başkanı Özkök ise "Hiç şerh
koymasaydınız daha fazla memnun olurduk" dedi.

8

Ağustos

2003

Erzurum'un Aşkale İlçesi'ndeki Kükürtlü Maden Ocağı'nda meydana gelen grizu patlaması sonucu 5 işçi öldü, 2 işçi de göçük
altında kaldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gümrük birliği çerçeve anlaşması imzalandı.

13

Ağustos

2003

Çankaya Köşkü'nden dün yapılan Irak zirvesiyle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, asker
göndermeyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın "uluslararası meşruiyet" konusundaki görüşlerinin değişmediği belirtildi.

15

Ağustos

2003

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Meclis Genel Kurulu'nda değiştirilerek kabul edilen orman arazilerine ilişkin Anayasa
değişikliğini bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade etti. Sezer, kamuoyunda 2B olarak bilinen orman arazilerine ilişkin ilk
Anayasa değişikliğini de Meclis'e iade etmişti. AKP'li Gedikli, sözkonusu Anayasa değişikliğini yeniden Meclis'in gündemine
getireceklerini açıkladı.

18

Ağustos

2003

Annan planının hayata geçirilmemesi ve BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro De Soto'nun görevinden ayrılmasının
ardından, Kıbrıs konusunda daha aktif bir politika izlemesi beklenen ABD, Ekim ayında tarafları yeni bir müzakere için bir araya
getirmeyi planlıyor.

22

Ağustos

2003

Batman kırsalında PKK/KADEK örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki er şehit oldu, bir subay, bir
astsubay ve bir er yaralandı.

23

Ağustos

2003

Kerkük'te dün KYB'ye bağlı peşmergelerin 7 Türkmeni öldürmesinin ardından bugün yapılan Türkmen gösterisinde çatışma çıktı.
ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Türkmen ölürken 11'i de yaralandı.

24

Ağustos

2003

Başbakan Erdoğan İstanbul'da yaptığı basın toplantısında Irak'ta 3 Türkmen'in öldürülmesinin ardından gelinen noktayı
değerlendirdi. Erdoğan Irak'taki Türk büyükelçisinin yaptığı konuşmayla bölgenin daha sakin bir havaya büründüğünü belirterek
konuyla ilgili olarak ABD cephesinde de girişimlerde bulunulduğunun altını çizdi.

27

Ağustos

2003

Türkiye, Kuzey Irak'ta PKK-KADEK varlığını görüşmek istediği ABD'den yanıt alamayınca yeni bir girişim başlattı. Ankara,
ABD'den görüşmelerin ne zaman başlayacağını sordu ve harekete geçme zamanının geldiği mesajını Washington'a iletti.

3

Eylül

2003

Enflasyon ağustos ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde -0.2, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.2 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 22.7, TÜFE'de yüzde 24.9 oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ile NATO
Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) ve Avrupa'daki ABD Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James Jones, Kuzey Irak'taki
PKK-KADEK varlığı ve bu konuda yapılabilecek işbirliği ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

4

Eylül

2003

Ankara yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun tıbben beyin ölümünün
gerçekleştiği açıklandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan açıklamada Yazıcıoğlu'nun tüm çabalara karşın
kurtarılamadığı belirtildi.

151

8

Eylül

2003

Geçirdiği trafik kazası sonrasında "beyin ölümü" gerçekleşen Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, yaşamını yitirdi. Başbakan
Erdoğan, Yargıtay Başkanı Özkaya'nın yeni adli yıl açılışında, ''Sınırsız din ve vicdan özgürlüğü isteyenlerle, İslami devlet kurma
heveslilerinin aynı amaçta birleştiği'' yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Din ve vicdan özgürlüğünü savunmak, hiçbir
zaman din devleti kurmak değildir" dedi.

9

Eylül

2003

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türk Lirası'ndan sıfır atma çalışmalarına başlandığını, gelecek yılki hedeflerinden birinin de
TL'den altı sıfır atmak olduğunu açıkladı.

12

Eylül

2003

Türkiye ile ABD arasında, K.Irak'ta bulunan PKK/KADEK örgütünün bölgeden temizlenmesini amaçlayan ortak eylem planında
uzlaşıldı. İzlenecek yol konusunda net adımlar belirlendiğine işaret eden Pascoe, ''Nereye gittiğimiz hakkında iki tarafın da net
bir fikri var'' diye konuştu.

13

Eylül

2003

Diyarbakır'ın Başil Köyü yakınlarında bulunan 30 milyon varil rezervindeki yüksek graviteli petrolün test üretimine 15 Eylül
Pazartesi günü başlanıyor. İl safhada günde 500 varil petrol çıkarılacak. Bölgede toplam 70 milyon varil petrol rezervi olduğu
saptanırken, petrol bölge köylülerinin de iş umudu oldu.

14

Eylül

2003

Genelkurmay Başkanlığı'dan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim sistemine ilişkin gelişmelerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da
dikkatle ve yakinen izlenmesinin doğal olduğu" bildirildi. Açıklamada, Org. Yalman'ın rektörlerle Genelkurmay'ın bilgisi dahilinde
görüştüğü belirtildi.

16

Eylül

2003

Washington Post gazetesi: Irak'ta Türk kartı hem ABD, hem de Türkiye için tehlikeli.

18

Eylül

2003

Avrupa Birliği, terör örgütleri listesinin değiştirilmiş son halinin Türkiye hariç diğer 12 aday ülke tarafından onaylandığını
açıkladı. AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayınlanan listede uzun zamandır PKK'nın yeni adı KADEK olarak geçmiyor. Türkiye
KADEK'in adının da listeye alınmasını istiyor.

19

Eylül

2003

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında yapılan değerlendirmelerde, ulusal çıkarların ve güvenliğin etkinlikle korunması temel
hedefini gözeten Türkiye'nin, Irak'ın en kısa sürede ulusal birlik ve bütünlük içinde esenliğe kavuşması, bölgede güvenlik ve
istikrarın sağlanması yönünde yakın komşusuna verebileceği desteğin tüm boyutlarıyla ele alındığı bildirildi.

24

Eylül

2003

Askeri uzmanların hazırladığı rapora göre, Türk askerinin Bağdat varoşlarını da içeren kuzey batı sektörünü kurması bekleniyor.
Ankara büyüklüğündeki alanın güvenliğini sağlayacak Türk askerinin muhtemel görev yerleri arasında çöl de var. Bölgeye 5 bin
ile 10 bin arası asker gönderilmesi planlanıyor.

27

Eylül

2003

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğretim üyesi derneklerinin temsilcileriyle YÖK Yasa Taslağı konusunda pek çok konuda aynı
şeyleri düşündüklerini belirterek "Üniversitelerin siyasetin müdahale alanı içerisinde olmaması, siyasi irade tarafından abluka
altına alınmaması gerektiği konusunda mutabakat içerisindeyiz" dedi.

1

Ekim

2003

Cumhurbaşkanı Sezer, AB sürecinde yapılanlar için Meclis ve hükümeti överek, uygulamaların devam etmesini istedi. Ancak
iktidarın uygulamasına ilişkin rahatsızlığını açıkça ifade eden Sezer, çoğunluğun hakimiyetinin değil, düşünsel çoğunluğun
sağlanması gerektiğini söyledi. Sezer, sorunların çözümü için uzlaşma kültürünün gerekli olduğuna da dikkat çekti.

3

Ekim

2003

Enflasyon eylül ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.1, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 1.9 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 19.1, TÜFE'de yüzde 23.0 oldu. Çekirdek enflasyon da yüzde 0.2 düzeyinde
gerçekleşti.

6

Ekim

2003

Türkiye, İsrail'in hava saldırısını Suriye'nin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirdi ve eylemin kabul edilemez olduğunu
açıkladı. Irak'a bir yıllığına asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bugün Bakanlar
Kurulu'nda karar birliğine varılmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin yarın
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Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.
7

Ekim

2003

Türkiye'nin Irak'a asker göndermesine ilişkin Başbakanlık izin tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda kapalı oturumda yapılan
oylamada 183 ret oyuna karşı 358 evet oyuyla kabul edildi. Böylece Türkiye'nin, 1 yıl süreyle Irak'a asker göndermesinin yolu
açıldı.

9

Ekim

2003

Rektörlerden oluşan Üniversitelerarası Kurul, İmam Hatiplere üniversiteye girişte puan kolaylığı sağlayan düzenlemenin
Hükümet'le yürütülen YÖK Yasa Taslağı'nı çıkmaza soktuğunu belirterek, tasarının geri çekilmesini istedi. Kurul, İmam
Hatiplerin imtiyazlı hale getirilmeye çalışıldığını ve bu koşullarda Hükümet'le birlikte çalışmalarının mümkün olmadığını açıkladı.

10

Ekim

2003

Rektörlerin imam hatiplilerin üniversiteye girişini kolaylaştıran yasa tasarının geri çekilmesi isteğini değerlendiren Başbakan
Erdoğan, "Türkiye'de hükümet edenler bellidir" dedi.

12

Ekim

2003

Ak Parti, Birinci Olağan Genel Kongresi'nde tek aday Recep Tayyip Erdoğan, geçerli 1358 oyun tümünü alarak yeniden Genel
Başkan seçildi. Parti içi muhalefetin iki önemli ismi Ertuğrul Yalçınbayır ve Ersönmez Yarbay MKYK'da liste dışı bırakıldı.

14

Ekim

2003

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine karşı bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı olayda saldırganın
öldüğünü, biri elçilik görevlisi, ikisi Irak polisi, üç kişinin yaralandığını açıkladı.

16

Ekim

2003

Cumhurbaşkanı Sezer, İslam dünyasının ciddi bir reform sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi.

17

Ekim

2003

Batık banka sahiplerinin kamu bankalarından kullandıkları ve geri ödemedikleri kredi miktarı 470.3 trilyon lira oldu.

18

Ekim

2003

Türkiye'de trafik kazalarında her yıl 1 ilçe ve her 10 yılda 97 bin nüfusa sahip Bayburt ya da 93 bin nüfusa sahip Tunceli gibi bir
il haritadan siliniyor.

19

Ekim

2003

TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından verilecek 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacağını
bildirerek, ''Şahsi düşüncelerimi, duygularımı, kaprislerimi varsa bir kenara atmasını da bilirim'' dedi. Arınç Anayasa değişikliği
ve YÖK tartışmaları ile ilgili konulara da değindi.

25

Ekim

2003

KYB lideri Celal Talabani, Irak Geçici Hükümet Konseyi kararının Türkiye'ye karşı alınmadığını belirterek "Hiçbir ülkenin yabancı
askeri gerekli değil" dedi. Talabani, "Biz Türkiye'den Irak'a işadamları, şirketler ve müteahhitler göndermesini istiyoruz" dedi.

28

Ekim

2003

Asgari ücret Avrupa ile kıyaslandığında 4 Türk 1 Yunanlı, 10 Türk 1 Fransız ediyor.

29

Ekim

2003

Türkiye Cumhuriyeti'nin 80. kuruluş yıldönümü, tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor. Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi.

1

Kasım

2003

Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü'nde PKK/KADEK üyelerince bırakıldığı öne sürülen ve mayın olduğu sanılan cismi kurcalayan
çocuklardan 4'ü öldü, 7'si yaralandı. Yaralı çocuklar helikopterle Şırnak'taki askeri hastaneye kaldırıldı.

3

Kasım

2003

Enflasyon ekim ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.6, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 1.4 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 16.1, TÜFE'de yüzde 20.8 oldu. 10 aylık enflasyon ise TEFE'de yüzde 11.3, TÜFE'de
yüzde 15.5 arttı. Çekirdek enflasyon yüzde 0.6 olarak gerçekleşti.

5

Kasım

2003

Tekel'in sigara bölümüne en yüksek teklifi 1 milyar 150 milyon dolarla JTI, alkollü içkiler bölümüne de 292 milyon dolarla NurolLimak-Özaltın ortaklığının oluşturduğu Tekel Ürünleri Toptan Satıcıları Birliği verdi.

6

Kasım

2003

Türkiye'ye ilişkin AB İlerleme Raporu, Avrupa basında geniş yer buldu. Alman, İngiliz ve Yunan basını Kıbrıs konusundaki
uyarıya dikkat çekerken, Belçika basını ise Türkiye dosyasının AB için 2004'ün barut fıçısı olacağını yazdı.

7

Kasım

2003

Yargıtay Başkanı Özkaya, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı'nın türbanlı sanığı duruşma salonundan çıkarmasını "haklı" bulurken,
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AKP'li vekiller buna tepki gösterdi. Hükümet, TBMM'den Irak'a asker gönderme konusunda aldığı yetkiyi kullanmama kararı
verdi. ABD, Türkiye'den önce asker istemişti ancak Iraklı grupların baskısının ardından kararını değiştirmişti.
8

Kasım

2003

Başbakan Erdoğan, bir sanığın türbanlı olması nedeniyle Yargıtay'daki duruşmadan çıkarılmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan,
bu tavrı, "Tutarlığı olmayan, kişisel ve ideolojik bir tavır" şeklinde niteledi. Erdoğan, "Böyle bir konumda olan insanın yaptığı
icraatı da kınıyorum" derken, mağdurları ulusal ve uluslararası alanda hakkını aramaya çağırdı.

9

Kasım

2003

Devlet İstatistik Enstitüsü, 2002'de aylık ortalama geliri 951 milyon liranın üzerinde olan aileleri Türkiye'nin en zengin % 20'lik
diliminde gösterdi. Kamu-Sen'in geçen yıl yaptığı araştırmaya göre ise, yoksulluk sınırı 1 milyar 254 milyon lira. KırıkkaleSamsun karayolunun 49. kilometresindeki Delice ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11

Kasım

2003

Yargıtay Başkanlar Kurulu, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı'nın türbanlı sanığı duruşma salonundan çıkarmasının usule uygun
olduğunu ve bunu eleştirmenin yargıya müdahale anlamına geldiğini bildirdi. PKK'nın yerine 4 Nisan 2002 tarihinde kurulan
KADEK, 26 Ekim günü Kuzey Irak'ta yaptığı Olağanüstü Kongresi'nde kendisini feshetti.

13

Kasım

2003

AKP grubu, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun raporu doğrultusunda 2 soruşturma önergesi verdi. Meclis Başkanlığı'na
sunulan iki önerge ile eski bakanlar Hüsamettin Özkan, Recep Önal, Zeki Çakan ve Cumhur Ersümer hakkında soruşturma
komisyonu açılması isteniyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafede çıkan yangında 9 kişi öldü.

15

Kasım

2003

İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom ve Şişli'de Betyaakov Sinagogu yakınlarında saat 09.30'da iki ayrı patlama meydana geldi.
Bomba yüklü araçlarla yapılan saldırılarda biri polis, 20 kişi öldü ve 303 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarında, Kuledibi'ndeki
patlamaya kırmızı renkli bir otomobilin yol açtığı belirlendi.

16

Kasım

2003

Londra merkezli Arapça gazete "El Kudüs El Arabi", İstanbul'da dün 23 kişinin ölümüne sebep olan iki sinagoga düzenlenen
bombalı saldırıları El Kaide'nin üstlendiğini açıklayan bir bildiri aldığını duyurdu. Bildirinin "Ebu Hafız El Masri" adlı "intihar
komandoları" biriminden gönderildiği belirtildi.

17

Kasım

2003

İstanbul'da Kuledibi ve Şişli'de düzenlenen 24 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılardan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülen
2 cesetten birinin, yasadışı İslami Hareket örgütü üyesi Mesut Çabuk'a, diğerinin de yasadışı İBDA/C örgütü üyesi Azad
Ekinci'ye ait olduğu öne sürüldü.

20

Kasım

2003

İstanbul Levent'te bulunan HSBC Bank ve Beyoğlu'ndaki İngiltere Başkonsolosluğu önünde iki büyük patlama meydana geldi.
Bombalı araçlarla yapılan saldırılarda 27 kişi öldü, 450'den fazla insan da yaralandı. Ölenler arasında İngiltere'nin İstanbul
Başkonsolosu Roger Short da var. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, menfur terör saldırılarını
düzenleyenleri lanetlediklerini bildirdi.

21

Kasım

2003

El Kaide örgütüne bağlı Ebu Hafız El Masri Tugayları, İstanbul'da dün düzenlenen bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

25

Kasım

2003

Başbakan Erdoğan, ''son yıllarda İslam ile terörü bir arada anma gibi bir gayret olduğunu'' belirterek, ''şahsen kanıma
dokunuyor, huzursuz ediyor. 'İslami terör' ifadesini duyduğum zaman buna tahammül edemiyorum, dayanamıyorum'' dedi. Ne
yalan söyleyeyim, yeminle sizin adınızda bende ayni duyguları uyandırıyor…

28

Kasım

2003

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Yılmaz, İstanbul'daki bombalı intihar saldırılarıyla ilgili olarak DGM'ye çıkarılan 51
kişiden 20'sinin tutuklandığını bildirdi. Yılmaz, saldırılarda, 4 eylemci dahil, 61 kişinin öldüğünü söyledi.

30

Kasım

2003

İstanbul Valisi Muammer Güler, HSBC Bank Genel Müdürlüğü binasına 20 Kasım 2003 tarihinde intihar saldırısını gerçekleştiren
kişinin 1956 Ankara doğumlu İlyas Kuncak olduğunu bildirdi.

2

Aralık

2003

Yargıtay, "Kayıp Trilyon" davasında Erbakan'a "sahtecilik"ten verilen hapis cezasını onadı. Karar kesinleşirse Erbakan'ın siyasi
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hayatı sona erecek.
3

Aralık

2003

Enflasyon kasım ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.7, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 1.6 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 16.2, TÜFE'de yüzde 19.3 oldu. CNN TÜRK, radikal dini akımlarla mücadele için
hazırlanan strateji belgesine ulaştı. Belge, İstanbul'da yaşanan saldırılardan sonra mercek altına alınan "radikal dini grupların"
durumuna ışık tutuyor ve alınması gereken önlemleri ortaya koyuyor. Denktaş, Verheugen'in Kıbrıs'ta anlaşma zeminine zarar
verdiğini belirterek 'Porselen dükkanına girmiş bir fil gibi tahribat yaratmıştır' dedi.

4

Aralık

2003

AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok "Kıbrıs'ta çözüm yoksa, Türkiye için müzakere yok" derken aynı komite üyesi
eski Türkiye raportörü Alain Lamassoure de Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda Türkiye'ye "çok katı" olacağını söyledi.
Bombalı saldırılarla ilgili olduğu iddiasıyla Suriye'de yakalanan Hilmi Tuğluoğlu, Ankara DGM tarafından tutuklandı. Böylece
tutuklananların sayısı 26'ya yükseldi.

5

Aralık

2003

Kuran kursları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe tepkiler sürüyor. CHP milletvekilleri, bu değişikliğin öğrenim birliği ilkesine
aykırı olduğunu ve milli eğitim sistemine alternatif bir eğitim sistemi yaratılmak istendiğini belirtti.

7

Aralık

2003

Dün geceden itibaren Türkiye'nin çeşitli yerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yer yer
kar olarak görülen yağışlar ve fırtına, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun Batısı, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da
trafiğin aksamasına neden oldu.

8

Aralık

2003

Yunanistan'da Özel Anti Terör mahkemesi, başta 2 Türk olmak üzere ABD ve İngiliz diplomatlarına suikastler düzenleyen,
bombalama soygun ve cinayetler işleyen 17 Kasım örgütünün lideri ve tetikçisinin de aralarında yer aldığı 15 sanığı suçlu buldu.
19 sanığın yargılandığı 17 Kasım terör örgütü davasında, 9 aylık yargılama sonucunda 4 sanık delil yetersizliğinden beraat etti.

9

Aralık

2003

Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 Kasım'da yürürlüğe giren Kuran Kursları Yönetmeliği'nin değiştirileceğini açıkladı.

10

Aralık

2003

Yasama Dokunulmazlıklarını Araştırma Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde AKP ve CHP arasında uzlaşmaya varılamadı.
Komisyonun CHP'li üyeleri dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isterken, AKP'li üyeler ise dokunulmamasını istedi. Komisyon
Başkanı Hüsrev Kutlu, bugünkü ortam ve şartlarda milletvekili dokunulmazlığının olduğu gibi kalmasını istediklerini bildirdi.

13

Aralık

2003

Kuzey Kıbrıs'ta 141 bin 471 seçmen yarın 554 sandıkta adanın kaderi için oy kullanacak. Annan Planı temelinde çözüm ve AB
üyeliğini savunan muhalefet ile Cumhurbaşkanı Denktaş'ın desteklediği iktidar partileri, 50 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu
sağlamak için yarışacak.

14

Aralık

2003

Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin, ABD güçlerinin düzenlediği bir operasyonla yakalandı. Olayı ABD'nin Irak'taki sivil
yöneticisi Paul Bremer 14:00'te düzenlediği bir basın toplantısıyla dünyaya duyurdu. Toplantıda Saddam'ın yakalandıktan
hemen sonra sağlık kontrolünden geçirilirken çekilen video görüntüleri de yayınlandı.

17

Aralık

2003

Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, kamu okullarında Müslümanların türban, Yahudilerin kippa ve Hıristiyanların büyük haçlar
takmalarını yasaklayan bir yasanın çıkarılmasından yana olduğunu söyledi.

19

Aralık

2003

İMKB Ulusal-100 Endeksi günü 18 bin 206 puandan tamamlayarak 2003 yılının en yüksek kapanışına ulaştı.

20

Aralık

2003

KKTC gitti… Başbakan Vekili Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin hedefinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin
bu hedefine karşı olan kişilerin KKTC'de etkin görevlerde olmaları doğru değil" dedi. Şahin, KKTC'li yetkililerin Türkiye'nin AB
hedefini zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı tavır içinde olması gerektiğini söyledi.

22

Aralık

2003

Kayıp Trilyon Davası"nda "özel belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum olan kapatılan Refah Partisi'nin
son Genel Başkanı ve SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında, mahkumiyetin infazı için yakalama emri çıkarılarak polise
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talimat verildi. Erbakan'ın avukatları ise erteleme için rapor almayı düşündüklerini açıkladı
25

Aralık

2003

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sele dönüştü. Hacısekiler, Akdamlar ve Doyran köyünde 11 kişi sel sularına
kapılarak kayboldu. Kayıpları arama çalışmaları sürerken, Kumluca'da bir çiftçi elektrik akımına kapılarak öldü. Dün de Finike'de
3 yaşındaki Yaşar Kaba sulara kapılarak ölmüştü.

27

Aralık

2003

İran'da meydana gelen depreme Türkiye'den de yardım eli uzandı. Sağlık Bakanlığı, 79 kişiden oluşan sağlık ekibi ile tam
donanımlı bir ambulansın İran'a ulaştığını bildirdi. İran'a karayoluyla yardım malzemesi götüren 6 Kızılay TIR'ı da yola çıktı.
İran'ı sarsan ve 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilen 6.3'lük depremin ardından, enkaz altındakilere
ulaşılması için yürütülen çalışmaların bugün sona ereceği açıklandı. BM tarafından açıklanan kararın İranlı yetkililerle ortak
alındığı duyuruldu.

30

Aralık

2003

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2004'ten itibaren ilk altı ay için uygulanacak yeni ücreti net 303 milyon 79 bin 500 lira
olarak belirledi.

1

Ocak

2004

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm konusunda "ordunun frene bastığı" iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Erdoğan, "Kimse hükümetiyle ordusu arasına gelip de böyle bulanık havalar estirme gayreti içerisine girmesin" dedi.

3

Ocak

2004

Enflasyon Aralık ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.6, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.9 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 13.9, TÜFE'de yüzde 18.4 oldu. Böylece uzun yıllar sonra ilk kez enflasyon hedeflerin
altına ve son 29 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.

4

Ocak

2004

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Haşim Keklik, Türkiye genelinde kaçak elektrik kullanımının maliyetinin 1.5 milyar
dolara ulaştığını açıkladı. Keklik, 2003 yılında sadece Ankara'da kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 13 olduğunu belirtti.

5

Ocak

2004

Borsa günü 19.697 puandan tamamlayarak tarihi bir rekor kırdı. Merkez Bankası kurlarına göre dolar, 1.377.990 lira oldu. New
York Times gazetesi, Bush Yönetimi'nin Irak'ın sivil yönetime devrinden sonra Kürtlerin Kuzey'de yarı-otonom statülerini
korumaları yönünde karar aldığını iddia etti. Kürtlere Irak'ın kuzeyinde güvenlik, vergilendirme ve özellikle de petrol gelirleri
üzerinde yetki sağlanıyor.

7

Ocak

2004

Kıbrıs'ta Hükümet oluşturma çabalarından henüz bir çözüme ulaşılamadı. Kıbrıs'ta koalisyon pazarlığının yarın Çankaya
Köşkü'nde yapılması beklenen Kıbrıs Zirvesi'nden çıkacak sonuca göre şekillenmesi bekleniyor. Sezer'in başkanlığındaki zirvede
Ankara'nın hazırladığı plan görüşülecek.

10

Ocak

2004

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Demokrat Parti (DP), ikili koalisyon hükümeti kurulması
konusunda ilke anlaşmasına vardı.

11

Ocak

2004

Vergi kaçağı oranı yüzde 62.6 olduğu, en fazla vergiyi işadamları, doktor, avukat gibi sebset meslek sahiplerinin kaçırdığı
saptandı.

12

Ocak

2004

ABD'nin rotasyon için İncirlik Üssü'nü kullanması tartışma başlattı. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, ABD'nin asker sevkiyatında
İncirlik Üssü'nün kullanılması için yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını söylerken, CHP'li Onur Öymen "ABD ile varılan
mutabakatın hukuki temeli olup olmadığı" yönünde Meclis'e soru önergesi verdi. Üsleri ABD'nin kullanımına açan gizli
kararname de açıklandı.

13

Ocak

2004

Çukurova Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Pamuksüzer ve Show Tv Genel Müdürü Saner Ayar'ın da aralarında bulunduğu
10 kişi "yargıya rüşvet karıştırdıkları" iddiasıyla gözaltına alındı. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, CTP-DP koalisyon hükümetinin
bakanlar kurulu listesini onayladı. Kabinedeki 11 isimden sadece üçü milletvekili. Komisyonların çalışmasını sağlamak ve
bakanlık yarışını engellemek için kabineyi Meclis dışından oluşturma kararı alınırken, bir bakan ise gerektiğinde Talat ve
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Denktaş'a vekalet edebilmesi için Meclis içinden seçildi.
15

Ocak

2004

40 yıldır ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı olan Romano Prodi, Kıbrıs'ta 1 Mayıs'a kadar çözümün ön koşul
olmadığını fakat Türkiye'nin üyeliğini kolaylaştıracağını söyledi. Prodi, reformların Türkiye'yi üyeliğe yaklaştırdığını kaydetti.

18

Ocak

2004

Kütahya'da düşen F-16 uçağının pilotu Üsteğmen Mehmet Karakuzulu'nun şehit olduğu açıklandı. Suudi Arabistan'da Arap
sermayesinin buluştuğu "Cidde Ekonomik Forumu"na katılan Başbakan Erdoğan,önemli mesajlar verdi. Birlikteliklerin etnik, dini
köken ve de coğrafyaya bağlı olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "İslam Ortak Pazarı anlayışını doğru bulmuyorum. Böyle
bir oluşum kamplaşmaları başlatır" dedi.

19

Ocak

2004

Yunanistan Başbakanı Simitis, "Kıbrıs sorununun çözülmemesi halinde Türkiye'nin AB üyeliğinin düşünülemeyeceğini" söyledi.

20

Ocak

2004

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, Neşter-2 operasyonu dolayısıyla yargıya yönelik rüşvet iddialarına adı karışan yargı
mensuplarının, kendilerinden emin değillerse, haklarında açılacak soruşturma sonucunu beklemeden derhal görevlerinden
ayrılmalarının tüm yargının arzusu ve beklentisi olduğunu bildirdi.

21

Ocak

2004

İzmir'de yiyenlerin trişinozis hastalığına yakalandığı çiğ köftelerin analizinden korkutucu sonuçlar ortaya çıktı. Çiğ köftede
kullanılan malzemeye sığır, at ve domuz eti karıştırıldığı anlaşıldı.

22

Ocak

2004

Soğuk ve yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklıklar 8-10 derece düştü. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde elektrikler
kesildi, çatılar uçtu, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kara, deniz ve hava ulaşımı aksadı. TEM Otoyolu'nun İstanbulEdirne arası kapandı. Karneler bugün verildi, okullar erken tatile girdi. Antalya'da fırtınanın hızı, saatte 113 kilometreye ulaştı.

23

Ocak

2004

Türkiye'yi esir alan kar yağışında donarak ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Acı haber ilk olarak Erzurum'un Çat ilçesinden geldi.
Karnesini alıp köyüne dönen üç öğrenciden biri donarak öldü, iki öğrenci hala kayıp. Balıkesir ve Çanakkale'de de iki kişi
hayatını kaybetti. Ve son acı olay Megakent İstanbul'un göbeğinde yaşandı. Ümraniye'de dün karnesini aldıktan sonra evine
dönerken kaybolan ilköğretim okulu 2. sınıf öğrencisi Kemal Atabay'ın donarak öldüğü anlaşıldı.

25

Ocak

2004

Başkent'te Kıbrıs trafiği sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ve koalisyon liderleri önce Başbakan Erdoğan ile biraraya
geldi, ardından Çankaya Köşkü'nde Sezer'le görüştü. Görüşmenin ardından, BM müzakere süreci çerçevesinde Kıbrıs sorununun
çözümü konusunda "anlayış birliği" mesajı verildi. ABD gezisini 2 saat erteleyen Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Gül,
Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Sezer'le görüştü.

26

Ocak

2004

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle tuz, üre, akaryakıt, kumanya, araç bakımı, işçilik
mesaisi, yol hasar çalışmalarının maliyetinin yaklaşık olarak 20-25 trilyon civarında olduğunu bildirdi.

27

Ocak

2004

Erbil'deki Kürt Parlamentosu Kuzey Irak'taki Türk askerinin bölgeden çıkmasını istedi. KDP'nin Başbakanı Neçirvan Barzani Türk
askerinin çıkmaması halinde güç kullanarak buradaki irtibat bürolarının kapatılacağı tehdidinde bulundu.

28

Ocak

2004

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Bush ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan
Erdoğan, Kıbrıs'ta Türk tarafının çözümde kararlı olduğunu, ABD'nin Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'ye teminat
verdiğini ve terör örgütü PKK/KADEK'in yeni adı Kongragel ile birlikte ABD tarafından terör örgütü listesine alındığını söyledi.

31

Ocak

2004

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Adanın şu an yüzde 36'sı KKTC'nin yaşam alanıdır. Belli bir oranda toprağı verebiliriz. Biz
garantör ülke olarak tavsiye ederiz, KKTC bu yaklaşımı gösterir. Buranın çözüme kavuşturulması çok, çok daha önemlidir" dedi.
Bence 1923 yıllından bu yana güdülen Türk diş siyasetine … varan bir açıklama.

1

Şubat

2004

Suudi Arabistan Hac Bakanı İyad Bin Emin Medeni, Mina'da şeytan taşlama sırasında meydana gelen izdihamda en az 244
kişinin öldüğünü, 244 kişinin yaralandığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ölenler arasında Türk hacı adaylarının
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bulunmadığını bildirdi. Ölenlerin çoğunun Suudi olduğu kaydedildi.
2

Şubat

2004

Mina'da, hacı adaylarının şeytan taşlaması sırasında meydana gelen izdihamda ölen 251 kişiden 11'inin Türk olduğu bildirildi.
Ölenlerden 58'inin milliyeti belirlenemedi. Diyanet, izdiham sırasında sadece dokuz Türk hacının hayatını kaybettiğini
açıkladı. Mina'da, hacı adaylarının şeytan taşlaması sırasında meydana gelen izdihamda ölen 251 kişiden 11'inin Türk olduğu
bildirildi. Ölenlerden 58'inin milliyeti belirlenemedi. Diyanet, izdiham sırasında sadece dokuz Türk hacının hayatını kaybettiğini
açıkladı.

3

Şubat

2004

Enflasyon Ocak ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 2.6, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.7 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 10.8, TÜFE'de yüzde 16.2 oldu. Konya'da dün akşam saat 20.15'de çöken 11 katlı
Zümrüt Apartmanı'nın enkazı altında kalan yaklaşık 100 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor. Zaman geçtikçe bilanço ağırlaşıyor:
17 ölü, 30 yaralı. Olaydan 16 saat sonra Sevim Bişirici adlı kadın cep telefonu sayesinde kurtarıldı. 19,5 saat sonra da bir başka
kadın sağ olarak çıkarıldı.

8

Şubat

2004

Sanatçı Cem Karaca, bu sabah 07.40'ta, kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Karaca, 59 yaşındaydı.

9

Şubat

2004

Konya'da çöken Zümrüt apartmanının enkazından, 157 saat sonra Yasemin Yaprakçı sağ çıkarıldı. Enkazdan dün Muhammet
Kalem kurtarılmıştı. Yaralı olarak kurtarılan 25 Yaşındaki Yasemin Yaprakçı, Ankara GATA'ya götürüldü.

10

Şubat

2004

İstanbul'da yeniden kar alarmı verildi. İstanbul Valisi Muammer Güler, kötü hava koşulları nedeniyle Perşembe ve Cuma günü
ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini, Perşembe günü öğleden sonra da kamu kurumlarının çalışmayacağını
açıkladı. Fransa Meclisi, "devlet okullarında dini simge ve giysilerin yasaklanmasını" öngören yasa tasarısını kabul etti.

13

Şubat

2004

New York'da 3 gündür süren Kıbrıs maratonu anlaşmayla sonuçlandı. Türk tarafından sonra Rumlar da Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Annan'ın önerisini kabul etti. Müzakereler 19 Şubat'ta Kıbrıs'ta başlayacak, 22 Mart'a kadar sürecek. Bu tarihe kadar
anlaşma sağlanamazsa Türkiye ve Yunanistan devreye girecek, 29 Mart'a kadar anlaşma sağlanmaya çalışılacak. Dörtlü zirvede
de anlaşma sağlanamazsa metindeki boşlukları BM Genel Sekreteri Annan dolduracak.

15

Şubat

2004

Vali Muammer Güler, karın servis araçlarının sokak arasında dolaşımına engel olabileceğini gerekçe gösterdi ve okulların
pazartesi günü de tatil edildiğini açıkladı.

16

Şubat

2004

Uzan Grubu'nun 219 şirketine el konulması ve Kıbrıs görüşmelerinin yarattığı olumlu havayla serbest piyasada dolar 1.300.000
liranın altını gördü. Bu seviyelerden Merkez Bankası dolara müdahale etti, kurlar yükseldi.

17

Şubat

2004

Yargı üyelerini de hedef alan Neşter-2 soruşturması sürerken, Yargıtay'da "rüşvet aldığı iddiasıyla" yargılanan ilk hakim olan
Hüsnü Çağlayan, istifa etti.

21

Şubat

2004

Almanya'nın önde gelen haber dergisi Der Spiegel, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili yaptığı son araştırmada, halkın yüzde 54'ü
Türkiye'nin AB'ye alınmasını onaylarken, yüzde 37 ise karşı çıktı. Sağ partilerin taraftarlarının yüzde 55'i de Türkiye'ye destek
verdi. İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Yarın kar yağışı beklenmiyor.

22

Şubat

2004

Yurdun doğusunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayat felç oldu. Karayollarında ulaşım sağlanamazken, bazı illerde eğitime
ara verildi.

23

Şubat

2004

İçişleri, Dışişleri, polis, MİT, Genelkurmay ve MGK temsilcilerinden oluşan Azınlıklar Tali Komisyonu kurulduğu 1962 yılından
beri, azınlıkların milli güvenliğe aykırı bütün işlemlerini izlemekle görevliydi.

24

Şubat

2004

İstanbul Kartal'da freni boşalan petrol yüklü bir tanker, önüne çıkan birçok araca çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 9
kişi hayatını kaybetti, en az 22 kişi de yaralandı. Akaryakıt yüklü kamyonun çarptığı araçlar arasında iki okul servisinde bulunan
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öğrenciler şans eseri olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
26

Şubat

2004

G.Saray, UEFA Kupası 3. tur ilk maçında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı İspanyol Villarreal'le 2-2 berabere kaldı. AB
Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Verheugen, Türkiye'nin zaten Avrupa Birliği ile "imtiyazlı ortaklığı" bulunduğunu
bildirdi. Bunun yanısıra Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne üye olduğunu belirten Verheugen, Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanların
dürüst bir politika izlemesini istedi.

27

Şubat

2004

İngiltere'de tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet verenlerin cezası 10 yıldan 14 yıla çıkarıldı. ABD, hamile kadına yönelik
suçu iki kişiye karşı işlenmiş sayan yasayı kabul etti. Türkiye'de ise, onlarca kişinin ölümüne yol açan sürücüler, en fazla 4 ay
hapis cezası alıyor. "Töre" diye kızkardeşini öldürenler de birkaç yıl hapis yatıp çıkıyor.

28

Şubat

2004

Yoksulluk sınırı 1.638.000.000 lira. Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye genelinde 12-17
yaş grubu arasında bulunan 779 bin çocuk, çeşitli sektörlerde çalışıyor. Ucuz işgücü olarak görülen çocuk işçiler çoğunlukla
tarım sektöründe emek harcıyor. Dünya genelinde ise 8-14 yaş arasında bulunan 250 milyon çocuk çalışma hayatında yer
alıyor.

1

Mart

2004

DEHAP, Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik yerine bir başka aday gösterince PKK'da hakim grup Osman Öcalan'ı tasfiye
etti.

2

Mart

2004

Konya'nın Hadim ilçesi yakınlarındaki Gökbel mevkiinde iki F-4 tipi eğitim uçağı havada çarpışarak düştü. Olayda Pilot Teğmen
Onur Uyanık fırlatma koltuğuyla kurtuldu, bir pilot yüzbaşı şehit oldu. Kayıp 2 pilot da aranıyor.

3

Mart

2004

Türkiye, 34 yıl sonra tek haneli enflasyon rakamını gördü. Enflasyon Şubat ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.64,
tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.55 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 9.14, TÜFE'de yüzde 14.28
oldu.

5

Mart

2004

Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, bu akşam üzeri yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in görevini bıraktığını
açıkladı. Canaydın, Terim'in başkanlık seçimlerine kadar görevinin başında kalacağını belirtti.

6

Mart

2004

Erzurum'un Çat İlçesi Değirmenli Köyü'nde sel nedeniyle kaybolan 3 kişiden birinin daha cesedi bulundu.

7

Mart

2004

Doğu ve Güneydoğu'da yoğun yağmur ve eriyen karın yol açtığı selde 6 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu.

8

Mart

2004

Avrupa Parlamentosu'nda çarşamba günü oylanacak Kıbrıs Raporu'nda, adadaki çözümsüzlüğün Türkiye'nin AB hedefi önünde
ciddi sorun olacağı vurgulandı. Raporda, Türkiye'nin "tanımadığı, topraklarının bir bölümünde askerlerinin bulunduğu,
gemilerine boykot uygulayarak hava sahasını kapalı tuttuğu bir üye ülkenin de yer aldığı AB'ye girmeyi hayal etmesinin zor"
olduğu belirtildi. Yunanistan'da seçimlerin galibi YDP lideri Kostas Karamanlis, Türkiye'nin AB'ye girmesini ve ikili ilişkilerin
normalleşmesini istediklerini söyledi.

10

Mart

2004

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği, bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer alan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı, AB ve ABD
yanlısı kişiler ile sosyeteyi fişliyor" haberini doğruladı. Masonlar Derneği'nin Yakacık Locası'nı, dün gece iki canlı bomba kan
gölüne çevirdi. Üzerlerindeki bombaları patlatan iki teröristten biri ile bir garson öldü, 6 kişi de yaralandı.

13

Mart

2004

12 Eylülzedelere hak iadesi
1980 darbesinin ardından kocalık ve babalık hakları bile elinden alınan 12 Eylül mahkumlarına iade-i itibar öngören yasa
yürürlüğe girdi.

14

Mart

2004

Suriye'nin, Türkiye sınırı yakınındaki Kamışlı kentinde üç gün önce futbol karşılaşmasının yapıldığı stadyumda Kürt- Arap
çatışmasıyla başlayan, ardından çevredeki ilçelere de sıçrayarak Kürt isyanına dönüşen olaylar yer yer devam ediyor.
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16

Mart

2004

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği, Hürriyet'in haberi üzerine ikinci açıklamayı yaptı. Açıklamada, kamuoyuna ''sosyetik
fişleme'' olarak yansıyan konunun ''saptırıldığı'', ''hiç kimsenin fişlenmediği'' ve ''böyle bir görevin hiçbir birliğe emredilmediği''
bildirilerek, ''bütün halkımız huzur içinde olmalıdır'' denildi.

17

Mart

2004

KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş sürpriz bir açıklama yaparak, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Cenevre'de yapılacak dörtlü
görüşmelere katılmayacağını bildirdi.

19

Mart

2004

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, "PKK'nın Kuzey Irak'tan tasfiyesi için ABD'den somut adım bekliyoruz" dedi.

20

Mart

2004

Dünyada, her altı çocuktan birisi çalışıyor. Her sekiz çocuktan birisi çocuk işçiliğin en kötü biçimlerine maruz
kalıyor.

23

Mart

2004

Seçimler nedeniyle yapılan toplantı, miting ve karşılama törenleri işsiz gençlere yaradı. Bayrak taşımaktan, parti mitinglerinde
figüranlık yapmaya, broşür dağıtmaktan afiş asmaya kadar bir çok işi yapan seçim işçileri bunun karşılığında 10 milyon ile 20
milyon lira arasında değişen ücret alıyor.

26

Mart

2004

İçişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonda kullandığı aracın mayına çarpması sonucu iki bacağını kaybeden
Uzman Jandarma Çavuş Kazım Daşbaş'ın aldığı tazminatın iadesinin iptali için Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bu gençler kimin
için kendilerini feda ediyor? Genç yaşta sakat kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Kaldı ki onlarınki şerefli
gazilik, benimkisi “yalnız” bir trafik kazası…

29

Mart

2004

Annan'ın bugün sunduğu 9 bin sayfalık taslakta, Türk askerlerinin sonsuza kadar adada kalması ve iki kesimlilik gibi temel
talepler yer alıyor. Taslakta AB'ye katılımını düzenleyen uyum senedi de var. CHP lideri Baykal, partisinin yerel seçimlerden
başarıyla çıktığını, karşılaştırma yapmanın doğru olmayacağını söyledi.

Başarı buysa, başarısızlık ne acaba?
30

Mart

2004

İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında süren Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafı, dördüncü Annan planında yapılmasını istediği
değişiklikleri BM'ye iletti. Rumların ise son plana sert tepki gösterdiği ve ek toprak talebinde bulunduğu bildirildi. Memleketi
Antalya'yı bile kaybeden CHP lideri Baykal, CHP'nin 20 parti arasından ikinci gelerek başarılı olduğunu söyledi. CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal, yerel seçimde kendi seçim bölgesi Antalya başta olmak üzere birçok kalesini kaybetmesine ve oylarının
azalmasına rağmen, CHP'nin aldığı sonucu, ‘başarılı’ olarak niteledi.

3

Nisan

2004

Enflasyon Mart ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 2.10, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.89 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 7.97, TÜFE'de yüzde 11.83 oldu. Enflasyon yıllık bazda tek haneli seyrine devam
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ederken hükümetin yıllık hedefinin de altına indi. Yerel seçim sonuçlarından memnun olmayan ve kendilerini "Anadolu Hareketi"
olarak adlandıran partililer, genel merkez önüne dev bir abaküs bırakarak, Baykal ve parti yönetimini istifaya çağırdı.
5

Nisan

2004

Avrupa Birliği, terör örgütleri listesine terör örgütü PKK'nın ''KADEK'' ve ''KONGRA-GEL'' isimlerini de ekledi.

10

Nisan

2004

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde bu sabaha karşı saat 05.55
sıralarında hayatını kaybetti. Doğum yeri olan Kayseri'nin Talas İlçesi'nde sala verilirken, Sabancı Holding'e bağlı şirketlerde
bayraklar yarıya indirildi. Ünlü işadamı, pazartesi günü İstanbul'da Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.

11

Nisan

2004

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a seslenerek, ''Ne anlatacaksan Kıbrıs'ta anlat'' dedi.

13

Nisan

2004

Orgeneral Özkök: TSK, kamu önünde sık sık gündeme gelmemeye özen göstermektedir. Ancak bu zafiyet olarak algılanmamalı.

15

Nisan

2004

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Annan Planı'nı "Türkler'in Milli Kıbrıs davasına atılmış binlerce saatli bomba" olarak niteledi
ve "Bu plan KKTC'yi yok edecek" dedi. Başbakan Erdoğan'ın, gelmediği TBMM'de CHP tam kadro yer aldı. Meclis dışındaki
partilerin liderleri de Denktaş'ı büyük bir dikkatle dinledi. TBMM Başkanı Arınç, 23 Nisan davetiyesinde eşinin adının neden
olmadığını soran bir gazeteciye, ‘Bunun karşılığı şeyini şey ettiğimin şeyidir’ dedi. Herkesi şaşkına çeviren bu sözlerin üzerinden
1 saat geçince yazılı açıklama yapan Arınç, ‘maksadını aşan bir üslup‘ kullandığını söyledi.

16

Nisan

2004

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Temelli beldesinde bu sabah trenin hemzemin geçitte öğrenci servisine çarpması sonucu 7
öğrenci öldü. 10 öğrenci yaralandı. Polatlı Kaymakamı Muammer Aksoy, kazanın meydana geldiği kontrolsüz geçitte, görüş
alanının açık olduğunu ve kazanın şoförün aceleci davranmasından kaynaklandığını anlattı. Ancak, sonunda şu ilginç yorumu
yaptı: Şoförün basireti bağlanmış, kazada kendi çocuğu da öldü.

17

Nisan

2004

Şanlıurfa'da 1996 yılında hizmete açılan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Şirinkuyu kavşağındaki trafik kazasında 8 yaşında bir
çocuk öldü. Kavşakta bugüne kadar 29 kişi hayatını kaybetti.

19

Nisan

2004

Rum papazlar, Annan Planı karşıtı propagandaya hız verdi. Girne Metropoliti Pavlos, Rumları uyararak "Referandumda 'evet'
derseniz cennette yeriniz olmaz" dedi. Baf Metropoliti Hrisostomos ise "ENOSİS'i 1 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini" belirterek,
"Yunanistan ile birleşmeyi şampanyayla kutlayacaklarını" söyledi. Diyorum ya kendine Müslüman: Yeni TCK tasarısı için kurulan
alt komisyon, TCK’da müstehcen yayınları düzenleyen maddeyi değiştirirken, uyum yasasını unuttu. Böylece, bilimsel
çalışmalar, şiir, roman, öykü, tiyatro, haber, fotoğraf, sinema ve müzikte "cinsel sansür" gündeme gelebilecek.

20

Nisan

2004

AB'ye uyum çerçevesinde Anayasa'nın 10 maddesinin değiştirilmesi için karar alan AKP hükümetine, CHP Genel Başkanı Deniz
Baykal'dan koşul geldi. Dün darbelerin önlenmesi için yapılacak yasal değişikliğe destek vereceklerini belirten Baykal, AKP'nin
seçim öncesi dokunulmazlık konusunda verdiği sözü yerine getirmesi istedi. Baykal, dokunulmazlık konusu yoksa, desteklerinin
de olmayacağını bildirdi. İtalya'nın Gioia Tauro limanında, Türk bandıralı bir gemide, 6 milyon euro değerinde, 7.092 adet
Kalaşnikof marka silah ele geçirildi.

22

Nisan

2004

Avrupa Parlamentosu (AP), DGM'nin DEP'in eski milletvekillerini, yine 15 yıl hapis cezasına çarptırmasını kınadı. AP'nin
kararında, ”DEP davasının, Türkiye'de reformları engellemek isteyenler tarafından kullanıldığı” vurgulandı ve siyasi mahkumlara
genel af talep edildi. DEP Davası, AB Komisyon raporunda da yer alacak. Dışişleri Bakanlığı, Kanada Federal Parlamentosu'nun
sözde Ermeni soykırımını tanıyan kararını kınadı.

27

Nisan

2004

Türkiye Cumhuriyetinin bir gerçeği. İstanbul'da kardeşleri tarafından öldürülen Güldünya Tören'den sonra bu kezde 14
yaşındaki bir genç kız töre cinayeti kurbanı oldu. Bir baba kaçırılarak tecavüze uğrayan kızını kabloyla boğarak öldürdü.
Cinayet, babanın genç kızın kaybolduğunu polise bildirilmesiyle ortaya çıktı.

28

Nisan

2004

Buda başka bir gerçek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bundan böyle hastanelerde rehin kalma olayı yaşanmayacaktır.
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Kim ki rehin tutmaya kalkar, karşısında beni bulur" sözlerinin üzerinden çok geçmeden, Çukurova Üniversitesi'nden rehin haberi
geldi. 2 yaşındaki Fatih Hamamcı, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, tedavi ücreti
ödenemediği için rehin kaldı.
30

Nisan

2004

AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi, AB liderlerinin Türkiye konusundaki tutumlarını eleştirerek, "Türkiye’de farklı mesajlar
veriyorlar, Brüksel’de farklı konuşuyorlar" dedi. Prodi, "Türk yetkililerle biraraya geldiklerinde 'Türkiye AB’ye üye olacak'
diyorlar. Brüksel’de bana, ‘aman Türkiye konusunda acele etmeyin, yavaş gidin’ telkininde bulunuyorlar" diye konuştu.

6

Mayıs

2004

Genelkurmay Başkanlığı, günlerdir tartışılan YÖK Yasa Tasarısı'yla ilgili yazılı açıklama yaptı ve kaygılarını dile getirdi. Genel
Sekreterlik imzalı açıklamada, tasarıya atfen "Bahse konu olan kanunlar laiklik ve eğitim birliği eşitliğiyle bağdaşmıyor" denildi.

7

Mayıs

2004

Genelkurmay, üniversiteye girişte imam hatiplerin önünü açan YÖK yasa tasarısına, zehir zemberek bir açıklamayla karşı
çıktı. Yunanistan Başbakanı Karamanlis, Atina'yı ziyaret eden Başbakan Erdoğan'a, iki ülke arasında stratejik ortaklık önerdi.

11

Mayıs

2004

Sabah 1.570.000 liraya çıkan dolara, Merkez Bankası biri sabah diğeri de öğleden sonra olmak üzere satış yaparak iki kez
müdahale etti. Dolar 1.530.000 liraya indi. YÖK Yasa Tasarısı'yla ilgili tartışmalar, Başbakan Erdoğan'ın restiyle tırmanışa geçti.
Erdoğan, "toplumsal mutabakat, vekaleti veren milletin mutabakatıdır. Baskı yapılmasın. Beni 4 kez aldattılar" derken, YÖK
Başkanı Teziç, Erdoğan'ın eksik bilgilendirildiğini söyledi. ÜAK Başkanı Alkış, hükümetin konuyu saptırdığını ileri sürdü. CHP
lideri Baykal da, "hakimlerle, hocalarla, gençlerle medyayla tartışırlar ve ondan sonra da giderler'' dedi.

13

Mayıs

2004

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Aydın Kuyucu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bir önceki duruşmaya
türbanıyla katılarak tartışma yaratan Hatice Hasdemir'in cezalandırılmasını istedi.

14

Mayıs

2004

Önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen YÖK Yasası'nı protesto eden rektörler ve öğretim üyeleri, yasaya tepkilerini
göstermek için, Anıtkabir'e yürüdü.

17

Mayıs

2004

Türkiye'ye kısa bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Tony Blair, Başbakan Erdoğan ile ortak eylem planı üzerinde
mutabakata vardı. Eylem planı, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda işbirliği, KKTC'ye yönelik izolasyonun kaldırılması ve terörizm
ile uluslarası platformda ortak mücadeleyi öngörüyor.

19

Mayıs

2004

Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen törende protokol tribününde bulunan kuvvet komutanları, Gençliğin Atatürk'e
Yanıtı'nı okuyan imam hatipli öğrenciyi alkışlamadı.

20

Mayıs

2004

Türkiye, 28-29 Haziran'da İstanbul'da ev sahipliğini yapacağı NATO zirvesi için güvenlik alarmı verdi. Cumhuriyet tarihindeki en
büyük organizasyon için bugüne kadarki en sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak.

24

Mayıs

2004

Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu ile görüşen Filistin lideri Arafat, Mescid-i Aksa'yı Türkiye'nin korumasını
istedi.

25

Mayıs

2004

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2004 yılı "Stratejik Araştırma" raporunda, Türkiye ile ABD'nin artık "sevgili"
konumunda olmadıkları, ancak iyi bir arkadaşlığı sürdürdükleri ifade edildi. Raporun Türkiye bölümünde, TSK'nın refahın
artması ve islami partilere ilginin azalması için AB üyeliğini desteklediği belirtilirken, ABD ile ilişkilerde soğukluk halinde
Türkiye'nin müslüman komşularına dönebileceği öne sürüldü.

28

Mayıs

2004

Cumhurbaşkanı Sezer, YÖK ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 4 maddesini veto
ederek Meclis'e iade etti.

29

Mayıs

2004

KADEK’in ardından kurulan Kongra- Gel, 1 Eylül 1998'de PKK'nın ilan ettiği tek taraflı ateşkese 1 Haziran'da son verildiğini
açıkladı.
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30

Mayıs

2004

Antalya E Tipi Kapalı ve Yarıaçık Cezaevi'nde 1 tutuklunun ölümü ile sonuçlanan isyanın tamamen sona erdiği bildirildi. Kadıköy
Acıbadem Caddesi'ndeki Mc Donald's restoranının otoparkında bulunan bir araçta meydana gelen patlama olayına ilişkin 8 kişi
yakalandı. Siyaset ve ekonomi dünyası gözlerini Ankara'ya çevirdi. Meclis'in bu haftaki yoğun gündeminde özellikle AKP'nin YÖK
Yasası hakkında vereceği karar merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Sezer'in Anayasa ve laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle bazı
maddelerini veto ettiği YÖK Yasası'nın nasıl biçimlendirileceği yarın toplanacak AKP MYK'da belli olacak.

1

Haziran

2004

Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sezer'in kısmen veto ettiği YÖK Yasası konusunda haklı olduklarını, ancak yasayı bir
süreliğine askıya alacaklarını söyledi.

2

Haziran

2004

Meclis Soruşturması Komisyonu, eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Yüce Divan'a sevkini
kararlaştırdı.

3

Haziran

2004

Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 9.56, TÜFE'de yüzde 8.88 oldu. Böylece TÜFE, 32 yıl sonra tek haneye indi.

6

Haziran

2004

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan 'Hayatımız Mafya' Raporu mayfa ile ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koydu.
Türkiye'de yüze yakın faaliyet alanı bulunan mafya ekonomisinin büyüklüğü Türkiye'nin milli gelirinin dörtte birini buluyor. ATO
Başkanı Aygün'e göre mafya Türkiye'de iç tehdit haline geldi.

8

Haziran

2004

Irak'ta geçen hafta bir Türk tır şoförünün ardından dün akşam iki Türk vatandaşıyla birlikte bir Türkmen daha kaçırıldı.
Kaçırılanların biri bugün serbest bırakılırken, AP haber ajansı Irak'ta 7 Türk'ün kaçırıldığını bildirdi.

9

Haziran

2004

Yargıtay 9. Ceza Dairesi kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan'ın
tahliyelerine karar verdi. Zana ve arkadaşları 10 yılı aşkın bir süredir hükümlü olarak bulundukları Ulucanlar Cezaevi'nden
salıverildi. Sanayileşmiş 7 ülke ve Rusya'dan oluşan G-8 zirvesi ABD'de bir adada eşi görülmemiş güvenlik önlemleriyle dün
başladı. Zirveye ilk kez yarın bir Türk başbakan da katılacak.

11

Haziran

2004

Aralarında Leyla Zana'nın da bulunduğu kapatılan DEP'in cezaevinden tahliye edilen eski milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı
Konutu'nda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Görüşme sonrası, açıklama yapılmadı. Türk
Atletizm tarihinde ilk kez bir Türk atleti dünya rekoru kırdı. Elvan Abeylegesse, Norveç'in Bergen kentinde yapılan Golden
Leagu'de 5 bin metrede 14.24.69'lik derecesi ile birinci olarak dünya rekoru kırdı.

13

Haziran

2004

Cezaevinden geçen hafta çıkan eski DEP milletvekilleri, bugün DEHAP'ın Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği
‘Demokrasi ve Barış’ mitingine katıldı. Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı mitingte Kürtçe konuşma yapan Leyla Zana,
barış çağrısı yaptı. Zana, "Barış mutlak süreçle emek gerektiriyor, ter dökmek gerekiyor, kan değil" dedi. Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, barış sürecinde Filistin lideri Yaser Arafat'ın masadan kalkarak büyük bir fırsatı teptiğini söyledi. Erdoğan, "80
yaşına merdiven dayamış olan Arafat barışın önünde bir engel olamaz" diyerek Filistin liderini eleştirdi.

14

Haziran

2004

İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) toplantısında Genel Sekreter Belkeziz, KKTC'ye tecride son verilmesi üyeleri girişimde
bulunmaya çağırdı. Dışişleri Bakanı Gül, BM'nin Kıbrıs raporu uyarınca uluslararası toplum için KKTC ile doğrudan ekonomik,
ticari, sosyal ve kültürel ilişki kurma zamanının geldiğini söyledi. Türkiye'nin İKÖ Genel Sekreter adayı İhsanoğlu, hazırlanan
karar tasarısında “KKTC için güzel gelişmeler olacağını” bildirdi. Orgeneral Hilmi Özkök, Jandarma'nın Genel Komutanlığı’nın
kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, Kürtleri, Kongra-Gel’i, irticai kesimi ve AB’yi uyardı. Avrupa Parlamentosu
seçimlerinden 30 Türkiye kökenli adaydan 4'ü zaferle çıktı. Almanya'dan Vural Öger, Cem Özdemir ve Feleknaz Uca ile
Finlandiya'dan Nesrin Can yeni dönemde AP'de olacak.

15

Haziran

2004

TBMM Genel Kurulu, eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile eski Devlet Bakanı Recep Önal'ın Yüce
Divan'a sevkini 34'e karşı 356 oyla kabul etti. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün kapatılan DEP'in eski
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milletvekilleri ile görüşmesinden rahatsız olan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ile 9 AKP milletvekili parti yönetimini protesto
eden bir bildiri yayınladı.
16

Haziran

2004

Bulgaristan Gizli Servisi (NRS), NATO Zirvesi ve Atina Olimpiyatları sırasında El Kaide gibi bazı terör örgütlerinin Balkan
ülkelerinde eylem yapacakları yolunda bilgi elde ettiklerini açıkladı. Bulgar İstihbarat Servisi, tehdit ve ihbarları Türkiye ve
Yunanistan'a ilettiklerini belirtti.

17

Haziran

2004

Kalp krizi sonucu önceki gün yaşamını yitiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'yı son yolculuğuna onbinlerce
insan uğurladı. Konak Meydanı'na toplanan İzmirliler, başkanlarına çiçekler ve gözyaşlarıyla veda etti. Yelkenliler, Piriştina için
denizde tur attı. Balıkçı teknelerine, "İzmir öksüz kaldı" pankartları asıldı. Piriştina'nın yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını
söyleyen CHP Genel Başkanı Baykal, "O bir namus timsaliydi. Güneşin battığı yerden, tekrar doğacak" dedi. Türkiye ve Türk
tarafının Kıbrıs'ta çözüm çabalarının ardından ilk defa bir Amerikalı yetkili, KKTC'nin Washington'daki temsilciliğini ziyaret etti.

19

Haziran

2004

Ankara'nın Çubuk ilçesinin Sünlü Köyü'nde hortum sonucu 3 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığı, 15 evin kullanılamaz
hale geldiği bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

23

Haziran

2004

Asgari ücret, 1 Temmuz 2004'ten itibaren 16 yaşından büyükler için brüt 444 milyon 150 bin, net 318 milyon 223 bin 475 lira
olarak belirlendi. Türk Hava Yolları'nın (THY) Antalya-İstanbul seferini yapan A-310 tipi Çoruh isimli Airbus yolcu uçağı, yıldırım
çarpması nedeniyle Dalaman'a zorunlu iniş yaptı.

24

Haziran

2004

ABD Başkanı Bush'ın kalacağı Ankara Hilton Oteli'nin yanındaki patlamadan sonra, İstanbul da bombayla sarsıldı. Çapa'daki İ.Ü.
Tıp Fakültesi Hastanesi önünden geçen bir İETT otobüsünde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Kürdistan
Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani, PKK üyeleri için genel af istedi. PKK'nın üçe bölündüğünü belirten Talabani, bu
durumun dikkate alınmasını istedi.

25

Haziran

2004

Sezer, “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u, bir kez
daha görüşülmesi için TBMM'ye iade etti. NATO Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı İstanbul ve
Ankara'da trafik çilesi daha konuklar gelmeden başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki sıkı kontrol, asılsız ihbarlar ve hafta
sonu nedeniyle trafik arapsaçına döndü.

26

Haziran

2004

ABD Başkanı George Bush, 28-29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, resmi temaslarda bulunmak üzere
Ankara'ya geldi. Esenboğa Havaalanı'ndan ayrılan Bush, geceyi geçireceği Hilton Oteli'ne geçti.

28

Haziran

2004

İstanbul Mecidiyeköy ve Okmeydanı'ndaki NATO karşıtı gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler de molotofkokteyli ve kaldırım
taşlarıyla polise karşılık verdi. Arbedede 26 polis, 15 gösterici yaralandı, 44 kişi gözaltına alındı.

29

Haziran

2004

ABD Başkanı George W. Bush, "ABD'nin, Avrupa ve Türkiye'nin yapay sınırlarla ayrılmasını kabul etmeyeceğini" söyledi. Bush,
Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın, "Bush AB'nin işine karışmasın" tepkisine rağmen, övgüler yağdırdığı Türkiye'nin Avrupa
Birliği'ne ait olduğunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), türbanla ilgili olarak Türkiye hakkında açılan
bir davada insan hakları ihlali bulunmadığına hükmetti.

30

Haziran

2004

Yıllık enflasyon Mayıs ayında tek haneli rakamlara düşerken, Haziran ayında zam yağmuru başladı. Hükümetin, yıllık enflasyona
yakın oranlarda zam yapması dikkat çekti. Çay, şeker, akaryakıt ve tüpgazdan sonra doğalgazın satış fiyatına konutlarda yüzde
6.5, sanayide yüzde 5.7 zam geldi. Kısacası Temmuz ayında memura yapılacak yüzde 6 oranındaki maaş artışı daha cebine
girmeden eridi gitti.

2

Temmuz

2004

Van Valisi Hikmet Tan'ın konvoyuna karşı gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Saldırıdan yara
almadan kurtulan Vali Tan, aracının ön ve arka camının patladığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ateşkes İzleme Gücü’nün
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lağvedilmesi üzerine bu gücün başında görev yapan yaklaşık 40 mensubunu Kuzey Irak'tan geri çekiyor.
3

Temmuz

2004

DİE, Haziran ayında aylık enflasyonun toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.05, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0.13
azaldığını açıkladı. Hazirandaki düşüşe rağmen TEFE’de yıllık enflasyon yeniden yüzde 10.53’e yükselerek iki haneli rakamlara
çıktı. TÜFE’deki yıllık enflasyon ise yüzde 8.93 oldu. Haziran ayında yapılan zamların enflasyona henüz yansımadığı
belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP 12. Olağanüstü Kurultayı'na katılan 1058 delegeden 781'inin “kabul” oyuyla
güven tazeledi. Oylamaya 262 delege katılmazken 14 delege ret oyu kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "AİHM’nin
tezgahından kendisinin de geçtiğini" belirterek "Benim dosyam daha önlerine gelmemişti ama İmralı’daki zatın dosyası hemen
anında önlerine geldi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi" dedi.

5

Temmuz

2004

AKP milletvekillerinin "eğitim ve öğretimi engelleyen kamu görevlilerine 2-5 yıl arası hapis cezası verilsin" önergesi Meclis
Adalet Komisyonu'nda reddedildi.

6

Temmuz

2004

Türk Ceza Yasa Tasarısı'na son anda eklenen madde ile gecekondu yapana, göz yumana, kaçak elektrik, su veya telefon
bağlayanlara 5 yıla kadar hapis cezası geliyor. Gecekonducuya hapis cezası istemi bizzat Başbakan Erdoğan'dan geldi.

7

Temmuz

2004

TCK Tasarısı'nda 'müstehcenlikle' ilgili yapılmak istenen değişiklik uzun tartışmaların ardından kabul edildi. Tasarının
görüşüldüğü oturumda 'çocuğunu döven anne babaya hapis cezası' önerisi de komisyondan geçti.

8

Temmuz

2004

Genelkurmay İkinci Başkanı İlker Başbuğ, hükümeti ve eski DEP'li milletvekillerini eleştirdi. Başbuğ, mahkemeleri bitmemiş
DEP'lilerin rahatlığını 'bürokrasideki tereddüt'e bağladı. ABD'nin PKK'ya karşı beklentileri yerine getirmediğini de ifade eden
Başbuğ, askerin, terör örgütü olduğu müddetçe Kuzey Irak'ı terk etmeyeceğini vurguladı.

9

Temmuz

2004

İsmail Ecer, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde otomobiline benzin koyarken bidonun alev alması sonucu vücudunun büyük bir
bölümü yandı. İsmail Ecer, 5 hastane dolaştırıldı. Ambulans bulamadığı için minibüsle 36 saatlik yolculuğun ardından Adana’ya
getirildi. Ancak, 45 yaşındaki Ecer'in vücudu bu kadar acıya dayanamadı ve hastaneye yattıktan 5 saat sonra yaşamını yitirdi.

11

Temmuz

2004

Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan 27 yaşındaki Türk bilim adamı Mehmet Fatih Yanık, aralarında eşi Hatice Altun’un da
bulunduğu araştırma ekibiyle evrenin hız rekortmeni ışığı bilgisayar çipi içinde durdurmayı başardı. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın kızı Esra ile Berat Albayrak'ın İstanbul'da yapılan nikah törenine, çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.50 milyar
liraya mal olan nikah nedeniyle İstanbul'da NATO Zirvesi'ndeki gibi güvenlik önlemleri alındı. YORUM YOK…

13

Temmuz

2004

TBMM Genel Kurulu, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in 'Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları'
iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanmasına karar verdi. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Başbakan Yüce Divan'da hesap
verecek.

14

Temmuz

2004

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak hakkında
yeniden yargılama sonucunda verilen kararı bozdu. Böylece, DEP'in dört eski milletvekiline yeniden yargı yolu göründü.
DEP'lileri 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'reddi hakim' talepleri reddedildiği için yine Orhan Karadeniz yargılayacak.

21

Temmuz

2004

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde açıklanan Türk Hava Yolları'na Alman-Fransız ortaklığı Airbus şirketinden satın
alınacak 36 adet Airbus tipi yolcu uçağı için ön anlaşma Fransa'nın başkenti Paris'te imzalandı.

22

Temmuz

2004

İstanbul-Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya'nın Pamukova İlçesi yakınlarında
Mekece Köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 36 kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı.

25

Temmuz

2004

DSP 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa, Zeki Sezer seçildi. Kayıtlı 936 delegenin 851'inin oy kullandığı genel
başkanlık seçimlerinde, Sezer 576 oyla genel başkanlığa seçilirken, diğer adaylardan Şükrü Sina Gürel 239, Atila Mutman 20,
Aydın Tümen 5 oy alırken, diğer aday Veysel Özel'e oy çıkmadı. Seçimlerde 11 oy geçersiz sayıldı.
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28

Temmuz

2004

22’nci Dönem TBMM’nin ilk gensoru önergesi Pamukova’daki hızlandırılmış tren faciası ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Binali
Yaldırım hakkında veren CHP, gensorunun görüşülmesi için de Meclis’i 3 Ağustos Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

29

Temmuz

2004

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ardından da kamyonetle çarpıştı. Kazada 25 kişi hayatını
kaybetti, 20 kişi yaralandı.

1

Ağustos

2004

Hakkari Geçitli-Pınarca köyü yolunda çok miktarda TNT ile desteklenmiş 10 adet mutfak tüpü, aynı anda patlayacak şekilde çok
geniş bir alana yerleştirimiş olarak bulundu. Büyük bir facianın önlendiğini belirten Hakkari Valisi Gürbüz, bölgenin siviller
tarafından yoğun olarak kullanıldığını vurguladı. Balıkesir'in Marmaraadası yakınlarında bir deniz otobüsünün makine dairesi,
arıza nedeniyle su aldı. Başka bir gemiye nakledilen yolcular, Bandırma'ya indi.

2

Ağustos

2004

Başbakan Erdoğan, Almanya'nın 4.5 milyon satan, 12 milyon kişi tarafından okunan gazetesi Bild'e konuştu ve "Semavi dinlere
inananlar, dinle terör arasına mesafe koyuyorlar. Allah adına terör olmaz" dedi. Türkiye'de ilk kez bir parti (MHP), başta
Genelkurmay Başkanı, 313 generale "siyasi iktidarı uyarmaları" için mektup yazdı.

3

Ağustos

2004

DİE, Temmuz ayında aylık enflasyonun toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.52 azaldığını, tüketici fiyatlarında (TÜFE) ise
yüzde 0.22 arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 9.44, TÜFE'de de yüzde 9.57 oldu. Irak'ta İslamcı teröristlerin
Murat Yüce'yi vahşice öldürülmesinin yayınlandığı görüntülerin başında ve sonunda düzgün bir Türkçe ile yapılan konuşmalar
dikkat çekiyor. Videodaki konuşmalar, infazda birden fazla Türk'ün bulunduğu şüphesini yaratıyor. Emniyet, infazda
bulunanların İstanbul'daki bombalama eylemlerine katılan Türkler olabileceğini belirtiyor.

4

Ağustos

2004

AKP milletvekilleri, CHP lideri Baykal'ın tren kazasının siyasi sorumlusu olarak istifa etmesini istediği Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım'a sahip çıktı. Yıldırım hakkındaki gensoru 319 AKP milletvekilinin oyu ile reddedildi. 171 milletvekili kabul oyu verdi, 1
milletvekili de çekimser kaldı. Meclis yeniden tatile girdi. 2 Ağustos gecesi 23.29’da Datça’da 3.5 büyüklüğündeki depremle
başlayan sarsıntılar sürerken, dün saat 21.00’e kadar 450’nin üzerinde deprem kaydedildi. Depremlerin üçünün büyüklüğünün
5.0 ve üzerinde, 11’inin büyüklüğünün ise 4.0 ve üzerinde olduğu belirtildi. Dün saat 17.18’de Muğla’da 4.6 ve 18.59’da Gökova
Körfezi’nde 4.3 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi.

7

Ağustos

2004

Irak'ta bir Türk şoförü daha kaçırıldı. Şoförün video görüntülerini yayınlayan silahlı bir grup, rehinenin çalıştığı şirketin 48 saat
süre içinde Irak'tan çekilmediği takdirde öldürüleceğini bildirdi.

10

Ağustos

2004

İstanbul'daki bombalı saldırıların sorumluluğunu El Kaide'ye bağlı Ebu Hafs El-Mısri Tugayları adlı grup üstlendi. İslami bir web
sitesinde yayınlanan açıklamada, İstanbul saldırılarının başlangıç olduğu belirtildi ve Avrupa ülkelerine yönelik bir dizi saldırı
daha olacağı tehdidinde bulunuldu.

11

Ağustos

2004

Elazığ, 5.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Merkez üssünün Sivrice olduğu belirtilen depremde ilk belirlemelere göre 8 kişi
yaralandı. Türkiye Pamukova'daki faciadan 20 gün sonra yine tren kazası haberiyle sarsıldı. Başkent ve Adapazarı ekspresleri
saat 16.51'de Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ne bağlı Tavşancıl Beldesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Adapazarı Ekspresi'nin ilk vagonu
öndeki lokomotifin üzerine bindi. 6 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Kazaya Başkent Ekspresi makinistinin kırmızı ışıkta
durmamasının yol açtığı belirtildi.

14

Ağustos

2004

Atina'da dün muhteşem bir açılış töreniyle başlayan 28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, bayanlar 48 kilo haltercimiz Nurcan Taylan,
2 dünya ve 5 olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Nurcan, bu başarısıyla, olimpiyatlar tarihinde bayanlarda
Türkiye'ye ilk altın madalya kazandıran sporcu ünvanının da sahibi oldu.

15

Ağustos

2004

Halil Mutlu, Atina'da devam eden 28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 56 kiloda olimpiyat şampiyonu oldu. Mutlu, bu
başarısıyla 3. kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan dördüncü sporcu oldu. Aynı kiloda yarışan Sedat Artuç da 3. olarak,
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olimpiyat tarihinde, iki Türk sporcunun aynı anda kürsüde yer almasını sağladı. İstanbul'da yarın iki hava sisteminin
birleşmesiyle son 10 yılın en şiddetli yağmuru ile kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, halkı sel ve su baskını konusunda
uyardı.
19

Ağustos

2004

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın başkanlık ettiği 'Koordinasyon Toplantısı'ndan 'dere yataklarındaki binalara
istimlak' kararı çıktı. Buna göre Esenler'de 30, Güngören'de 40, Gaziosmanpaşa'da 40, Bahçelievler'de 30, Maltepe'de 35,
Eyüp'te 170 olmak üzere toplam 345 bina istimlak edilecek.

20

Ağustos

2004

Devletin, alacakları nedeniyle el koyduğu medya organlarının yanlı yayın yaptığı iddiası yeniden gündeme geldi. Ana muhalefet
partisi CHP, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun elinde bulunan 17 televizyon, 15 radyo, 1 gazete ve 6 derginin bir an önce
satılmasını istedi. RTÜK de CHP'nin görüşünü destekledi.

21

Ağustos

2004

Yargıtay Başkanı Özkaya, Çakıcı ile ilgili iddialarla şahsında yargının yıpratıldığını ve Yargıtay'a hakaret edildiğini söyledi. Linç
baskısı altında olduğunu kaydeden Özkaya "Altından ev verseler tenezzül etmem. Gerektiği zaman çekilmesini bilirim" dedi.

24

Ağustos

2004

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısını görüşmek üzere TBMM'yi 14 Eylül Salı günü
olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.

25

Ağustos

2004

Irak'ta bir şantiyede çalışan iki Türk mühendis, bir grup militan tarafından kaçırıldı. Abdullah Özdemir ve Ali Daşkın adlı Türkleri
kaçıranlar, 72 saat içinde tüm Türk şirketlerinin Irak'tan çekilmesini istedi. Rehine iki Türk'ün şirketleri akşam saatlerinde
Irak'tan çekilme işlemini başlattıklarını açıkladı.

26

Ağustos

2004

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'ndeki orman yangınında, helikopterle bölgeye indirilen 6 işçi, alevler arasında mahsur kaldı.
İşçiler tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Milli atlet Elvan Abeylegesse, bayanlar 1500 metrede finale yükseldi. Elvan,
cumartesi günü madalya için piste çıkacak.

28

Ağustos

2004

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 6 işçinin şehit ve 10 hektar ormanın kül olduğu yangının iki köy arasındaki husumet sonucu
kasıtlı olarak çıkartıldığı iddia edildi. Tarım Orkam-Sen Başkanı Sezai Kaya, sendikaya ulaşan bilgiye göre, yangının Ortakonuş
ve Balkaya köyleri arasındaki husumet nedeniyle çıkartıldığını söyledi.

30

Ağustos

2004

Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılacak askeri birliklerin geçiş güzergâhına, uzaktan kumandalı ve bir kutu
içerisine parça tesirli bomba bırakıldı.Bir vatandaşın ihbar ettiği bomba, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Türk
Ceza Kanunu (TCK) Tasarısı üzerinde CHP ve AK Parti grupları arasında TBMM'de yapılan toplantı sonrası, tasarının 1 Ekim'den
önce Meclis'te olacağı bildirildi.

31

Ağustos

2004

Hakkari Valisi Erdoğan Gürbüz: "Hakkari'de PKK/Kongra-Gel'e yönelik operasyonda 11 militan öldürüldü, 2 asker de şehit oldu."

3

Eylül

2004

Kamu zamları ve kurdaki yükselişin enflasyona etkisi sınırlı oldu. Ağustos ayı enflasyon oranlarının geçen yılın aynı ayına göre
yüksek çıkması nedeniyle yıllık enflasyon hem TEFE’de hem de TÜFE’de yeniden iki haneli oranlara çıktı. TEFE’deki artışta kamu
zamları önemli rol oynarken, tarım fiyatlarındaki düşüş toptan eşya fiyatlarındaki artışı sınırladı. TÜFE’deki artışı ise giyim ve
ayakkabı fiyatlarındaki mevsimlik düşüşler aşağı çekti. Enflasyon Ağustos ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.79,
tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.58 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 10.52, TÜFE'de yüzde 10.04
oldu.

5

Eylül

2004

Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen’ın bu gece Türkiye'ye geliyor. Verheugen, reformları
inceleyecek.

8

Eylül

2004

A Milli Basketbol takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Bosna Hersek'i deplasmanda 75-65 mağlup ederek iyi bir başlangıç
yaptı. A Milliler 11 Eylül'de Estonya’yı konuk edecek. Kastamonu'nun Küre İlçesi'ndeki madenin tünel inşaatında kaynak işlemi
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sırasında çıkan yangın faciaya yol açtı. 115 metre derinlikte meydana gelen olayda 19 işçi yaşamını yitirdi, 19 işçi yaralandı.
9

Eylül

2004

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya hakkındaki iddialarla ilgili olarak ön soruşturma yapılmasına
oy çokluğu ile karar verdi.

11

Eylül

2004

Litvanya'daki temaslarını sürdüren Bakan Gül, Irak'ın Telafar bölgesinde yaşananlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada,
"Türkmenlerle ilgili olarak sesimizi yükseltmek bizim en tabii komşuluk hakkımızdır. Komşumuzdaki ateş tabii ki bizi ilgilendirir.
En üst seviyede gerekli ları yaptık” dedi.

12

Eylül

2004

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde Süryanilere ait Sarıköyü'ne yerleşen ve uyarılara rağmen burayı terk etmeyen korucular, jandarma
zoruyla köyden çıkarıldı.

13

Eylül

2004

Yeni eğitim-öğretim yılı büyük sorunlarla başladı. 14 milyon öğrenci dersbaşı yaparken, 640 bin kız çocuğu okula gönderilmiyor.
135 bin derslik ve 200 bin öğretmen açığı bulunuyor.

14

Eylül

2004

Türkiye'de en yoksul kesimle, en zengin kesim arasındaki harcama farkı 2003'te 2002 yılına göre 4 kattan 4.5 kata yükseldi.

19

Eylül

2004

Mersin'de Candan Erçetin’in konserinin ardından alan girişinde bulunan polis aracının altına bırakılan ses bombası büyük bir
gürültüyle patladı. Patlamada ikisi polis 14 kişi yaralandı. Irak polisi, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Balad kentinde, son 24 saat
içinde '12 kadar Türk kamyon şoförünün öldürüldüğünü ya da kaçırıldığını' iddia etti.

21

Eylül

2004

Geçmişte iki kez AB fırsatının kaçırıldığını hatırlatan CHP Genel Başkanı Baykal, üçüncü kez aynı hataya düşülmemesi uyarısı
yaptı. Baykal, iktidara çağrı yaparak, TCK Tasarısı'nı bir saatte Meclis'ten geçirebileceklerini belirtti. CHP, 123 imza ile Meclis'e
başvurdu.

22

Eylül

2004

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nu görevden aldı. YÖK, Cumhurbaşkanı
Sezer'den Alemdaroğlu'nun görevden alınmasını istemişti. ??? Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 9 kişilik motorize zabıta ekibi,
sahilde oturan, el ele dolaşan sevgilileri ‘uygun şekilde davranmaları' konusunda uyarıyor. ???

23

Eylül

2004

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel vekaleten atandı. İÜ Senatosu topluca istifa etti.

24

Eylül

2004

AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Günter Verheugen, AB bütçe dönemi dolayısıyla 2013 yılına kadar Türkiye’nin AB’ye alınması
konusunda bir plan bulunmadığını, ancak 2013’ten sonrasının düz yol olduğunu savundu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve
Sözcüsü Ramazan Er, Türkiye'de sistematik işkencenin olmadığını belirterek, polise verilen eğitimler sayesinde insan hakları
ihlallerinin de azaldığını söyledi.

25

Eylül

2004

Van'ın Gürpınar İlçesi Çavuştepe mevkiinde, 1 kamyonla 1 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14
kişi öldü.

26

Eylül

2004

AB ile zina krizi sürerken yapılan ankete göre, çarşaflı kadınların yüzde 48.2’si Türkiye’nin AB üyeliğine destek veriyor. Başı açık
kadınların yüzde 76.9’u da ‘AB’ye evet’ diyor.

27

Eylül

2004

İngiliz Times gazetesi, “deli dana” olarak bilinen BSE hastalığının insanlardaki şekli olan Varyant Creutzfeldt-Jakob (vCJD)
taşıdığı tahmin edilen kan ürünlerinin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeye ihraç edildiğini öne sürdü.

28

Eylül

2004

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santral yine zehir saçtı. Bunun üzerine santralın çalışan tek ünitesi devre dışı
bırakıldı. CHP'nin anket sonuçlarına göre kadınların önemli gördüğü diğer konular şöyle: Resmi nikahla imam nikahı birlikte
olmalı; türban sorunu çözülmeli; Türkiye dini değil, çağdaş hukukla yönetilmeli; Türkiye AB üyesi olmalı; devlet insan haklarına
saygı göstermeli; terörün kaynağı din değil. Anket 11 ilde 300’ü kara çarşaf kullanan, 600’ü türbanlı, 600’ü başörtülü ve 600’ü
başı açık kadınla yapıldı.
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29

Eylül

2004

İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu belirtildi.

1

Ekim

2004

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğünde 2004 sonunda dünyanın
en büyük 20 ekonomisi olacak.

2

Ekim

2004

Çatlı'nın çantasından çıkan ve Bucak'ın mahkemeye teslim ettiği sır fotoğrafın ayrıntıları ortaya çıktı: Fotoğrafta 5'i kamu
görevlisi 13 kişi var.

3

Ekim

2004

Enflasyon Eylül ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.85 tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.94 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE’de yüzde 12.5’le yıl sonu hedefinin üzerine çıktı, TÜFE’de ise yüzde 9 düzeyinde oluştu.

4

Ekim

2004

Avrupa Birliği Komisyonu'nun 6 Ekim'de açıklayacağı İlerleme Raporu öncesinde Türkiye, Avrupa basınının gündemine oturdu.
Türkiye'nin üyelik yolunda müzakerelere başlaması konusu Avrupa Birliği tarihinin en ateşli tartışmalarından birini başlattı.

6

Ekim

2004

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada Müslümanlığın güncelleştirilmesi gerektiğini, Kuran’ın
yeniden yorumlanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

7

Ekim

2004

İstanbul yine yağmura teslim oldu. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Alibeyköy'de 5 okul tatil edildi. Yollar göle, trafik
arapsaçına döndü. Yüzbinlerce insan yollarda mahsur kaldı.

11

Ekim

2004

GP lideri Cem Uzan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 8 ay hapis, 693 milyon 569
bin lira da para cezasına çarptırıldı. Grubuna yönelik operasyon kapsamında gıyabi tutuklu olarak aranırken teslim olan Sedat
Peker ile ağabeyi Atilla Peker ve Hüseyin Nalbantoğlu, gıyabi tutuklulukları vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi.

12

Ekim

2004

Almanya'da bir internet kafede yakalanarak sınırdışı edilen, İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği'nin (İCCB) yöneticisi Metin
Kaplan Türkiye'ye getirildi. Elime geçirsem kir kaşık suda boğarım… Almanya’da yaşıyorum, kaplancilarla çok tartışmışımdır…

15

Ekim

2004

Hükümet, 2005 yılında en yüksek devlet memuru maaşını yüzde 8.1, en düşük memur maaşını yüzde 12.1, ortalama memur
maaşını ise yüzde 10.7 oranında artırmaya karar verdi. Sicil affı teklifi de Meclis'e sevk edilecek.

19

Ekim

2004

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2005 yılı askeri dengeler raporunda, bütün dünyada 18 bin “potansiyel
terörist” olduğu belirtildi. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde Hizbullah ve hala 4-5 bin arasında militanı bulunan PKK'nın
yeniden güç toplamaya çalıştıkları ifade edildi.

20

Ekim

2004

Türkiye, “rüşvet ve yolsuzluk algılama endeksi temiz ülke” sıralamasında 146 ülke arasında 77. sırada yer aldı. Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde oruç tutan öğrencilerle tutmayanlar arasında başlayan gerginlik, kavgaya dönüştü. Oruç
tutmadığı için dövülen Bayram Yağ adlı öğrenci 4 metre yükseklikteki köprüden Yeşilırmak Nehri'ne atıldı.

21

Ekim

2004

Neşter-2 Davası kapsamında yargı önüne çıkan sanık ve tanıklar, ilk ifadelerini verdi. Duruşmada 4 Hakim tanık olarak dinledi.
Ankara 7. Asliye Hukuk Hakimi İsmail Demirtaş, “Kendisine, kararında direnirsen, senin için mesleki açıdan iyi olacak. Yargıtay
üyesi seçileceksin" teklifi yapıldığını söyledi.

22

Ekim

2004

Doğum yerinde "Kürdistan" yazan Irak asıllı İngilizlerin Türkiye alınmamasının yankıları sürüyor. Dışişleri, yabancıların taşıdığı
seyahat belgesinde doğum yeri olarak “Kürdistan” gibi herhangi bir bölgenin değil, ilin yazılması gerektiğini açıkladı. Dışişleri,
vize alsa bile bir yabancının ülkeye girişine izin verilip verilmemesinin o ülkenin egemenlik hakkı kapsamına girdiğini
bildirdi. Eski DEP'li Leyla Zana ve arkadaşları, partiye dönüşebilecek Demokratik Toplum Hareketi’ni başlattı. Hareket,
"Türkiyelilik" üst kimliğinde, şiddete karşı çıkıyor.

23

Ekim

2004

Tunceli'nin Nazimiye İlçesi'nde bulunan askeri birliğe, gece saat 01.45 sıralarında düzenlenen uzun namlulu silah ve roketatarlı
saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.
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25

Ekim

2004

Aynı zamanda AKP milletvekili olan Mehmet Yılmazcan, skandal yaratan İLKSAN arsası için 2.5 trilyonluk avukat ücretini az
buldu ve 200 trilyon istedi.

26

Ekim

2004

Diyarbakır'da 8 Ocak 2003 tarihinde meydana gelen uçak kazasının raporu açıklandı. Rapora göre, uçağın düşmesine pilotun
inişte ısrarcı davranması yol açtı. AB ülkeleri özgürlük sıralamasında ilk 40 içinde yeralırken, en kötü bölgeler Doğu Asya ve
Ortadoğu.

28

Ekim

2004

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Cumhuriyet Bayramı mesajında Avrupa Birliği ve azınlık tartışmaları ön plana çıktı.
Kültürel haklar dışında, etnik, dinsel ya da mezhepsel kimliklerinin öne çıkarılmasının ulusal birliğe zarar vereceğini belirten
Sezer, herkesi Cumhuriyet çevresinde kenetlenmeye çağırdı. Bağdat Caddesi'nde alkollü kullandığı otomobille bir kişinin
ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan Fırtına Ültan, 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29

Ekim

2004

Türkiye, cumhuriyetin 81. yılını kutladığı gün tarihi bir olay daha yaşadı. Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Gül, 28 ülke ile
birlikte Avrupa Birliği Anayasası'na imza attı. AB'nin geleceğini şekillendirecek tarihi belgenin altında Türkiye'nin de imzası var.

31

Ekim

2004

Minibüs bir aileye mezar oldu. Çankırı'nın Çerkeş İlçesi'nde bir kamyonla çarpışan minibüsünde bulunan Sarıkaya ailesinden 9
kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi de ağır yaralandı.

3

Kasım

2004

Enflasyon Ekim ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 3.23 tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 2.22 olarak
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE’de yüzde 15.48, TÜFE’de yüzde 9.86 oldu.

4

Kasım

2004

Beşiktaş, UEFA Ligi'ndeki ilk maçında İspanyol A.Bilbao'yu 3-1 yendi. Siyah beyazlıların gollerini Ali Güneş, Carew ve İbrahim
Akın kaydetti. A.Bilbao'nun tek golünü Ezquerro attı. Kartal, B Grubu'nda liderliğe kuruldu.

6

Kasım

2004

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), kuruluş yıldönümünde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Ankara ve İstanbul'daki
gösterilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

7

Kasım

2004

Yozgat'ın Çekerek İlçesi Özüveren Köyü'nde arazide buldukları el bombasıyla oynayan 2 çocuk, bombanın patlaması sonucu
öldü. İstanbul'da üniversite öğrencisi Canıdemir'in hayatına malolan kapkaç terörünün bir benzeri de Diyarbakır'da yaşandı.
Sokakta kağıt mendil satan 12 yaşındaki Ercan Nergiz, elindeki parayı almak isteyen kapkaççılara direnince bıçaklandı.

10

Kasım

2004

Türkiye Irak savaşına girmedi ama vatandaşlarını Irak'ta kurban vermeye devam ediyor. Son üç günde dört Türk daha
öldürüldü. Son dört ayda öldürülen Türklerin sayısı 23'e yükseldi. Ankara, Irak'taki Türklerin can güvenliği için hala somut bir
adım atmadı.

11

Kasım

2004

Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Gül, Arafat'ın yarın Kahire'de yapılacak cenaze törenine katılacağı açıklandı. Türkiye'deki
tüm bayraklar yarın yarıya indirilecek.

13

Kasım

2004

Ramazan bayramı başlamadan yollar yine kan golüne döndü. Trafik kazalarında şimdiye kadar 19 kişi öldü, 65 kişi
yaralandı. Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde arkadaşları ve korumalarıyla birlikte gözaltına alınan Genç Parti (GP) Genel Başkanı
Cem Uzan ve beraberindeki 22 kişi, 445'er milyon lira kefaletle serbest bırakıldı.

14

Kasım

2004

Daha 10 gün önce Hakan Canıdemir'in trenden atarak ölümüne yol açan kapkaç terörü, bu kez Sirkeci-Halkalı hattında ortaya
çıktı. Kapkaç teröristi, cep telefonunu çaldığı 23 yaşındaki Murat Can adlı işçiyi trenden attı. Can şans eseri başından hafif
yaralandı. Polis kapkaççıyı hemen yakaladı.

17

Kasım

2004

Irak'ta başkent Bağdat'ın 75 km kuzeyindeki Balad yakınlarında bu sabah iki Türk kamyon sürücüsünün cesetleri bulundu.

25

Kasım

2004

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İslam dünyasını, Kıbrıslı Türklere uygulanan tecridi sona erdirici adım atmaya çağırdı.

28

Kasım

2004

Yeni yılda emlak, çöp ve harç vergileri de motorlu taşıtlar vergisi gibi yüzde 11.2 oranında artacak. Başbakan Tayyip Erdoğan,
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Erzurum'da, Türkiye'nin önündeki engelin bürokratik oligarşi olduğunu söyledi. "Bunu aştığımız gün, bu milleti tutana aşk olsun"
diye konuşan Erdoğan,"Hala sistemin kaçağından istifade edenler var" uyarısı yaptı.
29

Kasım

2004

MGSB’de mezhep hassasiyeti
Şükrü KÜÇÜKŞAHİN
Değiştirileceği için yeniden gündeme gelen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin gizli tutulan kritik maddesini Hürriyet açıklıyor:
Alevilik ve mezhepler.
Hürriyet, 7 yıl önce 4 Kasım 1997’de Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin maddelerini ilk kez okurlarına duyururken, haber
kaynağının özel ricasıyla bir maddeyi ‘Devletin hassasiyet yaratan çok gizli kararı’ diyerek yayınlamamıştı.
MİLLİ Güvenlik Siyaset Belgesi’ni (MGSB) 1997’de yazdığımızda, o günün koşullarında, kaynağımızın ricası üzerine bir maddeyi,
‘Hassasiyet yaratan karar olması nedeniyle yazmadık’ diye geçtik.
Bugün ise Avrupa Birliği yolunda çok önemli reformlar gerçekleştirmiş bir Türkiye için bu hassasiyet rahatsız edici olmaktan
çıktı. O madde Türkiye’nin ‘mezhepler gerçeğini konu alıyordu’ ve MGSB’de ilk kez bu ölçüde geniş yer buluyordu.
Sivas ve Gazi Mahallesi olayları ardından oluşan hassasiyetle yazılan maddede, laiklikle ilgili kaygının rolü de çok büyüktü.
Madde; ‘mezhep ayrımcılığına müsaade edilmemesi’, ‘kimliğe hürmet’, ‘kimlik nedeniyle ayrışmaya yol açmama’, ‘kimlik
nedeniyle hüküm vermeme’, ‘kimlik nedeniyle bir kavgaya yol açmama’ ibareleriyle kaleme alınmıştı.
PKK ile mücadeleyi ülkede Türk-Kürt çatışması yaratılmadan yürüten devlet, belki de daha tehlikeli olabilecek bir konuda önlem
alma gereği duymuştu.
MADDE KORUNUR DA...
O tarihten sonra, cemevleri gerçeğinin kabul görmeye başlaması ve devlet
büyüklerinin Alevilere yönelik mesajlarının artması dikkate alındığında, maddenin Aleviliğe gönderme yaptığını, onların hareket
alanını genişletmeye yönelik olduğunu söylemek rahatlıkla mümkün.
Şimdi bu madde ile ilgili hassasiyet yine önem taşıyacak.
Önem; dini motifi ağır basan, ancak içinde Alevileri barındırmayan AKP’nin iktidarda olması nedeniyle daha bir hassasiyet
kazanıyor. Maddeye, yukarıda yazdığımız ibarelerle AKP’nin karşı çıkmasını beklemek yanlış olacağından, maddenin yerini
korumasına kesin gözüyle bakılabilir.
Ancak, şunu da kayda geçirmeli ki, MGSB’deki bazı maddeler konjonktürel veya hükümet politikaları nedeniyle işlevlerini
yitirebiliyor. İşte bu noktada AKP’nin, uygulamada bu maddeyi eskisi kadar hayata geçirip geçiremeyeceği dikkatle izlenecektir.
Bu arada, MGSB’nin uygulanmamasının her zaman rahatsızlık yarattığını; bürokrasi ve askerin hükümetlere güven yitirmesine
neden olduğunu, MGK toplantılarının sorunlu geçmesi sonucunu doğurduğunu anımsatmalı.
ÇAĞDAŞ REFLEKSLER VE ‘ILIMLI İSLAM’
Üzerinde çalışılan MGSB’de, ardına Kuzey Irak gerçeği ile bağlantılı iç güvenlik maddesi eklense de ilk iki maddenin yine,
‘rejimin laik karakteri’ ve ‘devletin bütünlüğü’ olacağını belirtmekte hiç sakınca yok.
Bununla birlikte uygulamada hassas değişikliklere gidilmekte. Devlet artık kendini, eskisi gibi İstiklal Mahkemeleri, sansürsürgün kararnameleri, 141-142-163 gibi TCK maddeleriyle koruyamayacağı gerçeğini kabul etmiş durumda.
Korumada, AB üyesi bir ülke olma gerçeği ve çağdaş refleksler öne geçiyor.
Rejimin, sadece askerlerin sigorta görevi ile korunamayacağı, dünyadaki en üst standartlara ve hukukun üstünlüğüne
gereksinim duyulduğu görülüyor. Bu değerlendirmeler, son yıllarda sıkça yapıldı ve genel kabul buldu.
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O tartışmaların içinde yer alan komutanlar da bugün tepe noktalarda. Yine de tartışmalı bir durum olduğu bilgilerini alıyoruz.
AKP kadrolarının ve hükümetin bir bölümü, teröre başvuran İslami akımlarla mücadeleyi samimi olarak isterken, diğer İslami
akımlara hoşgörüden yana. Söylemde karşı çıksalar da fiiliyatta bunun ‘Ilımlı İslam’ diye tanımlanmasından rahatsız olmayan bu
kesimin, özellikle askerle çelişki/çatışma içine girmesi son derece muhtemel. Ancak, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer’in,
MGK’ya vereceği Başbakanlık Takip Kurulu çalışmalarıyla ilgili brifing yolunun kapatıldığı günden bu yana, ‘Ilımlı İslam’a da
bakışın netleştirildiği unutulmamalı. O brifing bugüne kadar da verilemediğine göre, bu tartışmanın sonucunu kestirmek hiç güç
olmasa gerek.
30

Kasım

2004

1 Nisan 2005'de yürürlüğe girecek Yeni Türk Ceza Yasası töre cinayetine ağır hapis verilmesini öngörüyor. Ancak, hakimler
örnek bir kararla yasa daha yürürlüğe girmeden töre cinayetlerine ağır cezalar vermeye başladı. İzmir'de 2 çocuk annesi
kızkardeşini, kötü yola düştü diye öldüren ağabey 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1

Aralık

2004

Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak üzerine düşeni yaptığını belirterek, “AB, bütün olanlardan sonra,
bize, Kıbrıs ile ilgili yeni bir dayatmayı getiremez. 17 Aralık'a kadar bu konuda bir adım atmamız söz konusu değil” dedi. UEFA
Kupası'daki temsilcimiz Beşiktaş, B Grubu’ndaki 3. maçında Standart Liege ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma şansını
mucizeye bıraktı.

3

Aralık

2004

Enflasyon Kasım ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.75 tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 1.54 olarak
açıklandı. AB Dönem Başkanı Hollanda dün "Türkiye'ye yeni koşullar önerebiliriz" açıklamasını yaptı. Bugün de, Fransa,
Avusturya, Danimarka ve Hollanda'nın, "özel ortaklık" önerisinde anlaştığı öne sürüldü. Türkiye'ye destek AB'nin etkili
ülkelerinden Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Belçika'dan geldi.

5

Aralık

2004

Ne diyeceğimi bilmiyorum… Maliye Bakanlığı, devletten 49 yıllığına kiralanan taşınmazların satışına imkân tanıdı. Kiracılarına
satılacaklar arasında turistik tesislerin yanısıra Atatürk'ün yatı Savarona ve Çırağan Sarayı da bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı
Putin'in, eylül ayında Beslan'daki okul baskını nedeniyle ertelenen ziyareti başladı. 32 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyaret
yapan ilk Rus lider olan Putin, Ankara'ya eşi Lyudmilla'nın yanısıra savunma, sanayi ve dışişleri bakanları ile birlikte geldi. Putin'i
Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve eşi karşıladı.

7

Aralık

2004

2. kez bir kuvvet komutanının yargılanacağı dava için Genelkurmay şu açıklamayı yaptı: Kararı bağımsız yargı verecek.
Yayınlarda bu evrensel hukuk kuralının dikkate alınmasının uygun olacağı saygı ile duyurulur. Türkiye, toplam 41 ülkenin
katıldığı Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı (PISA) kapsamında matematik, fen bilimleri ve okuma alanında alt
sırada yer aldı.

10

Aralık

2004

Eski DEP milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak, International Herald Tribune gazetesine verdikleri
ilana yönelik tepkiler üzerine, "ağız değiştirdiler". Eski DEP’liler, temsil ettikleri siyasi misyonun, özerklik ve otonomi içeren
federatif bir çözümün, günün koşullarına uymadığını bildirdi.

11

Aralık

2004

Kredi kartı dolandırıcılığına yeni bir yöntem eklendi. İnternet ortamından kredi kartı bilgilerine ulaşarak sahte kredi kartı
hazırlayan ve bu kartları kullanarak piyasayı yaklaşık 1 trilyon lira dolandıran bir şebeke ele geçirildi.

12

Aralık

2004

Kürtlerin ‘özerklik’ ilanı verdiği Le Monde Gazetesi’ne bir makale yazan Fransız aydınları, dünya barışı için Türkiye’nin AB
üyeliğinin şart olduğunu belirtti.

13

Aralık

2004

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 30 ülke arasında en müsrif ülke. Türkiye'de yılda 30
trilyon liralık ekmek israf ediliyor. Fransa Dışişleri Bakanı Michel Barnier, Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesinden yana
olduğunu açıkladı. Ancak, müzakereler sırasında Türkiye'den Ermeni trajedisinin tanınmasını isteyeceklerini söyledi. Dışişleri
Bakanı Gül'ün yanıtı, "Türkiye sözde soykırımı hiçbir zaman tanımayacak" oldu.
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14

Aralık

2004

“Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlamasını” öneren rapor Avrupa Parlamentosu'nda tartışıldı. Yarınki oylamada, Alman
ve Fransız Hıristiyan Demokratlar, raporun mevcut haline “Hayır”, İngiliz, İtalyan ve İspanyol Hıristiyan Demokratlar ve
Sosyalistler “Evet” diyecek. Yarın Strasbourg'da büyük gösteriler bekleniyor.

17

Aralık

2004

Türkiye’den Irak’a giden dört büyükelçilik koruma görevlisi, Musul yakınlarında kurşuna dizilerek öldürüldü. Dışişleri Bakanlığı
olayı doğruladı. Başbakan Erdoğan, AB'den istenilenlerin yüzde yüzünü alamadıklarını, ancak "başardık" denilebileceğini
söyledi. Erdoğan, "Ancak bundan sonraki süreç daha zor" dedi.

18

Aralık

2004

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB'den müzakere alınmasının ardından geldiği Ankara'da coşkuyla karşılandı. Erdoğan, halka,
"bayramınız kutlu olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Artık dünya ile bütünleşen bir Türkiye var" diye seslendi. Sanki bir iş
başarmışlarda, RTE insanları ne kadar kolay aptal yerine koyuyorsunuz. Bu notu düştüğüm tarih 26.04.2008 Türkiye AB üyesi
mi?

19

Aralık

2004

1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon, 5 Türk güvenlik görevlisinin Musul'da şehit edilmesini değerlendirirken "Biz de bunu
not ediyoruz" diyerek ABD'ye gönderme yaptı. Saldırının Tuzak olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Gül de, faillerin bulunması için
Türkiye'nin de müdahil olduğunu söyledi.

20

Aralık

2004

Terörün dini, ırkı ve vatanı olmadığını belirten Başbakan Erdoğan, Musul şehitlerini "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber" dizeleriyle uğurladı.

22

Aralık

2004

Meclis Başkanı Arınç'tan Denktaş'a gönderme: Dedeler bazı şeyler söylüyor, torunları Güney'de pasaport kuyruğunda.

24

Aralık

2004

İnterbank davasında "banka dolandırmak" suçundan yargılanan ve hakkında verilen beraat kararının Yargıtay tarafından
bozulmasının ardından tekrar yargılanan, eski bakan ve işadamı Cavit Çağlar, 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ve 189 trilyon 69
milyar 962 milyon 775 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı.

27

Aralık

2004

KKTC Başbakanı Talat, "KKTC'nin bağımsızlığı, Turan ülküsü gibi bir hayaldi" dedi. Güney Asya'da meydana gelen son 40 yılın
en büyük depreminde 30 Türk ile iletişim kurulamadığı bildirildi. Facianın tanığı Pınar Görücüoğlu, oğluyla birlikte yaşadığı
dehşeti anlattı. Merkezi Hint Okyanusu olan 8.9 büyüklüğündeki depremde boyu 10 metreyi bulan dev dalgalar (tsunami)
binlerce can aldı. Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Maldiv Adaları ve Hindistan'da ölenlerin sayısı 11 bini aştı. Depremde bin
kilometrelik fayın kırıldığı açıklandı.

29

Aralık

2004

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde bir Türk kamyon şoförü daha öldürüldü.

30

Aralık

2004

ABD ordusundan bir heyetin PKK'nın Kuzey Irak'taki Hakurk Kampı’na giderek yöneticilerle görüştüğü bildirildi.

1

Ocak

2005

Başbakan Erdoğan, saat 00.45 sıralarında Ziraat Bankası bankamatiğinden 600 Yeni Türk Lirası'nı çekti. Güney Asya'daki
tsunami felaketi sırasında Tayland'da kayıp oldukları belirtilen 34 Türk'ten 25'inin hayatta olduğu ortaya çıktı.

2

Ocak

2005

DSP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, "AB’ye gireceğiz derken dinimiz elden gidiyor. Ben bir Müslümanım.
Ülkemde buna razı olamam" dedi

3

Ocak

2005

2004 yılı enflasyonu TEFE’de yüzde 13.84, TÜFE’de yüzde 9.32 oldu. Türkiye 1970 yılından sonra ilk defa bir yılı tek haneli
enflasyonla geride bıraktı.

4

Ocak

2005

Rahşan Ecevit,DSP döneminde daha çok İmam Hatip Lisesi açıldığını söyledi, İstanbul'da apartman kiliselerin yaygınlaştığına
işaret etti.

6

Ocak

2005

Bir zamanlar PKK'nın iki numaralı ismi olan Şemdin Sakık kitabında, Apo'nun, Şam'daki rezilliklerini yazdı: Apo'nun yanına giden
kadınlara, 'onunla yüzeceksiniz, jakuziye girip yıkanmasına yardımcı olacaksınız. Hanginizi isterse onunla yatacaksınız. Başkanı
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mutlu etmek en başta gelen görevinizdir' deniyordu.
8

Ocak

2005

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü(KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Güner ve oğlu Selçukhan Güner,
otomobiline açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

14

Ocak

2005

Yurtdışında büyük bir ilgi ile karşılanan 20 yıl vadeli tahvil ihracı 2 milyar dolarlık borçlanma ile sonuçlandı. Türkiye ilk defa, bu
ölçüde yüksek borçlandı.

15

Ocak

2005

İsmet Meral ve Burak Reis, Trabzon'da Prof. Dr. Sadettin Güner ve 3 yaşındaki oğlu Selçukhan'ın "yanlışlıkla" öldürdüklerini
itiraf etti.

16

Ocak

2005

Artık içe dönmeleri gerektiğini belirten Arınç, Türban'ı ima eden bir konuşma yaparak, "Milletimizin inancından, yaşam tarzından
dolayı örselenmesine haksız muameleye son verecek dinamikleri hayata geçireceğiz" dedi.

18

Ocak

2005

Mustafa Sarıgül'den rüşvet almakla suçlanan CHP’li Cafer Dursun, Genel Başkanı Deniz Baykal’ın talimatıyla kendisine siyasi
rüşvet teklif edildiğini iddia ettiği ses kayıtlarını basına dağıttı.

19

Ocak

2005

Dışişleri, Kerkük'e 'yapay nüfus kaydırması' yapıldığını belirterek, gereğinin yapılması için herkesi uyardı.

20

Ocak

2005

Adana'nın Kozan İlçesi'nde, biri LPG'li iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si yanarak 8 kişi öldü,
4 kişi yaralandı.

25

Ocak

2005

Hakkari'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 80 binada hasar olduğu
tespit edildi.

26

Ocak

2005

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Başbuğ, Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmesiyle ortaya çıkan tablolunun endişe
verici olduğunu söyledi. Başbuğ, konunun Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendirdiğini belirtti.

31

Ocak

2005

Başbakan Erdoğan, Başkan Bush'u defalarca uyarmasına rağmen, ABD'nin PKK terörünü görmezden geldiğini söyledi.

3

Şubat

2005

Ocak ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde -0.41, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.55 oldu. Yıllık enflasyon ÜFE’de
yüzde 10.70, TÜFE’de yüzde 9.23 olarak gerçekleşti. Trakya yoğun kar yağışının etkisinde. 192 köy yolunun ulaşıma kapandığı
Edirne'de 60 köye elektrik verilemiyor, 27 köyle telefon bağlantısı kurulamıyor.

5

Şubat

2005

TBMM'de 1 Mart tezkeresinin reddedilmesini talihsizlik olarak niteleyen ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, bugünkü
direnişi savaştan zarar görmeyen Kuzey Irak'taki Sünniler'in örgütlediğini söyledi.

7

Şubat

2005

YÖK Başkanı Prof. Dr. Teziç: Türbanla ilgili yeni bir yasal düzenleme yeni hukuki sorunlara ve sıkıntılara yol açar.

8

Şubat

2005

Baykal: Başbakanın eşi ve kızı inançlı Müslüman da 35 milyon kadın inançlı değil mi? Kur'an'ı yorumlamak Başbakan'ın işi mi?

13

Şubat

2005

2. Abdülhamid'e övgü yağdırdı
AKP milletvekili Mustafa Çakır, Meclis-i Mebusan’ı kapatan Padişah 2. Abdülhamid’e TBMM Genel Kurul kürsüsünden övgüler
yağdırdı.
TBMM Genel Kurulu, haftanın son çalışma günü ilginç bir anmaya sahne oldu. Genel Kurul’da Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit’in
ölüm yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz alan AKP Samsun milletvekili Mustafa Çakır, Abdülhamid’in yaşamını anlatan
kronolojik bir konuşma yaptı. Türkiye’de ve dünyada hızla gelişen olayların arasında 2. Abdülhamid’in saygı ve rahmetle
anılması gerektiğini dile getiren Çakır’ın konuşmasında yer alan bazı bölümler şöyle:
ÜSTÜN ZEKA VE POLİTİK KABİLİYET
"2. Abdülhamid zeki olmasına rağmen düşünce ve kanaatlerini açığa vurmak istemezdi, bunda içinde yaşadığı olaylar etkiliydi.
Hafızası güçlüydü, en eski ve ayrıntı konuları bile rahatlıkla hatırlayabiliyordu. Şehzadeliği, sahip olduğu üstün zeka ve politik
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kabiliyeti sayesinde rahat bir ortamda geçmişti.
2. Abdülhamid Osmanlı Devletini yönetmeye başladığı zaman büyük bir mali sıkıntı yaşanıyordu. 1854 ile 1874 yılları arasında
alınmış dış borçların vadesi dolan yıllık anapara ve faiz ödemeleri devletin gelirlerinin yarısını aşmıştı. Dünyada büyük güçler
arasında denge Avrupa lehine gelişmekteydi. Avrupa’da güçler arasında denge arayışı ve belirsizlik Osmanlı üzerindeki baskıyı
artırmıştı. Bu durum, devlet adamları arasında gerilim ve ayrılıkçı eğilimlerin gelişmesine sebep olmuştu. 1875’te dış borç
ödemelerini erteleme kararı dünyada tepkiyle karşılanmış, büyük ülkelerde Osmanlı Devletinin artık kurtulamayacağı inançları
gelişmişti.
II. Abdülhamid’in aşırıya kaçan kimselere güvenmeme duygusunun kaynağında, tahta çıkana kadar geçen şehzadelik süresinde
yapmış olduğu derin gözlemlerinde kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan yöneticiler olmuştur.
Abdülhamid, diplomatik gelişmeleri yakından izlemek üzere, sarayda bir bilgi merkezi kurmuş, dış işlerini bizzat kendi eline
almış Osmanlı devlet töresi ve 1876 Anayasasıyla getirdiği yeni düzen, yani, 1. Meşrutiyet, güç ve otoritesini içeride artırmıştı.
İki defa topladığı Meclisi Mebusan, artan iç kargaşa ve dış baskılara karşın etkin önlem almak düşüncesiyle 1878’de süresiz tatil
edilmiştir.
Devraldığı 252 milyon altın borcun ödenebilmesi için 1881 yılında Düyunu Umumiye İdaresini kurmuştur. Tanzimat dönemi
borçlarını ödeyebilmek için dışborç almaktan uzak durmaya ve tasarrufa önem vermiştir.
Modern eğitim bu dönemde yerleşti ve bu arada devlet, eğitimdeki görevinin şuuruna vardı. Yeni mekteplere devletçe mali
yardım, eğitim giderleri için vergi yoluyla kaynak temini, mektep yapma, öğretmen yetiştirme, öğretmen tayini, merkez ve
taşra teşkilatının kurulması, darülfünun açılması, özellikle Anadolu’ya yönelik olması, eğitimde bilinçlenmenin güçlenmesini
sağlamıştır.
10 milyon kilometrekareye yakın imparatorluk hudutlarının korunabilmesi için, Batılı ülkelerle ve İslam ülkeleriyle dengeli
ilişkiler geliştirilmesine önem vermiştir. Özellikle, askeri alanda Almanya’yla ilişkiler güçlenmiştir.
TALİHSİZ 31 MART VAKASI
Gelişen dünyanın oluşturduğu baskı ve artan iç gerilim neticesinde, 23 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyetin ilanına karar
vermiştir. Daha sonraki günler, sağlanmış olan hürriyetlerin ve idari yetkilerin doğru kullanılmaması neticesinde talihsiz 31 Mart
Vakası meydana gelmiştir. 27 Nisan 1909’da toplanan Mebusan ve Ayan Meclisleri 2. Abdülhamit’in tahtan indirilmesine karar
vermiş ve aynı günün gecesi, tahtan alınarak Selanik’te ikamete mecbur edilmiştir..."
31 Mart (13 Nisan) 1909’da İstanbul’da başlayan ve gericilerin subaylara ve halka saldırıp katliama girişmesiyle süren olay
içlerinde Atatürk’ün de asker olarak bulunduğu Osmanlı ordusunun İstanbul’a girişiyle sona ermişti.
Çakır, Abdülhamid’in dünyada sanayileşme sonucu ortaya çıkan yeni güçler arasında devletini ayakta tutmaya ve öteki ülkelerle
iyi ilişkiler kurmaya önem verdiğine işaret ederken, Abdülhamid’in bir imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
kuruluşuna giden yolda fikirlerin oluşmasına olanak sağlayan kişi olduğunu savundu.
22

Şubat

2005

Dolar, 1,30 YTL'nin altına indi.

24

Şubat

2005

Türkiye'de 2004 yılının son çeyreğinde işsizlik 2003'ün aynı dönemine göre azalarak yüzde 10'a geriledi. İşsiz sayısı ise 2
milyon 428 bin kişi oldu.

26

Şubat

2005

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük-Tikrit karayolunda Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda, bir Türk kamyon şoförü öldürüldü. Türkiye
dünya turizm liginde bir basamak daha yükselerek sekizinci sıraya oturdu.

27

Şubat

2005

Türkiye’de "Bir milyon Ermeni öldürüldü" açıklamasıyla büyük tepki yaratan yazar Orhan Pamuk, Ermeniler’in gözünde bir
"kahraman" haline geldi.

1

Mart

2005

İstanbul Gaziosmanpaşa'da satılan sahte rakı, aralarında restaurant sahibinin de bulunduğu toplam 6 kişinin ölümüne neden
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oldu. Olayla ilgili olarak dokuz kişi gözaltına alındı.
3

Mart

2005

Şubat ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 0.11, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.02 arttı.

4

Mart

2005

Sahte içki dün 3’ü kadın 9 kişinin daha ölümüne yol açtı. Bu ölümler piyasada hala sahte rakı satıldığını gösteriyor.

5

Mart

2005

Irak'ın Musul kenti yakınlarında bugün bir Türk şoförünün öldürüldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, El Kaide'nin Irak kanadına
mensup olduklarını söyleyen silahlı kişilerin, kimliği açıklanmayan şoföre ateş açtıklarını söylediler.

7

Mart

2005

Uluslararası Helsinki İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa'da Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın arttığını
açıkladı. AB Troykası, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün İstanbul'da yapılan gösteriye karşı polisin şiddet kullanması
karşısında şoke olduğunu ve bunun Türkiye'ye yakışmadığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı da olaylarla ilgili olarak soruşturma
başlattı.

8

Mart

2005

AKP'nin Kadınlar Günü kutlamasında, Emine Erdoğan'ı protesto eden solcu gençler yaka paça, türbanlı kızlar nezaketle dışarı
çıkartıldı. The Washington Times Gazetesi'nde yer alan bir yorumda, “Kimse farkında olmadan, Türkiye, küresel Amerikan
karşıtlığında 'altın madalyayı' kazandı” denildi. İstanbul’da Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen eyleme müdahale eden
polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

9

Mart

2005

İstanbul'da, sahte rakı içtikleri için metil alkolden zehirlenerek çeşitli hastanelerde tedavi gören 4 kişi daha öldü.

10

Mart

2005

Başbakan, hızlı tren, eşine verilen hediye, SSK hastanelerindeki kargaşadan sonra, polis dayağı için de medyayı suçladı.
Vekillerin yolsuzluk girişimi Çankaya raporunda
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu(DDK), Toplu Konut İdaresi(TOKİ) üzerindeki denetimi sonuçlandırdı.
Yayınlanan soruşturma raporunda, bazı AKP'li vekillerin, 2003 yılında Toplu Konut İdaresi'ndeki emlak satışıyla
ilgili usulsüzlük girişiminde bulundukları tespit edildi.
VEKİLLERİNİN USULSÜZLÜĞÜ
Rapora göre 26 Eylül 2003 günlü 1059 sayılı Başkanlık onayıyla Bilkent 3’üncü Etap, C3 ve C4 blok konutlarının açık satış
yöntemiyle satışa çıkarılmasına karar verildi. Açık satış, ilk gelenin konutu alması biçiminde uygulanıyor.
Satışı ilan edilen lüks konutlarla ilgili olarak millletvekillerinin giriştiği usulsüzlük rapora şöyle yansıdı: "Satışı ilan edilen
kontlarla ilgili olarak ’bir grup milletvekili adına’ bir milletvekili, 8 Ekim 2003 tarihli bir dilekçeyle İdareye başvurarak, C1, C2,
C3 ve C4 tipi konutlardan 19’unun ’blok satış’ yöntemiyle kendilerine satılmasını istemişlerdir. Önerilen fiyat idarece belirlenen
satış bedelinin çok altında olmasına karşın İdare Başkanının 8 Ekim 2003 günlü onayıyla 21 konut satıştan çekilmiştir.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda konunun eleştirilmesi üzerine, satıştan çekilen konutlar 19 Şubat 2004
tarihinde ’açık artırma’ ile satışa sunulmuştur.
İlan edilen ve devam eden bir ihalede bir kısım konutun satıştan çekilmesinin dayanağı yoktur. Konut satışlarında rekabeti esas
tutan, hiçbir gruba ayrıcalık tanımayan yöntemler kullanılması gerekmektedir."
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TORPİL PUSULASI SAPTANDI
Personel alımlarıyla ilgili olarak da, "Kurumun personel alım yöntemi, nesnel esaslara değil, kişisel tercihlere dayanan bir
görünüm vermektedir. Nitekim dosyalarda bazı personelin işe alınması veya çeşitli yerlerde görevlendirilmesi konusunda
istemler olduğu görülmüştür. Kamu yönetiminde nesnelliğin sağlanması ve kuralların egemen kılınması için İdare, personel
alımında mutlaka yazılı sınav sistemine geçmelidir" denildi.

BAŞBAKANLIK TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİNE EL KOYSUN
DDK, TOKİ’deki temsil ve ağırlama harcamalarına Başbakanlığın el koymasını istedi. Cumhurbaşkanlığı TOKİ’de 2002 yılında 88
milyar lira, 2003 yılında 170 milyar lira, 2004 yılında Ağustos ayına kadar 34 milyar lira temsil ve ağırlama gideri saptadı.
Cumhurbaşkanlığının buna yorumu, "Harcamaların bütçe yasaları ve Başbakanlık genelgelerinde yer alan esas ve sınırlamalara
uygun olmadığı sonucuna varıldığından konunun Başbakanlık tarafındna incelenerek sonucuna göre işlem yapılması
gerekmektedir" şeklinde oldu.
İHALE USULSÜZLÜKLERİ
Cumhurbaşkanlığı raporunda ihale usulsüzlükleri hakkında ise şöyle denildi:
"-Bazı yüklenicilerin belgelerinde çeşitli eksiklik ve aykırılıklar bulunmasına karşın tekliflerinin değerlendirmeye alındığı, buna
karşın belgeleri tamam olan bazılarının ise eksiklik gerekçesiyle değerlendirme dışı tutulduğu,
-ihale konusu işlerin duyurusuyla ilgili konularda yanlışlıklar yapıldığı,
-Hasılat paylaşımlı ihalelerde farklı sözleşmeler yapılarak yükleniciler arasında farklık yaratıldığı,
-Her ihale için ayrı işlem dosyası düzenlenmesi gerekirken kimi ihalelerde tek işlem dosyası düzenlendiği,
-İhale bedelleri eşik değerin üzerinde olduğu halde eşik değerin altındaymış gibi işlem yapıldığı,
-Sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan gecikme cezalarının tahsil edilmediği,
-İhale komisyon ukararında yer alan konut alanları ile belediyeye sunulan plandaki alanlar arasında fark bulunduğu,
-Yapı ruhsatı alınmadan işe başlandığı,
-İnşaatların sigorta sürelerinin kesin kabul terihine kadar olan dönemi kapsamadığı, belirlenmiştir."
Söz konusu olay, raporun "Usulsüz Olarak Satıştan Çekilen Konutlar" başlıklı bölümünde yer aldı.
12

Mart

2005

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadı.

13

Mart

2005

Türkiye-Rusya ilişkilerindeki bahar havasına gölge düşüren "Noel Baba Heykeli" krizini çözmek Başbakan Erdoğan’a kaldı.

14

Mart

2005

Bingöl'ün bu sabah 5.9 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Depremde 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

15

Mart

2005

İstanbul'da 6 Mart'ta düzenlenen gösteriler sırasında bazı göstericilere aşırı güç uyguladığı tebpit edilen 3 çevik kuvvet polis
memuru görevden uzaklaştırıldı.
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17

Mart

2005

Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivas'ın Koyulhisar İlçesi Sugözü Köyü Ağnus Mahallesi'ndeki toprak
kaymasında 21 evin tamamen toprak altında kaldığını, toplam 16 vatandaşın kayıp olduğunun bildirildiğini açıkladı

21

Mart

2005

Mersin’de göstericilerin Türk Bayrağı’na yönelik hareketlerine müdahale eden polis, İçişleri Bakanlığı’nca ödüllendirildi.

26

Mart

2005

Türkiye A Milli Futbol takımı, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Arnavutluk'u ilk 5 dakikada bulduğu gollerle 20 yendi.

27

Mart

2005

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) raporuna göre Türkiye’nin son 10 yıllık dönemdeki iç ve dış borç geri ödemesi 1 trilyon dolara
yaklaştı.

29

Mart

2005

Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki bir ilköğretim okulunun bahçesindeki gönderde bulunan Türk Bayrağı, kimliği belirsiz kişi ya da
kişilerce gönderden indirilip üzerine sigarayla "Apo" ibaresi yazılarak tahrip edildi.

4

Nisan

2005

Abdullah Öcalan'ın kurduğu terör örgütü PKK, KADEK, Kongra-Gel'den sonra yeniden PKK adına döndüğünü açıkladı.

5

Nisan

2005

İki tugay ve 2 bin geçici köy korucusunun katıldığı operasyonlar sınır boyuna da kaydırılırken, şimdiye kadar 9 terörist
silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi, onlarca barınak ve lojistik malzeme imha edildi. Operasyonlar sırasında 1 uzman çavuş da
şehit oldu. Bölgede bin 500 teröristin yuvalandığı sanılıyor.

6

Nisan

2005

Sönmez, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından istihdam ve büyüme arasındaki ilişkiyi dikkate alan "İşsizliğin
Coğrafyası" isimli bir araştırma yaptı. Sönmez, araştırmasında yüzde 10’a yakın büyüme oranının istihdama yansımadığını ve
büyümeye paralel olarak artan işsizlik sorununun özellikle bölgesel bazda ilginç görüntüler ortaya çıkardığını belirledi.

7

Nisan

2005

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Rus turistlere yönelik "sonradan görme görgüsüzler" sözleri için, özür diledi. Koç, istifa
etmeyeceğini daha yapacağı çok işi olduğunu belirtti. AP Yeşiller Grubu Başkanı Cohn-Bendit ile Lagendijk ve Cem Özdemir,
Başbakan Erdoğan’a, Pamuk'a yönelik kampanyadan rahatsızlıklarını belirten bir mektup gönderdi.

8

Nisan

2005

TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Yunanistan’ın Ege’de kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayan (casus belli)Meclis
kararının kaldırılması gerektiği yönündeki açıklaması, Atina’yı sevindirirken, Ankara'yı karıştırdı.

10

Nisan

2005

Sivil toplum örgütleri ve aralarında 60 akademisyenin de bulunduğu 200 aydın, ortak bir bildiri yayınlayarak, Mersin'deki bayrak
krizinin ardından Trabzon'da yaşanan olaylara kadar varan toplumsal gerginlik ortamından duydukları endişeyi dile getirdi.
DİSK, KESK ve Hak-İş genel başkanları, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Türk Tabipler Birliği ile aralarında Çetin
Altan, Adalet Ağaoğlu, Murathan Mungan, Latife Tekin, Oya Baydar, Can Dündar, Mehmet Ali Birand, Zülfü Livaneli, Zeynep
Göğüş, Hikmet Çetinkaya, Derya Sazak, İbrahim Betil, Tarhan Erdem, Ahmet İsvan, Gürer Aykal ve Mehmet Aksoy'un da
bulunduğu gazeteci, yazar, siyasetçi, sanatçı ve akademisyenler, ortak bir bildiri yayınladı.
Mersin'deki bayrak krizinin ardından Trabzon'da yaşanan olaylara kadar varan toplumsal gerginlik ortamından duyulan
endişenin dile getirildiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:
“Kışkırtmalar, ülkeyi çatışma ortamına sürüklüyor. Yetkilileri, kışkırtmalara karşı göreve davet ediyoruz. Ülkemizde demokrasi,
sivilleşme ve barış sürecinin, son günlerdeki gelişmelerle engellenmek istendiğini görüyor, yeniden şiddet ve çatışma ortamına
dönüleceği kaygısını taşıyoruz.”

11

Nisan

2005

Başbakan Erdoğan, Norveç'te Türkiye'de “Kürt azınlığı” diye bir kavramın olmadığını belirtti.

12

Nisan

2005

Dışişleri Bakanı Gül, TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın ‘Casus belli’ konusundaki görüşüne karşı olmadığını açıkladı.
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Nisan

2005

Son dönemde bazı kentlerde linç girişimine kadar varan sokak olayları üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, halkın
ortak duyarlılığını korumasını talep ederken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir grubun, ülkesini daha çok sevdiği iddiasıyla
hukukun kendisine vermediği bir hak ihdas etmek istemesinin ülke bütünlüğünü tehdit ettiğini belirtti. Erdoğan, farklı fikirleri
gerekçe göstererek iç düşmanlar icat etmenin millet kavramına zarar vereceğini vurguladı.Erdoğan, AKP grup toplantısında
Mersin'den sonra Trabzon ve Sakarya'da, bildiri dağıtılmasına karşı sokaklarda görülen tepkileri değerlendirdi.Türkiye'nin, büyük
dönüşümünü gerçekleştirme yolunda tarihi yürüyüşünün hızlanarak devam ettiğini söyleyen Erdoğan, bu süreci yönetmenin,
millet iradesiyle bütünleşmiş sağlam bir irade gerektirdiğinin her geçen gün daha çok ortaya çıktığını kaydetti. Erdoğan, şöyle
konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti, bir kabile ya da aşiret devleti değildir. Demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasisini ve hukukunu
evrensel standartlara kavuşturma istikametinde hasbi ve ciddi bir kararlılık içindedir. Son 2,5 yıldır Türkiye'nin çoğulcu
demokrasiyi ve hukuk devletini tahkim etme, temel hak ve özgürlükler zeminini genişletme yönündeki iradesi, gözle görülür bir
ivme kazanmıştır.
Genelkurmay, arşivlerinde yer alan Ermeniler’le ilgili tüm belgeleri açıklayacak. Meclis'te de Ermeni tartışması başladı.

14

Nisan

2005

Marta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 azalarak 9.3 milyar YTL’de kalırken, bütçe harcamaları yüzde 6.9
arttı ve 11 milyar YTL’ye yükseldi. 1.7 milyar YTL açık verilen martta faiz dışı fazla ise 2.2 milyar YTL olarak gerçekleşti. Bütçe
açığı yılın ilk üç ayında ise yüzde 57 azalarak 3 milyar YTL’ye inerken, faiz dışı fazla yüzde 13.5’lik büyümeyle 8.9 milyar YTL
oldu. Yılın ilk çeyreğinde bütçe harcamaları yüzde 1.6 artarak 31.3 milyar YTL, bütçe gelirleri ise yüzde 18.8 artarak 28.3 milyar
YTL oldu.

16

Nisan

2005

Genelkurmay, Yunanistan'da misafir edilen Kara Harp Okulu öğrencilerinin odasına, zedelenmiş ve üzerinde Türkiye aleyhine
ifadelerin bulunduğu Türk Bayrağı bırakıldığını açıkladı.

15

Nisan

2005

ÜÇ KIRMIZI ÇİZGİ
Erdoğan, üç tane kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, “Biz etnik unsura dayalı milliyetçiliği kabul etmiyoruz. Bunlar ülkemizi
ayrımcılığa götüren sıkıntılı bir anlayış, yaklaşım tarzıdır. Bu ülkede ne kadar farklı etnik unsur varsa beraber kucaklaşmalıdır”
diye konuştu.
"ETNİK UNSURA DAYALI MİLLİYETÇİLİĞİ KABUL ETMİYORUZ"
Hepsine aynı mesafede olduklarını, bir ayırım yapamayacaklarını, ”yaradılanı severiz yaradandan ötürü” kültüründen geldiklerini
ifade eden Erdoğan, “İnsanı kategorilere tabi tutamazsınız. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki eseridir ve merhameti hepsine de
aynıdır. Bize ne oluyor ki biz kategorilere ayırıyoruz. Burada böyle bir milliyetçiliğe asla gidemeyiz, gitmemiz yanlış olur” dedi.
"BÖLGESEL MİLLİYETÇİLİK DE YAPAMAYIZ"
Başbakan Erdoğan, ikinci kırmızı çizgileri olan bölgesel milliyetçiliğe değinirken de “Bölgesel milliyetçilik de yapamayız. Yıllarca
ülkemizde belli bölgeler ihmal edildi. Belli bölgeler de tırmandırıldı. Onun için diyoruz ki duble yollar, heryerde toplu konutlar,
okullar, adalet ve emniyet kurumları... Bunları yaygınlaştırmamız lazım. Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Orta Anadolu, Trakya,
Ege, Akdeniz... Ayırım yok. Hepsini, hep birlikte ele alacağız ve aradaki dengesizliği de zaman içerisinde çözmek durumundayız”
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diye konuştu.
"DİNSEL MİLLİYETÇİLİĞE KARŞIYIZ"
Üçüncü kırmızı çizgileri olan dinsel milliyetçilik konusunda Erdoğan, hangi dinin mensubu olursa olsun Hükümet olarak hepsine
aynı mesafede olduklarını, aynı mesafede olmak durumunda bulunduklarını söyledi.
Erdoğan, “Buna mecburuz. Şu anda Almanya'da yaşayan kardeşim için aynı şeyi beklemiyor, istemiyor muyuz? Hollanda,
Belçika, İngiltere ve Fransa'da yaşayan için istemiyor muyuz? Orada onlara yanlışlık yapıldığı zaman rahatsız olmuyor muyuz?
Oluyoruz. Medeniyet tarihi ve buradaki doğru uygulamalara baktığımız zaman göreceğiz ki bize düşen onların inanç güvenliğini
de sağlamaktır” diye konuştu.
Genelkurmay, Yunanistan'da misafir edilen Kara Harp Okulu öğrencilerinin odasına, zedelenmiş ve üzerinde Türkiye aleyhine
ifadelerin bulunduğu Türk Bayrağı bırakıldığını açıkladı.
18

Nisan

2005

UNICEF’e göre, Türkiye, 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasında 2005 hedeflerinin gerisinde kaldı.

19

Nisan

2005

İstanbul'un 115 bin noktasından uydu aracılığıyla düzenli alınan görüntüler, belirli bölgelerde yılda 5-6 santimetreye varan
çöküntü olduğunu ortaya koydu. İstanbul’da lise öğrencileri arasında yapılan araştırma sonucuna göre, eroin kullanımı yüzde
100 artış gösterdi.

20

Nisan

2005

"Türkiye islam ülkesi değildir. Yunanistan resmen özür dilemeli. PKK konusunda ABD gerekli hassasiyeti göstermiyor. Kerkük
patlamaya hazır. Bedelli askerlik yok."

21

Nisan

2005

Kütahya'nın Gediz İlçesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 17 maden işçisi hayatını kaybetti.

22

Nisan

2005

1990’lı yıllara yaşadıkları ekonomik krizlerle damgasını vuran Türkiye, Brezilya, Arjantin, Rusya, Meksika Endonezya, Malezya
gibi ülkeler borç dağları biriktirirlerken, Türkiye’de borç miktarı açısından düşük ve orta gelirli ülkeler grubunda beşinci sırada,
dış borcun milli gelire oranı açısından ise borç büyüklüğü açısından ilk 15 içerisinde dördüncü sırada yer aldı. Dünya Bankası’nın
verilerine göre düşük ve orta gelir grubundaki 114 ülkenin 2003 yılı sonundaki toplam dış borçları 2 trilyon 554 milyon dolar
düzeyinde bulunuyor. Söz konusu 114 ülkenin toplam borç stokunda 1990-2003 yılları arasında 1 trilyon 217 milyar dolarlık bir
büyüme yaşandı. Bu grupta en yüksek dış borca 235.4 milyar dolarla Brezilya sahip bulunuyor. İkinci sırada ise 193 milyar
dolarla Çin geliyor. Çin’i 175.2 milyar dolarla Rusya, 166.2 milyar dolarla da Arjantin izliyor. Türkiye ise 2003 sonundaki 145.6
milyar dolarlık dış boruyla beşinci en yüksek borclu ülke konumunu sürdürüyor. Meksika 140 milyar, Endonezya 134 milyar,
Hindistan, 113.5 milyar dolarla Türkiye’yi izliyor.

25

Nisan

2005

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Anayasa’daki laik düzenlemeler kaldığı sürece, türbanın kamu kurumlarına
girmesini sağlayacak tüm yasal düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olacağını söyledi.

27

Nisan

2005

GENELKURMAY'IN MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİNDE DİKKAT ÇEKİCİ MADDELER
Strateji belgesinde alınması gereken önlemler ve gerekli yasal değişiklikler başlığı altında sıralanan bazı maddelerden dikkat
çekici olanlar ise şöyle:
Terör örgütleriyle uluslararası alanda mücadele edilmelidir
Bölücü çalışmaları meşru gösterecek hiçbir uluslararası belge imzalanmamalıdır
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İrtica ile mücadele bilimsel çerçevede ele alınmalıdır
Dini motifli terör örgütlerine yönelik istihbarat çalışmaları artırılmalıdır
Karadeniz Bölgesi’ne yönelik "Rum-Pontus" propagandasına engel olunmalıdır
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin mevcut statüsünü aşma çalışmaları ve Heybeliada Ruhban Okulu'nu açma çalışmalarına
engel olunmalıdır
30

Nisan

2005

Aydın Kuşadası'nda Atatürk Heykeli önüne bırakılan şüpheli paketin, imha edilirken patlaması sonucu ağır yaralanan Başkomiser
Yaşar Aytaç kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 4 polisin tedavisi sürüyor.Kuşadası'nda meydana gelen patlamada ağır
yaralanan Başkomiser Yaşar Aykaç'ın, kaldırıldığı Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Hastane
yetkilileri, Patlamada kolu kopan ve iç organları parçalanan Aydın Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Başkomiser Yaşar
Aykaç'ın (50) kurtarılamadığını söylediler. Kuşadası'nda yaklaşık 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, şüpheli bir paket
ihbarı üzerine olay yerine giden ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, bombayı imha etmeye çalıştıkları sırada, patlama
meydana gelmiş ve aralarında Başkomiser Yaşar Aykaç'ın da bulunduğu 5 polis memuru yaralanmıştı.

1

Mayıs

2005

“Özgürlük ve Demokrasi” taraftararina bak… TBMM Başkanı Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin’in türbanla ilgili sözlerini
eleştirerek "Anayasa Mahkemesi’ni istersek kapatabiliriz" dedi. Bağdat'ın kuzeyinde dün sabah düzenlenen saldırıda bir Türk
şoförün öldüğü bildirildi. Bağdat'ın kuzeyinde dün sabah düzenlenen saldırıda bir Türk şoförün öldüğü bildirildi.

3

Mayıs

2005

Nisanda üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 1.21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.71 arttı. Yıllık enflasyon ÜFE’de yüzde
10.17, TÜFE’de yüzde 8.18 oldu.

4

Mayıs

2005

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu Meclis'e iade ederken yazdığı gerekçede, siyaset kurumunun, parlamentonun ve millet
iradesinin hafife alındığını iddia etti. Sezer'in zaman zaman cumhurbaşkanlığı göreviyle yargıçlık görevini birlikte yaptığını
söyleyen Şahin, "Sayın Meclis Başkanı'nın ifade ettiği gibi Meclis, şamar oğlanı, her gelenin bir-iki tokat attığı kurum değildir.
Buna en büyük tepkiyi bizler vermeliyiz. Bunun partisi olmaz... İktidarı-muhalefeti olmaz. Hepimiz birlikte hareket
edebilmeliyiz” dedi.

8

Mayıs

2005

Ermeni diasporasının son zamanlarda giderek artan soykırım iddialarını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yıllar önce
“Dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz”
sözleriyle yanıtlamıştı.
Dünyanın, Ermeni tehciri konusunda Türk devletine karşı haklı bir ithamda bulunamayacağını belirten Atatürk, o dönemde
yaşananları, ”Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf
Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı” sözleriyle anlatmıştı.
TÜRK KÖYLERİNDEKİ ERMENİ TERÖRÜ
Atatürk, 26 Şubat 1921'de Amerikalı gazeteci Clanence K. Streit'in sorusu üzerine, Ermeni tehcirine ilişkin şu tarihi gerçekleri
dile getirdi:
“Düşmanca ithamda bulunanların sürdükleri büyük mübalağalar dışında Ermenilerin tehciri meselesi aslında şuna inhisar
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etmektedir:
Rus Ordusu 1915'de bize karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada o zaman Çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi,
askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti. Düşmanın sayı ve malzeme üstünlüğü karşısında
çekilmeye mecbur kaldığımız için kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız
acımasız bir şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu.
Bu cinayetleri işleten saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve iaşe ikmallerini, bazı büyük
devletlerin daha sulh zamanından itibaren kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıklardan istifade ve bu maksada
matuf olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinde yapıyorlardı.”
İNGİLİZLERİN İRLANDA'YA REVA GÖRDÜĞÜ MUAMELE
Büyük Önder Atatürk, Ermeni tehciri ve Ermeni çetelerinin yaptıkları katliamlar konusundaki görüşlerini de şu sözlerle dile
getirmişti:
“İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda'ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir
şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda
bulunamaz.”
“Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi
tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı.”
“Gerek umumi harp sırasında gerek mütarekeden sonra Ermeniler ve Rumlar tarafından Müslüman ahaliye yapılan mezalim
üzerinde durmak uzun bir hikaye olur.”
“Brest Litovks Muahedesi'nin akdini müteakip Rusların şark vilayetlerimizi tahliyeye başladıkları sırada Ermeni çetelerinin
yapmış oldukları katliam ve tahribat kafi derecede herkesin malumudur.
YUNANLILARIN YAPTIĞI KATLİAMLAR
Atatürk, Streit'e, Yunanlıların İzmir'i işgalleri sırasında yaptıkları katliamları da şu sözlerle anlatmıştı:
“Yunanlılara gelince, İzmir'in işgali sırasında öyle cinayetler işlemişlerdir ki, Yunanistan'ın müttefiki İtilaf Devletleri tarafından
tescil edilmiş bulunan 'İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu' üyeleri bile 1919 sonbaharında bu vilayeti baştan başa kat ettikten
sonra hazırladıkları raporda, Yunan makamları aleyhinde son derece ağır tenkitlerde bulunmuşlardır. Yunanlıların işgal ettiği
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diğer bölgelerde her yaş ve cinsiyetten on binlerce Türk katledilmiştir.”
“TÜRKLER, HIRİSTİYANLARI KATLEDİYOR” İDDİALARI”
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin aldığı yaraları saramadığını gören büyük devletler, İstiklal peşinde
koşan Ermenilere yardım ederek Tiflis'te Taşnak, İsviçre'de Hınçak teşkilatlarını kurmalarına ve silahlı mücadele başlatmalarına
yardımcı olmuşlardı.
Osmanlı Devleti'nin Balkan Harbi'nden de mağlup çıktığını gören Rusya, İngiltere ve Fransa bir taraftan Türkiye'yi aralarında
paylaşma planları, diğer taraftan da Taşnak ve Hınçak teşkilatlarına her türlü silah ve para yardımı yapıyordu. Bu üç devlet,
Türkiye aleyhine başlattıkları çalışmaları ve 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi tasfiye etme hareketlerini kendi kamuoylarına kabul
ettirebilmek için kiliseleri de devreye sokarak büyük bir propagandaya girişmişlerdi.
Bu amaçla kitaplar yayınlayan ve toplantılar düzenleyen ülkeler, ”Müslüman Türkler, Hıristiyan halklara zulmediyor, onları
katlediyor. Hıristiyan halkları kurtarmak için Türkiye'yi ve Türkleri cezalandırmamız gerekiyor. İşte bu maksatla Türklere karşı
harp ediyoruz” temasını işlemişlerdi.
Ulu Önder, bu gerçek dışı propagandanın öncülüğünü yapan Lloyd George ve George Clemenceau'ya şu çarpıcı sözlerle yanıt
vermişti:
“Milletimiz aleyhinde söylenenler bütünüyle iftiradır. Milletimizin zalim olduğu iddiası baştan başa yalandır. Hiçbir millet,
milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve adetlerine riayet etmemiştir. Hatta denilebilir ki, başka dinlere mensup
olanların dinine ve milliyetine riayetkar olan yegane millet bizim milletimizdir.
Fatih, İstanbul'da bulduğu dini ve milli teşkilatı olduğu gibi bıraktı. Rum Patriği, Bulgar Eksarhı ve Ermeni Kategikosu gibi
Hıristiyan din reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi. İstanbul'un fethinden beri, Müslüman
olmayanların mezhar bulundukları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en büyük müsaadekar ve
civanmert bir milleti olduğunu ispat eden en büyük delilidir.”
11

Mayıs

2005

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünün protestosu, Başbakan Erdoğan'ı kızdırdı. "Böyle rektörün olduğu yerde terör olur"
dedi. Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin orta vadeli ekonomik programı çerçevesinde, IMF ile
Aralık ayında üzerinde mutabık kalınan yeni stand-by düzenlemesine yönelik niyet mektubunu onayladı.Hazine Müsteşarlığı
tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemenin kabul edilmesiyle önümüzdeki üç yıllık dönemde IMF'den sağlanacak
6.662 milyar SDR (yaklaşık 10 milyar ABD Doları) tutarında kaynağın 12 eşit dilimde kullanılması öngörülüyor.Bu kapsamda,
söz konusu tutarın 555.17 milyon SDR (yaklaşık 837.5 milyon ABD Doları) tutarındaki ilk dilimi derhal kullanılmak üzere serbest
bırakıldı. Yeni stand-by düzenlemesi kapsamında ayrıca, 2006 yılına ilişkin 2.52 milyar SDR tutarındaki (yaklaşık 3.80 milyar
ABD Doları) geri ödeme planı erken ödeme yerine normal ödeme takvimine alınarak 2007 yılına kaydırıldı.

14

Mayıs

2005

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) anketine katılan tüccarların çoğunluğu, ekonominin yüzde 9.9 büyüdüğüne değil, vergilerin
büyüdüğüne inanıyor. Tasarruf yapamadıklarını belirten tüccarlar, enflasyondaki düşüşün işlerinize yansımadığını bildirdi.
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ATO tarafından Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen “Çarşının Nabzı Anketi”nin birinci bölümü açıklandı.
Anket sonuçlarına göre, tüccarın yüzde 70'i, 2004 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 9.9 büyüdüğüne inanmıyor.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün ilk bölümü açıklanan anketin Tunalıhilmi Caddesi, Armada, Karum, Migros, Ostim,
Gimat, Siteler, Anafartalar İşmerkezleri, Posta, İzmir, Sanayi, Necatibey caddeleri ile, Bahçelievler 7 cadde, Kızılay, Ulus,
Sıhhiye, Rüzgarlı sokak gibi ticaret alanlarında toplam 2 bin 413 kişi ile gerçekleştirildiği belirtildi.
CİRO AZALDI
ATO'nun anketine göre, deneklerin yüzde 57.8'i 2004 yılında bir önceki yıla göre cirolarının azaldığını, yüzde 25.8'i aynı
kaldığını, yüzde 16.4'ü ise arttığını söylüyor.
“2004 yılında bir önceki yıla göre çalıştırdığınız personel sayısında ne yönde bir değişiklik oldu” sorusuna, deneklerin yüzde
64.8'i “aynı kaldı”, yüzde 27.5'i “işçi çıkardım”, yüzde 7.7'si ”işçi aldım” şeklinde yanıtlarken, 2004 yılında yatırım yapanların
oranı ise yüzde 15.1'ile sınırlı kaldı.
TASARRUF YAPAN ÇOK AZ
“Geçen yıl tasarruf yapabildiniz mi?” sorusunu deneklerin yüzde 92.1'i “hayır”, yüzde 7.9'ü “evet” şeklinde yanıtlarken, tasarruf
yapanların yüzde 30'u tasarruflarını gayrimenkulde, yüzde 18.8'i altında, yüzde 16.3'ü dövizde, yüzde 6.3'ü TL mevduatta,
yüzde 5.6'sı tahvil ve bonoda, yüzde 2.5'i borsada, yüzde 18'i ise diğer yatırım araçlarında değerlendirdiğini kaydetti.
“2004 yılında yalnızca öz kaynaklarınızla mı işlerinizi yürüttünüz, yoksa işletme veya yatırım kredisi kullandınız mı?” şeklindeki
soruyu ankete katılanların yüzde 71.2'si 'öz kaynaklarımla yürüttüm' şeklinde cevaplarken, yüzde 24.9'u 'işletme kredisi aldım',
yüzde 3.9'u ise 'yatırım kredisi aldım' yanıtını verdi.”
“BİZ DEĞİL VERGİLER BÜYÜDÜ”
Anket sonuçlarına göre esnaf ve tüccarlar, 2004 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 9.9 büyüdüğüne inanmıyor. Yüzde 13'ü ise
inandığını, yüzde 17'si ise fikri olmadığını belirtiyor.
Büyüme rakamlarına inandıklarını belirten deneklere yöneltilen ”büyüme işlerinize ne yönde yansıdı?” sorusuna ise deneklerin
yüzde 57.1'inin “vergiler arttı”, yüzde 16.9'unun “satışlar arttı”, yüzde 7.8'i “yeni yatırım yaptık”, yüzde 10.4'ü ise ”hepsi”
şeklinde yanıtlaması dikkati çekti.
EKONOMİNİN GELECEĞİ NE YÖNDE OLACAK?
Ankete katılanlara yöneltilen “Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin umutlarınız ne yönde?” sorusuna deneklerin yüzde 30'u,
”mevcut durumu koruyacağımızı düşünüyorum”, yüzde 27'si “kötü olacağını düşünüyorum”, yüzde 24.9'u “iyi olacağını
düşünüyorum”, yüzde 11.8'i “çok kötü olacağını düşünüyorum”, yüzde 6.3'ü “çok iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde yanıt
verdi.
FAİZ VE ENFLASYON DÜŞÜŞLERİ DE YANSIMIYOR
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“Geçen yıl faizlerdeki düşüş işlerinize yansıdı mı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 55.1'i “hayır”, yüzde 27.6'sı “kısmen”,
yüzde 12.9'u “evet” yanıtını verirken, deneklere yöneltilen “2004 yılında enflasyondaki düşüş işlerinize yansıdı mı?” sorusunu da
denekler, yüzde 67.5 “hayır”, yüzde 19.6 “kısmen”, yüzde 12.9 ”evet” yanıtı verdi.
“İşlerinizi yürütürken hangi engellerle karşılaşıyorsunuz” sorusunu deneklerin yüzde 51.7'si “finansman”, yüzde 22.5'i
”bürokratik engeller”, yüzde 16.1'ı “mevzuat”, yüzde 9.7'si ”diğer” şeklinde yanıtladı
10 KİŞİDEN 3'ÜNÜN AİLESİNDE KRONİK İŞSİZ VAR
Ankete göre, her 10 kişiden 3'ünün ailesinde 1 yıldan uzun süredir işsiz olan aile bireyi bulunuyor. Deneklerden yüzde 31.7'si
ailesinde bir yıldan uzun bir süredir işsiz olan aile bireyinin olduğuna işaret ediyor.
Anketi yanıtlayan tüccar ve esnafların yüzde 70.1'i işyerine en az bir gazete alıyor. Zaman zaman alanların oranı ise yüzde
13.6. Yüzde 16.3 ise işyerine gazete almıyor.
ÇOĞU İŞYERİNDE BİLGİSAYAR BULUNUYOR
İşyerlerinin yüzde 46.5'inde televizyon, yüzde 69.4'ünde ise bilgisayar bulunuyor. Bilgisayar bulunan işyerlerinde internet
kullananların oranı ise yüzde 57.1.
“İşyerinizde kredi kartı ile alışveriş yapan tüketicilerin oranı ne?”, sorusuna deneklerin yüzde 39.9'u yüzde 10-29 aralığında,
yüzde 13.4'ü yüzde 30-49 aralığında, yüzde 12.3'ü yüzde 50-69 aralığında, yüzde 21.2'si yüzde 70-89 aralığında, yüzde 13.2'si
yüzde 90 ve üzeri yanıtını verdi.
Geçen yıl satışların ne kadarının peşin, ne kadarının taksitle gerçekleştiği sorusuna da “yüzde 50 ve üstü taksitle gerçekleşti”
diyenlerin oranı yüzde 68.7 olarak belirlendi.
ATO BAŞKANI AYGÜN: BU NASIL BÜYÜME?
ATO Başkanı Sinan Aygün de ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, büyüme rakamlarının halka yansımadığının bu anketle
teyit edildiğini belirterek, “Halkın DİE'si midesi. DİE'ye göre mide büyüyor, halka göre gurulduyor” dedi ve şöyle devam etti:
“2004 yılında halk yatırım yapmamış, işçi almamış, cirosu artmamış. Neyi artmış?, Vergisi artmış. Yani bir tek vergisi büyümüş.
O zaman bu nasıl bir büyüme? Eğer büyüme sahici bir büyüme olsaydı, bu büyüme esnaf ve tüccara önce ciro, sonra kar, sonra
istihdam ve son olarak da vergi olarak yansıdı. Oysa şimdi tersi bir durum var. Vergi büyümüş, vergiyi ortaya çıkaracak
unsurlar büyümemiş. Bu işte bir iş var.”
15

Mayıs

2005

ATO'nun "Çarşının Nabzı" anketine göre işsizlik ve kamudaki rüşvet en önemli toplumsal sorun olarak görülüyor.

24

Mayıs

2005

'Türkiye, AB’ye giremeyecek'
"Medeniyetler Çatışması" adlı kitabı büyük yankı yaratan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Huntington, Türkiye’nin AB'ye
giremeyeceği görüşünü savundu. Bu notu düştüğüm tarih: 27.04.2008 ayni şeyleri bende düşünüyorum. Zaman yanılıp,
yanılmadığımı gösterecek…

27

Mayıs

2005

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü yakınlarında, erzak taşıyan traktörün mayına çarpması sonucu 2'si er 4 kişi şehit
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oldu.
3

Haziran

2005

Mayısta üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 0.20, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.92 arttı. Yıllık enflasyon ÜFE’de yüzde
5.59, TÜFE’de yüzde 8.70 oldu.

4

Haziran

2005

Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in vekaleten atamalar konusundaki uyarı yazısına sert bir karşılık
verdi. Erdoğan, "Saygınlık başka şeydir, hesabı vermek başka şeydir, hesabı verecek olanların yerine soyunmak başka şeydir.
Bizi siyasallaşmakla suçlayanlar dikkat etsinler kendileri siyasallaşmasınlar" dedi.

5

Haziran

2005

9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, şu anda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşinin türbanlı olmasının Cumhurbaşkanı
seçilmesine engel oluşturmadığını belirterek, engel olması için bir kural olması gerektiğine dikkat çekti.
Demirel, "Bir kural konulmalı tabi... Hanımın kıyafeti şöyle olur, adamın kıyafeti şöyle olur. Çünkü zaten Devrim Kanunları var.
Devrim Kanunlarına bir şey ilave getirin" dedi… "Yorum, AİHM’in dediği şey dini simgelerin okullarda ve kamu kurumlarında
çalışanlarda kulanılmamasıdır. Cumhurbaşkanlığını kapsamaz. Kapsamadığı takdirde kıyas yoluyla yapacağınız herşey yanlıştır.
Ben ülkemde huzur istiyorum. Sükun istiyorum. Bunu sağlamanın yolu cart curt yapmak değil. Bir grup insanın entellektüel
veya okumuş veya diğerinin üzerinde tahakküm kurmaya kalkması olması değil. Dayatma yapması değil. Yani kuralları koyalım.
Bu kuralları hepimiz beraber kabul edelim ve ona uyalım."
Tunceli'nin Çiçekli Köyü yakınlarında, terör örgütü üyelerinin kurduğu pusuda 4 asker şehit oldu.

6

Haziran

2005

Bingöl'de büyüklüğü 5.7 olan orta şiddette bir deprem meydana geldi. Depremde 54 kişinin yaralandığı, hasar tespit
çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

7

Haziran

2005

Yapabilseniz neler değiştirmezsiniz ki…Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, devrim
yasalarındaki bir değişiklikle eşinin türbanlı oluşunun Cumhurbaşkanı seçilmesine engel olmayacağı yönündeki sözlerine,
”Devrim yasaları yap boz tahtası değil. Öyle her zaman değişmez” dedi. “Terör tehdidinin yeniden hortlamaya başladığını
üzüntü ile görüyoruz” diyen Baykal, son dönemde 14 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu hatırlattı.

8

Haziran

2005

Yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması savaş nedeni (Casus belli) olarak sayıldı.

9

Haziran

2005

İstanbul Ümraniye'deki Des Sanayi Sitesi'nde bir havai fişek fabrikasında saat 11:00 sıralarında patlama oldu. Babasının okula
göndermeyip işe getirdiği biri çocuk 6 kişi öldü.

10

Haziran

2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Anayasa değişikliği öngören
kanunu iade etti.

11

Haziran

2005

AKP’de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen kaçak Kuran kurslarına hapis cezası indirimi düzenlemesi,
"TCK’da kaçak bar-pavyona hapis cezası var mı?" diye savunuldu. Başbakan Erdoğan Suriye’nin ilk kez sınırdaki mayınlar ve
ülkelerindeki PKK’lılar hakkında istihbarat verdiğini açıkladı. Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Angela
Merkel, "AB, Türkiye'yi entegre edebilecek durumda değil" dedi.

12

Haziran

2005

Fransa'daki krize dikkat çeken The Observer gazetesi, "Türkiye"nin AB'ye katılma şansı sıfıra yakın" yorumunu da yaptı.

13

Haziran

2005

Balıkesir'de, annesinin cesedini evinin bodrum katına gömerek annesinin kıyafetlerini giyip 2 yıldır emekli maaşını tahsil eden
Şerafettin G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

14

Haziran

2005

Dışişleri Bakanı Gül, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde mezuniyet törenine türbanlı velilerin alınmamasının, “Türkiye'deki ayıbı
teşhir ettiğini” söyledi.
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15

Haziran

2005

Doğru söze ne denir… CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında Erdoğan’ın ABD
ziyaretiyle başlayan tartışma bugün de sürdü. Daha önce Erdoğan’a yönelik "CHP olmasa ülkeyi daha kolay satacaktı"
yorumunu bugün de sürdüren Baykal, "Bir başbakan ülkeyi satabilir mi dediler. Elbette satar, Damat Ferit satmadı mı?" dedi.

17

Haziran

2005

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde askeri aracın PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayına çarpması sonucu 1 üsteğmen ile 1 er şehit
oldu; 1 asteğmen ile 6 er yaralandı.

18

Haziran

2005

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde düzenlenen operasyonda 17 terörist öldürüldü; 3 terörist de sağ yakalandı.

19

Haziran

2005

Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkler, Federal Alman Meclisi'nin Ermeni önergesini kabul etmesini bir yürüyüşle protesto etti.

21

Haziran

2005

Van'ın Gürpınar İlçesi'nde 2 PKK üyesinin cenazelerinin ailelerine teslim edilmemesine tepki gösteren gruba jandarma müdahale
etti. Çıkan olayda 1 gösterici öldü, 8 kişi yaralandı. Edirne'de ölen bebeklerin sayısı 8'e yükseldi. Ölüme neden olan bakteri
saptanarak diğer hasta bebeklerde uygun tedaviye başlandı.

22

Haziran

2005

Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi'ne bağlı Yukarı Toklu Köyü, Şırnak ve Siirt'in Pervari İlçesi'nde teröristlerin yola döşediği mayınların
patlaması sonucu, 3 er şehit oldu.

23

Haziran

2005

Erdoğan’ın vekil maaşının 9 milyar TL'ye çıkarılmasına olumlu bakmasına rağmen Baykal’ın buna karşı koyduğu, bu nedenle
vekilin memur maaş artışıyla yetindiği ortaya çıktı.

24

Haziran

2005

Yunanistan'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Büyükanıt, "Bize göre laik devlet ile ılımlı olsun ya da olmasın, dini
temel alan siyasi yaklaşımlar bir arada bulunamaz" dedi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış oranının dünyadaki artışın altında
kalması gerekçesiyle benzin zammı AKP’nin en başarılı 100 icraatı içinde yer aldı.

25

Haziran

2005

Finans çevrelerinin saygın gazetesi Financial Times, ülkesindeki yabancı kökenlileri entegre etmekte zorlanan Almanya’yı
’uyardı’. Gazete, sözde Ermeni soykırımı ile AB konusunun seçim kampanyalarında malzeme yapılmasının ülkede yaşayan
Türkleri huzursuz ettiğini belirtti.İngiltere’nin önde gelen ekonomi-politika gazetesi Financial Times, Almanya’da yaşayan
Türklerin giderek aidiyet dutgusunu yitirmeye başladığını yazdı. Almanya’da eylül ayında yapılması beklenen genel seçimler
öncesinde partilerin kampanyalarında göç konusunu ön plana çıkardığını belirten gazete, bunun, Berlin’deki 120 bin nüfuslu
Türk toplumu içerisinde öfke yarattığına dikkat çekti. Financial Times, bu olumsuz gelişmelerin asıl sorumlusu olarak Hıristiyan
Demokrat Birlik Partisi’ni (CDU) gösterdi. CDU lideri Angela Merkel’in, Türkiye’nin AB üyeliği karşıtlığını seçim kampanyasının
temeline oturttuğunu belirten FT, bu gelişmelerin Almanya’da yaşayan Türklerin ülkeye karşı yabancılaşmasına sebep olduğunu
savundu. Gazete, Wiener Strasse’deki kebabçı Muzaffer Topal’ın "Eğer Türkiye Avrupa’ya ait değilse, burada yaşayan Türkler
için bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Bu, Türkler buraya ait değil demektir" sözlerine yer verdi.
’ALMANYA YABANCILARI ENTEGRE EDEMEDİ’
Türkiye’nin AB üyeliğinin ve sözde Ermeni soykırımının seçim malzemesi yapıldığına değinen FT, Almanya’nın ülkedeki yabancı
nüfusla iyi bir şekilde entegre olamadığını ima etti. Gazete, "Türkiye’nin AB’ye giriş planları ve 90 yıl önce gerçekleşen Ermeni
kıyımı parti politikalarının gündemine oturdu. Politikacılar, çalışanlar ve analistler Almanya’nın geniş yabancı nüfusunu ülkeyle
entegre etme becerisinden şüphe duyuyor. Eğer bunu beceremezlerse sakin ve çekimser 1.9 milyon Türk, siyasi arenanın dışına
itilecek’ dedi.

29

Haziran

2005

AB Komisyonu’nun bugün açıkladığı ‘Müzakere Çerçeve Belgesi’nde Türkiye'yle "müzakerelerin başlatılması ve paylaşılan ortak
hedefin tam üyelik olduğu" belirtiliyor. Belgede Türkiye’nin katılımının mali boyutları ile ilgili konuların tam olarak yerine
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getirilebilmesi için, müzakerelerin en erken 2014’te bitirilebileceği yer alıyor.
1

Temmuz

2005

Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmesi gerçekleştirildi. Türk Telekom'un yüzde 55'lik kısmı 6 milyar 550 milyon dolar
veren Oger Telecom'a satıldı. Etisalat ihaleden çekildi.

2

Temmuz

2005

Bingöl’de demiryoluna PKK’lı teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu 5 güvenlik görevlisi şehit oldu.

4

Temmuz

2005

Hükümet ile Üniversite yöneticileri arasındaki söz düellosu tırmanıyor.
Haziranda üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 0.48 geriledi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.10 oranında arttı.

9

Temmuz

2005

Hakkari'de devriye görevi yapan askeri araçların PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayına çarpması sonucu 3 asker şehit oldu,
15 asker yaralandı.

10

Temmuz

2005

İzmir'in tatil merkezlerinden Çeşme İlçesi'nde çöp tenekesine konan bomba patladı. Biri ağır 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

12

Temmuz

2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”nu onayladı. Sezer, yasanın kısmi iptali için Anayasa
Mahkemesi'ne gidecek. Memleketi Trabzon'a giderken Tunceli- Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan er Coşkun
Kırandi'nin götürüldüğü bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün TunceliPülümür karayolu Bilgili mevkiinde terör örgütü PKK üyelerince yapılan yol kesme olayında kaçırılan Adıyaman İl Jandarma
Komutanlığı'nda görevli er Coşkun Kırandi'nin, götürüldüğü bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

16

Temmuz

2005

Kuşadası'nda 5 kişinin öldüğü bombalı saldırı lanetlendi. Başta Cumhurbaşkanı Sezer, Meclis Başkanı Arınç, siyasilerin yanı sıra
Leyla Zana ve arkadaşları ve AB ülkeleri saldırıyı kınadılar.

17

Temmuz

2005

Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'nde perşembe ve cuma günü doğan, daha sonra ateşlenen bebeklerden 2'si öldü.

19

Temmuz

2005

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri aracın mayına çarpması sonucu bir Üsteğmen ile 3 er şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kuzey Irak'ta konuşlanan terör örgütü PKK'nın yönetici kadrosunun
yakalanması için ABD'nin direkt emir verdiğini açıkladı. Başbuğ, Irak gerekeni yapmazsa, sınırötesi operasyonun bir hak
olduğunu belirtti. Orgeneral Başbuğ, Genelkurmay Karargahı'nda gazete, televizyon ve ajansların üst düzey yöneticileriyle üç
saat değerlendirme toplantısı yaptı.Başbuğ, bugün medya organlarının yöneticileri ile 3 saat süren bir görüşme yaptı.
Orgeneral Başbuğ, PKK terörü konusunda ABD askeri yönetiminin kendilerini anladığını söyledi.

21

Temmuz

2005

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 16 yönetici, memurların türbanlı ve sakallı görev yapmalarına göz yumdukları
iddiasıyla yargılandıkları davada beraat ettiler.

23

Temmuz

2005

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın 5 terörist ölü ele geçirildi. PKK'ya yönelik operasyon Van, Hakkari, Şırnak il
sınırlarının kesiştiği bölgede yapılıyor.

24

Temmuz

2005

1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon, “Yıllardır dünyaya terörün ne büyük bela olduğun anlattık, daha doğrusu anlatmaya
çalıştık ama pek çok konuda olduğu gibi bize çifte standart uyguladılar” dedi. Dışişleri Gül, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu
Perinçek'in İsviçre'de gözaltına alınmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti ve bunu “kabul edilemez” olarak niteledi. İşte
zihniyet: AKP’li bakanın katıldığı AKP’li düğününde, vekiller silahlarını çekip havaya şarjörler dolusu kurşun yağdırdı.

27

Temmuz

2005

Anayasa Mahkemesi’nin yeni Başkanı Tülay Tuğcu, yargıda siyallaşma uyarısında bulundu.

29

Temmuz

2005

Hakkari kent merkezindeki otoparkta bulunan bir araçta meydana gelen patlama sonucu 2 astsubay şehit oldu. Gümrük Birliği
anlaşmasını Kıbrıs Rum kesimi de dahil 10 yeni AB üyesini kapsayacak şekilde genişletecek ek protokol imzalandı. Türkiye'nin
imzasını AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp attı.Türkiye ile AB Dönem Başkanı İngiltere arasında mektup teatisiyle
yürütülen imza süreci, imzalı metnin, Türkiye'nin ek protokolü imzalamasının Kıbrıs Rum kesimini tanıdığı anlamına
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gelmeyeceğine yönelik deklarasyonla birlikte İngiltere'ye gönderilmesiyle tamamlandı.
31

Temmuz

2005

Türkiye'nin Kuzey Irak’a olası sınırötesi operasyonu tartışılırken, PKK, ABD’nin kontrolündeki Irak’ta Türkmenlerin yoğun olarak
yaşadığı Kerkük kentinde büro açarak, örgütü ve sözde ’demokratik konfederalizm’i simgeleyen flamalar astı.

1

Ağustos

2005

Diyarbakır, İstanbul, Van, Kızıltepe, Adana, Şanlıurfa, Batman ve Doğubeyazıt'taki özel Kürtçe Dil Kursları kapandı.
7 kursun kurucusu, Diyarbakır Kürtçe Dil Kursu'nda düzenledikleri basın toplantısında, dil kurslarını ilgisizlik nedeniyle
kapattıklarını açıkladı. Kurs kurucuları adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Kürtçe Dil Kursu Kurucusu
Süleyman Yılmaz bir süre önce demokratikleşmeye katkı olması için birkaç arkadaş ile Kürtçe dil kursu açtıklarını kaydetti.
Kursları açarken çeşitli bürokratik engellerle karşılaştıklarını ileri süren Yılmaz, bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle maddi
zararlarının olduğunu bildirdi.
“HALK İLGİSİZ KALDI”
Yılmaz, Türkiye'de yasaların değişmesine rağmen zihniyetin değişmediğini savunarak, şöyle konuştu:
“Farklı bir alana yatırım yaptığımız için nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Büyük ilgi de toplayabilirdik, ilgisiz de kalabilirdik.
Açılışlardaki ilgi, kuşkusuz bizleri umutlandırmıştır. Tüm çabalarımıza rağmen yatırımlarımızı halkın ilgi odağı durumuna
getiremedik.”
Yılmaz, daha önce Diyarbakır, İstanbul, Van, Kızıltepe, Adana, Şanlıurfa, Batman'daki ile işlemleri süren ve açılma aşamasında
olan Doğubeyazıt'taki Kürtçe dil kurslarının kapandığını kaydetti.

3

Ağustos

2005

Temmuzda üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 0.74, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.57 oranında geriledi. Yıllık enflasyon
ise son 34 yılın en düşük noktasına indi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Servisi’nde bulunan yedi bebek öldü.

5

Ağustos

2005

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, “TSK, halkı eski acılı günlere geri götürmeyi amaçlayan bölücü terör
örgütüne karşı mücadelesini kısıtlanmış yetkilerine rağmen özveriyle sürdürmektedir ve sürdürmeye devam
edecektir” dedi.
Orgeneral Özkök, Afganistan'da ISAF-VII Harekatı'nı tamamlayarak Türkiye'ye dönen birlik ve personel için 4. Kolordu ve
Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen karşılama töreninde konuştu. Özkök, Afganistan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti
harekatında 6 ay süreyle görev yaparak yurda dönen personele 'hoş geldiniz' dedi.
Son günlerde Türkiye'de meydana gelen, üzücü ve bir o kadar da düşündürücü terör eylemlerine kısaca değinmek istediğini
belirten Orgeneral Özkök, şöyle devam etti:
“Terörizm bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ulusa acı çektiren asrın en acımasız hastalığıdır. PKK terör örgütünün son
zamanlarda gerek askeri, gerekse sivil tesis ve personele karşı uyguladığı bombalama eylemlerinin vahşet ve acımasızlığını hep
birlikte üzüntüyle izlemekteyiz.
"EN AŞAĞILIK EYLEM TARZI"
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Bombalama eylemleri; bomba patladığında kimin öleceğinin veya yaralanacağının önceden kestirilemediği, sadece insanlığa
karşı işlenen bir suçun vasıtası sayılması gereken en aşağılık eylem tarzıdır.
TSK, halkı eski acılı günlere geri götürmeyi amaçlayan bölücü terör örgütüne karşı mücadelesini kısıtlanmış yetkilerine rağmen
özveriyle sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.
"TERÖR ÖRGÜTLERİ CEPHE OLUŞTURULMASINDAN KORKAR"
Bu mücadele, TSK ve diğer güvenlik kuvvetleri yanında, bütün halkımızın, yöneticilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının da
iştirakiyle, topyekün bir tarzda yapıldığında daha etkileyici sonuçlar elde edilebilecektir.
Terör örgütlerinin en korktuğu şey, toplumun kendilerinden başka tamamının el ele, gönül gönüle bir karşı cephe
oluşturmasıdır.”
ÖZKÖK, TÜRK BİRLİĞİNİN AFGANİSTAN'DAKİ GÖREVİNİ ÖVDÜ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök, Afganistan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti harekatında 6 ay süreyle görev yapan
Türk birliğinin çalışmasını övdü.Bu ülke ile ilişkilerin köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Orgeneral Özkök, Büyük Önder
Atatürk'ün, Afganistan'a büyük önem verdiğini ve Afganistan'a destek olmak için azami gayreti gösterdiğini anlattı. Orgeneral
Özkök, “Bugün de bu kardeş ülkedeki huzur ve güvenliğin sağlanmasına en fazla katkıyı sağlayan ülkelerin başında Türkiye
gelmektedir” diye konuştu. Orgeneral Özkök, şunları söyledi:
“Türkiye; 19 Aralık 2001'de başlayan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetine bir bölük ile katılmış, 20 Haziran 2002'den 21
Şubat 2003'e kadar, bir Tabur Görev Kuvveti görevlendirmiş ve 22 ülkeye mensup yaklaşık 4800 kişilik Uluslararası Güvenlik
Yardım Kuvvetine komuta etmiştir.
Bu tarihten sonra da Afganistan'daki yardım harekatına aktif olarak katkı sağlayan Türkiye, 13 Şubat 2005'den itibaren
Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetinin liderliğini ikinci kez üstlenmiştir. Bu kapsamda; 2001-2002 yıllarında her türlü harekatı
istenilen bölgede icra edebilecek şekilde yapılandırılan ve NATO'nun yüksek hazırlık dereceli kolordularından birisi konumuna
getirilen 3. Kolordu Komutanlığı, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti Harekatını sevk ve idare etmiştir.
Yine, ulusal ve uluslararası güvenlik ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, doğal afet, insani yardım ve barışı destekleme harekatı gibi
diğer harekat türlerini de yapabilecek şekilde yeniden teşkilatlandırılan birliklerimizden birisi olan 28. Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığı da diğer ülke birlikleri ve personelini de bünyesine alarak Kabil Çok Uluslu Tugayı olarak görev yapmıştır.
KABİL HAVALANI'NDA BAŞARILI GÖREV
Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen unsurlarca, 6 aylık son dönem içinde Afganistan'da 26 ülkeden
oluşan 2000 kişilik bir uluslararası güce emir komuta ederek, her gün değişik ülkelere ait yaklaşık 200 uçağın inip kalktığı Kabil
Uluslararası Havaalanı'nın başarılı bir şekilde işletilmesini sağlamıştır.
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Bu dönem içinde Korgeneral Ethem Erdağı komutasında 36 ülkeden yaklaşık 9800 personel Afganistan'da huzur ve güvenliğin
artırılması için görev yapmıştır.
Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti, göreve başladığı andan itibaren tesis edilen karşılıklı uyum ve yaratılan sinerjiyle,
Afganistan'da barışın hakim kılınmasına, Afgan halkının huzur ve güvenliğine, Afgan Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden
yapılanmasına çok önemli katkılarda bulunarak kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmiştir.
Bu vesileyle, Uluslararası Yardım Kuvveti'ne katkıda bulunan ve bizimle beraber görev yapan tüm ülkelere ve NATO'daki
müttefiklerimize verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkür ederim.”
Kendisinin de 10 Mart 2005'de Afganistan'a yaptığı ziyaret sırasında, Türk birliğinin başarılı faaliyetlerini ve örnek davranışlarını
yerinde görme fırsatını bulduğunu ifade eden Orgeneral Özkök, personelin üstün vazife anlayışları ve örnek davranışlarıyla ilgili
Afgan yetkililerden duyduğu çok olumlu değerlendirmelerin kendisini ziyadesiyle memnun ettiğini bildirdi.
TSK'NIN YETENEĞİ
Orgeneral Özkök, şunları kaydetti:
“Diğer taraftan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'da icra ettiği bu harekat bir çok bakımdan da bir dönüm noktası
niteliğindedir;
Öncelikle bu harekatla Türk Silahlı Kuvvetleri, seferi nitelikteki bir harekatı NATO'daki müttefikleriyle koordineli olarak planlayıp
icra etme yeteneğini daha da geliştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok uluslu bir ortamda plan yapma ve birlikte çalışma
yeteneğinin ulaştığı seviyenin yüksekliği bir kez daha kanıtlamıştır.
Ayrıca, Afganistan gibi sınırlarımızın çok ötesinde ve alt yapı olanaklarının çok kısıtlı olduğu bir ortamda Türk Silahlı Kuvvetleri,
kolordu seviyesindeki bir harekata liderlik etme başarısını göstererek, sahip olduğu lider kadronun üstün niteliklerini tüm
dünyaya göstermiştir.
3. KOLORDU'NUN NATO İÇİNDE SEÇKİN YERİ
Bu harekatla 3. Kolordu Komutanlığı, ilk ciddi uluslararası sınavından başarıyla çıkmış, NATO'daki yüksek dereceli hazırlık
seviyesine sahip kolordular arasındaki seçkin yerini daha da pekiştirmiştir.
Yine, bu harekatta gösterilen yüksek performans, halen bizimle beraber görev yapan ülkelere ilave olarak, diğer bazı ülkelerde
de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla birlikte görev yapma arzusunu doğurmuştur.
Ancak her şeyden önemlisi, Türk askerinin Büyük Önder Atatürk'ün o veciz ifadesiyle ne kadar 'civanmert' olduğu bir kez daha
kanıtlanmıştır. Dünya, Türk askerinin doğasında var olan içsel zenginliği ve görev yaptığı ülkelerin halkları üzerinde ne kadar
derin etkiler bıraktığını gözleriyle görmüştür.
Bu zenginlik esasen Türk askerinin doğasında var olan, cesaret, adalet duygusu, insani değerlere olan bağlılık, bugün
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uzmanların da üzerinde fikir birliğine vardığı ve başarı için çok daha önemli olduğuna inandığı 'duygusal zekasındaki' yükseklik
ve yaratıcılığından kaynaklanmaktadır.”
Yakınlarının bu görevi yerine getiren personelle ne kadar övünse az olduğunu anlatan Orgeneral Özkök, yurda dönen TSK
personeline de şöyle seslendi:
“Çok uluslu kuvvet oluşturulması, müşterek ve birleşik karargahlarda çalışma, lider ülke olarak stratejik intikal ve harekatın
icrası gibi konularda çok önemli tecrübeler edindiniz. Kazanılan bu bilgi ve tecrübelerin, belirli bir değerlendirmeye tutularak
milli dokümanlarımıza ve eğitim sistemimize yansıtılması üzerinde önemle durunuz.
Bu tecrübeler kaybolmasın, aksine bu tecrübeler gelecekte icra edilecek benzer harekatların çok daha başarıyla icrası için zemin
oluştursun. Unutmayınız ki Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ve dünya barışına katkı
sağlayacak her türlü girişimi ve terörizme karşı mücadeleyi sahip olduğu tecrübe ve birikimle desteklemeye devam edecektir.”
Emniyet, Madımak katliamı nedeniyle gıyabında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kılıç için neden kırmızı bülten çıkarılmadığını
açıkladı. Hürriyet'in Almanya'da ortaya çıkardığı Madımak katliamı hükümlüsüne Emniyet "hukuki gerekçe" buldu. Emniyet
Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er, 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen ve 37 kişinin öldüğü Madımak katliamı
hükümlüsü Muhammed Nuh Kılıç’ın davasının Yargıtay tarafından bozulmasından dolayı kırmızı bültene aranmadığı belirtti.
Ramazan Er haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, gıyabında 7,5 yıl hapis cezası bulunan Kılıç’ın, bu cezasının
Yargıtay tarafından bozulması ve bozma ilamı hakkında savunmasının alınmaması nedeniyle "sanık" konumunda olduğunu
söyledi. Kılıç hakkında kırmızı bülten ya da difüzyon çıkarabilmek için mahkeme kararı bulunması gerektiğini belirten Er, bu kişi
hakkında mahkeme kararı bulunmadığını bildirdi. Er, bu konuda gerekli kurumlarla temasa geçildiğini açıkladı.
7

Ağustos

2005

Türkiye'de 1 milyon 51 bin hane halkı reisinin işsiz olduğu ve buna göre 100 işsizden 38'inin evini geçindirmekle
yükümlü aile reisi olduğu belirtildi. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) hazırladığı “İşsiz Reisler Raporu”na göre, 2004
yılında yaşanan yüzde 9.9'luk ekonomik büyüme, istihdamda bir iyileşme yaratmadı ve toplam işsiz sayısı 2 milyon
498 bin kişiyi bulurken, işsizlik oranı da yüzde 10.3 olarak gerçekleşti. 2005 yılının birinci döneminde ise Türkiye
yüzde 5.3 büyümesine rağmen, aynı dönemde işsiz sayısı 2 milyon 750 bine, işsizlik oranı da yüzde 11.7'ye ulaştı.
Bu rakamın 1 milyon 51 binini yani yüzde 38'ini aile reisleri oluşturuyor. Diğer bir ifade ile her 100 işsizden 38'i
evini geçindirmekle yükümlü hane halkı reisi. Oysa rekor büyümenin yaşandığı 2004 yılı sonunda bu rakam 847
bin, oran yüzde 35 idi.

9

Ağustos

2005

Satın, satın… Bakalım daha neleri satacaksınız? Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Erdemir’in hisselerinin yabancılara satışına karşı
çıkarak istifa eden Erdemir ve İsdemir genel müdürlerine sert tepki vererek "Kime satılırsa satılır sana ne. Sen genel müdürsün
maaşını alan bürokratsın, maaşını alırsın orayı da en iyi şekilde yönetirsin." dedi. İllerde boşuna yılın maliye bakanı
seçilmeyeceksiniz…

13

Ağustos

2005

Elazığ Valisi Kadir Koçdemir'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Vali'nin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

18

Ağustos

2005

Türkiye'de kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 22.5 olduğu, bunun bütçede yol açtığı bir yıllık açığın ise 2 milyar doların
üzerinde olduğu belirlendi.

19

Ağustos

2005

Emekliye ayrılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon: Bazı aydınların Cumhuriyeti'nin üniter yapısını bozmaya yönelik
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girişimlerini kınıyorum.
22

Ağustos

2005

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'ne bağlı Çayırdüzü Köyü'nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını
kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

23

Ağustos

2005

Trabzon’un Maçka İlçesi’nde önceki gün 3 polisin yaralandığı silahlı çatışmada sağ olarak ele geçirilen PKK teröristin sorgusu
sürüyor. ‘Serhat’ kod adlı terörist Sinan Gencer'in, sorgusunda eylem hazırlığı içinde olmadıklarını söylemesine karşın sorguyu
yapan terör uzmanları, ele geçirilen patlayıcının, terörist grubun Trabzon'da büyük bir eylem hazırlığında olduklarını gösterdiğini
belirttiler.

26

Ağustos

2005

110 ülkede internet sitelerine virüs bulaştırdığı ve interaktif dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 23 yaşındaki Atilla Ekici adlı hacker
tutuklandı.

27

Ağustos

2005

Başladı mı? Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, 3 Eki'de Türkiye ile AB arasında müzakerelerin
başlayacağından şüphesinin olmadığını söyledi.
Türkiye'nin gayet dikkatli ve bir Avrupalı gibi hareket ettiğini ve üzerine düşen sorumlulukları vaktinde yerine getirdiğini ifade
eden Gül, şunları söyledi: “17 Aralık kararına bakarsanız, o karara imza atan devlet ve hükümet başkanları bugün işbaşındadır
ve Avrupa'yı yöneten liderlerdir. Türkiye, o kararda yapması gereken ne varsa yerine getirmiştir. Dolayısıyla müzakereler
başlayacaktır. Çünkü AB'nin liderleri, bugün iç politikada karşılaştıkları bazı sıkıntılar ya da konjonktürel problemlerden dolayı,
dünyayı ilgilendirecek stratejik politikaları gölgeleyecek, göz ardı edecek davranışa girmeyecek kadar basiretlidirler.” Abdullah
Gül, Türkiye'nin özellikle global açıdan AB'ye, dünya barışına, Avrupa'nın daha güçlenmesine, ekonomik, stratejik, güvenlik
meseleleri açısından katkılarının çok farklı olduğuna işaret ederek, AB'nin bütün liderlerinin bunu en iyi şekilde bildiklerine emin
olduğunu kaydetti. 17 Aralık kararları alınırken bütün bunların dikkate alındığını dile getiren Gül, “Bu açıdan ben bazı
konjonktürel problemlerden ya da sıkıntılardan dolayı bu büyük stratejik vizyonun kurban edileceğine ihmal vermiyorum” dedi.

30

Ağustos

2005

Atatürk'ün düşmanı yurttan söküp attığı ‘Büyük Taarruz’un 83. yıldönümü, bugün tüm yurtta törenlerle kutlanıyor.

1

Eylül

2005

Sizden baksa ne beklenir?
„Kürt sorunu' adına takılmayalım“
TBMM Başkanı Bülent Arınç, adına ne denirse denilsin, "Kürt Sorunu", "Güneydoğu Sorunu", "Terör Sorunu"nun Türkiye’nin
önünde ciddi bir problem olduğunu kaydederken, "Bu problemin adına takılmadan sorunu aklıselimle, sükunetle ve ortak akılla
çözmek gerekiyor" dedi. İzmir'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan bir kişi ile olay anında sokakta oynarken
seken kurşuna hedef olan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

3

Eylül

2005

Ağustos ayında beklentilerin üzerine çıkan enflasyonda, petrol ürünleri, içki ve sigaradaki zamlar etkili oldu. Temmuz ayında
eksiye inen enflasyon, ağustos ayında tüketici fiyatları ile yüzde 0.85, üretici fiyatları ile de yüzde 1.04 arttı. Yıllık enflasyon
TÜFE’de yüzde 7.91, ÜFE’de ise yüzde 4.32 oldu.

6

Eylül

2005

Duyda inanma… Başbakan Erdoğan, son günlerde artan terör örgütleri yanlısı gösterileri "Türkiye’nin AB sürecine karşı
provokasyon" olarak niteledi.

7

Eylül

2005

A Milli Futbol takımı, 2006 Almanya yolundaki kader maçında Ukrayna'yı 1-0 yenerek ümitlerini Arnavutluk maçına
taşıdı. Kemal Derviş'in başkanlığını yaptığı BM Kalkınma Programı raporunda, Türkiye'nin insani gelişme alanında zorluklarla
karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

9

Eylül

2005

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, terör örgütü PKK’dan "Kürt muhalefeti" ve "Kürt Hareketi", dağdaki
silahlı teröristten ise ‘Dağdaki Yurttaş’ olarak söz etti.
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10

Eylül

2005

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orhaneli Kavşağı'nın açılış töreni sırasında bir kişinin yumurtalı saldırısına uğradı. Yumurta
Başbakan'a isabet etmedi.

11

Eylül

2005

Bin Ladin ile, Öcalan arasında fark olmadığını söyleyen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nancy McEldowney,
“Amerikalılar, PKK terör örgütünün ve PKK'nın cinayetlerinin lanetlenmesinde Türk kardeşlerinin yanındalar, aynen El Kaide'ye
karşı olduğu gibi” dedi. Yapılan son iki zamla birlikte Türkiye’de benzinin litre fiyatı 2 doları geçerken, Türkiye ağustos sonu
itibariyle benzin fiyatlarında ve benzinden alınan vergilerde diğer ülkelere de önemli ölçüde fark attı.

15

Eylül

2005

UEFA Kupası'nda bu akşam G.Saray, Norveç'in Tromso takıma 1-0, Malmö takımına 1-0 yenilerek kupaya iyi başlangıç
yapamadı.

16

Eylül

2005

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Emrah
Akman'ın Manisa, Saruhanlı'ya bağlı Dilek Beldesindeki cenaze töreninde öfkeli halk DEHAP İlçe Başkanlığı'nın tabelasını
sökmeye çalıştı. Manisa Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Ali Cemalmaz'ın bir işyerinden aldığı Türk bayrağını
binanın önüne asmasıyla acılı kalabalık yatıştı.

17

Eylül

2005

Türkiye, BM’de tartışılan taslaktaki ‘terör kurbanları’ tanımına, ‘İkiz Kuleler’e saldırı terör de Pentagon’a saldırı değil mi?’ diye
sorarak askerleri de ekletti.

20

Eylül

2005

Dünya Bankası’nın Dünya Gelişim Raporu'na göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 4.8’ini oluşturan yaklaşık 3.5 milyon
kişi, günlük 1 doların altında gelirle yaşamaya çalışıyor.
Dünya Bankası’nın Dünya Gelişim Raporu 2006 yayımlandı. Eşitlik ve Gelişme başlığını taşıyan raporda, eşitlik "eşit fırsat" ve
"mutlak mahrumiyetten kaçınmak" olmak üzere iki temel kritere dayalı olarak tanımlandı. Bu kapsamda, cinsiyet, ırk, doğduğu
yer, ailesi gibi kişinin ön koşullarının ekonomik, toplumsal ve politik olarak başarıya ulaşmada etkili olmaması gerektiği belirtildi.
Eşitsizliğin yalnızca kaynakların dağıtımını değil, büyüme ve gelişme dinamikleri üzerinde de etkili olduğunun altı çizilirken,
politik, toplumsal ve ekonomik anlamdaki eşitsizliklerin yarattığı kısır döngü ortaya konuldu.
Raporda, ülkelerin aşırı yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan nüfus düzeylerini gösteren tabloya yer verildi. Türkiye nüfusunun
yüzde 4.8’i, satın alma gücü paritesine göre günlük bir doların altında gelirle yaşamını sürdürüyor. Türkiye, 90 ülke arasında
günlük 1 doların altında yaşamını sürdürmeye çalışan nüfus yoğunluyla 54’üncü sırada yer alıyor. Buna göre, Türkiye,
Azerbaycan, Arjantin, Mısır, Ukrayna, Gürcistan, Kosta Rika, Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Bulgaristan, Şili, Hırvatistan,
Dominik Cumhuriyeti, İran, Jamaika, Kazakistan, Kırgızistan, Kore, Malezya, Romanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Tayland,
Tunus ve Uruguay’ın da içinde yer aldığı 36 ülkenin gerisinde kalıyor.
TÜRKİYE EN KALABALIK 15’İNCİ ÜLKE
Rapora göre, 2004 yılı itibariyle 71.7 milyon nüfusa sahip olan Türkiye, 133 ülke içinde en kalabalık 15’inci ülke konumunda
bulunuyor. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı açısından yapılan sıralamada ise 93 kişilik nüfusuyla Türkiye 51’inci sırada yer
alıyor.
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KİŞİ BAŞINA ULUSAL GELİRDE 45’İNCİ SIRADAYIZ
Rapora göre, 132 ülke arasında Türkiye, Dünya Bankası’nın Atlas Metoduyla yaptığı hesaplamaya göre 268.7 milyar dolarlık
ulusal geliriyle 20’inci sırada yer alıyor. Türkiye, yine aynı yöntemle hesaplanan kişi başına düşen 3 bin 750 dolarlık ulusal gelir
düzeyiyle ise 45’inci sıraya düşüyor. Türkiye, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan 551 milyar dolarlık ulusal gelir
düzeyiyle de 131 ülke arasında 17’inci sıraya yerleşti. Satın alma gücüne göre hesaplanan kişi başına düşen ulusal gelir
açısından 7 bin 680 dolarla 49’uncu sırada bulunuyor. Kişi başına büyüme açısından yapılan sıralamada ise, Türkiye yüzde 7.4
büyüme oranıyla 22’inci sırada yer alıyor.
Raporda, Türkiye’nin gelişmişlik açısından dünyadaki konumunu gösteren çeşitli veriler de yer aldı. Bu verilere göre Türkiye’nin
durumu şöyle:
Erkeklerin ortalama yaşam beklentisi 66, kadınların da ortalama ömür süresi 71 olarak saptandı. Buna göre, Türkiye erkeklerin
yaşam süresi açısından 72’inci, kadınların yaşam süresi açısından ise 78’inci sırada yer alıyor. Bu açıdan Türkiye orta gelir
grubunda yer alan ülkelerin üst diliminde yer alıyor.
Türkiye’de 1998-2004 yılları arasında 15 yaş ve üstündekilerin yüzde 88’inin okur yazar olduğu saptandı. Bu veriye göre
yapılan sıralamada ise, Türkiye 101 ülke arasında 49’uncu sırada yer aldı.
Kişi başına düşen 3.3 metrik ton karbondioksit çıkartım oranıyla da 132 ülke arasında 58’inci sırada yer aldı.
Türkiye’de ilkokulu tamamlama oranı yüzde 95 olarak görülüyor. İlkokul ve ortaokul düzeyinde cinsiyet eşitliği oranı ise 19901991 döneminde yüzde 81 düzeyinde bulunurken, 2002-2003 arasında yüzde 85’e çıktı. Ancak bu gelişmeye karşın Türkiye 106
ülke arasında 80’inci konumdan daha da geriye düşerek 91’inci oldu.
Türkiye’de 1990 yılı itibariyle 5 yaşın altındaki her 1000 çocuktan 78’i yaşamını yitirirken, bu oran 2003 yılında 39’a geriledi.
Ancak 1990 yılı itibariyle 131 ülke arasında 54’üncü sırada yer alan Türkiye, 58’inci sıraya düştü.
22

Eylül

2005

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bugün Manisa'da düzenlediği ‘Çiftçilerin Haykırışı Mitingi’nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen
yaklaşık 60 bin çiftçi katıldı.

23

Eylül

2005

BBC - Gallup araştırması: Türkiye'de halkın yüzde 44'ünün dini kimliğini ön plana çıkarıyor.

24

Eylül

2005

Maliye Bakanı Unakıtan, bütün yatırımcılarla konuşacağını belirterek, "Gece de konuşacağım, gündüz de konuşacağım. Çünkü
bu ülkenin yabancı sermayeye ihtiyacı var" dedi. Üretici değil, tüketici olursan ihtiyacın olur…

28

Eylül

2005

Umut Vakfı tarafından toplumda bireysel silahsızlanma bilincini oluşturmak amacıyla düzenlenen ”Sessiz Ayakkabıların
Yürüyüşü” etkinliği, Beyoğlu'da yapıldı.

2

Ekim

2005

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı başlayan yağmur, sele neden oldu. Sel sularına kapılan İngiliz turist, yaşamını yitirdi.

3

Ekim

2005

Zamlar nedeniyle eylülde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1.02, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise yüzde 0.78. oranında arttı.
1963 yılında başlayan Türkiye'nin 42 yıllık Avrupa Birliği rüyası gerçek oluyor. Türkiye ve Avrupa Birliği müzakerelere başlıyor.
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AB dışişleri bakanları, Müzakere Çerçeve Belgesini resmen onayladı. AB dönem başkanı İngiltere'den bir yetkili, Türkiye'nin
katılım müzakerelerini başlatacak Çerçeve Belgesinin resmen onaylandığını açıkladı. Ankara'da Müzakere Çerçeve Belgesi'ne
ilişkin görüşmeler tamamlandı. Ve müzakere Çerçeve Belgesi'nde mutabakata varıldı. Lüksemburg'a yola çıkan Dışişleri Bakanı
Gül, "Bugün Türkiye için tarihi bir gündür. Herkese hayırlı olsun" dedi.
6

Ekim

2005

Washington Post: Erdoğan’ın Kürt sorununa yönelik açılımına rağmen, Kürt siyaseti uzlaşmadan çok çatışmaya alışık kişilerin
hakimiyetinde.

7

Ekim

2005

CHP Milletvekili Sür, MEB'in dağıttığı "İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" kitabından Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nun çıkarılmasını
Meclis gündemine getirdi. İngiliz gazetesi Financial Times: "Avusturya Türkiye’den rahatsız oluyorsa, AB’den çıkabilir."
Türkiye'nin ‘Göller Bölgesi’ olarak bilinen Konya Havzası'ndaki Beyşehir, Akşehir ve Meke Gölü'ndeki sular hızla çekiliyor.

8

Ekim

2005

Balıkesir Vali Yardımcısı Halil Yavuz Kaya, Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir üreticinin 2 bin hindisinin kuş gribi nedeniyle telef
olduğunu açıkladı. Kuş gribinin hindilere göçmen kuşlardan geçtiği sanılıyor.

9

Ekim

2005

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Dünyanın neresine bakarsanız bakın, etnik farklılıklar zenginliktir ama üst kimliğin altında
olduğu sürece'' dedi.

10

Ekim

2005

İMKB
100
USD
EURO

40.163% 1,23
1,4490% 0,14
1,8550% 0,82

11

Ekim

2005

Şair - yazar Attila İlhan hayatını kaybetti. Gece saatlerinde Maçka’daki evinde vefat eden 80 yaşındaki ünlü şair ve yazar Attila
İlhan'ın yarın İstanbul'da toprağa verilmesi planlanıyor. Barzani yönetimi Türkiye’deki Kürtlere Kürdistan damgalı nüfus kâğıdı
ve pasaport dağıtıyor.Tempo Dergisinin istihbarat birimlerinden elde ettiği bilgiye göre, nüfus kâğıtları ve pasaportlar, büyük
gizlilikle ve bir öncelik sırasına göre dağıtılıyor. Dağıtım listesinin en başında PKK’nın üst düzey sözde yöneticileri yer alıyor.
Onları PKK yandaşı olan Kürt aşiretleri izliyor. Arkadan da sınır ticareti yapan bazı işadamları geliyor.

12

Ekim

2005

TUNCELİ'de yaklaşık 350 kişilik PKK’lı terörist grubunu etkisiz hale getirmek amacıyla pazartesi günü başlatılan operasyon
devam ederken, çıkan çatışmada 5 er şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

13

Ekim

2005

İstanbul'daki cenaze töreni öncesinde, Attila İlhan için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törende
konuşmak için sahneye çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, ıslıklarla, alkışlarla yuhalandı. Salondakilerin bir bölümü
'Kuvayi Milliye nerede, nerede bu devrimcilik ruhu' sloganları atarken, bir bölümü de Bakan Koç'un konuşmasını ıslıklarla
bastırdı. Kürsüde bir süre alkışların dinmesini bekleyen Bakan Koç, daha sonra konuşmasını başladı. Alkışlar arasında
katılımcılara sesini duyurmaya çalışan Bakan Koç, "Hiç aldırmıyorum yuhlarınıza... Çünkü onun yazdığı eserleri okuyanlardan
biriyim. Şiirlerini ve romanlarını okuduğum Attila İlhan’ı biliyorum, gerisi önemli değil" diye tepki gösterdi. Koç, "Attila İlhan,
şair, yazar, senarist ve gazeteci olarak benim gençliğimden beri takip ettiğim büyük bir yazardır" dedi.

16

Ekim

2005

Yükseköğretim Kurulu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın tutuklanması sırasında "görevlilerin sınırı ve
amacı aşan davranışlarının yükseköğretim camiasında büyük bir infial uyandırdığını" bildirdi. Van Yüzüncüyıl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın tutuklanmasına Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tepki gösterdi. YÖK’ten yapılan açıklamada, hukuki
gerçeği araştırma ve ortaya koymanın millet adına kullanılan bir devlet yetkisi olduğu ve bundan hiçbir şüphenin bulunmadığı
belirtilerek, şöyle denildi: "Bu yetki de bağımsız mahkemelerce kullanılır. Ancak, bu yetki kullanılırken, Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın mevcutlu olarak götürülmesi esnasında, görevlilerin Rektörümüze karşı sınırı ve
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amacı hayli aşan davranışları, Yükseköğretim camiasında büyük bir infial uyandırmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur."
17

Ekim

2005

EGE Bölgesi merkezi İzmir'in Seferihisar açıkları olan 5.6 ve 5.7 ile Urla Uzunkuyu olan 5.9. büyüklüğündeki üç depremle
sarsıldı. Depremler başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nin hemen her yerinde hissedilirken, Seferihisar ve Urla ilçelerinde bazı
eski binalarda hafif hasara neden oldu. 5.9 büyüklüğündeki depremde pencerelerden atlayan bazı vatandaşlar da yaralandı.

20

Ekim

2005

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rektörler Komitesi’nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın olayındaki
çıkışı için, "Herkes görevini bilsin, yerini bilsin" dedi. Başbakan Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesinde düzenlediğiği basın
toplantısında, dün yapılan Rektörler Komitesi sonrasında yayınlanan bildiriyle ilgili soruya, "Herkes görevini bilirse öyle
zannediyorum ki ülkemize çok daha faydalı oluruz, yeter ki herkes görevini bilsin, yerini bilsin ve bulunduğu görevin gereğini
yerine getirsin" yanıtını verdi.Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 3 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirme kararı aldığı
Nikiforos Askeri tatbikatına karşılık Hava Kuvvetleri'ne bağlı F - 16'ları ada üzerinde uçurarak karşılık verecek.

22

Ekim

2005

Boşuna Nobel almadın!?… Alman Yayıncılar Birliği tarafından verilecek ''Barış Ödülü''nü almak için Almanya'ya gelen yazar
Orhan Pamuk, Ermeni meselesiyle ilgili ''sözlerinin arkasında olduğunu'' söyledi.

23

Ekim

2005

Yazar Orhan Pamuk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, hakkında dava açılmasıyla bir ilgisi bulunduğuna inanmadığını
belirtmekle birlikte bunu mümkün kılan iklimin oluşturulmasına yardımcı olduğunu ima etti. Pamuk "Onu (Erdoğan) zayıflığı ve
kararsızlıktan dolayı kabahatli buluyorum" ifadesini kullandı.

27

Ekim

2005

Malatya'daki skandalın ortaya çıkmasından sonra İl Sosyal Hizmetler Müdürü Yakup Gülek'in bu göreve atanmasında AKP
Malatya milletvekili Ali Osman Baştürk'ün referans olduğu öğrenildi. Baştürk, "Gülek benim arkadaşım. Daha önce milli eğitim
müdür muaviniydi. Olay da sorumluluğum varsa beni de yargılasınlar" dedi.

28

Ekim

2005

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Son dönemde Silahlı Kuvvetlere
yönelik maksatlı yıpratma kampanyası yürütülmektedir. Adeta sabrımız ölçülmektedir" dedi. AKP'de 3 yıl siyaset yapan ANAP
Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, çocuklara işkence yapan yurt görevlileri için, "Bu yüzlere AKP
Malatya teşkilatından aşinayım. İhalenin verildiği şirketin arkasında AKP yönetimi ve Güldal Akşit'in akrabaları var" dedi.

30

Ekim

2005

Ne büyüdü ama… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz Cumhuriyetimize, sloganlarla değil, icraatımızla, iş yaparak, ülkeyi
büyüterek sahip çıkıyoruz'' dedi.

31

Ekim

2005

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in " Dokunulmazlıklar kaldırılsın" önerisine AKP Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu'dan
yanıt geldi. Kutlu, "Biraz kaba bir tavır olacak ama başka tabir bulamıyorum. Yemezler sayın Cumhurbaşkanım" dedi.

2

Kasım

2005

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde tüketici fiyatları, gıda ve giyim fiyatlarındaki
yüksek oranlı artışlar nedeniyle bir önceki aya göre çıkarak yüzde 1.79 artarken, üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 0.68
düzeyinde gerçekleşti. 2003 baz yıllı verilerine göre yıllık enflasyon Ekim ayı itibarıyla TÜFE’de yüzde 7.52 olarak gerçekleşirken
ÜFE’de ise yüzde yıllık enflasyon yüzde 2.57’ye kadar geriledi. Yılın 10 ayında fiyat artışları da tüketicide yüzde 5.79, üretici
fiyatlarında yüzde 3.69 olarak hesaplandı. ÜFE'deki bu artış (yüzde 3.69), yıllık artışın üzerine çıktı. Ekim ayı itibarıyla 12 aylık
ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8.47, üretici fiyatlarında yüzde 8.16 oldu. Hakkari’nin Şemdinli
ilçesinde bir araçta meydana gelen patlamada, 23 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Jandarma Komutanlığı
yakınında, park halindeki bir araçta, saat 23.30 sıralarında patlama meydana geldi. Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada,
Şemdinli’de meydana gelen patlamada 3 polis, 4 asker ve 16 sivil vatandaşın yaralandığı, 67 ev ve işyerinin kullanılamaz hale
geldiği bildirildi.

8

Kasım

2005

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "yönetimin perde arkasındaki ismi" olarak gündeme gelen Başkan Vekili

197

İdris Güllüce'nin yetkilerini kaldırdı. İdris Güllüce, son olarak Göztepe'ye Cami Projesi'ne, Başkan Topbaş yurtdışında bulunduğu
sırada attığı imzayla gündeme gelmişti. Büyükşehir Belediyesi'nin "fiili başkanı" olarak tanımlanan Güllüce'nin, Başkan Topbaş
ile aralarında bir gerilim olduğu ve bu imzanın gerilimi daha da artırdığı iddia ediliyordu. Kararın ardından, Büyükşehir Belediye
Meclisi Başkan Vekili İdris Güllüce’nin makam odasının kapısındaki "Belediye Başkan Vekili" tabelası da kaldırıldı.
9

Kasım

2005

AB Komisyonu, Türkiye'ye ilişkin strateji ve değerlendirmelerini içeren belgelerini onaylayarak açıkladı. AB, Türkiye'deki reform
hızının 2005'te yavaşladığını, ilerlemeye rağmen uygulamanın hala eşit düzeyde gerçekleştirilemediğini açıkladı. Komisyonu,
Türkiye ile ilgili yıllık İlerleme Raporu ve Türkiye için kısa ve orta vadeli hedefleri belirleyen Katılım Ortaklığı Belgesi'ni (KOB)
bugünkü toplantısında onaylayarak basına dağıtırken, genişleme konusundaki genel strateji belgesi ve Balkan ülkelerine ilişkin
raporlar da açıklandı. AB'nin yürütme organı olan Komisyon'un, karar organı Konsey'in onayına sunduğu belgelerin içeriği
hakkında bugün bir basın toplantısı düzenleyecek olan Komisyon'un genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, soruları da
yanıtlayacak. Belgelerde, Türkiye'deki insan hakları ve reform süreci unsurları ayrıntılı olarak ele alınırken, kısa ve orta vadeli
beklentiler de dile getiriliyor.
CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Yaşar Büyükanıt’a birer mektup göndererek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın brövesinden Atatürk figürün çıkartılmasını
eleştirdi. Arıtman, mektubunda, bröveden Atatürk figürünün çıkartılmasının, milletin içine sinmediğini ifade etti.
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AİHM türban konusunda gerekçeli kararına da açıkladı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) büyük dairesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski öğrencisi Leyla Şahin'in
temyiz başvurusunda Türkiye'yi haklı bulurken, ''üniversitelerdeki türban yasağı konusundaki müdahale için Türk yasalarının
meşru temelleri olduğunu'' bildirdi. ''Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin üniversitede türbana izin verilmesinin Anayasaya
aykırı olduğu yolundaki'' kararına atıfta bulunan Strasbourg Mahkemesi, Yüksek İdari Mahkeme'nin de ''üniversitelerde türbanın
takılmasının cumhuriyetin temel ilkeleriyle bağdaşmadığı yolunda görüş belirttiğini'' hatırlattı.
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Türkiye yüzünü Şemdinli'ye çevirdi. Eylül ayından beri patlayan bombaların ardından dünden beri yaşayan gizemli ve karanlık
olaylar, Şemdinli'yi Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Herkes aynı soruyu soruyor: "Bombaları devlet
içinde yuvalanmış gizli bir grup mu patlatıyor?" Hakkari Şemdinli'de 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı ve
sokak gösterilerinden sonra saldırıda kullandığı iddia edilen araçtan da bir askeri kimlik çıktığı ileri sürülüyor. PKK'lı olduğu için
bir süre cezaevinde yatan Sefer Yılmaz'a ait Umut Kitapevi’ne atılan bombanın patlamasının ardından önceki akşam saldırıda
kullanıldığı ileri sürülen otomobilde Cumhuriyet Savcısı Harun Ayık inceleme yaptı. Savcının incelemesinden önce otomobilde
çevredekilerin bulduğu iddia edilen kimliğin de Hakkari Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Başçavuş Ali Kaya'ya ait
olduğu ve adına düzenlenen "Şemdinli''de görevlidir" yazılı görev emri bulunduğu ileri sürüldü.
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Şemdinli'deki olaylarda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklananlardan birinin kalabalığın üzerine ateş açtığı iddia
edilen Uzman Çavuş Tanju Çavuş olduğu bildirildi. Bölgede inceleme yapan CHP heyetine göre tutuklanan sivil kişi Veysel Ateş.
Gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Seslihan ise olaylı günü anlattı, Türk Bayrağı'nın yakıldığını söyledi.
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Yapılması gerekeni yapmış… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Danimarka ziyaretinin sonunda Roj TV krizi çıktı. Danimarka
Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, Roj TV yüzünden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın basın açıklaması yapmaması üzerine
hiçbir gazeteciyi dışarı çıkaramayacağını ve böyle bir arzusunun da olmadığını söyledi. Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin
kapatılması için defalarca girişim başlattığı Roj TV muhabirinin de içeride bulunduğu gerekçesiyle basın açıklamasını iptal etti.
Erdoğan: Türban için söz söyleme hakkı din ulemasınındır!
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde başörtüsü yasağı yüzünden yüz binlerce kızın okula gidemediğine işaret
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ederek, "Bu bizim önümüzde bir sorundur ve er veya geç çözülmelidir" dedi. Erdoğan, Danimarka Avrupa Hareketi tarafından
düzenlenen "Medeniyetler arası ittifak: Türkiye’nin rolü" konulu toplantıda yaptığı konuşmadan sonra soruları yanıtladı.
Başörtüsü yasağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bu 8 yıllık bir süreçtir. Bu süreç içerisinde üniversiteye giden
kızlarımız, başları örtülü olarak devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde başörtülü olarak derslere girememektedir. Bu,
bana göre din ve vicdan özgürlüğünün, eğitim özgürlüğünün kısıtlanmasıdır" dedi. Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam
etti: "AİHM’nin son kararı var. Ben bu kararlara şaşıyorum. Bazı hukuki yorumlara, bazı köşe yazarlarına baktığımız zaman,
bizim yaklaşım tarzımızı ’Bunların hukuka saygısı yok’ diye değerlendiriyorlar. Bu bir dosya kararıdır. Benim de böyle bir
yorumum var. Ben cezaevine girdiğim zaman gazeteler ’Artık muhtar bile olamaz’ diyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan TC’ye
Başbakan oldu. Neyle oldu? Gene yargıyla, değişen, gelişen yasalarla oldu. AİHM’nin verdiği bu karara ben yargı kararı olarak
uyarım, ama haklar, özgürlükler noktasında doğru bakmam. Niye? Çünkü nasıl olur da bir insan başını örtüyor diye eğitim, din
ve vicdan özgürlüğü ortadan kalkar? ’İnanç hiçbir zaman yasanın önüne geçemez’ diyor. Benim bu kızımın böyle bir iddiası yok
ki... İnancı böyle olduğu için başını örtüyor, o halde saygı duymak lazım. Mahkemenin de bu konuda söz söyleme hakkı yoktur.
Söz söyleme hakkı din ulemasınındır. Açarsın o dinin mensubuna, Musevi ise o dinin mensubuna, Hıristiyansa o dinin
mensubuna sorarsın, bunun dinde gerçekten emredici bir hükmü var mı? Varsa saygı duymak zorundasınız. Yoksa ayrı bir
konudur, o zaman siyasi, ideolojik olur. O farklı bir olay. Dinde bunun yeri varsa saygı duymak zorundasınız. Ben diyorum ki
dinde bunun yeri var. Biraz bu alanda mürekkep yaladık. Bu alanda hiç alakası olmayanların, İslam dininin aydınlarına
sormadan böyle bir kararı farklı bir yere çekmek suretiyle vermek yanlıştır diye düşünüyorum." Izleyin…
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Türkiye - İsviçre: 4-2 İsviçre Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaşanan olaylarla ilgili rahatsızlığını
Türkiye'ye resmi olarak iletmeyi düşünüyor. AFP ajansına konuşan Bakanlık sözcüsü Raphael Saborit, yetkililerin Türkiye'ye
resmi bir şikayette bulunmayı göz önünde bulundurduklarını açıkladı. Ancak Saborit, "Şu ana kadar böyle bir işlem
gerçekleşmediğini" sözlerine ekledi.
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17 Ağustos 1999 depreminde enkazlardan toplanan paraları yıllar sonra gömdükleri yerden çıkaran 5 kişi hakkındaki dava
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde sürüyor. Mahkemede ifade veren sanıklar, parayı bulmadan önce
"bölüşme" konusunda yaptıkları pazarlıkları anlattı. Yarbay Mümin Şen de gömüyü çıkarmaya gittiğinde içkili olduğunu söyledi.
Tarkan Okçu isimli er 17 Ağustos 1999 depreminde enkazdan topladığı paraları, Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nın bahçesine
gömdü. Terhis olduğu için Askeri bölgeye giremeyen Tarkan Okçu, arkadaşlarıyla anlaştı. 4 yıl sonra kendilerine yardımcı olan
Yarbay Mümin Şen, parayı çıkararak, el koydu. Talanı yapanlar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde
yargılanıyor.
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Genelkurmay Başkanlığı, kimi çevrelerin sıklıkla dile getirdiği ve Atatürk’ün ölümünden 50 yıl sonra açıklanmasını istediği eski
yazıyla yazılmış gizli bir vasiyetinin bulunduğu iddialarını net bir dille reddetti. ANAP İstanbul Milletvekili Emin Şirin, Atatürk’ün
gizli vasiyeti olduğu yolundaki iddiaları Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e soru önergesi olarak yöneltmiş ve Ziraat Bankası Merkez
Müdürlüğünde kasada saklanan bütün tarihi belgelerin 22 Ocak 1964’te Genelkurmay’a teslim edildiği yanıtını almıştı. Bu kez
konuyu Bilgi Edinme Yasası kapsamında Adalet Bakanlığı’na yeniden soran Emin Şirin, bu devir teslim tutanaklarının zaptında
neler bulunduğunu, ayrıntılı dökümünün ne olduğunun açıklanmasını ve içerisinde Atatürk’ün gizli vasiyeti olabilecek bir belge
bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, başvuruyu Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı (MSB) ve Maliye Bakanlığına iletti. MSB Genel Sekreteri, Muhabere Kurmay Albay Mustafa Küçükayan, Şirin’e
gönderdiği yanıtta, "bahsedilen ’tutanak dökümü ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden 50 yıl sonra açılması
öngörülen vasiyetnamesi’ MSB arşivlerinde bulunmamaktadır" dedi.
ATASE: ATA’NIN 21.820 BELGESİ BİZDE, AMA ÖZEL VASİYET YOK
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Genelkurmay Başkanlığı adına Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Arşiv Şube Müdürü, Dr. Öğretmen Albay Ahmet
tetik ise net bir dille gizli vasiyet iddiasını reddetti. Atatürk’e ait 21.820 belgenin 1964’te kendilerine teslim edildiğini belirten
Alb. Tetik’in yanıtı şöyle: "Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde bulunan Atatürk’e ait 21.820 adet belge bakanlar Kurulu’nun 2
Ocak 1964 gün ve 6728 sayılı kararnamesi hükümlerine dayanılarak 22 Ocak 1964 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Harp
Tarihi Dairesine teslim edilmiştir. İnce tasnifi yapılan bu belgelerin içinde eski Türkçe yazılı Atatürk’ün imzasını taşıyan ve
vasiyeti niteliği taşıyabilecek belge mevcut değildir. Genelkurmay ATASE ve Dent. Bşk.lığına intikal eden bu belgelerin ayrıntılı
tasnifi yapılmış ve kataloğu hazırlanmıştır. 2000 yılından beri de araştırmacılar tarafından söz konusu belgeler bilimsel
araştırmalarda kullanılmaktadır." Gizli vasiyetin varlığına inananlar, Atatürk’ün, belli bir süre geçtikten sonra hilafetin yeniden
getirilebileceğini düşündüğünü öne sürüyordu.
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MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ndeki bu akşam ders bitiminde Yavuz Selim İlköğretim Okulu'ndan çıkan öğrenciler ve öğretmenlerin
üzerine Kalaşnikof silahla tarandı. Sayıları ve kim oldukları bilinmeyen kişilerin gerçekleştirdiği saldırıda öğretmen Adnan Çelik
öldü, 4 öğrenci de yaralandı.
İMKB
100
USD
EURO

40.163% 1,23
1,4490% 0,14
1,8550% 0,82
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Malatya’da son günlerde artan ishal vakaları nedeniyle okullarda maddi durumu iyi öğrencilerin ambalajlı su tüketmeleri
yönünde uyarıldığı, imkânı olmayan öğrencilere ise kantinlerde suyun kaynatıldıktan sonra verildiği bildirildi. Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Ramazan Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ishal vakalarının artış göstermeye başlaması ile kentteki tüm
okullarda birtakım tedbirlerin alındığını söyledi. Özellikle anaokullarında hassasiyet gösterildiğini dile getiren Demirhan, şu
bilgiyi verdi: "Okul müdürlerine gerekli önlemleri almaları için talimat verdik. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda ishal
vakaları son buluncaya kadar öğrencilere okullarda şebeke suyu içirilmemesi için talimat verdik."
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Ülkeyi getirdiğiniz duruma bakin… Göztepe Parkı'na camii tartışması bugün sokağa taştı. Cami yapımını protesto eden grupla,
"Cami hakkımız engellenemez" yazılı pankart açan bir başka grup arasında gerginlik çıktı. Polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Göztepe
Parkı'nda bu sabah toplanan ve aralarında ressam Bedri Baykam ile deprem profesörü Ahmet Ercan'ın da bulunduğu yaklaşık
500 kişiden oluşan çevreci grup "yeşil alanlara cami de okul da istemiyoruz"
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Merkez Bankası, 2006 yılında geçeceği enflasyon hedeflemesinde ''nokta hedef'' kapsamında üçer aylık dönemler itibarı ile yıl
sonu hedefiyle tutarlı politikayı saptadı. Buna göre, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ve 2006 yılında Para ve Kur Politikası
açıklamasına göre, 2006 hedefi ile tutarlı patika Mart'ta yüzde 7.4, Haziran'da yüzde 6.5, Eylül'de yüzde 5.8, Aralık'ta yüzde 5
şeklinde belirlendi. Nokta hedefte belirsizlik aralığı da her iki yönde 2 puan olarak oluşturuldu. Mart'ta belirsizlik aralığının üst
sınırı yüzde yüzde 9.4 alt sınırı yüzde 5.4, Haziran'da yüzde 8.5 ve 4.5, Eylül'de yüzde 7.8 ve 3.8, Aralık'ta yüzde 7 ve 3
şeklinde belirlendi.
Yağcıya bakin… AKP Kırıkkale Milletvekili Murat Yılmazer, Başbakan Erdoğan'ın sıradan bir Başbakan ve lider olmadığını öne
sürerek, “Sayın Erdoğan Allah'ın Türk milletinin önüne çıkardığı bir liderdir. Onu Allah başımızdan eksik etmesin'' dedi.
Kırıkkale Belediyesi, Özürlüler Haftası nedeniyle ‘Özürlüler Yasası Bilgi Yarışması’ düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda
düzenlenen yarışmayı AKP Milletvekili Murat Yılmazer, Belediye Başkanı Veli Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Orhan
Aytekin, özürlüler ve çok sayıda Kırıkkaleli katıldı. Yarışma sonunda özürlü yarışmacılara Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın
imzasını taşıyan teşekkür belgeleri dağıtıldı. Bu sırada söz alan AKP Kırıkkale Milletvekili Murat Yılmazer Başbakan Erdoğan'a
övgülerde bulundu. Yılmazer, “Recep Tayip Erdoğan sıradan bir Başbakan değil, sıradan bir Genel Başkan değil. Erdoğan,
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Allah’ın Türk milletinin önüne çıkardığı bir lider. Belediyecilik döneminde de destanlar yazan ve yine sizlerle ilgili yasalar
çıkartıp, çalışan bir lider. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu milletin önünden eksik etmesin. Bu söylediklerim politik değil. 3040 yıldır kendisini tanırım, çizgisini iyi bilirim. Hiçbir zaman için çizgisinden çıkmadı. Bu milletin sorunlarını dertlerini iyi biliyor.
Benim sizden ricam, ona dua edin. Kendinize, ona ve milletinize dua edin. Sizin dualarınız kabul olan dualardır. Ben bu
duygularla bu imzayı görünce kendimce mesaj vermek istedim'' dedi. Yılmazer'in bu konuşması salondakiler tarafından ayaktan
alkışlandı.
AKP Afyon Milletvekili Mahmut Koçak’ın yönetimindeki Politika Merkezi’nin yaptığı ankette, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) yüzde
34’lük bir oranla halkın en çok güven duyduğu kurum olmayı sürdürdü.
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Bu sözlerinizi zamanı geldiğinde hatırlatacağım, konu AKP’nin kapatılmasına gelsinde… Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Orhan Pamuk duruşmasında yaşanan olaylarla ilgili olarak, ''Olayı duyar duymaz İçişleri Bakanı'nı aradım, gerekli
talimatı verdim. Kendisi de bunun takipçisi olacak'' dedi. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin tavrına ilişkin de, ''Van olaylarında,
medyasıyla, sivil toplum örgütleriyle yargı baskı altına alınıyorsa AB de şu anda bizim yargımızı baskı altına almaya çalışıyor. Bu
yanlış bir süreçtir'' değerlendirmesinde bulundu.
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Başbakan Erdoğan'ın İzmir'de AKP İl Teşkilatı yöneticileri ile yaptığı toplantıda, "İzmir'in üzerinde zaman zaman
bazı yakıştırmalar vardır ya, inşallah bu yakıştırmaları ilk seçimde silip atacaktır" sözleri, "gâvur İzmir" imasında
bulunduğu iddialarına neden oldu. CHP lideri Baykal, Erdoğan’ı sözleri nedeniyle kınadığını belirterek,
"Başbakan’ın üslubu bozuk. Ama bu açıklama gösteriyor ki, sadece üslubu değil zihniyeti de bozuk" dedi.
Başbakanlık Sözcüsü Beki ise Başbakan'ın sözleriyle, İzmir için kullanılan ’Solun Kalesi’ gibi bazı siyasi
nitelendirmeleri kastettiğini söyledi.
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İstanbul'da Sirkeci - Halkalı seferini yapan banliyö trenine arkadan gelen başka bir tren çarptı. İl Sağlık Müdürlüğü yaralı
sayısını 15 olarak açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TÜİSAD YİK toplantısında yapılan konuşmaları eleştirerek, "Sanayi
ve işadamları derneği, kendi ilgi alanı içerisinde değerlendirmelerini yaparsa ülke için çok daha faydalı olur. Ama kalkıp da,
Van’daki yargılama sürecine, ’Anayasayı çiğnemek’ suretiyle oradan müdahale ederseniz, bu yanlış olur. Bunu söylemeye
TÜSİAD YİK Başkanı’nın hakkı yok. Bu çok ciddi bir yanlış. Bunları söylemek istemem ama söylemek zorunda bırakılıyorum"
dedi.
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CHP Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemeyi sordu. TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Baloğlu, Başbakan Erdoğan’ın, 21
Aralık’ta "Bu, anayasal suçtur; bunun için devreye girilmesi lazım" açıklamasından 13 saat sonra, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın inceleme başlattığını kaydetti. İncelemenin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın
davasıyla ilgili görüş açıkladığı iddiasına dayanarak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBB
Başkanı Özdemir Özok, TÜSİAD YİK Başkanı Mustafa Koç ve ismi açıklanmayan çok sayıda kişiyi kapsadığını belirten Baloğlu,
Başbakan Erdoğan’a, şu soruları yöneltti: "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın, sizin açıklamanızdan yaklaşık 13 saat sonra
harekete geçmesinin, tesadüf olarak kabul edilmesi mümkün müdür? Rektörler Komitesi’nin 19 Ekim’de yaptığı açıklamanın
üzerinden 2 ayı aşkın süre geçtikten sonra, YÖK Başkanı hakkında inceleme başlatılması için Başbakan olarak sizin yargıya
talimat vermeniz mi gerekmektedir?
Buna ne demeli? Laik çizgisiyle tanınan 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Ferit Bernay'a dair iddiaları araştıran TBMM Komisyonu
Başkanı Cemal Yılmaz Demir'in ''anayasanın laiklikle ilgili maddesi değişecek'' dediği için hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.
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İlginç bir soru. TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan’a "Vatandaş telefon etti, ’O açık alnına bir tokat atsanız suç olur mu’ diye soruyor" sözleri, tartışmalara
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neden oldu.
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DENİZLİ’nin Acıpayam İlçesi'nin Kelekçi Beldesi'nde Atatürk İlköğretim Okulu'nda görevli resim öğretmeni 41 yaşındaki Fadime
Demirtaş'ın, öğretmenler odasındaki Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu tabloyu, meslektaşlarının gözü önünde yere atarak
çiğnediği iddia edildi. Öğretmenlerin şikayeti üzerine jandarma tarafından bir süre gözaltına alınan, savcılığın res'en soruşturma
başlattığı 6 yıllık öğretmen Demirtaş, Adli Tıp Kurumu’na sevkedildi. Adli Tıp Kurumu, derslere türbanla girdiği belirtilen
öğretmen hakkında ‘Akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle müşahade altında tutulması’ yolunda ön rapor verdi. Daha
önce de hakkında soruşturma açıldığı anlaşılan öğretmen Demirtaş açığa alındı, görevden uzaklaştırıldı.
KENDİ YAPTIĞI TABLOYU ATATÜRK PORTRESİNİN YERİNE ASMAK İSTEDİ
Demirtaş, daha sonra yere attığı Atatürk posterini çiğnemeye başladı. Odada bulunan 4 öğretmenin şaşkın bakışları arasında
Atatürk posterini çiğneyen Demirtaş, bu kez yanında bulunan kendi yaptığı manzara resmi olan tabloyu, indirdiği Atatürk
posterinin yerine asmak istedi.
İlk şaşkınlığı atlatan öğretmenler, Demirtaş’a müdahale ederek tabloyu asmasını engelledi, yere atılan Atatürk posterini alıp,
masanın üzerine koydu ve olayı Okul Müdürü Hüseyin Kızıl’a bildirdi. Demirtaş, kendisini engellemek isteyen öğretmen ve
müdüre de karşı koydu.
10 KASIM ANMA TÖRENLERİNE DE İZİN VERMEMİŞ
Denizli’de oturan Demirtaş’ın 10 Kasım'da da öğrencilerin okuldaki Atatürk'ü anma törenlerine katılmalarına izin vermeyip, ders
yaptığı öğrenciler ve Acıpayam Kaymakamı Numan Hatipoğlu tarafından doğrulandı. Olayı yaşayan öğrenciler, öğretmenin
sınıftan Atatürk resmini ve Gençliğe Hitabesi’ni söküp bodruma kaldırdığını, törenlere ve derslere türbanlı girdiğini, nöbetçi
olduğunda ‘Andımız’ ve ‘İstiklal Marşı’nı okutturmadığını, 10 Kasım törenlerine katılmalarına izin vermediğini söyledi. Öğrenciler,
öğretmenin Okul Müdürü Hüseyin Kızıl’la da İstiklal Marşı’na türbanla katılması yüzünden tartıştığını dile getirdi.
ŞİKAYETLERE RĞMEN UZAKLAŞTIRILMAMIŞ
CHP Denizli İl Başkanı Ali Rıza Ertemur, Acıpayam İlçesi’ne bağlı Kelekçi Beldesi’nde, Atatürk portresini duvardan indirip
çiğnediği iddia edilen öğretmen F.D’nin, hakkında defalarca şikayet olmasına rağmen, görevden uzaklaştırılmadığını söyledi.
Ertemur, düzenlediği basın toplantısında, F.D’nin Atatürk ve Atatürkçülüğe karşı hareketlerinin yeni olmadığını, aldıkları
duyumlara göre Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e de bir mektup yazarak, "Sizi içimize sindiremiyoruz" dediğini iddia etti.
Kelekçi’deki olayın Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk’ü hedef aldığını savunan Ertemur, "Türk toplumunu ortaçağın karanlığına
götürmek isteyenler, Kubilay’ın katledilişinin 75. yıldönümünde aynı senaryoyu yeniden oynamak amacındadır. Kelekçi Atatürk
İlköğretim Okulu’nda görev yapan F.D. de bu oyunun bir parçası olarak karşımıza çıkmıştır" dedi.
F.D’nin psikolojik sorunlarının bulunduğunun iddia edildiğini de kaydeden Ertemur, şöyle konuştu:
"Hakkında defalarca şikayet olmasına rağmen, F.D. bir türlü görevden uzaklaştırılmamıştır. Bu öğretmen hakkında daha önce de
İstiklal Marşı törenlerine türbanıyla geldiği ve 10 Kasım törenlerini protesto etmesi nedeniyle soruşturmalar açılmış. Şimdi en
büyük görev, sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve Cumhuriyet savcılarına düşüyor." Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ne bağlı
Kelekçi Beldesi’nde, Atatürk İlköğretim Okulu’nda görev yapan F.D’nin, sınıfta asılı Atatürk portresini yere attığı ve üzerine çıkıp
çiğnediği ileri sürülmüş, gözaltına alınan öğretmen, jandarmadaki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce haziranda öğretmenlere yönelik düzenlenen müfredat toplantısında "Sizin yere göğe
sığdıramadığınız Atatürk beni kurtarmadı" diyen 12 yıllık Milli Eğitim Müfettişi Ethem Gürsu hakkında dava açılırken, idari
soruşturmaya bakanlık müfettişleri el koydu.
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Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni yıl mesajında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı alt kimlik-üst kimlik
tartışmasını eleştirerek, "Ulusal kimlik tekil devletin güvencesidir. Türk ulusu, siyasal bir birliktir" dedi. Sezer, "Cumhuriyet'in
temel niteliklerini ilgilendiren sonuçsuz tartışmalarla gündem yaratmaya uğraşmak yerine, gerçek sorunlara eğilinmeli"
ifadeleriyle hükümeti hedef aldı.

1

Ocak

2006

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni yıl mesajında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı alt kimlik-üst kimlik
tartışmasında dile getirilen görüşleri eleştirerek, "Ulusal kimlik tekil devletin güvencesidir. Türk ulusu, siyasal bir birliktir" dedi.
Cumhurbaşkanı Sezer, "Cumhuriyet'in temel niteliklerini ilgilendiren sonuçsuz tartışmalarla gündem yaratmaya uğraşmak
yerine, gerçek sorunlara eğilinmeli" ifadeleriyle hükümete mesaj verdi.
Sezer, hükümete göndermeler de içeren yeni yıl mesajında şu uyarılarda bulundu:
ULUS KİMLİĞİ TOPLAM: Kurucu öge; tek devlet, tek ülke ve tek ulustur. Ulusun adı, Yüce Önder'in şu özlü sözünde
belirtilmiştir: "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk ulusu denir." Ulus kimliği, ortak çıkarların, ortak coşkuların,
ortak duyguların ve ortak bir dilin toplamıdır.
IRKSAL, DİNSEL DEĞİL: Anayasamıza göre, Türk ulusu, siyasal bir birliktir ve tekil devlet yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Ulusal
kimlik bilincini yerleştirmeden tekil devlet yapısını korumak olanaksızdır. Anayasa'daki ulusçuluk anlayışı, ırksal ve dinsel
ögelere değil, gurur ve övünmede, sevinç ve tasada, hak ve ödevlerde, nimet ve külfette ortaklık ve birlikte yaşama isteği gibi
değerlere dayanmaktadır. Toplumu oluşturan yurttaşların tek ulus çatısında toplanması, laiklikte olduğu gibi, farklılıklar
korunarak birlikte yaşamanın en etkili yoludur.
'TÜRKLÜK' YADSINMAZ: Türk devletine yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk sayılması, Türk ulusunu oluşturan ögelerin
etnik kimliklerinin yadsınması anlamına gelmemektedir. Tam tersine, "çoğunluk" içinde bulunan çeşitli etnik kökenli yurttaşların
"azınlık" durumuna düşmesini önleme amacına yöneliktir.
AZINLIK AYRIMI YOK: Anayasa'daki "Egemenlik kayıtsız koşulsuz Türk ulusunundur" kuralı da "Türk Ulusu" kavramının,
çoğunluk-azınlık ya da din ve ırk ayrımı yapılmadan yurttaşların tümünü kapsadığını göstermektedir. Tekil devleti hedef alan
girişimler sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.
CUMHURİYET'E SAYGI: Siyasal kimliği ya da temsil ettiği makam ne olursa olsun, herkesin, Türkiye Cumhuriyeti'nin
değerlerine, kurumlarına, egemenlik haklarına saygı göstermesi ve ülke gerçeklerini doğru değerlendirmesi gerekmektedir.
AB'YE LOZAN UYARISI: Bölünmez bütünlüğümüze zarar vermeyi amaçlayan, Lozan Antlaşması'nda yer almayan ve
Türkiye'nin egemenlik haklarıyla bağdaşmayan kimi beklentilerin gündeme getirilmesine anlayışla yaklaşılması beklenemez.
Lozan'ın tartışmaya açılmak istenmesi, anlamsız ve kabul edilemez. Dış dünyadan, Cumhuriyet'in nitelikleri ve devletin temel
kurumları ile ilgili dayanağı olmayan açıklamalar yapılması bizleri başka düşüncelere götürmektedir. Türkiye, uluslararası
alandaki ilişkilerinde başkalarının yönlendirmesi ya da istemleri doğrultusunda hareket etmeyecektir.
YARGI BAĞIMSIZLIĞI: Yargıç ve savcı adaylarının sınavının Adalet Bakanlığı'nca yapılması da yargı bağımsızlığı ilkesiyle
bağdaşmamaktadır. Tam bağımsız bir yargıdan söz edilebilmesi için, yargıç ve savcıların adaylığa alınma sınavının bağımsız bir
kurul olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca yapılması anayasal zorunluluktur.
DOKUNULMAZLIK OLMAZ: Yasama dokunulmazlığında kamu yararı açık değildir. Bir milletvekilinin kişisel eylemi nedeniyle
dokunulmazlığa sahip olması, yasama erkinin yüceliğiyle bağdaşmamaktadır. Yolsuzlukla savaşımda başarılı olunabilmesi,
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla yakından ilgilidir. yasama dokunulmazlığının kaldırılması, toplumsal beklentilere
olumlu yanıt oluşturacaktır.
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BARAJ ADALETSİZ: Oy kullanan seçmenin yaklaşık yarısına ilişkin siyasal görüşün parlamentoda temsil edilmediği bugünkü
seçim sistemini temsilde adalet ilkesiyle bağdaştırmak olanaksızdır. Önemli olan, kabul edilebilir bir "baraj oranı" ile duyarlı
dengeyi sağlayabilmektir.
Ünlü ekonomi dergisi The Economist'in grubuna ait Economist İntelligence Unit, Türk lirasının önümüzdeki 16-18
ayda önemli oranda değer kaybedeceği tahmininde bulunarak, Türk lirasının önümüzdeki dönemde hızlı bir
devalüasyona uğrayacağını öne sürdü. Aynı grubun önceki yıllarda Türkiye ekonomisi için çizdiği karamsar tablo
gerçekleşmemişti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2005 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayında TÜFE yüzde
0.42 oranında artarken, ÜFE yüzde 0.04 oranında azaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 8'lik hedefin altında kalarak, yüzde 7.72
olarak gerçekleşti. ÜFE'deki yıllık artış ise yüzde 2.66 oldu. 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon 2005 yılında üretici
fiyatlarında yüzde 5.89, tüketici fiyatlarında yüzde 8.18 olarak hesaplandı. CNN TÜRK ekonomi servisinin her ay düzenli olarak
yaptığı ankete göre tüketici enflasyonun kasımda ortalama yüzde 0.74 çıkması bekleniyordu. Üretici fiyatlarında ise yüzde 0.51
artış tahmin ediliyordu. Enflasyon tahminlerinin bu gerçekleşmelerle, piyasa beklentilerinin de altında kaldığı görülüyor.
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AVRUPA’daki gazeteler, Türkiye’deki kuş gribi hastalığı ile ilgili haber ve yorumlara geniş yer verirken, 3 çocuğun fakirlik ve
cehalet sonucu öldüğünün ortaya çıktığını, Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye’ye duyulan güvenin zayıflamaya başladığını öne
sürdü. Almanya’da yayınlanan Die Tageszeitung gazetesi, Türkiye’de insanların fakirlik nedeniyle kuş gribinden fakirlik,
bilgisizlik ve cehalet nedeniyle öldüğünü yazdı. Gazete, "Kapalı kümesleri olmadığı için kimi köylerde insanlar geceleri tavukları
eve alıyor. Yani Almanya’da çok fazla endişelenmeye gerek yok. Türkiye örneği gösterdi ki, bilgi ve iyi bir organizasyonla bu
belayla başa çıkmak pekala mümkün. Virüs değil, cehalet öldürüyor." Rheinische Post gazetesi ise, Almanya’daki yetkililerin
"Paniğe gerek yok" açıklamaları yapmasına karşılık, ölüm vakalarının görüldüğü Türkiye’nin birkaç saatlik uçuş mesafesinde
olduğunu hatırlattı. Gazete şöyle devam etti:
’ESAS ÜRKÜTÜCÜ OLAN CEHALET’
"Türkiye’de büyük kesim hala kuş gribi virüsünün ne denli tehlikeli olduğunu anlamamış görünüyor. Esas ürkütücü olan da bu
cehalet. Televizyonlarda Ankara’da alınan önlemler gösterilirken Anadolu’nun birçok yerinde hala insanlar ile hayvanlar bir
arada yaşıyor. Hatta hasta oldukları tespit edilen tavuklar bile yeniliyor. Türk yetkililer bir türlü bunun önüne geçmeyi
başaramadı. Oysa kuş gribi salgınının önüne geçmenin yegane yolu dikkat, hijyen ve karantina. Avrupa Birliği, Türkiye
yüzünden, salgın hastalıklar konusunda daha radikal önlemler almak, daha sıkı yasalar çıkarmak durumunda. Bu da, bir an
önce Avrupa Birliği’ne girmek isteyen Türkiye’nin Avrupa’dan aslında ne kadar geri olduğunu gösteriyor."
’ANKARA’YA DUYULAN GÜVEN SARSILDI’
İsviçre’de yayımlanan Tages Anzeiger ise kuş gribi krizi ile Avrupa’da Ankara hükümetine duyulan güvenin sarsıldığını öne
sürdü. Gazete, "Türkiye, çok uzun süre kafasını kuma gömüp belirtileri görmezden geldi. Bilgilendirmesi ve önlem alması
gerekirken, vatandaşları yatıştırdı ve inkar yoluna gitti. İlk çocuk öldükten sonra bile yetkililer çocuğun zatürreeden öldüğünü
iddia ediyorlardı. Sağlık Bakanı Akdağ kaç kere ’Kuş gribi yok’ diye tekrarlayıp durdu. Ama şimdi 3 çocuk hayatını kaybetti,
başkaları da hastalandı ve virüs giderek Avrupa’ya yaklaşıyor" diye yazdı.
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Mehmet Ali Ağca, yaklaşık 5.5 yıl hükümlü bulunduğu Kartal H Tipi Cezaevi’nden tahliye oldu. Ağca'nın askerlik yapıp
yapmayacağıyla ilgili olarak GATA bir rapor hazırlayacak. Ağca'nın 2000 yılında çıkarılan Bedelli Askerlik Yasası'ndan
yararlanmak istediği öğrenildi. GATA'daki son muayenesinin ardından Ağca kayıplara karıştı
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Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Tunceli kırsalındaki yeraltı sığınaklarında barınan ve
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sayıları yaklaşık 350 olarak tahmin edilen PKK’lı teröristler hedef alınıyor. Helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon
Nazimiye İlçesi Dokuzkayalar bölgesi, Ovacık İlçesi Ahpanos Vadisi, Tunceli merkez Kutuderesi ile Aliboğazı bölgelerinde
yoğunlaştı.
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İstanbul'da kırmızı alarm... 2004'te yaşanan afet ölçeğine yakın bir durum yaşanabilir. Görüş mesafesi zaman 1 metreye kadar
düştüğü yerler oluyor. Bu çok ciddi bir uyarıdır. Araçlarla mümkün olduğu kadar trafiğe çıkmayın. Tipi şeklindeki yağış E-5
Karayolu'nda çok ciddi sıkıntılara neden olabilir. Bazı semtlerde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı. Isı da hızlı bir şekilde
düşüyor. Kar yağışı yarın da etkisini artırarak akşam saatlerine dek sürecek.
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Demokrasinin azizliği
Bush yönetiminin Ortadoğu'yu ılımlılaştırmak için teşvik ettiği demokratik seçimler, tam tersine radikal İslamcılara iktidar
yolunu açtı. The Times'a göre tek başarılı örnek Türkiye'deki AKP
DIŞ HABERLER SERVİSİ
Filistin seçimini terör örgütü olarak nitelenen Hamas'ın kazanması, gözleri Ortadoğu'da yükselen radikal İslamcı güçlere çevirdi.
Bazı Avrupa gazeteleri, radikal örgütlerin bu başarılarını bir ölçüde Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde bölgeye demokrasi
getirmeyi amaçlayan ABD'ye borçlu olduğunu iddia ederek, "Washington'a teşekkür etsinler" diye başlık attılar. Bu yorumlardan
iki örnek şöyle:
İlk test Türkiye'de
İngiliz "The Times" gazetesi, yorumunda özetle şu görüşlere yer verdi:
"11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terörizme karşı savaş çerçevesinde bölgenin ezilen halklarına daha fazla söz hakkı
tanınması amacıyla harekete geçen ABD'nin bu çabaları Nil'den Dicle'ye kadar marjinalleşmiş siyasi grupları ön plana çıkardı. İlk
test alanı Türkiye oldu. Bu en laik Müslüman ülkede İslamcı kökenden gelen AKP, 2002 seçimini kazanarak tek başına iktidara
geldi. Halen gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, testin en büyük başarısı
olarak görülüyor. Erdoğan, geçen yıl Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin başlamasını sağladı. Tam tersi örnek İran'da ortaya
çıktı. Molla rejiminin ılımlılaşması ve pragmatik politikalara yönelmesi beklenirken, Mahmud Ahmedinecad, beklentilerin tam
tersi bir yola girdi ve nükleer programa devam etme kararı alırken İsrail'i açıkça tehdit etti. Irak'taki seçimlerden Batı yanlısı,
laik, ılımlı grupların kazançlı çıkmasını umut eden ABD, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. İslamcı partiler ülkenin geleceğine
hâkim olacak konuma geldi. Mısır'da Mübarek'e cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalif seslere söz hakkı vermesi için bastıran
Washington, sonuçta Hamas ile yakın ilişkisi olan Müslüman Kardeşler'in ana muhalefet olarak ortaya çıkmasının yolunu açtı,
ılımlılar yenilgiye uğradı. Lübnan'da Washington'a duacı olması gereken örgütün adı ise Hizbullah. Suriye'nin çekilmesinden
sonra geçtiğimiz yıl yapılan serbest genel seçimin sonucunda militan İslamcı grup parlamentodaki ana muhalefeti oluşturdu."
Bush'un ikilemi
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinde yer alan haber yorumda da benzer bir noktadan hareketle ABD Başkanı George
W. Bush'un çıkmaz içinde bulunduğuna işaret edildi. BBC'ye göre, demokrasi isteyen Bush, şimdi radikalizmle karşı karşıya ve
ne yapacağını bilemez durumda. Hamas'ın seçim zaferi karşısında şaşıran Beyaz Saray tek beklentisi radikal İslamcı grubun
iktidar ortamında ılımlılaşması.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Ocak ayında tüketici fiyatlarının (TÜFE) yüzde 0,75, üretici fiyatlarının
(ÜFE) yüzde 1,96 oranında arttığını açıkladı. Enflasyon ocak ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. TÜİK'in 2003
baz yıllı verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,93, ÜFE'de yüzde 5,11 oldu. Ocak
ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,07, üretici fiyatlarında
yüzde 5,45 oldu.
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TRABZON'daki Santa Maria Katolik Kilisesi'nin papazı, kilisenin içinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan
17- 18 yaşlarındaki saldırganı arıyor. AKP Grup Başkanvekili ve Bursa milletvekili Faruk Çelik, partinin Bursa’nın
Nilüfer ilçesi kongresinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.
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AB Dönem Başkanı Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik'in, İslam ülkelerindeki büyükelçilerine,
''bulundukları ülkelerin yetkili makamlarından Avrupa vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin etkin şekilde
sağlanmasını istemeleri'' talimatını verdiği bildirildi. Plassnik, büyükelçilerine gönderdiği talimatta, ''İslam ülkelerini
rahatsız eden karikatürlerin yayımlanmasından sonra, birçok Müslüman ülkede AB üyesi ülkelerin diplomatik
temsilciliklerine karşı şiddet eylemlerine başvurulduğunu'' anımsatarak, ''Şiddet eylemleri olmuş veya olabilecek
ülkelerin yetkili makamlarından tüm Avrupalıların can ve mal güvenliğinin sağlanması için etkin güvenlik önlemi
almalarını talep ediniz'' dedi. Plassnik'in, AB dönem başkanı olarak, Mısır, Cezayir, Etiyopya, İran, Ürdün,
Endonezya, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Fas, Umman, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Türkiye, Birleşik
Arap Emirlikleri ile Filistin yönetimlerine de ''Viyana Diplomatlar Konvansiyonu uyarınca diplomatların can ve mal
güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduklarını anımsattığı'' ifade edildi.

7

Şubat

2006

FIFA Disiplin Kurulu, Türkiye-İsviçre Dünya Kupası baraj rövanş maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle
Türkiye'nin sahasını altı maç kapattı ve 200 bin İsviçre Frangı para cezası verdi. Buna göre A Milli Takım Euro 2008
elemelerinde oynayacağı ilk altı karşılaşmayı Türkiye'den en az 500 kilometre uzaklıkta ve seyircisiz oynanacak.

11

Şubat

2006

BİR dönem terör örgütü PKK’nın Merkez Komite üyeliği ve örgütün Avrupa temsilciliği yapan, 2 yıl önce Osman
Öcalan ile birlikte ayrılarak, Yurtsever Demokrat Partisi (PWD) adlı örgütü kuran kuran ‘Kani Yılmaz’ kod adlı Faysal
Dunlayıcı ile Sabri Tori, Kuzey Irak’ta bindikleri araca yerleştirilen uzaktan kumandalı bombanın patlatılmasıyla
öldürüldü.

12

Şubat

2006

Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisi olan kişi: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mersin’de bağırarak protesto
eden ve "Anamızı ağlattınız" diyen bir kişiyi, "Lan terbiyesizlik yapma" diyerek azarlaması, Erdoğan tarafından
yakın geçmişte kullanılan kimi ifadeleri yeniden anımsattı.

13

Şubat

2006

Danıştay Başkanlığı, türbanlı anaokulu öğretmeniyle ilgili Danıştay kararına siyasetçilerden gelen tepkilerle ilgili bir
"Duyuru" yayımladı. Danıştay Başkanlığı duyurusunda, "Birkaç gündür yapılan açıklamalar, kesinleşmiş yargı
kararının irdelenmesi ve eleştirilmesi sınırlarını kat kat aşan, yargıyı siyasi bir rakipmiş gibi algılayan ve adeta yargı
ile yürütmeyi karşı karşıya getirmeyi hedefleyen; demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyeti’nde bugüne kadar alışılmamış, talihsiz açıklamalardır" denildi. Danıştay ile hükümet arasındaki
'türban' tartışması büyüyor. Danıştay , AKP'nin eleştirilerini 'hukuka aykırı' bulurken, Hükümet Sözcüsü Cemil
Çiçek, ''kamusal alan tabiri bir hukuk tabiri değildir'' yanıtını verdi.
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Şubat

2006

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın "Unakıtan Yumurta"yı vitrine çıkarmasıyla gündeme
gelen pasörize yumurtanın KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

28

Şubat

2006

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Başbakan İbrahim Caferi'nin Türkiye ziyaretini eleştirdi ve bugünkü Irak hükümetinin
yapacağı anlaşmaların ''hiçbir değerinin olmayacağını'' söyledi. Yazılı açıklamasında ''Caferi'nin Türkiye ziyaretini yönetime
haber vermeden yapacak olmasının şaşkınlık yarattığı, bunun da yürürlükteki anayasayla çeliştiğini'' kaydeden Talabani, Irak'ta
icra kuvvetinin; devlet başkanı, başbakan, meclis başkanı ve yüksek mahkeme başkanından oluştuğunu, Caferi'nin ise Türkiye
ziyaretini bu kurumlara haber vermediğini belirtti.

3

Mart

2006

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında ÜFE yüzde 0,26, TÜFE yüzde 0.22 artış
kaydetti. Yıllık enflasyon ise ÜFE'de yüzde 5,26, TÜFE'de yüzde 8,15 artış kaydetti. Aylık artış oranlarının yüzde 0,4 - 0,5
aralığında çıkması bekleniyordu.

4
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2006

PKK yandaşlarının Mardin'in Nusaybin İlçesi’nde pazar günü gerçekleştirdiği yasa dışı gösteriler sırasında bir okulun
bahçesindeki Atatürk büstünü parçalayarak köprüye astığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün
Meclis'te terör konusu görüşülürken bu konuyu gündeme getirdi.

5

Nisan

2006

ŞIRNAK yakınlarındaki Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit
oldu, 6 asker de yaralandı.

8
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2006

ELAZIĞ Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Ergülmez, yardımcısı Yarbay Alim Yılmaz ile birlikte karakolları
denetlemeye giderken Arıcak İlçesi’ne bağlı Erimli Beldesi'nde PKK'nın mayınlı saldırısına uğradı. Araç konvoyu
geçerken yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu, Yarbay Alim Yılmaz ile araç sürücüsü er
şehit oldu. Albay Ergülmez ve koruması ise yaralandı.

9
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Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Erimli Belde Belediye Başkanı Ömer Cengiz, dün, teröristlerce yola döşenen mayının
patlatılmasının ardından olay yerine yaklaşık 10 metre uzaklıkta ikinci bir patlamanın daha meydana geldiğini
bildirdi. Ömer Cengiz, dünkü patlamada hasar gören kamyonetin çekilmesi için belediyeye ait bir iş makinesini olay
yerine gönderdiklerini, bu sırada ikinci bir patlamanın meydana geldiğini kaydetti. Bu patlamada herhangi bir can
ve mal kaybının olmadığını ifade eden Cengiz, şöyle konuştu: ''Geçen yılın sonunda 2, bu yılın ilk 4 ayında da 3
olmak üzere aynı bölgede toplam 5 kez, bu şekilde patlama meydana geldi. Bu da halkımızı tedirgin ediyor. Dünkü
ilk patlamanın meydana geldiği yere 10 metre uzaklıkta ikinci bir patlama daha oldu. İlk patlamanın ardından
toplanan insanlar dağılmamış olsaydı, ikinci patlamada büyük kayıplar olacaktı. Devletimiz bizim için varını yoğunu
ortaya koyuyor. Bu olaylar bizi çok üzüyor.''

11

Nisan

2006

IMF'nin 3'üncü Gözden Geçirme çalışmaları için ön koşul niteliğinde bulunan sosyal güvenlik reformunda sona
yaklaşıldı. Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen tasarının görüşmelerine bu hafta içinde başlanması ve görüşmelerin
ay sonuna kadar bitirilmesi bekleniyor. Tasarıda, son dönemde yapılan en büyük değişiklik, kademeli emeklilik
yaşının 68'den 65'e çekilmesi oldu

12

Nisan

2006

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Şemdinli iddianamesinin yargıdaki siyasallaşmanın örneklerinden biri olduğunu belirterek,
iddianameyle Türk ordusunun hak etmediği bir tartışmanın konusu olduğunu söyledi. Harp Akademileri Konferansı'nda konuşan
Cumhurbaşkanı Sezer, Türk ordusunu yıpratma girişimlerinin akılla ve yurtseverlikle bağdaştırılabilecek bir durum olmadığını
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savundu. Sezer, "ordunun itibarının korunması devletin asli görevlerinden biridir" diye konuştu. Yasama ve yürütme
organlarının da yargının siyasallaştırılmasından özenle kaçınmaları gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Sezer, "yargı
organlarının kuruluşu, çalışma ilkeleri, yargıçların seçimi ve özlük hakları gibi konularda yargıyı siyasallaştıracak yöntemlerden
uzak durulmalıdır'' ifadesini kullandı. Yargının siyasallaştırılmasının yaratacağı sakıncalara örnek olarak Şemdinli iddianamesini
gösteren Cumhurbaşkanı Sezer, ''Şemdinli'de dile getirilen savlar adalet duygusuna büyük zarar vermiş; Türk Ordusu'nu hak
etmediği bir tartışmanın konusu yapmıştır'' dedi. Sezer, Şemdinli iddianamesinin adelete zarar verdiğini de sözlerine ekledi.
"İrtica kaygı verici boyutta"
Sezer, konuşmasında irticai tehdidin kaygı verici boyuta ulaştığına da dikkat çekti, devletin ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Sezer, "irticai tehdit kaygı verici boyuta ulaşmıştır. İrtica, siyasete, eğitime ve devlete sızmaya çalışmakta,
başta milliyetçilik ve laiklik gibi toplumun büyük kesimince özümsenmiş değerlerin yıpratılmasına yönelik etkinlikleri sistemli
biçimde uygulamaktadır" şeklinde konuştu.
Türban tartışması
Sezer, türban tartışmalarına da değindiği konuşmasında, kendisinin bu konudaki tutumundan dolayı eleştirildiğini hatırlattı.
Cumhurbaşkanı olarak ettiği yemin gereğince laiklik konusunda taraf olduğunu belirten Sezer, Anayasa Mahkemesi'nin türban
tartışmasını Meclis'e taşımayı siyasi parti kapatma gerekçesi olarak gördüğüne de dikkat çekti.
Terör eylemleri
Sezer, terör eylemlerini de değerlendirdiği konuşmasında, bu olaylardan en çok zararı bölge halkının gördügünü söyledi.
Sezer, isim vermeden Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'i eleştirdi ve "demokrasinin olanaklarından yararlanarak
yönetime gelen kimilerinin terör örgütü yandaşlığını andıran söylemleri, bulundukları konumla ve onları oraya getiren sistemin
özüyle çelişmektedir" diye konuştu.
13

Nisan

2006

Harp Akademileri Konferansı’nda irticanın devlete sızdığı eleştirisinde bulunan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e Hükümet
adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den kanıt ve
isim isteyen Şahin, konunun açık tartışılmasına sitem etti, mütedeyyin insanları mutazarrır etmeyecek şekilde demokrasinin
geliştirilmesi gerektiğini bildirdi, kimsenin vatandaşın kafasında soru işareti oluşturmaya hakkı olmadığını söledi.
Mehmet Ali Şahin, Başbakanlık’ta kamera karşısına geçerek Ahmet Necdet Sezer’in "İrtica devlete sızıyor" eleştirisini yanıtladı.
1999’dan bu yana devlete ÖSYM’nin merkezi sistemiyle
personel alındığını, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına da bu sınava giren ve yüksek puan alanlardan başlamak
üzere yine yerleştirme tercih kılavuzlarınndaki tercihlerine göre ÖSYM tarafından eleman alındığını kaydeden Şahin, "Ne
bakanlığımızın, ne Devlet Personel Başkanlığı’nın, ne açık kadrolarla ilgili yerleştirme talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının
bu kadrolara kimlerin yerleştirileceği konusunda bir bilgisi vardır" dedi. Memur adaylarının da güvenlik soruşturmasından sonra
görevlerine başlatıldıklarını kaydeden Şahin, "Biz bu uygulamayı giderek yaygınlaştırmayı hatta başta kamu bankaları olmak
üzere eğer eleman alacaklarsa bu yolla almalarını da tavsiye ediyoruz. Böylece kayırmacılığı torpili ortadan kaldırmaya
çalıştığmız gibi, bir takım, devletin, ülkenin vatanın, birliği ve bütünlüğü konusunda zararlı düşünceleri olan emelleri olan
kişilerin de devlette görev almaması konusuna da azami gayret gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. Şahin şöyle devam
etti: "Şimdi eğer Sayın Cumhurbaşkanımın elinde eğer devlete, kendisi eğitimden bahsetti, tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı’nı
kastetmiştir, oraya da nasıl personel alındığını biliyorsunuz. Yine merkezi sınav sistemiyle yapılmaktadır. Ve bilgisayar
ortamında öğretmenler tayin edilmektedirler. Bütün bu titizliğe rağmen eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın elinde irticai faaliyetler
içerisinde bulunduğu tesbiti yapılan kişiler varsa, bütün bu titizliğe rağmen gözden kaçmış insanlar varsa bunları sayın
Cumhurbaşkanımızın beni Çankaya Köşkü’ne davet ederek bana bildirmesini arzu ederdim. Ama kendileri öyle takdir ettiler, bu
konudaki düşüncelerini dün kamuoyuyla paylaşma ihtiyacını duydular. Ben de aynı yolla sayın Cumhurbaşkanı’mın eğer elinde,
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irticai faaliyetler içerisinde, bölücü faaliyetler içerisinde bulunduğu tesbit edilen kamuya girmiş veya girmek üzere olan kişiler
var ise, bunları devlet personelden sorumlu bakan olarak bana intikal ettirirlerse derhal gereğinin yapılacağını, bu konuda
yasaların yönetmeliklerin bana vermiş olduğu görevi, yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum."
MÜTEDEYYİNLERE ZARAR VERMEMEK
Devletin temel niteliklerinin Anayasa’nın ikinci maddesinde yazıldığını, bu niteliklerin bir tanesinin de Cumhurbaşkanı Sezer’in
özenle üzerinde durduğu laiklik ilkesi olduğunu belirten Şahin, "Gerçekten laiklik ilkesini titizlikle korumak ancak inançlı,
mütedeyyin insanları da mutazarrır etmeyecek şekilde türkiye’de demokrasiyi yine temel nitelikleriyle birlikte geliştirmek
hepimizin görevidir" dedi. Kendisinin ve Hükümetin laiklik ilkesinin doğru tatbik edilmesi, titizlikle korunması konusunda en az
Cumhurbaşkanı Sezer kadar titiz olduğunu kaydeden Mehmet Ali Şahin, "Bu konuya herkesten her zamankinden daha çok
önem verdiğimizi, titizlikle ifade etmek istiyorum. O bakımdan, bu tür devletimizin, ülkemizin birliği ve bütünlüğü aleyhine
faaliyetlerde bulunanlarla yapılacak olan mücadele topyekün yapılacak bir mücadeledir" dedi.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e yanıt vermek için toplantı düzenlemediğini kaydeden Şahin şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanı devletimiz başıdır, birliğimizin, beraberliğimizin simge makamıdır o makam. Kamuoyunda kamu kurum
ve kuruluşlarıyla ilgili bu tür endişeler dile getirildiğinde, vatandaşlarımızın kamuya, devlete, devlet erkine ve hükümetimize
karşı kafalarında bir takım soru işaretleri gündeme gelebilir. Bu soru işaretlerini vatandaşlarımızın kafalarında oluşturmaya
hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Devletimiz güçlüdür, Anayasamız, kanunlarımız, yönetmeliklerimiz, bu konuda nasıl, ne
şekilde hareket edilmesi gerektiğiyle ilgili hükümlerle doludur."
ŞEMDİNLİ İDDİANAMESİ YANITI
Cumhurbaşkanı Sezer’in Şemdinli iddianamesinin yargının siyasallaşmasına örnek olduğu yolundaki eleştiriyi anımsatan bir
gazeteciye ise Şahin, "HSYK hakim ve savcıları atar. 7 kişiden oluşur, burada siyasi olarak sadece Adalet Bakanı var.
AK Parti iktidarı iktidara geldikten sonra mı Adalet bakanı görev yapmaya başladı. Hayır öteden beri HSYK bu şekilde görev
yapar. Diğerleri Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Yargıtay’dan ve Danıştay’dan seçilmiş yargıçlarımıza bühtandır. Onların siyasi kanaatleriyle atama yaptıklharı düşüncesini akla
getirmektedir" dedi.
CHP’nin "Yargı siyasallaştı" iddialarına da Mehmet Ali Şahin, SHP’li eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay’ın bir parti
toplantısında, "O atamaları yapmayacaktım da MHP’lileri mi atayacaktım" sözleriyle karşılık vermesini ad vermeden anımsatan
Şahin, "’MHP’lileri mi alacaktım’ sözünü bizim bakanlarımızdan duymayacaksınız, ama bu söz geçmişte söylendi.
Şimdi o gelenekten gelen bir genel başkan bizi siyasallaştırmakla itham ediyor, önce kendileri aynaya baksınlar. Yargıyı
siyasallaştırmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.
15
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2006

Türkiye’den izlenen tam güneş tutulmasının yurt dışındaki yankıları sürüyor. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Times,
Türkiye’nin Akdeniz sahillerine ve tutulma organizasyonuna övgüler yağdırdı.
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Pasaportların değiştirilmesiyle ilgili yıllardır süren çalışma nihayet sona eriyor. Üzerine çip yerleştirilecek ve barkod sistemine
uygun hale getirilecek olan yeni pasaportlar, 2007 yılının başından itibaren kullanılmaya başlanacak. Rengi de değişen ve birden
fazla güvenlik katmanı olan pasaportların sahtesinin yapılması mümkün olamayacak
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Yüce Divan’daki yargılamasında aklanan DSP-MHP- ANAP Koalisyonu döneminin etkili ismi Hüsamettin Özkan, AKP’yi "yoğurt
yiyişi hoşuma gitmiyor" diye eleştirirken, "Ülke sorunlarına kayıtsız kalamayız" diyerek yeni bir oluşumun sinyalini verdi. Özkan,
Abdullah Öcalan’ın idamının infazını MİT’in raporu doğrultusunda beklettiklerini de söyledi. Özkan başta koalisyon ortakları MHP
olmak üzere bu karara direnenlerin de MİT’in raporu doğrultusunda ikna olduğunu ifade etti. Türk’te yayınlanan Basın Kulübü
adlı programa katılan Hüsamettin Özkan, Başbakan Yardımcısı olduğu DSP-MHP- ANAP Koalisyonu dönemine ilişkin çarpıcı
açıklamalarda bulundu.

209

ÖCALAN'I NİYE ASMADINIZ
Özkan, "Abdullah Öcalan’ı niye asamadınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Bunun iki sonucu vardır. AİHM’in infazın ertelenmesi için tedbir kararı. Yaptığımız anlaşmalarla uluslararası ilişkilerimizi
zedelememiz gerekir. Bir de iç güvenlik sorunu var. MİT’in bir raporu var. 7 saat süren bir toplantı yaptık.
AİHM’in aldığı karara uygun bir şekilde evrakın Başbakanlıkta bekletilmesinin o günkü Türkiye açısından çok doğru olduğuna
inandık. Buna direnenler oldu tabii ama tüm kesimlerden güvenlik güçlerinden görüş aldık ve sonunda herkes mutabık kaldı bu
kararda. Sıfır terörle devrettik sonuçta iktidarı." Özkan, Ecevit’in hastalanarak "İşgöremez" raporu verildiği ve bir yetkilinin
Özkan’a "Başbakan olun" önerisinde bulunulduğu iddialarını ise şöyle yanıtladı:
PAŞALAR BAŞBAKAN OLSUN DEMİŞ
"Murat Yetkin benim makamıma geldi. 29 Ekim’de paşaların kendisine ’Ecevit gitsin, Özkan gelsin’ mesajı ilettiklerini söyledi.
Ben bunun doğru olmadığını medyaya yansımaması gerektiğini söyledim. ’Sayın Ecevit’e bunu aktarmak istiyorum’ dedi.
Başbakanımıza telefon ederek Murat Yetkin’in bir arzı var dedim, beraber gittik, Ecevit’e de söyledi. Ecevit ’emekli paşalar mı’
diye sordu. Yetkin ’hayır efendim’ dedi ama isim vermedi. Ecevit ’Allah Allah’ dedi. Kendinizi onun yerine koyun, siz ne
düşünürsünüz? Bir gün sonra bu manşette verildi.
Sayın Ecevit de bunu grup toplantısında gündeme getirdi.
AKP’NİN YOĞURT YİYİŞİ HOŞUMA GİTMİYOR
Özkan, Cumhurbaşkanı Sezer ile AKP hükümetinin ilişkilerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "O partinin yoğurt yiyişi benim
hoşuma gitmiyor" dedi. Kendi hükümetleri döneminde siyasal yetkileri kurumlara devrettiklerini anlatan Özkan, "siyasetçi güç
kaybını ister mi? Merkez Bankasını özerk yaptık. EPDK’yı kurduk. Bunların hepsi bir güçtü siyasetçilerin elinde. Her geleni
değiştirdiler.
Atayamadıklarını vekaleten gönderdiler. Biz kimi bulduysak onunla çalıştık" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Sezer’in
kararnameleri imzalanmamasını "kendi takdiri" olarak değerlendiren Özkan, cumhurbaşkanının imzalamama nedenlerini de
açıkça söylediğini belirtti.
Eşine rağmen beni korudu
Biz Ecevit'le hiç ayrılmadık. Malvarlığıyla ilgili her şeyi bana aitti. Bir baba - evlat ilişkisi içinde olduk. Ama gelişmeler istifamla
sonuçlandı.
Eşiyle ilk defa af konusunda ayrı düştük. Ecevit her konuda bana danışırdı. Eşiyle görüş ayrılığına rağmen beni korudu. Rahşan
Hanım'la af konusundan sonra 3 yıl hiç görüşmedik. Ecevit açısından çok güç bir durum. Evli olanlar bunu iyi anlar.
Büyüğümdür, hiç kavga etmedim.
CUMHURBAŞKANLIĞINI KABUL ETMEMİŞ BİRİYİM
Cumhurbaşkanlığını kabul etmemiş biriyim ben. Hiçbir yerde gözüm yok. Ben ayrılana kadar sayın Ecevit’in bilgisi dışında evime
bile gitmedim. Kiminle görüştüysem Ecevit’in bilgisi vardı. işadamları beni yemeğe davet ettiler İstanbul’da. Türkiye’nin en
büyük işadamları. Onlara da aynı cevabı verdim. Ecevit’in resminin bile bir istikrar olduğunu söyledim. Bu nasıl yansıdı Ecevit’e
Allah bilir. Koç ailesinin boğazdaki evinde oldu bu görüşme. Ecevit’e görüşmeden bahsettim ama bana getirdikleri teklifi rencide
etmemek için söylemedim."

"İki Ahmet farkı" manşetini atarak, Cumhurbaşkanı Sezer ile İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad’ı karşılaştıran Vakit
Gazetesi, bugünkü sayısında da Sezer’i Abdullah Öcalan’la kıyasladı. Vakit Gazetesi’nde Öcalan ile Sezer’in
sözlerinin benzerliğine ilişkin manşette şu ifadeler yer aldı: "PKK lideri ve İmralı mahkumu Abdullah Öcalan’ın da
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Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer gibi düşündüğü ortaya çıktı.
20
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2006

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte fuhuş sektörünü çökertmek için gerçekleştirdiği ‘Pembe Hat’ operasyonunda
gözaltına alınan 41 kişi arasında biri kadın 2 komiser, polisler ve mahkeme yazıişleri müdürü de bulunuyor.
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DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in, Vali Efkan Ala'nın önerisiyle olayları
yatıştırmak için halkın duygularına hitap ettiğini belirterek, "Görevden alınması büyük tepkiye neden olur" dedi. Türk, PKK ile
partilerinin tabanının ortak olduğunu kaydederek, en fazla oyu dağdakilerin ailelerinden aldıklarını söyledi.
Güneydoğu'daki birliklerdeki hareketlilik konusunda askeri çevrelerden ilk açıklama geldi. Bölgedeki birliklerin 'takviye' edildiğini
açıklayan askeri çevreler, 'operasyonlar yoğun ve kararlı olarak sürecektir' dedi. Ankara kulislerinde 16 ay sürebilecek bir
operasyondan sözediliyor. Kulislere yansıyan haberlere göre Türkiye PKK ile mücadeleyi bir anavatan savunması olarak görüyor.
ABD de PKK'yı uzun süredir terör örgütü olarak gördüğü için sadece bölgesel konularda farklı düşünüyordu ancak giderek
Türkiye ile aynı noktaya geliyor. 26 Nisan'da Rice'ın Ankara ziyaretinde PKK'ya karşı büyük operasyon da masaya yatırılacak ve
bir konsensus aranacak.
PKK terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlar Şırnak, Hakkari, Siirt ve Tunceli çevresinde yoğunlaşmış durumda.
PKK militanlarının Türkiye topraklarına sızmalarına engel olmak için sınırdaki birlikler de geçiş noktalarında önlemler aldı.
Bölgedeki birlikler malzeme olarak takviye edilirken, batıdaki komando tugayları da operasyon bölgesine kaydırıldı.
Yapılan değerlendirmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarını başlattığını gösteriyor.
Operasyonların amacının, yeniden toparlanma çabası içinde olan PKK'ya güçlü bir darbe vurmak olduğunu belirtiliyor.
Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak büyük operasyon öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Bolu ve Kayseri'den gelen 2
tugay, Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasına konuşlandırıldı.
Özellikle dün sabah saatlerinde Irak sınırına tank, top, zırhlı araç ve askeri mühimmat sevkıyatı yapıldı. Irak sınırına sıfır
noktada konuşlandırılan seyyar birlik, büyük çadırlar kurdu.
Kayseri'den gelen birlikler Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli, Isparta'dan gelen birlikler Çukurca ilçesinde Bolu'dan gelen birlik
ise Şırnak'ın sınır bölgelerine yerleştirildi.
Aşağıdaki sözlerden sonra ne yapılması gerektiğini sizlerin takdirine bırakıyorum
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5'İNCİ Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamalarındaki geçit töreninde bir grup öğrencinin önlerinden kara çarşaf ve fesle geçtiklerini görünce sinirlendi.
Korgeneral Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Altunkozaoğlu'nu yanına çağırıp, “Bu çağda kara çarşaf da nereden çıktı? Çok
yazık. Sorumlular hakkında gereğini yaparsınız'' dedi. Çorlu'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan 23 Nisan
kutlamaları, General Basri Saran Stadı'nda devam etti. Töreni Çorlu Kaymakamı Erhan Özdemir, 5'inci Kolordu Komutanı
Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, Belediye Başkanı Altan Ersin de izledi. 23 Nisan kutlamaları için ilköğretim okulu öğrencilerinin
hazırladığı gösterilerin ardından, geçit resmi yapıldı. Bu tören sırasında protokolün önünden kara çarşaflı ve fesli geçen Hanife
Celep İlköğretim Okulu'ndan bir grup öğrenciyi gören 5'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, sinirlenerek ayağa
kalktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Altunkozaoğlu'nu yanına çağıran Korgeneral Yalçın, “Müdür, bu okullar sana bağlı
sorumlusu da sizsiniz. Bu çağda kara çarşaf da nereden çıktı? Çok yazık. Çocuk yaştaki öğrencilere kara çarşaf giydirilip halkın
gözü önünde geçmeleri hiç de hoş olmadı. Sanırım sorumlular hakkında gereğini yaparsınız'' dedi. Öğrencilerin geçişi sona
erince Kaymakam Erhan Özdemir, 5'inci Kolordu Komutanı Korgenaral Metin Yavuz Yalçın, Belediye Başkanı Altan Ersin şeref
tribününden inerek törende görev alan öğretmenleri kutladı. Korgeneral Yalçın bu sırada tekrar İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer
Altunkozaoğlu'nu yanına çağırarak, “Müdür bu olmamalıydı. Gencecik öğrencilere kara çarşaf kötü örnek oluyor. Bunun
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sorumlusu sensin'' dedi.
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CHP Grup Başkanvekili Ali Topuz, TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın dünkü açıklamalarına tepki gösterirken, Arınç’ın İran
Cumhurbaşkanı Ahmedinecad’a benzeme gibi bir arzusu olduğunu savundu. Kendi adıma tespitine katılıyorum…
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TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 23 Nisan özel oturumunda rejim konusundaki açıklamalarının yankıları sürerken, Başbakan Tayyip
Erdoğan da tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Erdoğan, "Geleceğin milli egemenlik haftalarında bu ülkede milletin sesinden
başka ses yankılanmayacak. O Türkiye'de egemenlik duvarda değil, milletin kendisinde olacak. O günün Türkiye'sinde hiç kimse
konjonktürel gerekçelere dayanarak, aslında birbirinin tamamlayıcısı olan anayasal ilkeleri ötekilerin üstünde ve daha önemli
saymayacak" dedi.
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Nur cemaatinin önde gelen ismi Fethullah Gülen, adını taşıyan internet sitesinde kendisine atfen yayımlanan bir konuşmada,
"irtica" konusunda ağır ifadeler kullandı. Gülen, "İrtica küfrün takiyesidir; gericilik yaygaraları dinsizliğin maskesidir" dedi.
ABD'de bulunan Gülen'e atfen verilen konuşmanın metni www.m-fgulen.org, www.herkul.org ve www.haber7.com adreslerinde
yer aldı. "Bu çağın en sinsi takiyecileri" başlıklı metinde şu ifadeler kullanıldı:
"Yıllardır fuhuş, edepsizlik ve soysuzlaşma peşinde koşanların hoşgörülmesi ve ilerici addedilmesine rağmen, kendi değerlerine
ve dinine bağlılığını ifade eden insanlara 'mürteci', 'fundamentalist' damgası vuruldu.
Günümüzde takiyenin katmerlisi yapılmaktadır. Camideki Müslümana müslim yerine mürteci diyen, İslamı ve bazı emirlerini
fundamentalizm, gericilik şeklinde karalamak isteyenler bu çağın sinsi takiyecileridir. İrtica küfrün takiyesidir; gericilik
yaygaraları dinsizliğin ve ilhadın (İslama, Kuran'ın kurallarına karşı gelme) maskesidir."
Gülen şöyle devam etti: "İrtica yerine İslamiyet dedikleri zaman, camiden çıkan herkesin zafer işareti yaparak, 'Ben de
Müslümanım' demesinden korkuyorlar. Akla hayale gelmez entrikalarla dini, dindarı baskı altında tutmaya çalışıyorlar."
Savcıdan beraate ret
Bu arada, Ankara Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci, Gülen hakkında yasadışı örgüt kurduğu iddiasıyla açılan davanın yeniden
görüldüğü duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Demirci, Gülen'in beraat yönündeki başvurusunun reddini istedi.
Duruşma 5 Mayıs'a ertelendi.
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Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Bekir Kalyoncu, Türkiye'nin, şartların olgunlaşması halinde uluslararası
anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak sınır ötesi operasyon yapabileceğini tekrarladı.
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Fethullah Gülen, 10 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu’ndaki değişiklikleri dikkate alarak, Gülen’in avukatlarının beraat talebini kabul etti. Ankara 11. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Gülen’in avukatları Abdülkadir Aksoy ile Orhan Erdemli katıldı.
Mahkeme Başkanı Mehmet Orhan Karadeniz, Gülen’in 2000 yılında 10 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılandığı ve kesin
hükme bağlanması ertelenen kamu davasından beraat ettiğini açıkladı. Karadeniz, Gülen hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele
Yasası’na muhalefet eyleminden kamu davası açıldığını ve bu davanın, 4616 sayılı Dava ve Cezaların Ertelenmesi Yasası
uyarınca kesin hükme bağlanmasının ertelendiğini bildirdi. Gülen’in avukatlarının, 3713 sayılı Yasa’da yapılan değişiklik ve 5237
sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca beraat talebinde bulunduklarını söyleyen Karadeniz, bu talep
doğrultusunda, dava dosyasının yeniden ele alınarak incelendiğini ifade etti. Karadeniz, yapılan inceleme sonrasında, Ankara 2
No’lu DGM’nin 10 Mart 2003’te verdiği "kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi" kararının kaldırılmasına, 3713
sayılı Yasa’da yapılan değişiklik dikkate alınarak, Gülen’in "sübut bulmayan ve unsurları oluşmayan atılı suçtan beraatına" oy
birliğiyle karar verildiğini bildirdi.Cumhuriyet Savcısı’nın kararı temyiz hakkı bulunuyor.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı 2000 yılında, Fethullah Gülen hakkında, "laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini
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kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesine göre, 10 yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava
açmıştı. Dönemin DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından hazırlanan 79 sayfalık iddianame, 12 bölümden
oluşuyordu. Fethullah Gülen’in 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın kesin hükme bağlanması, 4616 sayılı Şartla
Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca ertelenmişti.
Gülen’in, 5 yıl içinde aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlemesi durumunda dava
yenilenecek, bu süre içinde aynı cins veya daha ağır bir suç işlememesi durumunda ise dosya işlemden kaldırılacaktı.
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Aralarında Vali Ayhan Nasuhbeyoğlu, Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Öztürk’ün de yeraldığı ve ellerinde Türk
Bayrakları bulunan 10 bin kişi ‘Halk düşmanı PKK, Vatan bütündür bölünemez, PKK’yı istemiyoruz, asker ve çocuk katili PKK’
sloganları attı.
Cumhurbaşkanlığı Tarihi ile birçok belge ilk kez ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı’nın Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı Anısına hazırlattığı "Cumhurbaşkanlığı Tarihi" isimli büyük boy 734
sayfalık kitapta, ilk kez gün ışığına çıkartılarak halka sunulan kimi belge ve fotoğrafların orjinalleri ile ilgi çekici anılar da yer
alıyor. Kitabın "Bayar ve İrtica" başlıklı bölümünde Cumhurbaşkanı Bayar’ın, Bursa Valisi'ne söylediği sözlerin koyu harflerle
basılması dikkat çekiyor.
İşte tarihimizin gizli kalmış sayfaları...
ATATÜRK’ÜN DOĞUMUNUN 125. YILI ANISINA
Cumhurbaşkanlığı’nın Kitabın Sunuş yazısı, "Tarih, geçmişi geleceğe taşıyan birikimlerden oluşmaktadır. Geçmişin iyi
anlaşılamaması ya da iyi öğrenilememesi, geleceğin yanlış yönlendirilmesi sonucunu doğuracaktır" cümlesiyle tamamlanıyor.
CHURCHILL’DEN İNÖNÜ’YE DUYGU DOLU KISA MEKTUP
Celal Bayar’ın kurduğu Demokrat Parti’nin 1950 seçimlerini kazanması ve ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinden 8 gün sonra,
31 Mayıs 1950’de Winston Churchill’in İsmet İnönü’ye yazdığı duygu dolu kısa mektup da kitapta yer aldı. Mektubuna, "Sayın
Generalim, Türk politikasına müdahale etmem yanlış olsa da Türkiye’nin kaderine başkanlık yaptığınız o uzun dönemin
kapandığını okuduğum zaman, kişisel nedenlerden dolayı büyük üzüntü duydum" diyerek başlayan Churchill, "Dostane ve
samimi görüşmemizi her zaman hatıramda olmakla beraber, siyasi sahneden çekilmenizde en iyi dileklerimi sunuyorum"
diyerek bitiriyor.
BAYAR VE İRTİCA
Kitapta, "Bayar ve İrtica" başlıklı bölümde de Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, 1957 seçimlerinden önce, kendi seçim
bölgesi Bursa’da "Biz Mehdiyiz" diyerek ellerindeki kılıçlarla Ulu Camii’nin minberine tırmananlar, Bursa Valisi İhsan Sabri
Çağlayangil’in ağzından anlatılıyor. Çağlayangil, izinli olduğu için sivil elbisesiyle namaza gelen bir polis memurunun, uyanık
cemaatin yardımıyla "yobazları anında hareketsiz kılarak" valiliğe getirdiğini söyledikten sonra, Bayar’ın tepkisini şöyle
anlatıyor:
"O zamanın Bursa Savcısı aziz dostum Turhan Kapanlı ile soruşturmaya henüz başlamıştık ki, Cumhurbaşkanı Bayar beni
telefonla bizzat aradı: Vakayı şimdi öğrendim, dedi. Ne hareketin çabucak bastırılmış olması, ne de yapanların aczi, hadiseyi
küçümsemeye sebep teşkil etmemelidir. Vakanın din ve dindarlıkla bir ilgisi yoktur. Bunlar, Müslümanlığın ticaretini ve
simsarlığını yapanlardır. Yalnız olamazlar. Mutlaka akıl hocaları, taraftarları, teşvikçileri vardır. Hadisenin mihrakına inmeli ve
bütün şebekeyi süratle meydana çıkarmalısınız."
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Bayar’ın kitaba aktarılan bu sözlerinin son 4 cümlesinin koyu harflerle yazılması da dikkat çekti.
VESİKALI EKMEK DÖNEMİNDE, ÖZEL EKMEĞİ MASADAN KALDIRTTI
İnönü’nün eşi Mevhibe Hanım’ın, yardım çalışmalarındaki katkılarını gösteren ve dikiş makinasında çevresindeki kadınlarla
birlikte bir şeyler dikerken gösteren bir fotoğraf da kitapta kullanıldı. İkinci Dünya Savaşının kıtlık günlerinde yaşanan
sıkıntıların Erdal İnönü’nün ağzından anlatıldığı bölümde, ekmeğin vesika ile dağıtıldığı, "cinsinin bozulduğu" belirtiliyor. İsmet
İnönü’nün halkın yediğinden farklı özel bir ekmeğin masaya geldiğini görünce, onu yemeyerek kaldırttığını Erdal İnönü şöyle
anlattı:
"Bir gün yemeğe başlarken kim olduğunu hatırlamadığım birisinden özel bir ekmek geldiği söylenerek, güzel görünüşlü değişik
bir ekmekten hepimize birer parça koyuldu. Babam önündeki ekmeğin her günkünden farklı olduğunu görünce kaşlarını çattı ve
’Nedir bu, nereden geldi?’ diye sordu. Bir tanıdığın gönderdiğini, resmi dağıtımdan alınan undan yapıldığını ve usule aykırı bir
durum olmadığını anlattılar. Babam bu açıklamadan tatmin olmadı, ’Kaldırın bunları, herkesten farklı işlem kabul etmem’ dedi
ve özel ekmekler derhal toplandı."
VETO EDİLEN İLK YASA DA MİLLETVEKİLLERİNE KIYAKLA İLGİLİ
Cemal Gürsel’in anlatıldığı bölümde veto edilen ilk yasa da özel bir yer tutuyor. Veto edilen ilk yasaya ilişkin yazışma ve gerekçe
metinlerinin orjinallerinin aktarıldığı kitaba göre, Anayasa’nın Cumhurbaşkanına tanıdığı; yasaları bir kez görüşülmek üzere
TBMM’ye geri gönderme yetkisi, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarihinde ilk kez 7 Şubat 1963 gününde Gürsel tarafından kullanıldı.
168 sayılı Yasa ve iade gerekçelerine bakıldığında milletvekillerine "kıyak" çabalarının ilk örneği olduğu anlaşılıyor. 1954 ve
1957 yıllarında 10 ve 11. Dönem olarak TBMM’ye seçilen ve büyük kısmı 27 Mayıs 1960’a kadar yasama görevi yapan
milletvekilleri; Ziraat Bankası’na ve Maliye Bakanlığı’na olan borçlarının, 29.1.1963 günlü, 168 sayılı Yasa’ya göre 10 yıl faizsiz
ve masrafsız takside bağlanması ve bu borçlarla ilgili banka tarafından tahakkuk ettirilen faizlerin kaldırılması üzerine,
Cumhurbaşkanı Gürsel yasayı veto ederek TBMM’ye iade etti. 10’uncu dönem milletvekillerinden 485’i seçimlerin yenilenmesine
karar verildikten sonra Ziraat Bankasından kişi başına 8-25 bin lira arasında senetle borçlandı. Bu milletvekillerinden 241’i
yeniden seçilince yeniden ödeneklerini aldı, üstelik 97 kişi daha yeniden bono düzenleyerek Ziraat Bankası’na borçlandı.
Yeniden seçilemeyenler hakkında takibata geçilince, 58’i 947 bin liralık borcunu ödedi. Ancak borcunu ödememekte ısrar
edenler aleyhine icra takibine geçilince 1962 yılı sonu itibariyle bankanın alacağı faiziyle 12 milyon lirayı buldu. Bu gelişmeler
üzerine Cumhuriyet Senatosu Ağrı üyesi Veysi Yardımcı ve arkadaşlarının teklifi, oylamaya katılan 253 üyenin 182’sinin oyuyla
kabul edildi. Cumhuriyet Senatosu’nda yapılan oylama sonucunda da 124 senatörden 65’inin oylarıyla teklif kabul edilerek
yasalaştı.
GÜRSEL’İN VETO GEREKÇESİ
Gürsel’in toplam 12 sayfalık veto gerekçesinin bir bölümü de şöyle:
"Hukuk devletinde kanunların genel, objektif ve mücerret esaslara dayanması gerekir. Hadisemizde olduğu gibi kişi haklarının
ve mükellefiyetlerinin düzenlenmesiyle ilgili bir kanun; kimlikleri önceden belli olan ve hukuken ayrı bir muameleye tabi
tutulması ceza sayılacak bir kategori teşkil etmeyen kişileri ele alarak onlar hakkında özel hükümler konması, hukuk devleti
ilkesiyle bağdaşmaz."
ATATÜRK, YÜZBAŞI FAHRİ’YE KORUTÜRK SOYADINI VERİYOR
Fahri Korutürk ile ilgili bölümde de, genç Deniz İstihbarat Yüzbaşı Fahri Sabit’in, diplomatlar dahil o dönemin seçkim simalarının
Ankara’da gittiği Karpiç Restoranda 18 Mart 1935’te Atatürk ile karşılaşmaları da hoş bir dille anlatılıyor. Atatürk’ün masasına
davet ettiği Fahri Yüzbaşı, yine Atatürk’ün isteği üzerine küçük bir oyun oynayarak denizaltı satmak için Türkiye’ye gelen
Hollanda firması temsilcisi olarak uzunca bir süre masadakilerle Almanca konuşarak rol yapar. Gecenin sonunda Atatürk, "Her
iyiyi ve güzeli daima ecnebiye mal etmeye taraftar olmayınız" diyerek oyunu sona erdirirken, Mareşal Fevzi Çakmak’a hitaben
bir mesaj da yazdırdı. "Senin için pek iyi olmayacaktır" diyerek Fahri Yüzbaşıyı rakı içerken tanıdığını belirtmeyip mesajında, "bir
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vesile ile tanıdığını, kendisine mühim bir vazife verdiğini, bu subayın aldığı vazifeyi başarıyla ifa ettiğine işaret ederek, bu gibi
subaylara daha mesuliyetli vazifeler ve çalışmalarında daha geniş imkanlar verilmesinin uygun olacağını" bildirdi. Belki Fahri
Yüzbaşının, kariyer merdiveninde tırmanmasını bu şekilde hızlandıran Atatürk, Fahri Teğmen’e "Korutürk" soyadını da o gece
verdi.
ASKERLERİN KORUTÜRK’E VERDİĞİ UYARI MEKTUBU İLK KEZ
Bu arada kitapta, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve dönemin kuvvet komutanlarının imzasıyla 27 Aralık 1979’da
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e verdikleri uyarı mektubunun orjinal metni de yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı’nın antetli
kağıdına yazılan ve üst yazı hariç toplam iki sayfadan oluşan "Türk silahlı Kuvvetlerinin Görüşü" başlıklı metinde kırmızı ve mavi
elyazısıyla yazılmış iki not göze çarpıyor. Evren’in başlangıçtaki "sayın Cumhurbaşkanım" ile bitişteki "saygılarımla" ifadelerini
kendi el yazısıyla yazdığı üst yazıda, mavi renkle yazılmış el yazısı Korutürk’e ait. Korutürk burada, "27.IX.79 K.larla birlikte
görüşmek ve ondan sonra harekete geçmeyi uygun görüyorum ocakta onlarla görüşeceğim 2.I.80" yazdığı görülüyor.
KORUTÜRK, UYARI MEKTUBUNUN ASLINI KENDİSİ ALMIŞ
Kırmızı mürekkeple yazılmış ve yine 2 Ocak 1980 tarihinin okunduğu, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ümit Haluk
Bayülken’e ait "HB" paraflı yazı ise şöyle:
"Cumhurbaşkanımız mektup ve eki ’Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görüşü’ metinlerinin asıllarını kendilerinde alıkoymuşlar, işbu
fotokopiyi Genel Sekreterliğimize havale buyurmuşlardır."
LATİFE HANIM'IN MEKTUBU
Türk milletinin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de bir genç kızla tanıştı ve evlendi. 2 yıl, 6 ay, 4 gün birlikte yaşadılar.
25 Ağustos 1925 günü, Latife Hanım "Latife Gazi Mustafa Kemal" olarak çıktığı İzmir'e tekrar "Latife Uşaklıgil" olarak döndü.
10 Kasım 1938'de Atatürk saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumarken, 2.5 yıllık hayat arkadaşı Latife Hanım'ın göğsüne de
adeta bir hançer saplandı. Kitapta, Latife Hanım'ın o günkü duygularını satır satır anlatan mektup da gözler önüne serildi.
Latife Hanım'ın Atatürk'ün ölümünün ardından 11 Kasım 1938 günü Bern'deki bir hastane odasından Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü'ye yazdığı orijinal mektubun tam metni şöyle:
"Reiscumhur General İsmet İnönü/Ankara Çok aziz ve muhterem Şefim, Bu sabah, aylardan beri yattığım bir hastahane
odasında, mutad üzere gelen gazeteleri görünce beynimden vurulmuşa döndüm.
On üç senedir çektiğim azabı bütün vicdanıyla tartmış, beni her suretle korumuş olan zatı devletinizin, bu büyük felaketle ne
kadar sarsıldığımı tahmin buyuracağına eminim. Şu anda, beni, millet ve memleket adına müteselli eden, O'nun taşıdığı ağır
mesuliyetin sizin omuzlarınıza yüklenmiş olmasıdır. Size ne derin bir samimiyetle hitabettiğimi bilirsiniz.
Bütün merbutiyetimle daima muvaffakiyet, sıhhat ve uzun ömür dilerken, bu kanatları kırık ve hasta kızınızı şefkat ve
himayenizden mahrum etmemenizi rica eder, mübarek ellerinizden öperim.
Latife...
Adres: F. Sadık
Lindenhofspital
Bern-Suisse"
İSMAİL HAKKI'NIN KALEMİNDEN LATİFE HANIM
Kitaba göre, Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın 29 Ocak 1923 günü yapılan nikah töreninde bulunanlardan Muhafız Takım
Komutanı İsmail Hakkı şunları anlatıyor:
"Latife Hanım, Uşakizadelerden Muammer Bey'in kızıydı. Nikahları, İzmir'de babasının evinde kıyıldı. Ben de nikahta vardım.
Kendilerini ilk tebrik eden, ben oldum. Latife Hanım, kültürlü, birkaç yabancı dil bilen bir kadındı.
(O dönemde eski bir gelenek olarak) törende nikahlanacaklar bulunmazdı. Onların yerine seçtikleri vekiller ile şahitler
bulunurdu. Atatürk ve Latife Hanım, vekil tayinine lüzum görmemişler, bir yenilik olmak üzere, törende bizzat hazır bulunmayı
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tercih etmişlerdi.
Atatürk'ün şahitleri rahmetli Müşir Fevzi Paşa (Mareşal Fevzi Çakmak) ile rahmetli Kazım Karabekir Paşa; Latife Hanım'ın
şahitleri de İzmir Valisi rahmetli Mustafa Abdülhalik Bey (sonradan Maliye ve Milli Müdafaa Vekillikleri ve Büyük Millet Meclis
Reisliği yapan Renda) ile rahmetli Başyaver Salih Bozok idi."
TARİHİ BELGELER
Atatürk'ün el yazısıyla kaleme alınmış çok sayıda belgenin de yer aldığı kitapta, Ata'nın kullandığı kartvizit ve başlıklı kağıt
örneklerine de yer veriliyor.
"Türkiye Reisicumhuru", "Mustafa Kemal", "Gazi Mustafa Kemal" yazılı kartvizitlerin yanı sıra, "GMK" antet ve "Gazi Mustafa
Kemal" mühürlü kağıt örnekleri de kitapta yer alıyor.
Doğru söze ne denir… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce Diyarbakır'da terör örgütünce organize edilen olaylarda
çocukların kullanılmasını eleştirerek, ''Hala terör destekli olarak çalışanlar, istismara devam ediyorlar, hem de çocuklara karşı'
dedi.
''Türkiye'nin sorunlarının Diyarbakır'ın sorunlarından, Diyarbakır'ın sorunlarının da Türkiye'nin sorunlarından bağımsız
düşünülemeyeceğini'' kaydeden Erdoğan, ''Huzur ve istikrara da sahip çıktınız, demokrasimize de Cumhuriyetimize de sahip
çıkmış oldunuz. Bunun için Diyarbakırlı vatandaşlarımı bir kez daha kutluyorum'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Atatürk
Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin partilinin katıldığı 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada bir süre
önce terör örgütünce organize edilen ve çocukların kullanıldığı olaylara değindi. Demokrasi ve kalkınmanın birbirinden ayrı
düşünülemeyeceğini kaydeden Erdoğan, iç barışın, birlik ve beraberliğin her şeyden önce geldiğini ifade etti. Erdoğan, ''Daha
önce ifade ettiğimiz gibi hep beraber kazanamazsak hep birlikte kaybederiz, kaybetmeye mahkum oluruz'' dedi.
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Türkiye, Ermeni soykığrımı iddialarını destekleyen ülkelere diplomatik gözdağı veriyor.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık eleştirdiği Danıştay'ın 138. kuruluş yıldönümü dolayısıyla törende konuşan
Danıştay'ın yeni Başkanı Sumru Çörtoğlu, ilginç mesajlar verdi. Başbakan Erdoğan Çörtoğlu'nun konuşması biter bitmez törenin
yapıldığı salondan ayrıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık eleştirilerine hedef olan Danıştay'dan, kuruluş
yıldönümünde cevap geldi. Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, ''kararlar eleştirilebilir, ancak bunlar önyargılardan uzak, hukuki
ve bilimsel olmalı'' dedi. Törene Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı
Deniz Baykal, YÖK Başkanı Prof.Dr.Erdoğan Teziç, bakanlar ve yüksek yargı organı mensupları katıldı. Sumru Çörtoğlu’nun
kürsüden inmesinin hemen ardından Başbakan Tayyip Erdoğan salondan ayrıldı. Başbakan Erdoğan, Danıştay Başkanı’yla
tokalaşmadı. Erdoğan’ın ardından Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de salondan ayrıldı.
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Cumhuriyet Gazetesi’nin Şişli’deki binasına bugün saat 16:30 sıralarında ses bombası atıldı. Gazeteden alınan ilk bilgilere göre,
kimliği belirsiz 3 kişi, 'Allah ü ekber' diye bağırarak ses bombası attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Cumhuriyet
Gazetesine ilk saldırı dün geceyarısı meydana geldi. Binaya atılan el bombası patlamadı. Olay üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nin
binası polis tarafından güvenlik çemberi altına alındı.
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Yabancıların bonodan çıkışı ile başlayan dövizdeki hareketlilik bugün de sürdü. Dolar ve faiz son 1,5 yılın en yüksek seviyesine
çıkarken, borsada hızlı satışlar etkili oldu. Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren dolar öğle saatlerinde 1,42000 YTL'yi
görerek yılın en yüksek seviyesine çıktı. Serbest döviz piyasasında avro ise 1.8250 YTL'yi gördü. İstanbul serbest piyasada dün
1,3630 YTL'den kapanan dolar güne 1,3800 YTL'den, 1,7390 YTL'den kapanan avro 1,7750 YTL'den başladı. Bir miktar
yükselişin ardından öğle saatlerinde dolar 1,3860 YTL, avro da 1,7840 YTL seviyelerine çıktı. Yükselişin öğleden sonra da devam
ettiği gözlendi. Saat 14.00 itibariyle ABD Doları'nın alış fiyatı 1.4000, satış fiyatı da 1.4150 YTL seviyelerine çıktı. Avro'da da
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aynı seyir görüldü ve 1.8100 YTL'den alınan avro 1.825 YTL'den satıldı. Ardından 1.4200'yi gören ve bu seviyelerde güç
kaybeden dolar saat 14.30'da bir miktar geriledi. Saat 14.45'te 1.4000 YTL'den alınan ABD Doları 1.4100 YTL'den, 1.8050
YTL'den alınan avro da 1.8150 YTL'den satılıyordu. Uluslararası yatırım bankası Deutsche Bank, Türkiye'de piyasalardaki çıkışın
nedenlerini ''Nisan ayı enflasyonunun yüksek çıkması, Cari Açık kaygısının devam etmesi ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer'in, sosyal güvenlik yasasını kısmi veto etmesi'' olarak gösterdi. Banka tarafından yapılan analizde, yabancı yatırımcının
çıkışının bir süre daha devam edebileceği ifade edilirken, piyasadaki algılamanın kısa vadede değişmesinin pek mümkün
görünmediği, çünkü enflasyon, para politikası, iç ve dış siyasi iklimdeki değişimler piyasaları etkilemeye devam ettiği kaydedildi.
Analizde, sosyal güvenlik reformunun, orta vadeli istikrar açısından önemli olduğu da vurgulandı.
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Aldatma gerekçesiyle tartıştığı eşi Esma Ürün'ü, "Dokunulmazlığım var, istediğin yere şikâyet et" diyerek döven AKP Konya
Milletvekili Halil Ürün'e kadın milletvekilleri tepki gösterdi. Kadına dayağa olan tepkiler sürerken dilekçesini Esma Ürün olayın
medyaya yansımasından sonra 'Her ailede görülebileek tartışmalar yaşadık' diyerek şikayetini geri çekti.
Ancak Esma Ürün'ün şikayetinden vazgeçmesi soruşturmayı ortadan kaldırmıyor. Çünkü suç kamu düzenine ilişkin sayılıyor.
Şimdi savcının vereceği karar bekleniyor. Esma Ürün'ün dayak yedikten sonra savcılığa verdiği dilekçesi olayı tüm ayrıntıları ile
ortaya koyuyor.
İSTANBUL SERBEST PİYASA

Cuma Alış

CumaSatış

Pazartesi Alış

Pazartesi Satış

ABD Doları

1,3950

1,4030

1,5000

1,5100

Avro

1,8000

1,8100

1,9200

1,9350

İng. Sterlini

2,6500

2,6850

2,8150

2,8550

İsviçre Frangı

1,1400

1,1850

1,2300

1,2600
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Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı D-8 zirvesine karşı olası bir terör
eyleminin engellendiği açıklandı. Dün hareketli bir gün geçiren, bankalararası piyasada bir ara 1,65'e kadar yükselen dolar
bugün 1,4500 YTL'nin altına geriledi.
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Vakit Gazetesi, üyelerin fotoğraflarını manşetten yayımlamıştı
Vakit gazetesi 13 şubat 2006'daki sayısında, 'İşte O Üyeler' başlıklı haberin altında başörtülü öğretmene anaokulu müdürlüğü
yolunu kapatan kararı veren Danıştay İkinci Dairesi Başkanı ve üç üyenin fotoğraflarını yayımlamıştı. Danıştay 2. Dairesi'nde
rutin heyet görüşmeleri yapıldığı sırada avukat olduğu öğrenilen silahlı saldırgan tabancayla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti. Daire Başkanı Mustafa Birden'in de aralarında bulunduğu 4
kişinin durumu ise iyiye gidiyor. Saldırgan Danıştay üyelerine 'hayalet tabancası' ile kurşun yağdırırken 'Allahü Ekber' diye
bağırdı. Saldırıdan sonra yüksek yargı üyelerini yaralı olarak arkasında bırakıp koridora çıkan avukat saldırgan 'Allah'ın gazabı
üzerinize olsun' diye bağırdı.
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Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ''Danıştay'a yapılan saldırının aslında laik Cumhuriyet'e yapıldığını, saldırıya neden
olanların tutum ve davranışlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini'' belirterek, ''Laikliği çeşitli biçimlerde yorumlayarak,
için boşaltıp demokrasiyi, dolayısıyla devlet rejimini yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir'' dedi. Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Danıştay 2. Dairesi üyelerine yapılan saldırıya değindi.

217

Cumhurbaşkanı Sezer, çirkin saldırıda bir üyenin yaşamını yitirmesi, Başkan ve üç üyenin de yaralanmasının ulusça herkese
büyük üzüntü verdiğini kaydetti.
Bu olayın hiçbir zaman hafife alınamayacak, günü kurtarmaya yönelik değerlendirmelerle geçiştirilemeyecek nitelikte olduğunu
vurgulayan Sezer, şöyle devam etti: ''Bu çirkin eylemi bir kez daha kınıyor, gerçekleştireni ve temsil ettiği düşünceyi
lanetliyorum.
Danıştay'a yapılan bu saldırı aslında laik Cumhuriyet'e yapılan bir saldırıdır. Cumhuriyet tarihine bir kara leke olarak
yazılacaktır. Bu saldırıya neden olanlar tutum ve davranışlarını yeniden gözden geçirmelidirler. Türkiye Devleti, laik, demokratik
bir Cumhuriyet'tir. Laikliği çeşitli biçimlerde yorumlayarak, içini boşaltıp demokrasiyi, dolayısıyla devlet rejimini yıkmaya
kimsenin gücü yetmeyecektir.
Türkiye Cumhuriyeti, yöneltilen tehditler ve saldırılar karşısında kendisini koruyacak kurum ve kuruluşları ile dimdik ayaktadır
ve sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Bundan kimse kuşku duymamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik ilkelere bağlı
kalarak, sağduyulu yaklaşımlarla, ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenlere hak ettikleri yanıtı verecektir. Türkiye'yi kimse
yolundan döndüremeyecektir. Cumhuriyet'in temel değerlerine ve anayasal ilkelere inanmayanların, aydınlanmayı ve
çağdaşlaşmayı içine sindiremeyenlerin, ülkenin geleceğine ilişkin art niyet besleyenlerin, laik, demokratik Türkiye
Cumhuriyeti'ne ve kurumlarına yönelik saldırıları, ulusumuzu ve devletimizi yıldıramayacaktır. Cumhuriyet'in değiştirilemez
niteliklerinin, 83 yılda elde ettiği kazanımlarının ve temel kurumlarının korunması ve yaşatılması konusunda bir an bile
duraksamayacaktır. Çağdaşlığın ve ilericiliğin savunucusu Türk gençliği, bu konudaki en büyük güvencemizdir.''
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Ecevit'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Türk siyasetinin duayenlerinden eski başbakan, DSP Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit (81), yüksek tansiyona bağlı beyin
kanaması geçirerek Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırıldı. Yaklaşık 7 saatlik bir operasyonun ardından yoğun
bakıma alınan Bülent Ecevit’in sağlık durumu giderek ağırlaşıyor.
Osmaniye-Gaziantep Karayolunda, Afganistan ve Bangladeş uyruklu kaçakları taşıyan arkası kapalı kamyonetin TIR'a çarpması
sonucu meydana gelen kazada, 42 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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İstanbul serbest döviz piyasasında ise Perşembe günü 1,4770 YTL'den kapanan dolar güne 1,5000 YTL'den, 1,8900 YTL'den
kapanan avro ise 1,9050 YTL'den başladı. Öğle saatlerinde, İstanbul serbest piyasada dolar 1,5050 YTL'den, avro da 1,9100
YTL'den satıldı. Ardından bir yükseliş eğilimine giren döviz piyasasında saat 16.00'da dolar 1,5250 YTL'den, avro da 1,9400'den
satılıyordu. İMKB Bileşik Endeksi birinci seanstaki yoğun satışlarla gerilediği 37.700 puan seviyelerinde de tutunamayarak
37.000 puanın altına indi. Borsa günün tamamında yüzde 8,31 değer kaybederek, yılın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar dış
piyasalardaki harekete bağlı olarak gelişen düşüş eğilimin etkisinin bu kadar büyük olmasını, siyasi olumsuzluklara bağlıyor
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Atatürk Havalimanı alev alev
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Başbakan Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklerle buluşmasına türban sorunu damgasını vurdu. Erdoğan, türbanlı oldukları
gerekçesiyle Alman vatandaşı Türklere vize vermeyen Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali İrtemçelik'e sert çıktı.
Almanya'da temaslarda bulunan Başbakan Erdoğan, Berlin'de Urania Kültür Merkezi'nde bu ülkede yaşayan Türklerle biraraya
geldi. Toplantıda Alman vatandaşı Türkler, sorunlarını Başbakan'a anlattı. İslami holdinglerde paralarının batırıldığını söyleyen
Türkler, hem Başbakan’ı eleştirdi hem de sorunlarının çözülmesini istedi. Holdingzedelerin "Bu paraları sizin arkadaşınız
olduğunu söyleyen kişilere kaptırdık. Ama siz bize sahip çıkmadınız" eleştirisi üzerine Başbakan'ın yanıtı sert oldu. Erdoğan,
“duygu sömürürüsü yapmayın. Bu paraları verirken bana mı sordunuz. Ne kadar paranız battı ki holdingzede oluyorsunuz. ben
Türkiye Cumhuriyeti başbakanıyım. Konuşmaya geldim, provoke ediyorsunuz'' dedi. Bu sözlere büyük tepki gösteren
gurbetçilere Başbakanlık korumaları müdahale etti. Daha sonra Alman vatandaşı türbanlı kadınların Türk Büyükleçiliği'nden
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resmi belge alamamaları gündeme getirildi. Toplantıya katılan Türkler, konsolosluklarda kendilerinden başlarını
başörtüsüyle bağlamalarını ve az da olsa saçlarının görünmesinin istendiğini söylediler. Bu sözlerin ardından Başbakan,
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali İrtemçelik'e “bu neden oluyor?'' diyerek sert çıktı. İrtemçelik'in "Bu konuda
yazılı genelge var. Bizler merkezden aldığımız talimatlara göre hareket ediyoruz" yanıtı üzerine Erdoğan, "Ne talimatı bu
görmek istiyorum. TÜrkiye Büyükelçiliği'ne bu kıyafetle girersiniz. Sen bu şekilde giyineceksin diye bir talimat olmaz" dedi.
İrtemçelik bu uygulamanın sadece kimlik ve pasaport için istenen fotoğraflar için uygulandığını dile getirince Erdoğan,
genelgenin iptal edileceğini söyledi ve şöyle konuştu: "Bakacağım, buraya çözümünü ileteceğim. Eğer böle bir genelge
yazılmışsa iptalini de göndeririz..." Başbakan Erdoğan konuşmasını "kırdıklarım varsa özür dilerim" diyerek tamamladı.
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İlahi adalet, hep siz mi dava açacaksınız?
İslami holdinglere para kaptıran vatandaşların Almanya'da kurduğu Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet
Demirci, yeşil sermayezedelerin dramında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in devreye gireceğini açıkladı.
AÇIK KALAN MİKROFANA DAVA
Muhammed Demirci, kendisine 'sahtekar' diyen Başbakan Erdoğan'a dava açacağını açıkladı. Erdoğan, sivil toplum örgütlerinin
temsilcileriyle Berlin'de yapılan toplantıda holdingzedelerin mağduriyetini dile getiren ve "1 milyon holdingezede var" diyen
Demirci'yi provakatörlükle suçladıktan sonra, mikrofonun açık olduğunu unutup, Devlet Bakanı Ali Babacan'a, "Çağırın şu
sahtekarı, derdi neymiş anlayalım" ifadesini kullanmıştı. Kendisine, milyonların önünde kendisine hakaret edildiğini belirten
Demirci, "Kimse bana sahtekar diyemez. Ben orada şahsım değil, 1 milyon holdingzede adına söz almıştım. Hem şahsım hem
de holdingzedeler adına Berlin'de hakaret davası açacağım. Aynı zamanda Türkiye'de dava açacağız" diye konuştu.
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Ankara’nın AB ile Eğitim ve Kültür konularında müzakerelere başlamaya hazırlandığı şu günlerde, Türkiye’de laiklik
tartışmalarını yeniden körükleyecek önemli bir gelişme yaşandı. Ankara’nın müzakerelerde izleyeceği yolu ortaya koyan
“Müzakere Pozisyon Belgesi'nden” Türkiye’de eğitimin laik olduğuna dair ibare hükümet tarafından çıkarıldı. Haberin
duyulmasından sonra Ali Babacan tarafından yazılı açıklamada iddialar reddedildi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde çalışan
bazı görevlilerin, metne laiklikle ilgili bir cümle eklenmesini önerdiklerini kaydetti.
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Gazeteci Emin Çölaşan, bir süredir hükümet görevlilerinin belli kişilerin banka hesaplarına girdiklerini, şu ana kadar 14 siyasetçi
ve 11 gazetecinin devlet güvencesinde olması gereken parasal bilgilerini "servis ettiklerini" yazdı. Çölaşan’a göre, muhalif
siyasetçi ve gazetecilere ait parasal hesapları abartılı rakamlarla ve "aile" bilgileriyle birlikte yayınlanması amacıyla sızdırıldı.
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TÜİK, bu yılın Mayıs ayında, tüketici fiyatlarının yüzde 1,88, üretici fiyatlarının yüzde 2,77 arttığını açıkladı. Mayıs itibarıyla yıllık
enflasyon ise TÜFE'de yüzde 9,86, ÜFE'de yüzde 7,66 oldu. Rakamlara ilk tepki döviz piyasasından geldi. Türkiye İstatistik
Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu yılın Mayıs ayında tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 1,88, üretici fiyatları (ÜFE) ise yüzde
2,77 arttı. Böylelikle, enflasyon Nisan ayından sonra geçen ay da beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 9,86, ÜFE'de yüzde 7,66 oldu.
Yılın 5 ayında fiyat artışları ise üreticide yüzde 4,53, tüketici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak hesaplandı.
Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,21, üretici fiyatlarında yüzde 4,27
oldu. Geçen yılın Mayıs ayında TÜFE'deki aylık artış yüzde 0,92, yıllık artış yüzde 8,70 olmuştu.
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Demokratlara bak… AKP'de parti yönetimini kızdıracak açıklamalar yapan iki milletvekilinden biri ihraç edilirken diğeri de
ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Daha önce AKP ile ilgili yolsuzluk iddiasında bulunduğu için kurula sevk edilen
Hatay Milletvekili Geçen, bugün ihraç edildi. "Başbakan Kasımpaşalı gibi davranmamalı" diyen Afyonkarahisar Milletvekili
Koçak'ın ise bugün ihracı istendi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç dün Karun Hazinesi soygununa benzeyen bir hırsızlık olayının daha tespit edildiğini açıkladı,
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ancak müze veya eser ismi vermedi. Bakanın ismini vermediği müze Kahramanmaraş'ta çıktı. Kahramanmaraş Valisi İlhan Atış,
Kahramanmaraş Müzesi’nde bulunan gümüş sikkelerden 545’inin sahteleriyle değiştirildiğinin tespit edildiğini söyledi.
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Kahramanmaraş Müzesi'ndeki sikke soygunu haberini Türkiye'ye duyuran 'Arena' programı Genel Yayın Yönetmeni Uğur
Dündar, Topkapı Sarayı'ndaki 'Kaşıkçı Elması'nın da sahtesiyle değiştirilmiş olabileceğini söyledi. CNN TÜRK'te yayınlanan
'Ajans' programında Çiğdem Anad'ın sorularını yanıtlayan Dündar, Kaşıkçı Elması'nın sahtesiyle değiştirildiği ihbarlarının 'çok
ciddi' ve 'güvenilir' kaynaklardan geldiğini anlattı. Dündar, "iddialar yıllardır tarihi eser soruşturmalarını yapan deneyimli
dedektiflerden, mali şube yetkililerinden geliyor. Aynı kişiler bana daha önce Kahramanmaraş'ta sikkelerin sahteleriyle
değiştirildiğini açıklamışlardı. Bu doğru çıktı" diye konuştu. Uğur Dündar, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'u yabancı
uzmanların da katılacağı bir yeniden tespit çalışmasına çağırdı. Topkapı Sarayı Müzesi'nin Hazine bölümünde sergilenen Kaşıkçı
Elması, dünyanın en büyük ve en değerli 22 elmasından biri. 86 karatlık elmasın çevresi iki sıra halinde 49 adet pırlanta ile
çevrili. Pırlantaların, elmasa ışık ve güzellik vermesi için sonradan, II. Mahmud tarafından dizdirildiği sanılıyor. Elmasa kesiminin
oval olması ve kaşığa benzemesinden dolayı 'Kaşıkçı Elması' adı verildiği belirtiliyor. Kaşıkçı Elması, 17'nci yüzyıldan bu yana
saray hazinesinde.
DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AKP iktidarını eleştirdi. Demirel, Türk
siyasi hayatında 40 yılda neler yaptığı yönündeki eleştirilere Başbakan Erdoğan'ı hedef alarak, “Böyle soranlara ben de
soruyorum. Böyle diyenler boşboğazlık yapıyor. İnkarcılık yapıyor. Siz de çıkın şunları yaptık deyin'' dedi. Erken seçimi savunan
Demirel, bir soru üzerine “Cumhurbaşkanı olsaydım Hamas'ı ziyerete gitmezdim. Hamas terör örgütüdür'' diye konuştu.
Demirel, Kayseri’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı kıskanıp kıskanmadığına ilişkin bir soruya, “Ben, maraton koştum.
Başbakan ise, daha 100 metre koştu. Böyle bir rahatsızlığım yok'' dedi. Kendisinin Türk siyasi hayatının 40 yılında ne yaptığını
soranlar için Demirel, “Böyle soranlara ben de soruyorum. Böyle diyenler boşboğazlık yapıyor. İnkarcılık yapıyor'' dedi. Demirel,
hükümetin herkesle kavgalı olduğunu söyledi.
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TUNCELİ merkeze bağlı Geyiksuyu beldesinde operasyona çıkan askeri birliğe PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2
güvenlik görevlisi şehit oldu. 3’ü ağır 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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AB Dönem Başkanı Avusturya’nın başkenti Viyana’da açılan "Avrupa Tarihi" sergisinde "skandal" yaşandı. Sergideki Türkiye ve
Kıbrıs Türklerine yönelik aşağılayıcı fotoğrafların tepki topladığı bildirildi. ABHaber’e göre, "Avrupa Tarihi" sergisinde yer alan
Türkiye ve Kıbrıs Türklerine yönelik "aşağılayıcı" fotoğraflar tepki topladı. Serginin devlet ve hükümet başkanlarının tanıtıldığı
bölümünde Kıbrıs Rum lideri Tassos Papadopoulos’un fotoğrafı yer alırken, KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer’in fotoğrafının
üzeri bir kağıt ile örtülü bulunuyor. Bu arada, Türkiye’nin bulunduğu bölümde ise özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı
Sudan’da Arap Ligi zirvesinde gösteren fotoğraf yer alıyor. Türkiye’nin AB üyeliğine olumsuz yaklaşan Avusturya Başkanı
Wolfgang Schüssel tarafından törenle açılan sergiye Avusturyalı milletvekillerinden de tepki geldi. Avrupa Parlamentosu (AP)
Sosyalist Grup üyesi Hannes Swoboda, Avusturya’nın Türkiye ve Türklere yönelik önyargılı ve dışlayıcı tutumunu eleştirirken,
bunda yazılı ve görsel medyanın da büyük sorumluluğu olduğunu vurguladı. Swoboda, "Böyle taraflı ve önyargılı yaklaşımlar,
yazılı ve görsel basındaki Türkiye karşıtı yayınlar olursa, tabii ki toplumun yüzde 80’i Türkiye’ye muhalif olur" dedi. Avrupa
Liberal Partisi’nin Avusturya’daki Gençlik Kolları Genel Sekreteri Kyrill Lapin de, ABHaber’in sorularını yanıtlarken, Avusturya’da
Türkiye konusunda siyasiler tarafından gündeme taşınan söylemlerin önyargılı ve çoğu kez gerçeklerle hiç bir alakası olmadığını
söyledi.
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Türkiye ile Yunanistan arasında kurulması kararlaştırılan "kırmız hat" gibi önlemlerin etkinliğinin kuşkulu olduğu savunuldu.
Washington Times gazetesi, Türk hükümeti ile laik güçler arasındaki çatışmanın büyük bir istikrarsızlık faktörü olduğunu,
durumunu sakinleştirmeyeceği iddiasında bulundu. Gazete, bir analistin "Türk siyasi sistemi krize girdiğinde şok dalgaları,
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Yunanistan ve Kıbrıs’ta hissediliyor" değerlendirmesine yer verdi. Washington Times gazetesi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki
Ege sorunlarını "Bölünme Ege Cenneti’ni Bozuyor" başlıklı haber yorumunda Yunan perspektifi ve Yunan tezlerini öne sürerek
değerlendirdi. Yunan basını ve Atina’da görev yapan diplomatların Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan
gerginliklerin ardından Eskişehir ile Larissa arasında kurulması kararlaştırılan "kırmızı hat" gibi önlemlerin etkinliği konusunda
teredütleri olduğunu kaydeden gazete, Yunanlıların yüzde 68’inin iki ülke arasındaki en ciddi sorun olarak Ege sorununu
gördüğünü gösteren son kamuoyu yoklamalarına dikkat çekti. ABD’li gazete, Yunan generallerinin "Türkiye’nin havadaki
üstünlüğü" konusunda kaygılı olduklarını keydederken NATO üyeliğinin, iki ülke arasındaki düşmanlık açısından pek bir etkisi
olmadığını belirtti. "Sovyetler Birliği’nin dağılmasından beri ’Tek bir tehdit var ve bu, Türkiye’den gelen tehdittir’ Yunan
Savunma Bakanlığı’nın parolası haline geldi" diye yazan gazete şöyle devam etti. "Yunanistan’da Türkiye ile ilgili siyasi angılama
şudur: Ankara bir krizden başka bir krize sendeliyor ve işler evde zor haline geldiğinde hükümet krizleri ’ihraç’ etme eğilimini
gösteriyor. Bir Yunan analistine göre, ’Türkiye, daha istikrarsız haline gelecek ve Türkiye’nin siyasi sistemi krize girerse şok
dalgaları Yunanistan ve Kıbrıs’da da hissediliyor."
AKP/LAİKLER MÜCADELESİ
Gazete, Türkiye’de halen AKP ile laikler arasında bir mücadele yaşandığını belirterek, "Halen Türkiye’de var olan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam eğilimli hükümeti ile laik güçler arasındaki mücadele ve Kürt ayrılıkçıları ile çatışmaların yeniden
başlaması, Yunanistan’da, Ege’deki durumu sakınleştirmesi pek beklenmeyen büyük bir istikrarsızlık faktörü olarak görülüyor"
yorumunu yaptı.
Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu’nun Yunan hükümetinin bekleyebileceği en iyisinin "Gelecekte daha somut
gelişmelere yol açabilecek kalıcı bir diyalog" olduğu yolundaki değerlendirmesine de yer veren gazete, iki ülke arasındaki kara
suları sorununa dikkat çekerken de Türk Parlamentosu’nun 1995 yılında Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir
"savaş nedeni" olacağı kararını verdiğini belirterek "Şimdiye kadar Yunanistan, Türkiye’yi, bazılarının siyasi dinamit gibi gördüğü
bu tehditten vazgeçmeye ikna edemedi" diye yazdı.
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Teslim olan PKK'lı teröristten şok itiraflar
Özgür CEBE/DİYARBAKIR, (DHA)
TERÖR örgütü PKK'nın Diyarbakır- Bingöl- Muş bölgesinden sorumlusu ‘Rubar’ kod adlı Seyfettin Işık'ın korumalığını yapan ve 6
Mayıs'ta Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçlerine teslim olan ‘Amed’ kod adlı 19 yaşındaki Ferit Çetin, örgütün yeni eylem
planlarıyla ilgili güvenlik güçlerine önemli itiraflarda bulundu. Mayın konusunda uzman olduğunu söyleyen Ferit Çetin,
teröristlerce döşenen uzaktan kumandalı mayınların sırlarını da anlattı. Hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl
hapis cezası istemiyle dava açılan ve Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ferit Çetin, teslim olduktan sonra güvenlik
güçlerine verdiği ifadede, 2001 yılında İsveç'e gitme hayaliyle terör örgütü PKK'ya katıldığını söyledi. Ferit Çetin, “Bana ‘Kuzey
Irak da Avrupa gibidir’ denilerek İran'dan PKK kamplarına götürüldüm. Kaçakçılarla sınırı geçtik. Urmiye'de İran istihbarat
örgütü İttihat elemanları bizi karşıladı. Şino kentine kadar bize refakat ettiler. Sonra İttihat'a ait ciplerle Irak sınırına getirildik.
Hınere, Hakurk, Zap kamplarında kaldım. Hınere'de Duran Kalkan'ın korumasıyken Lice'ye gönderildim. Bölge sorumlusu
Seyfettin Işık'ın koruması oldum'' dedi.
UZAKTAN KUMANDALI MAYINLARI ANLATTI
2006 sonuna kadar Güneydoğu'da eylemlerin tırmandırılması yönünde tüm birimlere telsiz talimatı geldiğini, bölge
sorumlusunun koruması olduğu için kendisinin bunu bizzat duyduğunu belirten Çetin, şunları söyledi:
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“Zayiatsız mayınlama tipi eylemlerin artırılması planlandı. Abalı karakolundaki rütbelilere ait 2 sivil aracın Tapantepe bölgesinde
pusuya düşürülmesi planlandı. Başarısız mayınlama eylemleri üst komutanlığa bildirilmez. Mayınlama eylemlerine karşı F- 16
uçaklar asfalt yola alçak uçuş yaparak değişik frekanslardan telsiz sinyali gönderip uzaktan kumandalı mayınları patlatıyor ama
etkili olmuyor. Aselsan, Kobra veya Motorola telsiz ile parazit mandallama yöntemiyle tuzakladığımız mayınları askerler tespit
etti. Şehit Remzi bölgesindeki operasyonda 18 ayrı noktada tuzaklanmış mayınlar bu yöntemle erken patlatılınca örgüt, çift
cihaz yöntemi geliştirdi. Bir patlayıcıya iki adet el telsizi bağlanıyor ve uygun mesafeden telsizin mandalına aynı anda basılarak
patlatılıyor. Bu sistemin önüne geçilmesi mümkün değil.''
HEDEF, 1 HAFTA BEKLENİYOR
Dedektörle mayın aramanın başarısız olduğunu belirten Çetin, yola döşenen patlayıcının araç iç lastiğine sarıldığını, dedektörün
bunu tespit edemediğini, hedefin mayını tespit ettiği taktirde ise zaten etkili bölgeye girdiğinden mayının hemen patlatıldığını
söyledi. Mayınlamaların gece yapıldığını, bunu ateşleyecek teröristin hedefi bazen 1 haftadan fazla beklediğini kaydeden Çetin
şöyle devam etti: “Operasyonları telsiz cihazlarından takip ederek tedbir alıyoruz. Özellikle gece geç saatlerde asker
telsizlerinde kriptosuz disiplinsiz konuşmalar oluyor. Cihazların hangi karakola ait olduğunu tespit için sürekli dinliyoruz. Karakol
kodlarının isimleri sürekli değişiyor fakat kod aynıdır. Yazıkonak Karakolu'nun kodu hep 110'dur. Karakolun baş telsiz kodu
‘Kale- 110’dur. Karakol komutanı ‘111’, komutan yardımcısı ‘112’dir. Bir birliğe helikopter gelmesi operasyon başlayacağını
gösterir. Sikorsky’ler yalnız ve keşif amaçlı uçar. Kobra’lar ise 2’li olarak grubun tespiti ve imhası için uçar. Eğer karakollarda
gece ışık yanıyorsa termal kameralar görüntü alamaz. Alsa da görüntü kalitesi çok düşer. Eğer ışıklar sönmüşse termalin
çalıştığını anlıyoruz ve buna göre tedbir alıyoruz.''
MEKAP GİYMEK YASAK
İz takibini önlemek için 2006 yılından itibaren Mekap marka ayakkabıların örgütçe yasaklandığını, değişik spor ayakkabıların
tercih edildiğini belirten Çetin, ifadesine şöyle devam etti:
“İz takip köpekleri kokuyu izliyor. İdrar kokusu aldığında diğer kokuları kaybediyor. Köpek takibi sırasında kaçtığımız yol
güzergahına idrar yapılır. Askerlere ait köpekler gece havlayarak yaklaşır ancak sürekli silah görmeye alışkın oldukları için
havlamayı bırakır. Özellikle asker mevzilerine sızmalarda köpekler ağız ve burundan yayılan nefes kokusunu çok iyi aldığından
ağız ve burun kapatılarak sızma yapılır. Güvenlik kuvvetlerinin hareketleri gece görüşlü cihazlarla izlenir. Şu anda Lice
kırsalındaki Zengesor, Merşintepe, Kermiş boğazı, Keltepe zirveleri mayınlıdır. Yaz aylarında basma düzenekli mayınlar toplanır.
Köylüler yaylaya çıktığı için risklidir. Ancak uzaktan kumandalı olanlar operasyon riskine karşı sürekli bulundurulur ve ayda bir
pilleri değiştirilir. Helikopterlerin indiği noktalara uzaktan kumandalı mayınlar yerleştirildi. Her PKK komutanında bir Yaesu
marka telsiz var.'' PKK'ya cahilliğinden katıldığını, uğruna verdiği mücadelenin hayal olduğunu gördüğü için teslim olduğunu
kaydeden ve Lice kırsalındaki 9 silahlı eyleme katılan PKK'lıların kimlikleri konusunda bilgiler veren Çetin'in yargılanmasına
önümüzdeki günlerde başlanacak.
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İSTANBUL SERBEST PİYASA

Salı Alış

Salı Satış

Çarşamba Alış

Çarşamba Satış

ABD Doları

1,6160

1,6230

1,6500

1,6650

Avro

2,0300

2,0370

2,0900

2,1050

İng. Sterlini

2,9450

2,9800

3,0250

3,0750

Her zaman iddia ettiğim gibi “sert” açıklamalar yapan Türk siyasetçisi “anında” AB(D) tarafından “cezalandırılıyor”. Bunun RTE
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dahi olması bir şey ifade etmez çünkü Türkiye zarar görüyor. Zeki bir Devlet adamı “diğerlerinden” her zaman bir adım öndedir.
Atatürk bu konuda gerçekten örnek alınmalı…
Hükümetin yabancı yatırımcıya stopajı sıfıra indirileceğini açıklaması günün ilk yarısında borsaya olumlu yansırken, dolar ve
faizdeki düşüş hareketi kısa sürdü. Dolar dünkü seviyeyi de aşarak 1,7000 YTL'ye ulaştı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, 2. seansta
459,61 puan azalarak 34.228,99 puandan kapandı. Hisse senetleri 2. seansta ortalama yüzde 1,32 değer kaybetti.
23

Haziran

2006

Merkez Bankası, döviz piyasalarına 10 gün arayla satış yönünde ikinci defa müdahalede bulundu. 1.7000 YTL'yi aşan dolar
müdahalenin ardından 1.6950 YTL'ye geriledi. Ancak dolar, 1.7450 YTL'yi gördü, böylece Mart 2003’ten bu yana en yüksek
düzeye çıktı. İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,7300 oldu. Para Politikası Kurulu yeni önlemler
almak amacıyla olağanüstü toplanma kararı aldı... Borsa günün tamamında 1.096,69 puan geriledi...
Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in 'Tükbank ihalesine fesat karıştırmak' iddiasıyla Yüce Divan'da
yargılandığı davada beraat kararı çıkmadı. Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner’in, "ihaleye fesat
karıştırmak" suçundan yargılandıkları dava "Rahşan Ecevit affına" dayanılarak kesin hükme bağlanmayıp ertelendi.

27

Haziran

2006

Dünyanın önde gelen müzik yapımcılarından Arif Mardin’in ölümü, dünya basınında da geniş yankı buldu. Mardin’in pankreas
kanserine yenik düştüğü haberi, Avusturalya’dan Amerika’ya, Kanada’dan Katar’a kadar pek çok ülkede haber oldu.

28

Haziran

2006

Doğru söze ne denir… Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurul
toplantılarında yaptığı konuşmanın ardından söz alan Danimarkalı radikal sol üyesi Rune Lund'un açıklamalarına sert tepki
gösterdi. Başbakan Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasının ardından ''ifade özgürlüğü ve dini inanışlara saygı'' konulu rapor
tartışıldı. Radikal sol grup adına söz alan Danimarkalı Lund, konuşmasında, ''ifade özgürlüğü adına kendisinin, Türklerin
Ermenilere soykırım yaptığını, Kıbrıs'ı işgal ettiğini ve Kürtlere zulüm yaptığını söyleme hakkı olması gerektiğini'' ileri sürdü.
Siyasi gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra tekrar söz alan Başbakan Erdoğan, Danimarkalı parlamenterin sözüne atıfta
bulunarak, ''hakaret ve eleştiri özgürlüğü kavramları birbirlerine karıştırılmamalı'' dedi. Erdoğan, ''Danimarkalı milletvekili
Ermeni soykırımı olduğunu söylüyor, bu konuda söylediklerinin bilimsel verilere dayanması gerekir, aksi takdirde bu kişinin
kendi aczini gösterir'' diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin, sözde Ermeni soykırımını tarihçiler tarafından bilimsel bir biçimde
araştırılması için getirdiği öneriye de dikkati çekti ve bu önerinin şu ana kadar yanıtsız kaldığını belirtti. Erdoğan, genel
kuruldaki oturumda söz alan muhafazakâr milletvekilin, ''Saygı özgürlüğü, özgürlük saygıyı getirir'' ifadesini yürekten katıldığını
söyledi. Erdoğan, konuşmasında bir milletvekilinin, ''Tanrı soykırımlara neden izin verdi'' şeklindeki ifadesine de tepki gösterdi
ve ''Dinimizde soykırım yoktur, biz yaradılanı yaradandan dolayı severiz. Tüm yaradılanlara yeryüzünde Allah'ın eseridir deriz, o
nedenle tüm yaratılanları severiz'' diye konuştu.

29

Haziran

2006

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Rum kesimi konusunda harekete geçmeyi reddetmesi nedeniyle
Türkiye ile üyelik müzakerelerinin tamamen askıya alınabileceğini söyledi.

31

Haziran

2006

BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde teröristlerin döşediği uzaktan kumandalı mayın, devriye görevine çıkan askerlerin geçişi sırasında
patlatıldı. Saldırıda Yeniyazı Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Kazım Faydacı ile Jandarma Er Ali Er şehit oldu, 6 asker de
yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Genç İlçesi Yeniyazı Köyü Jandarma Karakolu'na dün gece saat 21.45
sıralarında bir grup PKK’lı terörist tarafından makineli tüfeklerle taciz ateşi açıldı. Karakolda bulunan askerlerin ateşe karşılık
vermesi sonucu PKK'lı teröristler kaçtı. Teröristler, araziye döşedikleri uzaktan kumandalı mayını, sabah saatlerinde karakol
çevresinde arazi arama- tarama görevine çıkan askerlerin geçişi sırasında patlattı. Patlama sonucu Karakol Komutanı Astsubay
Kazım Faydacı ile Jandarma Er Ali Er olay yerinde şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden 4'ü helikopterle Diyarbakır
Asker Hastanesi'ne 1'i de Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir asker ise ayakta tedavi gördü. Güvenlik güçleri saldırının
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ardından kaçan tetöristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı. Şehit Karakol Komutanı
Astsubay Kazım Faydacı Kayseri'de, Jandarma Er Ali Er de İzmir'de toprağa verilecek.
3

Temmuz

2006

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın Haziran ayında tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 0,34, üretici fiyatları
(ÜFE) ise yüzde 4,02 arttı.

5

Temmuz

2006

DİYARBAKIR’ın Kulp İlçesi kırsalında arama yapan güvenlik güçleri 20 ayrı noktada Hint keneviri ekildiğini belirledi. Esrar elde
etmek üzere ekilen kenevirler köy korucuları tarafından söküldü ve yakılarak imha edildi.

6

Temmuz

2006

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Türkiye hakkında yaptığı şikayetle ilgili
kararında, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği görüşüne vardı.

8

Temmuz

2006

Tunceli Bedensel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da katılımıyla yapılan açılış töreninde kız
öğrenciler, bu kez başörtülerini türban gibi bağlayarak folklor gösterisi sundu.

12

Temmuz

2006

Seydişehir Alüminyum Fabrikasının atık barajında yapılan araştırmada uzay yakıt aracı ile petrolün uç ürünlere ayrılmasında ve
batarya yapımında kullanılabilecek yaklaşık 13 bin ton ağırlığında, 20.8 milyar dolarlık 16 farklı nadir toprak elementi tespit
edildi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Konya Jeoloji
Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fethullah Arık, 2004 yılının eylül ayında Seydişehir Alüminyum Fabrikasının atık
barajındaki çamurda, nadir toprak elementleri üzerinde bilimsel araştırmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 2 yıl süren bu
çalışmanın sonucunda kendilerini de şaşırtan hazinenin varlığını tespit ettiklerini bildiren Arık, ham alüminyumda binde 1, atık
çamurunda ise binde 2 oranında 16 farklı nadir toprak elementi belirlediklerini ifade etti.

16

Temmuz

2006

SİİRT’in Eruh ilçesi kırsal kesiminde dün gece güvenlik kuvvetleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 7’si asker, 1’i
korucu 8 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

18

Temmuz

2006

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Ross Wilson’un açıklamalarına tepki göstererek, “Büyükelçinin yapmış olduğu
açıklama eğer doğruysa, bilemiyorum, çok çok yanlış bir açıklama" “Böyle bir şeyin kararını sayın büyükelçi veya büyükelçiler
veremez. Bu kararı Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurulları verir. Ve kararımızı biz veririz, uygularız. Nedir? İlgili ülkeler varsa arzu
ederiz ki bu ilgili ülkelerle beraber verelim. Verilmediği zaman gereğini yaparız“ dedi.

20

Temmuz

2006

Emniyet Genel Müdürü bir genelge yayınlayarak, Atabeyler operasyonunda yaşanan “askere gözaltı" uygulamasına son verdi.
Genelgede terör, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar ve cinayet gibi ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda
suçüstü hali olsa dahi polisin, bir askeri ya da silahlı kuvvetlerde görevli bir sivili gözaltına alamayacağı bildirildi. Şahsi bir suç
işlediğinden şüphe edilen askerin, polis karakoluna ya da herhangi bir şubeye alınamayacağı vurgulanan genelgede, “Suçüstü
halinde dahi şüpheli asker olay yerinde bekletilip inzibata olay yerinde teslim edilecek" denildi.

21

Temmuz

2006

HAKKARİ’nin Şemdinli İlçesi’nde Irak sınırında bulunan karakoldan terhis olan askerleri taşıyan helikoptere bu sabah PKK’lı
teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Roketatar isabet etmezken, uzunlu namlulu silahlardan
çıkan bir kurşunla teskere alan erlerden Hüseyin Ay şehit düştü.

23

Temmuz

2006

PKK’ın artan saldırıları karşısında ABD Başkanı George W. Bush’un Türkiye’den "sabır" istediğini ancak bu sabrın taşabileceği
uyarısı yapıldı. Newsweek dergisi, "bölge savaşlarında yeni bir cephenin açılabileceği" yorumunu yaptı.

25

Temmuz

2006

ERZURUM'da 11 yıl boyunca kadrolu imamlık yaptıktan sonra, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde kayıt memuru görevine
getirilen Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın akrabası 34 yaşındaki Hüseyin Kutan, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı
oldu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü'nü bitiren, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un 7 Temmuz
2006 tarihli yazısı ile bu göreve hiçbir sınava girmeden atanan Hüseyin Kutan, “Yakında yeni görevime başlayacağım. Bakan
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Akdağ, annemin dayısının oğludur. Yemin ediyorum ki, herhangi bir torpil yok. Birinci sınıf bir devlet memuruyum. Aslında
benim pozisyonumun Ankara’da bir daire başkanlığı olması gerekir'' dedi.
27

Temmuz

2006

İsrail botlarının tacizine uğrayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akçakoca feribotu Mersin'e geldi. Şok iddialarda bulunan
feribot başmühendisi Semih Soylu, İsrail hücumbotlarının tacizinden hükümetin zamanında girişimiyle kazasız kurtulduklarını
belirtti. Soylu “Bizim gibi TCG İskenderun Gemisi de taciz edildi. Konuşmaları telsizden duydum. O geminin komutanı 'Ben
emirlerimi sizden değil Türkiye Cumhuriyeti'nden, amirlerimden alırım’ cevabını verdi. Bizim göğsümüzü kabartan bu
konuşmaya İsrailliler çok kızdı'' dedi.
Dolar daha da düşebilir
Piyasalara ciddi para girişi olduğunu belirten uzmanlar dolardaki düşüş eğiliminin 1,48 - 1,50 seviyesine ka-dar sürebileceğini
belirtiyorlar Son

31

Temmuz

2006

Cumhurbaşkanı Sezer, Genelkurmay Başkanlığı’na 30 Ağustos 2006 gününden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını imzaladı.

3

Ağustos

2006

Enflasyonda beklenen düşüş olmadı. Enflasyon TÜFE'de yüzde 11,69, ÜFE'de yüzde 14,34'e çıktı.

6

Ağustos

2006

Gümüşhane'de askeri araca PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu 3 asker şehit oldu, 8'i yaralandı

8

Ağustos

2006

Adana'daki İncirlik Üssü'nden Mersin Taşucu'ndaki NATO Limanı'na 15 TIR dolusu askeri mühimmat sevkıyatı yapıldı. ABD Hava
Kuvvetleri'ne ait mühimmatın nereye gönderileceği açıklanmadı.

9

Ağustos

2006

Zemin etüdü yapan özel bir inşaat şirketinin sondaj aleti, İstanbul Metrosu'nun Mecidiyeköy bölümünde tavanı deldi. Buradan
tünele sarkan borulara çarpan tren hasar gördü.

12

Ağustos

2006

Irak Başbakanlık bürosu, hükümetin, terör örgütü PKK'nın başkent Bağdat'taki bürolarını kapatma kararı aldığını ve faaliyetlerini
yasakladığını açıkladı.

13

Ağustos

2006

Türkiye genelinde bugün meydana gelen kazalarda 24 kişi öldü. Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından yola yerleştirilen bomba
ile hayatını kaybeden özel harekatçı polis memuru Abdulgafur Erkan'ın, 11 yıl önce Erzurum'da ağır yaralandığı ve öldü
sanılarak morga konulacakken son anda yaşadığı anlaşılarak kurtarıldığı ortaya çıktı.

14

Ağustos

2006

Depreme hazır değiliz. 17 Ağustos yaklaşırken İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı tartışılıyor.

15

Ağustos

2006

ABD'nin Adana Konsolosu Eric F. Green, Türkiye'nin PKK''ya karşı Kuzey Irak'ta olası operasyonuna sıcak bakmadıklarını
söyledi.

17

Ağustos

2006

Denizler can çekişiyor. İ.Ü.'nün araştırmasına göre Ege ve Akdeniz başta olmak üzere denizler büyük bir kirlilikle karşı karşıya.

20

Ağustos

2006

Kaş ve Selçuk'taki yangınlar iki gündür söndürülemedi. Meryemana Evi'ndeki bin turist bir süre alevler arasında mahsur kaldı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açanlardan biri diğerinin ölümüne neden oldu.

21

Ağustos

2006

Antalya'nın Manavgat İlçesi'ne bağlı Bucakşıhlar Köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan orman yangını 300 haneli
Dikmen Köyü'ne ulaştı. Dikmen Köyü'nün tamamı jandarma ekipleri tarafından boşaltılırken, yangında kenar mahalledeki bir
kaç ev hasar gördü. Antalya yanmaya devam ediyor. Termometreler öğle saatlerinde sıcaklığı 50 derece olarak gösterdi. Nem
oranı yüzde 86 oldu.

22

Ağustos

2006

Dünya Şampiyonası'ndaki ilk iki maçını kazanan 12 Dev Adam, C Grubu'ndaki kritik maçta Brezilya'yı da 73-71 yendi ve
gruptan çıkmayı garantiledi. A Milliler, bu galibiyetle hem Sambacılar'dan 4 yıl öncenin rövanşını aldı, hem de grup liderliği
yolunda büyük avantaj yakaladı.
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25

Ağustos

2006

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sert
mesajlar verdi.
Büyükanıt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkisizleştirilmek istendiğini bu çabaların son dönemde artırıldığını söyledi. Bu çabaların
Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısından rahatsız olan çevreler tarafından yapıldığını vurgulayan Orgeneral Büyükanıt,
mücadelerinin kararlılıkla süreceğini kaydetti. Konuşmasının son bölümünü teşekkürlere ayıran Büyükanıt'ın Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve diğer komutanlara uzun uzun teşekkür ederken, törende
bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemesi dikkati çekti.
28 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı görevini devralacak olan Orgeneral Büyükanıt, dünkü törende yaptığı konuşmada özetle
şu mesajları verdi:
İDDİALARA YANIT Meslek yaşantım süresince benimsediğim ilke, bir asker için en büyük ödülün, şerefle tamamlanmış görev
olduğudur. Dünyanın en eski Kara Kuvvetlerinden birinin komutanlığını devrettiğim bu günde, bu ödülü hak edip etmediğim,
elbetteki yüce Türk ulusunun ve değerli silah arkadaşlarımın takdirleridir.
TSK ETKİSİZLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR Son yıllarda, "Türkiye'de askerin rolü" genel ifadesinden hareketle, TSK'nın özellikle
anayasanın üç ve dördüncü maddelerinde belirtilen sorumluluklarında etkisiz hale getirilme çabaları ön plana çıkmış
bulunmaktadır. Açıkça ifade etmem gerekir ki, bu çevreler, ya Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısından rahatsızdırlar ya da
Türkiye Cumhuriyetini başka bir tür cumhuriyete dönüştürme hayalini düşlemektedirler veya her iki düşünceyi de hayata
geçirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletin kurumları ve bu kurumlarından biri olan TSK var olduğu
sürece, gördükleri bu rüya gerçek olmayacaktır.
SALDIRILAR KINANACAKTIR Terörle mücadelemiz, artan bir kararlılıkla ve taviz vermeksizin devam edecektir. Bazı çevreleri
rahatsız eden de bu kararlılığımızı anlamış bulunmalarıdır. Yaşadığımız çağda, terörle mücadele, evrensel boyutta bir
mücadeledir. Bu mücadeleyi sürdürenler yasaların kendilerine verdikleri yetkiler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye
çalışmakta ve gerektiğinde bu uğurda canlarını vermektedirler. Durum böyleyken her fırsatta, terörle mücadele eden
insanlarımıza yapılan saldırılar, her halde tarihe kötü örnek olarak geçecektir ve nefretle kınanacaktır.
ÜNİTER YAPI BOZULMAYACAK Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının terörle ortadan kaldırılamayacağını anlayan bazı
mihrakların terörü demokrasi ve insan hakları, özgürlük gibi medeni dünyanın ortak değer yargıları ile kamufle etmek dahil,
diğer yollarla üniter yapıyı bozma girişimleridir.
DEĞİŞMEZ İLKELER Atatürk'ün, "Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya da muktedir olmalıdırlar" şeklindeki ifadesi, yalnız
askerin değil, tüm ulusun rehberi durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti, üniter, laik, demokratik sosyal bir hukuk devletidir. Böyle
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kalmaya ve tüm gelişimi bu yönde sağlamaya devam edecektir.
İĞRENÇ SALDIRILAR YAPILIYOR Yaşadığımız günlerde, canlarını bu güzel yurdumuz için feda etmeye yemin etmiş
askerlerimize ve onların komutanlarına karşı inanılmaz iğrençlikte saldırılar yapılmaktadır. Bu yasa dışı, ahlak dışı, akıl dışı
saldırıları yapanlar, yarattıkları iğrenç bataklıkta boğulacaklardır. Bir söz vardır: Rüzgar küçük ateşleri söndürür, büyük ateşleri
daha da büyütür. Benim ve değerli arkadaşlarımın kalplerinde, ulus ve vatana hizmet yolunda çok büyük bir ateş yanmaktadır.
HESAP VERECEKLER Bu tür gayretler ne Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti değiştirebilir ne de ülkeyi bölebilir. Zamanı
geldiğinde yasalar çerçevesinde bu kişiler ve gruplar, gereken hesabı verirler ve vereceklerdir.
KİMSE ZARAR VEREMEZ Hiçkimse, hiçbir kurum, insan hakları, özgürlük, demokrasi gibi insanlığın yüksek değerlerini teşkil
eden kavramların arkasına saklanarak, bu ülkeye ve insanlarına zarar veremez. Bu yüksek değerleri, sahip oldukları bölücü ve
irticai düşüncelere alet ederek, ülkenin rejimi aleyhine kullanamazlar ve kullanamayacaklardır.
EŞİNE TEŞEKKÜR Tüm enerjimi, uzun meslek yaşantımın her safhasına yansıtmamı sağlayan, tüm güçlüklere benimle beraber
göğüs geren ve bundan sonra da desteğini esirgemeyeceğinden emin olduğum sevgili eşime, huzurlarımızda ve yüksek
müsadelerinizle şükranlarımı sunmayı borç bilirim.
BAŞBAKANA TEŞEKKÜR YOK Büyükanıt, Cumhurbaşkanı ve eşine, tüm konuklara, genelkurmay başkanı ve eşine,
komutanlara ve hanımefendilere, silah arkadaşlarına, kara kuvvetlerinin personeline teşekkür etti. Büyükanıt, "Başbakan"ın
adını anmayarak Erdoğan'ı "Tüm konuklar" bölümüne dahil etmiş oldu.
ORDUNUN KÜÇÜLMESİ YANLIŞ ANLAŞILDI
Geçtiğimiz günlerde basın ve yayın organlarında, aylar önce bir savunma dergisine vermiş olduğum beyanata atfen Türk kara
Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüzde 30 oranında küçüleceği yer almıştır. Bu husus yanlış anlamalara sebep olabilir. Verdiğim
beyanatta ifade ettiğim rakam yüzde 30 değil, yüzde 20-30 şeklindedir. Ancak dergide yayınlananın tam olarak okunduğunda
bunun modernizasyon ile etkinliği daha da artırarak küçülme olduğu görülecektir. Yoksa asla, Kara Kuvvetleri'nin modaya
uyarak cılızlaşması değildir.
ASKERLİK KISALMAYACAK
Bir tugayı, modernizasyon projesi ile üç tugay eşidi muharebe etkinlik düzeyine getirebilirseniz, en azından bir tugayı
kaldırabilirsiniz. Temel felsefemiz ve yaklaşımımız budur. Bu projenin, askerlik süresinin kısaltılması ile ilgisi de kesinlikle
bulunmamaktadır. Bu hususu, askerlik süresinin kısaltılması ile ilişkilendirmek, en azından bir yanlıştır. 2003'te, mecburi
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askerlik hizmetini üç ay kısaltarak, asker mevcudunu yüzde 20 azalttık ve barış kadrolarımızda yüzde 20 azaltma yaptık.
Askerlik süresinin bir kez daha kısaltılması kesinlikle sözkonusu değildir. Kimse böyle bir beklenti içinde olmasın.
ALMANYA'DAN TANK ALIYORUZ
Modern tank üretimine kadar geçebilecek süre içinde, zırhlı birlik ihtiyaçlarımız için Almanya'dan, Leopard-2 A4 tanklarını
alıyoruz. Bu tanklar, Türkiye'ye gelmeye başlamıştır ve zırhlı gücümüze önemli katkı sağlayacaktır.

BAŞBUĞ: 'KARARSIZLIKLAR TERÖRÜ BESLER'
Orgeneral Büyükanıt'tan Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral İlker Başbuğ da güvenlik konseptinin
küreselleşmeyle birlikte değiştiğini ifade ederek, Türkiye'nin "küresel düşünüp, ulusal hareket etmek" durumunda olduğunu
belirtti.
Türkiye'nin geniş bir tehdit yelpazesiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Org. Başbuğ, "Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengelerin
değiştirilme çabası ve uluslararası anlaşmalardan doğan kazanımlara zarar verecek davranışların Türkiye'nin güvenliğini
etkileyebilecek simetrik riskleri oluşturduğuna" dikkat çekti. Bu gibi risklerin Türkiye'nin güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip
olmasını zaruri kıldığını belirten Başbuğ, "Teknolojik olanaklardan yararlanarak, modüler ve esnek her ortamda görev
yapabilecek bir gücün oluşturulması göz önünde bulundurulacaktır" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetler'in yıpratılmaya çalışıldığını ve bölücü terör örgütünün de amaçlarına ulaşmak için demokrasiyi
kullandığına dikkat çekerek, "Terör örgütünün etkinliği bitirilene kadar operasyonlar sürecektir. Kararsızlıklar bölücü terör
örgütlerinin umudunu besler" diye konuştu.
Terör örgütünü amacının propaganda yapmak olduğunu ifade eden Başbuğ, bu konuda medyaya büyük görev düştüğünü
söyledi.
26

Ağustos

2006

Litvanya, Avustralya, Brezilya ve Katar'ı yenen Yunanistan'a ise şanssız bir şekilde kaybeden A Milliler, Saitama'daki maçta NBA
oyuncularından kurulu Slovenya'yı nefesleri kesen maçta 90-84 yendi adını son 8 takım arasına yazdırdı.

27

Ağustos

2006

Konya'da akaryakıt istasyonunda park eden kamyonun gölgesinde yakılan tüp patladı. 7 kişi yanarak can verdi.

28

Ağustos

2006

Antalya Dönerciler Çarşısı'nın karşısında patlama meydana geldi.3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Muğla'nın Marmaris
ilçesinde, biri minibüste ve 2'si çöp kutusunda olmak üzere 3 ayrı yerde meydana gelen patlamalar sonucu 10 İngiliz turist ile
11 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi.

1

Eylül

2006

Lübnan'da oluşturulacak BM barış gücüne Türk askerinin gönderilmesine ilişkin hükümet tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

2

Eylül

2006

Şırnak, Van ve Hakkari'deki hain saldırılarda 7 asker şehit oldu.

228

3

Eylül

2006

Van'ın Çatak ilçesinde çöp bidonunda bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 1'i polis 2 kişi, tüm müdahalelere karşın
kurtarılamadı.
Emekli imam, camide bıçaklı saldırıda yaşamını kaybetti. Halk saldırganı linç edip öldürdü.
Güler misin, ağlar mısın: İşadamının otomobilindeki çantasını çalan hırsız, aile fotoğraflarını ve özel eşyaları kargoyla geri
gönderdi. Hırsız, gönderdiği notla da, iş adamından özür diledi.

4

Eylül

2006

Başbakan Erdoğan, kendisine "Artık şehit cenazesi istemiyoruz" diye bağıran vatandaşlara "Askerlik herhalde yan
gelip yatma yeri değil" diye yanıtladı.
Ağustosta TÜFE yüzde 0,44, ÜFE yüzde 0,75 oranında geriledi. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 10,26, ÜFE'de yüzde 12,32 oldu.

5

Eylül

2006

Türkiye'nin Lübnan'a asker göndermesinin kabulu isteğiyle TBMM'ye gönderilen Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda
192 ret oyuna karşılık 340 oyla kabul edildi. 1 milletvekili çekimser oy kullandı.

6

Eylül

2006

(A) Milli Takım, Frankfurt'ta seyircisiz oynadığı maçı kazanarak, iyi bir başlangıç yaptı.

7

Eylül

2006

Siirt'te 1 er nöbet değişimi sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

10

Eylül

2006

Söğüt'te çıkan arbedede biri Erdoğan'ın yeğeni olmak üzere iki Başbakanlık koruması bıçakla yaralandı.
Yolcu olmamasına rağmen iki çocuğuyla uçağa binen kadın, kokpite de ulaştı ve pilito bir ricada bulundu.

11

Eylül

2006

Türkiye ekonomisi 4 yıldır aralıksız büyüyerek yeni bir rekora imza attı.

12

Eylül

2006

Diyarbakır'ın Bağlar beldesinde meydana gelen patlamada, aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.
55 bin taraftarın izlediği maçta Fransız ekibi Bordeaux'yu konuk eden Galatasaray, Devler Ligi'ne bir puanla başladı.

14

Eylül

2006

Papa 16.Benedikt'in, İslam'ı bir şiddet dini gibi gösterip Hz.Muhammed aleyhindeki sözleri aktarması İslam dünyasını ayağa
kaldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Papa'nın İslam'la ilgili sözlerini küstahlık olarak niteledi.

15

Eylül

2006

Van Erciş'te sabah saatlerinde başlayan ve halen süren çatışmada bir uzman çavuş ve bir de korucu şehit oldu.

17

Eylül

2006

'Benim düşüncelerim değil'
Papa, İslam ve Hz. Muhammed'le ilgili sözleri için yine özür dilemedi, ancak alıntı yaptığını söyledi

18

Eylül

2006

MHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Şefkatli, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve 2005- 2006 eğitim- öğretim yılında
okutulan ve 5 yıl daha okutulacak ders kitaplarında birçok bilimsel ve maddi hatalar bulunduğunu açıkladı.
İlköğretim birinci sınıf ‘Okuma- Yazma Öğreniyorum' ve ‘Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı'nda, Atatürk'ün Şam'da 30'uncu Süvari
Alayı'nda görevliyken çekilmiş fotoğrafının, babası Ali Rıza Efendi'nin fotoğrafı olarak basıldığını basın mensuplarına gösteren
Şefkatli diğer hataları şöyle sıraladı:
“Mimar Sinan heykelinin İbni Sina'nın heykeli olarak fotoğrafı basılmış. Fransa'daki Versay Sarayı Türkiye'de gösterilmiş.
Bunların yanı sıra birçok harf ve imla hataları, pedagojik açıdan sakıncalı kavramlar bulunmaktadır. İlköğretim 5'inci sınıf ders
kitabında, ‘Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim' başlıklı konuda, vücuttaki kan dolaşımı,‘vücudumuzda tabancanın tetiğindeki gibi
bir pompa olmasaydı kan, damarlarımızda hareket edemezdi' cümlesiyle anlatılmıştır. Yani çocuklarımız, vücutta kanın nasıl
dolaştığını öğrenmek için önce tabancanın nasıl çalıştığını öğrenmek zorunda.”

19

Eylül

2006

Adanalı terör gazileri, Gaziler Günü kutlamasının ardından “Askerlik yan gelip yatma yeri değildir” sözü nedeniyle Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan aleyhine 1 YTL'lik manevi tazminat davası açtı.

22

Eylül

2006

TRABZON Fatih Devlet Hastanesi'nde her Cuma günü, hastane koridoru adeta camiye dönüyor. Hastanenin hemen bitişiğinde
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cami olmasına karşın, personel cuma namazını hastane koridorlarında kılmayı tercih ediyor.
24

Eylül

2006

Ülkenin Batı kesimlerini etkisi altına alan sağanak yağış, birçok kentte hayatı durma noktasına getirdi. Yüzlerce ev ve işyerini su
bastı. Yazacak söz bulamiyorum… İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'ne bağlı Bağyurdu Beldesi'nde, Ramazan ayının gelişini kutlamak
için ateş açtıkları ileri sürülen gruptan bir kişinin tabancasından çıkan kurşunla vurulan iki çocuk annesi 33 yaşındaki Gülbeyaz
Başsaatçi öldü.

25

Eylül

2006

Başbuğ'dan irtica uyarısı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Başbuğ devrimlerin sabırlı ve planlı bir biçimde aşındırıldığını söyledi.

26

Eylül

2006

Mültecileri denize attılar
Yunan botları, yakaladıkları mültecileri İzmir açıklarında denize attı. 40 kaçaktan 6'sı boğuldu, 3'ü kayıp

28

Eylül

2006

Roma'daki NATO Savunma Koleji'nde, Amerikalı bir Albay'ın Türk subaylar için verdiği seminerde, Türkiye'nin 18 ilini Kürdistan
sınırlarında gösteren harita kullanması nedeniyle Pentagon'un Genelkurmay'dan özür dilediği belirtildi. Ankara'nın tepkisine
üzerine ABD'den “Haritalar Amerikan Yönetimi'nin politikalarını yansıtmıyor” yanıtı geldi.

29

Eylül

2006

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yener Karahanoğlu, kimi iç ve dış mihrakların Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak için iş
birliği halinde saldırılarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, “Sonlarını kendileri hazırlayan bu zavallılara biz sadece acıyoruz. Bu
mihraklar, ya onlar bu ülkeyi terk edecekler ya da Anadolu denizinde boğulacaklardır” dedi.

30

Eylül

2006

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, resmi ziyaret için geldiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sözde Ermeni soykırımı anıtını
ziyaret etti.

1

Ekim

2006

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM'nin 22 Dönem 5'inci yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada irtica tehlikesinin
artarak süren bir tehlike olduğuna vurgu yaptı ve laiklik tartışmalarına yanıt verdi.

2

Ekim

2006

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'tan tartışılacak mesajlar: İrtica tehdidi vardır ve buna karşı
tedbir alınmalıdır. En üst düzeyde laikliği yeniden tanımlamak isteyenler vardır.

3

Ekim

2006

Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan İstanbul'a gelen TK-1476 sefer sayılı Boeing-737-400 tipi THY yolcu uçağı Yunan hava
sahasındayken kaçırıldı.

5

Ekim

2006

Türkiye'ye ilk ziyaretini yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sürdürülebilmesi için
Rumlar'a uygulanan "Liman yasağı"nın kalkması gerektiği söyledi. Başbakan Erdoğan ise KKTC'ye izolasyonlar kaldırılmadan,
limanları açmanın söz konusu olmadığını yineledi.

6

Ekim

2006

Bilmiyorum bana inanır mısınız ama 1990’li yıllarda Almanya’da siyaseten çok aktiftim. Ama ülkemi “satmak” bir an bile
aklımdan geçmedi, benimle o yıllarda aktif olanlar AB ya da Almanya’da milletvekili…
Hollanda'da Ermeni iddialarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Türk Milletvekili Nebahat Albayrak, bir
gazeteye verdiği röportajda, 'Ermeni soykırım’ını kabul ettiğini söyledi.
Nebahat Albayrak, "Soykırımı kabul ediyorum, ama bunun oluş şeklinin de araştırılması gerektiği görüşündeyim" dedi.
Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Nebahat Albayrak, Hollanda'da yayınlanan Trouw gazetesine yazdığı bir makalede de,
Ermeni iddialarıyla ilgili Bosna ve Darfur örneklerini vererek, "haklı olarak soykırımdan söz ediyoruz" ifadesini kullandı. Ancak
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Albayrak, Türkiye'nin de, devletlerarası hukukun tarif ettiği 'soykırım' teriminin kullanılmasına karşı çıkma hakkı bulunduğunu
belirtti. Hollanda Parlamentosu'nda, 2004 yılında, Türkiye'ye 'Ermeni soykırımı'nı kabul etmesi için baskı yapılmasını öngören
taslak kabul edilmiş, İşçi Partisi Milletvekili Nebahat Albayrak da metni imzalamıştı. Hollanda'da, üç Türk'ün milletvekili
adaylıkları, Ermeni iddialarını kabul etmedikleri gerekçesiyle 27 eylülde iptal edilmiş, karar tepkilere yol açmıştı.
12

Ekim

2006

Yıllarca bekledik, sonunda Nobel aldık ama sevinemedik. Kaderin cilvesine bakın ki, 'Ermeni soykırımını reddetmenin suç
sayılmasını öngören' yasa teklifi bugün Fransa Parlamentosu'nda kabul edildi.Ve oylamadan bir saat sonra bu kez İsveç'ten, ilk
kez bir Türk'ün Nobel Ödülü aldığı haberi geldi. Nobel Edebiyat Ödülü, daha önce "Türkiye'de 1 milyon Ermeni öldürüldü" diyen
Yazar Orhan Pamuk'a verildi. İki olayın birbiri ardına gelmesi tepki bombardımanını da beraberinde getirdi.
Fransa meclisi genel kurulu, Sosyalist Parti'nin sunduğu sözde Ermeni soykırımını reddetmenin suç sayılmasını öngören yasa
teklifini kabul etti.

15

Ekim

2006

Hakkâri’de Yol kontrolünde dur ihtarına verilen silahlı yanıt bir eri şehit etti.

16

Ekim

2006

Erdoğan özür diledi
Başbakan Tayyip Erdoğan: Askerlik yan gelip yatma yeri değildir sözüm için özür dilerim.

20

Ekim

2006

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü
Kuş Gölü olan olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Bursa, Kütahya ve Uşak'ta da hissedilen depremde
vatandaşlar panik halinde evlerini terk etti.

23

Ekim

2006

Geçtiğimiz ay, emekli imam Bayram Ali Öztürk'ün İsmailağa Camii'nde bıçaklanarak öldürülmesiyle gündeme gelen tarikatlar,
bir yanıyla da türlü çekişmelerin, entrikaların hatta zaman zaman cinayetlerin yaşandığı yerler. Tarikat cinayetlerinde rekor,
"Mektubatçı" lakaplı Öztürk'ün de mensubu olduğu İsmailağa'da. Son 20 yıl içinde su yüzüne çıkan 20'ye yakın cinayetin 6'sı bu
cemaatin adının karıştığı olaylar.

24

Ekim

2006

Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanı etkileyen, merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 17.01'de Richter
ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez Üssü Marmara Denizi'nde Gemlik Körfezi'nin 14.3 kilometre
derinliğinde meydana gelen depremle birlikte vatandaşlar evleri terkederek panik içinde açık alanlara çıktı.

27

Ekim

2006

Korkunç!!! Prof. Dr. Oğuz Polat, Türkiye'de çekilen çocuk pornolarının CD'lerle yurtiçine ve internetten de yurtdışına
pazarlandığını söyledi. Prof. Dr. Polat'a göre pornoda sokakta yaşayan kız çocukları ile ailelerinden kapkaç için kiralanan
çocuklar kullanılıyor. CD'ler Kadıköy veya Eminönü'nde alenen 'yerli yapım' diye satılıyor.

29

Ekim

2006

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Van'ın Özalp İlçesinde etkili
olan yağış nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 1 çocuk öldü..
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30

Ekim

2006

Türk tezlerine yer verdiği gerekçesiyle Fransa'daki Ermeni dernekleriyle mahkemelik olan Fransız
Quid ansiklopedisi, online versiyonundaki Türkiye maddesinde iki ayrı "Kürdistan" haritasına yer
verdi. "Fiziki Kürdistan" olarak tarif edilen harita, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesinin neredeyse tamamını içine alıyor.

1

Kasım

2006

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Panayotis Hinofotis'in davetlisi
olarak geldiği Atina'da resmi temaslarına başladı. İlk olarak Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyan Orgeneral Büyükanıt daha sonra
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'na geçti. Burada Oramiral Hinofotis tarafından karşılanan Büyükanıt için resmi tören
düzenlendi. Törenin ardından iki genelkurmay başkanı basına kapalı olarak görüştü. Büyükanıt Hinofotis'in ardından Savunma
Bakanı ile bir araya da geldi. Orgeneral Büyükanıt Yunan Genelkumayı'ndaki temaslarının ardından öğle saatlerinde Pire'ye
geçerek Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek ve akşam saatlerinde basın mensupları ile bir araya gelecek. Böylece Büyükanıt, bu
ülkeyi resmi olarak ziyaret eden ilk Genelkurmay Başkanı oldu. Büyükanıt, 2005 yılında Atina'ya yaptığı ziyaretle de
Yunanistan'a resmi olarak giden ilk Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatını kazanmıştı.

3

Kasım

2006

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tüketici fiyatları endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.27, üretici fiyatları (ÜFE)
endeksi ise yüzde 0.45 oranında artış kaydetti. TÜFE'de bu yılın ilk 10 aylık dönemindeki artış yüzde 8.01'e, ÜFE'de ise yüzde
12.04'e kadar yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde TÜFE'de yüzde 5.79, ÜFE'de ise yüzde 3.69 oranında artış yaşanmıştı.

6

Kasım

2006

Türkiye Karaoğlan'a ağlıyor

Bülent Ecevit'in ölümü ülkeyi yasa boğdu.
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11

Kasım

2006

Geçen pazar günü hayata veda eden Bülent Ecevit son yolculuğuna uğurlandı. DSP Genel Merkezi ve TBMM'de yapılan törenlerin
ardından onbinlerin karanfil yağmurları altında Kocatepe Camii'ne götürülen Ecevit'in naaşı, "Türkiye laiktir laik kalacak” ve
"Halkçı Ecevit" sloganlarıyla karşılandı. Erdoğan, cenazede vatandaşlar tarafından "Türkiye laiktir, laik kalacak", "Halkçı Ecevit"
sloganları atarak protesto edildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ecevit'in naaşını taşıyan cenaze arabası ve kortej, yaklaşık
7 kilometrelik mesafeyi, yoğun kalabalık nedeniyle yaklaşık 3,5 saatte alabildi. Ecevit'in naaşı, Devlet Mezarlığı'nda toprağa
verildi.

13

Kasım

2006

Susurluk davasında yargılanan Sedat Bucak, çeteye yardımdan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

14

Kasım

2006

Van ili Başkale ilçesi Esenyamaç köyü, İran İslam Cumhuriyeti sınırındaki Sualtı mevkiinde, çıkan silahlı çatışmada Başkale 3.
Hudut Piyade Tabur Komutanlığına bağlı Piyade Er Bekir Cömert şehit oldu.

15

Kasım

2006

TBMM milli Eğitim Komisyonu'nda CHP ve AKP milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaya karşın kabul edilen düzenlemeye
göre, subayların harp akademilerine kabulünde "eşlerin tutum ve davranışları" da etkili olacak. Buna göre, eşi türbanlı olanlara
kurmaylık yolu kapanmış olacak.

16

Kasım

2006

Hazine kimlerin elinde?
Hükümet, Unakıtan'ı, Albaraka Türk'te yöneticilik yaptığı dönemde gerçekleşen hayali ihracat suçlamasından kurtarmak için
yedinci kez girişimde bulundu. Kaçakçılık tasarısına 'sıkıştırılan' af hükmü, komisyonda sessizce kabul edildi. CHP'liler, konuşu
bugünkü görüşmelere taşıdı. Tartışmaların ardından, maddenin daha sonra ele alınarak yeniden düzenlenmesine karar verildi.
Siirt'teki seçimlerin iptaliyle milletvekilliği düşen Fadıl Akgündüz, “Almanya'daki bazı Türk vatandaşlarını yüksek kar payı
vaadiyle kandırarak dolandırıcılık yaptığı” iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin 400 YTL adli para cezasına
çarptırıldı.

19

Kasım

2006

Newsweek, başörtüsü ve peçe tartışmasını kapak konusu yaptı. Dergi, “Bayrak dışında tarihte başörtüsü kadar hiçbir parça
bezin, özgürleştirmek ve ezmek, birleştirmek ve bölmek gibi bu kadar büyük gücü olmamıştı” ifadesini kullandı.

22

Kasım

2006

"Kemalizm gerilemeye tekabül eder" sözleri büyük tepki toplayan Prof.Dr. Atilla Yayla, Hürriyet Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı
televizyonda tartışmaya çağırdı. Çölaşan, Prof. Yayla ile aralarında geçen diyaloğu köşesine taşıdı.
Atatürk'ten "Bu adam" diye söz eden ve "Kemalizm gerilemeye tekabül eder" sözleri nedeniyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından ders verme yetkisi alınan Prof.Dr. Atilla Yayla dün Hürriyet Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı telefonla arayarak
televizyonda tartışmaya çağırdı.
Prof. Yayla'nın, Emin Çölaşan'a bir önerisi de, "Sizin köşenizde bir gün ben yazayım, bir gün siz yazın" oldu.
AB'DEN 450 BİN EURO ALMIŞ
Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Prof. Yayla, Çölaşan'a, yöneticiliğini yaptığı Liberal Düşence Topluluğu'nun Avrupa
Birliği fonlarından 450 bin Euro aldığını söyledi.

24

Kasım

2006

Küresel ekonomideki gelişmeler piyasanın bugünkü hareketinde belirleyici oldu. Yurt dışında Euro-dolar paritesinin seyri
Euro'nun güçlenmesini, doların ise zayıflamasına neden olurken Euro-dolar paritesi, Nisan 2005'ten bu yana ilk kez 1,30'un
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üzerine çıktı. Yurt içinde ise bu gelişme kurlara yükseliş olarak yansıdı. Serbest piyasada dolar 1,4840 YTL, Euro 1,9220
YTL'den güne başladı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,4705 YTL, en yüksek 1,4730 YTL, satışta en
düşük 1,4750 YTL, en yüksek 1,4785 YTL seviyesinde bulunuyor. Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,4750
YTL, Euro'nun satış fiyatı ise 1,9070 YTL olmuştu. Dolar, sabah gördüğü 1,48 YTL'nini üzerindeki seviyelerinden geri çekilerek
tekrar 1,47'ye indi. Euro ise 1,93 YTL seviyelerini test etti.
Emniyet, Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında devlet başkanlarına ve krallara yönelik protokolle korunacağını açıkladı. Bu yüzden
salı günü Ankara'da çarşamba günü ise İstanbul'da olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Böylece yollardaki tadilatlar nedeniyle son dönemde kronik hale gelen trafik problemine bir de Papa önlemleri eklenecek.
28

Kasım

2006

Vatikan Devlet Başkanı ve katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16'ncı Benedikt, Türkiye'de sıcak bir şekilde karşılandı. Papa'ya
ilk jesti uçağının kapısında karşılayan Başbakan Erdoğan yaptı. Papa, Erdoğan'ın bu jestine "Türkiye'yi AB'de görmek isteriz"
diyerek sıcak bir karşılık verdi. Vatikan'ın liderinin İslam'la ilgili açıklamalarının ardından sert çıkışlar yapan Diyanet Başkanı Ali
Bardakoğlu da Papa'ya sıcak bir karşılama yaptı.

31

Kasım

2006

Ayasofya Müzesi'ni gezdikten sonra Sultanahmet Camii'ne giden Papa 16. Benedikt, tarihi bir olaya imza attı ve müftüyle
birlikte dua etti.

1

Aralık

2006

İstanbul Üsküdar'da Marmaray arkeolojik kazılarında, daha önce bilinmeyen Roma ya da Erken Bizans dönemi limanına ait
olabileceği tahmin edilen buluntular ortaya çıkarıldı.

2

Aralık

2006

Avrupa Parlamentosu Hıristiyan Demokrat grubu üyesi Alman Renate Sommer, Türkiye karşısında Avrupa'nın masaya
yumruğunu vurması gerektiğini savundu. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye İlerleme Raporu'nda diplomatik bir dil kullanıldığını
söyleyen Sommer, “Son bir yılda Türkiye hiç ilerleme kaydetmedi. Reformlarda suskunluk yaşandı. İlerleme Raporu'nda bu yer
almıyor üstelik Kıbrıs'ın sorunlu durumu var” dedi.

4

Aralık

2006

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tüketici fiyatları endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 1.29 oranında artarken, üretici
fiyatları (ÜFE) endeksi ise yüzde 0.29 oranında geriledi. TÜFE'de bu yılın ilk 11 aylık dönemindeki artış yüzde 9.40, ÜFE'de ise
11.72'ye kadar yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde ise TÜFE'de yüzde 7.27, ÜFE'de ise yüzde 2.71 oranında artış yaşanmıştı.

7

Aralık

2006

Ve tavizler bitmek bilmiyor… Türkiye'nin, müzakerelerin devamı için Avrupa Birliği'ne yaptığı (AB) son dakika önerileri belli
oluyor. Hürriyet Brüksel Muhabiri Zeynel Lüle'nin bildirdiğine göre Türkiye, AB Dönem Başkanı Finlandiya'ya önerilerini
iletti. Ankara'nın Dönem Başkanı Finlandiya'ya ilettiği öneriler şöyle:
1- Türkiye, ek protokol çerçevesinde, iki limanını geçici olarak karşılıksız şekilde Kıbrıs Rum Kesimi'ne açacak,
2- KKTC'deki Ercan Havaalanı'nın açılmasına karşılık Türkiye'de bir havaalanı Kıbrıs Rum Kesimi'ne açılacak.
3- Türkiye'nin bu adımlarına karşılık AB de, KKTC'ye uygulanan izolasyonların kaldırılması için adım atacak.

8

Aralık

2006

Başbakan Erdoğan, ‘Kıbrıs'ı veriyoruz' eleştrilerine sert yanıt verdi. Erdoğan, “Biz emin adımlarla yürüyoruz, siyaset netice alma
sanatıdır. Merak etmeyin kimse masada Kıbrıs'ı alamaz” dedi.
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9

Aralık

2006

Ne diyeceğimi bilmiyorum… Afyonkarahisar'da konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs konusunda
Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi verilip verilmediği konusunda, “Sözlü görüşmeler için de Çankaya'yı mı
soracağız ve yahut da ilgili bazı kuruluşlara mı soracağız?” diye eleştirdi.

10

Aralık

2006

Keşke gurur duyabilsem, yazık çok yazık… Orhan Pamuk, Stockholm'de düzenlenen törende Nobel Edebiyat Ödülü'nü İsveç Kralı
16'ncı Karl Gustav'ın elinden aldı. Nobel Ödül Komitesi üyesi Profesör Horace Engdahl, Pamuk'u sahneye davet ederken Türkçe
konuştu ve "Sayın Orhan Pamuk, sizi ödülünüzü almak üzere buraya davet ediyorum" dedi.

11

Aralık

2006

Diyarbakır'daki askeri lojmanda meydana gelen patlama sonucu oluşan enkazın altından 5 kişinin cesedi çıkarıldı. Enkaz altında
olduğu bildirilen 3 kişinin kurtarılması çalışmaları sürüyor.

14

Aralık

2006

Türk Hava Yolları Uçak Bakım Başkanı Şükrü Can'ı görevinden eden apronda deve kurban etme skandalında şok…

17

Aralık

2006

İstanbul Bostancı'daki alt yapı çalışması sırasında doğal gaz ana hattının delinmesinin ardından bu kez de Beşiktaş'ta İGDAŞ'a
ait doğal gaz ana hattı delindi.

19

Aralık

2006

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 21.15'de Balıkesir ili
sınırları içindeki Marmara Denizi'nin Bayramdere açıklarında bir deprem meydana geldi.

20

Aralık

2006

AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin Türkiye'nin beklentisi
doğrultusunda dört değil Kıbrıs Rum Yönetimi'nin istediği gibi bir başlıkta açılması konusunda uzlaşıya varıldı. Brüksel'de
gerçekleştirilen COREPER toplantısından, Türkiye ile müzakerelerin sadece “İşletmeler ve Sanayi Politikaları” faslında açılması
kararı çıktı. Oysa Türkiye ve AB içinde Türkiye'yi destekleyen ülkeler, dört faslın açılmasını umuyordu.

27

Aralık

2006

Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak “Köşk'e 354 yetmez” iddiası
CHP'yi harekete geçirdi. Genel Başkan Deniz Baykal, Erdoğan aday olursa, oylamaya katılmayacaklarını açıkladı. TBMM Başkanı
Bülent Arınç da 1980 sonrası cumhurbaşkanlarının seçimlerine ilişkin detaylı bilgi istedi.

31

Aralık

2006

IRAK'ın Zaho kentinde, devrik lider Saddam Hüseyin'in idamını kutlayan Kürtler'in havaya açtığı ateşte, Türk kamyon şoförü
Asker Ençkü başınadan vurularak hayatını kaybetti.

2007 yılı zihinlerdedir diye kısaca bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Özellikle AKP hükümetinin “sözde” ekonomik “başarılarına” pek
değinmeyeceğim…
4

Ocak

2007

TÜİK'e göre enflasyon, 2006 yılında ÜFE bazında yüzde 11,58 , TÜFE bazında yüzde 9,65 olarak gerçekleşti. 2006 yılı enflasyon
hedefi yüzde 5 idi.

5

Ocak

2007

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Emre Taner, teşkilatın 80. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ''ulus
devletin tehdit altında olduğunu'' ifade etti. Taner, ''Türkiye'nin, gerek stratejik, gerekse jeopolitik önemi nedeniyle kendisini
hiçbir zaman olayların akışına bırakma ya da 'bekle-gör-tavır al' taktiği ile sınırlama lüksüne sahip olmadığını'' belirttiği
açıklamada, ''Yalnız savunma pozisyonunda olmak Türkiye'ye haiz şartlar nedeniyle kabul edilemez bir davranış olacaktır''
görüşüne yer verdi.

6

Ocak

2007

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bir gazeteye yaptığı açıklamada, KKTC'deki Lokmacı Kapısı'nın açılmasında
bir sakınca görmediklerini, ancak bu tür adımların, karşılıklı olarak eş zamanlı atılması gerektiğini bildirdi. Genelkurmay
Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise KKTC'deki Lokmacı Kapısı'nın açılması ve bölgedeki askerlerin çekilmesi konusunda
Başkanlığın görüşlerinin hükümete iletildiği, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın ziyareti sırasında da bu görüşlerin
kendisine aktarıldığı, olayın güvenlik sorunu yaratacağı ve bunun üzerinde ulusal bir uzlaşının bulunmadığı belirtildi.
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8

Ocak

2007

Başbakan Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, ''cumhurbaşkanı adayı konusunda CHP ile uzlaşmak zorunda
olmadıklarını, CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nu terk etmesi halinde seçimin yapılacağını'' belirtti.

19

Ocak

2007

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink, İstanbul'da gazete binasının önünde uğradığı silahlı saldırıda
yaşamını yitirdi.

20

Ocak

2007

Hrant Dink'in öldürülmesi olayının zanlısı O.S, Samsun'da yakalandı.

23

Ocak

2007

Hrant Dink'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze töreninde açılan ''Hepimiz Hrant'ız'' ve ''Hepimiz Ermeniyiz'' yazılı
pankartlar tartışmalara neden oldu.
Yapımına 16 yıl önce başlanan ve yaklaşık 1 milyar dolara mal olan Bolu Dağı Tünelinin İstanbul'a gidiş yönü, Başbakan
Erdoğan ve İtalya Başbakanı Romano Prodi tarafından açıldı.

24

Ocak

2007

Maliye Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, parti liderleri, iş
adamları ve bazı gazetecilerin mal varlığı ile vergi bilgilerine usulsüz olarak girildiği iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma
başlatıldı.

24

Ocak

2007

Eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2

Şubat

2007

Gazeteci Hrant Dink'in katil zanlısı O.S'nin Samsun'da yakalanmasının ardından Türk bayrağı önünde görüntülerinin çekilmesi ile
ilgili olarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığında
görevli 4 personelinin de görev yeri değiştirildi.

7

Şubat

2007

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Yalova'da yaptırdığı bazı binalar 17 Ağustos Marmara Depreminde yıkılan müteahhit Veli Göçer'in 18
yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onadı.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezasının, yasa gereği, ''ağırlaştırılmış müebbet hapse
dönüştürülürken duruşmalı yapılması gerektiği'' yönündeki istemi reddetti.

14

Şubat

2007

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eyüp Belediye Başkanlığı'nın, belediye sosyal tesislerinin, teleferik üst ayağının ve Piyer
Loti Kahvesi'nin bulunduğu tepeye ''Eyüp Sultan Tepesi'' adı verilmesi teklifini reddetti.

16

Şubat

2007

İstanbul'da, sinagog, İngiltere Başkonsolosluğu ve bir banka binasına düzenlenen saldırılarla
ilgili açılan dava sonuçlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanmasında faaliyet
gösterdikleri belirtilen sanıklardan Louai Sakka ile 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 sanık hakkında da müebbet
hapis cezası verdi.

21

Şubat

2007

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü; 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

26

Şubat

2007

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü Hizbullah adına 1990-1994 yılları arasında çok sayıda kişinin öldürülmesi ve
yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 13 yıldır yargılanan 34 sanıktan 20'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına çarptırdı.

28

Şubat

2007

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, bir gazetede yer alan ''Türkiye ileride eyalet sistemine geçebilir'' şeklindeki açıklamaları
tepkilere neden oldu.

1

Mart

2007

Adalet Bakanlığı, terör örgütü elebaşının Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen kişilere tanınan tüm
haklardan yararlandığını, bugüne kadar ciddi bir sağlık probleminin de olmadığını bildirdi. Terör örgütü elebaşının avukatları,
Roma'da, ''saç örnekleri aldıkları Öcalan'ın zehirlendiğini'' iddia etmişlerdi.

4

Mart

2007

DTP'li 54 belediye başkanının Diyarbakır'daki toplantısının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in
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okuduğu basın açıklamasında, ''zehirlenme'' iddialarına yer verilerek, ''bölgedeki gerilimin bambaşka boyutlara taşınacağı'' öne
sürüldü.
5

Mart

2007

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir eğitim uçağı, Manisa'nın Sancaklıiğdecik beldesi yakınlarında düştü, Pilot Teğmen Barış
Çakır şehit oldu.

6

Mart

2007

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, Atatürk'e hakaretler içeren görüntülerin yer aldığı Youtube'a erişim yasağı koydu.Gündem gazetesinin yayını, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki ayrı kararıyla durduruldu.

9

Mart

2007

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Alaattin Çakıcı'yı, Tevfik Nurullah Ağansoy'un öldürülmesi olayının ''azmettiricisi'' olduğu
gerekçesiyle 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

10

Mart

2007

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, Diyarbakır Asker Hastanesindeki askerleri ziyareti sırasında, Irak'ın
kuzeyinde, büyük çoğunluğu Türkiye sınırına yakın bölgelerde olmak üzere 3500-3800 dolayında teröristin bulunduğunu
söyledi.

12

Mart

2007

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü elebaşının zehirlendiği iddiasına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından
alınan raporda, ''hükümlü hakkında öne sürülen zehirlenme iddialarının tamamen asılsız olduğunun kesin olarak tespit
edildiğini'' bildirdi.

19

Mart

2007

Kocaeli ve bölge illerindeki sanayi kuruluşlarına yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü PKK
mensuplarına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı, 11 kilo 730 gram A-4 tipi plastik patlayıcı ele geçirildi.
Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Emin Şirin, Başbakan Erdoğan hakkında, 14 Ocak 2000 tarihinde Avustralya'da ''bir radyo
konuşmasında terör örgütü elebaşına 'sayın' diye hitap ettiği; şehitlerden 'kelle' diye söz ettiği ve suçluyu övdüğü'' iddiasıyla
suç duyurusunda bulundu.

20

Mart

2007

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın geçmişte Avustralya'da bir radyoya verdiği mülakatta, terör örgütü
elebaşından söz ederken ''sayın'' ifadesini kullandığını öne sürerek, ''Öcalan'a 'sayın' diyen kişinin cumhurbaşkanı olmaması
gerektiğini'' söyledi.

22

Mart

2007

İş adamı Kadir Has, İstanbul'da yaşamını yitirdi.

23

Mart

2007

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, mayın patlaması sonucunda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

26

Mart

2007

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakan Erdoğan hakkında, terör örgütü elebaşına ''sayın'' dediği iddiaları üzerine inceleme
başlattı. Erdoğan, başlatılan incelemeyle ilgili olarak, ''Müflis tüccarlarla işim yok'' dedi.

29

Mart

2007

Haftalık Nokta Dergisi, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen günlükten bölümler yayımladı.

30

Mart

2007

Genelkurmay Askeri Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Nokta Dergisi'nde yer verilen Genelkurmay'ın basın ve yayın organlarına
ilişkin medya değerlendirmesine ait metnin ilgili şube müdürlüğündeki bir görevli tarafından hazırlanan ''taslak bir metin''
olduğu ve 12 Ekim 2006 tarihinde çalındığı belirtilerek, metindeki bilgilerin ''yurt dışı bağlantılarla ilişkili olarak ülkenin siyasi
ortamı nazara alınmak suretiyle 8 Mart 2007 tarihine kadar bekletilerek kamuoyuna sunulmasının'' dikkat çekici olduğu
kaydedildi.

1

Nisan

2007

TMSF, Sabah-Atv Grubuna el koydu.

3

Nisan

2007

Martta TÜFE artışı 0,92 , ÜFE ise 0,97 oldu. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 10,86 , ÜFE'de ise yüzde 10,92 olarak gerçekleşti.

4

Nisan

2007

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Nokta Dergisinde yayımlanan ve emekli Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen
günlükten anlatımlar içeren habere ilişkin inceleme başlattı.

237

7

Nisan

2007

İtalyan petrol şirketi ENI'nin ortağı Merpa'nın Nijerya'daki projesinde çalışan iki Türk mühendis silahlı kişilerce kaçırıldı.
Bitlis'te, teröristlerce döşenen mayına basan 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şırnak'taki çatışmada ise 2 güvenlik görevlisi
ve 1 geçici köy korucusu şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

8

Nisan

2007

Bitlis, Şırnak ve Bingöl'de, çatışmalar ile teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucunda 9 asker şehit oldu.

10

Nisan

2007

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, ''Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidine
karşı Irak tarafının alması gereken önlemlere ilişkin olarak Irak Hükümetine verilen nota ve bundan sonra takip edilecek siyasi,
ekonomik ve diğer yaklaşımlar üzerinde durulmuştur'' denildi.
Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, Mehmet Gökşin Göl adlı kişi tarafından kaçırılarak
Esenboğa Havalimanı'na indirildi; hava korsanı daha sonra teslim oldu.

12

Nisan

2007

“SÖZDE DEĞİL ÖZDE CUMHURBAŞKANI” Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, düzenlediği basın toplantısında,
''Hem vatandaş hem de TSK'nın bir personeli olarak, Cumhuriyetin temel değerlerine sözde değil özde bağlı olacak bir kişinin
Cumhurbaşkanı seçilecek olmasını umut ediyoruz'' dedi.
SINIR ÖTESİ OPERASYON GEREKLİLİĞİ Orgeneral Büyükanıt, terör örgütüne yönelik olarak Irak'ın kuzeyine operasyon
yapılmasının fayda sağlayacağını da ifade ederek, ''Bir hudut ötesi operasyon yapılması için bir siyasi kararın ortaya çıkması
lazım'' diye konuştu.''Andıç'' tartışmalarıyla ilgili olarak ''TSK'da akreditasyon vardır, doğrudur. Bu andıç taslaktır. Samimi
olarak söylüyorum, ben görmemiştim daha'' diyen Orgeneral Büyükanıt, emekli olan Deniz Kuvvetleri Komutanına ait olduğu
öne sürülen bazı günlük notların yayınlanmasını değerlendirirken, ''Genelkurmay Başkanlığı'nın elinde bu konuyla ilgili hiçbir
belge, bilgi yoktur. Bunu açıkça ifade edeyim'' dedi.

13

Nisan

2007

Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda, polis ekiplerince Nokta dergisinde arama yapıldı ve bazı
evraklara el konuldu.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Harp Akademileri'nde verdiği konferansta, ''Türkiye'nin laik düzenini ve Cumhuriyet'in
çağdaş kazanımlarını hedef alan etkinlikler ile dini politikaya yansıtma çabaları toplumsal gerginlikleri artırmaktadır'' dedi.
''Türkiye'de siyasal rejimin, Cumhuriyet kurulduğundan beri, hiçbir dönemde günümüzde olduğu kadar tehlikeyle karşı karşıya
kalmadığını'' ifade eden Sezer, ''Laik Cumhuriyet'in temel değerleri ilk kez açıkça tartışma konusu yapılmaktadır'' diye konuştu.

14

Nisan

2007

Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen, bazı siyasi partilerle sivil toplum örgütlerinin desteklediği ''Cumhuriyet
Mitingi'', Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda yapıldı.
İzmir'den Kapadokya'ya geziye giden öğrencileri taşıyan otobüs Aksaray yakınlarında kamyonla çarpıştı. Kazada, 33 kişi öldü,
34 kişi yaralandı.

15

Nisan

2007

“Diğerleri” dinsizdi çünkü!?...
Ankara'da ''Turgut Özal Ödülleri'' törenine katılan TBMM Başkanı Bülent Arınç, ''Sivil, dindar ve demokrat cumhurbaşkanı
taraftarları ile onun tam tersi tanımların tartışması son 50 yıldır hiç bitmedi. Bugün de tartışmanın adı budur. Meclisimizin sivil,
dindar ve demokrat bir cumhurbaşkanı seçecek olmasına yine itiraz ediliyor'' dedi.

16

Nisan

2007

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi.

18

Nisan

2007

Malatya'da, Hristiyanlık ile ilgili kitaplar dağıtan Zirve Yayınevi'ni basan saldırganlar, biri Alman 3 kişiyi boğazını keserek
öldürdü.

238

21

Nisan

2007

''Darbe iddiaları'' ve ''andıç'' haberleriyle gündeme gelen Nokta Dergisi'nin yayını, sahibi tarafından durduruldu.

23

Nisan

2007

Hatay'ın Hassa ilçesi ile Şırnak kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi
yaralandı.

24

Nisan

2007

Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı adaylığı
için TBMM Başkanlığına başvurdu.

25

Nisan

2007

Nurullah İlgün adlı kişi Ankara'da YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'e yönelik saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan, aynı gün
AŞTİ'de yakalandı.

26

Nisan

2007

İstanbul Şirinevler'de 6 katlı bir apartman çöktü. Daha önce boşaltılan binanın enkazının altından bir kişi yaralı kurtarıldı.

27

Nisan

2007

TBMM Genel Kurulu'nda 11. cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ilk tur oylamada Abdullah Gül, 357 oy olarak, Anayasa'nın
öngördüğü 367 oyu sağlayamadı. TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıkladığı ilk tur sonucuna göre oylamaya 361 milletvekili
katıldı. CHP, oylamada ''toplantı yeter sayısının 367'yi bulmadığı'' iddiasıyla, ilk turun iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde gece yarısına doğru yayımlanan açıklamada, son günlerde, Cumhurbaşkanlığı
seçimi sürecinde öne çıkan sorunun, laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumda olduğu belirtilerek, ''Bu durum, Türk
Silahlı Kuvvetleri tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve
laikliğin kesin savunucusudur'' denildi.''Milli bayramlara alternatif kutlamalar'' gibi faaliyete girenlerin ''Halkın dini duygularını
istismar etmekten çekinmediği, devlete açık bir meydan okumaya dönüştüğü'' belirtilen açıklamada, buna örnek gösterilen bazı
etkinliklere yer verildi. Açıklamada, ''Özetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün, 'Ne mutlu Türküm diyene!'
anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu niteliklerin
korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını
muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir'' denildi.
Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Alper Görmüş hakkında, emekli Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen
günlüğe ilişkin haber nedeniyle 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

28

Nisan

2007

Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Genelkurmay açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, ''Bu
açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır.
Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması
demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez'' dedi. Genelkurmay Başkanlığı'nın, ''hükümetin emrinde, görevleri Anayasa ve
yasalarla tarif edilmiş bir kurum'' olduğunu ifade eden Çiçek, ''Anayasamıza göre, Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden
dolayı Başbakana karşı sorumludur. Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmayın internet sitesinde
yayınlanmasındaki zamanlama manidardır'' diye konuştu.

28

Nisan

2007

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği iddialarıyla ilgili ortak açıklama yapan
DTP'li 54 belediye başkanı hakkında soruşturma başlattı.

1

Mayıs

2007

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasında, toplantı yeter sayısı için TBMM'de 367 milletvekili
bulunmadığı gerekçesiyle açtığı davada, ilk tur oylamayı Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi ve yürürlüğünü
durdurdu.
Diyarbakır'da askeri helikopter düştü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.- Anavatan Partisi MKYK Üyesi İbrahim Yaşar Dedelek,
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partisinden istifa etti.
2

Mayıs

2007

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirirken ''Bu, demokrasiye sıkılmış bir
kurşundur'' dedi. Erdoğan, daha sonra bu sözleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''O tamamıyla Sayın Baykal'ın ifadelerine
yönelik benim kullandığım ifadedir'' dedi.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Hukuka aykırı açıklama ve yayınların Anayasa'nın 138. maddesinin
açık hükmüne ters düştüğü ve TCK anlamında ise suç sayılacağı izahtan varestedir. Mahkeme kararını verdikten sonra yapılan
'hukukun katledildiği, demokrasiye kurşun sıkıldığı' gibi açıklamalar amacını aşan ve kurumu hedef gösteren aynı sorumsuz
davranışlar kapsamında değerlendirilmektedir'' denildi.

3

Mayıs

2007

Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin, ''ortaöğretimden ayrılan, mezun olan ve
yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara'' Açıköğretim Lisesi'ne geçiş olanağı tanıyan hükmünün de aralarında bulunduğu
bazı maddelerini iptal etti.
TÜİK verilerine göre, Nisan ayında TÜFE yüzde 1,21 , ÜFE yüzde 0,80 arttı. Nisan itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde
10,72 , ÜFE'de yüzde 9,68 oldu.

5

Mayıs

2007

Manisa, Çanakkale ve Mersin'de, çeşitli sivil toplum örgütlerince ''Cumhuriyete Sahip Çıkalım'' mitingi düzenlendi.

6

Mayıs

2007

Şırnak kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, iki asker şehit oldu

12

Mayıs

2007

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Özkanlar semtinde kurulan pazar yerine yapılan bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

13

Mayıs

2007

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle düzenlenen ''Cumhuriyet Mitingi'' İzmir'de yapıldı.
15

Mayıs

2007

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu 1 teğmen ile 1 uzman onbaşı şehit oldu, 4 güvenlik
görevlisi yaralandı.

17

Mayıs

2007

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP ve DSP'nin ''seçimlerde işbirliği yapma kararı'' aldıklarını açıkladı.
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18

Mayıs

2007

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kamuoyunda ''Adnan Hoca'' olarak tanınan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık
hakkındaki davanın zaman aşımından ortadan kaldırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını esastan bozdu.

20

Mayıs

2007

Çeşitli sivil toplum örgütlerince düzenlenen ''Cumhuriyet Mitingi''nin sonuncusu Samsun'da yapıldı.

22

Mayıs

2007

Ankara'nın Ulus semtindeki Anafartalar Çarşısı önündeki patlamada 6 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 91 kişi yaralandı.

24

Mayıs

2007

Şırnak'ta Bestler Dereler mevkisinde mayın patlaması sonucunda 7 güvenlik görevlisi şehit oldu, 10 güvenlik görevlisi yaralandı.

25

Mayıs

2007

Cumhurbaşkanı Sezer, cumhurbaşkanının 5 yıllığına halk tarafından seçilmesini, milletvekili genel seçiminin 4 yılda bir
yapılmasını ve TBMM'nin seçimler dahil toplantı yeter sayısının 184 olmasını öngören anayasa değişikliğini TBMM'ye iade etti.
Şırnak'ta teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Vedat Dayıoğlu için İzmir'de,
Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın da katıldığı cenaze töreni
düzenlendi.

27

Mayıs

2007

Genelkurmay Başkanlığı, ABD'ye ait iki F-16 uçağının, 24 Mayıs günü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hakkari Üzümlü
Mevkii’nde Türk hava sahasını 4 dakika ihlal ettiğini bildirdi.

29

Mayıs

2007

İşinize geldi mi Demokrat, özgürlükçü, yasal… İşinize gelmedi mide… Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin
cumhurbaşkanı seçimi konusundaki kararı ile ilgili olarak, ''Çok açık konuşuyorum; bu, yargı için talihsizdir, yüz karasıdır.
Çünkü açık, net her şey ortada'' dedi.

30

Mayıs

2007

Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, düzenlediği basın toplantısında, ''Başbakanın hukukun üstünlüğü ve yargı kararlarının
tartışmasız bağlayıcılığı ilkelerini dışlayan, üstlendiği görev ve devlet adamı sorumluluğu ve ciddiyeti ile bağdaşmayan, tehdit,
hakaret ve husumet içeren söylemleri mahkememizi doğrudan hedef göstermektedir'' dedi.

4

Haziran

2007

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kocatepe Jandarma Karakoluna yönelik saldırıda 7 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi
yaralandı. Şehit Erdem Erkaçtı'nın ikiz kardeşinin de asker olduğu belirtildi.

7

Haziran

2007

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, olası bir sınır ötesi operasyon konusunda ''siyasi direktife ihtiyaçları
olduğunu'' belirterek, ''Türk askeri kabadayı değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin esasları ve prensipleri vardır. Ülkenin menfaatleri
vardır. Ne yapacağımızı bilen insanlarız'' dedi.
Siirt-Şirvan karayolunda teröristlerce döşenen mayının patlatılması sonucunda 4 asker şehit oldu, 6 güvenlik görevlisi yaralandı.

9

Haziran

2007

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucunda 1 yarbay, 1 binbaşı ve 1 er
şehit oldu; 4 asker yaralandı.
Bu yıl uluslararası statüye kavuşan Adana 14. Altın Koza Film Festivali'nde ''En İyi Film Ödülü'' Sırrı Süreyya Önder ve
Muharrem Gülmez'in yönettiği ''Beynelmilel'' filmine verildi.

11

Haziran

2007

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerin cenaze
töreninde hükümet yetkilileri ile TBMM Başkanı Bülent Arınç'a tepki gösterildi.

12

Haziran

2007

Erdoğan, Kuzey Irak'a yapılacak olası bir operasyon konusunda, ''Bu konu konuşulmaz, bu konuyla ilgili yapılması gereken
varsa yapılır. Her zaman gelen rakamlar var. Nedir bunlar? Kuzey Irak'ta 500 tane terörist var. Türkiye'de dağlarda 5 bin
terörist var. Şimdi Türkiye'deki 5 bin teröristle ilgili mücadele bitti mi? Yani bu halledildi mi Kuzey Irak'taki 500 kişiyle uğraşma
safahatına gelinecek'' dedi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın Kuzey Irak'a olası bir operasyon konusundaki açıklamalarına ilişkin,
''(Türkiye'deki teröristlerle mücadele bitti mi ki sıra Iraktakilerle mücadeleye gelsin) demek Türkiye'deki terörün Irak'tan
beslendiği gerçeğini görmezlikten gelmek demektir'' açıklamasında bulundu.
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13

Haziran

2007

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyü yolunda teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 1
binbaşı şehit düştü, 2 er yaralandı.
İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduya düzenlenen operasyonda 28 el bombası ve 18 patlayıcı fünye ele geçirildi. Ev sahibi
Mehmet Demirtaş, yeğeni Ali Yiğit ile patlayıcıların sahibi olduğu iddia edilen Kuvayi Milliye Derneği İstanbul İl Başkanı emekli
astsubay Oktay Yıldırım gözaltına alındı.
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan kızı Kübra Gül'e diplomasını verdi.
Kübra Gül'ün törene türbanlı olarak katılması tartışma yarattı.

14

Haziran

2007

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit düşen binbaşı Murat Özyalçın'ın cenazesinin İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda kişisel
eşyalarının bulunduğu bir bavulla aynı kamyonette taşınması ''çok kısa bir süre de olsa şehit cenazesine hassasiyet
gösterilmediği'' eleştirilerine yol açtı.

16

Haziran

2007

Şırnak ile Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce döşenen mayınların patlaması sonucunda 1 er şehit düştü, 5 asker yaralandı.

18

Haziran

2007

YÖK, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Gül'ün kızı Kübra Gül'ün Bilkent Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine türbanla
katılmasıyla ilgili olarak üniversite yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

19

Haziran

2007

CHP, ''Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, milletvekili genel seçimlerinin 4 yılda bir yapılması ve TBMM toplantı yeter
sayısının seçimler dâhil 184 olması'' yönünde Anayasa'da değişiklik yapan 5678 sayılı yasanın ''şekil yönünden'' iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

20

Haziran

2007

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD'de, bir düşünce kuruluşunun toplantısında ortaya konulduğu iddia edilen
senaryonun TSK ile ilişkilendirilmeye çalışılmasının ''ibret ve üzüntüyle izlendiği'' belirtilerek, ''TSK tarafından da kabul edilmesi
mümkün olmayacak böyle bir senaryodan yola çıkılarak yapılan açıklama ve yorumların hangi amaca hizmet ettiği, üzerinde
düşünülmesi gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir'' denildi.

21

Haziran

2007

Bodrum Gündoğan'da çıkan orman yangınında 10 hektarlık bir alan zarar gördü.

24

Haziran

2007

Tunceli'nin Ovacık ilçesi karayolu üzerindeki Karşılar Jandarma Karakoluna, teröristlerce saldırı düzenlendi. Olayda, saldırıda
kullanılan akaryakıt tankerinin sürücüsü ve 1 terörist öldü.

26

Haziran

2007

Şırnak ve Ağrı'da teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucunda 2 asker şehit düştü.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta etkili oldu.

27

Haziran

2007

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turunda toplantı yeter sayısının 367 olduğu yönündeki
kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçede, 367 oy koşulunun ''Anayasa'nın, Cumhurbaşkanı seçiminin
uzlaşmaya dayanması amacına yönelik olduğu'' belirtildi.
TSK komuta kademesince, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulunuldu. Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, terörle mücadelenin, ''terörün diğer boyutları ile de silahlı mücadeledeki kararlılığa eşdeğer
bir mücadeleyi gerektirdiğini'' belirterek, ''Terörle mücadeleyi sadece silahlı mücadeleye indirgediğimiz zaman, bu mücadeleden
çok başarılı olmamızın beklenmemesi lazım. Şunu biz iddia edemeyiz, 'Kuzey Irak'a girip PKK'yı bitiririz' diyemezsiniz ama ne
yaparsınız? Bundan önce yaptığımız gibi darbe vurursunuz. Bu da çok büyük fayda sağlar'' dedi. Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral İlker Başbuğ ise 1800-1900'ü yurt içinde, 3350-3750'si yurt dışında olmak üzere toplam 5150-5650 terörist
olduğunu söyledi. Başbuğ, 2008'den itibaren komando tugaylarında yedek subayların görev almayacağını, 2009'dan itibaren de
er ve erbaşların yerini uzman çavuşların alacağını bildirdi.
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbakan Erdoğan'ın, terör örgütü elebaşına ''sayın'' dediği iddiasına ilişkin soruşturmada,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.
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30

Haziran

2007

Tunceli-Erzincan karayolunda, teröristlerce yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi şehit
oldu.

22

Temmuz

2007

Türkiye genel seçime gitti. AKP tek başına iktidar olacak çoğunluğu alarak sandıktan çıktı.

1

Ağustos

2007

Tunceli'de başlatılan operasyonda 3 güvenlik görevlisi şehit düştü, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağustos

2007

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, ''Ankara'da nüfus ne kadar az olursa su sıkıntısının o kadar rahat
çözüleceğini'' belirterek, ''Bu 2-3 ay içinde vatandaşlarımız diğer şehirlere giderek anne ve babalarını ziyaret etseler iyi olur''
sözleri tartışma yarattı.

4

Ağustos

2007

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, mayın patlaması sonucu 3 asker şehit düştü, 1 asker yaralandı.

6

Ağustos

2007

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AKP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan'ı, 60. Hükümeti kurmakla
görevlendirdi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile meyve yüklü kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi öldü.

12

Ağustos

2007

Siirt'in Eruh ilçesinde, teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 asker ile 2 sivil yaralandı.

13

Ağustos

2007

Bostancı-Yenikapı Avşa Adası seferini yapan, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'ye (İDO) ait deniz otobüsü, Zeytinburnu açıklarında
bir yük gemisi ile çarpıştı, 48 kişi yaralandı.

18

Ağustos

2007

Lefkoşa-İstanbul seferini yapan AtlasJet'e ait uçak iki hava korsanı tarafından kaçırıldı. Yakıt ikmali yapılmak üzere Antalya
Havalimanı'na indirilen uçaktaki Momnen Abdül Talikh ile Mehmet Raşat Özlü adındaki iki korsan, yaklaşık 6 saat süren eylemin
ardından teslim oldu.

24

Ağustos

2007

Samsun'da aşırı yağış sonucu meydana gelen su baskınlarından kentin büyük bölümü etkilendi, yıldırım düşmesi sonucu bir kişi
hayatını kaybetti.

25

Ağustos

2007

Şırnak'ta, arazide arama faaliyetini sürdüren güvenlik güçlerine Uzungeçit mevkisinde teröristlerce ateş açılması üzerine çıkan
çatışmada 2 uzman çavuş şehit düştü, 10 terörist etkisiz hale getirildi.

28

Ağustos

2007

TBMM’de dün yapılan oylamayla, aylardır süren tüm tartışmalar noktalandı ve Abdullah Gül, 339 oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin
11. Cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk ve İnönü’den sonra en genç Cumhurbaşkanı olarak Köşk’e çıkan Abdullah Gül, ayrıca
bakanlıktan bu en yüksek makama çıkan ilk kişi de oldu. Gül'ün andiçme törenini CHP, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet
komutanları izlemedi.

11

Eylül

2007

Ankara'da Sıhhiye Katlı Otoparkı'nda patlayıcı yüklü bir minibüs bulundu. Patlayıcılar yaklaşık 3 saatte etkisiz hale getirildi.
Ankara Valiliği, patlayıcıların, daha önce Mersin ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda ele geçen
malzemelerle örtüştüğünü açıkladı.

17

Eylül

2007

İstanbul'un trafik sorununun bir bölümüne çözüm olması beklenen Küçükçekmece-Topkapı arasındaki ''Metrobüs'' adı verilen
ulaşım sistemi hizmete girdi.

19

Eylül

2007

Bitlis'te, bir grup terörist Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı'na uzun menzilli silahlarla saldırdı. Saldırıda, Dışişleri Bakanı Ali
Babacan'ın akrabası Jandarma Er Erkut Babacan şehit oldu.

25

Eylül

2007

TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, TZOB, TESK'ten anayasa çalışmaları konusunda yapılan ortak açıklamada, ''Biz sivil toplum
kuruluşları olarak, yeni bir anayasa ihtiyacını çok net olarak görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucusudur. Bunu
kimsenin silmeye gücü yetemez. Onun için bu tip boş hayal ve kaygılardan herkesin kurtulması lazım'' ifadelerine yer verildi.
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27

Eylül

2007

Bitlis'te mayın patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.

29

Eylül

2007

Eski bakanlardan Dr. Yıldırım Aktuna, İstanbul'da vefat etti.

7

Ekim

2007

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki bir askeri time teröristlerce düzenlenen saldırıda 1'i astsubay 13 asker şehit oldu.

8

Ekim

2007

Şırnak'taki saldırının ardından teröristlere yönelik operasyonlar sürerken, Namaz Dağı'nda mayına basan bir uzman çavuş,
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki çatışmada ise bir er şehit düştü.

14

Ekim

2007

Irak'ın kuzeyine askeri harekat düzenlenmesi için hükümete bir yıl süreyle izin veren tezkere TBMM'ye sevk edildi.

21

Ekim

2007

Hakkari-Dağlıca'da konuşlu piyade taburuna teröristlerce sabaha karşı düzenlenen saldırıda 12 asker şehit düştü, 16 asker
yaralandı, 8 askerle irtibat kesildi. Saldırı sırasındaki çatışma ve ardından gerçekleştirilen operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale
getirildi.

29

Ekim

2007

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A-380, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.
Tunceli'deki operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

31

Ekim

2007

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ABD'de tedavi
gördüğü hastanede vefat etti.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cudi dağında teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay ve 2 uzman çavuşun
şehit düştüğü, 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

4

Kasım

2007

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki terörist saldırıdan sonra irtibat kesilen 8
personelin TSK bünyesine katıldığını bildirdi.
Prof. Dr. Erdal İnönü'nün cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

5

Kasım

2007

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağlıca'daki terörist saldırının ardından irtibat kesilen 8 askerin Türkiye'ye getirilmesi süreciyle
ilgili olarak DTP'li milletvekilleri Osman Özçelik, Aysel Tuğluk ve Fatma Kurtulan hakkında inceleme başlattı.

6

Kasım

2007

Tunceli'de Uzunçayır Jandarma Karakoluna teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda Uzman Çavuş Bahtiyar Şimşek şehit düştü.

11

Kasım

2007

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki askeri birliğe saldırısı sırasında irtibat kesilen 8 asker, Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından tutuklandı.

13

Kasım

2007

Şırnak'taki çatışmada bir üsteğmen ile 3 asker şehit oldu.

20

Kasım

2007

Edirne'de, Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması ve yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi, Türkiye'nin Yunanistan'a
açılan kapısı Pazarkule kapandı.

30

Kasım

2007

İstanbul-Isparta seferini yapan Atlasjet'e ait uçak, Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında düştü. Kazada, 7'si mürettebat 57
kişi öldü.

1

Aralık

2007

TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek için verilen yetki çerçevesinde ilk operasyonu gerçekleştirdi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinin güneydoğusunda Irak hudutları içinde tespit edilen 50-60 kişilik bir terörist grubuna ateş destek
vasıtalarıyla operasyon düzenleyen TSK, gruba önemli ölçüde zayiat verdirdi.

4

Aralık

2007

Şırnak Küpeli Dağı bölgesinde 4'ü kadın 2'si erkek 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir subay şehit düştü.
Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında, ''otel masraflarını, Isparta'da düşen Atlasjet uçağının
kiralandığı World Focus havacılığa ödettirdiği'' iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

8

Aralık

2007

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in 4 yıldır yürüttüğü görevi sona erdi. Teziç'in dönemindeki faaliyetleri içeren ''YÖK Faaliyet
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Raporu'' yayımlandı. Raporda, ''Hükümetler, öğretim üyesi yetiştirmek için yeterli kadro vermek yerine, şartları oluşmadan yeni
üniversite açma politikasını tercih etmişlerdir'' denildi.
10

Aralık

2007

Cumhurbaşkanı Gül, Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in görev süresinin dolmasıyla boşalan YÖK üyeliği ve YÖK Başkanlığı'na Prof. Dr.
Yusuf Ziya Özcan'ı seçti. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Aybar Ertepınar ise bu görevinden istifa etti.
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık sahili yakınında kaçakları taşıyan tekne battı. Yaklaşık 85 kişinin bulunduğu bildirilen
tekneden 7 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 43 kişinin cesedi karaya vurdu.

16

Aralık

2007

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin, Hakurk bölgeleri ile derinlikteki Kandil Dağı'nın Irak tarafında kalan kesimlerinde tespit edilen
terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının saat 01.00'den itibaren uyguladığı geniş kapsamlı hava
harekatı, ardından da Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uzun menzilli silahlarla vuruldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ''PKK artık ayağını denk alsın. Unutmasın ki
artık bizim için PKK'nın oradaki kampları ve hareketleri BBG evi gibidir. Yeter ki gidip vurabilme imkanı sağlansın. Oraları artık
elimizin, avucumuzun içi gibi biliyoruz'' dedi.
İzmir'in Bayraklı semtindeki Saint Antuan kilisesinde, Rahip Adriano Francini, 19 yaşındaki R.B tarafından bıçakla yaralandı.
Rahip Francini hastaneye Hastanesine kaldırıldı, zanlı ise kısa sürede yakalandı.

18

Aralık

2007

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 17-18 Aralık gecesi Türkiye-Irak sınırını geçmeye çalışan bir grup teröristin
görüntüsünün alındığı, bölgede konuşlu kara birlikleriyle sıcak takip kapsamında icra edilen küçük çaplı bir operasyonla söz
konusu gruba ağır bir darbe vurulduğu bildirildi.

20

Aralık

2007

Ankara’da deprem 5.7

22

Aralık

2007

Kuzey Irak'ta tespit edilen terör örgütü PKK hedefleri, Türk savaş uçakları tarafından bugün öğle saatlerinde bombalandı. Aynı
hedefler bir saat sonra sınırdaki topçu birlikleri tarafından da ateş altına alındı. Operasyonda Zap başta olmak üzere bir çok
örgüt kampı bombalandı.

1

Ocak

2008

Diyarbakır'ın Lice ile Bingöl'ün Genç ilçeleri arasındaki dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı
yapımında kullanılan 550 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için
Şırnak genelinde arazi arama faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Sibirya soğuğu ve kar geliyor.
Türksat, internet ücretlerinde yüzde 70'e varan indirim yaparken, internet erişim alt limitini de 256 Kb'ye çıkardı.
Isparta'daki uçak kazasında ölen fizikçi bilim insanlarıyla aynı grupta çalışan Yrd. Doç. Dr. Bilge Demirköz, Kartalkaya'da
snowboard kazası sonrası yaralandı. İstanbul'a sevk edilen Demirköz, tedavi altına alındı. ISPARTA'daki uçak kazasında hayatını
kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'tan 'Hocam' diye bahseden ve onunla birlikte katıldığı Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü'ndeki
(CERN) Atlas Projesi'nde çalışan Yrd. Doç. Dr. Bilge Demirköz, geçen hafta ABD'den tatil için Bolu Kartalkaya'ya geldi. Kartal
Otel'e yerleşen genç bilim kadını cumartesi günü pistte kaydığı sırada, snowboard yapan, özel bir üniversitenin makine
mühendisliği fakültesinde okuyan Engin Özşahin kendisine çarptı. Özşahin'in kaskıyla göğsüne çarptığı Bilge Demirköz yere
yığıldı.

2

Ocak

2008

ABD ekonomisinde ağır borç yükünden kaynaklanan sıkıntılar, Osmanlı İmaparatorluğu'nun 1870'li yıllada yaşadığı krize
benzetildi. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Niall Ferguson, Financial Times gazetesinde yayınlandığı makalesinde
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Osmanlı İmparatorluğu'nun 1870 yıllarındaki iflasına yol açan gelişmeleri anımsatarak, ABD'yi uyardı.
Meclis'te dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi için oluşturulan üç ayrı hazırlık komisyonu çalışmalarına devam ediyor. TBMM
Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'ndaki 78 dosya için oluşturulan hazırlık komisyonları, milletvekillerine, savunma haklarını
kullanmaları için davetiye gönderdi. Hakkında dosya bulunan milletvekilleri arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP
Lideri Deniz Baykal ve DTP'li milletvekilleri de bulunuyor. Türkiye'nin 2007 yılındaki ihracatı, 2006'ya göre yüzde 23.5 artarak
rekor kırdı ve 105.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin Aralık ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,68 artarak 9 milyar 422 milyon 629 bin dolara yükseldi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Aralık ayı ihracat rakamlarını Dış Ticaret Merkezinde Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de
katıldığı basın toplantısıyla açıkladı. Verilere göre, Aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,68 artarak 9 milyar 422
milyon 629 bin dolara yükseldi. Ocak-Aralık dönemini kapsayan 1 yıllık ihracat yüzde 23,49 artışla 105 milyar 925 milyon 486
bin dolar oldu.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Selim Yenel, Türkiye'nin Bregenz başkonsolosluğuna bugün yapılan molotofkokteylli saldırı
üzerine Avusturya makamlarından, "Türk temsilciliklerine yönelik ek güvenlik önlemi alınmasını ve soruşturmanın sürdürülerek
saldırganların yakalanmasını talep ettiğini" söyledi.
3

Ocak

2008

Meclis'te dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi için oluşturulan üç ayrı hazırlık komisyonu çalışmalarına devam ediyor. TBMM
Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'ndaki 78 dosya için oluşturulan hazırlık komisyonları, milletvekillerine, savunma haklarını
kullanmaları için davetiye gönderdi. Hakkında dosya bulunan milletvekilleri arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP
Lideri Deniz Baykal ve DTP'li milletvekilleri de bulunuyor.
Elektrik zammı yüzde 20'ye çıktı.
Altın fiyatları yeni yıla rekor serisi ile başladı. 850 dolarda bulunan tarihi zirvesini aşan altın fiyatları, gelen alımlarla 868 dolara
kadar yükseldi.
Diyarbakır'da meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını keybetti. 67 kişi de yaralandı.
BURSA Valisi Şehabettin Harput, İznik Gölü'ne 51 gün önce balık tutmak için giren ve bir daha kendilerinden haber alınamayan
Nevzat Can ve Aydın Çil'in ailelerine kızdı. Vali Harput, çalışmalarda yetersizlikten yakınan acılı aileleri, “Siz devletten hesap mı
soruyorsunuz? Kimsenin devletten hesap sorma hakkı yoktur” diyerek azarladı. Derleyenin notu: Vatandaş hesap sormayacaksa
kim soracak?

4

Ocak

2008

Merkez Bankası, elektirik ve doğalgaz zamları nedeniyle ocak enflasyonunun yüksek çıkacağı uyarısında bulundu.
TÜRKİYE'den bölgesel Kürt yönetimi denetiminde bulunan Süleymaniye'nin Derbendiğan İlçesi'ne yük götüren Türk
kamyonlarının oluşturduğu konvoy, maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 1 Türk şoför ölürken, 2 Türk şoför de
yaralandı.

5

Ocak

2008

İZMİR'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olmadı.
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Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Dicle Nehri'ni botla geçmeye çalışan bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında dün kısa süreli bir
çatışma yaşandı. Öte yandan, Tunceli'nin Çemişgezek ilçe merkezinde, güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışma sonucunda,
terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 terörist sağ olarak yakalandı.
Böylece 29 Aralık 2007-05 Ocak 2008 tarihleri arasında yakalanan terörist sayısı 8'e çıkarken, teslim olan terörist sayısı da 8
oldu.
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Yunanistan'da bu sabah ülkenin büyük bölümünde his edilen depremin büyüklüğünün 6,3 ila 6,5 olduğu bildirildi.
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DİYARBAKIR Yenişehir Belediyesi Çocuk Korosu'nun ABD'de katıldığı festivalde Kürtçe marş okuduğu iddiası üzerine Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, 8 çocuk adliyeye çağrıldı.
Terör örgütü PKK'nın propaganda organı Roj TV'nin kurucularından ve örgütün üst düzey yöneticilerinden Abdülkadir Dilsiz,
Antalya'nın Manavgat İlçesi Ulualan Mevkii'nde bir evde yakalandı.
YARGITAY 1. Ceza Dairesi'nin, Nesim Malki cinayeti davasında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce haklarında verilen kararları
bozmasının ardından, Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılanması tamamlandı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için gittiği ABD'de temaslarına başladı.Gül Bush'la görüşmesinin ardından iki ülke
arasında yeni bir dönemin başladığını söyledi.
ERDOĞAN'A '3 KURUŞLUK MAHKUMİYET' OLAYI. Avustralya'da katıldığı radyo programında, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan
'sayın', şehitlerden de 'kelle' olarak bahsettiği iddia edilen Başbakan Tayyip Erdoğan, hakkında açılan '3 kuruşluk' tazminat
davasında mahkum olmuştu.
DİYARBAKIR'da 3 Ocak perşembe akşamı bomba yüklü otomobili infilak ettirerek 5'i öğrenci 6 kişinin ölümü, 67 kişinin de
yaralanmasına neden olan PKK'lı bombacı ile eylemde kendisine yardımcı olan 6 kişi dün gece güvenlik güçlerinin yaptığı
yıldırım baskınla yakalandı. Otomobili satan kişinin yüzleştirmede teşhis ettiği bombacı terörist ilk sorgusunda, eylemi nasıl
gerçekleştirdiğini kroki üzerinde detaylarıyla anlattı. Terör örgütünün elebaşlarından Bozan Tekin, Diyarbakır'da 3 Ocak
tarihinde düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kanlı eylem için halktan özür dilediklerini söyledi.
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Terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyonlar sürerken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Milli Güvenlik Kurulu'na sunduğu
raporda, "2000 yılında önemli darbe yiyen Hizbullah, yeniden toparlanmak için taktik değişikliğe giderek yasal faaliyetlere
ağırlık vermiştir. Örgüt son süreçte özellikle Mustazaf-Der ve İnzar Dergisi üzerinden faaliyet göstermeye başlamıştır" denildi.
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Almanya'da Türk toplumu ayakta. Alman Türk toplumu, Hessen Eyaleti Başbakanı Roland Koch'ı ırkçılık yapmakla ve Başbakan
Merkel'i de Koch'a destek vermekle suçladı. Hessen eyaletindeki seçim kampanyasında şiddete bulaşmış Türk ve yabancı
gençleri seçim malzemesi yapan Rolan Koch, çoğunu Türklerin oluşturduğu 100 yabancı dernek tarafından protesto edildi.
Almanya Başbakan Angela Merkel ve Roland Koch'a bir mektup yazan dernek yöneticileri, sağ partilerin yabancı gençler
üzerinden politika yapmamasını istedi. Suç işleyen yabancı gençlerin sınır dışı edilmelerine karşı çıkılan mektupta, Almanya'da
suç işleyen gençlerle ilgili sorumluluğun, ailelerinin geldiği ülkelere yıkılmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.
Aydın'da, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Rekabet Kurulu, ATV-Sabah ticari iktisadi bütünlüğünün, Çalık Grubu şirketlerinden Turkuaz Radyo Televizyon'a satışına onay
verdi.
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İngiltere'nin ünlü Financial Times gazetesini çıkartan grubun yayımladığı The Banker adlı dergi, Kemal Unakıtan'ı “Avrupa'da
yılın Maliye Bakanı” seçti. Neden acaba?
Geçtiğimiz sene gerçekleşen 162 birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerinin toplam hacmi 20.6 milyar dolara ulaştı.
Hollandalı ING Bank, Oyakbank'ın yüzde 100 hissesini 2 milyar 673 milyon dolara satın aldı.
Socar, Turcas ve Injas konsorsiyumu Petkim'in yüzde 51 hissesi için 2 milyar 40 milyon dolar önerdi. Ancak ihaleyi Danıştay -Dava Daireleri Genel Kurulu iptal etti. Şimdi Danıştay 19'uncu Daire'nin kararı bekleniyor.
Hong Kong'lu ve Türk firmalardan oluşan Global-Hutchison-EIB konsorsiyumu, İzmir Limanı'nın yüzde 100 hissesini 1 milyar
275 milyon dolara satın aldı.
ABD'li özel yatırım fonu KKR, Un Ro-Ro'nun yüzde 97.6'sını 1 milyar 251 milyon dolara satın aldı.
Çalık Holding, TMSF tarafından satışa çıkarılan ATV-Sabah için 1 milyar 100 milyon dolar önerdi.
Suudi şirketi National Commercial Bank, Türkiye Finans'ın yüzde 60 hissesini 1 milyar 80 milyon dolara satın aldı.
Doğuş Holding, Garanti Bankası'nın yüzde 4.7 hissesini General electric'ten 674 milyon dolara geri aldı.
Çek ilaç firması Zentiva, Eczacıbaşı İlaç'ın yüzde 75 hissesi için 626.5 milyon dolar ödedi.
Hollandalı Eureko, Garanti Sigorta'nın yüzde 80'ini 489.1 milyon dolara satın aldı.
İngiliz Cadburry Schweppes, Falım sakızlarının da üreticisi olan Intergum'ın tüm hisselerini 450 milyon dolara satın aldı.
Kuveytli St. Martin's Property, Cevahir Alışveriş Merkezi'nin yüzde 50 hissesini 393 milyon dolara satın aldı.
İspanyol Mapfre, Genel sigorta'nın yüzde 80 hissesi için 375 milyon dolar ödedi.
Türk firması Aktera, Meteksan'ın yüzde 100 hissesini 350 milyon dolara satın aldı.
Rus Mirax Group, Sungate Port Royal Hotel'in yüzde 100 hissesini 340 milyon dolara satın aldı.
Avusturyalı Verbund, Enerjisa'nın yüzde 50 hissesini 326.6 milyon dolara satın aldı.
Alman devi Vaillant Group, Demirdökün'ün yüzde 78.3 hissesi için 325 milyon dolar ödedi.
Kazak bankacılık grubu TuranAlem Securities, Şekerbank'ın yüzde 34 hissesini 300 milyon dolara satın aldı.
Avusturyalı Meinl Airports, TAV Havalimanları'nın yüzde 10.1 hissesini 277.8 milyon dolara satın aldı.
Türk firmaları Fina Holding ve Turkon Holding, Kumport'un yüzde 98.3 hissesini 255 milyon dolara satın aldı.
Türk firması Limak holding, Şanlıurfa Çimento'nun tamamını 210 milyon dolara satın aldı.
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HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı sınırın sıfır noktasındaki Dağlıca'da geçen 21 Ekim gecesi 12 askerin şehit olduğu ve 16
askerin yaralandığı PKK baskınında kaçırılan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen 8 askerle ilgili yaklaşık bin sayfalık dava dosyası
hazırlandı. Dosyada yer alan Dağlıca Piyade Taburu Komutanı Kurmay Yarbay Onur Dirik'in değerlendirme raporunda, “Er
Ramazan Yüce teröristlerle bilikte ‘teslim ol' çağrısı yapmış, vatanına ve birliğine ihanet etmiştir” ifadesi yer aldı.
İran ulusal gaz şirketinin sözcüsü Ebadullah Ghanbari, İran'da ender görülen aşırı soğuk hava dalgası yüzünden iç talebi
karşılamakta karşılaşılan sorunların devam etmesi halinde Türkiye'ye doğal gaz akışına başlanmayacağını açıkladı.
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında, Çardak-Gelibolu arasında sefer yapan bir feribotta yangın çıktığı bildirildi.
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SİVAS'ta günlerdir etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, salı ve çarşamba günleri tatil edildi.
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Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Alevilerin Cemevleri'nin ibadethane olarak kabul edilmesine ilişkin şu ana kadar kendisine
ulaşan bir talep olmadığını belirterek, “Anasayal yasalar içerisinde yapılacak bir şey varsa, bunlar içinde gerekli adımları atarız”
dedi.
DTP Genel Başkan Yardımcısı Mardin Milletvekili Emine Ayna, Diyarbakır'da düzenlenen bombalı saldırı ile ilgili konuşurken isim
vermeden PKK'yı kediye benzeterek, “Ben o patlamada iki kez ağladım. Biri patlamayı duyduğum zaman, diğeri de o bombayı
patlatan bombacının ifadesini basından okuduğum zaman” dedi. PKK'yı kediye benzeten Ayna, “Siz ‘operasyon, operasyon'
derseniz. Bir kedinin kuyruğuna ne zamana kadar basarsınız?” dedi.
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Genelkurmay Başkanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Irak'ın kuzeyindeki Zap-Şivi, Avaşin-Basyan ve Hakurk
bölgelerinde tespit edilen PKK terör örgütüne ait hedefleri ‘etkili olarak' vurduğunu açıkladı.
Başkent'te mali polis, rüşvet aldıkları ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Keçiören Tapu Sicil Müdürlüğünde çalışan yaklaşık 20
kişiyi gözaltına aldı. İşlemler için yeterli personel kalmaması üzerine müdüriyet kapatıldı.
Başbakan Erdoğan'ın dün İspanya'da türbanla ilgili 'Siyasi simge olsa ne olur. Yine de yasaklayamazsınız' sözlerine
muhalefetten sert eleştiriler geldi. Bahçeli, Erdoğan'ı toplumsal uzlaşmayı dinamitlemekle suçladı. Baykal, oy oranına
günvendiğini söylerken, DTP'li Türk ise, 'Endülüs'te türban yok' diye konuştu.
Piyasaların merakla beklediği bilançolardan ilki dün geldi ve Citigroup tarihinin en büyük zararını açıkladı.
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Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile dava açılan PKK'nın kaçırdığı 8 asker arasında yer alan Er Ramazan Yüce'nin
avukatı Dinçel Aslan, delillerin karartılması ve güvenlik zafiyetinden dolayı, Tabur Komutanı Yarbay Onur Dirik ve bazı
komutanların tutuklanması istemi ile suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Bölücü terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonrası alarma geçen Adana Emniyet Müdürlüğü,
bomba yüklü olduğu sanılan 3 aracın peşine düştü.
Jandarma ekiplerinin yaptığı Balyoz Operasyonu kapsamında gözaltına alınarak Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen "Yeşil"
kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu idda edilen Zakir Selvi'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
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Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin, Bağdat yönetiminin itirazlarına karşın, yabancı şirketlerle imzaladığı petrol anlaşması,
Bağdat-Erbil arasındaki ipleri iyice gerdi. Merkezi Irak yönetimi, Kürt yönetiminin petrol anlaşması imzaladığı yabancı şirketlerle
ilişkileri kesme kararı aldı.
ŞIRNAK'ın Cudi Dağı'nda dün PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonun çapı genişliyor.
Yakında açıklanması beklenen AKP'nin yeni anayasa taslağında son anda önemli bir değişikliğe gidildi. Genelkurmay Başkanı
ve kuvvet komutanlarının da Yüce Divan'da yargılanabilmesine olanak tanıyan madde, AKP üst yönetiminin 'ciddi
komplikasyonlara yol açabilir' endişesi nedeniyle redaksiyon aşamasında taslaktan çıkarıldı.
ERZURUM'da giderek etkisini artıran soğuk hava nedeniyle ilköğretim ve liseler bir gün süreyle tatil edildi.
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Bayındırlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sadık Yamaç, Ankara Keçiören ve İzmir Menemen'deki Tapu ve Kadastro
Müdürlüklerine yapılan operasyonun genel müdürlük dosyayı savcılığa iletmesiyle başladığını söyledi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında para piyasasında uygulanan gecelik borçlanma faiz oranını
0.25 puan düşürerek yüzde 15.50'ye, borç verme faizini ise 0.50 puan indirerek yüzde 19.5'e düşürdü.
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İstanbul polisinin bir süredir aradığı şüpheli beyaz renkli minibüs Levent'te ele geçirildi. Minibüsü incelemek üzere olay yerine
bomba uzmanları çağrıldı. Minibüsün Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kullanacağı güzergâhta olması panik yarattı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sigara içme yasağı kapsamını genişleten “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.
ABD'de yaşanan mortgage krizinin faturası önce finans devlerine, arkasından da bu şirketlerde çalışan personele çıktı.
Takiye ve görgüsüzlük birleşince: Washington Post gazetesi, bugün Hayrünnisa Gül'ün Cafe Milano'daki ıstakoz keyfine yer
vererek “Göstermek istemiyorsan gitme” dedi. Habere gazetenin en cok takip edilen köşelerinden biri olan The Reliable Source
bölümünde yer veren Washington Post, Hayrünnisa Gül'un boydan çekilmiş bir fotografını kullandı. Cafe Milano'yu,
‘Washington'da ünlülerin kırmızı halı üzerinde geçit yaptığı restoran' olarak tanımlayan Washington Post “Görmek ve görünmek,
herkese estetikli yeni yüzünü göstermek isteyenler oraya gider. Herkes orda, göstermek istemiyorsan gitme” ifadelerine yer
verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Washington ziyareti sırasında eşi ‘dindar ve türbanlı' Hayrünnisa Gül'ün jetset
restoranında ıstakozlu makarna yemesinin Türk medyasında büyük yankı uyandırdığını belirten Post yazarı Amy Argetsinger,
garson Kerem Çelik'in bu nedenle işten atıldığını yazdı. Yazıda Türk Büyükelçiliği'nden gelen telefonun ardından garson Kerem
Çelik'in işten atılmasını Cafe Milano yöneticilerinin teyit ettiği de belirtildi.
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Genelkurmay Başkanlığı, 12 askerin şehit edildiği Dağlıca saldırısına ilişkin yapılan yorumlara cevap verdi.
Dağlıca olayının en ince ayrıntısına kadar incelendiğini, kişi yada kuruma hatalı diyebilmek için idari ve yargısal işlemlerin
sonuçlanmasının gerektiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bu ve benzer olayları kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmayı,
onun terörle mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine sahip çıkmadaki kararlılığını aşındırmayı düşünenlerin
çabaları beyhudedir" denildi.
İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, sahte para bastıkları ve çeşitli illerde piyasaya
sürdükleri iddiasıyla biri kadın 12 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların 100 YTL'lik banknotları bilgisayarla kopyalayıp
yüksek kaliteli kağıda bastıkları tespit edildi. Zanlılar sahte 100 YTL'leri 6 ilde piyasaya sürmüş.
Yargıtay'ın ardından dün Danıştay'dan da türban için çok sert bir bildiri geldi. Danıştay dinsel kaynaklı düzenleme ve girişimlerin
Anayasa'daki laiklik ilkesi karşısında demokratik bir hak olmadığını vurguladı. Türban serbestisinin toplumsal barışı zedeleyeceği
uyarısında bulunuldu.
ADANA'da 6 kilo patlayıcıyla yakalanan ve bölücü örgüt elebaşısı Abdullah Öcalan ile üst düzey yöneticilerin terzisi olduğu iddia
edilen 27 yaşındaki Halit İnan, 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Terzi İnan, bombalama eylemlerinde kullanılacak eleman
kalmayınca bombacı yapıldığını iddia etti.
Sultanbeyli'de PTT şubesine molotofkokteyli atıldı.
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İŞÇİ Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İzmir İl Örgütü'nün düzenlediği geceye katıldı. Gecede konuşma yapan Perinçek, son
günlerde gündemde olan türban konusuna değindi. Türbanın ABD'nin bir dayatması olduğunu belirtirten Perinçek, türbanın bir
rahibe kıyafeti olduğunu öne sürdü, “Süslü kadınların sosyete giysisisidir” dedi.
İstanbul'da 3 bombalı aracın gezdiği bilgisini alan polis en üst düzeyde alarm seviyesine geçti. Araçların bulunması için aralıksız
çalışan polis, jandarma ve MİT ile koordinasyon halinde.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 150 metrenin altına kadar düşmesiyle kapanan Esenboğa Havalimanı, sisin ortadan
kalkmasıyla tekrar açıldı.
Görüntü paylaşım sitesi “www.youtube.com”a erişim engellendi.
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DTP Milletvekili Sebahat Tuncel Almanya'nın başkenti Berlin Eyalet Parlamentosu'nda düzenlenen konferansta ‘Türkiye Kürt
halkının taleplerine cevap vermezse, korkusunu duyduğu bölünme gerçekleşebilir' dedi.
Türbanın serbest bırakılması girişimi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın ve Danıştay'ın
bildirilerinin ardından, Yargıtay'ın da tesettürle (örtünme) ilgili tam 25 yıl önce çok ilginç bir karar verdiği ve türbanı boşanma
nedeni saydığı ortaya çıktı.
İstanbul'un bazı semtlerine 20 saat su verilemeyecek.
Bir grup teröristin Şırnak dağlarında eylem hazırlığı içinde oldukları istihbaratı üzerine bölgede sürdürülen operasyonlar
genişliyor. Beytüşşebap ile İdil ilçelerindeki kırsal alanlarda da bu sabah yüzlerce komandonun katılımıyla operasyon başlatıldı.
Kırmızı alarm verilen bölgede teröristlerin tüm geçiş noktaları tutuldu. Yol güzergahlarında önlemler arttırıldı
Genelkurmay, 8 askerin yargılanacağı Dağlıca baskını davasıyla ilgili eleştiri yöneltenleri "Ordu karşıtlığını rant aracı yapan bazı
çevreler" olarak niteledi. Kimsenin kendisini yargının yerine koymaması istenerek, "Her kurumda hata yapanlar olabilir"
açıklaması yapıldı.
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Piyasalar yeni haftaya çok sert bir düşüşle başladı. ABD'deki resesyon endişeleri ve Asya'daki büyük düşüş piyasaları yere serdi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 'Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine' göre Türkiye nüfusunu, 2007 sonu itibariyle 70 milyon 586 bin
256 kişi olarak açıkladı.
Türkiye gerçegi:
1. Adapazarı'nda, evi kurşunlandığı için polis merkezine şikayete giden Mehmet Çelik, mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle
tutuklandı. İsim benzerliğinden kaynaklanan yanlışlık, Çelik'in eşinin savcılığa başvurması üzerine 9 gün sonra düzeltildi.
2. MERSİN Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan ‘http://mersin.meb.gov.tr' adresli sitenin Hizmet İçi Eğitim
bölümünde yer alan hareketli logoda, kravatlı, başında takke bulunan öğretmenin, küçük kız çocuğuna okumayı öğretirken
elinin Arapça kitap okur gibi sağdan sola doğru hareket ettirmesi dikkat çekince, geceyarısı kaldırıldı.
Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) temsil etmesi için önerilen Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, “AİHM'de görev yapacak yargıcın hem iç hukuku, hem de
Avrupa hukukunu iyi bilmesi gerekiyor. Demek ki bende bu niteliği görmüşler ve beni önermişler” dedi.

Türbana 'GATA fiyongu' formülü: "Gelen kadın ziyaretçilerin eğer başı kapalıysa (türban şeklinde), başlarını açtırtmayın.
Yalnızca çene altından (fiyonk şeklinde) bağlamaları yeterlidir."

Yargıtay Birinci Başkanvekili Osman Şirin, “Üç erkten yasama ve yürütme, bırakın biri beyni, biri de kalbi kendilerine
benzetsinler ve 'bizim görevimiz beyindir, kalptir; onun işlevini yerine getiriyoruz' desinler. Biz yargı ise akciğerleriz” dedi.
KUŞ gribi virüsünün tespit edildiği, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ne bağlı Saz köyünde, sahilde ölü kuğu
bulundu.
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Okullarda ‘mescit bulundurulmamasına' ilişkin herhangi bir yasa bulunmaması nedeniye MEB İstanbul, Bahçelievler Erkan Avcı
Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde “mescit” bulunduğu ve öğrencilerin burada namaz kıldığı yolundaki iddialar
üzerine soruşturma açmıyor.
Türkiye gerçegi: Karabük'ün Ovacık İlçesi'nde, Karabük Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulansın sürücüsü M.A, 230
promil alkollü yakalandı. Bugün öğle saatlerinde, Karabük-Ovacık yolunda kontrollerde bulunan jandarma trafik ekibi, alkollü
ambulans sürücüsünü yakaladı.
TSK'nın en parlak generalleri arasında olduğu halde, ani bir kararla istifa eden Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral
Celal Çıtak, Hürriyet'e konuştu. Eşinden boşanabilmek için istifa ettiğini söyleyen, "Bu üniformayı tertemiz giydim tertemiz
bırakmak durumundayım" diyen Çıtak, 'Yasak aşk' iddialarını da kesin bir dille yalanladı.
KUŞ gribi virüsünün tespit edildiği, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ne bağlı Saz köyünde, sahilde ölü kuğu
bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emekli Tümgeneral Veli Küçük, Avukat Kemal Kerinçsiz,
Akşam Gazetesi Yazarı Güler Kömürcü ve Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol'un da aralarında bulunduğu
33 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların Emniyet'teki sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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Global piyasalara son günlerde hakim olan kara bulutlar dağıldı. Dün ABD borsalarının dipten dönmesiyle birlikte coşan
borsalarda bugün bayram havası esti.
Gaziantep'te dev El Kaide operasyonu. Gaziantep'te terör örgütüne yönelik operasyon sona erdi. Hücre evine giren polis içeride
direnen üç teröristten ikisini öldürdü. Dün geceden beri süren operasyonda 1 polis memuru şehit oldu, 5 polis ve 1 vatandaş
yaralandı.
'Ergenekon' örgütüne yönelik operasyonla ilgili bilgiler netleşmeye başladı. Teknik takibe yakalanan telefon konuşmalarından,
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örgütün, Orhan Pamuk'a suikast düzenlemek için 2 milyon YTL'lik kaynak aradığı anlaşıldı. Bu arada, İstanbul Emniyeti'ne,
"Cerrah'ın kafasına sıkacağız. Paşaya bir şey olursa hesabını verirsiniz" telefonları geldi.
TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, dünya ekonomisinin bir krize doğru ilerlediğini ve Türkiye'de de tartışılması gereken
en önemli konunun ekonomi olduğunu belirtti.
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YARGITAY Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Türkiye'de türban sorunu yaşanmadığını, sorunun dinin siyasete
alet edilmesi olduğunu, en büyük sorunun ise 'kişi diktasına doğru gidilmesi olduğunu' söyledi. Kanadoğlu, 'Bu gidiş dinci dikta
rejimine gidiştir' derken, siyasi partilerin Anayasa hükümlerine uyması gerektiğini, aksine davrananların kapatılacağını,
demokrasinin kendini savunma güvenceleri olduğunu belirtti.
Global kriz korkusu yerini toparlamaya yönelik bir bekleyişe bıraktı.
Ergenekon Operasyonu'nda yakalananlar hakkındaki iddiaların dayandırıldığı telefon dinleme kayıtları, Danıştay kararına takıldı.
Polisin elindeki kayıtların yasal delil olmadığı öne sürüldü.
AKP ile MHP'nin dün türban konusunda anlaşmaya varmasının ardından İngiliz Financial Times, "Asker türbanı siyasi simge
olarak görüyor. Tutumunu belli edecek" değerlendirmesinde bulundu.
Erciyes Üniversitesi'nde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, türban düzenlemesine üstü kapalı destek verdi.
Ümraniye'deki bir sitenin otoparkında bulunan 10 otomobil kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Kanadalı şirket adına Erzincan'ın İliç ilçesinde altın arama çalışmaları yürüten Çukurdere Madencilik şirketi, 55 ton altın buldu.
Genelkurmay Başkanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesi Bulgurluk bölgesinde terör örgütüne ait büyük miktarda uyuşturucu madde ile
patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildiğini bildirdi (156.2 Kg)
Başbakan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze ile ilgili tutumunun kabul edilemez olduğu yolundaki açıklamalarının, İsrail'de 'öfke'
yarattığı bildirildi. Haaretz gazetesi, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Türk Büyükelçi Tan'a protestonun resmen ilettiğini, izahat
istediğini belirtirken “İlişkiler son iki gün çok gerginleşti” yorumunu yaptı.
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Mersin, İzmir, Hatay, Diyarbakır ile Anamur ilçesinde ilaç yolsuzluğu operasyonu kapsamında gözaltına alınan aralarında doktor,
sağlık çalışanı, eczacı ve tıbbi ilaç mümessillerinin de bulunduğu 47 kişi adliyeye sevk edildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan yurtdışına burslu olarak gönderilecek öğrencilere seslenirken ilginç bir cümle kurdu:
"Biz batının ilmini sanatını almadık. Maalesef değerlerimize ters düşen ahlaksızlıklarını aldık."
Başbakan'ın bu sözü, büyük bir tartışmaya neden oldu. Önce siyasi kulislerde sonra iş dünyasında bu söz şöyle yorumlandı:
"Başbakan ahlaksızlık derken başı açık kadınları mı kastediyor?"
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Şimdi size soruyoruz:
Başbakan ne demek istedi, kimleri kasetti?
Kim bu ahlaksızlar?
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Pamukkale Ekspresi, Kütahya yakınlarında raydan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre hızlı girdiği virajda donmanın da
etkisiyle devrilen trenin 5 vagonunda bulunan yaklaşık 450 yolcudan 9'u yaşamını yitirdi, çok sayıda yolcu yaralandı. Ölü
sayısının artmasından korkuluyor.
TBMM Başkanı Köksal Toptan, “Anayasa Mahkemesinin karar verdiği bir konuda, Anayasa değişikliği yapılamaz denilemez. Bu,
Anayasa yapım hukukuna aykırı bir iddia olur” dedi. “Başörtüsü tartışmalarının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve
Danıştay tarafından yapılan açıklamaların Meclise karşı mı yapıldığını düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Toptan, doğrudan
Meclise karşı böyle bir şey düşünemeyeceğini söyledi. “Kuvvetlerden biri, kendini diğerinin yerine ikame edemez. Yasama
organına, 'Ben hüküm veririm, birini mahkum ederim, cezasını infaz ederim” diyemez. Yargı da yasamanın kanun çıkarmasına
müdahale edemez. Ancak burada kritik nokta, bu yetkiler, olağanüstü sınırsız da değil... Sistem her şeyi düşünmüş de yasama
organının yanlış yapabileceğini, yürütmenin yanlış yapabileceğini hesaba katmamış mı? Tabi katmış. TBMM, yanlış bir yasa
çıkarabilir. Orada, Anayasal yargı denetimi devreye girer. Yürütme yanlış bir karar alabilir, orada idari yargı denetimi devreye
girer. Şimdi bunlara hep saygı göstermek lazım.
Almanya'da Neonaziler Türk kökenli bir milletvekiline 'Türkleri toplama kamplarında yakma ve küllerini bacadan savurma
zamanı geldi' diye mesajı yolladı.
Bugün saat 16 itibarıyla Türkiye-İran doğal gaz boru hattından doğal gaz gelişi yeniden başladı. Hattan günlük 1,5-2 milyon
metre küplük doğal gaz geliyor.
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ATATÜRK'e hakaret etmek suçundan yargılanan Prof. Dr. Atilla Yayla'ya 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Prof. Dr. Yayla'nın cezası
ertelendi. Ancak Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında bir uzman tarafından 2 yıl denetim altında tutulacak.
Uluslararası piyasalarda sular bir türlü durulmak bilmiyor. Cuma günü kapanışta ABD borsalarına hakim olan satışlar, bugün
etkisini önce Asya'da, arkasından da İMKB ve Avrupa'da gösterdi.
ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 26,4 oranında düşerek 774 bine geriledi ve verilerin tutulmaya
başladığı 1953 yılından bu yana en büyük düşüşü gösterdi.
Pakistan'da bir kişiyi kaçırmaya kalkışan aşırı dinci militanlar, polisten kaçarken sığındıkları okulda rehin aldığı 250 öğrenciyi
serbest bıraktı.
AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, “Bizim başörtüsü, türbanla ilgili tek bir gündem maddemiz var; o da yükseköğretim
kurumlarındaki öğrencilerin sıkıntılarının giderilmesidir. Yükseköğretim dışında kamuda böyle bir sıkıntı yok. Böyle bir şey
gündeme gelmeyecek” dedi.
Gaziantep'te, El Kaide terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 17'si tutuklandı.
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Dünden itibaren tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı felç etti. 2000'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı.
Roj TV davasında Diyarbakır'daki mahkemenin görüş istediği Danimarka Medya Sekreterliği, Roj TV'nin hukuka aykırı yayın
yapmadığına dair rapor gönderdi.
Antalya'dan geziden dönen Ankara´daki Ayşe Abla Koleji öğrencilerini taşıyan otobüs Isparta´nın Keçiborlu İlçesi´nde bir
kamyonet ile çarpıştı. Otobüs sürücüsünün öldüğü kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Hilmi Bengi´nin oğlu Burak
Bengi´nin de bulunduğu 21 öğrenci ile 4 öğretmen ve otobüsteki 3 personel yaralandı.

Rektörlerden uyarı: Bu bir karşı devrim
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Cuma günü OTDÜ'de toplanıyor. Kurul, AKP ve MHP kurmayları arasında türban görüşmelerinin
anlaşmayla sonuçlanması üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı. Dün AKP ve MHP kurmaylarının türban konusundaki Anayasa
değişikliği önerilerini görüşmek üzere TBMM'de bir araya gelmesi ve Anayasanın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesi,
“Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi” başlıklı 42. maddesi “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması” başlıklı 13. maddesi
üzerinde mutabakata varması üzerine ÜAK olağanüstü toplanma kararı aldı. ÜAK, 1 Şubat 2008 Cuma günü saat 10.30'da
ODTÜ'de toplanacak. Toplantı sonrasında Kurul, bir açıklama yapacak.
“TÜRBAN İLE LAİKLİĞİN İÇİ BOŞALTILMAK İSTENİYOR”
ÜAK Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Akaydın, “üniversitelerdeki kılık ve kıyafet sorunu” gündemi ile
toplanacaklarını kaydederken, “Türbanın serbest bırakılmasının sonucunda neler olacağını defalarca söyledik. Bu Laik
Cumhuriyet'in ‘Laiklik' maddesinin içinin boşaltılma çalışmasından başka bir şey değildir. Bu bir karşı devrim çabasıdır. Bir
kırılma noktası olacaktır” dedi.
“TÜRBAN SORUNUNA ANAYASA HAHKEMESİ MÜDAHİL OLMALI”
Akaydın, yasa çıkmadan durumun sonuçlarının görmeye başlandığını belirterek, açık lise sınavlarına kara çarşaf ve takke ile
girilmesi haberlerine işaret etti. Akaydın, artık türban meselesine Anayasa Mahkemesi'nin müdahil olmasının gerektiğini
vurgulayarak, “Anayasa mahkemesi müdahil olmazsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağız” dedi.
Çankırı Tren Garı'nda manevra yapan yük treninin raydan çıkması sonucu 6 vagonun hasar gördüğü bildirildi.
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Türban eylemcilere yetmedi
Türban için Fatih'te her hafta eylem yapan grup memnun değil, çarşaf, sarık ve cübbeye de serbestlik istediler...
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen iki saldırıda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi.
Üniversitelerarası Kurul, türban sorununu konuşmak üzere toplandı. Rektörlere toplantıya katılmama çağrısı yapan YÖK Başkanı
Yusuf Ziya Özcan, sürpriz bir şekilde toplantıya katıldı. Ancak Özcan'ı toplantının yapıldığı ODTÜ'de bir sürpriz bekliyordu. Özcan
başkan olmadan önce yıllarca hocalık yaptığı üniversitede bu kez protestolarla karşılandı. Özcan toplantıdan önce bir konuşma
yaparak kurula siyaset yapmayın uyarısında bulundu: Burası akademik kurul. Kurul toplantının ardından bir bildiri yayınlayarak
türbanla ilgili düzenlemenin laikliği kaldırma çabaları olduğunu açıkladı.
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TRAKYA Üniversitesi'nde okurken terör örgütü PKK'ya katılan DTP Edirne Gençlik Kolları üyesi 28 yaşındaki ‘Serhıldan' kod adlı
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E.M.U., bölücü örgütün 21 Ekim 2007 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ndeki Dağlıca baskınına Zap kampında toplanan
400 kişilik grupla saldırdığını söyledi.
Üniversitelerarası Kurul, YÖK Başkanı Özcan'ın çabalarına rağmen türban gündemiyle toplandı. 120 rektörün imzasıyla bildiri
yayınlayan kurul, anayasa ve yasalarda yapılacak değişikliklerin hedefinin laiklik ilkesi olduğunu vurguladı ve üniversitede
türbana "hayır" dedi.
Zeytinburnu'nda meydana gelen patlamanın ardından hastaneye kaldırılan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 23'e
yükseldi.
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Anıtkabir'de yapılan protesto eylemi dış basında geniş yer buldu. Le Monde gazetesi 'türbana karşı büyük seferberlik' başlığını
kullandı.
Aydın'da 20 bin litre motorin taşıyan yük treni raydan çıktı.
Samsun İli Yörükler Beldesi Meşelik Mevkii'nde Ali Baykal'a ait köy tavuklarının ölmesi üzerine yapılan tahliller sonucu kuş gribi
virüsüne rastlandı.
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, AKP'nin kadın kolları kongresinde salonda asılı olan Atatürk posteri, kimliği belirlenemeyen bir kişi
tarafından indirildi.
The Sunday Telegraph gazetesi, Karadeniz sahillerinde Selçuk Kolay'ın başında bulunduğu ekip tarafından ortaya çıkartılan ve
üç denizaltından oluşan “Hitler'in kayıp filosu”na ilişkin bulguları bu hafta İngiltere'nin Plymouth limanında yapılacak sunum
sırasında açıklanacağını duyurdu
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Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi; “Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaş
uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedefleri,
04 Şubat 2008 günü saat 03:00'den itibaren icra edilen etkili bir hava harekatı ile vurmuşlardır. Hava taarruzu esnasında,
istihbarat kaynaklarınca tespit ve teyit edilen 11 adet hedef grubu (yaklaşık 70 hedef) ateş altına alınmış ve görevlerini
başarıyla tamamlayan uçaklarımız saat 15:15 itibarı ile emniyetli bir şekilde üslerine dönmüşlerdir.
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, türban serbestliğine yönelik Anayasa ve yasa değişikliği çalışmalarının toplumu kutuplaştırdığına
dikkat çekti ve Başbakan Erdoğan'dan sürecin durdurulmasını istedi.
Hakkari'de 12 askerin şehit düştüğü saldırıya uğrayan birliğin bağlı olduğu Dağlıca Taburu Komutanı Yarbay Onur Dirik ve üst
rütbeliler hakkında suç duyurusunda bulunan avukatlar, bir dizi iddiayı da ortaya attı. İddialarda, 'Saldırı geliyorum dediği halde
önlem alınmadığı' savunuluyor. Yarbay Dirik hakkında soruşturma açılması ise, askerin iznine bağlı.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Bursa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başörtülü öğrencilerin okula alınmaması yönündeki valilik emrini
yerine getiren okul idaresini protesto edip zorla okula giren ve eğitime ara verilmesine neden olan velilerin 5 yıla kadar hapis
cezası istemiyle yargılanması gerektiğine karar verdi.
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Yargıtay Başkanvekili Osman Şirin, Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun 28 Eylül 2007'de yayımladığı bildiriyi anımsatarak, “Başkanlar
Kurulu, Cumhuriyetin temel ilkelerinin zaafa uğratılmasının benimsenemeyeceğini, laiklik ilkesinin doğrudan veya dolaylı yeni
düzenlemelerle zayıflatılmasının kesinlikle kabul edilmez olduğunu belirtmiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı Sezer, görevi süresince en çok eleştirildiği konulardan biri de örgüt üyesi mahkumları affetmesiydi. Gül de
görevinde bu geleneği sürdürdü ve dün bir örgüt üyesini affetti.
Türk savaş uçakları, Kuzey Irak'taki terör yuvalarına ağır bir darbe daha indirdi. Yine gece karanlığında başlayıp 12 saat süren
hava operasyonunda, 77 hedef vuruldu. Bingöl'de 10 teröristin öldüğü çatışmanın da detayları belli oldu. Kar ve tipiye güvenip
rahat davranan teröristleri, 'kutup giysili' timlerin takip edip avladığı bildirildi.
Dönüşüm, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı yerlerinde 7-10 Şubat tarihlerinde elektrik kesintisi
uygulanacak.
Yabancı yatırımcıların borsadaki yıllık kazançları son 9 yılın toplam karını geride bırakarak 2007'de, 26,7 milyar
dolar seviyesine ulaştı. AKP bu yüzden dışarıdan destek alıyor. Hala anlamayanlara duyurulur.
İran maslahatgüzarı Gholamreza Bagheri Moghaddem, üniversitelerde türbanın serbest bırakılması çalışmalarının ardından
ortaya atılan “İran olur mu” tartışmalarını yorumladı. Moghaddem bu tartışmaya "Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır" diyerek
katıldı. Her ülkenin şartlarının farklı olduğunu belirten İranlı diplomat "Türkiye ve İran kardeş ve dost ülkeler ikisi de Müslüman
bir dine sahip. Ancak tıpa tıp aynı olmaları birbirinin kopyaları olmaları doğru olmaz. İran da yapılanlar Türkiye'de yapılacak
anlamına gelmemelidir. Her ülke ne yapacağına kendisi karar verir. Halkın verdiği kararlar da genelde doğru olur."
Demokratik Toplum Partisi, "Operasyonlara karşı durmak ve Demokratik Çözüm için" 28 ilden 2 bin 500 kişiyle Şırnak'a gitti.
Polis, DTP'lileri taşıyan otobüsler için çok sıkı güvenlik önlemleri aldı.
Almanya'da 9 Türkün feci şekilde can verdiği yangının, kundaklama sonucu çıktığı iddiaları üzerine polis çok yönlü soruşturma
başlattı. Alman basını "kundaklandı mı" diye soruyor.
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DTP'lilerin TSK'nın operasyonlarına karşı Cudi Dağı'ndaki tahrik eylemine Mehmetçikten operasyonlu yanıt...Cudi Dağı'nın bir
yamacında DTP'liler eylem yaparken, diğer yamacında ise Mehmetçiklerimiz önlerine kattıkları 85 haini hava destekli bir
operasyonla köşeye sıkıştırdı. Cudi Dağı'ndaki bu müthiş karşılaşma fotoğraflara da şöyle yansıdı.
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ergin Saygun'un ziyaretini değerlendiren ABD'li kaynaklar, Türkiye'ye 'eyleme
dönüşebilir anlık istihbarat' desteğinin süreceğini belirttiler. Boş sözlere karnı doymayan millet!!!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki patlamada bir polis memuru yaralandı.
İngiliz Financial Times Gazetesi, Türkiye'nin sıcak gündemi türbanla ilgili olarak “Sosyal muhafazakar hükümet,
cumhurbaşkanlığı krizinin seçimle sona ermesinden altı ay sonra yine laik karşıtlarının sabrını sınıyor” yorumunu yaptı. Gazete,
analistlere dayanarak türban yasağının kaldırılmasının Genelkurmay'ı mutsuz edeceğini de yazdı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından son 16 gün içinde İstanbul'da 21 ayrı ilçede yapılan 88
operasyonda 59 kilo esrar, 43 kilo eroin, 7 kilo 700 gram afyon sakızı, 1 kilo 780 gram kokain, 160 bin 302 tablet sentetik hap
ve 5 adet tabanca ele geçirildi.
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, “Sahte Çürük Raporu” Operasyonu kapsamında açılan davada yargılanan 182 sanıktan
aralarında DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş'ın da bulunduğu 181 sanık hakkında, “sahte evrak düzenlemek ve kullanmak”
suçundan görevsizlik kararı verdi.
7
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Türkiye gerçegi:
-Şeytan girdiği gerekçesiyle 60 yaşındaki Saniye Özkan'ı öldürdükten sonra kestiği başını balkondan sokağa atan kişinin 36
yaşındaki oğlu olduğu tespit edildi.
-MUĞLA'nın Milas İlçesi'ne bağlı Çamköy'de, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 37 yaşındaki Rahmi Yavuzer hakkında,
öğrencileri derste camiye götürüp cüppeli- sarıklı fotoğraflarını çekip, 1.5 YTL'den yine kendilerine sattığı, fotoğraları
almayanlara zayıf not verdiği şikayetleri üzerine soruşturma açıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yangında 9 Türk'ün hayatını kaybettiği evde
incelemelerde bulundu.
TÜRKİYE'de çıkmaza giren davalarda mağdur olan ve en küçük bir uyuşmazlıkta ‘Davamızı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
taşıyacağız' serzenişi tarihe karışacak. Avrupa Konyesi'ne üye ülkelerden Rusya dışındakilerin imzaladığı başvuruların yalnızca
İngilizce ve Fransızca yapılabileceğini şarta bağlayan AİHM 14 nolu ek protokolü, en azından bireysel başvuruları ister istemez
azaltacak.
İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde Yurtsever Yurttaşlar Platformu'nun düzenlediği, ‘Türbana Karşı Laik Cumhuriyet Yürüyüşü'ne
çoğunluğu kadın yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
RTÜK ATV ve Sabah'ın, Çalık Grubu'na satışına onay verdi.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin Kuzey Irak sınırında bulunan birliklere asker ve mühimmat sevkıyatı yapıldı. Jandarma Taktik
Alay Komutanlığı'ndan hareket eden 15 araçlık konvoy, PKK'lı teröristlerin sızmalarına karşı Hakantepe Mevkii'ne giderken,
Çukurca semalarında da jetler uçtu.
Almanya'nın Ludwigshafen kentinde 9 Türkün hayatını kaybettiği yangınla ilgili araştırmada şu ana kadar yanıcı madde izine
rastlanmadığı bildirildi.
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Suudi Kralı'nın Cumhurbaşkanı Gül'e hediye getirip getirmediği tartışmaları devam ederken, Gül'ün Katar ziyareti sırasında yine
bir 'hediye krizi' yaşandı. Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halifa El Tani, ülkesinin geleneklerine göre misafir olarak ağırladığı Türk
heyetine 5 bin dolarlık saatler hediye etti.
Euro son bir haftada dolar karşısında yüzde 2.2 değer yitirirken, son 1.5 yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.
Türkiye'ye kısa bir ziyarette bulanan Alman İçişleri Bakanı'na terör örgütünün finans kaynaklarıyla ilgili çok önemli bir dosya
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verildi.
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YUNANLILAR Hacivat Karagöz, baklava, lokumdan sonra şimdi de ülkemiz de 3 bin 500 yıldır var olan nazar boncuğuna sahip
çıktı. İzmir'deki toptancılardan nazar boncuğu alıp ülkelerine götüren Yunanlılar'ın bunları kendi üretimleri gibi gösterip yurt
dışına ihraç ettiği ortaya çıktı. çaldırısan elbette çalarlar 
DTP Genel Başkan yardımcısı, Tunceli'de iki yıl önce 7 askeri şehit eden 33'ünü de yaralayan teröristi 'Özgürlük savaşçısı' ilan
etti.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok, Anayasa'nın başlangıç bölümünde laiklik ilkesi bulunduğu sürece türbanı
üniversitelerde serbest bırakmayı amaçlayan yasal düzenlemelerin, geçmişte olduğu gibi Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla karşı
karşıya kalacağını söyledi.
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk, “Anayasa değişikliklerinin, yapılış ve tartışılış biçimi,
aceleye getirilmiş olması ve bu konudaki korku ve hassasiyetlerin göz önünde bulundurulmaması aslında çok üzücü bir süreç”
olduğunu bildirdi.
Enerji Bakanı Hilmi Güler, İran'dan gelen doğalgaz akışının yeniden durduğunu açıkladı.
Bosphorus Gaz AŞ Genel Müdürü Metin Şen, İran'ın doğal gazı kesmesinin ardından Rusya'nın, BOTAŞ'ın talebi üzerine
Türkiye'ye ek doğal gaz vermeye başladığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığı, Yunanistan'a ait uçakların, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan Türk
uçaklarına dün 2 kez önleme yaptığını bildirdi.
Nobel edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk, türban veya başörtüsünün bir kökten dincilik göstergesi olarak algılanamayacağını
söyleyerek, “Türbanın İslam kökten dinciliğiyle alakası yok. Bu, bir gelenektir. Tepeden çözümler dayatmak yanlıştır.
Türkiye'nin asıl sorunları başka meselelerdir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, 7 DHKP-C üyesinin Belçika'da Anvers mahkemesi tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
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Başbakan Erdoğan, Münih'teki güvenlik zirvesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan'a çok sert çıktı ve "Kimin soykırımda
bulunduğunu Karabağ olayları ortaya koyuyor. Bırakın orayı, terk edin. Yüzbinlerce Azeri yerleşsin" dedi. Erdoğan arşivlerin
açıldığını ve Türkiye'nin yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi.
Türkiye Barolar Birliği, türbanla ilgili yapılan düzenlemenin bir rejim bunalımına yol açabileceği uyarısında bulunarak, “Sorunun
çözümünün demokraside aranması ve mutlaka orada bulunması gereğine işaret etmeyi zorunlu görüyoruz. Böyle ortamlarda
darbe özlemcilerine asla fırsat verilmemesi gereğini demokrasiye ve cumhuriyete aşık Türk Avukatları olarak ifade etmeyi de
hukukçu kimliğimizin doğal bir sonucu olarak nitelendiriyoruz” açıklamasını yaptı.
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Dünyanın önemli ajanslarından Agence France Presse AFP İstanbul'da çekilen bu kareleri geçmeye devam ediyor. AP ve Reuters
de benzer kareler geçti.
Türban yasağını kaldıran uygulamanın TBMM'den geçmesinin ardından bazı öğrenciler Cumhurbaşkanı'nın onayını beklemeden
okullarına koştu. Kocaeli, Çukurova ve Dicle Üniversiteleri öğrencilerin türbanla derse girmelerine izin verirken diğer rektörler
yasağı devam ettirdi. AKP Grup Başkanvekili Bozdağ ise rektörlerin bu tavrını şöyle yorumladı: İster uygular ister yasayı
beklerler.
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Başbakan Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında “Ama biz şuna inanıyoruz; biz bu yola çıkarken daha önce de
demokrasiye inanmış insanların söylediğini söylüyoruz. Biz o beyaz çarşaflarla beraber yola çıktık, biz bu konuda bedel
ödemeye hazırız, bu konuda rahatız.” dedi.
Deniz Baykal Grup toplantısında türbanla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Başbakan'ın psikolojisi bozuldu. 'Beyaz çarşafları giydik'
diyor. Biz sizi çarşaf içinde değil. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir başbakan olarak görmek istiyoruz.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın türban düzenlemesine karşı çıkan medya gruplarına
ilişkin sözlerine tepki gösterilerek, “Özellikle çok seslilik konusunda 21. yüzyılın demokrasi anlayışına ters düşen bir yaklaşımı
dile getirmenin Türkiye'ye yakışmadığına inandığımızı belirtmek isteriz” denildi.
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Başbakan Erdoğan, İl başkanlarına yaptığı konuşmada türban tartışmalarına değindi, ilginç sözlerle medyaya çattı ve kendisi ile
partisine yapılan eleştirilere yanıt verdi.
Bugün ajanslara rutin gibi görünen bir haber düştü: Haberde, “ABD Genelkurmay 2. Başkanı Org. James Cartwright, askeri
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uçakla Ankara'ya geldi. Görüşmelerde, terör örgütü PKK ile mücadeledeki işbirliği ve daha geniş güvenlik konuları ele alınacak”
ifadelerine yer verildi.
HAKKARİ'de devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı'na ait aracın üzerine kaya düştü. Araçtaki 3 jandarma erin
yaralandığı olay, kameralar tarafından saniye sanye görüntülendi. Karayolu trafiğe kapanırken, erlerden 2'si olay yerinde
bulunan sivil araçla, biri de ambulansla Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.
ADANA'da korsan göstericilere müdahale eden polis memurlarından 2'si, bir göstericinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Alparslan Arslan'ı Danıştay 2. Daire üyelerine yönelik saldırı davasında, 2 kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
14
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Türkiye'nin cari işlemler dengesi, 2007 yılında yüzde 18 artışla 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Ankara, Türk Amerikan ilişkilerinde son dönemde ev sahipliği yapacağı en büyük olay için geri sayıma başladı. Çünkü,
Washington yönetiminin beyni ve savaşlara yön veren adam olarak kabul edilen Amerikan Başkan Yardımcısı Dick Cheney resmi
bir ziyaret için Mart ayında Ankara'ya geliyor.
Batman'da polis göstericilerle birlikte kendilerine taş atan çocukları, “ayakkabı alacağız” diyerek dağıttı.
PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'nın yakalanışının 9'uncu yıldönümü nedeniyle Hakkari'de polis ile göstericiler arasında arbede
çıktı. İşyerlerinin açık olduğu Hakkari'de ‘Biji serok Apo' sloganı atan 20 kişilik bir grup, olayların çıkmasına neden oldu.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde yasadışı slogan atarak yürümek isteyen gruba, polis müdahale edince, göstericiler de taşlarla
karşılık verdi. Polisin coplarla dağıtmaya çalıştığı grup, açık iş yerlerine de taşlı saldırıda bulundu.
PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 9'uncu yıldönümü
nedeniyle Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde kepenk kapatma eylemi ve ardından yapılan korsan gösteri sırasında çıkan olaylarda Yahya
Menekşe yaşamını yitirdi. Saatlerce süren olaylar nedeniyle ilçe savaş alanına döndü, gösterici ve polislerden yaralananlar oldu,
birçok kişi gözaltına alındı.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği hava operasyonlarında büyük kayba uğrayan terör örgütü PKK/Kongra-Gel'in önde gelen
isimleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Terör örgütünün elebaşılarından Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in liderlik
çekişmesi yüzünden 6 kişinin zehirlenerek, 4 kişinin de kurşuna dizilerek öldürüldüğü kaydedildi.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Gelsenkirchen kentinde dün gece bir binada çıkan yangında 7 Türk
vatandaşı yaralandı.
ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde dün teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 9'uncu yıldönümü
nedeniyle korsan gösteride çıkan olaylarda, başına taş isabet ederek ölen 15 yaşındaki Yahya Menekşe'nin bugünkü cenaze
töreninde PKK yandaşları yine terör estirdi.Cenazede Cizre Karayolları Bölge Müdürlüğü önündeki direkte bulunan Türk Bayrağı
PKK yandaşları tarafından yere indirildi. Olaylar sırasında güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı görüldü.
Kosova Başbakanı Haşim Taçi, yarın bağımsızlık ilan edeceklerini doğruladı.
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HAKKARİ'de Demokratik Toplum Partisi (DTP)'nde düzenlenen basın açıklaması sırasında bir grup gösterici ile polis arasında
gerginlik yaşandı. Altay Caddesi'nde toplanan bir grup gösterici, yürüyüş yapmakta ısrar edince, polis kalabalığı dağıtmak için
cop ve gaz bombası kullandı.
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, türban düzenlemesiyle ilgili basında çıkan haberlere
tepki göstererek, “Siz varın ağzınızdan akan salyalarla manşetler oluşturun, bizim için vız gelir tırıs gider” dedi.
Bugün 17 Şubat, saat 16.00'da Avrupa 49 ülke oldu. Kosova bağımsızlığını ilan etti. 51 ülke tanıyacağını açıkladı.
Emekli büyükelçilere Köşk'te bir törenle plaket vermek isteyen Cumhurbaşkanı Gül, davetli 70 elçinin yarısının gelmeyeceğini
bildirmesi üzerine töreni erteletti. Büyükelçilerin bir kısmı kendilerine haksızlık yapıldığı, bir kısmı da Gül'ün Cumhurbaşkanlığını
içlerine sindiremedikleri için davete katılmayacağını iletti.
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Türk’ü, oldum olası Avrupa’da sevmezler ama AKP sayesinde imajımız yerlerde sürünüyor.
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-15 derecede sınıra sevkiyat. Şırnak'ın Cizre İlçesinden bu sabah yaklaşık 100 araçlık bir konvoyla Irak sınırındaki birliklere
askeri sevkiyat yapıldı.Çukurca semalarında alçak uçuş yapan jetler ise Kuzey Irak'a yöneldi.
İZMİR'de Çamdibi Atatürk Parkı içinde bulunan Atatürk Heykeli'ne önceki gün sabaha karşı çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.
Olayda, Ulu Önder Atatürk'ün ve el ele tutuştuğu kız öğrencinin heykelinin kolları koparılarak yerlere atıldı.
"Belçika terör örgütünü cesaretlendiriyor" Belçika'da çeşitli temaslarda bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil
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Çiçek, "Terörizm insanlığın baş belasıdır" dedi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, yoğun olarak Türklerin yaşadığı Kreuzberg ilçesinde 2 ayrı yerde yangın çıktı.
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Güneydoğu'da 'Toprak Bombası' patladı. Fısıltı gazetesinin yaydığı habere göre, "Hükümet toprak reformu kapsamında hazine
arazilerini bölge halkına bedava dağıtma kararı aldı." Bunu duyan binlerce insan Şanlıurfa Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü'ne
koştu. Bir günde 12 bin kişi dilekçe yazdı. Bölge Müdürlüğü böyle bir reform olmamasına rağmen mecbur kaldı, dilekçelerin
hepsini kabul etti. Yetkililer kuyruktaki insanlara haberin doğru olmadığını söylemesine rağmen herkes mesai saatinin bitimine
kadar bekledi.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üniversitelerde türbancı öğrencilere öğrenim hakkı veren
Anayasa değişikliğini onaylayacağını söyledi. Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın grup toplantısındaki sert üslubunu da
değerlendiren Demirel, “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Başbakanlık stresli bir iştir” diye değerlendirdi. Demirel, “siyasetteki
tahammülsüzlüğün siyasi ömrü kısaltacağını” ifade etti.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, AKP milletvekili Hüsnü Tuna aleyhine açılan tazminat davasını karara bağladı. Genel Kurul,
Tuna'nın yazdığı “Laiklik hukukla korunmalı mı?” başlıklı yazısı ile Yargıtay üyelerine hakaret ettiğine ve tazminata mahkum
edilmesi gerektiğine karar verdi. Oy çokluğuyla alınan kararda 39 Yargıtay üyesi yerel mahkemenin direnme kararının
bozulması yönünde oy kullanırken 4 Yargıtay üyesi aleyhte oy kullandı.
Yunanistan'ın Mora yarımadasının batısında Richter ölçeğine göre 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ümraniye'de ele geçirilen patlayıcılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Ortodoks Patriği Paşa Ümit Erenerol,
ifadesine başvurulmak üzere emniyete getirildi.
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Naziler'in St Petersburg'dan çaldığı paha biçilmez 'Kehribar Odası'na ait altınlar bulundu.
Olur... Halen emekli olduklarında 4 bin YTL maaş alan milletvekilleri, emekliliklerinde bir parça rahat etmek için bu maaşlarına
yüzde 50 zam yaptırıp, 6 bin YTL'ye çııkarmak için Mecliste kulis yapıyorlar. Amaçları, Sosyal Güvenlik Yasa tasarısına bir
madde ekletmek. Aynı yasa tasarısı, milyonlarca çalışanın haklarında çeşitli kısıtlamalar öngörüyor. Eğer bu madde geçerse
vekiller kendi maaşlarını 6 bin YTL'ye çıkartırken asiller yani millet emekli maaşı olarak 800 YTL almaya devam edecek.
Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliğinin resmi internet sitesinde ‘flaş' olarak
verilen habere göre, bugün öğleden sonra Amediye İlçesine bağlı Dereluk beldesinin kırsal alanlarını önce Türk savaş uçakları,
daha sonra uzun menzilli toplarla bombaladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, PKK'lı teröristlerin barındığı Kuzey Irak'a olası kara harekatı için yığınak devam ederken, tank
sevkıyatı için Habur'a giden yol bir süre diğer araçların geçişlerine kapatıldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kosova'nın bağımsızlık ilanını protesto amacıyla yapılan gösteri sırasında bir grubun, Türkiye
Büyükelçiliği'ne de taşlı saldırıda bulundukları öğrenildi.
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Genelkurmay Başkanlığı kara harekatının başlatıldığını açıkladı. Dün akşam saat 19.00'dan itibaren 10 bin Türk askeri Kuzey
Irak'a giriş yaptı. Mehmetçik şu ana kadar Irak'ta 10 kilometre kadar ilerledi...Binlerce askerimiz K. Irak'ta, binlercesi de
sınırda...
Operasyon, Malatya 2. Ordu Komutanlığı'nın sorumluluğunda sürdürülüyor. Operasyonun sevk ve idaresi ise 7. Kolordu
Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu komutasında toplam 10 general tarafından yapılıyor.
Birileri Genelkurmay Başkanlığı Elektronik Sistemler Komutanı Tuğgeneral Münir Erten'ın yaptığı özel konuşmayı kaydedip
YouTube'da yayınladılar. Ve o yayında TSK'nın Kuzey Irak'a yapacağı harekatın 20/22 Şubat tarihleri arasında başlatılacağını
yazdılar. Evet yanlış okumadınız. Bir hain çetesi, “milli sır” kapsamındaki bilgiyi kaydedip harekattan 48 saat önce dünyaya
duyurdu. Teröristlerin bu bilgiye ulaşmasını sağladı. Bu arada TSK'ya ait çok özel sırlar da ortaya döküldü.
Beyaz Saray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a düzenlediği sınır ötesi kara harekatıyla ilgili olarak, "Operasyon PKK
hedefleriyle sınırlandırılmalı" açıklamasında bulundu.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Milletvekili Emine Ayna, kara operasyonunun başlaması
nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, “Her gün umut olmaya çalışıyoruz. Fakat her sabah kötü haberlerle karşılaşıyoruz. Kara
operasyonunun başlamasından tedirgin ve kaygılıyız” dedi.
Dışişlerine çağrılan Irak'ın Ankara Büyükelçisi yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrası hiçbir açıklama yapmadı.Görüşmede
Irak Hükümeti'nin operasyondan dolayı Türkiye'ye protesto notası vermediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Gül: Sınırlı ama çok etkili bir harekat gerçekleştiriliyor. Harekatın Irak'ın istikrarına katkıda bulunacağına
inanıyorum. Sivillerin olumsuz etkilenmemesi için gayret gösteriliyor
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü unsurlarına yönelik kara harekatıyla ilgili olarak, “bazı görsel basın
organlarında, harekatın maksadı, katılan birliklerin miktarı dahil kapsamı ve nitelikleri ile bağdaşmayan haber ve arşiv
görüntülerine yer verildiğine; bu görüntülere istinaden yorumlar yapıldığına” dikkati çekerek, bu uygulamaların iç ve dış
kamuoyuna yanlış mesajlar verdiğini ve bazı durumlarda gereksiz gerginliklere ve beklentilere yol açma tehlikesini taşıdığını
bildirdi.
CHP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yükseköğretimde başörtüsünün serbest bırakılmasını öngören kanunu onaylamasının
ardından konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı.
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280 kilometre uzunluğundaki Irak sınırındaki birlikler kırmızı alarma geçti.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda iki günde 79 teröristin etkisiz hale
getirildiği bildirildi. Bugünkü çatışmalarda 2 askerin daha şehit düştüğü açıklandı. Toplam şehit sayısı 7'ye çıktı.
Bingöl'de sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu Astsubay Emre Bolat
şehit oldu, 1 üsteğmen yaralandı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı sınır ötesi Güneş Operasyonu için, içerde de polis alarma geçti.
Konuyla ilgili örgütün eylem hazırlığında olduğu yönündeki istihbaratları değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde polisi
alarma geçirdi.
Milletvekilleri Sosyal Güvenlik Yasa tasarısına madde ekleyip emekli maaşlarını 6 bin YTL'ye çıkarmak istedi. kulisçi
milletvekillerinin inanılmaz planı ortaya çıktı. Bu plana göre, vekillere yıllardır uygulanmayan "temsil tazminatı" verilecek,
üstelik bu tazminata yüzde 70 zam yapılacaktı. Tasarı, sessiz sedasız bu haliyle komisyondan geçti. TBMM'de görüşülen Sosyal
Güvenlik Yasası'nda, alt komisyonda yapılan "korsan" bir müdahale ile son anda, milletvekillerinin emekli maaşlarına 1500
YTL'lik ‘temsil tazminatı' eklendi.
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Mehmetçik'in Kuzey Irak'ta yürüttüğü sınır ötesi operasyon, sadece teröristlere karşı değil, çetin doğa koşullarına karşı da
sürüyor. Bu çetin koşullarda ise Mehmetçik'in en büyük yardımcısı yanında taşıdığı teçhizat. Ancak 35 kiloyu bulan bu teçhizatı
2 metre karda taşımak da başka bir marifet.
Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'a düzenlenen kara harekatında şu ana kadar toplam 112 teröristin öldürüldüğünü, yaklaşık
150 kadar teröristin de kıskaca alındığını açıkladı. Çıkan çatışmalarda da 15 Mehmetçiğin şehit düştüğünü duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a yaptığı sınırötesi operasyonda şehit düşen mehmetçiklerin cenazeleri yurdun çeşitli
illerinde toprağa verildi.
Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyonr sürerken Güneydoğu'dan şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Hakkari 4'üncü Dağ
Komando Taburu'nda görevli Piyade Üsteğmen Serkan Çakal, sınır boyunda teröristlerce açılan ateş sonucu vurularak şehit
oldu. Şehit Üsteğmen Çakal'ın İzmir'deki babaevine bıraktığı üç aylık hamile eşi Zeynep Çakal, üç gün önceki son
görüşmelerinde kendisiyle “Bebeğimiz sana emanet, terörü bitirmek için çıkıyoruz” sözleriyle vedalaştığını söyledi.
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. 11 Şubat tarihinde
yapılan oturumda olduğu gibi yarın da sesli ve görüntülü sistemle duruşma kayıt altına alınacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, adı İSKİ vari skandala karışan BEL-PA Genel Müdürü Yalçın Beyaz'ı savundu.
Gökçek, Beyaz'ın zaten varlıklı biri olduğunu ancak 6 trilyon lira yıllık cirosu olan BEL-PA'da bu rakamlardan bahsedilmesinin
mümkün olmadığını söyledi.
Kıbrıs Rum kesiminde bugün ikinci turu yapılan “başkanlık” seçimlerinde oyların yüzde 94'ü sayıldı. Bu sonuçlara göre, Rum
Meclis Başkanı ve AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas yüzde 53,44 oranında oy alarak seçimi kazandı.
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Kağıthane Piyalepaşa arasındaki trafiği hafifletmek için 2006'nın Mayıs ayında yapımına başlanan KağıthanePiyalepaşa geçiş tünelinde yangın çıktı.
Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Akaydın, “Türkiye'nin anayasa hukukçuları ikiye bölünmüş,
kamu hukukçuları ikiye bölünmüş, üniversiteleri şaşkın ne yapacağını bilemiyor Yüksek Öğretim Kurulu zorlanıyor”
dedi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarla büyük darbe yiyen terör örgütü PKK'ya bir darbe de
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İngiltere'den geldi. Örgütün Avrupa'daki finans faaliyetlerini yürüten sözde İngiltere sorumlusu Selman Bozkur, bu ülkeden sınır
dışı edildi.
Antalya'da okuma yazmayı kendi gayretleriyle öğrenen, ailevi sıkıntılar nedeniyle okula gidemeyen emekli işçi, 16 derslikli
ilköğretim okulu yaptırdı.
Şarkıcı Bülent Ersoy hakkında, “bir televizyon programında söylediği sözlerle halkı askerlikten soğuttuğu” iddiasıyla suç
duyurusunda bulunuldu.
Genelkurmay Başkanlığı, devam eden kara harekatında 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Komando Taburu'nun güvenliğini sağlayan birliğe 21 Ekim gecesi düzenlenen, 12 askerin
şehit edilmesi, 16 askerin yaralanması, 8 askerin de kaçırılmasıyla sonuçlanan saldırının emrini veren 'Ape Hüseyin' kod adlı
PKK'lı eski asteğmen Kadri Çelik'in Çemço Vadisi'nde çıkan çatışmada öldürüldüğü iddia edildi. Askeri kaynaklar, terörist Çelik'in
ölüp ölmediğinin bölgenin tamamen kontrol altına alınmasından sonra netlik kazanacağını kaydetti.
Kahraman Mehmetçiğin başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden biri olan helikopterler askerimizi taşıyor, cephane götürüyor,
yaralı askerlerimizi hastaneye yetiştiriyor, hainleri inlerinden tek tek çıkarıyor, gece gündüz 24 saat teröristlerin korkulu rüyası
oluyor.
Diyabakır'da sıcak saatler yaşanıyor. 181. filoya bağl F-16'lar az önce biribiri ardına havalandı. Uçakların Kuzey Irak'ta devam
eden kara harekatına destek vermek üzere sınırı geçtiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara harekatı, tüm hızıyla sürerken Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, bu sabah saatlerinde yaşanan
helikopter trafiğinin ardından bugün akşam saatlerinde de top atışları yapıldı.
Bağdat Hükümeti, Türkiye'nin Kuzey Irak topraklarından derhal çekilmesini istedi.
Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve bir üst tura adını
yazdırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 4. dakikada Hakan Şükür ve 92. dakikada Ümit Karan'dan gelirken,
Fenerbahçe'nin tek golünü 67. dakikada Gökhan Gönül kaydetti.
Barzani'nin kontrolündeki Bölgesel Kürt Parlamentosu, TSK harekatıyla ilgili taleplerini belirledi. İşte o beş talep.
TSK'nın kara harekatına vereceği tepkiyi belirlemek için dün akşam Erbil'de olağanüstü toplanan Mesut Barzani'nin
kontrolündeki Kürdistan Bölgesel Parlamentosu beş talep belirledi.
1) Kürdistan Bölgesel Parlamentosu, Türk mallarına ambargo uygulanmasını talep etti. Bölgede piyasada bulunan malların
büyük bir kısmının Türk malı olduğu biliniyor. Bu talebin bölgede iş yapan Türkleri etkileyebileceği belirtiliyor.
2) Kürt liderlerle 1997'de varılan anlaşma çerçevesinde bölgede kurulan 4 Türk askeri üssünün kapatılması. Oturumun açılışında
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konuşan Parlamento Başkan Vekili Kemal el Kerküki, harekatı kınadı ve Irak merkezi hükümetini de buna karşı çıkmadığı için
eleştirdi. Kerküki şöyle konuştu:
"Türkiye'ye yönelik iyi niyetimizi göstermek amacıyla, Kürdistan bölgesindeki birkaç yere birkaç askeri üs kurulmuştur.
Kurulmalarına, buralardaki askeri unsurların hareketlerinin Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bilgisi dahilinde olması şartıyla izin
verilmiştir."
Olağanüstü toplanan Kürdistan Bölgesel Parlamentosu, bölgesel hükümete bu üslerin kapatılmasını talep etmesi için çağrıda
bulunan kararı aldı.
3) Kararda ayrıca, Amerikan hükümetinden, Irak'ın egemenliğini ve Kürdistan bölgesinin hava sahasını koruması talep edildi.
Parlamento Bağdat'taki merkezi hükümete de, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'ne
taşıması çağrısı yaptı.
4) Parlamento ayrıca, Peşmerge güçlerinin saldırıya uğramaları durumunda kendilerini savunmalarını öngören bir karara imza
attı.
5) Türkiye'nin, operasyonun yol açtığı “büyük zararlar” nedeniyle “tazminat” ödemesi.
Irak hükümetinin Türkiye ile Irak merkezi hükümetinin operasyona ilişkin tutumunu eleştiren Kerküki, “Türkiye'nin Kürt
bölgesine yönelik saldırısı, Irak'ın egemenliğinin ihlalidir. Bağdat hükümeti, Kürdistan bölgesini korumak için daha fazla
diplomatik ve siyasi çabaları yapmalıydı” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerin Kuzey Irak'a yönelik kara herakatının durdurulmasını isteyen DTP'liler, Doğubayazıt'ta da olay çıkardı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Üniversitelerarası Kurulun (ÜAK) bugün yapacağı olağanüstü toplantıya
katılmayacağını açıkladı.

Veraset ve İntikal vergisi kalkıyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “yer altı madenlerinin değerlerini yüksek göstererek ruhsat çıkardıkları” öne sürülen 19
kişiyi gözaltına aldı.
CHP, yarın saat 11.30'da türban düzenlemesi için Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kürt sorununun siyasi diyalog yöntemiyle çözülebileceği görüşü savunuldu.
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AKP, 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'i kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevketti.
Türbanla ilgili açıklamaları nedeniyle YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na
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“görevini kötüye kullanma, kanunlara uymamaya tahrik” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan CHP, Özcan'a sert tepki
gösterdi.
İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, 10 gün önce Şile-Ağva arasında boru hattında meydana gelen arızının giderilmesinin ardından
ikinci bir arızanın daha meydana geldiğini, bu sebeple 10 gündür Yeşilçay sisteminden İstanbul'a su alınamadığını bildirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile yaptığı görüşmede, Irak'ın kuzeyinde süren
operasyonla ilgili olarak, “hedefe ulaşılınca Türk askerlerinin döneceğini” bildirdi.
Milletvekili dokunulmazlık dosyaları ile ilgili, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nun oluşturduğu Hazırlık Komisyonu, DTP
Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk ile Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin dosyalarını Başbakanlığa iade etti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2008 yılında şehit veren 10 köye, şehitlerin adının verileceği okullar yaptıracak.
TSK'nın Kuzey Irak'ta sürdürdüğü kara harekatında öldürülen terörist sayısı 237'ye ulaştı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan hakkında ‘görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği
iddiasıyla yapılan suç duyurularına ilişkin olarak ‘görevsizlik' kararı verdi.Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de 'YÖK Başkanı
hakkında soruşturma açılmasına izin vermeyeceğim' dedi.
Dün, Türkiye'nin dört bir yanında üniversite kapılarında türban eylemleri yapıldı. Türbanlı öğrencileri içeri almayan rektörler
hakkında suç duyurularında bulunuldu. Bazı siyası partiler ve sivil toplum kuruluşları da türbana izin veren rektörler hakkında
suç duyurusunda bulundu.
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde sınır ötesi harekatın sona erdiği duyuruldu. Açıklamada askeri terminolojiyi
değiştiren ilginç bir tanımlama kullanıldı. KALPGAH.
"Coğrafi olarak örgütün kalpgahı durumunda olan Zap bölgesi hedef alınmıştır“
Genelkurmay Başkanı Oregeneral Yaşar Büyükanıt, kara harekatının sona erdirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu karar
operasyonun hedeflerine ulaşması nedeniyle verilmiştir” dedi.
SİİRT'te, kara harekatını ve hükümeti protesto etmek isteyen DTP'lilere polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.
GENELKURMAY Başkanlığı'nın internet sitesinde bir süre önce “Zorla dağa çıkarılan gençlerden 10'u daha teslim olmuştur”
açıklamasındaki 10 PKK'lı terörist, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmedikleri gerekçesiyle herhangibir ceza verilmeden serbest
bırakıldı.
Başbakan Erdoğan, 301. maddeyi Türkiye'nin gündeminden düşüreceklerini açıkladı.

1
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2008

ADALET Bakanı Mehmet Ali Şahin, Meclisin, hükümetin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Genelkurmay Başkanlığı'nın terörle
mücadele konusunda tam bir uyum içinde olduğunu söyledi. TSK'nın yaptığı operasyon üzerinden kimsenin siyaset yapmaması
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gerektiğini belirten Şahin, Dağlıca baskınındaki şehitlerin kanının Güneş Operasyonu ile yerde kalmadığını söyledi.
DTP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 8 Mart'ta kutlayacağına bugün kutlamayı uygun buldu. Şanlıurfa'daki tören, 'TSK'nın
Irak'ın kuzeyindeki harekatın bitişini kutlama' mitingine döndü. Yüzlerce gösterici zılgıt attı, halay çekti.
Yüzlerce gösterici Diyarbakır Ordu Evi önünde 'tahrik' gibi eylem yaptı. Kefen giydiler, Ordu evi önünde öldürülmüş numaarsı
yaptılar, sloganlar attılar 'demokrasi' istediler.
MUHASEBECİLER Günü ve Demokratık Sol Parti (DSP) İl Teşkilatı'nın düzenlediği Ak Güvercin Gecesi'ne katılmak için Denizli'ye
gelen DSP Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Masum Türker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik yaptığı
operasyonlarda bilgi kirliliği yaşandığını ve Türkiye'de güvenilir kurumların tartışılır hale getirildiğini söyledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Başbakan Erdoğan'ın çekilmeden haberi olduğunu söyledi
Ermenistan'da son günlerde artan muhalefet gösterileri ve siyasi gerginlik nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
Ermenistan'da seçim sonrası başlayan protestolar büyüyor. Eski cumhurbaşkanı Petrosyan evinde göz hapsine alındı.
Üniversite Öğretim Üyeleri Dernekleri, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın rektörlere, ‘türbanlı öğrencilerin üniversitelere
alınması' talimatı veren genelgesinin yok hükmünde sayılması için Danıştay'a başvuruda bulundular.
2
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İndependent On Sunday, rekor sayıda İngiliz yatırımcının yurt dışında emlak alımı ile ingilendiğini, en çok ilgi gören ülkenin ise,
Türkiye olduğunu belirtirken “Türkiye, liste başında” dedi. Gazete, Türkiye'nin “Yeni İspanya” olarak nitelendirildiğini de yazdı.
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırının beşinci gününde ölen sivillerin sayısı 100'e yaklaştı. Filistinliler İsrail'i “soykırım”la suçladı.
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna sert tepki gösteren ABD İsrail'in haklı olduğunu ima etti ve dikkatli olmaya çağırdı.
Türkiye'nin haklı operasyonunu işgal gibi tanımlayan diğer dünya ülkeleri ise sıradan kınama mesajları yayınladı...
BATMAN'da DTP'nin düzenlediği ve mitinge dönüşen basın açıklamasında konuşan DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata,
PKK'nın bu ülkenin bir gerçeği olduğunu ileri sürerek, “Körler ve sağırlar diyaloguna söyleyebileceğimiz bir şey vardır. PKK bir
neden mi, sonuç mudur? Biz ‘sonuçtur' diyoruz. İster 40 bin daha insan yitirin, ister yitirmeyin deyin. PKK bu ülkenin
gerçeğidir” dedi. Basın açıklamasına katılanların yürüyüşü sırasında evinin balkonuna çıkarak Türk Bayrağı açan bir kadın, bir
grup tarafından taşlandı. Polis taşlı saldırıda bulunan gruptan 30 kişiyi gözaltına aldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yönelik sınır ötesi kara harekatının ne zaman sona
ereceğine ilişkin bilgisinin olduğunu belirterek, “Bu nasıl planlandıysa öyle bitmiştir. Tamamen askeri bir planlamadır. Şunu
bütün samimiyetimle söylerim; ABD'lilerin de bunda herhangi bir etkisi söz konusu değildir” dedi.
TEKEL'in özelleştirilmesini protesto için yürüyüş yaparken yolu trafiğe kapatan Adana Tekel Sigara Fabrikası işçileri, polis
ekipleri tarafından cop ve biber gazıyla dağıtıldı. Çıkan arbedede 4 işçi, 4 polis memuru yaralandı.
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Genelkurmay Başkanlığı 29 Şubat 2008'de biten kara harekatına ilişkin yeni fotoğraflar yayımladı. Yayınlanan fotoğraflar
arasında en ilgi çekici karelerden biri de yine elinde top mermisi tutan bir Mehmetçik'ti.
Genelkurmay'da gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle yapılan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda konuşan
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, sınır ötesi harekatla ilgili yapılan eleştirilere yanıt verdi. Büyükanıt en çok
operasyonun ABD'nin telkiniyle bittiğine dair iddialara tavır aldığı gözlendi. Büyükanıt'ın bu iddialara yanıtı sert oldu:
İSPATLASINLAR İSTİFA EDECEĞİM
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarına karşı gerçekleştirdiği kara
harekatının son bölümündeki "çekilme" kararına ilişkin tartışmalarını Meclis gündemine getireceklerini söyledi. Baykal, konuyla
ilgili bir genel görüşme isteyeceklerini ifade etti.

ABD 10 bin Mehmetçik beklemiyordu
İLK söz şu: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde milletinden başka hiçbir güce ihtiyaç duymamıştır. Milleti dışında hiçbir güçten emir
ve talimat almaz."
İkinci söz: "Harekát planlandı. İcra edildi. Hedefler imha edildi. Görev ve maksat yerine getirildi. Ve planlandığı gibi en zor
bölümü olan çekilme harekátı zamanında kayıpsız gerçekleştirdi."
Son söz: "Terörle mücadele aynı kararlılıkla sürecek. Gerekirse benzeri harekátlar yine yapılır."
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Dövizde hafta hareketli başladı. Gün boyunca dalgalı bir seyir izleyen dolar ve euro, günü yükselişle tamamladı.
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Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı penaltı atışları sonucunda yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.
Ankara'daki tessettür defilesini yabancı ajanslar 'Türkiye'de İslami Moda' başlığıyla tüm dünyaya geçti.
Almanya'nın Ludwigshafen kentinde 9 Türkün feci şekilde can verdiği yangınla ilgili geçici rapor Alman savcı tarafından
açıklandı. Alman savcı yangının kundaklamadan kaynaklandığını kesin olarak söylemenin zor olduğunu belirtti.
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Genelkurmay Başkanlığı dün akşam saatlerinde çok sert bir açıklama yaptı.
Ve ilk kez PKK dışındaki “birileri” için “hain” ifadesini kullandı.
Bu ifade Ankara’ya bomba gibi düştü.
Kulislerde şu yorum yapıldı:
Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli harekatın bitiş şekliyle ilgili olarak ağır eleştiriler yaptılar.
CHP az önce bir açıklama yaptı.
Açıklama Genelkurmay Başkanlığı’nın “Bu saldırılar Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele azmine, hainlerden
daha fazla zarar vermektedir” ifadesi üzerine geldi.
En azından şu anda yapılan yorum bu…
Yazılı açıklamada bir cümle var ki…
Müthiş dikkat çekti…
CHP’nin açıklamasındaki son cümle şu:
“CHP manzara-i umumiye”yi tarih penceresinden ibretle seyretmektedir…”
Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında şehitlerle ilgili müthiş bir karar aldı.
Karşılıklı gelen sert suçlamalar sonrasında Genelkurmay Başkanlığı ile MHP arasındaki giderek tırmanan krizin çok önemli bir
boyutu daha olduğu ortaya çıktı.
Çok konuşulacak olay şöyle gelişti:
MHP Lideri Devlet Bahçeli, aslında dün Meclis’te sert şekilde eleştirdiği Genelkurmay Başkanlığı için grup toplantısında çok daha
farklı ve anlamlı bir program yapmıştı.
Programa göre, grup toplantısının açılış ve kapanış bölümünde şehitler ve kara harekatının onuruna özel bir saygı duruşunda
bulunulacaktı. Bu belki de böylesine bir toplantıda tarihte bir ilk olacaktı.
Kağıthane ve Beyoğlu'nun bazı semtlerine yarın 8 saat süreyle su verilemeyecek.
“Ozan Arif” olarak tanınan Arif Şirin ile türkücü İsmail Türüt'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin, “Plan yapmayın plan” adlı
şarkıya hazırlanan ve bazı internet sitelerinde yayınlanan klipte “Hrant Dink cinayeti sanıklarının övüldüğü, halkın kin ve
düşmanlığa tahrik edildiği” iddiasıyla yargılanmasına başlandı.
Boğaz köprülerinden geçiş ücretlerinde yapılacak indirim Hükümet'in isteği üzerine değil, 9 yıl önce bir vatandaşın açtığı dava
nedeniyle hayata geçiyor.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta yaptığı ‘Güneş Harekatı'nın ardından mehmetçik durmak bilmiyor. Bugün de PKK'nın
Metina ve Zap Kampları üzerinde keşif uçuşları yapıldı.
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Van'ın Erciş İlçesi'nde dün çıkan olaylar sırasında hayatını yitiren bir göstericinin toprağa verilmesi sırasında jandarma ile
cenazeye katılan bir grup arasında gerginlik yaşandı. Göstericiler jandarmaya taşlı saldırıda bulundu.
Harekat bitti, toz duman arasından 'Pentagon planı' çıktı. Asıl niyet netleşti. Pentagon'un en yetkili makamındaki oramiral
resmen 'Türkiye PKK ile uzlaşma için masaya otursun' dedi. Bu sözler yine bir süre önce 'çuvalcı generalin' 'Türkiye PKK ile
uzlaşma aramalı' sözleriyle birleşti.
İki gün üst üste Amerikalı komutanların Türkiye'ye, PKK'yla ilgili önerileri vardı. Bu öneriler arasında PKK'yla masaya oturulması
da tavsiye ediliyordu. Bu açıklamalar, bir anda Ankara'da havayı gerdi. Ancak gerginlik, az önce Beyaz Saray'dan yapılan
açıklamayla yeni bir boyut kazandı. Bush, sözcüsü aracılığıyla adeta Türkiye'den özür diliyordu. İşte o açıklama: Başkan George
W. Bush'un sözcüsü Perino, gazetecilere açıklamasında, "Biz, ABD, Türkiye ve Irak arasında diyaloğu ve koordinasyonu
cesaretlendirdik. Ancak, PKK ile hiçbir zaman müzakere etmedik ve görüşme yapmadık ve yapmamaya devam edeceğiz.
Türkiye'den de bunu yapmasını beklemiyoruz" dedi.
KAHRAMANMARAŞ Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 2 kıza tecavüz ettiği iddia edilen 2
genç tutuklandı.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin türban konusundaki başvurusunu kabul etti.
862 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin kapatılmasını ve 43 yeni ilçe kurulmasını öngören tasarı, Meclis Genel
Kurulu'nda kabul edildi.
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Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç ve Genelkurmay Başkanlığı Elektronik Sistemler Komutanı Tuğgeneral Münir Erten'den sonra
şimdi de savcı S. D.'nin sözleri YouTube'a düştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekatının arkasından Irak Devlet Başkanı Talabani Ankara'ya geldi.
EDİRNE'de Selimiye Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grup, türbana destek eylemi yaptı. Sloganlar atan grubun içinde bulunan iki
küçük kız çocuğunun başlarında takılan türban dikkat çekti.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyon için, “Halk, bu
operasyonun ABD'nin baskısı ve etkisiyle zamanından önce sona erdirildiği kanısındadır” dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2007 yılında KDV beyannamelerinde bildirdiği hasılat tutarı, aynı yıl içinde banka hesaplarına yatan
paralar ile aldıkları araba ve gayrimenkullerin en az 100 bin YTL altında olan 40 bin serbest meslek erbabına tek tek uyarı
mektubu göndermeye başladı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Genelkurmay Başkanlığınca yapılan son açıklamaya ilişkin olarak, “Yapılmış olan açıklama
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hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir şekilde kabul edilemez nitelemeler ve hakaretler içermektedir. Bir ağır suçlama söz konusudur”
dedi.
İstanbul Boğazı, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Uşak'ta yaptığı ve kadınları "üç çocuk doğurmaya" çağıran açıklaması, AKP Hükümetinin
üzerinde çalıştığı istihdam paketiyle birleşince, kadınlara ev dışında çalışma şansı kalmıyor.
Adana ve Mersin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan yürüyüş ve mitinginde bölücübaşı Öcalan lehine atılan
sloganlar ve PKK terör örgütünü temsil eden kırmızı, yeşil, sarı renklerde açılan flamalar dikkat çekti. Yürüyüş sırasında
vatandaşlar da Türk bayrakları açarak tepkilerini ortaya koydular.
Irak Devlet Başkanı'nın Ankara'ya yaptığı 24 saatlik ziyaretler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP hükümetine Kürt
realitesinin tanınması için Türk kamuoyunun hazırlanması tavsiyesinde bulundu.
Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin Çankaya Köşkü'nde kullandığı Kürdistan kelimesinden sonra Başbakan Yardımcısı Cemil
Çiçek, herhangi bir tepki göstermemiş ancak yüzünü buruşturmuştu.
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuran Genelkurmay Başkanlığı şimdi de terörle mücadelede dünya çapında
önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kadınlar 3 çocuk yapsın” sözlerini aktararak,
“Savaşa kendileri karar veriyor, gençleri ölüme gönderiyorlar. Bir de kadınların kaç çocuk yapması gerektiğini söylüyorlar” dedi.
Tuncel, Erdoğan'ın kadınlardan özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.
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BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan'ın Uşak'ta "Af yok mu?" diye soran bir vatandaşa "Katili affetme yetkisi maktulün várislerine aittir"
diye konuşması, siyaset ve yargı dünyasında tepkilere yol açtı
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde iki aracın kundaklanarak yakılması olayına karışan 6 kişiden 4'ünün DTP üyesi olduğu, aynı
zamanda terör örgütü PKK ile de bağlantıları bulunduğu ortaya
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Uludağ Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında dün meydana gelen olayların ayrıntıları bugün ortaya çıkmaya
başladı. Dünkü olaylarda ortalık savaş alanına dönmüş, 2'si jandarma, 9'u öğrenci olmak üzere toplam 11kişi yaralanmıştı.
PKK'nın yıllık mali gelirinin 500 milyon euroyu aştığını belirten Org. Saygun "Ne yazık ki bazı müttefikımíz olan Avrupa ülkeleri
bu kanlı terör örgütü ile ilgili somut adımlar atmamaktadır" dedi.
Başbakan Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmada Sosyal Güvenlik Reformu'na yönelik eleştirilere yanıt verdi
ABD Merkez Bankası'nın (FED) piyasalara likidite desteği sağlayacağını açıklaması piyasalara olumlu yansıdı.
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Türk askerinin kahramanlığının doruğa çıktığı Çanakkale Savaşları'na sahne olan Gelibolu Yarımadası, 18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi'nin 93. Yıldönümü törenlerine hazır.
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ŞIRNAK'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde ‘Heron' adlı insansız hava aracıyla tespit edilen ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren
PKK'lı 11 terörist ölü ele geçirildi.
Guantanamo'da yüzlerce tutukluyu yıllardır mahkeme önüne çıkarmadan hapis tutan ABD, dün gece yayınladığı insan hakları
yıllık raporu ile, Türkiye'ye yine "insan hakları karnesi" verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, yok yok.
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Uluslararası piyasalardaki dalgalanma altın ve petrol fiyatlarını yeni bir rekora taşıdı.
Genelkurmay Başkanlığı, bugün çıkan çatışmalarda 10 teröristin öldürüldüğü açıkladı.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Dünya Kadınlar Günü'nde, herkese, ‘3 çocuk yapın' önerisinin ardından tartışmalar bitmiyor.
Ancak, yoğun eleştirilere rağmen Başbakan ise bu konuda geri adım atmamakta kararlı. Hatta denizaşırı ülkelerden verdiği
örnekler ve ‘Bu iş yerini bulacak' şeklindeki yeni açıklamaları ile bu tezini desteklemeye devam ediyor.
İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 12 kişi arasında bulunan MHP 21. dönem Afyon milletvekili
Müjdat Kayayerli'nin kızı Fatma Damla Kayayerli, "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan tutuklandı.
Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin makine dairesinde söndürme amaçlı kullanılan karbondioksit tüpünden boşalan
gazdan, 7 kişinin zehirlendiği kaydedildi.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AKP'nin kapatılması gerekçesiyle dava açtı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AK Parti
hakkındaki kapatma davası ile ilgili olarak, “Diğer partilerin kapatılma davalarında izlediğimiz yol neyse burada da aynısı
izlenecektir” dedi.
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Adana'da terörle mücadele ve özel harekat timlerince yapılan nefes kesen operasyonda, Adana'da bombalı saldırıyı
gerçekleştiren örgüt üyeleri ile kuryelik yapan 12 yaşındaki ilköğretim okulu 7. sınıf öğrencisi B.O. yakalandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davasını
milletvekilleriyle birlikte değerlendirecek.Erdoğan, pazartesi günü parti genel merkezinde olağanüstü toplantı yapacak. Toplantı
bütün vekillere 'acil' koduyla mesaj geçildi.
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PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın, İmralı Cezaevi'nde avukatlarıyla yaptığı görüşmeleri yayınlayan bir internet
sitesi, Öcalan'ın DTP yöneticilerine tehdit ve talimatlar yağdırdığını iddia etti.
Uluslararası piyasalarda yangın devam ederken, cuma günü içeriden Ak Parti'nin kapatılması istemi ile ilgili gelen haber
piyasalarda endişe yarattı. Şimdi piyasalar merakla pazartesiyi bekliyor.
ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Türkiye ve bazı Orta Doğu ülkelerine yapacağı gezi için ülkesinden ayrıldı.
Gripten ölen Sümer Güllap, fenalaştığı zırhlı otomobilinden balyozla kurtarıldığı gün Başbakan Erdoğan'a doğru teşhisi koyup, ilk
müdahaleyi yapan doktordu. 42 yaşındaki doktor Güllap'ın cenazesi, Erzurum'da toprağa verilecek.
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Sakarya'daki E-25 Karayolu Pamukova İlçe Merkezi yakınlarında meydana gelen kazada alkollü sürücünün kullandığı otomobille
şerit ihlali yapınca aynı aileden 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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Piyasalar hem yurtdışı hem de yurtiçi kaynaklı çifte şokun etkisi ile kötü bir gün geçirdi. Özellikle borsa tarafında çok sert
satışlar gelirken, dolardaki yükseliş sınırlı kaldı.
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın Anayasa ve yasaların kendisine verdiği görev, yetki ve
sorumluluk kapsamında tasarrufta bulunarak ve takdir hakkını kullanmak suretiyle bir siyasi parti hakkında kapatma istemi ile
Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığını belirterek, “Bu süreçte taleple ilgili değerlendirmeyi yapmak ve son kararı vermek anayasa
Mahkemesi'nin yetkisi kapsamında bulunmaktadır” dedi.
Başbakan Erdoğan, partisinin basına kapalı yapılan grup toplantısında kapatma davasıyla ilgili konuştu. Erdoğan'ın davayla ilgili
ilk değerlendirmesi 'Oylarımız daha da artacak' oldu.
ABD'nin cinayetten aranan Deniz Aydıner'i, uluslararası hukuku hiçe sayarak, Interpol'e ve Türk makamlarına haber vermeden
Türkiye'den “hileyle vize” aldırmasına Ankara'nın sert tepki verdiği ortaya çıktı.
ŞIRNAK'tan düzenlenen operasyonda Kobra tipi helikopterler, Kato ve Herekol dağlarında belirlenen terörist hedefleri
bombaladı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik ve birlik ruhuyla
verilen onurlu mücadele ile kazanıldığını vurgulayarak, “Bölücülük ve irtica tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz günümüzde de
laik cumhuriyetimiz ile kazanımlarını aynı anlayışla savunup koruyacağız” dedi.
AKP hakkında açılan kapatma davası hakkında ilk kez konuşan ABD Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, Türkiye'ye demokrasi
hatırlatması yaptı.
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1 Ocak - 31 Aralık 2007 tarihleri arasında yaşadığı 100. yılında, bünyesinde bulunan 9 şubenin,
takım halinde ve bireysel olarak resmi sportif müsabakalarda kazandığı toplam 1134 kupa, madalya ve ödülleri ile Guinness
Dünya Rekorlarına girebilme teklifi, "Guinness World Records Menagement Team" tarafından uygun görüldü.
CHP lideri Deniz Baykal partisinin grup toplantısında, Bakan Cemil Çiçek'in DTP'nin kapatılma davasıyla ilgili sözlerini hatırlattı.
Çiçek'in DTP için 'Siyasilerin kendilerini, davranış biçimlerini denetlemelerinde yarar var' sözlerine karşılık bugün AKP'nin
kapatılma davası ile ilgili söyleminin farklı olduğuna dikkat çeken Baykal, 'DTP'lilerin kendilerini demetlemelerinde fayda var da
AKP'lilerin denetlemelerinde yarar yok mu?' diye konuştu.
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, AKP hakkındaki kapatma davasının Ergenekon operasyonun üzerine
kapatmak amacıyla açıldığını iddia eden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a ve aynı iddiayı grup toplantısında dile getiren
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi. Kanadoğlu, AKP kapatılırsa Cumhurbaşkanı Gül'ün istifa etmesini de
istedi.
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TBMM İdare Amiri DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, geçen hafta Meclis'te kan verirken yanına gelerek "Kan almak mı, kan
vermek mi hoşunuza gidiyor?" sözleriyle kendisine sataşan TBMM Eğitim ve Personel Dairesi'nde görevli Fikret Dadaş adlı
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personelin işten atılmasını istedi.
‘1'inci Ulusal Doğal Afetler Sempozyumu'nda konuşan Prof.Dr. Ahmet Ercan, beklenen büyük İstanbul depreminin tam yerini ve
şiddetini açıkladı. Ercan'ın açıklaması en çok İmralı'da yatan Öcalan'ı ilgilendiriyor. Çünkü olası depremin merkez üssü İMRALI
ADASI. Şiddeti ise 6.3...
İSTANBUL'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Met Air Uçuş Okulu'na ait ‘Cessna 172' tipi tek motorlu uçak, Ömerli
Barajı yakınlarına zorunlu iniş yaptı. Pilotlar yara almadan kurtulurken uçakta hasar meydana geldi.
ŞIRNAK'taki Cudi Dağı'nda insansız hava aracı ‘Heron'ın bir grup teröristi tespit etmesi üzerine operasyon başlatıldı. Çok sayıda
komando ve korucunun katıldığı operasyonda teröristlerin gizlenebileceği bölgeler top atışına tutuldu. Bölgede operasyonlar
devam ederken, bu sabah sınır birliklerine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
DTP'nin bugün Kars'ta düzenlediği nevruz kutlamasında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, hükümeti, bölücü
örgütle diyalog kurmaya devat etti, “PKK ile diyalog kurun, bu iş artık bitsin” dedi.
Merter PTT Şubesi kar maskeli ve silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Şubedeki memuru silahla etkisiz hale getiren soyguncu,
kasadaki 8 bin YTL'yi alarak kayıplara karıştı.
İstanbul'da sağnak yağmur akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağmurun bu gece kuvvetli şekilde etkili olacağı kaydedildi.
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Saygı Öztürk'ün yazdığı 33 Kurşun adlı kitap, yakın tarihimizin en kanlı katliamının karanlıkta kalan yüzünü aydınlatıyor.
Yıl 1993... Yer Elazığ-Bingöl Karayolu... Teröristler otobüsleri durdurup 33 silahsız askeri yola indirip, hepsini oracıkta şehit
ettiler...
Bu olay, o gün Türkiye'yi beyninden vurmuştu. Zamanla unutulup gitti. O şehitlerin ana babaları evlat acısıyla başbaşa kaldı.
Katliamdan 15 yıl sonra, ünlü gazeteci Saygı Öztürk katliamın tanıklarıyla konuştu. Tüyler ürperten gerçekleri "33 KURŞUN" adlı
kitabında topladı.
Kitabın adı 33 Kurşun. Ancak, müthiş kitapta 33 şehidimizin üzerinden çıkan kurşun sayısı açıklanıyor.
Şimdi sıkı durun! 33 vatan evladımızın üzerinden 33 değil, tam tamına 1547 kurşun çıktı. Varın her şehidimizin vucudundan kaç
kurşun çıktığını siz hesaplayın...
Kuzey Irak'a kara harekatı konusunda CHP tarafından verilen genel görüşme önergesi, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan kapalı
oturumla ele alındı. 2.5 saat süren kapalı oturumun sonunda CHP'nin önergesi AKP'lilerin oyları ile reddedildi. Genel Görüşme
önergesinin ön görüşmelerine Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de
katıldı.
Altın fiyatlarının son dönemdeki hızlı yükselişi yerini sert satışlara bıraktı.

21
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2008

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ve Yargıtay üyelerinin aileleriyle önceden planlanmış olan gezisinde ilginç görüntüler oluştu.
Yargıtay üyeleri mola verdikleri Nevşehir'de öğrendikleri İlhan Selçuk, Doğu Perinçek ve Kemal Alemdaroğlu'nun gözaltına
alınma haberi üzerine, gezilerine ön camında Atatürk resmi bulunan otobüsle devam ettiler.
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Baykal Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan yeni gözaltılarla ilgili konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, gazetenin imtiyaz sahibi İlhan Selçuk'un, Ümraniye'de ele geçirilen
el bombalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında nüfusu 2 binin altına düşen 862 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin tüzel
kişiliğinin kaldırılması ve 43 yeni ilçe kurulmasını öngören kanunla, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, gümrük kapıları
dışında; mektupla, elektronik ortamda veya yaşadıkları ülkelerde oy kullanabilmesine imkan tanıyan kanunun da bulunduğu 4
kanunu onayladı.
22

Mart

2008

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin yıldömü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle, AKP'li Antalya Büyükşehir
Belediyesi, CHP Genel Merkezi ve yurdun çeşitli yerlerindeki okulların organizasyonunda 800 otobüsle getirilen 40 bin
kişinin aynı anda Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanları ve şehitlikleri gezmesi, ortalığı mahşer yerine çevirdi.
AKP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Şükran Yetimoğlu'nun yeniden aday olması genel merkez tarafından engellendi. Yetimoğlu,
yeniden aday olmaması için dayatmayla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Siirt Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın izinsiz nevruz kutlaması yapmak isteyen DTP'li milletvekilleriyle tartıştı. Tartışmanın bir
bölümünde Milletvekili Akın Birdal Emniyet Müdürüne elini uzatıp tokalaşmak istedi. Bunun üzerine Aydın, " Ben terör örgütünü
terörist ilan etmeyen bir milletvekiline el uzatmam" dedi.
ÜNİVERSİTELERARASI Kurul (ÜAK) Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydın, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın her eleştirildiğinde, aldıkları yüzde 47 oy oranını hatırlatmasını değerlendirdi.
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VAN ve Hakkari'de dün DTP'lilerin izinsiz nevruz kutlaması yapmak istemesi üzerine çıkan olaylar bugün Hakkari'nin Yüksekova
İlçesi'ne sıçradı. Yüksekova'daki olaylarda silahla yaralanan İkbal Yaşar'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.
DTP İzmir İl Başkanı ve aynı zamanda bölücü terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın avukatı Mehmet Bayraktar, ‘Terör
örgütüne üye olmak, bölücü propaganda yapmak, yardım ve yataklık yapmak ve halkı isyana teşvik etmek ' suçlarından
gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayraktar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kuzey Irak'taki Kürt kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı noktaları bombaladığını iddia etti.
Hava sıcaklığı, Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak 6 ila 8 derece azalacak.
ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde, 5 kilo C-4 tipi patlayıcı madde ele geçirildi.

24
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TÜSİAD Yönetim Kurulu, son günlerdeki gerilimin kaygıyla izlendiğini belirterek, yazılı bir açıklama yaptı
İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tutuklandı. İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemdaroğlu yurtdışına çıkış
yasağı konularak serbest bırakılırken diğer 3 zanlı ise nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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CHP, 5737 sayılı Vakıflar kanunu'nun 9 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava
açtı.
DEMOKRATİK Toplum Partisi (DTP) Siirt İl Başkanı Abdurahman Taşçı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alındı.
ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Ankara'da beklenen mesajların dışına çıkarak Pakistan konusunda uyarıda bulundu.
Afganistan'da durumunu Pakistan'ı da etkilidiğini kayd eden Cheney, Türk hükümetinden Pakistan'ın desteklenmesini istedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Afganistan'da muharip asker gücünün artırılması talebiyle ilgil olarak, "Kararı
TSK değil devlet verir" dedi.
25
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Sabaha karşı gözaltına alınıp nezarethanede tutulan, emniyette ve savcılıkta 3 gün sorgulanan Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, o 3
günde en az 3 kilo verdi, Hastaneye kaldırıldı
İşçi Partisi Genel Sekreteri Nusret Senem, Ergenekon soruşturması kapsamında İşçi Partisi'nde yapılan aramalarda Yargıtay
binasının krokisinin bulunduğu iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Senem, “Krokiyle ilgili olarak böyle bir belge kesinlikle
bulunmamıştır, gerçek dışıdır” dedi.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde iki karşıt grup öğrenci arasında çıkan çatışmaya polis biber gazı ile
müdahale etti. Kavgada 5 polis, 1 öğrenci yaralandı. Üniversitede derslere Pazartesi gününe kadar ara verildi.
Ergenekon Soruşturması kapsamında İşçi Partisi Genel Sekreteri Nusret Senem, Aydınlık Dergisi'nden Hikmet Çiçek ve Ulusal
Kanal İzmir Temsilcisi Hayati Özcan gözaltına alındı.

26
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Dolarda bir süredir etkili olan sakin seyir yerini yine yükselişe bıraktı. Dün piyasa kapanışına yakın gelen alımlar bugün de
etkisini gösterirken dolar bankalararası piyasada 1.2750 YTL seviyesine kadar tırmandı.
Gürcistan karasularını ihlal ederek, izinsiz avlandıkları gerekçesiyle “AGon Balıkçılık-3” adlı Türk balıkçı teknesinin alıkonulduğu
bildirildi.
ŞIRNAK'ta Cudi Dağı'nda bulundukları belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon bölgesine 10
askeri araç ile takviye komandolar sevk edildi. Bölgedeki operasyonlar hava destekli sürerken, PKK'nın, elebaşı
Abdullah Öcalan'ın 59'uncu doğum günü olan 4 Nisan'da eylem kararı alması güvenlik birimlerini alarma geçirdi.
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde ise PKK'dan kaçan 7 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
DİYARBAKIR'da Özgür Yurttaş Hareketi adlı oluşumun yaptığı basın açıklamasından sonra bir grup polise taş atınca arbede
yaşandı. 10 kişi gözaltına alındı.
Sabah erken saatlerinden itibaren Tunceli merkez Hozat ve Ovacık ilçelerinden havalanan skorski helikopterler dağlık alanlara
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ve PKK'nin geçiş yollarına çok sayıda özel eğitimli birlik indirilirken karadan da operasyon alanlarına binlerce asker sevkedildi.
Tunceli bölgesinde barınınan 300 civarında olan PKK'lılara karşı 2 kobra helikopteri gün boyu, ahpanos vadisi kutudere ve
Aliboğazı bölgelerinde bölgeleri yoğun bombardıman altında tuttu
ADAPAZARI Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Meclis Toplantısı'na katılmak için bu kente gelen Koç Holding Onursal Başkanı
Rahmi Koç, dünyada en büyük teknolojinin Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu belirterek, “Amerika ‘İnterneti
kapatıyorum' dese dünya durur. GSM onun attığı uydular sayesinde çalışıyor. Avrupalılar kendi internet ve GSM ağlarını
kurmaya çalıştı ama başarılı olamadı” dedi.
TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, sivil toplum örgütleri ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Önemli olan
diyalog, kardeşlik bağı yaratarak huzursuzluk giderecek dayanışma ortamı yaratmak" dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son dönemde yaşanan siyasi gerilimi azaltmak için harekete geçti. Gül, yarın CHP lideri Baykal ile
MHP lideri Bahçeli'yi Çankaya Köşk'ünde davet etti.
ANKA Haber Ajansı'nın "Raportör AKP kapatılsın yönünde görüş bildirdi" haberine Anayasa Mahkemesi'nden jet yalanlama geldi.
27
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AB kriterlerine uyum için İstanbul'da trafikte bir dizi önlem alınacak. Bunlardan en çarpıcı olanı artık otobüslere
ayakta yolcu alınamayacak olması...
PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarında suikast ve sabotaj eğitimi aldıktan sonra bombalı eylem yapmak üzere Habur
Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yakalanan 2 intihar eylemcisinin Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü
binası'nı havaya uçurmayı planladığı ortaya çıktı. Lojmanların da bulunduğu Emniyet Müdürlüğü'ne 6.5 kilo C-4
plastik patlayıcıyla saldırıp ortalığı kan gölüne çevirmeyi hedefleyen teröristler sorgularında, ses getirici eylemlerle
tabana, ‘Daha yıkılmadık' mesajı vermeyi amaçladıklarını belirttiler. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak
cezaevine konuldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan Başbakanı Sergey Stanişev ile görüşmesinin ardından yapması
öngörülen basın toplantısı ırkçı ve aşırı milliyetçi ATAKA partisinin milletvekilleri yüzünden iptal edildi.
Denizli'de eşi emekli imam olan ev kadını Fatma Durmuş'un yazdığı ‘İlahilerle Hakka Çağrı' adlı ilahi kitabı ortalığı
karıştırdı. CHP İl Başkanı Ali Kavak Osman Bartal, 10 bin adet bastırılan ve ücretsiz dağıtılan kitapta, halkın kin ve
düşmanlığa teşvik edildiği, Atatürk'e hakaretlerde bulunulduğu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Peygamber ve Allah
gibi gösterildiği iddiasıyla Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
TBMM bahçesinde bulunan şüpheli paket, paniğe yol açtı.

28
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Son günlerin hareketli para birimi dolar, bugün öğleden sonra yeniden yükselişe geçti.
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TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik sürdürdüğü ‘Sancak 2' operasyonunun yoğunlaştığı
Kutuderesi kesiminde, helikopterlerin ineceği tepelere teröristlerin yerleştirip uzaktan kumandayla infilak ettirmeyi
planladıkları 60 kiloluk 3 bomba son anda fark edilerek etkisiz hale getirildi.
Rekabet Kurulu, Tekel Sigara İşletmesi'nin British American Tobacco (BAT) Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş'ye satışına izin verdi.
2008, Türkiye'yi siyasi ve ekonomik alanda dünyada son derece etkin seviyeye taşıyacak iki konuda karar yılı;
Bunlardan ilki, Türkiye'nin 2009/2010 dönemi için BM Güvenlik Konseyi adaylığı. Bu konudaki kararı, Eylül sonunda
New York'ta BM Genel Kurulu'nda yapılacak oylamada verilecek. İkincisi ise, İzmir'in Expo 2015 adaylığı. Expo
kararı ise, çok daha yakın bir tarihte, sadece üç gün sonra, 31 Mart pazartesi günü verilecek.
29
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İsyanlar, içinde barındırdığı tutuklu ve hükümlülerin işlediği cinayetlerle anılan Bayrampaşa Cezaevi, bir süre sonra kapanacak.
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen ve Türkiye'ye karşı eylem hazırlığında olup
sınırdan sızmaya çalışan bir grup PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensubunun, 27 Mart 2008 günü, karada konuşlu uzun
menzilli silahlar ile ateş altına alındığını, “Faaliyet sonrasında yapılan inceleme ve değerlendirmelerden, açılan ateş sonucu 15
teröristin etkisiz hale getirildiğinin anlaşıldığını” bildirdi.
Başbakan Erdoğan, 'Bazıları darbe çığırtkanlığı yapıyor. Ama kaybeden Tayyip Erdoğan değil darbe çığırtkanları olacak' dedi.
Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve bugün Beşiktaş Adliyesi'ne getirilen, İşçi Partisi Genel Sekreteri Nusret
Senem, Ulusal Kanal İzmir Temsilcisi Hayati Özcan ve İşçi Partisi Basın Bürosu Başkanı Hikmet Çiçek nöbetçi mahkama
tarafından tutuklandı.
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Şişli Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokak'ta bulunan Cumhuriyet Gazetesine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce molotof kokteyli
atıldı.
ŞIRNAK'taki Bestler Dereler Bölgesi'ndeki çatışmada PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirilirken 3 asker yaralandı. Diyarbakır'ın Dicle
İlçesinde de dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri, karşılaştığı bir grup teröriste ‘teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lıların
ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist öldürülürken bugün öldürülen terörist sayısı 4 oldu.
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Anayasa Mahkemesi'nin AKP hakkında açılan davanın iddianamesini kabul ettiği oturumda üyeler arasında Gül konusunda görüş
ayrılığı yaşandı.
Şırnak-Siirt ve Hakkari üçgenindeki Bestler Dereler bölgesinde Bordo Bereli timlerin de katıldığı ve 4 gündür süren
operasyonlarda bugün yaklaşık 40 kişi oldukları belirlenen PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 1'ü yüzbaşı, 2'si astsubay olmak
üzere 3 asker şehit olurken, 10 asker yaralandı.
Anayasa Mahkemesi heyeti, AKP'nin kapatılması istemiyle açılan davayla ilgili iddianamenin ön incelemesini tamamladı.
Mahkeme iddianameyi kabul etti.
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Atatürkçü Düşünce Derneği, Doç. Dr. Şahin Filiz'in 'Kuran sek içilmez, yanında başka kaynakları da incelemek gerekir' sözü için
'Üzüntü içindeyiz' dedi.
Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 32.2 artışla 4 milyar 927 milyon dolar oldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaşam biçimleri, etnik kökenler, inanç ya da mezheplerin farklı olabileceğini ifade ederek, “Bu
farklılıklarımız bizi zayıflatmak yerine aslında güçlendiren bir zenginlik kaynağıdır” dedi.
1

Nisan

2008

KASTAMONU'nun Yukarı Kuyucak Köyü'ndeki Yalnız Mahallesi'nde köylülerin tarlalarında metrelerce uzunluğunda ve insan
boyunu geçen yarıklar yarıklarla birlikte toprak kayması, köylüleri ve tarla sahiplerini korkuttu. Köylüler bölgeye yapılan Doğu
Çevre yolundan sonra tarlalarında toprak kaymaları ve derin çatlakların oluştuğunu belirtti.
Anayasa Mahkemesi'nin 11 asil üyesinden 8'i 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2'si merhum Turgut Özal, biri de
Süleyman Demirel tarafından atandı. Sezer'in atadığı 8 asil üyeden 6'sı iddianamenin Gül ile birlikte kabulüne oy verdi, ikisi ise
karşı çıktı. İşte Anayasa Mahkemesi'nde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın sunduğu "Kapatma davası
iddianamesine" "kabul" ve "ret" oyu kullanan üyeler...
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesi amacıyla bugün yurdun dört bir yanında alanlara
çıkan ve öğlenden sonra iş bırakan işçi ve memurlar sokaklara döküldü.
Danıştay 8. Dairesi, Kaz dağlarının kazılamayacağına karar verdi. Danıştay, Balıkesir'in Havran ilçesi Küçükdere köyü sınırları
içerisinde bulunan bölgede siyanürlü altın aranmasına izin veren Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına hükmetti.
Danıştay, İdare Mahkemesi'nin kararının eksik incelemeye dayandığını belirtti.
DTP Grup Başkanı Ahmet Türk, “Bu gün AK Parti hakkında açılan kapatma davası, güç odaklarının çatışmasının bir ürünüdür. AK
Parti bu çatışmanın mağduru değil bizzat tarafıdır” dedi.
İstanbul'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.
Sendikalar Meclis'in ön kapısında Sosyal Güvenlik Kanunu'nu protesto için eylem yaparken arka kapıda da bombalı paket paniği
yaşandı.
Ülkelerinde tesettüre bürünmek zorunda kalan İranlı kızlar, Türkiye'de gönüllerince eğleniyorlar. Erzurum Palandöken'de
gündüz kayak yapan İranlılar, akşam da otellerde ve gece kulüplerinde doyasıya eğleniyorlar. Erzurum'daki gece kulüpleri adeta
İranlılar'ın Reina'sı oldu.

2

Nisan

2008

Son İstiklal Savaşı gazisi 110 yaşındaki Yakup Satar, Eskişehir'de evinde hayatını kaybetti.
Yargıtay Başsavcılığı, AKP'ye kapatma davasıyla ilgili olarak, eleştirilerle ilgili yargıya başvurulacağını açıkladı.
Türkiye gerçegi: Söke'nin en sevilen simalarından emekli taksi şoförü H.G. bu sabah köprü korkuluklarına asılı bulundu. Polise
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göre, olayın perde arkasında bir cinayet sözkonusu. H.G'nin cansız bedeni saatlerce öylece savcıyı bekledi. Yüzlerce öğrenci ise
kentin merkezindeki köprünün üzerinden bu inanılmaz duyarsızlık manzarasına baka baka okullarına gitti.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçemiz, İngiliz devi Chelsea'yi 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup
etti.
VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 90'ıncı yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Valilik önünde yapılan törenlerde canlı
bomba ihbarı üzerine geniş güvenlik önlemleri alındı. Törende konuşan Belediye Başkanı AKP'li Burhan Yenigün, Van'ın bir
şehitler yurdu olduğunu belirterek, “Bu vatan kolay kazanılmadı. 2 Nisan'ı çok daha güzel kutlamalıyız” dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afganistan'a muharip güç gönderilmesiyle ilgili olarak "Böyle bir niyetimiz yok" dedi.
ÇORUM'da geçen cumartesi gününden bu yana süren hafif şiddetli sarsıntılar nedeniyle tedirgin günler yaşayan halk, bugün
saat 13.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle yine sokaklara fırladı.
3

Nisan

2008

Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın ''AB terör örgütleri'' listesinde bulunması yönündeki kararı bozdu. Avrupa Konseyi ise bu kararın
etkisiz olacağını açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi görünümünü negatife çevirdi. Kararın ardından borsa
düşerken dolar 1.30'u geçti.
Türkiye İstatistik Enstitüsü, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Avrupa Adalet Divanı'nın, PKK'nın, AB terör örgütleri listesine alınmasına ilişkin AB Konseyi kararını iptaline Ankara'dan çok sert
tepki geldi.

4

Nisan

2008

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden dünden itibaren Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ne gelen yaklaşık 8 bin kişi, her yıl olduğu gibi
çetebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için bugün Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli Köyü'ne gitmek isteyince yine
olaylar çıktı. Köyü 20 kilometre uzaklıkta zırhlı araçlarla yol kapatan güvenlikg üçlerinin oluşturulan barikatta durdurulan
gruptan bazıları taş ve molotof kokteyli atmaya başlayınca, polis ve jandarma da biber gazıyla müdahale etti. Çıkan arbedede
yaralananlar oldu.
Operasyona "Ergenekon" adının verilmesine MHP ve CHP'nin tepki gösterip konuyu TBMM'ne getirmeleri üzerine İçişleri ve
Adalet Bakanlıkları yetkilileri "Operasyona Ergenekon adını biz vermedik. Gözaltına alınanlar kendi aralarında bu adı kullanıyor"
dediler.
Belçika Federal Savcılığı, bugün terör örgütü PKK'ya karşı ülke çapında kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini, 29 kişinin
gözaltına alındığını açıkladı.

5
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SİİRT'te askeri konvoyun geçişi sırasında asfalt yola yerleştirilen tahrip gücü yüksek patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda ölen ve
yaralanan olmazken, araçlarda da hasar meydana gelmedi.

7
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AKP, 301. madde ile ilgili değişiklik değişiklik teklifini Meclis'e sundu. Yasa, bu maddeden dava açılması için Cumhurbaşkanı'nın
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onayını öngörüyor.
8
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Perihan Altındağ Sözeri'yi kaybettik
Zorda kalan ekonomilere yardım elini uzatmak için kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF), bu kez kendisi zora düştü.
IMF, finansal durumunu düzeltmek için rezervlerindeki altınlarını satmaya hazırlanıyor. Amerikan Kongresi onay verirse IMF 13
milyon ons (403 ton) altın satacak.
AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Javier Solana AKP'ye açılan kapatma davasını değerlendirdi.
Solana, AKP kapatılırsa bunun AB bakımından kötü sonuçlar doğuracağını söyledi.

9
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TERÖRİSTLERİN korkulu rüyası haline gelen insansız hava aracı Heron, Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda bir grup PKK'lıyı tespit etti.
Teröristlerin belirlendiği en yakın noktalara helikopterlerle ‘Meteler' adı verilen Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi.
AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olli Rehn'in yarın Ankara'ya
yapacakları gezi öncesi hükümetin 301 jesti sürprizi başkentte yeni bir krize yol açtı.
Piyasalarda son günlerde yaşanan hareketlilik özellikle borsada dikkat çekici yükselişlere neden oluyor.
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Sanat Festivali nedeniyle Türkçe-Kürtçe davetiye bastırdığı için
hakkında dava açılan Belediye Başkanı Osman Baydemir hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Baydemir, “Kürt dili
ülkemizin bir zenginliğidir. Kürtçenin kamusal alanda da kullanılması gerektiği kanaatindeyim” dedi.
Ağrı ve Şırnak'ta yol kenarına konulan bombalar askeri konvoy geçerken uzamtan kumanda ile patlatıldı. Patlamalarnda
herhangi bir zaiyat ya da hasar olmadı.
Maltepe Küçükyalı'daki İstanbul Ticaret Üniversitesi bahçe duvarının iç kısmında fark edilen paketi Üniversitenin güvenlik
müdürü olan emekli polis memuru, durumu polise bildirdi.

10
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2007 yılında Diyarbakır'daki nevruz kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada Kürtlerin üç önderinin bulunduğu ve bunların Celal
Talabani Mesut Barzani ve Abdullah Öcalan olduğunu söylediği gerekçesiyle yargılanan, eski milletvekili Leyla Zana, 2 yıl hapis
cezasına çarptırıldı
DİYARBAKIR'da, evindeki bilgisayardan Nevruzdaki kutlama görüntülerini Youtube.com sitesine gönderen 17 yaşındaki İ.O.
‘terörle mücadele kanununa muhalefet ettiği' gerekçesiyle yargılandığı davada 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Fethullah Gülen cemaatine ait okulları daha önce kapatan Rusya şimdi de aynı cemaatin mensubu olduğu "Nurcular" tarikatını
tamamen yasakladı. Rusya Yüksek Mahkemesi Türkiye kökenli Nurcular tarikatını "aşırı dinci örgüt" ilan ederek, Rusya
Federasyonu topraklarında tüm faaliyetlerinin yasaklanmasını karara bağladı.
İsviçre'de şiddetli rüzgarın tren yoluna uçurduğu 6 aylık bebek, üstünden tren geçmesine rağmen mucize eseri küçük bir şişlikle
kurtuldu (öldürmeyen Allah öldürmüyor).
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Cumhurbaşkanlığı'ndan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanlığı'ndan alınmasıyla ilgili iddialara yanıt geldi.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatı BP, Opet ile Petrol Ofisi bayilerinde 13-14 YKr arttı.
“Ergenekon Soruşturması” kapsamında ifadesine başvurulan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, “tanık” sıfatıyla
yaklaşık 11 saat ifade verdi.
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Eski TBMM Başkanı, AK Parti Manisa Milletvekili Bülent Arınç, “Demokrasilerde sandık ve seçimi temel ilke kabul edenler şunu
da bilmelidirler ki; iktidarların el değiştirmesi kanlı olmamalıdır, şeytani olmamalıdır, entrika dolu olmamalıdır, müdahalelerle
karşılaşmamalıdır. Halkın iradesi hür ve serbest olmalıdır, sonucuna da herkes katlanmalıdır” diye konuştu.
ŞIRNAK'ın Küpeli Dağı'nda bir grup teröristin bulunduğu bölge tespit edilince gizlenebilecekleri mağaralara nokta operasyonlar
yapılmaya başlandı.
BOLU'da, saat 22.01'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hafif hissedilen deprem hasara neden olmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçtiğimiz ay uygulamaya koyduğu Okul Kütüphane Otomasyon Sistemi'ndeki (OKUT) hatalar
skandal boyutlara ulaştı.
Çeşitli sivil toplum örgütlerince “Ulusal Egemenlik Buluşması” adı altında gerçekleştirilen miting
Tandoğan Meydanı'nda düzenlendi.Mitinge yaklaşık 50 bin kişi katıldı.
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ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusu lojmanlarında oturanlar, bir annenin cinnetiyle gelen 3 ölümle sarsıldı.
Lojmanda ailesiyle oturan ve üniversitenin Halk Bilim Merkezi'nde sözleşmeli folklor kostümcüsü olarak çalışan 33 yaşındaki
Gülbeyaz Başkaya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli'nin koruması olan 8 yıllık eşi özel güvenlik görevlisi 33
yaşındaki Murat Başkaya ile kızı ilköğretim 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ece'yi tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ın Küpeli Dağı'ndan sonra Bestler Dereler bölgesi ile Cudi dağında da PKK terör örgütüne yönelik
operasyon başlattı. Operasyon kapsamında kobra tipi helikopterler teröristlerin bulunma ihtimali olan mağaralara bomba
yağdırdı.
İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduda ele geçirilen patlayıcılara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli 1 Nolu F Tipi
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Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, idrar yollarındaki sancı nedeniyle Kocaeli Devlet
Hastanesine kaldırıldı.
Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ne bağlı Yarımca Beldesi'nde bulunan Zülfikarlar Grubu'na ait Turkuaz Petrol Dolum Tesisleri'nde akşam
saatlerinde çıkan ve 1.5 saatte kontrol altına alınan yangın yürekleri ağızlara getirdi. Etil alkol ve kükürt tankında çıkan yangının
diğer tanklara sıçraması itfaiye ekiplerinin büyük çabasıyla önlendi. Tamamen söndürülen yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
14
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Küresel ısınmaya bağlı olarak geçen sene etkili olan kuraklık bu sene de devam ederse et fiyatlarında yükseliş
kaçınılmaz olacak. Dikkatinizi çekerim, bugün itibarıyla Türkiye’de çok büyük bir et sıkıntısı var (bu not
01.11.2010 tarihinde yazılmıştır) Perşembenin gelişi misali önlem almayan AKP hükümetinin kendisidir.
Daha önce Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması ve atamalar konusunda anlaşmazlıkları kamuoyuna yansıyan ekonomiden
sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili kuruluşu olan Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz bir kez daha ters düştü.
ADL’li general, daha önce PKK ile masaya oturulmasını öneren ABD Savunma Bakanlığı, bu kez de “PKK'lıların aşırı olanları ile
olmayanlarının ayrılıp, aşırı olmayanların topluma kazandırılmasını” önerdi.

16
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Genelkurmay Başkanlığı, Avaşin-Basyan bölgesinde bir grup teröristin vurulduğunu açıkladı.
301 maddede yapılacak değişiklik TBMM AB Uyum Komisyonu'nda aynen kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ana Muhalefet Partisi CHP Lideri
Deniz Baykal, Meclis Başkan Vekilleri ve 23. Yasama Döneminde TBMM'de temsil edilmekte olan diğer siyasi parti liderlerini 23
Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı'nda öğle yemeğine davet etti.
Üsküdar Adliyesi'nde X-Ray cihazının alarm vermesi üzerine durdurulan bir kadının çantasında bomba düzeneğini andıran bir
düzenek bulundu.
Türkiye gerçegi: Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ejder Oğuz Özdemir hakkında, kendisine teslim
edilen 526 soruşturma belgesini 1 yıl 11 ay boyunca işlemsiz bıraktığı iddiasıyla görevi ihmal suçundan "Son soruşturma" için
iddianamede hazırlandı.

17
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Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen 'Kılıç' operasyonunda dün gece
şehit olan Komando Onbaşı Sezai Kan, memleketi olan Diyarbakır'ın Ergani İlçesi Yapraklı Köyü'nde gözyaşları ve Kürtçe ağıtlar
arasında toprağa verildi. Cenazenin köye getirilişi sırasında askerler "Vatan sana canım feda" sloganları attı.
Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal Marmaris Çamlı Köyü'nün mescidini görünce, "Buraya güzel bir cami yaptıralım"
demişti. Bu sözden kısa bir süre sonra mescit 230 milyar lira harcanarak süper bir ibadethane oldu. Özal, burada hiç namaz
kılamadı.Çünkü inşaatın bitiminden 15 gün önce vefat etti. İşte o Çamlı Köyü'nün Turgut Özal Camii'nde bugün Turgut Özal için
mevlil okutuldu. Mevlite köyden sadece 15 kişi katılınca, bu ünlü deyim akıllara geldi: Vefa İstanbul'da bir semtin adı...
AKP'li milletvekilleri, Meclis Genel Kurul salonu ve kuliste Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in üzerine saldırdı. Genç,
CHP'li bir grup milletvekili tarafından muhalefet kulisine çıkarılırken, kavga burada da devam etti. Genç'i, AKP milletvekillerinin
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darbelerinden CHP'lilerin koruması kurtardı. Kulisteki kavga, Meclis İdare Amirlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Genç ise bir
süre Meclis kulisinde CHP milletvekilleriyle oturdu.
ŞIRNAK'ın Küpeli Dağı'nda sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada Piyade Onbaşı Sezai Kan şehit oldu, 7 asker de yaralandı.
Yaralı askerler helikopterlerle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞANLIURFA'nın merkeze bağlı Düğer ve Bahçeli köylerinde oturan aynı aşiret mensupları arasında arazi anlaşmazlığı ve tarla
sulama suyu yüzünden çıkan kavga, uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 5 kardeş
öldürülürken 1 akrabaları da ağır yaralandı. Katliama dönen çatışmayla ilgili Bahçeli Köyü Muhtarı Yakup Karakeçili ile kardeşi
Mehmet Reşat Karakeçili aranıyor.
MERSİN'in Tarsus İlçesi'ne bağlı Yenice Beldesi'nden geçen demiryoluna bomba bırakıldığı ihbarı jandarmayı alarma geçirdi.
Adana'dan Ankara yönüne giden yolcu ve yük trenlerinin seferleri durduruldu.
Sosyal Güvenlik Yasa tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Bulgar sahil güvenlik ekiplerinin, Bulgaristan karasularını ihlal ettiği ve kaçak avlandığı gerekçesiyle bir Türk balıkçı teknesine
ateş açması sonucu Yalçın Ercan adlı balıkçı hayatını kaybetti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz oranlarını değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranı yüzde 15,25'te, borç verme faiz
oranı da yüzde 19,25'de sabit tutuldu.
18
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Gebze'de tecavüz edildikten sonra öldürülen İtalyan gelin Pippa Bacca'nın ardından isyan eden Türkiye Uşak'ta hunharca
öldürülen 2 gelin için sessiz kaldı. Başı taşla ezilerek öldürülen talihsiz kadınlardan birinin kimliği belirlendi. Benzer yöntemle
öldürülen kadınlardan diğerinin kimliğini ise bu robot resim belirleyecek.
TERÖR örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'ndaki kamplardan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ‘Tekoşin' kod adlı
PKK'lı B.Y., Ulus'taki Anafartalar Çarşısı'nda geçen yıl gerçekleştirilen canlı bomba eyleminin asıl hedefinin Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Yaşar Büyükanıt olduğunu söyledi.
Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde önceki gün 1 askeri şehit edip 7 askeri yaralayan PKK'lı bir grup teröriste yönelik
sürdürülen operasyon devam ediyor. Operasyonda çıkan çatışmada bugün öğle saatlerinde 2 teröristin öldürülmesini ardından
Küpeli Dağı'nda da 1 terörist daha öldürüldü. Şırnak'ta bugün öldürülen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ile ihtiyati stand-by için çalışmaların başlayacağını ifade etti.
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MÜSİAD'ın 17. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Erdoğan, pirinç krizine el koydu.Pirinç krizine spekülatörlerin neden
olduğunu söyleyen Erdoğan, Hükümet'in bu işin üzerine gideceğini belirtti ve ekledi:Bu cambazlara aldanmayın, ihbar edin
Kocaeli Baro Başkanı Ersayın Işık, Kocaeli'de bugün düzenlenen kamusal alanda türban yasağının protesto edildiği yürüyüşe
katılan cüppe giymiş dört kişiyi, yürüyüş sırasında yanlarına giderek "Cübbenizi çıkarın. Cübbe giyerek avukatların da size
destek verdiği izlenimi mi oluşturmak istiyorsunuz” şeklinde uyardı. Ancak Baro Başkanı'nın uyarısına aldırmayan cüppeli 4 kişi
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eylemine devam etti.
20
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Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada 1 asker şehit
oldu, 1 asker yaralandı.
Diyarbakır'da üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği ele geçirilen bir terörist ile bu kişiye yardım ve yataklık yaptıkları öne
sürülen 2 zanlı yakalandı.
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Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden ve “Komando Ayvaz” olarak bilinen Devlet eski Bakanı Ayvaz Gökdemir, Kocatepe
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze siyaset buluşmasına döndü, devletin zirvesi
son yolculuğunda Gökdemir'i yalnız bırakmadı. Bu sayede uzun yıllardır bir araya gelmeyen halef selef bile buluştu. Demirel ile
halefi Çiller
AK Parti'nin kapatılmaması temennisinde bulunulan, 301'in değiştirilmesi, Ergenekon'la bağlantılı herkesin yargıya teslim
edilmesi istenen Türkiye raporu, bugün Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda oylanacak.
Son günlerin hareketli para birimi dolar haftaya düşüş eğilimi ile başladı. Ancak serbest piyasada işlemlerin başlaması ile kurlar
tekrar yukarı çıkarken, 1.31'in üzerinde sıkıştı.
Uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatı, petrol arzı kaygıları ve OPEC'in açıklaması nedeniyle 117,40 dolara kadar yükseldi.
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“Askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçuna iştirak etmek”ten yargılanan sanık Aytekin Demirdaş, dava konusu olayı bir
“puzzle”a benzeterek, “Bütünü oluşturmak için önce köşelerden başlamalısınız. Ben de bu anlamda savcılık ifademde önemli
bilgiler verdim” dedi.
PKK'lı teröristlerin bugünkü mayınlı saldırısında 4 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin hikayeleri yürekleri burktu. Hain pusu,
Güneş harekatına katılan Şehit Bekir Atacan'ı, terhisine 3.5 ay kalan Şehit Habip Özkaya'yı, timdeki arkadaşlarından bir kişi
eksilir diye izne bile gelmeyen Şehit Tuncay Özdemir'i ve terhisine 15 gün kalan Şehit Ersin Selimoğlu'nu Hakkari'de buldu.
İstanbul ve Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son günlerde yağışların kesilmesi ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin
üzerinde seyretmesi nedeniyle günlük su tüketiminde artış olduğuna dikkat çekerek, suyun tasarruflu kullanılmasını istedi.
Türkiye gerçegi: Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde konferans veren, Mihr tarikatına bağlı olduğu ileri sürülen ‘Medeniyet İrfan Hayır
ve Ref Derneği'nin Başkanı Fazıl Emre, Osmanlı dönemini överek, “İnşallah kısa sürede Osmanlı devleti olacağız” dedi.
Danıştay İdari İşler Kurulu, Mehmet Ağar'ın “Susurluk Davası” kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili “suç
işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan yargılanması yönündeki Danıştay 1. Dairesi'nin kararına yapılan itirazı reddederek,
kararı onadı.
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Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basarak şehit olan askerlerimiz memleketlerinde onbinlerin
katıldığı cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.Uzman Çavuş Bekir Atacan'ın cenazesinde Osmaniye DTP İl
Teşkilatı'nın olduğu bina dev Türk bayrağıyla kapatıldı.
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AKP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin meclis grup toplantısında kullandığı, "ayakların başları yönettiği bir yerde
kıyamet kopar" sözünün çarpıtılarak istismar edildiğini bildirdi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBMM'de 23 Nisan özel birleşiminde yaptığı konuşmada sert açıklamalarda bulundu.
3 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanırken, Hakkari'nin Yüksekova İlcesi'nde esnaf kepenk
eylemi yaptı. İlçedeki işyerlerinin, 2 kişinin yaşamını yitirdiği bir ay önceki nevruz kutlamalarındaki olayları protesto için
açılmadığı öne sürüldü.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nden kapatma davası ile ilgili ek süre istemeyeceklerini açıkladı.
Savunmalarının çok güçlü olduğunu, kamuoyu ile paylaşılacağını ve yabancı dillere de çevrileceğini söyleyen Erdoğan,
milletvekillerine “erken seçimi aklınıza getirmeyin” dedi.
Mersin Tarsus'ta Emniyet Müdürlüğü yakınlarında canlı bomba yakalandı.
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sözde Ermeni soykırımı resmi törenlerle anıldı. Ancak resmi tören tahrik ve saygısızlıklarla
doluydu. Dün sabah yapılan törende yere bir Türk bayrağı serildi ve 10 binlerce Ermeni Ay yıldızlı bayrağımızın üzerine basarak
geçti. Tahrik akşam da sürdü. Bu kez de Türk ve Azerbaycan bayrakları yakıldı. Devlet eliyle böyle bir provokasyon yapılması
büyük tepki geçti. Bu tahrik Türkiye'nin ve Türk halkının sabrını taşırdı...
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlerin dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait
uçaklarla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Özel hastaneler yönetmelik değişikliğiyle getirilen kısıtlamalara rağmen personel alımını sürdürüyor.
ÇUKUROVA Üniversitesi'nde (ÇÜ), bir grup öğrenci, kariyerle ilgili düzenlenen panelin yapıldığı salonda arbede çıkardı. Eşyalar
tahrip olurken öğrenciler bir süre şoka girdi.
“Devlet sırrı” kavramı açıklığa kavuşuyor. Hangi bilgi ve belgelerin devlet sırrı olduğuna, kurulacak “Devlet Sırrı Kurulu” karar
verecek.
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Gaziantep Hasan Ali Yücel Lisesi ve Konya Lisesi'nden sonra İzmir'de Balçova 80. Yıl Orhangazi İlköğretim Okulu'nda da Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tarafından ‘Azrail ve ölüm' konulu hurafelerle dolu filminin gösterilmesi tepkiyle karşılandı.
Motorin fiyatları zamma doymuyor. Motorine yapılan tarihi zammın üzerinden henüz iki hafta geçmesine karşın dün bir zam
daha geldi. 6 YKr'lik zamla birlikte motorinin litre fiyatı 3 YTL'yi aştı.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ne 19 kilometre uzaklıkta bulunan Köprülü Sınır Jandarma Taburu ile, Kavşak Köyü'ndeki Jandarma
Taburlarını basmaya gelen PKK'lı teröristler geri püskürtüldü.
Şırnak'ta mayına basan 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a yönelik olarak bu akşam saatlerinde Türkiye'den topçu birliklerinin atış desteğiyle büyük
çaplı bir hava operasyonu başlattı. Operasyona F-16 ve F-4 savaş uçakları katılıyor.
Beyoğlu İstiklal Caddesi, Tel Sokak üzerindeki 5 katlı kadın sığınma evinin en üst katındaki yatakhanesinden saat 20.00
sıralarında dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 10 dakika sonra olay yerine gelen Beyoğlu
İtfaiye grubuna bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Ölen yada yaralanan olmadığı yangında maddi hasar meydana
geldi. Binada bir kaç kadının kaldığı belirtildi.
26

Nisan

2008

CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül'ün onayına gönderilen Valiler Kararnamesi ile Manisa Valisi Refik Arslan Öztürk ile Muğla Valisi
Lütfi Yiğenoğlu'nun merkez valiliğine alınacakları öne sürüldü. Vali Öztürk'ün yerine 3.5 yıldır Erzurum Valiliği yapan Celalettin
Güvenç'in, Vali Yiğenoğlu'nun yerine ise İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Ahmet Altıparmak'ın atanacağı ileri sürüldü.
Şehit Binbaşı Ercümet Türkmen'in İskenderun'da yaşayan babası, yetkililerin 'Oğlunuz çatışmada yaralandı'
telefonu ile durumu anladı. Ardından bir telefon daha geldi, 'Efendim sizi ziyaret etmek istiyoruz'. Baba Rasim
Türkmen, oğlunun şehit olduğunu bu ikinci haberle yüreğinde yaşadı, 'Tabii buyrun bekliyorum' dedi. Ardından
gidip takım elbisesini giydi, kravatını özenle taktı. Kendisine oğlunun şehit düştüğü haberini veren asker ve sivil
görevlileri bekledi.
Türkiye gerçegi: Balıkesir'de 1998 yılında meydana gelen selde, evlerini kaybeden afetzedelere, yapılan afet konutları tam 10
yıl sonra teslim edildi. Vali ise, bu durumu "Her şeyde bir hayır vardır" diyerek açıkladı. Evlerini kaybeden 60 vatandaş belki de
unutmuş oldukları evlerine tekrar kavuşmanın mutluluğu içerisinde.
Türkiye gerçegi: VAKİT Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez, Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde 14 yaşındaki B.Ç.'ye tecavüz ettiği
iddiasıyla tutuklandı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar PKK/KONGRA-GEL ait Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgesindeki terör yuvalarını vurdu.
Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde mayına basan 1 güvenlik görevlisi ile 1 geçici köy korucusunun şehit
olduğunu bildirdi.
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Türkiye gerçegi: CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Parti Meclisi listesine, bir süre önce MYK'da “isyan” çıkaran, aralarında Genel
Sayman Mahmut Yıldız, Fuat Çay, Zekeriya Akıncı'yı listesine almayarak tasfiye etti.
BİNGÖL'ün Genç İlçesi Servi Beldesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 er şehit oldu, 1 üsteğmen yaralandı.
Türkiye Ziraat odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, pirinçte yaşanan sıkıntının kırmızı mercimekte de
yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) mercimek alımı yaparak piyasayı düzenlemesi
gerektiğini bildirdi.
ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen İskenderunlu Binbaşı Ercüment
Türkmen'in cenazesi, vasiyeti üzerine eşinin memleketi ve İmralı Adası'nın karşısındaki Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde toprağa
verildi. Şehit Binbaşı Türkmen'in 14 yaşındaki kızı Ceren'in, babasının denizi çok sevdiğini söylemesi üzerine güzergah
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değiştirilerek cenaze sahilden geçirildi.
Adapazarı'nda, DTP'lilerin etkinlik düzenlediği düğün salonuna basmaya çalışan ve zamanla sayıları 500'e kadar olaşan
kalabalığın eylemi, 5.5 saat sürdü.
28
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Türkiye gerçegi: ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde bir arkadaşıyla eğlenmek için gittiği gazinoda çıkarılan 4 bin YTL'lik hesaba
itiraz eden 30 yaşındaki Ayhan Yıldız, gazino sahibi ve adamları tarafından ağzından 3 kurşunla vurularak öldürüldü. Cinayetle
ilgili yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.
Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4 YKr arttı.
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Ramazan Aybi'nin ölümünün ardından teröristlerin askeri birliklere ve polis
karakollarına bombalı saldırıda bulunabileceği istihbaratı alan güvenlik güçleri alarma geçti. Eylemde kullanılacağı belirlenen ve
bomba yüklü olduğu değerlendirilen Volkswagen marka kapalı kasa bir minibüsler aranıyor.
Türkiye gerçegi ama bu kadarı fazla: 27 yıllık öğretmene müdür dayağı Çayyolu'ndaki bir ilköğretim okulu
müdürünün, bir öğretmen ile 2 öğrenciyi dövdüğü iddia edildi.
Iğdır'da mayına basan bir asker şehit oldu.
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TBMM Genel Kurulunda, Türk Ceza Kanununun (TCK) 301. maddesinde değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi.Kanuna
göre, 301. maddede yer alan “Türklüğü” ibaresi “Türk Milleti”, “Cumhuriyeti” ibaresi de “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak
değiştirildi.
Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde teröristlere yönelik operasyon sürerken, bugün Küpeli Dağı'nda da hareketli saatler
yaşandı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye helikopterlerle komandolar indirildi.
DTP Genel Başkanı Nurettin Demirtaş, parti genel başkanlığından istifa etti.
AK Parti yetkilileri, parti hakkındaki kapatma davasında ön savunmayı Anayasa Mahkemesi'ne sundu.
ABD Merkez Bankası FED, gecelik faiz oranlarını 0,25 puan düşürerek 2.00'a indirdi.
1 Mayıs kutlamaları tartışmasının odağında bulunan ve sendikalarla İstanbul Valisi arasında krize neden olan Taksim Meydanı,
sabah saatlerinden itibaren polis tarafından bariyerlerle çevrilmeye başladı.İstanbul Valisi Muammer Güler, bugün düzenlediği
basın toplantısında Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin vermeyeceklerini yineledi.
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Sabah saatlerinden itibaren DİSK önünde toplanan işçilere polis, biber gazı, cop ve tazyikli su ile müdahale etti. Öğle
saatlerinde 'tecrid edilmiş' Taksim Meydanı'nda üst düzey polislerle incelemede bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah, Şişli
ve Pangaltı'da kan gövdeyi götürürken şu tarihi açıklamayı yaptı: İstanbul'da olumsuz bir durum yaşanmadı.
Geçen yıl 1 Mayıs'taki olaylara damgasını vuran olay, Nişantaşı'nda kafede oturan bir vatandaşın çevik kuvvetten sebepsiz yere
dayak yemesi olmuştu. Bu yıl da buna benzer olaylar yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü geçen yıl sebepsiz yere güç kullanan
polisi bulamamıştı. Aynı sonun yaşanmayacağını umut ederek İstanbul Valisi'ne çağrıda bulunuyoruz: Bulun bu polisleri!..
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Yabancıların mülk edinimi konusunda Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı dikkate alınarak hazırlanan hükümet tasarısı, TBMM
Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.
İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla yapılan izinsiz gösterilerde 530 kişinin gözaltına alındığı ve 38 kişinin yaralandığı bildirildi.
2

Mayıs

2008

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dün olaylı geçen 1 Mayıs nedeniyle kentin genel olarak zararının 1 milyar
YTL civarında olduğunun tahmin edildiğini söyledi.
Diyarbakır'da 3 Ocak günü 6'sı öğrenci 7 kişinin ölümü, 66 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırıyı gerçekleştiren
PKK'lı Botan kod adlı terörist Erdal Polat ile kendisine yardım ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 11 sanığın
yargılanmasına başlandı. Terörist Polat, olayda yaşamını yitiren sivillerin ailelerine başsağlığı diledi. Mahkeme başkanının
"Olayda yaralanan askerlere neden geçmiş olsun demiyorsun, sivilleri neden ayırıyorsun" sorusuna Polat, "Çünkü düşmanız
olduğumuz için, bu sisteme karşı mücadele ettiğim için. Onlarda beni vurduğu zaman geçmiş olsun demezler. Ben tarafım,
asker ise benim düşmanımdır" yanıtını verdi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, “Terörle mücadelede bu yıl içinde gerçekten birçok alanda başarılı sonuçlar
aldık. Terör örgütü büyük bir şaşkınlık ve telaş içindedir” dedi.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), emeğe ve işgücüne saygı açısından bir bayram havasında geçmesi gereken 1
Mayıs'ın, güç gösterisine dönüşmüş olmasının 130 yıllık Türk demokrasisi açısından kötü bir sınav olduğunu kaydetti.
Dört milletvekiliyle ilgili 4 dokunulmazlık dosyasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Anayasa Mahkemesi'nde hakkında kapatılma davası bulunan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) mahkemece kapatılması
halinde faaliyetlerini sürdüreceği yeni bir parti kurduğu belirtildi. Adı Barış ve Demokrasi Partisi olan partinin kuruluş dilekçesi
bugün İçişleri Bakanlığına teslim edildi.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Silopi İlçe Başkanı ile 2 DTP'li ve bir belediye çalışanı tutuklandı.
Nisan ayında enflasyon TÜFE bazında yüzde 1.68, ÜFE'de yüzde 4.50 olarak gerçekleşti.
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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü bugün, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın, 2006 yılında
eser metnini yazdığı “Şehitler Oratoryosu”nun dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
Geçen ay Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Denizli'de bir fabrika açılışında "Sayın başbakan sen bunları benim külahıma anlat.
Bana maval okuma" diye bağıran çiftçi İbrahim Özen, Erdoğan'ın korumaları tarafından ağzı kapatılarak hemen uzaklaştırılmıştı.
1 Mayıs'ta da polis işçilere aynı muameleyi uyguladı. 1 Mayıs görüntüleri daha hafızalardan silinmeden bugün İstanbul Tuzla'da
yine aynı görüntüler yaşandı. Limter-İş Sendikası'ndan Başbakan'la görüşmek isteyen 6 sendikacı ağızları kapatılarak
uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde 01-02 Mayıs'ta Kuzey Irak'a gerçekleştirilen hava operasyonunda 150'den fazla
teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
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Adalet Bakanlığı, Başbakan Erdoğan'a "Kafatasçı" diyen gazeteci Tuncay Özkan hakkında açılan davanın reddedilmesi üzerine
‘yazılı emir' yoluna başvurdu. Adalet Bakanlığı'nın başvurusunu görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Özkan'ın ‘hakaret' suçunu
işlediği gerekçesiyle yargılanması gerektiğine karar verdi.
Hatay'ın Hassa, Adana'nın Feke ve Elazığ'ın Kovancılar ilçelerinde hafif ve çok hafif şiddetli depremler meydana geldi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İçişleri Bakanı Atalay hakkında gensoru hazırlığı içinde olduklarını hatırlattı ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan hakkında da "gensoru sinyali" verdi.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2008 yılı için yüzde 4,2olarak öngörülen kamu kesimi faiz dışı fazla hedefinin yüzde 3,5, yüzde
1,9 olan merkezi yönetim bütçe açığının GSYH'ya oranının da yüzde 1,4 olarak revize edildiğini açıkladı.
Türkiye'nin Avrupa'daki müttefiklerinin PKK'ya verdikleri destek, sadece Ankara'da hazırlanan raporlarda yer almaktan çıkıp,
bizzat ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı “dünyada terörizm” raporuna da girdi.
çok acı ama gerçek: Muğla'nın Milas ilçesinde, 8 yaşındaki erkek çocuğun tecavüz ve şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğun
babası ve birlikte yaşadığı kadın gözaltına alındı.
AKP'nin kapatılması ve türban davaları nedeniyle bütün Türkiye'nin dikkatlerinin üzerine çevrildiği Anayasa Mahkemesi Başkanı
Haşim Kılıç ile dört Anayasa Mahkemesi üyesi pazar günü Strasbourg'a gidiyor.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Hükümeti'ni Türklüğün her türlü özelliğinden rahatsızlık duymakla, milli kimlik ve bilinci
hırpalamakla suçladı.
Ordu ve yerli sanayiciler savunma sanayiinde ithal yerine yerli ürünler kullanmak için kapsamlı bir işbirliğine gidiyor. Buna göre
Türk Silahlı Kuvvetleri ithal ettiği ürünlerin yerli üretimlerini gerçekleştirmek için Ostim sanayicilerine üretim yapıp
yapamayacaklarını soracak.
Sağlık Bakanlığı'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve bir çok hekimin geleceğini ilgilendiren tam gün yasa tasarısı taslağı
olarak adlandırılan “Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı” Başbakanlığa gönderildi. Sivil hekime 10 bin askeri hekime 2 bin YTL
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'na düzenlediği hava harekatıyla ilgili,
“Türkiye'nin tek hedefi teröristlerdir. Bu yönde elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda sivil halka asla zarar vermeden,
sadece teröristler hedef alınmaktadır” dedi.
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İran Radyosu, Türkiye'nin Irak ve Kuzey Irak politikasını değiştirmeye başladığını, buna karşılık ABD'nin terör örgütü PKK'ya
gizli ve açık destek vermesi nedeniyle bölgede kısa süre içerisinde örgüte karşı tutum değişikliği beklenemeyeceğini öne sürdü.
İstanbul Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs'ta polisin karşısına çıkanların büyük çoğunluğunun işçi olmadığını ifade ederek,
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“Müdahalelerin büyük çoğunluğunda, yasa dışı örgütlerin veya yasa dışı örgütler adına yayın yapan bazı grupların ve onların
etrafındaki marjinal yapılanmaların polise taşla, sopayla, sapanla, molotofkokteylleri ile saldırdıklarını gördük” dedi.
CHP, 1 Mayıs olaylarıyla ilgili Başbakan Erdoğan hakkında gensoru verecek. Hazırlanan gensoru önergesi 7 Mayıs Çarşamba
günü Meclis başkanlığına sunulacak.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yeni Türk yargıcı Prof. Dr. Işıl Karakaş, bugün yemin ederek görevine resmen
başladı.
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Sendikalar Kanunu'nun değiştirileceğini açıkladı.
Üzerinde çalışılan yeni yasaya göre sendikaya üye olmak ve ayrılmak için noter şartı aranmayacak, sendika kurucusu olmak için
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı ortadan kaldırılacak, üye olma yaşı 16'dan 15'e düşürülecek, sendikaların yurtdışında
temsilcilik açabilecek.
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Kapatma davası için AKP'nin hazırladığı savunmanın ayrıntıları belli olmaya başladı
Nergis Kasırgası'nın vurduğu Burma'da (Myanmar) 22 bin kişi öldü ve 30 bin kişi kayıp ancak 46 yıldır cunta rejimiyle yönetilen
ülkede yardım ekiplerine vize verilmiyor.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan, kimyasal madde depolanan Üstün Ardiye Deposu'nda yüksek gerilim hattından
kaynaklanan patlama nedeniyle yangın çıktı. İlk belirlemelere göre durumu ciddi olan 1 yaralı var. Olay yeri güvenlik güçleri
tarafından çember altına alındı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, bir daire başkanı, iki şube müdürü “Emniyet'te Fethullahçı liste” hazırlayıp değişik makamlara
gönderdiği gerekçesiyle haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunuldu. Şikayette bulunanlar, üst yazıdaki imza, paraf
ve listede kalemle yapılan düzeltmelerin kime ait olduğunu bilirkişi aracılığıyla belirledi.
Serin ve yağışlı havanın etkisinde olan yurdun iç ve kuzey kesimlerinin bu geceden itibaren gece sıcaklıklarında 4 ila 6 derece
azalma olacak.
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Henüz iki hafta öncesine kadar içeride 1.30'un üzerine oturan ve 'altına zor iner' denilen dolar bir anda 1.24'lü seviyelere kadar
geriledi.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nin kırsal kesimde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Süper Loto 6/54'de bu hafta yapılacak çekilişte, 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 7 milyon YTL'ye ulaşması bekleniyor.
Çankaya Yıldızevler mahallesindeki “Köşk Camii” inşaatının, Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin kararı gereği, bugün Çankaya
Belediyesi ekiplerince mühürlendiği bildirildi.
Işbirligi buna denir: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa'nın 301'inci maddesinde değişiklik yapan yasa ile Sosyal Güvenlik
Yasa Tasarısı'nı aynı gecede onayladı
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Dünyanın en önemli, en eski, en canlı kenti İstanbul UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinden çıkarılacak mı, yoksa listede
kalacak mı? İşte bu sorunun yanıtını bugün İstanbul'a gelecek olan UNESCO Heyeti ve onun başkanı Francesco Bandarin
verecek. Heyet, İstanbul'da yapılanları tek tek inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak.
Milyar dolarlık menfaatler ve sömürü sistemine aykırı olurdu doğrusu: Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pöttering,
konuşması sırasında yanına gelen TRT kamerasına dönerek "AKP, demokratik bir partidir. Onu kapatmak absürttür" dedi.
Danıştay'ı hedef gösterme davasında Vakit Gazetesi'nin sahibi 100 bin YTL, sorumlu yazıişleri müdürü ise 11 bin 572 bin YTL
para cezasına çarptırıldı.
Kuzey Irak sınırında bulunan ve PKK'nın geçiş güzergâhı üzerinde bulunan Şırnak'ın kırsal kesiminde başlatılan geniş çaplı
operasyonlar devam ediyor.
Kamu hizmet binalarıyla koridorlar dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, spor ve eğlence yerlerinin kapalı alanlarında
sigara içilmesini yasaklayan Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 19 Mayıs'ta uygulanmaya
başlayacak.
Karabük'ün Eflani İlçesi'ne bağlı Acıağaç Köyün'de kenenin ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle
Ankara Numune Hastanesi'ne kaldırılan evli, 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Hacer Ünal yaşamını yitirdi.
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DTP'de, Mardin Milletvekili Emine Ayna genel başkan vekili oldu.
TERÖR örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü Irak sınırına bugün de askeri sevkiyat yapıldı. Bölgeye sabah
saatlerinde 50'şer metre arayla askeri TIR'larla tanklarlar gönderildi. Operasyonların Cudi ve Kato Dağı ile Bestler Dereler
Bölgesi'nde devam ettiği bildirildi.
IMF tarafından 3.6 milyar dolar kredi serbest bırakıldı.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi, Aktütün Jandarma Karakolu'na uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunan bir grup PKK'lı
teröristle güvenlik güçleri arasında bir çatışma çıktı.
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in önümüzdeki hafta Türkiye'ye yapacağı ziyaret sürprizlerle dolu. Kraliçenin Ankara, İstanbul
ve Bursa'yı kapsayan 3 günlük Türkiye turundaki en büyük sürpriz ise cami ziyareti. Bir camiyi ziyaret edecek olan Kraliçe
burada aynı zamanda imam tarafından okunacak Kur'an'dan ayetleri de dinleyecek.
Kasımpaşa küme düşmekten kurtuluyor
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın İsrail Büyükelçiliği tarafından düzenlenene İsrail'in kuruluş yıldönümü
resepsiyonunda söylediği “sürpriz gelişme” açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan saat 00.15 itibariyle yapılan açıklamada,
PKK'nın lider kadrosundan Cemil Bayık'ın beraberindeki kalabalık bir grup ile komşu bir ülkeye kaçtığı belirtildi.
34. haftada Gençlerbirliği OFTAŞ'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, 2007/2008 sezonu Turkcell Süper Lig şampiyonu oldu.
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TSK yaptığı açıklamada, Hakkari' Aktütün Karakolu'ndaki şehit sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana hakkında yaptığı 9 ayrı konuşmadan dolayı toplam 60 yıl hapis istemiyle dava
açıldı.
SİİRT'in kırsal kesiminde arazi arama taraması yapan bir köy korucusu PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basarak ağır
yaralandı.
Aktütün Jandarma Karakolu'na dünkü saldırının ardından bölgede operasyonlar sürerken, mehmetçiğin zaman zaman Kuzey
Irak'a geçtiği ileri sürüldü.
11
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Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Aktütün Karakolu'na saldırıp 6 askeri şehit eden teröristleri etkisiz hale getirmek için Kuzey
Irak'ta sıcak takip yapıldığını açıkladı. Bir saat sonra yapılan diğer açıklamada ise isim verilmeden Roj TV'ye ait terör
kamplarındaki unsuruların imha edildiğini duyurdu.
Kıbrıs tarihinde bugüne kadar bilinmeyen bir gerçek, ABD Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CİA) gizli raporunda ortaya çıktı.
Gizli raporu, Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetesi Ta Nea manşetten yayınladı.
CIA'nın "halen hayatta bulunan yetkililer olduğu ve siyasi çekişmelere yol açabileceği" gerekçesiyle yaklaşık 44 yıl sonra bile
yayınlamadığı rapora göre, Atina yönetimi 1964 yılında Amerikalılara "Kıbrıs sorununa çözüm bulunmaması için" yalvarıyordu.
Raporda, Yunan Kralı Konstantin başta olmak üzere o dönemde Başbakan Yorgo Papandreu'ya (aynı ada sahip bugünkü ana
muhalefet liderinin dedesi) muhalif olanların, 1964 olaylarından sonra, Kıbrıs konusunun BM'de konuşulduğu bir sırada soruna
çözüm bulunmaması için Washington'a baskı yaptığı yer aldı. Muhalifler, çözüm bulunursa Papandreu'nun popülaritesinin
yükselmesinden endişeliydi ve Papandreu'yu iktidardan düşürmeyi kararlaştırmışlardı. Bu plan, 1965 yılında hedefine ulaştı.
Papandreu, kabinesindeki bazı bakanların çekilmesi üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Kral Konstantin, bu "isyancı"
bakanlardan oluşan bir kabineyi hemen göreve getirtti. Yunanistan çalkantılı bir siyaset dönemini girdi ve 20 ay sonra ülkeyi 7
yıl yönetecek Albaylar Cuntası iktidara geldi.
İZMİR'de Anneler Günü'nde etkinliklerinde ilk olarak Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, mezarı başında törenle andı. Karşıyaka
Belediyesi ile Türk Anneler Derneği tarafından düzenlenen törende AKP Karşıyaka İlçe Başkanı Mikail Bilici tarafından gönderilen
çelenk, hiçbir partili katılmadığı için anıt mezara konulamadı.
TERÖR örgütü PKK'ya yakın kaynaklar ve internet siteleri, İran silahlı kuvvetleri ile terör örgütü militanları arasında Kandil
Dağı'nın kuzey doğusundaki sınır çizgisinde çatışmalar olduğunu öne sürerken, bölgesel Kürt hükümeti yetkilileri bölgeden
sağlıklı haber alamadıklarını belirtti.
MERSİN'de Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla biraraya gelen DTP'li 50 kadın, DTP Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin
Milletvekili Emine Ayna'nın da katıldığı basın açıklamasında ‘Askere gitme kardeş kanı dökme' çağrısı yaptı.
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SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'ne operasyon düzenledi.
Doğan Haber Ajansı'ndan Özgür Altuncu ve kameraman Özgür Arslan'ın Edirnekapı Şehitliği'nde hazırladığı bu haber hem
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Anneler Günü, hem bugüne kadar verdiğimiz binlerce şehit, hem de Türk futboluyla ilgili yapılmış tüm haberlerin baş tacıydı
adeta... Bu haberde iki anne vardı ki, yüreklerinden süzülen kelimeler duyanları, görenleri yıkıp geçti. Birinin adı Emine Ermiş.
Şehit oğlu Aytaç Ermiş'e Anneler Günü'nde çiçek getirmişti. Sağ olsaydı oğlu Aytaç getirecekti o çiçekleri. Bu kez o getirdi
çiçekleri oğlunun mezarına. Diğer annenin adı ise Nuray Yayla... Şehit oğlu Mehmet Yayla'nın mezarı başındaydı Anneler
Günü'nde. İçin için ağlıyordu yıllardır. "Her zaman ağlıyoruz oğul" diyordu. Fakat, Nuray Anne konuşmasında öyle bir cümle
kurdu ki; bu ülkedeki Fenerlisi, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Siirtlisi, Mardinlisi, Sivaslısı, Kayserilisi,
Karşıyakasporlusu, Rizelisi, Antalyalısı, Oftaşlısı milyonlarca futbolseverin yüreğini dağladı. Nuray Anne, onca yaşına rağmen,
Galatasaraylı şehit oğlu için 10 Mayıs Cumartesi günü ne yaptığını anlattı. Nuray Anne, o gün koyu bir Galatasaraylı olan şehit
oğlu için Ali Sami Yen Stadı'na gitti. Stada giremedi ama önünde, şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylılar'ın içinde durdu. Sanki
oğlu yaşıyordu da, o da onunla gitmiş orada eğleniyordu... O dakikaları anlattı muhabirimize ve ekledi: "Yoksa benim ne işim
var Ali Sami Yen'de oğlum..."
CHP AKP'deki akraba tayinlerinin peşine düştü. Son olarak AKP'li kadın milletvekilinin eşlerinin tayinlerini ortaya çıkarmaya
başladı. Vatan Gazetesi'nden Veli Toprak, bu enişte tayin iddialarına ulaştı.
Ankara Barosu Avukatlarından Sedat Vural, bir emekli olarak aylığındaki artış oranında esas alınan TÜİK'in enflasyon hesabının
bilimsel ve doğru olup olmadığına ilişkin “uluslararası tespit” talebiyle dava açtı.
Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı İlhan Selçuk, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
MARMARA Denizi'nde bu akşam 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ ve Şarköy İlçesi'nde de hissedildi.
Çin'in Sichuan bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yüksek binalar dakikalarca sallandı. Merkez üssüne yakın
bölgede 900 öğrenci enkaz altında kaldı. Çin devlet televizyonu sadece Sichuan eyaletinde 7 bin kişinin hayattını kaybettiğini
açıkladı.
Kanaltürk, medyada Bugün Gazetesi ile faaliyet gösteren Koza Davetiye'ye satıldı. Böylece Kanaltürk'ün yeni sahibi Hamdi Akın
İpek oldu.
13
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Alkollü içki satışını düzenleyen ve yarın yürürlüğe girecek 5752 sayılı yasa, uygulama tebliğleri çıkarılmadığı için kargaşa
yaratacak.
TÜRKİYE'nin Irak sınırına asker ve mühimmat sevkiyatı aralıksız sürüyor. Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden sabah saatlerinde yoğun
güvenlik önlemleri altında geçiş yapan asker ve mühimmat taşıyan araçlar Irak sınırı istikametine yöneldi. Konvoya, terörist
saldırılara karşı frekans karıştırıcı jammerli araçlar da eşlik etti.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Aktütün Köyü'ndeki Jandarma Karakoluna saldırarak 6 askeri şehit eden PKK'lı teröristle
ağır darbe indirildi. Saldırının ardından 19 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 11 PKK'lı daha ölürken, 20'den
fazlasının da yaralandı.

296

Kadıköy İçerenköy'de durdurulan İstanbul Servis Aracı İşletmeleri Odası Başkanı Musa Çakrak'a ait özel otomobilde 1 adet
suikast silahı UZİ, Glock ve Smith Wesson marka tabancaların ele geçirilmesinin ardından bugün aynı bölgede asayiş
uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine durdurup arama yaptıkları bir araçta 2 adet Glock marka tabanca daha ele
geçirdi. Araçta bulunan 6 şüpheli gözaltına alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul'daki mezar alanlarında zengin-fakir diye ayrım yapıldığı ortaya çıktı.
14
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Çiller'e geri dön heyeti
DTP Grup Başkanı Ahmet Türk, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi
internet sitesine verdiği özel demeçte, "Açık ve net söylüyorum. PKK'nın silahlı mücadelesi Kürt halkına zarar veriyor, Askerin
elini güçlendiriyor. Ama onlar da bu sorunun çözümü için bir proje ortaya konulmasını istiyorlar. Böyle bir proje konulmadığı,
barışçıl adım atılmadığı için fazla etkili olamıyoruz. Eğer bu konuda fazla ısrarcı olursak halkımızdan koparız" dedi.
CHP, ATV-Sabah'ın, Çalık Grubuna satışında, “İstenilen sonuçları almak için ihale öncesi ve sonrası olaya müdahil olduğu,
yetkisini bir grubun avantajı için kötüye kullandığı” gerekçesiyle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru önergesi
verdi.
TBMM Başkanı Köksal Toptan, Anayasa Mahkemesinin, görülen parti kapatma davalarıyla ilgili olarak, dava açılmasını
değerlendiren ancak istikrarın bozulmasına da engel olacak bir içtihat ortaya koyabileceğini belirterek, “Temennim,
mahkemenin günlük siyasetin üstüne çıkmak ama istikrarı da gözetmek suretiyle, herkesin 'oh' diyebileceği bir içtihadı ortaya
çıkabilir” dedi.
Petrol ürünlerinde yapılan fiyat ayarlamaları sonucu dağıtım şirketleri, 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatını 5 YKr, motorinin
fiyatını da 10 YKr artırdı.
İpek Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kanaltürk'ün, tüm borçlar dahil 30 milyon dolara devir ve satın alındığını açıkladı.

“Çağdaş” Türkiye’nin karanlık yüzü. Birinin asaleti, diğerinin garabeti…
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DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda değişiklik öngören teklifte “Silahlı kuvvetlerin görevi ulusal sınırları dış tehdit
ve tehlikelere karşı korumaktır” denilirken Kaplan, teklifinin anayasa değişikliği tartışmaları öncesinde “turnusol kağıdı” görevi
göreceğini söyledi. Kaplan, teklifine “darbe mağduru” partilerin destek vereceğine inandığını da kaydetti.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki sanayi sitesinde bir süt ürünleri fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk
belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, Kabataş Erkek Lisesi ziyaretlerini tamamladı.
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Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine Fransız vetosu, bir kez daha çalıştı; İki gün önce Brüksel'de yapılan AB Ekonomi ve Maliye
Bakanları (ECOFIN) toplantısında, Türkiye'nin “tam üyelik” hedefine ilişkin ifade, Fransa'nın ısrarı üzerine, sonuç bildirisinden
silindi. Bunun üzerine, Türkiye “bildiriyi tanımayacağını” açıklayınca da, kriz çıktı.
Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can, üniversitelerde başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğiyle ilgili açılan
davada, esas hakkındaki raporunu tamamlayarak davanın reddi yönünde görüş bildirdi. Can'ın raporu Anayasa Mahkemesi
üyelerini bağlamıyor.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, mayın patlaması sonucu, 1 asker şehit oldu.
Merkez Bankası'nın dünkü faiz artırımı içeride dolar kurunu çarptı. Güne düşüşle başlayan dolar 1.23'ün de altına sarkarak
1.2265 YTL'ye kadar geriledi ve son iki ayın dibine indi.
Tuzla'da bir sabun fabrikasındaki patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Haddi hayırlısı: DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, “Bizim projemiz, sadece Kürtlerin yaşadığı bölgeleri değil, diyoruz ki
Türkiye'yi 20-25 bölgeye ayıralım” dedi.
VAN'ın Başkale İlçesi'nin Güvendik Köyü'nden bir köylüyü kaçırıp mağaraya gizlenen teröristlere karşı operasyon başlatan
güvenlik güçleri, 6'sı ölü, 3'ü yaralı toplam 9 PKK'lı teröristi ele geçirdi.
Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (TMF) Genel Başkan Vekili Tahir Tellioğlu, inşaat sektörünün, demir-çelik ürünlerinde
yüzde 100'ün üzerindeki, diğer girdilerde ise yüzde 50'in üzerindeki artış nedeniyle bunalım yaşadığını kaydetti.
İstanbul Ambarlı Maltaş Gümrük limanında yurtdışına beyan harici gönderilmek istenen yaklaşık 600 bin dolarlık mala el
konuldu.
Yaklaşık bir yıl önce, 5 mayıs 2007'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın
Dolmabahçe'deki buluşmasına ilişkin son günlerde gündeme gelen iddialar üzerine Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden
açıklama yapıldı. İddiaların "asılsız", yapılan haberlerin ise "ahlak dışı ve mesnetsiz" olarak nitelendirildiği açıklama şöyle:
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"Bir gazetede Fikri Sağlar tarafından dile getirilen asılsız iddialara atfen, 17 Mayıs 2008 tarihli Vatan gazetesinin manşetinde
ahlak dışı ve mesnetsiz bir haber yer almıştır.
18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekonomide çok kötü günler yaşandığına işaret ederek, "Türkiye kırılmanın eşiğine geldi" diye
konuştu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer TOKİ olmamış olsaydı, mortgage krizi bizi de aynen vururdu. Bunu böyle biliniz" dedi.
Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü müfettişleri Diyarbakır'da büyük bir sağlık vurgununun ortaya çıkardı. 73 eczanenin karıştığı
olayla ilgili olarak 53 kişi gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor...
Eski bakanlardan Fikri Sağlar'ın, Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde yer alan, "Başbakan Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe
görüşmesinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın önüne, eşi Filiz Büyükanıt'ın harcamalarına ilişkin dosya
koyduğu" iddiası, Başbakanlık ve Genelkurmay tarafından sert bir dille kınandı.
ŞIRNAK'ın Güçlükonak İlçesi'nde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Verimli, yarın kapalı mekanlarda başlayacak
sigara yasağı nedeniyle sigara içmeyenlerin bir müddet bağımlıları “idare etmelerini” isteyerek, “Çünkü nikotin yoksunluğu ciddi
bir psikiyatrik sendromdur” dedi.
Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuruyor. Vatandaşlar sahillere akın ederken, park ve bahçeler de doldu taştı.
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İZMİR'in Urla İlçesi'ndeki Menteş Askeri Eğitim Kampı'nda astsubaylıktan subaylığa geçiş eğitimi sırasında kazayla el bombası
patladı, ‘Bordo bereli' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli, daha önce Afganistan'da görev yapan 26 yaşındaki
Astubay Berkant Kahraman şehit oldu, Kıdemli Üstçavuş İlker Karaalp yaralandı.

20

Mayıs

2008

Türk voleybolunun başarılı isimlerinden Aysun Özbek, tesettür kararı sebebiyle kendisini eleştiren çevrelere tepkili. Sporu
bırakma kararı alan Özbek: "Uzun zamandır örtünmeyi düşünüyordum. İnançlarıma saygı duyulmasını istiyorum" dedi.
Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fisher'in Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret, Ankara kulislerinde son dönemdeki en gözde
“dedikoduya”, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşlerinin “küs olduklarına” ilişkin söylentilere
son verdi. 
Cem Uzan tarafından Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş (Telsim) ve yöneticileri aleyhine New York Yüksek
Mahkemesinde açılan davanın Uzan aleyhine kesinleştiği bildirildi.
Piyasalarda son dönemde siyasetin etkisi artmasına karşın rotanın ana belirleyicisi halen global piyasalar. Özellikle dünya
ekonomisinin motoru olan ABD'den yansıyan her türlü haber, veri ve açıklama piyasalar üzerinde birebir etkili oluyor.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
ile Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı.
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören Hasan Doğan (76), yaşamını yitirdi. Doğan, Karabük'ün
Eflani ilçesinde toprağa verildi.
Bağımsız Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, ATV-Sabah'ın satışı ile ilgili olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bir kişiye ihaleye
katılmama konusunda telkinde bulunduğunu iddia ederek "Başbakan filanca kişiye demiş ki 'Sen buna katılma' Benim de
kulağıma geldi, kim olduğunu da biliyorum." dedi.
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ADANA'nın Karataş İlçesi'nde meydana gelen sel felaketinin ardından yüksek ateş, ishal ve kusma şikayetleriyle sağlık
kuruluşlarına başvuran 394 kişinin amipli dizanteri hastalığına yakalandığı anlaşıldı.
Petroldeki ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Rekor serisine bugün de devam eden petrol fiyatları 130 dolar sınırının da üzerine
geçti.
ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda dün başlatılan operasyon sürdürülürken, Bestler Dereler Bölgesi'nde bir grup teröristin tespit
edilmesi üzerine 5 Sikorsky helikopteri bölgeye Jandarma Özel Harekat timlerini indirdi.
İstanbul Valisi Muammer Güler, Tuzla'daki Selah tersanesinin faaliyetinin tümüyle durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.
Bugün, hükümeti hedef alan sert bir bildiri yayınlayan Yargıtay Başkanlar Kurulu'na, ilk yanıt Adalet Bakanı Mehmet Ali
Şahin'den geldi. Şahin bildirinin "siyasi ve gereksiz" olduğunu söyledi. Hükümetten gelen bu jet cevaptan sonra akşam
saatlerinde AKP kurmayları Yargıtay bildirisi hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Bildirinin bir talihsizlik olduğunu söyleyen
Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, "Yargıyı siyasallaştıran bu bildirilerde yine en çok yargı zarar görecektir" dedi.
Yargıtay'dan hükümete yönelik gelen sert eleştiriler piyasada da ipleri gerdi.
CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Oka, yargının tepe noktasında olan sorumluların yaptığı açıklamaların siyasi değil tam
tersine siyasetçilerin yargıya müdahalesini önleme amaçlı olduğunu söyledi.
İstanbul Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'nde "ana kumandası" cihazı diye yaklaşık 1 trilyon liralık ana kart diye telefon
sokulmak istendi. İhbar üzerine telefonlar yakalandı. Ancak bunları el konulmadı ve Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü'ne
gönderildi ve ihraç kaydıyla aynı firmaya değerinin yüzde 1'i alındıktan sonra verildi.
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Antalya'nın Alanya İlçesinde ilginç bir protesto olayı yaşandı. Ürünlerinin para etmediğini belirten salatalık üreticileri “3 tona 1
don zor alıyoruz” diyerek, 3 ton salatalığı bataklığa döktü. Salatalıkları inekler yedi.
Ankara'da yüksek yargı ile hükümet arasında gerginlik giderek tırmanıyor. Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun yayınladığı bildiriye
dün çok sert bir karşılık veren hükümete bu kez de yüksek yargının bir diğer kalesi olan Danıştay'dan karşı cevap geldi.
Yargıtay Başkanvekili Osman Şirin, Yargıtay Başkanlar Kurulu bildirisinin ardından hükümetin yaptığı açıklamayla ilgili,
“Bildirilere ayak üstü cevap vermeyiz. Ayak üstü verilen cevaplara da ayak üstü karşılık vermeyiz” dedi.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, “Biz (O kadar bağımsız olan savcı Avrupa'da yok sözünden) rahatsız değiliz. Başsavcılarımızın,
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yargıçlarımızın bağımsız olmasından memnunuz. Bağımsız hareket etmelerinden herhangi bir şikayetimiz yok” dedi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ve 10 haftadır büyük ikramiyesi devreden Süper Loto 6/54'ün bu haftaki
çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 979 bin 931 YTL 53 YKr haftaya devretti.
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Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Demokrat Parti (DP) Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin partinin başına geçmesine yönelik
çağrısına ilişkin, “Yapılması gerekli olan bir olağanüstü kongre değil, bu genç genel başkanın ve yeni kadronun arkasında
kenetlenip bu yola devam etmektir” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, “Hiçbir bariyer, hiçbir engel, hiçbir zorlama Türkiye Cumhuriyeti'nin
demokratik yürüyüşünü durdurmaya muktedir olamayacaktır. Herkes ama herkes milli iradeye ram olmak (boyun eğmek)
durumundadır” dedi.
Van'ın Çatak İlçesi dağlık alanında PKK'lı teröristlerle sağlanan sıcak temasta, 2 korucu şehit oldu. 2 korucu da yaralandı. Yaralı
korucular Van Asker Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Çatak ve Gürpınar ilçeleri arasında bulunan dağlık alanda yaşanan
çatışmanın sürdüğü bildirildi.
geçen Pazar günü duyurulan Diyarbakır'daki ilaç vurgunu ile ilgili operasyon genişleyerek devam ediyor. 2 doktor ve 1 eczacı
kalfasının tutuklanmasından sonra bu akşam da 14 eczacı tutuklandı.
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HAKKARİ'nin Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasında bulunan Şapatan Jandarma Karakolu'na 500 metre uzaklıkta karayoluna
mayın döşeyen PKK'lıların katliam planı son anda önlendi.
ŞIRNAK'taki Cudi Dağı'nda bulunan Milli Jandarma Komando Taburu'na PKK'lı teröristlerin roketatarla düzenlediği saldırıda 3
asker yaralandı. Yaklaşık 30 dakika süren çatışmadan sonra teröristler kaçtı.
HATAY'ın Hassa İlçesi'nde, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan bir grup teröriste kılavuzluk yapmak için gizlendikleri Amanos
Dağları'ndan inen 4 PKK'lı terörist, önlem alan jandarmayla çatıştı. Tereröstlerden biri sağ yakalanırken, diğer 3'ü ormanlık
arazide kaçarak izini kaybettirdi.
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DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Başbakan Erdoğan'a yüklenerek, “Bu millet öylesine derin bir kültürüne sahip ki hem dinini bilir,
hem imanını bilir hem de kültürünü yaşar. Milletin, Atatürk'üyle laik çağdaş Cumhuriyet'iyle sorunu yoktur. Sorunu sen
yaratıyorsun. Kirli siyasetçi, çek elini bu değerlerimizden” dedi.
Van'ın Muradiye İlçesi'nde bir tutukluyu taşıyan sivil minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada uzman çavuşlar Tuncay Ateş ve
Gökhan İşler şehit oldu, 3'ü asker 7 kişi de yaralandı.
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Petrol fiyatlarındaki yüksek ateş borsaları da yakıyor. Pahalanan hammadde fiyatları ve enflasyon endişeleri piyasaları olumsuz
etkilerken, özellikle petrolün 130 doların üzerine çıkması tedirginlikleri zirveye taşıdı.
Barajlarda su yok. Enerji Bakanı elektrik üretiminde sıkıntı olduğunu açıkladı. Güneydoğu'da ise kuraklıktan ekili alanların yüzde
90'ı etkilendi. Doğu'da etkili olan kuraklıktan dolayı, çiftçilikle uğraşanlar başka illere göç etmek zorunda kalıyor.
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Dizel araç sahiplerine motorin fiyatlarından ağır bir darbe daha geldi. Fiyatlar dün yüzde 3'ün üzerinde zamlandı.
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PKK'nın İran'daki kolu PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi) kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan ve ‘Etkin
Pişmanlıktan' yararlandırılarak serbest bırakılan R.A., örgütün İran sınır hattında ‘gümrük vergisi' adı altında aylık 30 bin dolar
gelir elde etttiği söyledi.
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Hükümetin yeni istihdam paketinde getirdiği ve 18-29 yaş arası gençlerin sigorta primlerinin 5 yıl boyunca İşsizlik Fonu
tarafından ödenmesini öngören düzenleme tartışma yarattı.
Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, “Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini
özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kesikköprü Barajı'ndan gelen Kızılırmak suyunun 21 gündür şehir içme suyu
şebekesinde kullanıldığını açıklayarak, "Kimse de bunun farkına varmadı. İshal vakaları da artmadı" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mehmet Fırat, telekulak iddialarına cevap verdi. Fırat, CHP'nin iddialarını mahkemeye
taşıyacaklarını açıkladı.
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin, bu geceden itibaren, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, yarın
hava sıcaklığının yağışla birlikte yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 6-8 derece azalacağı tahmin ediliyor.
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Onlar, Türkiye'nin, Kıbrıs'ta haklarından vazgeçmesini istiyorlar ama gidip kutuplarda hak sahibi olmaya
çalışıyorlar. Dünya, pertol fiyatları, gıda krizi, küresel ısınmayı tartışırken, onlar Kuzey Kutbu'nu palyaşıyor. 5 ülke
biraraya geldi, buzların erimesinden sonra ortaya çıkacak enerji kaynaklarının kullanım yolları konusunda
mutabakata vardı. Danimarka Dışişleri Bakanı Peg Stig Moeller, Danimarka, Norveç, Rusya, Kanada ve ABD
bakanlarının Grönland'daki Ilulissat'ta yaptıkları toplantının ardından benimsedikleri ortak bildirinin, “Kuzey Buz
Denizi'ndeki doğal kaynaklarının gelecekteki barışçı kullanımı konusunda iyi bir siyasal çerçeve çizdiğini” belirtti.
Bugün saat 11.00'de başlatılan hava operasyonu sıcağı sıcağına kamuoyuna duyuruldu. Genelkurmay'ın internet sitesindeki
duyuru Irak'ın Kuzey'inde 16 terörist hedefinin vurulduğunu bildiriyordu.
TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16 savaş uçaklarının Kuzey Irak'ta terör örgütüne ait 16 hedefi bombalamasının ardından,
PKK'lı teröristler akşam saatlerinde Şemdinli İlçesi'nde bulunan Taktik Sınır Jandarma Alay Komutanlığı'na dağlık bölgeden taciz
ateşi açtı. Alay Komutanlığı'ndaki askerlerin anında karşılık vermesiyle teröristler kaçtı.
TRT, Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapabilecek.
Süper Loto 6/54'ün bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi 14 milyon 108 bin 530 YTL ikramiye kazandı.
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Meclis Genel Kurulu'nda, TRT Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin tasarının 6'ncı maddesine eklenen önerge ile TRT'den Kürtçe
yayına vize çıkarken, AKP ve DTP'nin ittifakına sahne olan görüşmeler, AKP ve MHP arasında ise sert tartışmalara yol açtı.
Türkiye'yi sarsan “Dinleme” depreminde şok gelişme. Vakit gazetesi CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın cep telefonuyla, gazete
telefonu arasında yapılan görüşmenin Telekom'dan alınmış belgesini yayınladı. Sav, Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak,
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kendi Cep telefonunun dökümünün alınmasını istedi.
AKP'ye kapatma davasında yeni perde. Yargıtay Başsavcılığı, AKP'nin kapatma davası hakkındaki mütalaasını Anayasa
Mahkemesi'ne verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara ve hava harekatıyla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'da sular durulmuyor. Terör örgütünde
liderlik mücadelesine giren Murat Karayılan ve Suriyeli Fehman Hüseyin'in adamları arasında çıkan çatışmada 8 terörist öldü. Bu
arada geçen ay İran'ın gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan PKK/PJAK'ın sorumlusu Reşit Ehkendi idam cezasına çarptırıldı.
Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı Jandarma Karakolu'na bağlı mevziye, PKK terör örgütü üyeleri tarafından atılan el bombası ve
açılan ateş sonucu 1'i ağır 4 asker yaralandı.
Türkiye Kyoto sözleşmesini imzalıyor. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kyoto protokolü tanıma müzakerelerini
tamamladıklarını belirtti.
TÜRKSAT 3A uydusunun Fransız Guyanası'ndan fırlatılması, en az bir hafta ertelendi.
Tokat ve Konya'da 2 kişi KKKA hastalığı sonucu yaşamını yitirdi.
31

Mayıs

2008

Yarından itibaren doğalgaza konutlarda 7.4, sanayide ise 8.3 zam yapılacak.
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, bölücü terörün AKP sayesinde siyasallaştığını ileri sürdü. İnsanların bireysel anlamda
kendilerini özgürce ifade etmelerinden yana olduklarını söyleyen Şandır, “Ama bir dil üzerinden bir farklılık üzerinden ayrı kimlik
yaratılması, bu ülkenin toplumunu ileri zaman içerisinde de devletini parçalayıcı bir süreci başlatır” dedi.
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Geçen hafta ceviz büyüklüğünde dolunun vurduğu Ardahan'da, önceki gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar
düşmesi üzerine sular dondu. Apartmanlarda kaloriferler yakılırken, evlerden kaldırılan sobalar yeniden kuruldu, Kışlık
giyecekler gardroplardan çıkarıldı. Haziran ayında kışın tüm şiddetiyle yaşandığı Ardahan'ın bazı ilçelerinde ekili alanların büyük
zarar gördüğü bildirildi.
Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AKP'nin kapatılma davasındaki esas hakkındaki görüşünde, Başbakan Tayyip
Erdoğan'ı "takiye yapmakla" suçladı.
Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34.48 artışla 12 milyar 281 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bugüne
kadarki en yüksek aylık seviyeye ulaştı. Derleyenin notu: AB(D) milyarlarca dolar İMKB’den kaldırıyor, ayrıca 12 milyar 281
milyon doları da yan cebine atıyor. Bu adamlar AKP’yi sevmesin, desteklemesin de ne yapsın?
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayına basan bir güvenlik görevlisi şehit oldu, bir güvenlik görevlisi de yaralandı.
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ABD'nin Guantanamo'dan beter hapishaneleri tartışma yarattı. CIA'nın gizli işkence uçaklarından sonra şimdi de 'terör zanlısı'
diye yakalananların, USS Bataan ve USS Peleliu gibi uçak gemilerinde işkence gördüğü iddisı ortaya atıldı. Guantanamo
biliniyor, ama yüzen hapishanelerde ne olup bittiğini kimse bilmiyor.
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Vali'den türbanlı öğrenciye plaket veren yardımcısına soruşturma.
İstihbarat Daire Başkanlığı'nca mahkemeye gönderilen talep yazısında El Kaide'den PKK'ya tüm operasyonları anlatan Emniyet
İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in tüm iletişim trafiğine takibe almak için mahkemeye 7 sayfalık bir gerekçe
gönderdi.
Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 asker şehit oldu, 4'ü asker 5 kişi de yaralandı.
Motorinin litre fiyatında, 6 Ykr indirim yapıldı.
AKP Artvin İl teşkilatı tarafından kentteki gazetecilerin davetli olduğu tanışma yemeğinde bazı partililer içki içti. Sahneye çıkan
sanatçı rakı bardağıyla şov yaparken şampanyalar patlatıldı. AKP'nin ‘Türkiye'deki tek kadın il başkanı' olduğu belirtilen Dilek
Alkan da sahneye çıkarak bir süre oynadı ve sanatçıya bahşiş taktı. Derleyenin notu: Aslında haber değeri olmayan, çok normal
bir durum olması gerekirken…
Türkiye'nin 'Banker Kastelli' olarak tanıdığı Cevher Özden, Kadıköy'deki binasında hayatına son noktayı tek kurşunla koydu.
Ofisine gelip 'Yalnız kalmak istediğini' söyleyen Özden, Smith Wesson ruhsatlı tabancasıyla ağzına sıktığı kurşunla can verdi.
Ardında kapalı zarf içinde 4 mektup bırakan Özden, 2007 Temmuz ayında, oğlunun mezarı başında da silahla havaya 11 el ateş
etmiş, 'İntihar edecekti' iddialarını, "Öyle olsa, birini bile isabet ettirmez miydim?" diye yanıtlamıştı.
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1 ton asbest taşıyor diye beyan edilen ancak 85 ton asbest taşıdığı ortaya çıkan Hollanda bandıralı 'zehir gemisi' sökülmek
üzere İzmir Aliağa'daki tesislere getirildi. Ancak daha önce 1 ton denilmesine rağmen 85 ton zehirli madde çıkan geminin bu
kez doğru beyanda bulunduğu şüphesi devam ediyor.
Hükümet'in susuzluk nedeniyle başlattığı Acil Eylem Planı kapsamına almadığı İzmir'de, belediyeler kuraklık ve su krizine karşı
işbirliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin yüzde 40'lık ihtiyacını karşılayan ve 160 günlük suyu
kalan Tahtalı Barajı'nda belediye başkanlarıyla biraraya gelerek, ‘Kuraklıkla başa çıkma stratejisi' açıkladı. Derleyenin notu: oy
verene hizmet, oy vermeyene eziyet…
ADANA'da Fatih Terim Lisesi'nde öğrenciler, ders saatinde okulun damında toplu namaz kılarken görüntülendi.
Gümrük eski Başmüdürü'nün de aralarında bulunduğu Kapıkule'de görevli 13 memur, rüşvetten 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Büyükçekmece'de bazı yerlere 5 Haziran'da yapılacak revizyon çalışması nedeniyle 16 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, 5 Haziran'dan itibaren ekmeklerin en az 300 gram ağırlığında ve 50'şer gramlık
artırımlarla üretileceğini belirterek, Bugünden itibaren İstanbul'da 300 gram ekmeğin 85 YKr, 350 gram ekmeğin 1 YTL, bir kilo
ekmeğin de 2.85 YTL'den satışa sunulmaya başlandığını kaydetti.
TBMM Genel Kurulu'nda, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin, “zeka kırıntısından yoksun”, “ahlaksız” şeklindeki ifadeleri
iktidar ile muhalefet arasında sert tartışmalara ve küfürleşmelere yol açtı. Muhalefet sıralarından Canikli'ye yönelik, “E....oğlu”
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küfürleri ise bu kez AKP'lileri kızdırdı.
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Bugünlerde Erzurum'un en önemli gündem maddesi "Papaz'ın 1 ton altını." Çünkü ellerinde bir papazın şehir merkezinde
sakladığı bir ton altının haritası bulunan 10 kafadar, hararetle kazı yapıyor. 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle DTP Grup Başkanı Emine Ayna
hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.
Yüksek çıkan enflasyon rakamlarına karşın güne sakin başlayan dolar kuru, Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların ardından
yükselişe geçti. Dolar 1.24'ün üzerine çıktı.
Bugün saat 12.48'de merkez üssü Erzincan Doğanbeyli olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
AFYONKARAHİSAR'ın Bayat İlçesi'nde, AKP İlçe Başkan Yardımcısı A.O.K. ile İlçe Sekreteri M.D., akli dengesi bozuk bir kadına
tecavüz ettikleri suçlamasıyla tutuklandı.
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Anayasa mahkemesi, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğini iptal etti ve yürürlüğünü
durdurdu.
Dünyanın önemli haber ajansları Anayasa Mahkemesi'nin türban kararını flaş olarak verdi. Ajanslar mahkemenin yasayı laikliğe
aykırı bulduğu için iptal ettiğini belirtti.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde PKK'ya ait, toprağa gömülü vaziyette 78 kg. amonyum nitrat bulundu.
Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nın ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak, üye olmaksızın örgüt ile suç işlemek ve suç
gelirlerini aklamak, kaynağını gizleyerek meşru yollardan elde ettiği kanaati uyandırmak üzere çeşitli işlemler yapmak suçlaması
ile 22-51,5 yıl arasında hapsi istendi. Edirne'deki 'Dede' Operasyonunda yakalanan Malatya eski Milletvekili Ahmet Özal
hakkında ise, suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olmak suçundan 1-3 yıl hapsi istendi. Derleyenin notu: kokuşmuşluk,
ahlaksızlık iliklerimize kadar işledi…
Anayasa Mahkemesi, türban kararını iptal ederken Anayasa'nın 2, 4 ve 148'nci maddelerine dayanarak iptal ettiğini açıkladı.
İşte karara dayanak olarak gösterilen o üç Anayasa maddesi:
MADDE 2. – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
MADDE 4. – Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki
Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
MADDE 148. – Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve
denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas
bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.
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6

Haziran

2008

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'de İslam kültürüyle laiklik arasında bir çatışmanın söz konusu olmadığını belirterek,
“Kimse Türkiye'nin geleceğinden endişe etmesin” dedi. Derleyenin notu: duy ama sakın inanma…
İstanbul'da trafik çilesi bitmek bilmiyor. Dün sabahtan itibaren 2 köprüde birden yaşanan trafik rezaleti İstanbul'luları çıldırttı.
İşyerlerine geç kalan insanların çilesi akşam da devam etti. Avrupa yakasından Anadolu yakasına 3 saatte ulaşıldı. İç yollarda
da durum farklı değildi. Pazar günü ise yeni bir trafik çilesi İstanbulluları bekliyor.

7

Haziran

2008

Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Köksal Toptan, “Yeni bir anayasa yapımı yanında belki çift kamaralı sistemi, yani
senatoyu da tartışmalıyız” dedi.
Iğdır'da, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Şırnak'ta PKK'nın açtığı ateş sonucu bir güvenlik görevlisi yaralandı.

8

Haziran

2008

“Özür dilerim Türkiye, başaramadım...” Bu sözler, 20 yıldır tüm birikimini altın, repo, gayrimenkul gibi klasik yatırım
araçlarına yönlendirme yerine, kendini, yine kendi deyimiyle “Osmanlı Finans Tarihinin Kutsal Emanetleri”ni bir araya getirmeye
adayan ünlü nümismat (eski para koleksiyoncusu) Mehmet Tezçakın'a ait. Tarihi Sultanahmet Köftecisi'nin 3. kuşak temsilcisi
Mehmet Tezçakın, elinde bulunan dünyadaki en kapsamlı Osmanlı Kağıt Paraları Koleksiyonu'nu, “parçalanmadan Türkiye'de
tutma girişimlerinden” sonuç alamayınca, uluslararası müzayedede satma kararı aldı. İsrailli ve Arap nümismatların büyük ilgi
duyduğu koleksiyon, merkezi Londra'da bulunan uluslararası müzayede şirketi Spink aracılığıyla satılacak. Tezçakın, 20 yıllık
emek sonucu bir araya getirdiği koleksiyonu, çocuklarının 4. nesil olarak sürdürdükleri Tarihi Sultanahmet Kötecisi'ni maddi
zorluklar nedeniyle 5. nesile aktaramama tehlikesi ortaya çıkınca, 6 ay önce satmaya karar verdiğini belirtti. Derleyenin notu:
Yazıklar olsun tarihine sahip çıkamayan bu millete…
Tuzla Tershanesi'nde başına demir düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Oyak Bank'ı satın alarak Türkiye pazarına giren Hollanda kökenli uluslararası bankacılık zinciri ING Bank 7 Temmuz 2008 tarihi
itibaren resmi isim değişikliğini tamamlayacak ve 1996'da bankacılıkta başlayan Oyak Bank dönemi resmen son bulmuş olacak.
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış bugün doluya döndü.
Pyasalardaki yalancı baharı ABD'den gelen işsizlik rakamları bozdu. Rekor işsizlikle birlikte doların düşmesi ve petroldeki
inanılmaz artış taşları yerinden oynattı. Yarın piyasaları stresli bir gün bekliyor...

9

Haziran

2008

RUSYA'nın, zirai ilaç kalıntısı bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'den ihraç edilen sebzeye ambargo uygulaması, domates
üreticilerini vurdu. Ekonomisi seracılığa dayalı Demre Toptancı Hali'nde turfanda domatesin kilosu 3 Ykr'ye kadar düştü. Üretici,
üretim maliyetini bile karşılamayan fiyat karşısında şaşkına döndü. Derleyenin notu: Bugün itibarıyla domatesin kilosu yaklaşık
10 TL. AKP seçmenlerine Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini hatırlatırım…
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde başörtülü öğrencilerin kampüs alanına alınmaması üzerine, Van Hak ve Özgürlükler Platformu
üyesi bir grup öğrencilerle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 70 kişilik erkek ve başörtülü bayan öğrenci
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rektörlüğe yürüdü. Rektörlük önüne gelen grup, burda oturma eylemi yapıp rektörü istifaya çağırdı. Kalabalığı jandarma dağıttı.
Şırnak'ta arazi arama-tarama operasyonunu sürdüren 12 kişilik askeri timin başında bulunan asteğmen, mayınlarla dolu arazide
askerlerine zarar gelmemesi için en önde yürüdü. Askerleri için kendini feda eden asteğmen, mayının patlaması sonucu bir
bacağını kaybetti.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Tekeli Köyü Mergesav Mevkii'nde arazi arama- tarama çalışmalarını sürdüren timdeki
askerlerden biri mayının patlaması sonucu şehit olurken, 4 asker de yaralandı.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AKP'li Ahmet İyimaya, Anayasa Mahkemesi'nin türban konusunda verdiği kararla yetkilerini
aştığını ve Anayasa'yı ihlal ettiğini belirterek radikal bir teklif sundu. AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu
Başkanı Ahmet İyimaya, Anayasa Mahkemesi kararlarının askıya alınması önerisinde bulundu.
10

Haziran

2008

Sosyolog Profesör Şerif Mardin'in "Mahalle Baskısı" sözünden sonra geçen ay gündeme damga vuran, "Cumhuriyetin öğretmeni
imamın gerisinde kaldı" görüşü Trabzon'da gerçek oldu. Türbanlı öğrencilerin sınıfa girmesini istemeyen öğretmen kimliği
belirsiz kişiler tarafından feci şekilde dövüldü.
MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayına basan 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, kamuoyunda, “Rusya'ya zehirli mallar gidiyor, oradan geri geliyor. Ondan sonra da Türk
vatandaşına yediriliyor' gibi değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, “Bunlar kesinlikle doğru değildir. Bu şekilde ne bir ürün
gidiyor, ne de Türkiye'nin içerisinde bu tür tür ürünler satılıyor” dedi. Derleyenin notu:???

11

Haziran

2008

Almanya Parlamentosu Sosyal Demokrat grubu, Ankara'da temaslarda bulunuyor. Ancak heyet bir tek CHP ile görüşmedi.
Nuray Canan Bezirgan, İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tibbi Dökümantasyon Bölümü ikinci sınıf
öğrencisiyken başörtülü sınava girmek isteyince 6 ay ceza aldı. Cezası ertelenince Kanada'ya iltica etti ve 7 yıl orada yaşadı.
Nuray Bezirgan, tek başına bir meczup değildir…
Belki de o büyük bir dürüstlükle, yıllardır gizliden gizliye aşılanan o düşünceyi itiraf etmiştir…
Bu bir gizli eğitimidir…
Ve Nuray Bezirgan, “eğer ceza almayacaksam” diyerek o “gizli eğitimi” itiraf etmiştir. Aslında şaşıracak bir şey yok:
Çünkü bu “Atatürk ve cumhuriyet düşmanlığı” ya da “Atatürk'ü değersizleştirme çabası” tarikat yuvalarında, gizli kuran
kurslarında, hatta bazı imam hatip liselerinde ve özel eğitim kurullarında gizli bir ders gibi enjekte edilmektedir.
Bu zihniyette önce Atatürk'ü sıradan gibi gösterme adımı vardır. Sonra “Îmamlar olmasa Atatürk ne yapabilirdi sorusu” vardır?
Müslümanlık bu eğitime kılıf olarak kullanılmaktadır. Şimdi “Atatürk yerine Humeyni'yi sevdiğini söyleyen Nuray Bezirgan'ın şu
sözlerine dikkat edin:
“ Atatürk'ün yetkiyi padişahtan alırken yani saraydan alırken laik bir Cumhuriyet kurmak için aldığını
düşünmüyorum. Halk o zaman İslami değerler için savaştı. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nın başlaması da
Kahramanmaraş'ta Fransız askerlerinin Nene Hatun'un başörtüsüne uzanmasıyla olmuştur. “
2008 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, ev sahibi İsviçre'yi 2-1 mağlup etti.
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ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde, aralarında AKP ve DP ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi, ihalelere fesat karıştırdıkları
iddiasıyla gözaltına alındı.
TRT Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
12

Haziran

2008

Hasan Tarkan... Dağlıca baskınında saatlerce PKK'lılarla çatışan kahramanlardan biriydi. Şehitler verip, teröristleri püskürttü.
Ama bugün Hakkari'de hain mayın tuzağı onu buldu. Dağlıca'da kahraman, Yüksekova'da şehit oldu.
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının askeri aracın geçisi sırasında patlaması sonucu 1 asker
yarlandı.

13

Haziran

2008

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Emniyet müdürlüğü lojmanlarına teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk
belirlemelere göre 1'i ağır 5 polis yaralandı.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, son ekonomik gelişmeleri anlatırken konuyu para politikalarına getirdi ve Merkez
Bankası bugüne kadar yapılmış en ağır eleştiriyi yaptı. Bakan Çağlayan, faiz politikasını anlatırken şöyle dedi: 'Tabii yapılacak
çok şeyler var ama bir Merkez Bankamız var evlere şenlik'
5 bin öğrencisi bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi'ne destek amacıyla düzenlenen gecede, profesör ve doçent sayısının 4'er kişi
olduğunu öğrenen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Bu tablo karşısında yüzüm kızardı" dedi.
Diyanet, 'nasıl iyi memur olunur'un tarifini verdi. Tarif, Kemal Sunal'ın ünlü 'Gülen Adam' filmindeki ağlanacak duruma bile
gülen karakteriyle hemen hemen aynı... Derleyenin notu: al birini vur ötekine, devlet ve görev ciddiyeti hak getire…
ABD para birimi dolar, euro karşısında son 3.5 yılın en iyi haftasını geçirdi. Haftasonu yapılacak olan G-8 toplantısından 'güçlü
dolar' yönünde telkinler geleceğine ilişkin spekülasyonlar doları yukarı taşıdı.
Tapu çetesi operasyonu kapsamında yapılan Beykoz'dan sonra Ümraniye Tapu Müdürü de gözaltına alındı.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca, “Görülmekte olan davalar hakkında yapılan ve söylenenlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında
suç olduğu açık ve belli iken, bu konuda yetkili ve sorumlu olanların hareketsiz kalması düşündürücüdür” denildi.

14

Haziran

2008

Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, son dönemde komutanlara yönelik "Maksatlı ve seviyesiz bir karalama
kampanyası" başlatıldığı, bu tip yaklaşımlara karşı yasal yollara başvurulacağı bildirilerek, "İki önemli kurumun iki önemli
mensubu (gizlice buluşuyorlar) şeklinde verilmekte ve (haber kaynağımız Genelkurmay'ın içinden) denilerek etik olmayan
yollara başvurulmaktadır" denildi.
Muş'ta Eğirmeç ile Eralan köyleri arasında raylara teröristlerin yerleştirdiği mayın yük treninin geçişi sırasında patladı.
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Emniyet müdürlüğü lojmanlarına teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk
belirlemelere göre 1'i ağır 5 polis yaralandı.
Genelkurmay Askeri Mahkemesi Başsavcılığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden (GATA) sızdırılan belgelerle ilgili soruşturma
başlattı.
15

Haziran

2008

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'daki son maçında Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti ve çeyrek finalde
Hırvatistan'ın rakibi oldu.
Milli Görüşü'ün yasaklı Lideri Necmettin Erbakan'ın, kapatılan RP'nin kayıp trilyonuyla ilgili davadan aldığı cezanın affı için,
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yapılan başvuru dilekçesine AKP, MHP ve DTP'den destek geldi. CHP ise söz konusu öneriyi
“hukuki ve etik” bulmadı.
SİİRT'in Pervari İlçesi kırsal kesiminde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerini taşıyan askeri aracın geçişi
sırasında meydana gelen patlamada, 1 asker yaralandı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan´ın İzmir Çevre Yolu açılış töreni miting havasında gerçekleşti. Çoğunluğu partililerden oluşan
kalabalık, sunucu törene katılanların isimlerini sayarken, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'' deyince
kalabalıktan ``Yuh'' sesleri yükseldi.
Büyükçekmece' nin Beylikdüzü Beldesi'nde bir kafede meydana gelen patlamada, 5 kişi hafif yaralandı.
Yaz meyvelerinin gözdesi karpuz, fiyatının aniden düşmesi sonucu üreticisini üzdü. Sezon başında tarlada kilosu 50 YKr'den
satılan ürünün fiyatı 5 YKr'ye düşmesine karşın alıcı bulamıyor.

Türk-Yunan Basın Konferansı tarafından yapılan, Yunanlı ve Türklerin katıldığı kamuoyu araştırmasına göre, Yunanlıların yüzde
50.6'sı Türklerin de Yunanistan'a giderken vize almasına gerek olmadığını ifade ediyor.
16

Haziran

2008

Türkiye'nin, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkması, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
SAMSUN yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otobüste 4 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Bazı yolcular kazaya
otobüs şoförünün uyumasının neden olduğunu iddia etti.
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DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi dağlık kesiminde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker yarlandı.
17

Haziran

2008

İZMİR´in Menemen İlçesi´ne bağlı Yahşelli Köyü yakınlarında çıkan orman yangının, büyük bölümü otluk ve makilik olmak
üzere 500 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangından çıkan dumanlar İzmir´in bir
bölümünün üstünü kaplarken, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kayıp Trilyon” davasıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, “mevcut
anayasal sistem gereğince, iddia olunan eylemlerin kanıt ve unsurları tartışılmaksızın, yasal imkansızlık nedeniyle soruşturma
yapılmasına gerek olmadığına” karar verdi. Derleyenin notu: Ben hukukcu degilim ama iki konuya dikkatinizi cekerim.
1. mevcut anayasal sistem gereğince, iddia olunan eylemlerin kanıt ve unsurları tartışılmaksızın
2. yasal imkansızlık nedeniyle soruşturma yapılmasına gerek olmadığına
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Haziran

2008

Onu Türkiye'de de tercih edenler çok... Amerikan siyasetinin yeni yıldızı, Demokrat başkan adayı Obama, Ermeni iddialarına
şimdiye kadar görülmemiş biçimde destek ilan etti.
Genelkurmay Başkanlığı, Türkçe konusunda gösterdiği hassasiyetini askeri kurum ve kuruluşlara astırdığı afişlerle duyurdu.
Tüm askeri kurum ve kuruluşlara asılan afişlerde “Önce Türkçe” denildi.
Ergenekon soruşturması kapsamında adliyeye getirilen Murat Ç. tutuklandı.

19

Haziran

2008

TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Türkiye'nin bir kez daha olağanüstü bir dönemden geçtiğini söyledi. TÜSİAD Yüksek
İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mustafa Koç da Türkiye'nin bir an önce akıl tutulmasından kurtulması gerektiğini belirtti.
Sayısal Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde de 6 bilen bulunmadığı için ikramiyesi bu haftaya devretti.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ÖSS'de önlisans programlarını tercih
edebilmek için 160 baraj puanı ile lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli 185 baraj puanını “daha çok adayın
geçebileceğini” bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, imam hatipler için “bu zıkkımları kapatalım” diyen YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'a sert çıktı.
Çelik, "Hangi niyetle, hangi amaçla söylenmiş olursa olsun, bir kişiyi, bir camiayı, bir grubu tahkir ve tezyif etmeye yönelik, onu
rahatsız eden, rencide eden söz, kime ait olursa olsun, o kem söz, sahibine aittir. Herkes söylediği sözü bilecek, herkes hakkını
da haddini de bilecek” dedi. Çelik, daha önce CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın Hazreti Muhammed'le ilgili söylediği sözleri de
hatırlatarak YÖK Başkanı ve CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın Türk halkından özür dilemesini istedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun iki hafta önce Tahtalı Barajı'nda İzmir'in su sorununa dikkat
çekmek için poz verdiği yerde bu defa nü fotoğraflarıyla tanınan fotoğraf sanatçısısı Niko Guido, kuraklığı gündeme getirmek
amacıyla çıplak mankenle fotoğraf çekimi yaptı.
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan düzenleme ile artık askeri ve özel güvenlik bölgeleri de yabancılara satılabilecek. Ancak askeri
alanların satışı Genelkurmay'ın, diğer bölgelerin satışı ise Valiliğin iznine bağlı olacak. Derleyenin notu: PES
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Haziran

2008

ABD başkanlık aday adaylığında Hillary Clinton'ı ağır yenilgiye uğratan Demokratların başkan adayı Barack Obama 84 milyon
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dolarlık devlet yardımını elinin tersiyle itti. Derleyenin notu: Bizde olsa…
Kartal'da, strafor üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu.
Çorlu'nun CHP'li Belediye Başkanı Altan Ersin bugün evinde ‘İhaleye fesat karıştırmak', ‘irtikap' ve ‘zimmet' suçlamalarıyla
gözaltına alındı. Yüzlerce polisin koruması altında Belediye Başkanlığı'na götürüldü. Adeta teşhir edildi.
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2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki en heyecan verici maçımız hiç kuşkusuz Cuma akşamı oynanan Hırvatistan maçıydı ve her şeye
rağmen sahadan galip ayrıldık. Fakat kaçan son penaltı sonrası dikkat çeken bir olay yaşandı ve hala yankıları sürüyor.
2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Takımımız, penaltı atışları sonucunda Hırvatistan'ı 4-2 yendi ve yarı
finalde Almanya'nın rakibi oldu.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye'nin, Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik skorla yarı finale
yükselmesi, Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı.
GÜMÜŞHANE'nin Şiran İlçesi'nde teröristlerin askeri konvoya ateş açması sonucu 1'i ağır 4 asker yaralandı. Bölgeye takviye
birliklerin gönderiliken, çatışmanın sürdüğü bildirilirdi.
SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi Jandarma Komutanlığı'nda geçen yıl nöbet sırasında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 24
yaşındaki Uzman Çavuş Turgay Başğen'in şehit olduğu söylenerek askeri törenle toprağa verilmesinin ardından ‘sehven verildi'
diye şehitliğinin iptal edilmesi ailesini yıktı.
Yunanistan'da Mora yarımadasının güneyinde bugün ikinci deprem meydana geldi.
Sabah 5,4 büyüklüğündeki yer sarsıntısının meydana geldiği Methoni sahil kenti açıklarında, saat 14.36'da 5,9 büyüklüğünde
yeni bir deprem oldu. Atina Yerbilimleri Enstitüsü, sarsıntının can ve mal kaybına yol açmadığını açıkladı. SABAHTA 5,4
BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
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GÜMÜŞHANE'nin Şiran İlçesi'nde teröristlerin askeri konvoya ateş açması sonucu 1'i ağır 4 asker yaralandı. Bölgeye takviye
birliklerin gönderiliken, çatışmanın sürdüğü bildirilirdi.
Türkiye'de elit kesim ile halk arasında bir “sınıf" ayrılığının bulunduğu öne sürüldü. New York Times gazetesi, AKP'nin kitleleri
temsil ettiğini belirtirken, Türkiye'de “Sınıf ayrılığı bugünlerde de devam ediyor ve laik kadınların yaşam tarzlarının, daha açık
bir biçimde dindar bir toplumda kısıtlanacağı yolundaki derin korkularına katkıda bulunuyor” yorumunu yaptı. New York Times
gazetesi, Sabrina Tavernise imzalı haberinde Türkiye'deki son gelişmeleri değerlendirdi ve AKP hakkındaki kapatma davasının
Mart'tan bu yana ülkedeki siyaseti felce uğrattığını öne sürdü. Gazete, “Türkiye'deki iktidardaki parti, onu kapatabilecek ve çok
sayıda üyesine siyaset yasağı getirebilecek bir yüksek mahkeme kararı için hazırlanırken parti yetkilileri, o kadar sorun
yaratmak için neler yaptıklarından söz etmekten hoşlanıyorlar” diye yazdı.
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Ankara'da herkes AKP'ye açılan kapatma davası sonrası nasıl bir takvimin işleyeceğini merak ediyor.
İngiliz Prospect ve ABD'li Foreign Policy dergileri elele verdi, 'Dünyanın en büyük 100 entelektüeli' anketini yapıp, Fetullah
Gülen'i birinci, Orhan Pamuk'u dördüncü ilan etti.
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NY Times gazetesine, Atatürk devrimleriyle ilgili "Türk toplumuna travma yaşatıldı" sözlerini sarf eden AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Mir Dengir Fırat basın toplantısı düzenledi.
GAZİANTEP'te düğünden dönenleri taşıyan minibüse hemzemin geçitte yük treninin çarpması sonucu meydana gelen kazada
ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Kazada ağır yaralanan Barış Rüzgar, kaldırıldığı Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde
yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Asuman Rüzgar ve Rahime Karakuş ile Gülcan Rüzgar'ın tedavileri ise sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ndeki Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda
meydana gelen patlamada 14 er yaralandı, 1 er şehit oldu
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Geçtiğimiz yıl Hollandalı ING Grubuna satılan Oyakbank'ta tabelalar ING Bank olarak değişirken, 7 Temmuz'da da Oyakbank
yazılı brandalar kalkacak ve tanıtım kampanyası başlayacak.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Fethullah Gülen'le ilgili beraat kararı hem kapatma hem de Cumhurbaşkanı hakkındaki kararı
etkileyecek
ATAK projesi sözleşmesi bugün resmen yürürlüğe girdi. TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen resmi törene Başbakan Erdoğan,
Milli Savunma Bakanı Gönül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt ile İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini katıldı. Frattini
törenden sonra 630 İtalyan şirketin Türkiye'de yatırım kararı aldığını açıkladı.
Merrill Lynch ve Capgemini tarafından yayınlanan, "12. Yıllık Dünya Varlık Raporu"na göre, Türkiye'de oturdukları konut ve
tüketim kalemleri dışında sahip olduğu varlık toplamı en az 1 milyon dolar olanların sayısı 2007 yılında 8 bin kişi arttı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Sözlerine Milli Takım'ın Euro 2008'deki
büyük başarısına değinen Erdoğan, Baykal, Bahçeli ve Yılmaz'ı sert dille eleştirdi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan rapor taslağında, Türkiye için izleme süreci
mekanizmasının gerekirse gözden geçirilmesi istendi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, sabah saat 10.00'da Anayasa Mahkemesi'ne giderek, DTP'nin
kapatma davasıyla ilgili sözlü görüş bildirdi.
Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Altan Ersin, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap ve suç işlemek için örgüt kurmak suçlamasıyla
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, AKP'nin 2. adamı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, ABD'nin New York Times
Gazetesi'ndeki "Atatürk devrimleri Türk halkında travma yarattı" sözleriyle ilgili olarak "İzliyorum. Değerlendirme yapmak
istemiyorum" dedi. Derleyenin notu: Kemal’in askeri(mi)!?
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Ünlü eski polis şefi Adil Serdar Saçan ve oğlu geçirdikleri trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Saçan ve oğlu
tedavi altına alındı.
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Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ATAK helikopteri töreninde kısa bir süre baş başa görüştüler. Bu görüşmede PKK'ya karşı
yapılacak büyük bir harekat gündeme geldi. Genelkurmay Başkanı Başbakan'a, “Size Kara Kuvvetleri komutanı bilgi verecek”
dedi.
Bu bir toplu nikah. Tam 1600 çift, toplu şekilde evlendirildi. Damatlar akşama kadar eğlendi. Gelinler ise kendi düğünlerinde
bile yok. Onlar, gıyabında evlendirildi. Derleyenin notu: Bunu mu istiyorsun Türkiye?
Terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında Tendürek Dağı kırsalında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist
öldürüldü, 1 asker yaralandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5767 sayılı “Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı.
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Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan JP Morgan, Türkiye ziyaretinin sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay da Türkiye'ye
gelip bürokrasi, hükümet ve askeri yetkililerle görüşen JP Morgan'ın bu ayki raporunda önemli bir fark yer alıyor. Geçtiğimiz ay
yayınladığı raporda AKP'nin büyük ihtimalle kapatılacağını öngören kurum bu kez ton değiştirdi. JP Morgan, geçtiğimiz günlerde
Başbakan Erdoğan ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ arasındaki görüşmeye işaret ederek, hâla bir umut ışığı
olduğunu savundu.
Elektrik fiyatlarına konutlarda yüzde 21, sanayide yüzde 22 zam yapılacak.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde asker taşıyan sivil araçlara terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu minibüs şoförü öldü,
4 asker yaralandı.
MHP, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasında yarı finalde elenen, A Milli Futbol Takımının Teknik Direktörü Fatih Terim,
yardımcıları ve futbolculara, TBMM'nin, “Üstün Hizmet Ödülünün” verilmesini önerdi.
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Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü 2007 yılı bütçesinin 290 milyon 785 bin
381 YTL, bunun 262 milyon 286 bin 521 YTL'sinin de örtülü ödenek olduğu belirtilerek, “Örtülü ödenek ile ilgili sorular ve
cevaplar, kanun hükmüyle mütenasip ciddiyet ve sorumluluk gerektirir. Hiçbir gerekçe ile bu ilkelerden ödün verilemez” denildi.
ESKİŞEHİR'deki Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin Nöroşirurji Polikliniği'nde 3 hasta muayene odasında ortaya çıkarılan gizli
kameraları kimlerin ve ne amaçla yerleştirildiğinin ortaya çıkarılması için geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Polisin ulaştığı ilk
bilgilere göre, olayı doktorlara şantaj yapmak isteyen bir çetenin organize ettiği ihtimali ağırlık kazandı.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), eylül ayındaki genel kurul toplantılarına KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat
ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ı davet edecek.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye'ye, Bozcaada ve Gökçeada'da yaşayan Rum azınlığa karşı “olumlu
tutum” sergilemesi çağrısında bulunan bir rapor ve buna bağlı tavsiye karar tasarısını bugün tartışarak kabul etti.
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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde ilçeye bağlı Marifet köyündeki üç evde hafif sıva
çatlağının meydana geldiği bildirildi.
Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu'ndaki bazı semtlerde 30 Haziranda 14 saat su kesintisi uygulanacak.
KONYA'da, bir marketin açılış töreninde, balonların patlaması sonucu 51 kişi yaralandı. Çoğunluğu çocuk olan yaralılar
ambulanslarla ve otomobillerle Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Van'dan Çakırbey köyüne giderken durdurularak taranan minibüste 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
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Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bazı çevreler tarafından uzun bir süredir yürütülmekte olan yıpratma kampanyası, son
zamanlarda İnternet dahil, basın ve yayın organları vasıtası ile yapılan saldırılarla şiddetini artırmış bulunmaktadır. Türk Silahlı
Kuvvetleri aleyhindeki bu çok boyutlu ve sistematik faaliyetlerin gelecekte de devam edeceği değerlendirilmekte ve gelişmeler
yakından takip edilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasındaki 2008 Yılı İlaç Alım Protokolü görüşmelerinde anlaşma
sağlanamazken, TEB, “uzlaşılmazsa 24 bin eczane süreli olarak kapatılır” uyarısında bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, inşaat halindeki binada meydana gelen çökme sonucu, 6 işçi yaralandı.
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında yolcu taşımacılığı yapan tur firmasına ait ‘Zehra Jale' ile ‘Jale'
adlı iki feribot, Midilli'de ‘belgelerinde eksiklik olduğu” gerekçesiyle bağlandı. İki feribotla Midilli'ye giden Türkler Ayvalık'a
dönemezken, Ayvalık'ta bulunan Yunanlı turistler de Midilli'ye dönemedi.
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Genelkurmay Başkanlığı, Dağlıca belgesini medyaya sızdıran köstebeğin yakalandığını açıkladı.
Global ekonomide yaşanan huzursuzluk dünya borsalarına son yılların en kötü dönemini yaşatıyor. Hatta ABD borsaları 1929
yılındaki Büyük Buhran'dan bu yana ilk kez Haziran'da aylık bazda bu kadar yüksek değer yitirdi.
İstanbul Boğazı, Baltalimanı açıklarında makina arızası nedeniyle sürüklenen 140 metrelik bir geminin, demir atarak durabildiği
bildirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar ve Birgün Gazetesi aleyhine açtığı tazminat
davasının en erken tarihte görülmesi için mahkemeye başvurdu. Büyükanıt'ın başvurusunu değerlendiren mahkeme duruşma
tarihini 9 Temmuz olarak belirledi. Sağlar, Büyükanıt'ın emekli olmadan önce davanın bitmesini sağlamak istediğini belirtti.
KONYA'dan kiraladıkları otomobille, ÖSS yorgunluğunu atmak için Antalya'ya tatile giden 5 genç, Antalya'nın Akseki İlçesi
yakınlarında kaza yaptı. Gece yarısı meydana gelen kazada kontrolden çıkıp uçurumda 200 metre kadar sürüklenen
otomobildekilerden 3'ü öldü, 2'si yaralandı.
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Hava Kuvvetleri'nden ağır darbeler yiyen PKK'nın pasif radarlar aldığı ortaya çıktı.
Euro Bölgesinde enflasyon Haziran ayında yüzde 4 ile 16 yıllık tarihinin yeni zirvesine çıktı.
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Çanakkale´nin Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park sınırları içerisinde bulunan Kanlıkuyular Mevkii´nde orman yangını çıktı.
Yangın kısa süre içerisinde kısmen kontrol altına alındı.
95 Oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatına 2 YKr zam yapıldı.
1

Temmuz

2008

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AKP hakkında açtığı kapatma davasına ilişkin olarak Anayasa
Mahkemesi heyetine 1.5 saat sözlü açıklama yaptı. Başsavcı AKP'nin kapatılması istemi bir kez daha tekrarladı. Sözlü
savunmanın en ilginç noktası ise Dengir Mir Mehmet Fırat'ın iddianameye girmeyen sözlerinin sözlü savunma ile tutanaklara
girmesi oldu. Fırat, "Cumhuriyet Devrimleri, Türk halkı üzerinde travma yarattı" demişti.
Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur,
sabah saatlerinde Ergenekon operasyonu kapsamında askeri lojmanlarda gözaltına alındı. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un
evinde sabah saatlerinde başlayan arama yaklaşık 4 saat sonra sona erdi.Tolon ve Eruygur, İstanbul'a getirilmek üzere Ankara
Emniyet Müdürlüğünden çıkartıldı.
ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür, “Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına ATO Başkanı Sinan Aygün'ün 10 Nisan 2008
tarihinde ofisindeki tuvalette bozuk olan şofbenin tamiri sırasında gizlenmiş Glock marka bir tabanca bulunduğunu açıkladı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur,
emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi
Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığı son operasyonun, 40 ayrı ekip (6000 Polis) tarafından
gerçekleştirildiği belirtildi.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında, Ankara'da gözaltına alınan 7 kişi İstanbul'a getirildi. Zanlılar uçaktan siyah camlı bir
minibüse bindirilerek havaalanından uzaklaştırıldı. Adli Tıp'a götürülen zanlılar, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet
Müdürlüğü'ne götürüldüler.
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kene ısırması sonucu tedavi gören 73 yaşındaki Fatma
Kaya, bugün hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte bu yıl içinde keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.
Bir taraftan Avrupa borsalarındaki sert düşüş, diğer yandan Türkiye'nin siyasi riskleri ve sabah saatlerinde yapılan arka arkaya
gözaltılar borsayı çok kötü vurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, “Ergenekon” soruşturması kapsamındaki son gözaltıları, “Yargı
kararlarına herkesin saygı göstermesi gerekir” diye değerlendirdi.
CHP'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında “telekulak” iddialarıyla ilgili verdiği
soruşturma önergesi kabul edilmedi. Derleyenin notu: Nasıl kabul edilsin, çoğunluk AKP’de…
Ergenekon soruşturması kapsamında eski AKP'li vekil Turhan Çömez aranıyor. Dil öğrenimi için yurtdışında olan Çömez,
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Türkiye'ye giriş yaptğı an havaalanında gözaltına alınacak. Çömez ile birlikte aranan bir diğer kişi emekli Tuğgeneral Levent
Ersöz gözaltına alındı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un okul arkadaşı olan emekli Tümgeneral
Oltan Evren ile emekli Tuğgeneral Erdal Ege, destek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne geldi.
Çukurova Üniversitesi'nin (Ç.Ü.) mezuniyet töreninde Rektör Yardımcıları, tören geçişi yapmaya hazırlanan öğrencilerin arasına
girip tek tek türban kontrolü yaptı.
2

Temmuz

2008

Sivas katliamının 15'inci yıldönümü nedeniyle Sivas'ta önlemlere rağmen olaylar çıktı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 24 Haziranda gerçekleştirdiği görüşme
ile “Ergenekon” soruşturması arasında ilişki kurmaya yönelik bazı yorumlarda bulunulduğunu belirterek, “Açık şekilde ifade
etmek istiyorum: Yapılan bu yorum, ima ve değerlendirmeler kesinlikle gerçek dışıdır. Söz konusu toplantıda bu konu hiçbir
şekilde gündeme gelmemiştir” dedi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 24
Haziranda gerçekleştirdiği görüşme ile “Ergenekon” soruşturması arasında ilişki kurmaya yönelik bazı yorumlarda
bulunulduğunu belirterek, “Açık şekilde ifade etmek istiyorum: Yapılan bu yorum, ima ve değerlendirmeler kesinlikle gerçek
dışıdır. Söz konusu toplantıda bu konu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir” dedi.
"Ergenekon" davasına bakan savcılar iddianameyi tamamladı. Ancak 2 bin 500 sayfalık iddianame Adalet Bakanlığı'nın sistemi
yetersiz olduğu için aktarılamadı. İddianame yüzünden sistem sürekli çökünce bakanlığa yazı gönderildi.
Gözaltında tutulanlar arasından ilk mesaj geldi. Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi Mustafa Balbay, susma hakkını kullandığını
belirtti.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda, bastığı mayının patlaması sonucu Jandarma Komando Er İsmail Bay şehit
oldu.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir karakola, terör örgütü PKK mensuplarınca roketli saldırıda
bulunulduğu bildirildi.
İsviçre Yüksek Mahkemesi, Motorola şirketinin Telsim'in eski sahibi Uzan ailesinden alacaklarını, ailenin İsviçre bankalarındaki
hesaplarından tahsil edebileceğine karar verdi.
Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya yazılı bir açıklama yaparak basında çıkan "Menderes'i diktatörlükle suçladı"
haberlerini yalanladı. İşte Yalçınkaya'nın yazılı açıklaması:
"2 Temmuz 2008 günü bazı yayın organlarında yer alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Anayasa Mahkemesinde
yapılan 1 Temmuz 2008 tarihli sözlü açıklamaya ilişkin haberlerde, sözlü açıklama metninin ilgili bölümü aynen yer almakla
birlikte, haber başlıklarında "Menderes'i diktatörlükle suçladı, 27 Mayıs'ı övdü" ibarelerinin yer aldığı görülmüştür.
Haber başlıklarının gerçek dışı yorum, ima ve değerlendirme içerdiği kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."
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Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinden (TÜSİAD), “Ergenekon” soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Demokrasiye
ve hukuka duyulan güven zedelenmemeli” denildi.
3

Temmuz

2008

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) haklarının ve itibarının psikolojik karalama kampanyaları
karşısında korumasız bırakıldığını ve bunun bir yönetim zafiyeti olduğunu ifade ederek, “Bu konuda görev öncelikle
Cumhurbaşkanlığı makamına, ülkeyi yöneten siyasi iradeye ve sonra siyaset kurumuna düşmektedir” dedi.
AKP'nin kapatılma davasında sonuca adım adım yaklaşılıyor. Dün Başsavcı sözlü açıklamasını yaptı. Bugün söz sırası AKP'de.
Ergenekon soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen iki kişiden Barbaros Hayrettin Altıntaş tutuklandı.
Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un gözaltı tutanağında, 'kaçma ihtimalleri ortaya çıkabileceği ve bu konuda mevcut telefon
görüşmeleri bulunduğu' gerekçesiyle sanıkların gözaltına alındığı belirtildi.
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, “Sayın Rahşan Ecevit'in o açıklamasından anlaşılan 'Zeki Sezer istifa etti' sözü külliyen yanlıştır.
Hiçbir şekilde istifa etmedim, bunu ima dahi etmedim” dedi.
VAN'ın Çatak İlçesi'ne bağlı Övecek Köyü Çakırköy Mezrası yakınlarındaki boş arazide buldukları el bombasını kurcalayan 8
yaşındaki Atilla Tamutçu, kendisinin ve annesi 43 yaşındaki Heybet Tumutçu'nun ölümüne, ablası 17 yaşındaki Besna
Tamutçu'nun yaralanmasına neden oldu.
Ergenekon soruşturması kapsamında 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda ele geçirilen el bombalarının İstanbul
10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda imha edildiği ortaya çıktı
Memura hedefin aşılması durumunda enflasyon farkı sözü veren hükümet, yılın ilk altı ayında yüzde 6 çıkan enflasyon nedeniyle
0,8 puanlık enflasyon farkı ödeyecek.
ABD'nin bugüne kadar hiçbir ulusal resepsiyonuna katılmayan CHP Lideri Deniz Baykal, ilk kez beraberinde Onur Öymen'le ABD
resepsiyonuna katıldı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ufuk
Büyükçelebi ile bir kişi adliyeye sevk edildi.
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Resmi kayıtlar, Turan Çömez yurtdışına çıkmadı iddialarını çürütüyor.
İzmir'in Buca İlçesi'ne bağlı Kaynaklar Beldesi Belediyesi'ne Jandarma'nın yaptığı baskında AKP'li Başkan Mustafa Karagülmez'in
de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Belde halkı 400 jandarmanın katıldığı baskın karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Fransa'nın, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki ele başlarından Nedim Seven'i tutukladığı bildirildi.
ŞANLIURFA'da, askerleri taşıyan minibüsün takla atmasıyla meydana gelen kazada 10'u asker 11 kişi yaralandı.
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Gözaltında bulunan emekli Tümamiral İlker Güven ve Türkiye Gençlik Birliği eski Genel Başkanı Adnan Türkkan Adliye'ye sevk
edildi.
5
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KOÇ Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Başbakan Erdoğan'ın kendisine yönelik “Bıyıklı sakallı olanları işyerine almayanlar, asıl
ayrımcı olanlardır” eleştirisine yanıt vermekten kaçındı. Koç, katıldığı mağaza açılışında yemek yerden gazetecilerin ısrarlı
soruları üzerine, “Ağzımdan birşey kaçmasın diye dolduruyorum” dedi.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen ATO Başkanı Sinan Aygün, emekli Albay Hasan Atilla Uğur,
İbrahim Özcan ve Birol Başaran tutuklandı. Tutuklular Metris cezaevine konuldu.
Ergenekon soruşturması gözaltında tutulan emekli Orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'ın dosyalarındaki inceleme
tamamlandı ve iki emekli asker hakim karşısına çıkarıldı.
Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Okhotsk denizinde, Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'da da Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sosyal Güvenlik Reformu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle 2008 yılında patlama yapan sigortalı sayısı mercek altına alınıyor.
Reformun yasalaşmasından sonra sigortalı olanlar 65 yaşında emekli olacakları için 1 Ocak 2008-30 Nisan 2008 tarihleri
arasında yeni sigortalı sayısı 1 milyon 700 bine çıktı. Birçok veli çocuklarını reklam ajanslarında çalışır göstererek sigortalı yaptı.
İşte bu durum da Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) harekete geçirdi. SGK, sigortalı yapılan ‘artist çocuklar'la ilgili geniş
kapsamlı araştırma başlattı. Yeni sigortalı sayısında önemli artışlar olduğunu söyleyen SGK Başkan Yardımcısı Veysel Uyar, son
dönemde yeni sigortalı sayısının 1 milyon 700 bine ulaştığını söyledi. Uyar ‘Bu sayı içinde 1 milyon 400 bin sigortalı çocuk var.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli Tümamiral İlker Güven ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara
Temsilcisi Mustafa Balbay serbest bırakıldı.
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KIRKPINAR'da başpehlivanlık için güreşen, geçen yıl Hindistan'da yapılan Ordulararası Askeri Olimpiyatlar'da dünya üçüncüsü
olan milli güreşçi Recep Çakır, ormana kaçırıp tecavüze kalkıştığı 23 yaşındaki G.C.'nin bekaretini parmağıyla bozduğu
gerekçesiyle tutuklandı. Derleyenin notu: Artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, herkesten her şey …
Eski 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon ile eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur dün gece
çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede terör örgütü kurmak ve lideri olmaktan tutuklandı.
“Ergenekon soruşturması” kapsamında tutuklandıktan sonra 11 ay suçunu öğrenemeden cezaevinde kalan Okkır, sağlık
sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Okkır, bugün davayla ilgili sonucu öğrenemeden mezara tahliye oldu. Giderken de
geride ölüm döşeğine düşene kadar nasıl hastaneye kaldırılmadığı sorusunu bıraktı
Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Ilıca Köyü, yaklaşık 10 yıldır ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle susuz kaldı. Köylüler, su
ihtiyaçlarını tankerlerle köyün tek su kaynağı olan balıklı havuzdan karşılıyorlar.
TEM otoyolunun Adana-Pozantı bölümünde bir kamyonun 2 araçla çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören kişi, yaşamını yitirdi.
Gazeteci Mustafa Balbay'ın Emniyet ve savcılıktaki sorgusunda daha önce bilinmeyen bir kaydın ortaya çıktığı öne sürüldü.
İddiaya göre sorguda, Balbay'a Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaptığı bir görüşmeyle ilgili kendisinin haberi olmadan çekilmiş
bir görüntü kaydı gösterildi ve bununla ilgili sorular yöneltildi.
Türk İş dünyasının yetiştirdiği duayen isimlerden, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Ersin Faralyalı, İstanbul'da tedavi
gördüğü hastanede vefat etti.
7
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CUMHURİYET Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'a, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk
edildiği İstanbul Adiyesi'nde savcının delil olarak sorduğu ‘Ahmet Necdet Sezer belgesi'ni yazdığını ileri süren 65 yaşındaki
Muhammet Albuz, DHA'ya konuştu. Ergenekon gözaltılarından 2-3 gün önce CHP'nin yönetiminin teslim edilmesi gerektiğine
inandığı 36 kişinin isimlerini yazdığı listeyi Cumhuriyet Gazetesi'ne faksladığını belirten Albuz, “Yazdığım isim listesinin
Ergenekon soruşturmasında delil olarak kullanılacağını hiç düşünmemiştim. Aklımın ucundan dahi geçmemişti” dedi.
MERSİN'in Gülnar İlçesi'ndeki kızılçam serisinde çıkan ve yaklaşık 400 hektarlık alanı etkisi altına alan orman yangınının
sıçradığı köyde alevler arasında kalan evlerinden çıkamayan 4 kişi yanarak öldü. 25 kişi dumandan etkilendi, kaçarken
yaralandı. Çok sayıda hayvan telef oldu. Onlarca evin yandığı 5 köy tamamen boşaltıldı.
Çete lideri olmaktan hükümlü olan ve bugüne kadar birçok suça karışan Ahmet Tekin Baykal, polisin askeriyeden sağlanan
Sikorsky tipi helikopterle Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ndeki çiftliğine yaptığı baskınla yakalandı. İzmir, Aydın ve Kuşadası'nda
gerçekleştirilen operasyon kapsamında aralarında Baykal'ın da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da son yılların en planlı soygunu yaşandı. Soyguncular 300 metre tünel kazarak bankanın kasalarını boşalttı.
Emekli Oramiral Özden Örnek, 2007 yılının Mart ayında Nokta dergisinde kendisine ait olduğu öne sürülerek yayınlanan
günlüklerle bir ilgisinin olmadığını, söz konusu yazıyı derhal tekzip edildiğini, yazıda iftira ve hakaret içeren unsurlar sebebiyle
de suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un su sorunuyla ilgili soruları cevapladı. Melen Çayı'nda bir
azalmanın olduğunu dile getiren Topbaş, "Susuzluk her daim gündemde. Bu sabah küresel ısınma ile ilgili uluslararası bir
konferansa katıldım. Orada da gündeme geldi ve gelmeye devam edecek. Dünya gerçekten doğal kaynaklarını, su kaynaklarını
bitiriyor ve bu kaynaklar bitme noktasına geliyor. evet, Melen'de bir azalma var"
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada ifade veren sanıklardan Ogün Samast,
azmettirici olduğu ileri sürülen Yasin Hayal'in kendisine gazete önünde görevli güvenlik görevlileri ile içerideki çalışanları
öldürmesi talimatı verdiğini savundu.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) görüş alarak firmaları, okul sanayi işbirliğine ve
meslek okulu mezunu istihdam etmeye özendirecek yasal düzenleme hazırlıyor.
Savcının Mustafa Balbay'a sorduğu soru ile ABD Büyükelçiliği'nin adı da Ergenekon soruşturmasına karıştı. ABD'nin Ankara
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Büyükelçiliği sözcüsü Kathy Schalow yaptığı açıklamada, Balbay'ın katıldığı öğle yemeğinin “sıradan bir yemek” olduğunu
kaydetti.
Adalet Bakanlığı, “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen iş adamı
Kuddusi Okkır'ın ölümüyle ilgili olarak “tedavi sürecinde bir aksama olup olmadığı ve sorumluların bir ihmalinin bulunup
bulunmadığının” tespiti amacıyla iki müfettiş görevlendirerek soruşturma başlattı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de uygulanan yüzde 10'luk seçim barajına ilişkin kararını açıkladı. AİHM,
yüzde 10'luk seçim barajının insan hakları ihlali olmadığına karar verdi.
Lübnan'da, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Türk askerinin görev süresinin, 5 Eylül 2008 tarihinden
itibaren 1 yıl daha uzatılması için Hükümete izin verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul
edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Çek Cumhuriyeti ile imzaladığı füze kalkanı anlaşmasını yaşama geçirmesi durumunda, buna
“askeri-teknik anlamda” karşılık verecekleri uyarısında bulundu.
9
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İZMİR'de çete lideri olmaktan hükümlü Ahmet Tekin Baykal ve ekibine yönelik ‘Anafor' adı verilen operasyonda gözaltı sayısı
63'e yükseldi. Polis, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin de avukatlığını yapan E.B.'yi, dün yolda otomobiliyle giderken gözaltına
aldı. Ahmet Tekin Baykal'ın Kuşadası'nda silahlı adamları tarafından kale gibi korunan vi işkence odalarının bulunduğu çiftliğine,
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopteriyle, özel harekat timlerinin yaptığı baskının görüntüleri ise film sahnelerini
aratmadı.
Alman Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonda Almanya'nın Ankara Büyükelçisi kapatma davasıyla ilgili çok önemli bir açıklama
yaptı. Büyükelçi şöyle dedi: "Yüzde 47 oyu olan bir partinin kapatılması şaşırtıcıdır. Atatürk egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir". Derleyenin notu: Bak sen…
Ağrı Valisi Mehmet Çetin, yasal izin alarak Ağrı Dağı'na çıkan 13 kişilik Alman gruptan 3 dağcının bölücü terör örgütü PKK
militanları tarafından kaçırıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı, Ergenekon soruşturmasında tutuklandıktan sonra cezaevinden hastalığı nedeniyle tahliye edilen ve tedavi
gördüğü hastanede yaşamını yitiren iş adamı Kuddusi Okkır'ın, affedilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na başvuruda
bulunulduğu ve başvuruya yanıt alınamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ile görüşecek.
“Ergenekon” soruşturmasını yürüten savcıların, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın da aralarında
bulunduğu 4 kişinin serbest bırakılmasına yaptığı itiraz mahkemece reddedildi.
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Fransız enerji devi Total, siyasi riskin yüksek olması nedeniyle İran'a yatırım yapmayacağını bildirdi.
ABD Konsolosluğu'na saldırdıktan sonra kaçan dördüncü terörist yakalandı. ABD Konsolosluğu'na saldıran 4. teröristin
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yakalanmasından sonra CIA uzmanları sorgulamayı izlemek için izin istedi.
İzmir'in Selçuk İlçesi'ne bağlı turistik Şirince Köyü ile Tire İlçesi'ne bağlı Belevi Beldesi arasında çıkan yangına şeftali bahçesinde
yakılan kasaların sebep olduğu belirlendi.
Güngören, Beyoğlu, Avcılar, Bayrampaşa ve Sarıyer işletme müdürlüklerince yapılacak çalışmalar nedeniyle 12-29 Temmuzda
bazı semtlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Irak'ın Musul kentinde dün ve bugün düzenlenen saldırılarda iki Türk vatandaşının öldürüldüğü bildirildi.
11
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İşte tartışma yaratacak sözler: Türkiye'de gizli İslamlaşma var. Üstelik bu, yukarıdan gelen emirle gerçekleşen İslamlaşmadan
daha tehlikeli. Almanya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Thomas Kossendey, Deutsche Welle'ye verdiği demeçte Türkiye'deki
duruma değinirken tartışma yaratacak bir iddiada bulundu. Derleyenin notu: Çok yerinde bir tespit…
Emekli orgeneral Hurşit Tolon'un avukatları tutukluluk kararına itiraz etti.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Mazı Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 2 ayrı noktada birden yangın çıktı. Alevler, tüm
çabalara karşın kontrol altına alınamadı.
Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Tülay Tuğcu, Ergenekon davasına medyanın müdahale etmesinden yakınarak, “Rahat
verseler, yargı siyasallaşmaktan kurtulacak” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında Şener'in istifasını, “Trenden inenle işimiz olmaz” şeklinde değerlendirdi.
Derleyenin notu: Senin trenine binende kabahat…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın koruma amiri Tahir Kahyaoğlu görevinden alındı.
Dünyanın en gelişmiş bombardıman uçağı B-2, hatalı veri girişi yüzünden uçuş bilgisayarının "kafasının karışması" sonucu
düştü.
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İsviçre federal polisi, terör örgütü ile yakın ilişkisi olduğu bildirilen 6 milletvekilini yakın takibe aldı. Polis tarafından hazırlanan
bir raporda ise İsviçre'de meydana gelen çok sayıdaki yangın ve baskından PKK'nın silahlı uzantısı TAK'ı sorumlu tuttu.
İstanbul Boğazı'nda, dümen arızası yaptığı belirtilen Singapur bandıralı bir tanker kıyıya çarptı.
İran'ın topraklarının saldırıya uğraması durumunda "İsrail'in kalbini ve bölgedeki İncirlik üssü de dahil 32 Amerikan üssünü"
hedef alacağı bildirildi.
Bartın'ın merkeze bağlı İnkumu tatil beldesinde, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle sahildeki direğe kırmızı flama asılarak,
denize girilmesi yasaklandı.
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Polis, İstinye'deki ABD Başkonsolosluğu önündeki polislere yönelik silahlı saldırıya ilişkin Altınşehir'de geniş çaplı operasyon
başlattı.
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır
yaralandı. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan ÖSS sınav sonuçları hakkında bilgi vermek için YÖK'te basın toplantısı düzenledi. 2008
yılı ÖSS sınavına giren 1 milyon 504 bin 956 adaydan 1 milyon 504 bin 533'ünün sınavı geçerli, 423 adayın sınavı geçersiz
sayıldı.
Tunceli merkeze bağlı Altınyüzük kırsalında operasyona çıkan askeri birliği geçişi sırasında daha önce PKK'lı teröristlerce yola
döşenen mayının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu Jandarma Kıdamli Üstçavuş Halis Kırımlı ile Jandarma Komando Er
Samet Akdeniz şehit oldu.
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Merakla beklenen ÖSS sonuçları açıklandı. Sınava katılan 1.5 milyon öğrenciden yüzde 93'ü tercih yapma hakkı kazandı. 6
öğrencinin birinciliği paylaştığı sınavda, bazı şampiyonlar geçen yıldan tanıdık çıktı. 2007 ÖSS'de dereceye girip iyi
üniversitelere yerleşen öğrencilerin bu yıl da zirvede yer alması akıllara ‘ödül için mı sınava giriyorlar' sorusunu getirdi
ABD Başkonsolosluğu önünde şehit olan polislerin yakınlarına yapılacak devlet yardımıyla ilgili tartışmalarına İstanbul Emniyet
Müdürlüğü açıklık getirdi.
Zekeriya Öz başkanlığında 3 savcı tarafından hazırlanan Ergenekon İddianamesi'nde 20 gizli tanığın ifadesi de yer alıyor. Can
güvenliği nedeniyle kimlikleri açıklanmayan gizli tanıklar, rakamlarla kodlanıyor. 13 ayda tamamlanan iddianamede önemli
şüphelilerin bazılarına 150 sayfa ayrılıyor.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, bankaların müşterilerinden aldıkları 'kart ücreti'ne ilişkin emsal bir karara imza attı. Karara göre,
bankalar, müşterilerinden kredi kartı ücreti talep edemeyecek
Her yıl yaz aylarında fiyatların tavan yaptığı ikinci el otomobil piyasasında bu yıl yaşanan durgunluk sonucu fiyatların yüzde 2550 arasında gerilediği, tatilini otomobilsiz geçirmek istemeyenler için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği bildirildi.
ABD Başkonsolosluğu'na düzenlenen intihar saldırısının ardından polisin başlattığı operasyonlarda, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i
tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, saldırıyı yapan grubun dini motifli bir örgüt niteliğinde olduğunu ancak El Kaide ile
bağlantısının daha ortaya çıkarılamadığını anlattı.
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu.
Teröristlerin bulunduğu bölgeye hava destekli operasyon başlatılırken, silah sesleri Silopi İlçe merkezinden duyuldu.

14

Temmuz

2008

“Ergenekon” iddianamesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin açıkladı.
Ergenekon iddianamesi olarak bilinen soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in yaptığı
açıklamaların ardından CHP çıkan sonuca tepki gösterdi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in bugün Ergenekon ile ilgili soruşturmanın Danıştay ve Cumhuriyet
gazetesine yapılan saldırıları da kapsadığı yönündeki açıklaması ortaya önemli bir çelişkiyi çıkardı.
Ergenekon iddianamesi ile ilgili ele geçirilen bazı belgelerde örgütün bir tarikatvari olup 600 yıllık geçmişe dayandığı ve tarikatın
isminin Agarta yani Ergenekon olduğu ifade edildi.
Genelkurmay Askeri Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ergenekon belgeleri istedi.
Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerin
sayısının 2 olduğu belirtildi.
ABD hükümetinin zordaki iki büyük kredi kuruluşuna destek vermesi dolara yaradı. Euro karşısında tarihinin en düşük
seviyelerine doğru ilerleyen dolar rekorun eşiğinden dönerek yönünü yukarı çevirdi. Euro/dolar paritesi 1.60 sınırından
1.5867'ye kadar geldi.
Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları bölgesindeki operasyonda, teslim ol çağrılarına ateşle
karşılık veren 4 PKK'lının, çıkan çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, belediye gelirlerini arttıran ve yabancılara mülk satışını yeniden düzenleyen kanunların da
aralarında bulunduğu 3 kanunu onayladı.
Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan ATO Başkanı Sinan Aygün ve Barbaros Altıntaş serbest bırakıldı. Aygün, Kandıra
Cezaevi'nden ayrıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Türkiye'de kurumların çalışmakta olduğunu belirterek, "Bu büyük ülkede bu tür
sorunlar her zaman yaşanır. Bunun üstesinden de her zaman gelinmiştir. O nedenle benim herhangi bir endişem, herhangi bir
kıyamet senaryom yok" dedi.
15
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Dışişleri Bakanlığı, artık dünyada sadece “iktidar partisine yönelik kapatma davası” ya da “gözaltına alınan paşalar” ile anılmaya
başlayan Türkiye'nin dış politikasına yeniden şekil vermek için harekete geçti. Türkiye'nin yurtdışında görev yapan yaklaşık 140
Büyükelçisi Ankara'ya, dört günlük bir konferansa davet edildi. Konferansa, Bakanlığın merkez teşkilatında da görev yapan
Büyükelçiler de katılıyor.
ERGENEKON soruşturması kapsamında Kandıra F Tipi Cezaevi'ne tutuklu bulunan Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, bu sabaha
karşı yarı baygın halde Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veli Küçük'ün düşme sonucu kafa travması geçirdiği belirtildi.
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlam girdiği cezaevinden kanser tanısıyla zorunlu tahliye
edilmesinin ardından ölen Kuddisi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır, iddianamenin mahkemeye gittiği gün bir kez daha kahrolduğunu
söyledi. Tutuklanan sanıkların ceza alsa da almasa da bir gün evlerine döneceğini belirten Okkır, “Ama Kuddisi iddianamesini
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dahi okuyamadan öldü. Onlar gibi bir gün geri de dönemeyecek” dedi.
Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, geçmiş yıllarda meydana gelen faili meçhul pek çok olaya ilişkin
belge olduğu ancak bu olaylarla şüpheliler arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna dair yeterli delil olmadığı kaydedildi.
Kuruluş tarihi belirlenemeyen Ergenekon terör örgütünün, yürütülen soruşturma kapsamında tam olarak deşifre edilemediği
kaydedildi.
Genelkurmay Başkanlığı, 11-14 Temmuz tarihleri arasında 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı sorumluluk sahasında öğle saatlerinde başlayan yangın, kontrol altına alındı.
AKDENİZ'de Rodos Adası'nın güneyinde bu sabah Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremde bir ada sakininin öldüğü bildirildi. Deprem, Muğla başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, İzmir ve Ege Bölgesi'nin
sahil şeridinde de hissedildi. Akdeniz depreminin ardından saat 12.19'da da Çanakale Biga'da 4.1 büyüklüğünde deprem
meydana geldi.
ARDAHAN'ın Göle İlçesi'nde iki saat aralıksız devam eden dolu yağışı sele neden oldu.
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Askeri Savcılığınca (Ergenekon Soruşturması)
bu konuda yürütülen bir soruşturma bulunmamakta olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bilgi ve belge talep
edilmemiştir” denildi.
16
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Pilot krizi, Türk Hava Yolları (THY)'nı fena karıştırdı. Aralarında AKP yöneticilerinin de bulunduğu VIP yolcularını önceden uçağa
almadığı gerekçesiyle pilotun işten çıkarılması THY'de huzursuzluk yarattı.
ABD'de merakla beklenen haziran enflasyonu açıklandı. İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı veriler piyasalarda büyük şaşkınlık
yarattı.
Türkiye'nin yurtdışında görev yapan tüm Büyükelçilerinin katılımıyla Ankara'da başlayan “Büyükelçiler konferansının” ilk gününe
damgayı, Türkiye'nin yaşadığı iç karışılıkların dış politikaya etkileri ile ABD ile ilişkiler konusu vurdu.
Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can, AKP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili nihai görüşünü mahkeme başkanlığına sundu.
Raportör Can raporunda AKP'nin kapatılmaması yönünde görüş bildirdi.
AĞRI Valisi Mehmet Çetin, Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 metresindeki kamptan 8 Temmuz gecesi silahlı 5 kişilik terörist grup
tarafından kaçırılan üç Alman dağcının Ağrı Dağında olduklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Alman rehinelerin
zarar görmemesi için operasyon yapmadıklarını vurgulayan Vali Çetin, "Bizim en büyük amacımız üç Alman dağcının canına
zarar gelmemesidir" dedi.
Konya'da birçok suçtan arandığı için başkasının kimliğini kullanan kişi, polisin internet arama motoru Google'dan yaptığı detaylı
arama sonucu yakayı ele verdi. 
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Ankara'da bir araya gelen Enerji Bakanı Hilmi Güler ile İsrail Ulusal Altyapı Bakanı Binyamin Ben Eliezer, Akdeniz Boru Hattı için
fizibilite yapılmasına karar verdi.
Ergenekon sanıklarının avukatları, "Recep Tayyip Erdoğan, Hilmi Özkök ve Abdullah Gül'ün ifadelerinin alınması gerekiyor."
dedi.
SİİRT'in Eruh İlçesi çizmeli köyü yakınlarında pikniğe giden 15 dersane öğrencisinin bulunduğu minübüsün geçişi sırasında
uzaktan kumandalı mayın patlatıldı. Araç içinde bulunan şöför ve bir öğrenci yaralandı.
İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın davetlisi olarak çalışma ziyareti için Ankara'ya geldi.

18
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SİVAS'a gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Bakanı karşılama
kuyruğunda partilililerin erkek ve kadınlar olarak iki grup halinde sıraya girdikleri dikkat çekti.
CHP'den şok Melen iddiası: "Düzce'nin kanalizasyonu İstanbul'a pompalanıyor"
İngilizlerin ünlü The Economist dergisi Türkiye'nin İslamlaşmasını 1915'ten itibaren Ermenilerin, Rumların “katledilmesi ve
sürülmesi” yalanlarına bağladı. İngilizler'in prestijli The Economist dergisi, bugün satışa çıkan yeni sayısında yayımladığı
“Bayraklar, Peçeler ve Şeriat” başlıklı çok geniş bir makaleyle AKP'nin kapatılma davasını irdelemeye çalıştı. Dergi imzasız
yayımladığı makalesinde "Türkiye'nin ne kadar İslamlaştiğı" sorusuna yanıt ararken, çok büyük bir yalana da imza attı.
Economist, Türkiye'nin AKP ile İslamlaşmadığı, zaten İslamlaşma başladığı için AKP'nin iktidarda olduğu tezini kanıtlamak için
bu durumu “Hıristiyanların katledilmesine” bağladı. Kars'ta Arzu Orhankazi adlı bir feminist aktivistle konuşan dergi,
Orhankazi'nin büyükannesinin eskiden kentte büyük bir rahatlıkla şarap içip Çarliston dans ettiğini anlattığını aktardı. Dergi,
"Anadolu'nun eksi günlerde neden daha az İslami görünmesinin en büyük nedenlerinden biri büyük ve canlı bir Hıristiyan
topluluğa sahip olmasıdır. Ancak bu demografik denge 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Ermeni ve Rumların topluca
katledilmeleri ve sürülmeleri sonucunda vahşice tepetaklak edildi. Mesela Anadolu'nun kuzeyinde yer alan Tokat'ta 1915'ten
önce Ermeniler nüfusun yaklaşık üçte birini oluşturuyordu. Bugün ise bir zamanlar burada yaşayan Ermeni topluluğunu
anımsatan terk edilen, tek şey üzerinde otlar bürümüş ve hazine avcısı yerel halk tarafından talan edilmiş bir mezarlık," diye
yazdı. İmzasız yayınlanan makalede, İslamlaşmanın bugün AKP'nin önünü kesmeye çalışan ordunun 1980'de yönetime el
koyduktan sonra hızlandığına dikkat çekildi. Dergi, bu dönemde Komunizm korkusu nedeniyle din eğitiminin zorunlu hale
getirildiğini ve imam hatip okullarının "mantar gibi" bittiğini yazdı. “HER MÜDAHALE ISLAMCILARI GÜÇLENDİRDİ”
ANKA ajansının yayımladığı habere göre, Economist Yargitay Başsavcısının AKP'nin kapatilmasini talep etmesinden bu yana
Türkiye'nin “kargasa” içinde oldugunu savunurken, kararin yakinda çikmasinin beklendigini, çogu gözlemcilerin partinin
kapatilacagina inandigini da kaydetti. Iddianamede “yeterli kanit” olmadigini da öne süren dergi, “AKP, Islami degerleri tesvik
etti, ancak Kuran'dan esinlenen yasalari geçirmek için hiç bir zaman girisimde bulunmadi” diye yazdi. Ancak “Bu, yargi
darbesinin arkasinda olduklarina inanilan Türkiye'nin müdahaleci generalleri pek etkilemedi” iddiasina da yer veren dergi, 1997
yilinda Erbakan hükümetinin uzaklastirilmasini ve “e-muhtira”yi animsattiktan sonra bazi generallerin Ergenekon olayina
karistiklarini da öne sürdü. The Economist, “Her müdahaleden sonra Islamcilar daha güçlü olarak dönüs yapti”
degerlendirmesini de yaptiktan sonra, AKP döneminde ekonomi ve reform yolunda atilan adimlara dikkat çekti. “Dar Kemalist
gömlek artik bu modern ülkeye uymuyor” iddiasina da yer veren dergi, buna karsin anketlerin, Türklerin çogunun artik
kendilerini her seyden önce Türk degil, Müslüman olarak nitelendirdiklerini animsatti. ERDOĞAN "TİRAN" Yazının son
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bölümünde ise Basbakan Recep Tayyip Erdogan'a elestiriler yönelten The Economist, üst düzey bir AKP yetkilisine atfen “Sayin
Erdogan, laik Türklere elini uzatmak için çaba gösterseydi ‘bugün bulundugumuz yerde olmayabilirdik” diye yazdi. Dergi,
Erdogan için su yorumu yapti:
“Birkaç sansi kaçirdi. Geçen son baharda AKP'nin generaller tarafindan 1980 yillarinda yapilan anayasa yerine geçecek yeni bir
anayasa hazirlanmaya çalisilirken Sayin Erdogan, hiçbir zaman laik muhaliflerine danisma zahmetine girmedi. Kizlarda
üniversitelerde türban kullanmalarina olanak veren yasayi geçirirken de onlari görmezlikten geldi. Elestirenler, büyük seçim
zaferinin basini döndürdügünü söylüyorlar. Bir AKP milletvekili de ‘Erdogan hiçbir tavsiye ve elestiriyi kabul etmiyor. Bir tirana
dönüstü' diye fisildadi.”
The Economist de, Erdogan'a yönelik bu elestiriler için “Belki öyle ancak bu, siyasetten men edilmesi ve partisinin
yasaklanmasini hak ettigi anlamina gelmez” ifadesini kullandi.
EN BÜYÜK FAY HATLARI
The Economist, “laiklerin korkularinin arkasinda bilgisizligin bulundugu” iddiasini aktardiktan sonra, “Türkiye'deki giderek
sivrilesen laik-dindar ayrismadaki en büyük çatlak hatlar, içki, kadinlar ve egitim ile ilgilidir” diye yazdi.
Bazi AKP belediye baskanlarinin kentlerin disinda “kirmizi bölgeler” olusturma istegine de dikkat çekildigi dergide, kadin ve
erkekler için ayri plajlar düzenleyen ve içki servisi yapmayan otellerin sayisindaki artisa dikkat çekildi. Dergi de, türban kullanan
kadinlarin sayisinin dört misli artigi görüslerine de isaret edildi. “Bütün bunlar, tirmanan Islam'a iliskin paranoyayi besliyor”
diyen dergi, “Bu korkular hakli mi?” sorusunu da sordu.
Ingiliz dergisi, muhafazakar Anadolu'nun alaninin genislesmis ise de kentli laiklerin yasaminin eskiden gibi devam ettigini de
belirtti. “Türkiye'nin ruhu için en sert mücadele okullarda veriliyor” degerlendirmesini de yapan dergi, Hizbullah eylemlerine de
dikkat çektikten sonra, “AKP'nin yasaklanmasi asiri unsurlarin elini güçlendirebilir” görüsünü de dile getirdi. Dergi, AKP
milletvekillerinin çocuklarinin Kuran'dan çok Ingilizce'yi okuduklari iddiasina da yer verdi.
Bingöl' ün Genç ilçesinde çıkan çatışmada 1 üsteğmen şehit oldu, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.
Ankara'da günlerdir süren bir söylenti çok ciddi bir iddiaya dönüştü. Ergenekon Soruşturması ile bağlantılı olabilecek bu iddia
kapsamında halen görevde bulunan 6 kurmay subayın yasadışı bir yapılanma içinde olduğuna yönelik bir rapor var.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı M. Ali Talat'ın kabul ettiği 3. Ordu
Komutanı Saldıray Berk, "Umarım adada her iki tarafın, iki ayrı devlet şeklinde yaşayabileceği, iki ayrı devlet esasına dayalı,
kalıcı ve adil bir çözüm sağlanır." dedi.
Yurt dışında görevli büyükelçiler, daimi temsilciler ve merkezde görevli büyükelçileri Dışişleri Bakanı Babacan'ın başkanlığında
bir araya getiren Büyükelçiler Konferansı'nın ardından, 19 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.
19

Temmuz

2008

Bir gazetede yayınlanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan subayların isimlerinin Ergenekon Soruşturması'nda
geçtiği, bu konuyla ilgili MİT'in bir rapor hazırlayarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderildiği, Komutanlığın da o askerlerle
ilgili soruşturma başlattığını ileri sürüldü. Genelkurmay Başkanlığı, dün akşam geç saatlerde 6 maddelik bir açıklama
yayınlayarak haberleri yalanladı. Yalanlarken ilginç bir cümle kullanıldı. Açıklamanın özellikle çok çarpıcı olan 6. maddesi adeta
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Ankara'da gündemi belirledi... İşte Genelkurmay'ın o açıklaması, işte o 6. madde...
1. 18 Temmuz 2008 tarihinde bir günlük gazetede, Hava Kuvvetleri Komutanlığında uzun süredir devam eden bir soruşturma,
yeni bir olay gibi kamuoyuna yansıtılmıştır. Bu soruşturmanın, basın organında iddia edildiği gibi halen Türkiye'nin
gündemindeki soruşturma ile bir ilgisi yoktur.
2. Türk Silahlı Kuvvetleri, personelinin karıştığı her türlü disiplinsizlik olayını büyük bir duyarlılıkla inceler ve kanunların
kendisine verdiği yetki çerçevesinde gereğini yerine getirir.
3. Üç sene önce vuku bulan bir olayda mahkeme kararıyla ordudan ilişiği kesilen bir personelin durumu dahi, bazı basın ve
yayın organlarında yeni bir olay olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.
4. Bu tür yayınlarda kasıt aramamak mümkün değildir.
5. Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetlerini ve onun mensuplarını olayların içine çekme gayretinde bulunan ve görünüşte özgürlük
ve demokrasi savunucusu olduklarını vurgulayan çevreler, Türkiye'nin istikrarını bozan odaklar haline gelmiş bulunmaktadırlar.
6. Kaynağı neresi olursa olsun; bu tür haberlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine yöneltilen hukuk dışı saldırılara karşı yalnız Türk
Silahlı Kuvvetlerinin değil, onun gerçek sahibi yüce Türk milletinin de yasal ve demokratik tepki göstermesi doğal bir
beklentidir.
78. paralel üzerindeki Longyarbyön kasabasında bulunan küçük mezarlık bundan 70 yıl önce yeni cenaze kabul etmeyi
durdurmuş. Çünkü kasabada cesetlerin, soğuk nedeniyle hiç bir şekilde bozulmadığını keşfetmişler.
Şanlıurfa'nın Akçakele İlçesi'nde Suriyelilerin, kızlarını kaçıran akrabalarının evine kalaşnikoflarla düzenledikleri saldırıda 2 kişi
öldü, 3 kişi de yaralandı.
ŞIRNAK'ta güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürdüğü hava destekli operasyonlar tüm hızıyla
genişletilerek devam ediyor. Şırnak ile Siirt arasında bulunan Küpeli Dağı'nda bir grup PKK'lı ile güvenlik güçleri arasında çıkan
çatışmalar devam ederken, helikopterlerin bombaladığı alanlardan dumanlar yükseldi.
Üsküdar'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde gelen bir kişi canlı bomba paniği yaşattı.
Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi´ne bağlı Kutluoba Köyü´nde, son 10 günde, 2'si evin içine, 1'i evin bahçesine ve 1'i de ağıla
olmak üzere 4 yılan girdi. Bir yılan ise yolda yürüyen kadına korkulu dakikalar yaşattı. Büyük panik yaşayan köy halkı, yılanların
peşine düştü.
20
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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda şehit düşen Rizeli Polis Memuru Nedim
Çalık'ın ailesi, Vakit Gazetesi'nin hazırladığı bulmacaya, "Karadeniz çocuğu dışarıda savaş olurken içeride mi duracaktı" diyerek
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tepki gösterdi. Bu arada silahların balistik incelemesi sonucu iki teröristi Rizeli polis memuru Nedim Çalık'ın öldürdüğünün
belirlendiği ifade edildi.
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerle bir hafta önce çıkan çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Jandarma
Komando Astsubay Onur Bakbak'ın emrindeki askerler ile ateş altında kalan aralarında çocukların da bulunduğu köylülerin can
güvenliğini sağlamak için yaralı olarak saatlerce teröristlerle çatıştığı ortaya çıktı.
Trabzon Valisİ Nuri Okutan, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmali olduğu iddiasıyla eski İl
Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz ve eski İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız hakkında soruşturma
açılmasına karar verildiğini bildirdi.
DTP 2. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa, Ahmet Türk seçildi.
PKK'lı teröristlerin 8 Temmuz gecesi Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 metre yüksekliliğinde ana kampı basarak kaçırdığı Alman dağcılar
Lars Holger Renne, Martin Georg ve Helmut Johann, bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı. 12 gün süreyle teröristlerin elinde
kalan dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorunun yarım yüzyıldır BM'nin gündeminde olduğunu ifade etti ve “Kapsamlı çözüm
Kıbrıs Türk Halkı ve KKTC kurucu ve eşit olarak yer alacağı yeni bir ortaklıkla mümkün olacaktır. Bu yeni ortaklık, iki kesimlilik,
siyasi eşitlik ve Türkiye'nin etkin garantörlüğü gibi vazgeçilemeyecek ilkeler etrafında inşa edilecektir” dedi. KKTC
Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da, Türk askerinin Ada'dan Kıbrıs sorunu çözülene kadar çekilmesinin söz konusu
olamayacağını söyledi.
İzmir'in Menderes ilçesi Dereköy mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı
BURSA'nın AKP'li Osmangazi Belediyesi'nce yaptırılan kablolu su kayağı tesisi Sukaypark'ta, kadınların bikini ile gezmesini
yasaklayan karar tepkiyle karşılandı.
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ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, “ODTÜ'de kaçak yapı var” iddiasıyla
ilgili olarak, “Sayın Gökçek, arsa pazarlığında gücünü artırmaya çalışıyor” dedi.
Teolojik mitolojideki Hz. Musa mucizesinin aynısı bugün yaşanıyor. Deniz ikiye ayrılıyor ve insanlar denizin içinden karşıya
geçiyor. Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i ortadan ikiye ayırdığı mucizenin bir benzeri Güney Kore'de yaşanıyor. Güney Kore'de
bulunan Jindo adası dünyanın en şaşırtıcı doğal olaylarından birisine tanıklık ediyor.
GAZİANTEP'te, kene tarafından ısırılan 74 yaşındaki Muhittin Kaya, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından öldü.
Manisa'nın Ahmetli İlçe Belediyesi binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.
Anayasa Mahkemesi heyeti, yarın yapacağı gündem toplantısının ardından AK Parti hakkında açılan kapatma davası için gün
belirleyecek.
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Danıştay'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na “vekaleten atama”lar için şok karar çıktı. Kadrolaşmaya Danıştay engeli
THY'de Kaptan Pilot Bahadır Altan'ın iş akdine son verilmesiyle iyice artan huzursuzluk, pilotların “bir gün uçmama” kararı
almasına neden oldu.
AKP'nin ikinci döneminin ilk yılı bugün geride kalıyor. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yüzde 47 oy alarak yeniden iktidar olan
AKP için bugün kader günlerinden biri... Anayasa Mahkemesi, bugün partiye açılan kapatma davası için gün belirledi. Kapatma
davasının takvimi için belirlenen günün de 22 Temmuz'a denk gelmesi 'ne ilginç tesadüf' yorumlarına neden oldu.
TÜKETİCİ Hakları Merkezi (TÜ-MER) dernek avukatı Mustafa Halit Çelik, İzmir'in içme suyundaki arsenik oranının standardın
üstünde olması nedeniyle Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere
yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç, “YÖK'ün rektör adaylarını belirlerken kendisini liste dışında bırakması kararını
içine sindiremediğini” belirterek, yargı yoluna başvuracağını bildirdi.
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı bir köyde oturan ve bugün 30 yaşında olan Suat Tek, bisiklet almadıkları için küstüğü
ailesi ve yakınlarıyla 23 yıldır konuşmuyor. 
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken tekneleri batan yaklaşık 30 kaçağın, sığındıkları
“Tabiat Parkı” konumundaki Güneş Adası'nda yangına neden oldukları bildirildi.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu görevinden alındı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YÖK'ün belirlediği rektör adayları ile ilgili açıklamada bulundu.
KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, kendisini Ergenekon operasyonuna dahil etme gayretlerinin boşuna olduğunu bildirdi.
AĞRI Dağı tırmanışında PKK'lılar tarafından kaçırılan 3 dağcının Türk güvenlik güçlerine teslim edilmesi, PKK içinde hesaplaşma
başlattı. PKK'nın Irak'ın Kuzeyi'nde bulunan sorumlularıyla, Ağrı Dağı'ndaki teröristlerin bağlı olduğu sözde "Serhat Eyelati"
arasındaki telsiz konuşmasında "Bu başarısızlığın hesabı sorulacaktır" denildi.
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Lice'deki mayın patlamasında 2 çocuğun öldüğü 2 çocuğun ise yaralı olduğu bildirildi.
Rektör adaylarının belirlenmesiyle ilgili YÖK'ten yapılan açıklamada, “Üniversitelerimizden gelen seçim sonuçları
çoğunlukla aynı sıralamayla kalmış, bazı üniversitelerimizde Kurul üyelerinin oyları doğrultusunda geniş bir
mutabakatla değiştirilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir” denildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 5 ilde eş zamanlì olarak düzenlediği operasyonda
gözaltına alınan 27 kişiden 8"i serbest bırakıldı
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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bir grup PKK'lı terörist tarafından polis kontrol noktasına roketatar ve otomatif
silahlarla saldırı düzenlendi. 10 dakika süren çatışmada sonunda kaçan teröristlerin yakalanması için ilçede geniş çaplı
operasyon başlatıldı.
Antalya'daki bir otelde köpük partisi sırasında meydana gelen kazayla ilgili köpük makinesini otel kiralayan şirketin
sahibiyle, cihazı kullanan Tuncay Duran adliyeye sevk edildi. 3 turist 15 YTL yüzünden öldü
Genelkurmay, dün gece Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 13 PKK hedefinin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İç Satın Alma Şube Müdürü Osman Taslak (33), evinde intihar etti.
Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Ergenekon operasyonu hakkında 'belki bir gün konuşurum' dedi.
İddianamede Ergenekoncuların, Atatürk'ün de kendi örgütlerinin tarikatvari ve dini yapısının içerisinde olduğuna inandığı, bunun
da zamanı geldiğinde açıklanacağı yönünde ifadeler yer aldı. Susurluk skandalında yaptığı şok açıklamalarla gündeme gelen
Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın Ergenekon Operasyonu'nda da tanık olduğu ortaya çıktı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi,
incelemesini tamamladı. Ergenekon iddianamesi kabul edildi. Ergenekon davasında ilk duruşma 20 Ekim'de Silivri Cezaevi'nde
yapılacak.
ŞIRNAK'ın Güçlükonak İlçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri mayını uzaktan kumandayla patlatması sonucu
jandarma erler İskender Ercan, Mehmet Gidiş ve Mehmet Koç şehit oldu. Teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede hava
destekli operasyon başlatıldı..
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Hakkari il emniyet müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı düzenlendi.
AKDENİZ'de, Rodos ve Kıbrıs Adası'nın batısında, bu sabah saatlerinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 3.4 ile 3.8
büyüklüğündeki 4 ayrı sarsıntı, paniğe neden oldu.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ndeki 3'üncü Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı'na bir grup PKK'lı terörist tarafından taciz ateşi
açıldı. Güvenlik güçlerinin karşı ateşi üzerine kaçan teröristleri yakalamak için operasyon başlatıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir onbaşı şehit oldu, bir er de
yaralandı.
Tekirdağ ve Kırklareli merkez ve ilçelerinde 13.40-15.40 saatleri arasında kuvvetli rüzgarla birlikte etkili gökgürültülü sağanak
yağış ve dolu beklendiği bildirildi.
Avusturyadaki hazırlık maçında Beşiktaş, Alman ekibi Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.
Vakit Gazetesi yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez hakkında, küçük yaştaki kıza ‘cinsel saldırıda bulunarak beden ve ruh
sağlığının bozulmasına neden olduğu' suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bursa E Tipi Cezaevi'nde 3 aydır
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tutuklu bulunan Hüseyin Üzmez, 26 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
27
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İstanbul Güngören'de iki ayrı noktada meydana patlamalarda 17 kişi ölü, 154 kişi de yaralandı. İstanbul Güngören'de
patlamaların 10 dakika arayla gelmesi kafalara korkunç bir şüphe düşürdü.
Hakkari il emniyet müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı düzenlendi.
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HAKKARİ'nin İran sınırındaki Şemdinli İlçesi'ne bağlı Alan Köyü yakınlarında bir kamyonun yola döşenen mayına çarpması
sonucu 3 kişi öldü.
Genelkurmay Başkanlığı dün gece 12 PKK hedefinin vurulduğunu açıkladı.
DENİZLİ Belediye Başkanı AKP'li Nihat Zeybekci, partisinin İl Danışma Meclisi'ndeki toplantısında yerel seçimde belediye
başkanlığına kapıdaki görevliyi bile gösterseler CHP adayını hezimete uğratacağını ileri sürdü. Zeybekci CHP'yi eleştirirken,
“Millet, Hz. Muhammed ile Atatürk'ü ayırt edemediğinizi görüyor. Biz din üzerine siyaset yapmadık, yapmayacağız” dedi.
Derleyenin notu: Haddini bilmez, ağzından çıkanı kulağı duymaz rezil - yalancı!
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17 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda şu ana kadar 154 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 12 yaşındaki
Şeyma Özkan da 4'üncü kattaki evinin balkonunda ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
Güngören'de terörü lanetleyip halka seslenen Başbakan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün İstanbul Veliefendi
Hipodromu'nda Başbakanlık Koşusu öncesi programını iptal edip Ankara'ya dönmesi ''saldırı ihbarı vardı. Bu yüzden Başbakan
programını yarıda kesip Ankara'ya döndü'' spekülasyonlarına neden olan Erdoğan, bu iddiaya çok sert yanıt verdi. İddiaları
ortaya atanları 'insafsız' olarak niteledi.
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Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Diyarbakırspor'un, Bosna Hersekli eski futbolcuları Borislav Mikiç'in transfer ücretini
ödemedikleri gerekçesiyle FIFA'nın çarptırdığı 189 bin euroluk cezayı da ödememesi Türk Milli Takımı'nı sıkıntıya soktu.
Rus petrol devi Lukoil, dün Aytemiz'e ait Akpet'i satın aldı. Ancak satışın sonrasında Aytemiz'in patronu İsmail Aytemiz'in yaptığı
açıklama kafaları karıştırdı.
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde terör örgütünün barınak olarak kullandığı büyük çaplı bir mağara
ile mağara yakınlarında 30-40 kişi olduğu değerlendirilen bir terörist grubunun büyük bölümünün bugün düzenlenen hava
harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin gündemine aylardır damga vuran AKP kapatma davası hakkında kararını verdi. Kılıç'ın bu
sözleri hukukçular tarafından şöyle yorumlandı:
“Kapatma yok ama çok açık bir ihtar var. Yani demek isteniyor ki, 6'ya 5 oranında laikliğe aykırı odak olma konusunda bir
ağırlık var. Diğer 4 üye de hazine yardımının kesilmesini istediğine göre çoğunluk odak olma durumunu gözlemiştir. Ancak
eylemlerinin kapatmaya gerekçe olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu da AKP'ye bir mesaj ya da uyarı niteliğini taşımaktadır.
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Mahkeme Başkanı kılıç bunu hatırlatmaktadır.”
Bir süredir AKP'nin kapatılmayacağına oynayan borsacılar yine tutturdu. Sonuç piyasanın beklentisi doğrultusunda çıkarken,
uzmanlar şimdi bundan sonraki dönemde ne olacağını tartışıyor.
Başbakan Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin kararını AKP genel merkezinde yaptığı konuşma ile değerlendirdi.
Başbakan konuşmasında 3 önemli mesaj verdi:
1. "Hiç bir zaman laiklik karşıtı hareketlerin odağı olmayan Ak Parti bundan sonra da Cumhuriyetimizin temellerini korumaya
devam edecektir."
2. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı geldiği zaman kurumlarımız kararı değerlendirip gereğini yapacaktır. Bu karardan
herkes üzerine düşen sonucu çıkarmalıdır.
3. Türkiye'nin yolu bellidir. Bu yol Atatürk'ün sözünü ettiği çağdaş uygarlık yoludur. AB yolundan bizi kimse döndüremez.
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Uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın iki gün önce piyasaya düşen ve AKP'nin kapatılmayacağını öngören raporu çok
konuşuldu. Anayasa Mahkemesi'nden yüzde 80 ihtimalle 'piyasa dostu' bir karar çıkacağını öngören ve yatırımcılarına 'hisse alın'
diyen JP Morgan haklı çıktı. Derleyenin notu:???
Yaklaşık 8,5 milyon vatandaşın yararlandığı KEY ödemelerinde inanılmaz bir skandal ortaya çıktı. 2002'de KEY hak sahiplerine
ait arşivin 'nasıl olsa ödenmez' denilerek imha edilmek üzere SEKA'ya gönderildiği ortaya çıktı. Derleyenin notu: Ne ilk nede
son…
Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinden Ergenekon soruşturmasıyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. İşte o
açıklamalar:
1. Haftalık bir derginin 31 Temmuz 2008 tarihli nüshasında "Karargah Evleri Tek Değil" başlığı altında, bazı muvazzaf Türk
Silahlı Kuvvetleri mensuplarının isimleri yazılmış ve bunların gündemdeki soruşturma ile irtibatlı oldukları iddia edilerek adı
geçen personel hakkında adeta mahkumiyet hükmü verilmiştir.
2. Dergide ayrıca, söz konusu muvazzaf personel kimliklerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 09 Temmuz 2008 tarihinde
Genelkurmay Başkanlığına bildirildiği ifade edilmektedir. Konu hakkında yapılan incelemede;
a. Anılan personel kimliklerinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğunu beyan eden Serdar CEM isimli bir şahıs
tarafından iki sayfalık bir ihbar mektubu ve 1 adet CD ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
b. Ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen görevde veya emekli statüsünde Serdar CEM isimli bir şahsın
bulunmadığı,
c.

Soruşturma kapsamında Genelkurmay Başkanlığına gönderilen belgelerden çoğunun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazışma
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usulleri taklit edilerek veya bilgisayar teknikleri ile kurgulanarak oluşturulduğu belirlenmiştir.
3. Diğer taraftan, yapılan adli soruşturmalarda, kendilerine rütbeli şahıs görüntüsü veren veya kendilerini Türk Silahlı
Kuvvetleri ile irtibatlı olarak tanıtan kişilerin, yasa dışı yollarla menfaat temin etmeye çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca, bazı
şahısların kendilerine sahte askeri kimlik kartı düzenledikleri tespit edilmiştir.
4. Şahsi çıkar sağlamak veya Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak maksadıyla, sahte isim ve imzalarla gönderilen ihbar
mektuplarına istinaden Türk Silahlı Kuvvetleri personeli veya üst düzey komutanlarının karalanmaya çalışılması, suç olduğu
kadar ahlak dışı bir eylemdir.
5. Öte yandan, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157'nci maddesinin amir hükmüne rağmen, soruşturma konusu tüm gizli bilgi
ve belgelerin, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerini karalamaya yönelik yayın politikası izleyen basın yayın kuruluşlarına
sızdırılmasının ardındaki gerçek maksat, aziz milletimiz tarafından çok iyi bilinmektedir. Soruşturma kapsamındaki bilgi ve
belgelerin bazı basın yayın organlarına sızdırılması, bunların kitaplar halinde piyasada yayımlanması ve böylece ticari bir sektör
yaratılmış olması son derece vahim ve düşündürücüdür.
6. Malum çevrelerce her olay, kanun ve hukuk tanımaz bir şekilde ve insafsızca Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilmeye
çalışılmakta; temel insan hakları, anayasal teminatlar, "masuniyet karinesi", "adil yargılanma hakkı" gibi en temel hukuk ilkeleri
pervasızca ihlal edilmektedir. Mevcut gizlilik ve yayın yasağına ilişkin mahkeme kararları ile ülkenin kanunlarından bu denli sarfı
nazar edilmesi, hukuk devleti ve haberleşme özgürlüğü ile açıklanabilecek bir durum değildir. Haklarında yeterli ve etkili bir
şekilde işlem yapılmaması veya yapılan işlemlerin caydırıcı olmaması, bu çevreleri maalesef daha da cesaretlendirmektedir.
7. Bu tür sahtekarlıklar ile maksatlı ve gerçek dışı söylemler bilgi kirliliğine yol açtığından, gerektiğinde Genelkurmay
Başkanlığınca kamuoyunun aydınlatılmasına devam edilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Ak Parti hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararı en fazla YTL'ye yaradı. Dolar hızla düşerken, 1.16 YTL'nin de altına geldi. Dolar
bu seviyeleri en son 6 ay önce görmüştü. Borsa ise sabahki hızlı yükselişin ardından ikinci seansta gelen satışlarla aldığını
yarısını geri verdi.
Sivas Koyulhisar' da askeri araca saldırı yapıldı. 1 uzman çavuş şehit oldu. 2 asker ile 1 teknisyen yaralandı.
DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde, Jandarma Komutanlığı'na ait panzer servis yolunda park halindeki kamyona çarptı. Kazada,
panzerde bulunan 8 asker ile aracın hafif çarptığı 8 yaşındaki Muhammet Kaya yaralandı.
TCDD, Hakan Canıdemir cinayetinden sonra tren yollarında ve banliyolarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını iddia etmesine
rağmen dün Cankurtaran İstasyonu'nda dehşet bir cinayet işlendi.
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ATO Başkanı Sinan Aygün, Anayasa Mahkemesi'nin AKP kapatma davasıyla ilgili verdiği kararı değerlendirdi ve “Piyasadaki
belirsizlik ortamının kalkması iyi oldu” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sean McCormack, Türk Hükümetiyle bundan önce iyi çalıştıklarını, bundan sonra da iyi şekilde
çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
McCormack, Anayasa Mahkemesi kararının açıklanmasından sonra düzenlediği brifingde, konuya ilişkin bir soru üzerine, "Türk
demokrasisine, Türk halkına güveniyoruz. Bu hükümetle iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Onlarla daha önce de iyi çalıştık"
dedi. Derleyenin notu: … diyecektim ama değerlendirmeyi tarihe bırakıyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin kararını “herkes bu karara saygı göstermek durumundadır” şeklinde
değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesinin 11 üyesinden 10'unun AK Parti'nin “laikliğe karşı fiillerin odak noktası
haline dönüştüğünü tespit ettiklerini” söyledi.
1
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ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'ne bağlı Karabük Köyü yakınlarında dün öğle saatlerinde başlayan ve Köprüçay rafting merkezinin
yanından geçen orman yangınında 4 bin hektarlık kızılçam alanı kül oldu. Antalya'nın gördüğü en büyük yangın olarak açıklanan
Manavgat yangınında 4 köy boşaltıldı, 2 mahalle yandı, direkler devrildi, hayvanlar telef oldu. Şiddetini kesmeyen yangın 2 bin
yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nun olduğu bölgeye yaklaşmıştı. Ancak rüzgarın ters esmesi faciayı önledi.
Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde çöken yurt binasının enkazında hala öğrnecilerin olabileceği ihtimali üzerine
17.30'da sona erdirilen arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı. Geceyarısına doğru enkazdan 12 yaşındaki Şehnaz
Avcı'nın da cesedi çıkarıldı.
GİRESUN'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü asker 5 kişi yaralandı.
Paris - İstanbul seferini yapan Air France'ın 2390 sefer sayılı uçağının koltuk ceplerinde 11 adet mermi bulundu.
Türkiye'nin perakende devi Migros, Hamoğlu Grubu'na ait Maxi marketler zincirini satın aldı.
Sağmacılar bölgesi Hal-Otogar yolunda inşaat çalışması nedeniyle çökmeler meydana geldi.
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Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde PKK'lı teröristler, askerlerin geçiş yolundaki 3 ayrı noktaya 25'er kiloluk tenekeler içinde yerleştirip
tek mekanizmaya bağladığı amonyum nitrat kullanılarak uzaktan kumanda ile hazırladığı 75 kilo A-4 plastik patlayıcı, son anda
fark edilerek etkisiz hale getirildi. Faciaya neden olabilecek bombanın etkesiz hale getirilmesinin ardından teröristlere yönelik
kapsamlı operasyon başlatıldı.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Güngören'deki terör saldırısının bütün boyutlarıyla aydınlatıldığını, saldırıyı bölücü terör örgütünün
gerçekleştirdiğini söyledi.
“Ergenekon” davası kapsamında tutuklu bulunan İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın
Yönetmeni Ferit İlsever'in eşi doktor Ufuk İlsever, eşinin sağlık durumunun ciddi olduğunu ve bir an önce tahliye edilmesi
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gerektiğini bildirdi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo oldu.
ADALET Bakanlığı, PKK ile Roj TV arasında doğrudan bağ saptanamadığını ileri süren Danimarka makamlarına, Herekol
Dağları'nda 7 teröristin ölü ele geçirildiği çatışmada yakalanan ve Roj TV muhabiri olduğu ortaya çıkan PKK'li kadın Z.Y.'nin
mahkemedeki ifadelerini gönderdi. Z.Y. bu ifadelerinin Roj TV ile PKK arasında organik ilişkinin kanıtı olduğu belirtildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır köyü yakınlarındaki turistik Olimpos mevkisi Karadiş Deresi Musa Dağı eteklerinde
orman yangını başladı.
Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde yurt binasının çökmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye
sevk edildi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Güngören'deki patlamayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında yaptığı açıklama öncesinde
koltuk krizi yaşandı.
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Güngören'de biri doğmamış bebek, 18 kişiyi katleden ve PKK'lı oldukları belirlenen Hüseyin Türeli ile yedi yardımcısı dün
tutuklandı. Türeli, bombaları cep telefonu ile patlatıp yanındaki beş kişiyle beraber olanları seyrettiklerini söyledi.
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden AKP İstanbul Milletvekili, yapımcı ve sanatçı Osman Yağmurdereli son yolculuğuna göz
yaşlarıyla uğurlandı.
Antalya'nın Serik bölgesindeki orman yangının ilerlemesi dün akşam saatlerinden itibaren durduruldu. Kumluca bölgesindeki
yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken Manavgat bölgesindeki yangını ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İSTANBUL'de, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında artan hırsızlık olayları nedeniyle Hacıhüsrev Mahallesi'ne
şok baskın düzenledi.
Antalya tarihinin en büyük yangınında söndürme çalışmaları devam ederken, ortaya yürek burkan fotoğraflar çıkıyor.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Türkiye'nin, Anayasa Mahkemesi'nden AK Parti hakkında açılan
kapatma davasında kapatmama kararı çıkmasıyla birlikte, sonuçları kestirilemez bir felaketin eşiğinden döndüğünü yazdı.
Derleyenin notu:???
The Sunday Times gazetesi, "Sakin ve pragmatik olmakla tanındığı için askeri çevrelerde ‘buz savaşçısı' adlandırılan Orgeneral
İlker Başbuğ'un, (Genelkurmay Başkanı) olması bekleniyor" diye yazdı.
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Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND, 17 kişinin hayatını kaybettiği Güngören'deki saldırının arkasında PKK'nın olmadığını tahmin
ediyor.
Antalya'da 5 gündür devam eden orman yangınlarında büyük zarar gören köylüler yangın söndürme ekiplerini taşladılar.
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Doğalgaz fiyatlarına henüz geçen hafta yapılan yüzde 18 zammın ardından yeni bir zammın hazırlıkların başladı. Reuters'a
konuşan üst düzey bir enerji yetkilisi, ekim ayında yeni bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın geçen hafta Tahran'a yaptığı ziyaretin gündeminde, İran'ın nükleer programının yarattığı sorunu
çözmek için “Ankara'nın yapabilecekleri” konusu vardı. Ancak ziyaret sırasında, kamuoyuna yansımayan ve Bakan Babacan'ı
adeta “şok eden” bir başka “arabuluculuk teklifi” daha gündeme geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belirlendi. YAŞ'tan ilk kez ihraç kararı çıkmadı. İhraç olmayınca Başbakan
Erdoğan ve Savunma Bakanı Vecdi Gönül YAŞ kararlarına ilk kez şerh düşmedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak
üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralliğe yükseldi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la bir araya gelecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre temmuzda tüketici enflasyonu (TÜFE)
yüzde 0.58, üretici enflasyonu (ÜFE) ise yüzde 1.25 artış gösterdi. Piyasada TÜFE beklentileri yüzde 0.4 düzeyinde
bulunuyordu.
Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, “Bir siyasi partinin kapatılma davasının görüşülmeye başlanmasından bir önceki
gece Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan'ın Çukurambar semtindeki bir evde görüştükleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı
olarak benim ya da bir üyemizin de bu görüşmeye katıldığı, ayrıca buna benzer diğer iddialara ilişkin iftira, hezeyan ve ahlak
dışı haber ve yorumları nefretle kınıyoruz” denildi. Derleyenin notu:???
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UŞAK'ın Sivaslı İlçesi'nde, içki içip eğlenirken, gürültü yaptıkları iddiasıyla evlerine gelerek kendilerine uyaran polislerden
şikayetçi olmak için gittikleri Emniyet Müdürlüğünde, dövüldüklerini ileri süren Nurten Peker, kardeşi Ayten Peker, arkadaşları
S.D. ve komşularının oğlu A.K., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polisler de kadınlardan şikayetçi oldu. Derleyenin notu:???
Sarıyer ve Bağcılar'da bazı yerlere, 7 ve 9 Ağustos günlerinde yapılacak trafo merkezi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bir
süre elektrik verilemeyecek.
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kene ısırması nedeniyle tedavi gören 17 yaşındaki Yeşim
Çelebi yaşamını yitirdi.
Sabancı Holding'in tekstil sektöründeki devi Bossa, otomotiv yan sanayi şirketi Akkardan'a satıldı.
İran'ın nükleer faaliyetlerini askıya alması karşılığında BM'nin yeni yaptırım talebinden vazgeçmesine ilişkin Güvenlik
Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nın teklifine verdiği yanıt yetersiz ve kabul edilemez bulundu.
Zekai Tahir Burak Hastanesindeki bebek ölümlerini inceleyen heyette görevli Prof. Dr. Fahri Ovalı, hastanede Temmuz ayında
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1840 doğumun gerçekleştiğini, 504 bebeğin yenidoğan ünitesine yatırıldığını ve bu bebeklerden 49'unun kaybedildiğini bildirdi.
Ovalı, “Son 6 aydaki bebekler incelendiğinde 1500 gram altında doğanların yüzde 30 ila 49'unun kaybedildiği ve bu kayıp
oranlarının aylara göre farklılık göstermediği saptandı” dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah gül 21 üniversitenin rektör atamasını yaptı.
Ankara'nın Polatlı ilçesine Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Koç Holding'in işbirliğinde yaptırılan “Mehmetçik
Anıtı”nın yarın düzenlenecek olan açılış töreni için hazırlıklar tamamlandı.
Anayasa Mahkemesi'nin kararının hemen ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral İlker Başbuğ'un atanmasına dünya
basını da ilgi gösterdi.
Tunceli´de arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçlerine bir grup PKK'lı teröristin ateş açması üzerine öğleden sonra
başlayan şiddetli çatışmalar sürüyor. PKK'lıların olduğu bölgeye Jandarma Özel Harekat Timleri indirilirken, Kobra tipi
helikopterler teröristleri yoğun ateş altına aldı.
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İTÜ'de 2'si profesör 12 öğretim üyesi görevlerinden istifa ederken Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Dursun,
dekan yardımcısı ve hastane yönetimi de görevinden istifa etti.
Muş'un Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne PKK'lı teristlerce düzenlenen roketli saldırıda bina girişinde nöbet tutan polis
memurlarından 1'i şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin Irak sınırında ki Dağlıca Piyade Taburu'na PKK'lı teröristlerin 21 Ekim gecesi gerçekleştirdiği
saldırı sonrası, teröristlere yardım edildiği gerekçesi ile toplam 11 kişi hakkında açılan davanın 2 duruşması bugün görüldü
Tunceli'de PKK'lı biri kadın iki teröristin intihar saldırısı düzenleyeceği istihbaratı üzerine güvenlik güçleri alarma geçti.
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyükanıt'a alınan zırhlı AUDI müthiş bir tartışma başlattı.

7

Ağustos

2008

İsrail'de, Nazi soykırımı sırasında Yahudileri kurtaran Türklerle ilgili yeni ve kapsamlı bir girişim başlatıldı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın Bodrum seyahati Suriye'de devlet krizi yarattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında büyük darbe yiyen terör örgütü, İran güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği
operasyonlarda da ağır kayıplar veriyor.
Akaryakıt dağıtım sektöründe uzun süredir beklenen bir satış operasyonu, önceki hafta tamamlandı ve Aytemiz Ailesi’ne ait
Akpet, Rus devi Lukoil’e satıldı.
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Prof. Dr. Sedef Gidener'in 383 oy fark atmasına karşın listenin ikinci sıradan Prof. Dr.
Mehmet Füzün'ün rektör atanmasının tartışmaları sürerken, 10 fakültenin dekanı, yapılan atamanın seçimde ortaya çıkan
iradeyi yansıtmadığını savunup bildiri yayınladı, yasal düzenleme yapılmasını istedi.

337

BOLU Köroğlu Devlet Hastanesi'nde kadın hastalığı nedeniyle ameliyata alınan bir kadının, sırtına yapışmış kene görülmesi
üzerine paniğe kapılan hemşire, elindeki iğneyi önce kendine, sonra onu yatıştırmaya çalışan doktor ve diğer hemşireye sapladı.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ihtimaline karşı 2 hemşire Ankara'ye sevk edilirken, doktor ise yapılan tahlillerin
ardından izine ayrıldı.
İspanya hükümeti, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bask Ulusal Hareketi (ANV) ve Bask Komünist Partisi'nin (PCTV) “yasadışı
Batasuna Partisi'nin bir devamı olduğu ve terör örgütü ETA tarafından kullanıldığı” gerekçesiyle yasadışı ilan edilmesi için
İspanya Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Derleyenin notu: AKP’nin söylemini yalanlayan nitelikte. Evet, Avrupa’da da
partiler yasal ve anayasal düzene karşı geldiklerine kapatılırlar!!!
Tunceli'de PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürülen hava destekle operasyonlar hız kesmeden yaklaşık 5
bin askerin katılımıyla devam ediyor.
Bahçeşehir Üniversitesi, 2008-2009 öğretim yılı için yöneticilere yönelik yeni bir yüksek lisans programı hazırladı. Yüksek lisans
programı öğrencilerine görgü (adabımuaşeret) kurallarını da titizlikle öğretmeyi amaçlıyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gaziantep Cezaevi'yle yaptığı karşılıklı yazışmaların Ergenekon iddianamesinin ekine
konulması ile kimliği ortaya çıkan gizli tanık PKK'lı H. B.'nin ağabeyi H.B.'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın
çocukluk arkadaşı olduğu ve örgüt tarafından iç çekişme sonucu öldürüldüğü belirtildi.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, uzun bir aradan sonra ilk kez Meclis'e gelerek TBMM Başkanı Köksal Toptan ile 40 dakika
görüştü. Güncel siyasi gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Demirel'in Toptan'a "Bugün dünden daha iyidir. Yarın bugünden
de iyi olacaktır" dediği öğrenildi. „Dün dündür, bugün bugündür' gölgede kaldı“
Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 8 Ağustos 2008'i tercih etmesi, evlendirme dairelerinde yoğunluğa
neden oldu. 
Güney Osetya nedeniyle Gürcistan'la Rusya arasında esmeye başlayan savaş rüzgarları Ankara'da müthiş bir trafiğe neden oldu.
Gürcistan Türkiye'den diplomatik yardım istedi. ancak Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla uluslararası bir gafa imza attı.
Bakanlık, açıklamasında "Güney Osetya'yla Gürcistan arasındaki savaş..." ibaresini kullanarak Güney Osetya'yı da bir devlet gibi
gösterdi. Bu açıklamaya Gürcistan sert tepki gösterince Dışişleri açıklamayı değiştirmek zorunda kaldı.
Bingöl'de cinayet suçundan cezaevinde bulunan hükümlü, diş ağrısı üzerine götürüldüğü sağlık merkezine girerken silahla
vurularak öldürüldü.
MUĞLA'nın Göcek beldesine tatil amacıyla ailesiyle gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ailesi tatil yaptıkları yatın fotoğrafları
çıkınca, dün gece başka bir yata taşındı. Derleyenin notu: Mahale aralarından çıkan takunya ve badem bıyıklılar nerden nereye
koşturuyor…
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Rusya devlet televizyonu, Rus ordusunun Güney Osetya'ya girdiğini duyurdu. Gürcistan Güvenlik Konseyi ise, Rusya ile savaşa
yakın olduklarını açıkladı.
Avrupa Ortak Birimi euro, son 4 yılın en kötü gününü yaşıyor. Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Trichet'in ekonomik
zayıflığa vurgu yapan açıklamalarının ardından yönünü aşağı çeviren euro bugün de hızla geriledi.
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de bugün başlayan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk madalyayı halterde
kazandıran Sibel Özkan'ın bugüne dek Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları ikinciliği ve Türkiye'de birçok birinciliği
bulunuyor.
Yıllarca Türk havacılığının çekirdeğini oluşturan ve sayısız pilot yetiştiren Hava Lisesi tekrar açılıyor.
Gürcistan'a karşı girişilen operasyonda Rus Hava Kuvvetleri, Soğuk Savaş döneminin ikonu Tupolev-95'i kullandı. Savaşın ikinci
gününde Rus uçakları kentleri vuruyor. Reuters, 2 Rus uçağının Gori kenti civarını bombaladığını duyurdu. Gürcisten Devlet
Başkanı Mihail Saakaşvili, Rusya'ya ateşkes önerdi. Saakaşvili'nin önerisine bir cevap gelip gelmeyeceği belli değil. Rus güçleri
Güney Osetya'nın başkenti Tshinvali'nin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Gürcü birlikler ise çekilmeye başladı. Rusya
Başbakanı Vladimir Putin, Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katıldığı Pekin'den, bugün doğruca sorunlu bölgeye uçtu. Putin,
Kuzey Osetya'ya gitti ve Gürcü güçlerinden kaçıp Kuzey Osetya'ya sığınan Güney Osetyalı mültecilerin durumunu gözden
geçirdi. Putin'in soluğu, Pekin'den doğrudan Kuzey Osetya'da alması, Gürcistan'a bir gözdağı olarak nitelendi. Az önce dünya
haber ajansları, Gürcistan'dan bu fotoğrafları geçti. Savaşın dehşet yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Fotoğraflar, Rus savaş
uçaklarının bombaladıkları Gori kentinden. Bir apartmana bomba isabet etmesi sonucu, sivil ölümler meydana geldi. Yaralı
sayısı henüz kesinleşmedi.
Hazırladığı “Gençleri Koruma Yasa Teklifi Taslağı” ile tartışma yaratan AKP İstanbul Milletvekili Edibe Sözen, taslağı partinin
yetkili organlarına ve Meclis gündemine getirmeme kararı alarak, gündemden çektiğini açıkladı.
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Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Sezgin, İstanbul'da vefat etti.
Türkiye'de kredi kart kullanımının önemli ölçüde yayılması ve borçlanan insanların yaşadığı ciddi sorunlar, New York Times
gazetesinde geniş bir habere konu oldu.
SUSURLUK kazasında ölen Abdullah Çatlı'nın eşi Meral Çatlı'nın yeğeni Can Aydoğan, Yalova'da yapılan düğünle evlendi.
Dolarların havada uçuştuğu düğüne Mehmet Ağar, Edip Bucak ve cezaevinde tutuklu bulunan Yaşar Öz çiçek gönderdi.
Derleyenin notu: Kimin eli, kimin cebinde?
Gürcistan Tiflis'teki Rus Büyükelçiliği'ne verdiği notada bugün itibariyle askeri operasyonlara son verdiğini açıkladı. Gürcistan
ayrıca ateşkes müzakerelerine hazır olduğunu belirtti.
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) eczanelerden son 37 günde işlenen reçetelerin düzeltilerek yeniden sisteme girilmesini,
düzeltmelerin 18.00- 08.00 saatleri arasında yapılmasını istedi. Yeni uygulamayla Türkiye genelinde 21 milyon reçete
düzeltilerek yeniden sisteme girilecek.
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Amasya'nın Merzifon ilçesindeki trafik kazasında 3'ü aynı aileden 5 kişi öldü.
Gürcistan Rusya'nın Abhazya bölgesinde de saldırı başlattığını söyledi.
Galatasaray, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 13 Ağustos Çarşamba günü Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla
yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
11
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ALMAN 1'inci devlet televizyonu ARD, Antalya başta olmak üzere Türkiye'de giderek daha fazla müşteri bulan haşema ile
‘Tesettür otellerdeki' yaşamı ekrana getirdi.
Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin önceden yola döşediği mayının patlatılması sonucu
şehit olan Jandarma Er Abdullah Aydın Emer'in, 15 gün önce İstanbul'dan Adana'ya taşınan ailesinin evinde büyük üzüntü
yaşanıyor.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde bir kadın, kocasının kuma getirdiği genç kadını bıçaklayıp öldürdü.
Derleyenin notu: Yanlış yapmış, kadını öldürmeyecekti - kocanın … Kesecekti! Unutulmaması gereken bir gerçek 2008 yılında
yaşıyoruz, yaşıyoruz ama Türkiye’de yaşıyoruz…
ANTAKYA'da, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube binasını plastik patlayıcı ile havaya uçurmak isterken fark edilen 1 terörist,
çıkan çatışmada öldürüldü.
Rus RBK ajansı, Türkiye'nin, Gürcistan'a yardım malzemesi götüren Ukrayna kargo uçağının hava sahasına girmesine izin
vermediğini öne sürdü. Rusya, Gürcistan'ın ateşkes önerisini Gürcü güçlerinin çatışmayı hala sürdürdüğü gerekçesiyle kabul
etmedi. Savaşın dördüncü gününde ABD, Rusya'yı açıkca tehdit etti. Başbakan Tayyip Erdoğan, Gürcistan'daki gelişmeleri
değerlendirdi ve bölge ülkelerine Kafkas İttifakı kurma çağrısında bulundu. Rus birliklerinin Abhazya'dan Gürcistan'ın içine
doğru 40 kilometre ilerledi. Son olarak Gürcistan Devlet Başkanı Rusların Poti Limanı'na girdiğini iddia etti.
Tuzla tersaneler bölgesinde tamiratta olan bir geminin filikasının düşmesi sonucu 3 işçi öldü, 12 işçi yaralandı. Yaralılar Gisbir
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzincan'da sabah saatlerinde askeri araca yapılan mayınlı saldırı sonucu 9 asker şehit oldu. Bu öyle basit bir terör vakası
değildir. Yani Kandil'deki ya da Güneydoğu'daki birkaç teröristin oturup planladığı alçakça bir pusu değildir...
9 şehidimizin ardında uluslararası enerji savaşının alçakça oyunları vardır. PKK işte bu oyunun taşeronu olarak özellikle Kemah'ı
seçmiştir.
Neden Kemah?
Şimdi bazı olayları alt alta yazalım. Kısa bir süre önce Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ertuğrul Özkök ve ben, Erzincan'dan
Kemah'a bir otomobil yolculuğu yapmıştık. Bakan Yıldırım yol boyunca bu hattın önemini anlatmıştı. Zaten yol kenarındaki kum
torbalarının ardında nöbet bekleyen askerlerden her şey anlaşılıyordu...
Bu hat, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol ve Doğalgaz Hattı'dır. Aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars Tren Yolu bu enerji koridorunun ticaret
hattını oluşturuyor. İşte Kemah'ın önemi buradadır...
İşte sıralıyorum:
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- Kısa süre önce Erzincan Refahiye Karayolu'nda Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı havaya uçuruldu.
Bu eylemi PKK üstlendi.
Rusya ve Ermenistan, her fırsatta Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'na karşı açıklamalar yaptı.
- Rusya, Karadeniz üzerinden Bulgaristan ve Avrupa'ya uzanan boru hattına alternatif olan ABD'nin desteklediği Bakü-TiflisCeyhan Boru Hattı'ndan rahatsız olduğunu hissettirdi.
- Boru hattının birinci ayağı Bakü-Azerbaycan, ikinci ayağı Tiflis-Gürcistan, üçüncü ayağı ise Erzincan bölgesi üzerinden
Ceyhan'dır.
- Ve son olarak Rusya, Güney Osetya bahanesiyle Gürcistan'a savaş açtı.
Bu savaş NATO'ya üye olmak isteyen Rusya'nın hegemonyasından kurtulup Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'yla Türkiye üzerinden
ABD eksenine bağlanmak isteyen Gürcistan Lideri Saakaşvili ve yönetiminin düşürülmesini hedeflemektedir.
- Yukarıda Gürcistan'la savaş sürerken aşağıda PKK'nın Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nı havaya uçurması ve aynı bölge olan
Erzincan bölgesinin boru hattı güvenliğini alan Türk askerlerini şehit etmesi rastlantı değildir.
- Bu PKK'nın açık taşeronluğudur.
Ucu Rusya-Ermenistan hattına bağlanmaktadır. Türkiye, Gürcistan'a askeri destek sağlamıştır. Gürcistan özel kuvvetlerinin 700
subayını Harp Akademileri'nde eğitmektedir. 13 Türk özel kuvvet subayı, Tiflis'te Gürcü askerlerini eğitmektedir. Türk Deniz
Kuvvetleri, Gürcü Deniz Kuvvetlerine iki hücumbot hediye etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Gürcistan Silahlı Kuvvetleri'ne 100
milyon dolar lojistik yardım yapmıştır.
Fatih ÇEKİRGE
Erzincan-Kemah'ta 9 Mehmetçik'in şehit düştüğü bölge, yıllar önce yine devriye görevi yapan vatan evlatlarına mezar olmuştu.
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Ağustos

2008

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir mağazada asılı bulunan mayolu reklâm tabelasının, SP'lilerin tepkisine üzerine,
AKP'li Edremit Belediyesi zabıta ekiplerinin uyarısıyla kaldırıldığı iddia edildi.
Gori kentini ziyaret eden Gürcü lider Rusya hava saldırısına uğradığını sanarak kameraların önünde topuklayıp kaçmıştı. Bugün
Gori'den geçen fotoğraflarda Gürcü birliklerin de liderleri gibi toplarını tanklarını bırakarak kaçtığını gösterdi.
Gürcistan yönetimi, Rusya'ya bağlı Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) çekileceklerini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattından (Şahdeniz) Türkiye'ye gaz
akışının kesildiğini doğruladılar.
GAZİANTEP'te yapımı devam eden bir inşaatın, beton dökümü sırasında çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivri'de tartışma yaratan arsa ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, son
günlerde tartrışma yaratan 1 milyon dolarlık iş takibi iddiaları ile gündeme gelen AKP vekili Şaban Dişli'nin Dişli'nin İstanbul
Büyükşehir Belediyesinden, belediyenin herhangi bir birimi veya yetkilisinden hiç bir talebi ve ricası olmadığı ifade edildi.
AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şerit ihlali yaparak karşıdan gelen yolcu otobüsüne
çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
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AKP Genel Sekreterliği'nden, Genel Başkan Yardımcısı Edibe Sözen tarafından hazırlanan “Gençleri Koruma Kanunu Teklifi
Taslağı”nın “Sözen'in bireysel çalışması olduğu, taslağın partinin yetkili organları tarafından benimsenmediği ve onaylanmadığı”
bildirildi.
13
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Almanya'nın Hessen eyaletinde bir İtalyan dondurmacıda iki Türk bir Yunanlı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Alman polisi
saldırıyla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.
AKDENİZ Üniversitesi'nin dünya rekorları kıran Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin Müdürü Prof.Dr. Alper
Demirbaş, görevinden istifa etti. Demirbaş, istifasını isteyen yeni Rektör Prof.Dr. İsrafil Kurtcephe'ye hayatında hiç istifa
dilekçesini yazmadığını söyledi. Bunun üzerine Rektör Kurtcephe, Prof. Dr. Demirbaş'a kağıt ve kalem uzatıp, “İstifa böyle
yazılır hocam” dedi.
“M-S Dalmaçya” adlı geminin kaptanının 10 kişilik personelle “iş bırakma” eylemi yapması üzerine, gemide bulunan 201 Türk
yolcunun Hırvatistan kara sularında mahsur kaldığı bildirildi. Derleyenin notu: Dolce Vita  gülerim ağlanacak halimize…
Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan savaşın ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Putin'le görüşmek üzere Rusya'ya gitti.
Gürcistan'ın ayrılıkçı Güney Osetya sınırındaki Gori kenti yağmalanıyor. Bölgede yaşanan çatışmadan sonra kentin sahipsiz
kalması üzerine Güney Osetya'dan gelen Osetyalılar Gori kentini yağmalamaya başladı.
Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ülkedeki havaalanı ve limanlar gibi stratejik noktaları ABD askerlerinin koruyacağını
açıkladı.
DOĞAN Yayın Holding, Ergenekon dosyasına konan bir hayali telefon konuşmasının, Yenişafak Gazetesi'nde manşetten haber
olarak verilerek, Doğan Grubu'nun bir bankaya el konulması operasyonuna müdahil gibi göstermeye çalışıldığını açıkladı.
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi(KKKA) hastalığı şüphesi ile hastanede tedavi gören 65 yaşındaki Ömer Taşkafa hayatını
kaybetti. Yaşlı adamın kenenin testisine yapışmasından dolayı utanıp kimseye söylemediği öğrenildi.
Sosyal Demokrasi Partisi'nin (SODEP) eski genel başkanı Cezmi Kartay son yolculuğuna uğurlandı. Kartay için Ankara Kocatepe
Cami'nde yapılan tören solu bir araya getirdi. Kartay için düzenlenen törene, CHP lideri Baykal, DSP Genel Başkanı Sezer ve
SHP Lideri Karayalçın'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi de katıldı.
Türk-İş'e bağlı Tüm Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş), örgütlü olduğu İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve bağlı iştiraklerinden İSTON, İSFALT, BELBİM ve KÜLTÜR A.Ş ile bazı ilçe belediyelerinde yürütülen toplu sözleşme
görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 28 Ağustosta greve başlama kararı aldı.
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ABD ve Polonya, ABD'nin küresel çapta konuşlandıracağı füze kalkanının Polonya'daki kısmı ile ilgili anlaşmayı imzaladı.
Hollanda'da ölen terör örgütü DHKP/C'nin elebaşı Dursun Karataş'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.
Gürcistan-Rusya çatışmasına, NATO da dahil oldu. NATO, Güney Osetya'yı bahane eden Rusya'nın, askerlerini bu bölgenin
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sınırları dışına çıkarıp, Gürcistan'ın içlerine doğru ilerlemesine tepki göstermek için, dün akşam saatlerinde yaptığı toplantıda,
kritik bir karar aldı; Rusya, katılması için davet edildiği, NATO şemsiyesi altında Akdeniz'de icra edilen Active Endeavour
operasyonundan "atıldı." Operasyona katılmak üzere dün sabah saatlerinde Türkiye'nin Aksaz limanına girip demirleyen RFS
Ladniy adlı fırkateyni de, limanda şimdilik "mahsur" kaldı.
Kağıthane'de bulunan Cendere kenarına bir poşet içerisinde bırakılan bir poşet içerisinde çoğunluğu G-3 olmak üzere yaklaşık
40 adet mermi, el bombası pimi ve astsubay rütbeleri bulundu. Belediye temizlik işçileri tarafından bulunan askeri malzemeler,
incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Türkiye-İran görüşmelerinde, “İran'a komşu ülkelerin doğal gazlarının, İran toprakları üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması
projesinin de ele alındığı” açıklandı.
Beşiktaş, UEFA Kupası 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Bosno Hersek ekibi Siroki Brijeg'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. SiyahBeyazlılar'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Delgado ve 83. dakikada Nobre'den gelirken, ev sahibinin tek golünü 90+2.
dakikada Silic kaydetti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve yüzde 16.75 seviyesinde bıraktı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında, eski milletvekili Turan Çömez ile emekli tuğgeneral Levent Ersöz hakkında yakalama
kararı çıkartıldı.
15
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29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde bayanlar 10 bin metre finalinde Elvan Abeylegesse, 2. olarak gümüş madalya
kazandı.
DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, savcılığa yaptığı şikayetle, arkadaşlık kurdukları lise öğrencilerinin cep telefonlarıyla gizlice
çektikleri görüntü ve fotoğrafları internette yayınlama tehdidiyle ilişkiye zorladıkları iddiasıyla 4 kişinin yakalanmasını sağlayan
ev kadını H.T., “Vatandaşlık görevimi yaptım” dedi. Derleyenin notu: AKP başımıza ahlak polisi kesildi ama son yıllarda böyle
rezillikler artı. Neden acaba…
Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Anatoliy Nogovitsin, ABD'nin Polonya'ya füze kalkanı yerleştirmesi konusundaki
anlaşmasının “cezasız kalamayacağını” söyledi. Ve ilk kez nükleer silah kullanılabileceklerini telafuz etti.
17 Ağustos depremi tüm Türkiye'ye kabusu yaşatmış ve binlerce insanımız hayatını kaybetmişti. 2 gün sonra büyük acının 9.
yıldönümü. Çok büyük kayıplar veren Adapazarı'nda deprem sonrasında açılan deprem müzesindeki anı defterinde depremde
yakınlarını kaybedenler duygularını yazıyorlar.
Hakkari'de mayına basan piyade er Halil Güneş şehit oldu.
Gaziosmanpaşa ve Güngören'de bazı yerlere 19-21 Ağustos tarihleri arasında, yapılacak çalışmalar nedeniyle bir süre elektrik
verilemeyecek.
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihali Saakaşvili, Güney Osetya'daki çatışmalara son verilmesi ve bölgede kalıcı barışı sağlayacak
olan Fransa'nın arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasını resmen imzaladı.
Okmaydanı'nda toplanan yaklaşık 50 kişilik PKK terör örgütü yandaşı grup, terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan lehine
sloganlar atarak yürüyüş yapmak istedi.
Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alındıktan sonra 14 Temmuz 2008 tarihinde tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün'ün evinde bulunan 2,5 milyon avroya,
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi naip hakimi kararıyla, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 127. maddesine göre tedbiren el
konuldu.
16
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, musluklarından akan suyu arsenik korkusu nedeniyle içmeyen İzmirliler'e, 4 ay su faturası
göndermeyecek. Ağustos ayından geçerli olmak üzere konutlarda 0- 13 ton arası ton başına 1.19 YTL olan tarife 10 Yeni
Kuruş'a indirildi. Ucuz tarife, arsenik arıtma sistemleri devreye girinceye kadar en az 4 ay geçerli olacak.
İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın İstanbul'a geleceği günler öncesinden belliydi. Milyonlarca İstanbullu uyarılmadı. Konuk
başkanın geldiği gün kentin ana arterleri tamamen trafiğe kapandı, hatta yaya trafiği bile engellendi. İnsanlar 2 gün boyunca
perişen edildi. Vali Muammer Güler, Ahmedinejad'ı uğurladıktan sonra, 'Sevgili İstanbullular'ın bunu anlayışla karşılamasını
istirham ediyorum' dedi.ama onu hiçbir İstanbullu anlayışla karşılamadı. Derleyenin notu: Böyle başa, böyle tarak. Kel başa
şimşir tarak…
Polis uygulama merkezi yakınına konulan 3 kilo C-4 patlayıcı briket işçileri tarafından son anda farkedildi. Polisleri hedef alan
patlayıcı, bomba uzman ekipleri tarafından imha edildi.
CHP'nin iş takipçiliği karşılığı 1 milyon ABD doları rüşvet almakla suçladığı AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, hakkındaki
iddialara canlı yayında karşılık verdi.
HAKKARİ'nin Şemdinil İlçesi Yeşilova Köyü kırsalında operasyona giden askerlerin üzerine bastığı mayın patladı. Patlama 3
asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Askeri Hastanesine kaldırıldı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan Nijerya'nın başkenti Lagos'a gitmek için havalanan Airbus 310 - 300 tipi uçağının
havada navigasyon (seyrüsefer) ve haberleşme sistemleri arızalandı. Devre dışı kalan sistemler yüzünden pilot havada
inebileceği pist aradı.
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Antalya'da 3'ncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki oğlunu gören anne "N'olur ölme kuzum" diye feryat etti.
Sevgilisi, kendisinden ayrılmak isteyen türbanlı mühendis kızı cep telefonuyla gizlice çektiği sevişme görüntülerini internette
yaymakla tehdit etti. Derleyenin notu: Bu belgeyi hazırlarken şahit olduğum ahlaksızlıklardan birini daha burada yayınlamaya
karar verdim. İnanın AKP öncesi bu kadar pislik basına yansımıyordu. Namus, iffet ve Allah korkusu başını örtmekle olmuyor!
Koyma pınar, pınar olmazmış misali… Her şey yüreklerde ve zihinlerde yatıyor!
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Maltepe'de, son bir ay içerisinde bir kadına ve bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına
alınmasının ardından Bağcılar'da oturduğu belirlenen M.E.'nin taciz için yaklaşık 50 km'lik bir yolun ardından Maltepe'ye gittiği
anlaşıldı.
TFF Süper Kupa maçında Kayserispor'u, 66'da Kewell ve 73'te Nonda'nın golleri ile 2-1 yenen Galatasaray kupanın sahibi oldu.
Kayseri'nin golü ise 89'da Mehmet Topuz'dan geldi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Silivri'de imar değişikliği karşılığı, 1
milyon dolar iş takibi parası aldığı iddialarını altı gün sonra medya önüne çıkarak yalanladı.
Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet'e bir kötü haber de Rusya'dan geldi. Karamehmet, iş ve işçi
güvenliğini sağlamayınca Rusya'daki işinden oldu. Çukurova Grubu'na bağlı Baytur'un, Moskova City projesindeki lisansı
donduruldu.
KUZEY Irak'taki Avaşin-Basyan bölgesinde Türkiye'ye karşı eylem hazırlığında olan kalabalık bir grup terörist, gizlendikleri
mağarada Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile vuruldu.
Kilis'te şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle düğün salonunun istinat duvarının yıkılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Türkiye'yi "Çuval olayı" şoke etmişti. Rusya'yı ise "20 Haziran olayı"... Şimdi, Gürcistan operasyonunun, Başbakan Putin'in
uykularını kaçıran "20 Haziran olayı"yla da bağlantısı olup olmadığı tartışılıyor.
18
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 4 maddesini veto etti ve hükümete iade etti.
Sun Express'in Antalya-Diyarbakır seferini yapacak uçakta bulunan, senarist olduğu belirtilen yolcunun elinde “Bomba var, oyun
devam ediyor” yazısı olduğunu gören yolcular, bomba ihbarında bulundu. Uçakta bomba olmadığı belirlendi.
Türkiye ile Afrika arasında ilk kez gerçekleştirilecek zirve toplantısı yarın yapılacak. Ancak, zirve bildirisi daha şimdiden hazır.
Afrika'da yaşanan karışıklıklar, çatışmalar, savaşlar düşünüldüğünde, bildiri “şaka gibi” unsurlar içeriyor
Memurlar arasında yapılan anket çalışmasında Türkiye'nin gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Anket sonucuna göre, memurların
yüzde 80'i her ay bankalara 250 YTL ile bin YTL arasında değişen oranlarda kredi taksiti ödüyor.
İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, düğün çıkışı evlerine gitmek için yol kenarında
yüreyen bir grubun arasına daldı. Kazada ikisi çocuk 5 kişi yaşamını kaybetti.
ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'ne bağlı Kızılsu Köyü yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yol kenarına döşediği
mayını uzaktan kumandayla patlatması sonucu 1 astsubay şehit oldu, 8 asker yaralandı. Yaralı askerler Şırnak Askeri
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede kapsamlı operasyon başlatıldı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kapatılan RP'nin eski Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın kalan cezasını kaldırdı.
MERSİN'de, içinde canlı bombanın bulunduğu otomobil, polis kontrol noktasında patladı. Teröristin öldüğü olayda, 12 polis
yaralandı.
Rusya Gürcistan savaşı sonrasında Karadeniz üzerinden Tiflis yönetimine insani yardım amaçlı gemi göndermek isteyen ABD ile
bunu reddeden Türkiye arasındaki krizde son noktaya gelindi.
Danıştay, 9 otoyol ve 2 boğaz köprüsünün, işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin Özelleştirme Yüksek
Kurulunun (ÖYK) 19 Nisan 2007 tarihli kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.
Erzincan´ın Refahiye İlçesi girişinde bulunan jandarma kontrol noktasına PKK´lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş
üzerine güvenlik güçleri karşılık verdi. Olayda ölen yada yaralananın olmadığı bildirildi.
Gürcistan'a yardım götürecek Amerikan askeri gemileri konusunda ABD ile Türkiye arasında yaşanan sıkıntıya, şimdi bir de
AWACS sıkıntısı eklendi.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan 19 yaşındaki İrfan Töreci ÖSS'de yüksek puan alarak Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne İngilizce Tıp bölümüne yerleşti. 5 yaşında elektrik çarpması sonucu sağ kolu omuzundan kesilen
Töreci, “Engelli olmam hayata tutunmamı engelleyemedi“ dedi.
PTT Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü'nün, posta işleme merkezinde çıkan yangında çalışanlar büyük panik yaşadı.İki ay önce
tadilatı tamamlanıp hizmete giren binanın, dış cephesi tamamen yanarken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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Türkiye, Amerika'nın Gürcistan'a yardım için iki hastane gemisi gönderme isteğini tonaj problemi nedeniyle geri çevirmişti.
Bunu üzerine yeni çözümler üzerinde çalışılmaya başlandı.
Çankırı'da, 14 yaşındaki kız çocuğuna 10 gün boyunca tecavüz ettikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. 4'ü tutuklandı.
HRANT Dink cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı faliyetlerini yoğunlaştırdığı bildirildi. İran'da yakalanan 8 örgüt mensubunun idam
cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Uluslararası piyasalarda ham petrolün varil fiyatı, ABD'de ham petrol stoklarının beklenenin üzerinde artış göstermesi nedeniyle
113 dolara geriledi.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde bir grup PKK'lı terorist tarafından Askerlik Şubesi'ne yönelik roketatarlı saldırı düzenlendi.
Düzenlenen saldırıda can kaybı olmazken Askerlik Şubesi ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.
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Kentlere göçü önlemek için "ücretsiz arsa" kampanyası başlattılar. Ama sadece 47 kişi başvurdu.
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Güngören'de yapılan hain saldırıyı dün Mersin'deki canlı bomba olayı ve son olarak bu sabah İzmir'deki saldırı izledi.
İstanbul'daki saldırının ardından harekete geçen istihbarat kaynaklarının dün ve bugün meydana gelen saldırılara dair güvenlik
güçlerini 10 gün önce uyardığı ortaya çıktı. İstihbarata göre iki bombalı araç daha var ve her an yeni bir saldırı gerçekleşebilir...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli ve kadrolu toplam 18 bin 18 öğretmen atadı.
Maltepe'de, 14 yaşındaki bir kıza 5 yıldır cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen bir şüpheli yakalandı.
Fikri Sağlar hakkında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın, kendisine açtığı manevi tazminat davasının duruşma
tarihinin öne alınması talebine ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle başlatılan soruşturmada, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar
verildi. Ancak Büyükanıt'ın Sağlar hakkında açtığı tazminat davası sürüyor...
Şırnak'ta bir grup terör örgütü mensubunca açılan taciz ateşinde 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.
Malatya'daki yayınevinde biri Alman 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın onuncu duruşmasında mahkeme heyeti, İstanbul 13.
Ağır Ceza Mahkemesinde Bulanan Ergenekon davası iddianamesinin dosyaya alınmasına karar verdi.
BURSA'da bomba yüklü bir otomobilin kente girdiği istihbaratı üzerine, polis ve jandarma ekipleri alarma geçti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında İstanbul'da yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Antalya´da yüksek ateş nedeniyle getirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde "Apilestik Anemi: Kan hücrelerinin kendini
yenileyememesi" teşhisiyle 2 aydır tedavi edilen 12 yaşındaki Özcan Kırmızı, dün akşam hayatını kaybetti. Çocuklarının
hastanede kaptığı enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne süren ailesi ile 100 kadar akrabası, hastane önündeki güvenlik
görevlilerini darp etti.
Mersin'de, yakalanacağını anlayan teröristin bombayı patlatarak havaya uçurduğu 27 J 6836 plakalı Mazda marka otomobilin
olaydan hemen önce otoyol kameralarındaki görüntülerini ele geçirildi.
Gürcistan'a insani yardım amaçlı NATO ülkelerine ait ilk savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bugün geçen Almanya ve
İspanya gemilerini yarın ABD gemileri takip edecek. Ancak bu arada Dışişleri'nde de hararetli bir çalışma yapılıyor. Bürokratlar
45 bin ton hesabının içinden çıkmaya çalışıyor...
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Üniversitelerin taban puanları, bu yıl geçen yıla göre ortalama 1-9 puan arasında düştü. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, taban puanlarının yanı sıra kontenjanlar arttığı için adayların başarı sıralarının da
gerilediğini söyledi. Derleyenin notu: Salt insanların kalitesi değil, eğitiminki de düşüyor…
İZMİR'in Yağhaneler Semti'nde polis servis aracı ile askeri otomobil geçerken yol kenarına park edilen bomba yüklü otomobilin
infilak etirilmesiyle 18 kişinin yaralandığı saldırıda teröristin zamanla hatası yaparak cep telefonu düzeneğini erken harekete
geçirmesi, daha büyük faciayı önledi.
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Van'da bomba yüklü bir aracın kente girdiği istihbaratı üzerine, polis ve jandarma ekipleri alarma geçti. Takibe alınan ve
kovalamacının ardından bir sokakta kıstırılan minibüs, didik didik arandı. Ancak minibüste herhangi bir bomba veya düzeneğe
rastlanmadı.
Batman'da inanılmaz bir olay yaşandı. Avrupa Birliği ülkelerine mensup gençler Türkiye gezisinin Batman durağında tam bir
skandala konu oldular. Gençler Batman'ı gezerken sıra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) geldi. Batman'da
muazzam tesislere sahip olan TPAO'nun kapısına gelen gençler bir süre beklediler. 40 derece sıcak altında bekleyen gençler kısa
süre sonra “Sizi içeri alamayız” cevabıyla karşılaştılar.
Türk lirasından yeni ibaresi kalkıyor. Yeni ibaresi kaldırılmış madeni paralar 1 Ocak'tan itibaren kullanılmaya başlanacak. 1 Ocak
2009'dan sonra 200 TL'lik banknotlar çıkacak.
ZONGULDAK'ta, bisikletten düşerek çenesi yarılan 6 yaşındaki oğluna acil serviste dikiş atılırken baygınlık geçiren 23 yaşındaki
Ayşe Ermiş, sağlık memurunun ayılması için yüzünü alkolle yıkadığını, bu nedenle görme kaybı yaşadığını iddia ederek,
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüldüğü gün suikastin azmettircisi olmakla suçlanan Yasin Hayal'in
ağabeyinin de İstanbul'da olduğu kesin olarak belirlendi. Suikastin üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından gözaltına alınan Yasin
Hayal'in ağabeyi Osman Hayal için ek gözetim süresi alındı.
29. Yaz Olimpiyatları'nda 10 bin metreden sonra 5 bin metrede de gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse, yarış sonrası
yaptığı açıklamada, “Antrenörüm Anatoly Bychkov yarış öncesi benden ölümüne koşmamı istedi. Ben de öyle yaptım” dedi.
Elvan ayrıca yarış sonrasında yaşanan bayrak krizi için de sitem etti.
Türkiye ve ABD arasındaki, Amerikan gemilerinin Boğazlar'dan geçiş müzakerelerine, dolaylı olarak Rusya da dahil oldu. Bu
arada USS Mc Faul, Karadeniz'e çıkmak üzere...
86 kadınla evli olan yaşlı adam ya eşlerinin sayısını 4 indirecek ya da idam edilecek. Nijerya'da şeriat mahkemesi 86 karısı olan
Nijeryalı Muhammed Bello Ebubekir'i uyardı. Şeriat kurallarına göre bir erkek sadece 4 kadınla evlenebilir. 84 yaşındaki Nijeryalı
Ebubekir eşlerinin sayısını 4'e düşürmezse idam cezasıyla yargılanacak. 
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Mersin'de geçen salı günü otoyol çıkışında yakalanacağını anlayınca yönetimindeki bomba yüklü otomobili infilak ettirerek, 13
polisin yaralanmasına neden olan ve kendisi de parçalanarak ölen teröristin Urfa'nin Siverek ilçesi 1980 yılı doğumlu PKK'lı
‘Kemal Yoldaş' kod adlı Müslüm Güneşoğlu olduğu saptandı.
BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanı ve Güzeldere Köyü Muhtarı Hüsnü Tuma'ya ait otomobil, PKK'lı 3
terörist tarafından gasp edildi.
BOLU'nun Gerede İlçesi'nde TEM kenarında patlamamış 2 el bombası ile 2 ses bombası bulundu. Patlamaya hazır
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olmadığı tespit edilen bombalar incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
TMSF binasının da bulunduğu Şişli'nin Esentepe Caddesi şüpheli bir paket bulunduğu için trafiğe kapatıldı. Şüpheli paket boş
çıktı.
Hrant Dink suikastı soruşturmasında gözaltına alınan Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Karacaahmet mezarlığında bulunan şüpheli paketin içinden A-4 tipi plastik patlayıcı çıktı. Zaman ayarlı olduğu belirtilen bomba
bulunmasaydı saat 15.00'de patlayacaktı
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Muğla Yılanlı'da çıkan yangın 5 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Özlüce mevkisine ulaştı. Dün öğleden sonra çıkan yangın,
rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Süper Lig'deki ilk maçı izlemek için Antalya'ya gelen Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüslere, Antalyaspor taraftarları taşla
saldırdılar. Çıkan olaylarda 1 polisle 3 taraftar yaralandı.
İzmir'de perşembe günü polis ve askeri araçları hedef alan, 18 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı düzenleyen 8 kişi yakalandı.
Avusturya'nın Macaristan sınırı yakınındaki Purbach köyünde düzenlenen Türk şenliğine binlerce kişi katıldı.
ABD'ye ait Sahil Güvenlik gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçmeye başladı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 vatandaşın teröristlerce kaçırıldığı bildirildi.
Yeşil Kundura'nın sahibi Mustafa Yeşil, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesi açıklarındaki teknesinin yanında, denizde ölü
bulundu.
Bunaltıcı sıcakların yaşandığı Adana'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve ardından yağan yağmur hayatı felç etti. Ağaçlar
devrildi, elektrik telleri koptu, çok sayıda evin camları kırıldı.
Turkcell Süper Lig'in ilk hafta maçında Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
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Birçok İngiliz Türkiye'de tatil yapıyor. Güneşin, denizin ve güzel yemeklerin tadını ucuza çıkarıyor. Ama bu kez öyle biri, öyle bir
tatil yaptı İngiltere'yi ayağa kaldırdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ailesiyle birlikte yaptığı Mavi Yolculuk tatili, Türkiye'de
yoğun tartışmalara yol açmıştı. Şimdi benzer bir tartışma da, İngiltere'de yaşanıyor. İngiliz basını, ana muhalefet liderinin,
Türkiye'de geçen hafta yaptığı Mavi yolculuğu eleştiri bombardımanına tuttu.
Türk Patent Enstitüsü (TPE) Kürt kolasına vize vermedi. ‘Cola Kurda' isimli gazlı içecek için TPE'ye üç kez marka başvurusunda
bulunuldu. Sonuncusu 2007 yılında yapılan patent başvuruları yapılan incelemelerin ardından TPE'den döndü.
Foça'da Deniz Kuvvetleri'ne bağlı tesiste sivil memur olarak çalışan bir kadın, çalıştığı askeri tesise girerken, kendisini rahatsız
ettiğini öne sürdüğü kişi hakkında kanıt toplamak için yanına aldığını iddia ettiği ses kayıt cihazıyla yakalanınca tutuklandı. Emre
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itaatsizlikten dava açılan ve 42 gün hapis yatan kadın, avukatının itirazıyla serbest kaldı.
BATMAN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aldıkları bir ihbar üzerine mahkeme
kararıyla DTP'li belediye başkanı Hüseyin Kalkan ile danışmanının odasını didik didik arıyor. Polisler, aramanın yanısıra belediye
meclis üyelerinin aldığı kararlarının tümünü de inceliyor.
Muğla'nın Yılanlı bölgesi Kozağaç, Kırıkalan ve Eskialan mevkilerinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında alevlerin
arasında kalan 5 orman mühendisi ile 10 işçi kurtarıldı. Mühendis ve işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, konfederasyonların mali tekliflerini Kamu İşveren Kurulu olarak değerlendireceklerini,
ekonomiden sorumlu diğer bakanlarla konuyu istişare edeceklerini belirterek, “Perşembe ve cuma günü bu yaptığımız
görüşmeler doğrultusunda görüşümüzü konfederasyon başkanlarımıza açıklayacağız” dedi.
BATMAN'ın Sason İlçesi'nin kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Jandarma Er Fahri
Tekdoğan şehit oldu.
İzmir'deki patlamayla ilgili İstanbul'da 3, Diyarbakır'da da 1 kişi gözaltına alındı.
Gürcistan'a insani yardım götürdüğü bildirilen ABD gemisi USS Taylor, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
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EVİNDEKİ yatağında uyurken dün sabah kalbinden bıçaklanarak öldürülen Bolu İl Genel Meclisi'nin CHP'li üyesi 56 yaşındaki
Fahrettin Tanyar'ın eşi 44 yaşındaki Serap Tanyar, ‘Cinayete azmettirmek' suçundan tutuklandı. Fahrettin Tanyar'ın dolabından
alınan 2 av tüfeği de evine 150 metre uzaklıktaki parkta bulundu.
KONYA'nın Karatay İlçesi'nde, Bekir Sarı (30) bıçaklanarak öldürüldü. Ağır yaralı halde ambulansla kaldırıldığı hastanede polise,
kendisini bıçaklayanın yakın arkadaşı U.Ö. (33) olduğunu söyleyen Bekir Sarı, 10 dakika sonra hayatını kaybetti.
KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek'te iki gün önce düşen uçakta yaşamını yitiren Türk yolcu Mehmet Şahin'in, İzmir'de uzun yıllar
öğretmenlik yaptığı, emekli olduktan sonra ise Kızgızistan'da evlenerek oraya yerleştiği ortaya çıktı.
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelin yöneticileri, Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tekvondo dalında gümüş madalya
kazandıran ve Şırnak'a beden eğitim öğretmeni olarak atanan Azize Tanrukulu'na 1 yıl ücretsiz konaklama ve tüm spor
imkanlarından yararlandırma sözü verdi.
Güngören'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Euro karşısındaki yükselişi geçtiğimiz günlerde duran dolar yeniden harekete geçti. Euro karşısında hızla yükselen dolar, bir
hafta aradan sonra son altı ayın zirvesine çıktı.
Bitlis'in Mutki ilçesinde çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü 5 korucu şehit oldu.
Amasra'da “Denizkurdu Tatbikatı” sırasında 15 Nisan 1993'te kaybolan ve 8 ay önce denizde cesedi bulunarak, DNA testi
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sonucu teşhis edilen Sualtı Taarruz Komandosu (SAT) Dz. Kd. Üsteğmen Arif Ekmekçi, İstanbul'da törenle toprağa verildi.
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Terör örgütü PKK'nın Güney Kıbrıs sorumlusunun örgüte ait olduğu belirtilen 100 bin avroyu alarak kaçtığı öne sürüldü.
NATO, Rusya'ya rest çekti. Ardından Rusya da müthiş bir atak yaptı. Şanghay İşbirliği Örgütü, gözlerden uzak, yarın
Tacikistan'da toplanıyor. Ağır topların Rusya, Çin, İran ve Hindistan'ın olduğu bu toplantıyı Batı dünyası tedirginlik içinde
bekliyor. ABD'ye karşı blok oluşturma zirvesinin mimarı olarak ise yine Rusya Başbakanı Putin'in adı geçiyor
Org. İlker Başbuğ Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan devir teslim töreni ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Org. Işık
Koşaner'e devretti. Devir öncesi Başbuğ bir konuşma yaptı.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK terör örgütü mensubu ‘Kendal Polat' kod
adlı 26 yaşındaki Adnan Donuk'un cenazesi Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ne bağlı Çomak Köyü'nde toprağa verildi. PKK mitingine
dönüşen cenazeye, izin kullanarak köye geldiği belirlenen teröristin Kastamonu'da vatani görevini yapan asker kardeşi 21
yaşındaki Veysi Donuk da katıldı. Üzgün olduğu görülen kardeş Donuk gazetecilere konuşmazken, cenazeye katılanlar, “Artık
kardeş kanı akmasın. Bu ülkede annelerin ağlamasını istemiyoruz” dedi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen biri İsveçli diğeri Finlandiyalı 2 turist kız, tecavüze uğradıkları iddiasıyla jandarmaya
başvurdu. Yapılan kontrollerde kızların tecavüze uğramadığı belirlenirken, bu tür iddiaların sigorta şirketlerinden para koparmak
amacıyla ortaya atıldığı kaydedildi.
Çocuk istismarı vakalaının artması üzerine, bu suçu işleyenler kısırlaştırılacak.
Batman Belediye Başkanı DTP'li Hüseyin Kalkan'ın danışmanı Nesim Turhan'ın bir müteahhitten rüşvet olarak aldığı iddia edilen
14 bin YTL'lik bankadan tahsil ederken görüntülendiği bildirildi.
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri, gemi geçişi nedeniyle bu gece 1 saat süreyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
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Ağustos

2008

Türk Sinemasının "Çirkin Kral"ı Yılmaz Güney aşkı için İstanbul-Eskişehir tren yolunu kestiğini biliyor muydunuz. "Çirkin Kral"
Yılmaz Güney, filmleri kadar kişiliğiyle ve sansasyonlarıyla da Türk sinemasında derin izler bıraktı. Deli dolu tavırlarıyla çoğu
zaman başına iş açan Güney'in maceraları bugün bile arkadaşlarını heyecanlandırıyor. Bunlardan biri de Tuncel Kurtiz.
Deneyimli aktör, Karakalem Dergisi'ne hayatını anlatırken Yılmaz Güney'le ilgili bir anısını anlatmadan geçmedi. Kurtiz'in "Bunu
pek kimse bilmez" dediği olayın başrolünde dönemin Türkiyes güzellerinden Nebahat Çehre var. İşte Kurtiz'in ağzından Çirkin
Kral'ın treni durdurmaya kadar varan macerası:
"Nebahat Çehre'nin kafasına koyduğu rakı kadehine 25 metreden silahla ateş ediyor bir kulüpte. Ve Nebahat taş gibi duruyor
karşısında. Bu olaylardan sıkılan Nebahat kaçıyor evden, Eskişehir trenine biniyor. Yılmaz arabayla takip ediyor treni ve bir
yerde yakalıyor. Treni geçiyor, bir makas bulup arabayı rayların üzerine koyuyor. Açıyor farları, yakıyor sigarayı, bekliyor. Tabii
tren bağırarak geliyor. Yılmaz Güney hiç istifini bozmadan duruyor rayların üzerinde. Makinisler zor bela, çarpmaya ramak kala
durdurabiliyor treni. Kim bu i.ne diyerek hışımla iniyorlar aşağı. Yılmaz Güney'i görünce şaşırıp, 'Hayrola ağabey', diyorlar.
Yılmaz 'İçerde bir emanetim var,onu almaya geldim" diyor.Nebahat Çehre'yi trenden inip götürüyor. 
İSKİ, yarın sabahtan itibaren kentte su alamayan hiçbir bölge kalmayacağını bildirdi.
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MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde minibüsle dağdaki teröristlere gıda ve yaşam melzemesi götürürken güvenlik güçleriyle
çatışmaya giren PKK yandaşlarından 1'i yaralı 2'si ise sağ olarak yakalandı.
Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 31 Temmuz 2006'da atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevini, Orgeneral İlker Başbuğ'a devretti
29

Ağustos

2008

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), aralarında bazı araştırmacıların da bulunduğu bir grup Avrupalı vatandaşın, "Büyük
Hadron Çarpıştırıcı" aleyhindeki başvurusunu reddetti. Alman kaos teorisyeni Otto Rössler'in etrafında bir araya gelen
insanların, AB'nin nükleer araştırma merkezi (CERN)'in 10 eylülde hizmete sokacağı laboratuvarda yapılması planlanan
"parçacık çarpıştırma" deneyine mani olabilmek için salı günü verdikleri dilekçeyi değerlendiren AİHM, başvuruyu bugün
reddetti.
KIRIKALE'deki Makine Kimya Endüstrisi'nde bugün öğleden sonra peşpeşe iki patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama sonucu
boya yapan taşeron firmasından 3 kişi öldü ve 16 kişi de ağır yaralandı. Kırıkkale'ye gelen Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül
ölen işçilerden ikisinin Musa Pehlivalı ve Nazmi Tombak olduğunu açıkladı.
İzmir Valiliği, kamuda çeşme suyu tüketimini yasakladı.
Toplu görüşmelerin 5. turunda hükümet ve memur temsilcileri belirlenen yüzde 4,5 ve yüzde 4 zam oranında anlaşmaya vardı.
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Ağustos

2008

TOKAT'ın Turhal İlçesi'nde düzenlenen festivalde, iyi sabitlenmeyen havai fişeklerin patlaması sonucu AKP Tokat Milletvekili
Dilek Yüksel'in de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde bulunan Hisar Taburu'nda bir askerin silahından kazayla çıkan kurşunlar, Jandarma Çavuş Zekeriya
Demirkaya ile Jandarma Er Erhan Boz'un şehit olmasına neden oldu.
Bakan Eker, Giresun kalite fındığa Eylül ayı için kilogram başına 4 YTL, Ekim-Kasım aylarında kg 4. 5 YTL, Aralık ve sonrası
içinde kg başına 5 YTL müdahale alım fiyatı uygulanacağı açıkladı.
Eski Başbakan Yardımcısı ve Yeni Oluşum Hareketi Lideri Abdüllatif Şener, partisini 2009 yılında kuracağını ve yerel seçimlere
girmeyeceğini açıkladı.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, üç gün önce yaşamını yitiren Türk edebiyatının ustalarından şair, yazar, ressam İlhan Berk,
törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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Ağustos

2008

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Salim
Güneş'in Ordu'daki evinde yas var. BİNGÖL'ün Yedisu İlçesi'ndeki Jandarma karakolunun nöbet noktalarına saldıran PKK'lı
teröristlerin ateşle 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Askerlerin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, PKK'lı 2 terörist ölü
ele geçirildi.
Ağrı'nın Patnos ilçesi yakınlarında İran plakalı bir yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı, kazada otomobil içindeki 5 kişinin
öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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TARIM ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in fındık taban fiyatını açıklamasından birkaç saat sonra dün gece AKP Karasu ilçe
teşkilatı, kimliği belirsiz kişilerce taşlandı.
İZMİT'te mide ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede kurtarılamayan MHP Milletvekili Cumali Durmuş'un da yeğeni olan 18
yaşındaki Arzu Yaşar'ın ölümünde doktorların ihmali olduğu iddia edildi.
1

Eylül

2008

Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün 4'te 1'inin nilüferlerle kaplanması yörede endişe yaratıyor.
Dünya Barış günü nedeniyle, Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na yüzen 13 yaşındaki Buse'yi sahilde hiçbir Yunanlı
yetkili karşılamadı. Barış için dev dalgalarla boğuşan Buse'yi yalnızca sahilde güneşlenen turistler alkışladı.Yunanlılar'ın bu
'ayıbı' oldukça tepki çekti.
Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen festival sırasında ateşlenen maytabın protokol bölümüne sıçraması sonucu aralarında AKP
Tokat Milletvekili Dilek Yüksel'in de bulunduğu 13 kişinin yaralandığı olayın ardından, Turhal Belediyesi bir daha böyle bir olayla
karşılaşmamak için kurban kesti. 
10 Eylül'de "asrın deneyi" yapılacak. "Büyük Patlama" (Big Bang) teorisini doğrulayacak deney için bilim adamları uyarıyor:
"Dünyayı yutabilecek mini kara delikler ortaya çıkabilir."
Gürcistan konusunda olağanüstü zirve toplantısı yapan Avrupa Birliği (AB), Rusya ile stratejik ortaklık anlaşması için yapılacak
tüm müzakereleri erteleme kararı aldı.
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin askerlerin geçiş yoluna döşediği mayın, arama taraması yapan askerler tarafından
son anda farkedilerek imha edildi.
İstanbul'da çok sayıda vatandaş, dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla ilk iftarlarını Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde yaptı.
Derleyenin notu: 2010 yılında da Türkiye manzarası farklı değil
40 kadar PKK'lı Bingöl'ün Yedisu İlçesi yakınlarındaki jandarma mevziine baskın yaptı. İlk ateşte 4 asker şehit düştü. Takviyenin
de gelmesiyle 1.5 saat süren çatışmanın ardından PKK'lılar 2 ceset bırakarak kaçtı. PKK'lıların askerleri kaçırmak istediği tahmin
ediliyor.

2

Eylül

2008

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sıcaklığın 44 dereceyi bulduğu kenti nasıl soğutacağını buldu. Adana havadan dev
pervanelerle serinletilecek. Derleyenin notu: Türkün kıvrak zekası!? 
Rusya Başbakanı Vladimir Putin, ABD'nin Gürcistan'a insani yardımı neden son sistem füzelerle donatılmış donanma gemileriyle
getirdiğinin merak konusu olduğunu söyledi ve buna Rusya'nın bir yanıtının mutlaka olacağını bildirdi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, tutuklanan kurmay pilotla ilgili açıklama yaptı.
İngiltere'de gazeteler, üç küçük çocuğunu evde yalnız bırakıp balayına giden Türk kadınını yazıyor.
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GİRESUN'un Dereli İlçesi Kümbet Yaylası'ndaki PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren askerlerden Uzman Çavuş Murat Gürel'i şehit
etti.
Petrol fiyatlarındaki düşüş hız kesmiyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün itibariyle 105 dolar sınırına kadar gerilerken,
son 5 ayın dibine indi.
KAMUOYUNU sarsan ve derin devlet ilişkilerini ortaya çıkaran Susurluk kazasında ölen ülkücü Abdullah Çatlı'nın kullandığı GSM
numarası Denizli'de emekli cami imamı 48 yaşındaki İbrahim Tunalı'nın, başına dert açtı. Kullandığı numarayı tanımadığı bir çok
kişinin aramasından, mesaj atmasından rahatsız olan ve gelen aramalarla baş edemeyen emekli imam cep telefonunu satma
kararı aldı. 
ABD ve NATO üyesi ülkelere ait gemilerin Gürcistan'a insani yardım için Boğazlardan geçerek Karadeniz'e demirlemesi gerilimli
günler yaşayan Rusya ile Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri Komutanları bir araya geldi.
İmar izni için 1 milyon dolar aldığı öne sürülen AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli partideki görevinden istifa etti.
Yolsuzluk iddialarıyla haftalardır Türkiye'nin gündemine oturan Şaban Dişli'nin dün gece yarısı biten AKP MYK toplantısından
sonra görevinden ayrılması dikkati çekti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Türkiye'nin bütünlüğüne ve ulusal birliğine yönelik etnik bölücü terörün,
küreselleşmenin yarattığı imkanlardan da yararlanarak, ülkenin güvenliğini ve huzurunu tehdit etmeye devam ettiğini
belirterek, “Etnik terör, hukuk devletinin ve demokrasinin sağladığı özgürlükleri istismar etmek suretiyle amacına ulaşmak
istemektedir” dedi. Boğazlardan Karadeniz'e geçiş yapan ABD ve NATO gemileri büyük tehlike atlatmış. Nasıl mı? İşte inanılmaz
öykü. İçinde Amerikan gemilerinin de bulunduğu bir grup NATO gemisinin Gürcistan'a yardım götürmek için Rusya'nın yoğun
tepkisine rağmen, boğazlardan geçişi dünyada büyük olay olmuş, Türkiye'de de tartışma yaratmıştı. Tartışmalara rağmen
Amerikan askeri gemileri boğazları geçerek Gürcistan'a gitti ve yine boğazları kullanarak bugün de geri döndü. NATO
gemilerinin bu geçişleri sırasında herhangi bir sorun yaşamamalarına rağmen aslında büyük bir tehlike atlattıkları ortaya çıktı.
Tehlikenin adı ise Çanakkale'yi dünyaya geçilmez kılan tarihi mayın gemimiz Nusrat idi… Nusrat gemisinin Çanakkale savaşı
sırasında boğaza döşediği 23 mayından ikisi bugün Kabatepe Limanı açıklarında tesadüfen bulundu. Mayınlardan biri SAT
komandoları tarafından patlatıldı, diğeri ise incelemeye alındı. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği iftarı “siyasi emrivaki”ye
dönüştürdü. Gökçek önümüzdeki yerel seçimlere hazır olduğunu söyleyerek iftarda Başbakan'a kendi adaylığını açıklaması için
bir emrivaki yapmak istedi. Ancak Başbakan bu pası almadı.
3

Eylül

2008

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde cinnet geçiren eski uzman çavuş, ayrı yaşadığı eşinin annesi ile kahvehanede oturan 3 kişiyi
otomatik tüfekle öldürüp, intihar etti.
Genelkurmay Başkanlığı'nın emriyle Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'nin Ergenekon operasyonu kapsamında
tutuklu bulunan Eruygur ve Tolon paşalara yaptığı sürpriz ziyaret
Ramazan aylarında hat safhaya çıkan 'mahalle baskısı' bu kez yüzünü İstanbul'un en sakin semtlerinden Moda'da gösterdi. Gece
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yarısı sokakta bira içen 17-18 yaşlarında iki genç, üç kişinin saldırısına uğradı.
Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 6 Eylül'de Ermenistan'a gideceğini açıkladı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesi'nde fındık taban fiyatının açıklanmasından sonra aralarında 2B nedeniyle fındıklarını TMO'ya teslim
edemeyenlerin de olduğu bin kadar fındık üreticisi FİSKOBİRLİK Genel Başkanının bürosunu taşlayıp, AK Partinin tabelasını
indirmek istedi.
Almanya Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Heinz Fromm, terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da siyasi açıdan tanınmak istediği için
Avrupa ülkelerinde şiddete başvurmadığını söyledi.
Enerji Bakanlığı Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi'ne (TEDAŞ) sattığı
elektriğin satış fiyatının 1 Ekim'den itibaren yüzde 34 oranında artırılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK)
başvurdu.
Yaklaşık 3 milyon öğrencinin dersbaşı yapacağı İstanbul'da, Büyükşehir Belediyesi trafikte sorun yaşanmaması için bazı
önlemler aldı.
Ağustos enflasyonunda büyük bir sürpriz gerçekleşti. Buna göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yüzde 0.24, Üretici Fiyatları
Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2.34 oranında geriledi. Piyasada TÜFE'nin yüzde 0.25, ÜFE'nin ise yüzde 0.50 oranında artması
bekleniyordu.
4

Eylül

2008

Yapılan son zamlarla bir kaymakamın maaşı 2699, mühendisin 2268, öğretmenin 1680, başkomiserin 2187, uzman doktorun
2210, hemşirenin 1412, araştırma görevlisinin 1687, şube müdürünün ise 1849 YTL oldu. Ancak, dün gelen yeni bir zam haberi
kaymakamdan memura yüzbinlerce üst düzey devlet memurunu kıskandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı zamla en
düşük İETT şoförlerinin maaşını 2 bin 268 YTL'ye yükseltti. 
Düzce´nin Gümüşova İlçesi Tem Otoyolu´nda İspanyol turistleri taşıyan otobüs TIR´a arkadan çarptı. 20 kişinin yaralandığı
kazada otobüs içinde sıkışan 4 turist, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Sivas'ta, “Bu ülkenin birliğinin,
dirliğinin asla bozulamayacağını bir kez daha bütün dünyaya ilan ediyorum” dedi.
ERZİNCAN'ın Kemah İlçesi'ne bağlı Olukpınar Köyü yakınlarında 9 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda PKK'lı teröristlerin 60
kilo patlayıcı kullandığı ortaya çıktı.
Dolar kurunda hafta başında başlayan yükseliş, eksi çıkan enflasyona rağmen sürüyor. Sabahki hareketin ardından dolarda
yükseliş yeniden hızlandı. Dün sürpriz enflasyon rakamlarının ardından serbest piyasa kapanışında 1.2075'ye gerileyen dolar
bugün sabah önce 1.22'ye dayandı, öğleden sonra ise 1.2270 YTL'ye kadar yükselerek yaklaşık son iki ayın zirvesine tırmandı.
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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Egemen Bağış geçtiğimiz günlerde partideki görevlerinden istifa eden
Şaban Dişli için yargısız infaz yapıldığını belirterek, “Ortada daha hiçbir ifade ve suç olmadığı halde ve yargısız infaz yapıldı”
dedi.
Artık Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya 2,5 saat yerine 38 dakikada erişebilecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Diyarbakır'da 19 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle yaklaşık 1.5 saat görüştü.
5

Eylül

2008

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ''alkollü içki satan dükkan ve mekanların denetlenmesi için'' ÖZEL TİMLER kurulmasını
kararlaştırdı. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Eryılmaz, ''Alınan bu karar Meclis'in CHP'li üyelerinden saklanarak alındı. Dava
açacağız'' dedi.
"3 gün önce Marmaris'teki ablasını aramış, konuşmuşlar. Kızım beni aradı, 'Baba kardeşimi bir ara, seni özlemiş' dedi.
Arayamadım... Kontörüm yoktu..." İnsanın boğazına yumruk gibi tıkanan bu sözler bugün uzaktan kumandalı mayınla Şırnak'ta
şehit edilen Er İlyas Güzel'in babasına ait... O gün arasaydı oğluyla son kez konuşacaktı... İşte o baba kontörü olmadığı için
oğluyla son kez konuşamadı...
SAKARYA'nın Kocaali İlçesi'nde, arazileri 2 B kapsamında olduğu için yetiştirdikleri fındıkları belge ibraz edemediklerinden
Toprak Mahsülleri Ofisi'ne (TMO) veremeyen, tüccarların da 4 YTL taban fiyat belirlenmesine rağmen kendilerine çok düşük fiyat
teklif etmesine sinirlenen fındık üreticilerinin hükümete tepkisi bugün de sürdü.
Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs'ta “garantilerin kaldırılması” görüşünü yineleyerek, “Kıbrıslılar artık vasiliği
kabul edemezler. Ana vatanlardan bağları koparma zamanıdır” dedi.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi, Dağlıca Bölgesi'nde PKK terör örgütü tarafından önceden döşenen bir mayının uzaktan
kumandayla patlatılması sonucu bir asker şehit oldu.
Zeytinburnu'nda 58'inci bulvarda bir patlama meydana geldi. Patlamaya yol kenarında bulunan ağaca bırakılan paketin neden
olduğu öğrenildi.
Ankara Barosu avukatlarından Erdal Güzel, trafikte tartıştığı bir minibüs sürücüsünün “kendisine hakaret ederek saldırdığı”
iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Erdal Güzel, avukatı Asım Kılıç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunarak, Cumhuriyet Savcısı İlhan Ayaz'a ifade verdi. Güzel, ifadesinde, sabah saat 09.45 sıralarında, Sıhhiye'de otomobiliyle
seyir halindeyken, bir minibüsün önünde aniden durduğunu, bunun üzerine “ne yapıyorsun” anlamında el hareketi yaptığını
kaydetti. Daha sonra yoluna devam ettiğini anlatan Güzel, kırmızı ışıkta durduğu sırada, “otomobilinin kapısını açan minibüs
sürücüsünün kendisine küfrederek, 'hem sigara içiyorsun, oruç tutmuyorsun hem de korna çalarak artistlik yapıyorsun' diye
saldırdığını” iddia etti.
GAZİANTEP'te ramazan ayı nedeniyle yapılan operasyonda cami önlerinde dilenen 15 kişi gözaltına alındı. Bir dilencinin
üzerinden 8 cumhuriyet altını ile 2 bin 176 YTL çıktı.
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Ankara'da, Çubuk-1 Barajı Gölü havzasında içinde çok sayıda mermi olan bir çuval bulundu.
6

Eylül

2008

ŞIRNAK'da teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit düşen Uzman Çavuş 40 yaşındaki Mustafa Aliyazıcıoğlu,
Trabzon'da 5 bin kişinin katıldığı törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermenistan'a gitmesiyle ilgili CHP
Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eleştirilerine ilişkin, “Baykal'ın cemaziyel evvelini çok iyi biliriz ve cemaziyel evvelini de çok iyi
bildiğimiz için yıllar yılı bu ülkede özellikle sözde soykırıma karşı mücadele vermiş olan Cumhurbaşkanımıza karşı böyle bir
yakıştırmayı yapmasını tasvip edemeyiz” dedi.
AYDIN Doğan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AKP Güngören İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında kendisine yönelik
sözlerine yanıt verirken, “Ben bu yaşıma kadar ahlakımla ve şerefimle geldim. Ahlakım konusunda sicil amirim Başbakan
değildir. Ahlakımın hesabını hem bu dünyada hem öteki dünyada alnımın akıyla veririm” dedi.
Küresel ısınmanın, artan uçak kazalarında payı olabileceği bildiriliyor. İngiltere Pilotlar Birliği, yeni düzenlemeler nedeniyle
uçaklara daha az yakıt konduğunu ve bu yüzden güç kaybı ve buzlanma yaşanabildiğini bildirdi.
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Aşağı Alican köyünde cinnet getiren kişi, babası, ağabeyi ve yengesini öldürüp annesi ile
kardeşini yaraladıktan sonra intihar etti.
BATMAN'daki kamu kurum ve kuruluşları açılan ihaleleri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirdikleri gerekçesiyle polisin
yaptığı ‘Zıpkın' adı verilen operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı. Operasyon kapsamında aralarında AKP
Batman İl Başkanı Ömer El'in de bulunduğu 4 zanlı hakkında yakalama emri çıkarıldı. Malatya'da bulunduğunu belirten İl
Başkanı El, olayla ilgisinin bulunmadığını, pazartesi günü ifade vereceğini söyledi.

7

Eylül

2008

Son yıllarda önemli silahlarla donatılan Mehmetçik, Türk savunma şirketlerinin öncü kuruluşları arasında yer alan Aselsan'ın
ürettiği termal silah dürbünü ile terörle daha etkin mücadele edecek.
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Başbakan Tayyip Erdoğan, dün Almanya Deniz Feneri e.V. davasının iddianamesinde kendisine para gönderildiği yolundaki
iddiaların iftira olduğunu söyledi. Erdoğan, bu iddiaların üzerine gideceğine, yine hedef şaşırtarak bunları gündeme getiren ve
haber yapan gazeteleri ve iddiaların, doğru olup olmadığını soran CHP Lideri Baykal'ı çok ağır bir dille suçladı.
AYDIN Doğan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki gündür İstanbul'da AKP kongrelerinde kendisine ve Doğan Grubu'na
yönelik suçlamalarına, dün yazılı açıklamasının ardından bugün de televizyonda yanıt verdi. Başbakan Erdoğan'ın demokrasiyi
içine sindirmesi gerektiğini söyleyen Aydın Doğan, “Türkiye krallıkla mı, demokrasiyle mi idare ediliyor bunu öğrenmek lazım.
Bizim yayın organlarımızda biat kültürü yok. Biz biat etmeyiz” dedi.
Ulusal Programı sunmak için siyasi parti liderlerinden randevu talep eden Dışişleri Bakanı Ali Babacan'a Deniz Baykal'ın ardından
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de randevu vermedi.
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ABD yönetimi, geçen yıl patlak veren emlak krizinden çok kötü etkilenen dev "mortgage" şirketleri Fannie Mae ve Freddie
Mac'in denetimine, daha büyük bir krizin çıkmaması amacıyla el konulduğunu duyurdu.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi kırsalında bir grup PKK'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 üstteğmen, 2 er ile
3 köy korucusu şehit oldu, 2 er de yaralandı.
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Yargıtay Başkanı yargı açılış yılında önemli mesajlar verdi. Ancak uyarılarının hedefinde hükümet vardı.
Onunla mücadele 37 yıl ve 200 milyar dolara mal oldu. Alt edileceği sanıldı. Ama sadece ABD'de hala günde üç uçak dolusu
insanı öldürüyor. Aynen ABD Başkanı Bush'un 2001'de "teröre savaş" ilan etmesi gibi, Başkan Nixon da 1971 yılında "Kanserle
savaş" ilan etmişti. İşte o günden bu yana, insanlığın kabusu olan bu hastalğı alt etmek için insanlık tam 37 yıl ve 200 milyar
dolardan daha fazla para harcadı. Milyonlarca araştırma yapıldı. Sadece geçen sene 1.5 milyon akademik makale yayınlandı.
Sonuç, beklendiği gibi değil.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması ve yapımı tamamlanan okulların toplu açılışı
dolayısıyla Gaziantep'in Şehitkamil İlçesindeki Adnan A.Ş. İlköğretim Okulunda düzenlenen törende konuşma yaptı. İşte
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
- Bir medya grubu sıkılmadan utanmadan bu icraatları yapan hükümete iftira atıyor.
- Bu medya patronu benim belediye başkanımla oturup konuştu mu? Bilginin gerçeğini aldı mı, almadı? Çünkü onların
mantığında iftira at tutmasa iz kalır mantığı var.
- Bugüne kadar bu kervanı böyle götürdünüz ama bugünden sonra götüremeyeceksiniz.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e ile ilgili
soruşturma başlatıldığını açıkladı.
ELAZIĞ'ın Karakoçan İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, bir asker şehit oldu. Arıcak
İlçesi'nde çıkan çatışmada ise 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğan Medya Grubu ve Aydın Doğan'ı Deniz Feneri
davası ile ilgili haberler nedeniyle ağır dille eleştirmesine tepki gösterdi. Çelebi, “Sayın Erdoğan şantaj yapmak yerine görevini
yapmalıdır” dedi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulunca yapılan açıklamada, “Türkiye, çok partili döneme geçildiği günden bu
yana çok seslilik ve ifade özgürlüğü konusunda en bunalımlı süreci yaşamaktadır” denildi.
Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, “Doğan Medya Grubunu hedef alan suçlamaların medyaya dönük yeni ve kısıtlayıcı
politikaların habercisi olabileceğini gördüklerini” öne sürdü.
VAN'dan İran'a gitmek üzere hareket eden yolcu otobüsünün Ağrı'nın Tendürek Dağı geçidinde aşırı hız nedeniyle şarampole
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yuvarlanarak takla atması sonucu karayolu kan gölüne döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 14 yolcu öldü, 23 kişi de yaralandı.
Kaza nedeniyle Karayolu uzun süre ulaşıma kapandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, gece yarısından sonra faaliyet gösteren iş yerlerini “sağlık, gürültü, yangın ve iş yerlerinin
çalışma saatlerinin denetimine” yönelik 11 Haziran 2008 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararı iptal etti.
Anayasa Başkanı Haşim Kılıç, “AKP hakkındaki kapatma davasının gerekçesinin Ekim ayının ilk haftasını bulacağını” söyledi.
GP Genel Başkanı Cem Uzan'a, Başbakan Erdoğan'a hakaret davasında mahkeme kararını verdi.
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Alman Sol Parti Milletvekili Prof. Dr. Hakkı Keskin, Almanya'da görülmekte olan Deniz Feneri davasıyla ilgili açıklamasında,
“Deniz Feneri benzeri soygunlara yasal önlemlerle artık izin verilmemeli ve sorumlular ağır cezalara çarptırılmalıdır” dedi.
Deniz Feneri Derneği Başkanı Engin Yılmaz, Almanya'da hakkında yolsuzluk davası açılan Deniz Feneri e.V Derneği'nden
kendilerine para transferi olduğunu doğruladı ancak bu dernekle bir bağlantılarının olmadığını söyledi.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda çoğunluk hisseyi elinde bulunduran yabancı yatırımcılar yeni bir atağa geçti. Son
günlerde hisse alımları dikkat çeken yabancı yatırımcılar sadece dün 112 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Merkez Kayıt
Kuruluşu'nun verilerine göre borsadaki yabancı payı ağustos ayı sonundan bu yana istikrarlı bir artış gösteriyor. Ağustos
başında yüzde 70 seviyesinin altına düşen borsadaki yabancı sahipliği, 27 Ağustos'tan itibaren yoğunlaşan alımlarla yeniden
yüzde 70 seviyesine dayandı. 27 Ağustos'ta yüzde 68.85 olan yabancı payı geçtiğimiz hafta sonu itibariyle yüzde 69.51'e
çıkarken, dünkü 112 milyon dolarlık alımla yüzde 70' i geçebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan yabancıların elindeki hisse
senetlerinin değeri de aradan geçen 10 günlük dönemde 61 milyar 284 milyon YTL'den 63 milyar 612 milyon YTL'ye tırmandı.
Bir başka ifade ile yabancıların elindeki hisselerin değeri 10 günde 2 milyar 328 milyon YTL artış gösterdi. TÜRKİYE
YURTDIŞINDAN AYRIŞIYOR. Yabancıların bu yoğun ilgisini değerlendiren Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan
Uskuay, önemli bir noktaya dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta gelişmekte olan ülkelerde yaşanan düşüşe karşı yabancıların
Türkiye'ye ilgisinin artmasının sürpriz olmadığını belirten Uskuay, Türkiye'nin pozitif anlamda rakiplerinden ayrıştığını kaydetti.
Uskuay, "Evet Türkiye ayrışıyor. Tıpkı, 2006 Mayıs'ta ayrıştığı gibi. 2006 Mayıs ayında Bovespa/İMKB eşitliği bir sonucunu
verirdi. Bugün 1.26 sonucunu veriyor. Bovespa yüzde 26 oranında bizden ayrışma gerçekleştirdi. Bu farkın sebebi, Brezilya yer
altı kaynakları olan ve yer altı kaynaklarını dünyaya ihracat ederken Türkiye'nin yer altı kaynaklarını ithalat etmesidir. Birinin dış
ticaret fazlası rekor kırarken, diğerin dış ticaret açığı rekoru kırmasıdır yüzde 26 fark" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece, bir rehber eşliğinde “öfke kontrol sistemi”
programına katılma ile “öfke kontrolü” ve “kişisel gelişim” konularında 5 yayın okuma cezasına çarptırılan Genç Parti (GP) Genel
Başkanı Cem Uzan yazılı bir basın açıklaması yaptı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'na Mehmet Büyükekşi seçildi.
Deniz Feneri'yle ilgili yolsuzluk iddialarının AKP Hükümeti'ne uzanmasının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli de bir açıklama
yaparak sert tepki gösterdi.
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CHP lideri Deniz Baykal, İzmir'in kurtuluşunun 86. yıldönümü nedeniyle geldiği İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni kurulan 23 üniversiteye rektör atadı.
İZMİR'in Buca İlçesi'nde, özel ders verdiği 8 yaşındaki kız öğrencisi C.S.'yi taciz ettiği ileri sürülen öğretmen 50 yaşındaki
Mustafa B., olaydan haberdar olan ailenin eve kurduğu gizli kameraya yakalandı.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) yapımı yıllar süren ve evrenin oluşum sırlarını ortaya çıkarması beklenen
dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” nın (Large Hadron Collider-LHC) ilk safhası başarıyla
tamamlandı.
Alanya Belediye Meclis Üyesi Hilmi Arıkan, turistlerin sokak ve alışveriş merkezlerinde mayo ve bikiniyle dolaşmasının
yasaklanmasını istedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabında, bebek katili, terör
örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının anlatılmasının eğitim camiasını şoke ettiğini” bildirdi.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Hakkari Dağlıca baskınında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Uysal adına memleketi
Antalya'nın Manavgat İlçesi Çardak Köyü'nde yaptırılan okulun açılışına katıldı. Okul açılışında ise şehit annesi ve Bakan Şahin
arasında duygusal anlar yaşandı.
Almanya'da devam eden Deniz Feneri davasının dördüncü duruşmasında Başbakan Erdoğan'la ilgili iddiaları gündeme getiren ve
savunan avukata hakim sert uyarıda bulundu.
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Kaçakçılar tabuttan, direksiyon simidine, ayakkabı tabanından, kalorifer peteğine, biblodan ampule kadar pek çok eşyayı zula
olarak kullanıyor. 
Bazı anne ve babalar bugün özellikle anaokulu, ilköğretim birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören çocuklarını okularına
göndermediler. Nedeni çok şaşırtıcı: Son yılların en büyük bilim projesi olarak gösterilen, "Yüzyılın Deneyi-Büyük Patlama"...
Evet, bu patlamadan ve söylentilere göre olası sonuçlarından korkan hassas anne babalar İsviçre'de yerin 100 metre altında
gerçekleştirilecek deneyde, "Ne olacaksa benim yanımda olsun" diyerek çocuklarını okula göndermediler. 
KARS'ın Kağızman İlçesi'ndeki Şehit Refik Cesur Pansiyonlu İlköğretim Okulu'nun (PİO) bahçesindeki foseptiğe düşen 5'inci sınıf
öğrencisi Mahsun Karaşal öldü. Öğrencinin cesedi 4 saat süren çalışmalar sonucu düştüğü çukurdan çıkarıldı. Derleyenin notu:
çok acı ama bir Türkiye gerçeği. IHMAL!
İZMİR´in Aliağa İlçesi´ne bağlı Yeni Şakran Beldesi´nde, taşımalı sistemde eğitim gören öğrencileri taşıyan servis midibüsünün
devrilmesi sonucu ikisi kardeş dört öğrenci yaşamını kaybetti, 24´ü öğrenci toplam 26 kişi de yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir ilköğretim okulunun tuvaletinde 20'den fazla kene bulundu.
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Ermenistan'ın, Türkiye'ye 2009 yılı başından itibaren elektrik satacağı bildirildi.
ALMANYA'da yapılan ‘Deniz Feneri' operasyonu ve hazırlanan iddianame, ülkede de tartışma konusu oldu.
Başbakan Erdoğan Türkiye'de asıl mahalle baskısının 'içki içmiyorum' diyenlere yapıldığını iddia etti ve Moda İskelesi'nde
uygulanan içki yasağını protesto edenlere kızdı: "Bunlar hayatı o şişenin içinde görenlerdir"
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Doğan Yayın Holding A.Ş, "mevcut durum itibariyle şirketten ve/veya iştiraklerinden SPK tarafından istenen herhangi yeni bir
belge veya bilgi bulunmadığını" duyurdu.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de evrenin yeniden oluşumunu canlandıracak deney, "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı"nın
çalışmasıyla dün başlatıldı. Yapılan deneyin ardından dünyanın dört bir yanında meydana gelen büyük depremler, oluşan
depremlerin deneyle ilgili olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM lokantasının servis takımlarının Deniz Feneri Derneği'ne verildiğini
doğruladı, “çalışmalarını başarılı bulduğumuz için kendilerine TBMM Üstün Hizmet Ödülü de verdim. Bunların
Almanya'daki dernekle ilgilerinin olmadığı söylendi. Almanya'dakiler şaşırıp yoldan çıktılarsa Allah belalarını
versin” dedi.
Terörle mücadele toplantısında, terörle mücadelenin güvenlik, hukuki, ekonomik, sosyo-kültürel, psikolojik ve uluslararası
boyutlarının incelendiği ve bu alanlarda devletin ilgili unsurlarını hangi yapı ve yaklaşımla ilave katkılarda bulunabileğinin
değerlendirildiği bildirildi.
Yurtdışında yaşanan dalgalanmanın içerideki risk faktörleri ile birleşmesi borsayı kötü vurdu. Dolar da son dört ayın zirvesine
tırmandı.
Malatya'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Teşhisiyle Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören 32 yaşındaki Ömer
Pektaş hayatını kaybetti.
İstanbul'da Ekim ayında düzenlenecek “Dünya Medeniyetler Kraliçesi (Miss Civilization Of The World) Yarışması”nın tanıtımı
yapıldı.
DOĞAN Grubu ve Aydın Doğan aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat
aleyhine 1 Milyon YTL'lik dava açılıyor.
‘Beyaz yaka' adı verilen operasyonda, aralarında doktorlar ve sağlık personelinin bulunduğu 150 kişi gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar arasında Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi S.Ö. de var.
KONYA'da köpeğin peşinden koştuğu sırada girdiği boş arazide henüz belirlenemeyen bir katı atık maddeye temas eden 16
yaşındaki Hüseyin Doğan'ın kolları ve bacakları yandı. Yeni Marangozlar Sitesi'nde atık madde bulunan arazide daha önce bir
kişinin ve bir köpeğin de ayaklarının yandığı ortaya çıktı.
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Sakarya'da kurduğu vakıfla, 31 yıldır yetiştirme yurdunda kalan çocuklara yardım eden, eğitimlerini karşılayan, üniversiteyi
kazanan çocukların tümünün okumasını sağlayan 77 yaşındaki Pakize Tuğcu, yurt çocukları arasında “Pakize Anne” olarak
anılıyor. Derleyenin notu: Allah sizin gibi insanlardan razı olsun!
DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde Ramazan ayı nedeniyle, hasta refakatçılarına sabah verilmesi gereken kahvaltının geceden
dağıtılması tepki topladı. Derleyenin notu: Yahu sana ne, kardeşim oruç tutarım, tutmam sana ne!!!
Eski Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Mehmet Ağar, iftar yemeğinden sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Dünyadaki sanal dolandırıcılık en tanınmış ismi olduğu belirtilen "chaO" lakaplı Türk hacker Çağatay Evyapan Tuzla'daki lüks
villasında yakalandı.
Türk dizilerinin Arap ülkelerinde yoğun ilgi görmesi bu ülkedeki din adamlarını çileden çıkarıyor. Son olarak Suudi Arabistan
Yüksek Şeriat Mahkemesi Başkanı, uydu televizyon sahiplerinin öldürülmesinin caiz olduğunu açıkladı. Derleyenin notu: Recep
Tayyip Erdogan duysun…
Türkiye'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ülkenin ön önemli medya patronu arasında yaşanan tartışma basın özgürlüğüne
gölge düşürdü.
Mersin'de, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ile TEDAŞ'ın taşeron firmalarına
yönelik düzenlenen operasyonda yolsuzluk yaparak devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 50 kişi gözaltına alındı.
Ntvmsnbc sitesinde yer alan habere göre, İşçi Partisi'nin suç duyurusu üzerine Deniz Feneri davasının Türkiye'deki bağlantıları
hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, RTÜK başkanı Zahid Akman'ın soruşturulması için
izin almaya gerek olmadığını ifade etti.
Şanlıurfa'da cinnet geçiren bir kişi, iki çocuğunu öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.
İSTANBUL Eminönü ve Fatih'te sabıkalı kişileri etraflarında toplayarak haraç, gasp, kapkaç ve yankesicilik çetesi kurmak
suçundan yargılanan Naci Yılmaz, 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
BALIKESİR Gazi İlköğretim Okulu'nda birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Esra A. bahçede bulunan tuvalette kimliği belirsiz bir
saldırgan tarafından bıçaklandı. Midesinden darbe alan kız, Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın Ekim ayında yürürlüğe girecek maddeleri ile başta sağlık hizmetlerinin
finansmanı olmak üzere sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, “(Yüzyılın iyilik hareketi) diye başlayan eylem, insanların temiz dini duyguları
istismar edilerek "yüzyılın soygun hareketine" dönüşmüştür” dedi.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Beyoğlu İlçe Kongresi'nde Aydın Doğan ve Doğan Grubu'yla ilgili sözleri üzerine Doğan
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Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan şu açıklamayı yaptı:
"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğan Grubu'na karşı artık mutat bir uygulama haline getirdiği ve her hafta partisinin bir
kongresinde tekrar ettiği mesnetsiz suçlamalar, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatına yakışmamaktadır. Demokratik bir
ülkenin başbakanının, parti mitinglerinden bir medya grubunu hedef göstererek sindirmeye çalışması, kabul edilebilir bir tutum
değildir. Tarih, bu tutumun vahim sonuçlarını gösteren pek çok örnekle doludur.
KAÇAKÇILIK SUÇLAMASI YALAN:
Sayın Başbakan, bugünkü parti kongresinde grubumuzu kağıt kaçakçılığıyla suçlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 yıldır
sürdürdüğü incelemede kaçakçılık iddiası yoktur. Kaçakçılık iddiası, bizzat Başbakan ve partideki yardımcısı tarafından
uydurulmuştur. Bu iddiayı atanlar özür dilemelidirler. Aksi takdirde müfteri konumuna düşeceklerdir.
Kağıdın pahalı alındığı iftirası ise 2001 yılında Uzan Grubu tarafından ortaya atılmıştır. Doğan Grubu, buna karşı açtığı davayı
kazanmış, bunun iftira olduğu mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Türkiye'de gazete kağıdını en
ucuz maliyetle temin eden medya kuruluşu Doğan Grubu'dur. Bunu bütün belgeleriyle kamuoyu önünde herkese ispat etmeye
hazırız.
BAYKAL'IN MALVARLIĞI:
Sayın Başbakan, bugünkü konuşmasında CHP lideri Sayın Deniz Baykal ve eşinin malvarlığı ile ilgili iddialara Doğan Yayın
Grubu'nun yer vermediğini de öne sürmüştür. Gerçekler bunun tam tersidir. Örnek vermek gerekirse, bu iddialara ilişkin haber
ve köşe yazıları Milliyet gazetesinin 3 ve 4 Şubat 2006 tarihli nüshalarında geniş bir şekilde yayımlanmıştır.
GAZİANTEP SUÇLAMASI İÇİN:
Sayın Başbakan, Gaziantep Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in , hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına verdiği yanıtlara Doğan
Grubu gazetelerinde yer verilmediğini de ileri sürmüştür. Bu iddia da temelsizdir. Belediye Başkanı'nın savunması Milliyet,
Posta, Radikal gazetelerinde ve Hürriyet gazetesinin başyazısında ve internet sitesinde yayımlanmıştır.
Bunlar yetmediği gibi, daha dün telefonda görüştüğüm Sayın Belediye Başkanı'na konunun tam olarak aydınlatılması için özel
bir araştırma ekibini görevlendirdiğimi bildirdim. Keza, Başkanı kuvvetli bir şekilde savunan köşe yazıları da grubumuzun
gazetelerinde çıkmıştır. Sayın Başbakan ne kadar inkar ederse etsin, bu durum grubumuzdaki çok sesliliğin ve fikir
özgürlüğünün açık bir kanıtıdır.
DENİZ FENERİ OLAYI:
Sayın Başbakan, grubumuza karşı saldırılarını Almanya'da görülen Deniz Feneri Derneği'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin dava
haberlerinin gazetelerimizde yayımlanması üzerine başlatmıştı. Geçen hafta partisinin Güngören ve Bayrampaşa ilçe
kongrelerinde yaptığı konuşmalarda, bu davayla ilgili hiçbir beyanda bulunmayan Başbakan'ın, bugün nihayet kendisini

364

konuya girmek zorunda hissetmesi, bu saldırının gerekçesini haksız kılmıştır. Sayın Başbakan'ın sorumluların suçlarının
kanıtlanması halinde en ağır şekilde cezalandırılmalarını istemesi ve konuyu takip edeceğini söylemesi memnuniyet vericidir. Bu
sözleri saldırıya geçmeden önce söylemesini çok arzu ederdim. Kendisinin bu sevindirici adımı atması özgür ve bağımsız
medyanın çok olumlu bir katkısı olarak görülmelidir.
MEKTUPLARDAN DOLAYI ALNIM AÇIK
Bugünkü konuşmasında, Sayın Başbakan, benim kendisine gönderdiğim bir mektuptan bazı alıntılar da yapmıştır. Bu
mektuplardan dolayı benim alnım açıktır. Kendisi, istediği zaman bu mektupların tümünü kamuoyuna açıklayabilir. Ben de
Başbakan'ın bugün değindiği 19 Şubat 2008 tarihli mektubumdan kısa bir paragrafı kamuoyuna sunuyorum:
İŞTE O MEKTUPTAN BİR PARAGRAF:
“Sayın Başbakan, sizden şimdiye kadar hiçbir özel talebim ve beklentim olmamıştır. Hiç kuşkusuz , hem bir işadamı, hem de
bir yayıncı olarak yasal haklarımı aramak durumundayım. Herhangi bir ayrımcılığa tabi olmadan gerek bürokrasi , gerek
hükümet nezdinde yasal işlerim için izin talebinde bulunmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bana verdiği bir haktır.
Sizin de bu gibi normal işlemleri bir lütuf ya da bir cezalandırma aracı olarak görmemeniz dileğimizdir. Bu, hem hukuk
devletinin hem de hükümetin bütün girişimcilere eşit mesafede davranmak durumunda olduğu serbest pazar ekonomisinin bir
gereğidir.
Mağdur olduğunu söylediğiniz kesimlerin hak ve özgürlüklerini korumaya çalıştığınız kadar , benim de hakkımı , hukukumu
korumak ve güvenliğimi sağlamak durumundasınız. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak sizin görevinizdir.”
BAŞBAKAN ULUSLARARASI KURULUŞLARA HAKARET ETMİŞTİR
Sayın Başbakan'ın bugünkü konuşmasında “mezhebi geniş, karnı geniş” gibi yakışıksız ifadelere başvurmuş olmasını esefle
karşılıyorum. Bu seviyedeki bir üsluba cevap vermek yerine, takdiri yüksek ahlaki hassasiyeti herkesçe malum olan Türk
halkına bırakıyorum.
Sayın Başbakan, konuşmasında kendisini eleştiren saygın uluslararası basın örgütlerine de hakaret etmiştir. Türkiye , bu
üsluba son olarak 12 Eylül askeri yönetimi döneminde tanık olmuştu. Bu vahim benzerliği kendisine hatırlatıyorum.
BAŞBAKAN'IN ÖLÇÜSÜZ SALDIRILARI DEMOKRASİYİ TAHRİP ETMEKTEDİR
Devletin ve hükümetin tüm gücüne ve imkanlarına sahip olan ve dokunulmazlık zırhı ile korunan Sayın Başbakan'ın, tek
güvencesi yasalar ve adalet olan bir kişi ve grubu bu şekilde hedef almasının, imha planları yapmasının, suç kanıtı olduğunu
iddia ettiği bilgi ve belgeleri elinde tuttuğunu ifade ederek ağır baskılara başvurmasının demokratik hukuk devletinde yeri
yoktur. Bu tarz bir siyaset anlayışı Cumhuriyet Türkiyesi'nin hukuk ve demokrasi alanındaki kazanımlarına ters düşmektedir.
Sayın Başbakan'ın başvurduğu ölçüsüz güç gösterileri, kişileri ve kurumları mağdur ederken, ne yazık ki demokrasimizi ve
devletin temelini de tahrip etmektedir.
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BEN SİZİN SİYASİ MUHATABINIZ DEĞİLİM
Her hafta sonu bir parti toplantısında şahsımı ve grubumu hedef alan tek taraflı konuşmalar yapan Sayın Başbakan' a şu
hususu belirtmek istiyorum: Ben, sizin siyasi muhatabınız değilim. İşim de siyaset değil. Benimle ne meseleniz varsa, bir
televizyon kanalında sizinle canlı yayında tartışmaya hazırım.
Bugünkü konuşmanızda sizi destekleyen medyadaki eleştirel seslere de tahammülsüz olduğunuzu gösterip, onlara da gözdağı
verdiniz. Ben, kendi grubumda görüşleriyle mutabık olmadığım pek çok yazarla grubumuzun yayın ilkeleri çerçevesinde
beraber çalışmaya devam ediyorum. Sizin de kendi medyanızdaki yazarlardan başlayarak bütün medyadaki yazarlara aynı
hoşgörüyü göstermenizi dilerim.
YAYIN GRUBUMUZ YILMAYACAKTIR
Sayın Başbakan'ın bu saldırıları yayın grubumuzu yıldırmayacaktır. Grubumuz, Deniz Feneri dahil tüm yolsuzluk olaylarının
üzerine gitme kararlılığından vazgeçmeyecektir.
Son olarak şunu söylemek istiyorum: Avrupa Birliği'ne tam üyelik iddiasındaki Türkiye'de Sayın Başbakan'ın yolunu
aydınlatacak olan isli fener ışıkları değil, hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasi ışığıdır.
KENDİNE YAKIN MEDYA MENSUPLARINA DA YAKINLIĞI GÖSTERSİN
Sayın Başbakan, konuşmasının sonunda “bütün vatandaşlarımız gibi eşit muamele göreceğinizden şüphe duymamanızı özellikle
vurgulamak istiyorum” diye konuşmuştur. Ben de kendisine aynen şunu söylüyorum: Başbakan'dan ve bürokrasisinden kanuni
hakları dışında bir şey isteyen namerttir. Sayın Başbakan'ın aynı eşitlik hassasiyetini kendine yakın medyanın sahiplerine de
göstereceğinden emin olmak istiyoruz. Mesele budur.
Türkiye'nin terörle mücadelede daha etkin olabilmek amacıyla İsrail'den alımına karar verdiği Heron adlı İnsansız Hava Araçları
(İHA) sonunda geliyor. Geçtiğimiz yılbaşında bu yana gelmesi beklenen uçaklar ekimde Türkiye'de olacak.
SAMSUN'da bir dizi inceleme ve açılışlara katılan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Almaya'da halen devam eden ‘Deniz Feneri'
davası ile ilgili sorular, “Biz iktidar olarak her türlü yolsuzluğun usulsüzlüğün üzerine bugüne kadar ciddiyetle gittik bundan
sonra da gideriz. Babamızın oğlu da olsa farketmez. Çünkü bizim partimizin ismi AKP'dir” dedi.
MALİYE Bakanı Kemal Unakıtan vergi kanunlarının değiştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Vergi Kanunu'nu daha
çağdaş, daha basit ve daha anlaşılır hale getiriyoruz. Bazı rant gelirlerini de vergilendireceğiz” dedi.
BALIKESİR Gazi İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi Esra A.'yı (7) okul tuvaletinde para vermediği için karnından
bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan O.K. (14) adliyeye sevk edildi.
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Asrın deneyini gerçekleştiren CERN'in bilgisayar sisteminde "kara delik" çıktı, hackerler dalgasını geçti.
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Mersin'in Tarsus İlçesi'nde bir kahvehane otomobilin içinden kalaşnikofla tarandı. Olayda 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.
Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, “Gelin kime ne kaynak aktardıysanız, bunu Başbakanlık internet
sitesinden açıklayın” dedi.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın Ekim ayında yürürlüğe girecek maddeleri ile başta sağlık hizmetlerinin
finansmanı olmak üzere sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacak.
Manavgat Müftüsü Halil Taş, turistik yerde iman korumanın biraz daha zor olduğunu belirterek, "Bikiniliyi görmek oruç bozmaz
ama sevabı azaltır. Bakışlarına devam ediyorsa o zaman vebale girer" dedi. Taş, turistlerin bikiniyle şehrin ortasında
dolaşmamasının iyi olacağını belirtti. 
Cumhurbaşkanı Gül'ün, Erivan'la "futbol diplomasisi", Ermeni diasporasını etkilememişe benziyor. Ermeni diasporası, bu kez de
Türkiye ve Atatürk hayranı Amerikalı kadın vekil Jean Schmidt aleyhinde kampanya başlattı.
GAZİANTEP'in Oğuzeli İlçesi'nde, aşırı yağmur nedeniyle çöken toprak evde 2 kardeş öldü, anne ile birlikte 2 çocuğu yaralandı.
Baba ise yara almadan kurtuldu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 727. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, "Deniz Feneri" davası
nedeniyle iktidar ve muhalefet arasında yaşanan gerileme üstü kapalı dikkat çekti.
Greenpeace üyeleri, Adana'nın Yumurtalık İlçesi sınırlarında kurulu özel sektöre ait İsken Sugözü Enerji Santrali'ne ithal kömür
taşıyan geminin yanaştığı platforma çıkıp kömür yükleme işlemini durdurdu.
15
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ABD tarihinin en büyük iflası olarak nitelendirilen Lehman Brothers'ı çalışanları da terkediyor. Dünya genelinde 25 binden fazla
çalışanı bulunan Lehman'ın binaları yavaş yavaş boşalıyor. Çalışanlar kutulara doldurdukları özel eşyalarını evlerine taşırken
ilginç görüntüler oluşturuyor.
Piyasalarda yeni hafta büyük bir şokla başladı. Lehman Brothers'ın iflasını açıklaması ile bütün piyasalar domino taşı gibi yıkıldı.
Doktorasını İngiltere'nin ünlü üniversitesi Oxford'da yapan ve Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr İbrahim Belenli
görev yapacağı Hakkari'yi ilk kez gördü.
Petrol fiyatlarında çok sert bir düşüş yaşanıyor.
Beykoz Belediye Başkanı Muharrem Ergül, Serdaroğlu Ormanı'nda gerçekleştirilen Acaristanbul'daki konutların yapı ruhsatlarının
yenilendiğini bildirdi.Çevre Bakanlığı da ruhsatın iptali için yeniden dava açtı.
Mardin'de fındık işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6'sı ağır 14 kişi yaralandı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başabakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Wow
İstanbul Otel'de düzenlenen iftar yemeğinin ardından aynı oteldeki 15. kata çıkarak bir süre görüştü.
Tunceli AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi ve işadamı 37 yaşındaki Ali Aşkın, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Kentte dün akşam
sahibi olduğu kum ocağına giden Aşkın'ın buraya gelen 2 PKK'lı tarafından kaçırıldığı ve kendisinden bir daha haber alınmadığı
öğrenildi.
Almanya'daki Deniz Feneri derneğinde yapılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın duruşmalarına bugün devam edildi. Hakim
Müller duruşmanın başında bu davayla ilgili Türkiye'den ve Almanya'da herhangi bir kimse ya da kuruluştan baskı
görmediklerini ifade ederek, "Burası Almanya. Burada yargı bağımsızdır. Türkiye'yi bilmem. Bize herhangi bir kimse ya da
kuruluş baskı yapmadı ve yapamaz da" diye konuştu.
ABD'den en üst düzeyde Montrö güvencesi geldi. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un bu görevdeki ilk konuğu olan ABD
Genelkurmay Başkanı Oramiral Mullen Ankara'dan “Montrö'ye bugune kadar uyduk bundan sonra da uyacağız” güvencesi verdi.
RUSYA'da Moskova - Perm seferini yaparken Ural Dağları'nda düşen yolcu uçağındaki tek Türk yolcu 54 yaşındaki Levent Nuri
Koçak'ın, Ant Yapı firmasının Perm kentindeki lüks toplu konut sitesi projesinin müdürlüğünü yaptığı belirlendi.
16
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Muğla'nın Marmaris İlçesi Kent Konseyi'nin yaptığı bir araştırma sonunda, ilçenin yüzölçümünün yüzde 52'ini kapsayan
bölümünde maden aramak için 41 şirkete ruhsat verildiği ortaya çıktı
Global piyasalar dünkü çöküşün şokunu atlatamadan bir kez daha sarsıldı. Sabahki yumuşama sinyalleri kaybolurken, piyasalar
yeni bir satış dalgası ile karşı karşıya kaldı. Piyasalardaki yüksek ateş yeni güne de taşındı.
CHP Lideri Deniz Baykal, Deniz Feneri davasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında eşinin mal varlığını da açıkladı. İşte
Baykal'ın konuşmasından satır başları:
İŞTE OLCAY BAYKAL'IN MALVARLIĞI
Deniz Baykal tarafından açıklanan mal beyanı şöyle;
-

1993 yılında kıdem tazminatı ile aldığı daire
1996 yılında aldığı bir daire (kızı ile ortak)
1983 yılında alınmış olunun 1412 m2 bir arsa
İki kooperatif hissesi
1997 marka araba
150 bin YTL civarında da çeşitli bankalarda nakit para

- Malvarlığını değerlendirirken şunları dikkate almak lazım. Doğru mudur, değil midir?
- Eşimle benim gizli kasamız yoktur, beyanlarımız doğrudur.
- Eşimin 28 yıllık bir çalışması vardır, çevirileri, makaleleri, kitapları da vardır. Mal varlığımızın arkasında bunlar vardır
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MÜTEVAZİ BİR YAŞAMIMIZ VAR
-

Bizim mütevazi bir yaşamımız vardır.
Yaşamımız hiç değişmemiştir
Ben 30 yıl aynı evde kaldım. Şimdi yeni bir yere geçtik
Benim ve ailemin kursağından bir tek haram lokma geçmemiştir.
Yetim hakkı, kul hakkı bize nasip olmamıştır, inşallah hiç nasip olmaz

MAL VARLIĞIMIZDA DÜĞÜN-DERNEK PARALARI YOKTUR
- Çocuklarım devlet üniversitelerinde okumuştur, bana hiç yük olmamışlardır
- Mal varlığımızın içinde düğün-dernekte takılan paralar yoktur
- Bütün gayrimenkullerimi son zamanlara kadar milletvekili olmadığım şartlar içinde edindim. 20 yılı aşan kooperatif üyeliğimiz
olmuştur.
- Başbakan noksan bilgi diyor, noksan bilgi yoktur. Noksan bilgi sende var mı yok mu sen iktidardan düşünce görürüz.
- Arsa meselesine gelince; Baykal arsa alımı sonra arsa imar görmüş. sonra burada karışık işler dönmüş. Arsa 1987'de
alınmıştır. Yani ben yasaklıyken. Arsayla ilgili olarak benim hiçbir kişiyle doğrudan dolaylı hiçbir temasım olmamıştır.
- Arsa 1981'de belediye sınırları içine alınmıştır. 1991'de imar planı alınmıştır. Belediye Başkanı Hasan Subaşı'dır
- 1998'de bu alanda plan revizyonu yapılmıştır. Mehmet Manavoğlu'dur belediye başkanı da
- 1999'da yerel yönetim seçimlerinde DSP'den belediye başkanı, 2004'de CHP'den belediye başkanı olmuştur Süleyman
Evcimen.
- Bu tartışma Başbakan'ın bize çamur atmasından kaynaklandı
MAHKEMEYE VERDİK
- Bu olayda sanki yolsuzluk varmış gibi yayın yapan bir gazeteyi mahkemeye verdik. 3 Mart 2006'da davayı açtık. 13 Aralık
2006'da karara bağlandı. Mahkeme yayın yapan gazeteyi mahkum etti
- Gazetelerde bu iddiaları yazmışlardır
- Doğan Grubu'na bağlı iddialar özellikle yazmıştır
- Başbakan'a tavsiyem işine bakmasıdır. O kendi hesabını versin. Ben çok uzun zamandır da muhalefetteyim
- Başbakan'a bu üslup yakışmıyor
- Alman savcılığı harekete geçecek Türkiye yargısı kıpırdayamayacak. Bu beni rencide ediyor
- Niye kıpırdamıyor diyen düşününce bir süre önce Başbakan'ı bir kuruşa mahkum eden yargıç arkadaşın başına gelen akla
geliyor
SUSARAK GEÇİŞTİREMEZ
- Aydın Doğan ve Başbakan tartışırken Doğan, 'Rafineri konusunda kendisine gittim bize de ruhsat vermesini istedim. Başbakan
da 'Hayır Çalık grubuna vereceğiz. Bu işin içinde Putin ve Berlusconi de var' dedi' diye ifade etti. Başbakan buna cevap vermedi.
Anlaşıldı ki bu konu doğrudur
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- Rusya Putin'le temsil ediliyor, İtalya Berlusconi ile temsil ediliyor da Türkiye Çalık Grubu ile mi temsil ediliyor. Başbakan Çalık
Grubu yetiyor diye mi düşünüyor
- Sükut ikrardan gelir. Başbakan susarak geçiştiremez
- Türkiye bu yolsuzluğa seyirci kalamaz. Derhal ciddi, güven veren bir soruşturma gerçekleştirilmelidir
- Zahid Akman'ın RTÜK Başkanlığı'ndan ayrılması sağlanmalıdır
- Başbakan medyayı suçlarken dedi ki 'Baykal'ın arsa konusunu yazmadınız...' Benim malvarlığım içinde de şaibeli arsa konusu
varmış gibi bir değerlendirme yaptı. Benim malvarlığı ile ilgili yaptığım mal beyanı tamdır, eksikliği yoktur. Benim mal beyanımı
zaten gazeteler yazdı. Eşimin mal beyanıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirmediği söylendi. Bu doğrudur. Mal beyanı yapılmıştır
ancak kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yansıtılmayınca AKP'liler herhalde altında şaibeli bir şey var diye telaş içine girdiler. Eşimin
mal beyanını açıklamak zorunda değilim ama bunca tartışmadan sonra açıklayacağım
KANAL 7'NİN BAŞINDA BULUNAN AKP'Lİ
- Türkiye'deki Kanal 7'nin başında bulunan kişi Başbakan'ın çok yakını. AKP'nin milletvekili adayı.
- En büyük yolsuzluğu yapanlar AKP yönetimin yakınları. Bu bir rastlantı mı
- Eğer AKP iktidarda olmasaydı deniz Feneri olayı olabilir miydi
- AKP iktidarı Deniz Feneri olayının gelişmesine destek vermiştir. Ve bunun ortaya çıkmasından rahatsız olmuşlardır
ÜZÜLDÜLER
- Olay ortaya çıktı diye üzülmüşlerdir
- Ben hukuk değil siyaset konuşurum. AKP yöneticilerinin olayla ilgisinin hukuki değer taşıyıp taşımadığı AKP siyasetten
uzaklaşınca soruşturma verilince ortaya çıkar
- Bizzat Başbakan Alman Büyükelçisi'ni ziyaret ediyor.Arkasından Adalet Bakanı ziyaret ediyor.Kapsamlı bir görüşme yapıyor
- İktidarın siyasi finansmanının kaynağını da ortaya koyuyor tabi
- Ortada bir TV var. Niteliği belli. Bunun parası nerden geliyor. Buradan geliyor. Bunu yapsın diye destek görüyor. Kimseye
gösterilmeyen destek bunlara gösteriliyor. Biz böyle mi yönetileceğiz
BÖYLE DEMOKRASİ OLUR MU?
- Türkiye'de bunun yapılamaz olduğunun ortaya konması lazım. Böyle demokrasi olur mu?
- Türkiye'de bu olayla ilgili ortaya çıkmıştır ki Başbakan yanlış işlerin içindedir. Bu ortaya çıkınca da çok tepki göstermektedir.
Cezalandırmaya çalışmaktadır. Gerçekdışı beyanlar vermeye başlamaktadır. Başbakan'ın köşeye sıkışınca 'tanımıyorum' demesi
çok hüzün verici bir manzaradır
- Başbakan, Zekeriya Karaman'ın nikah davetlilerindendir
- Bu son günlerin tartışmaları bu olayın bu nitelikle ortaya çıkmasından olmuştur
- 'Suç varsa cezasını çeksinler' lafını bir hafta sonra güçlükle Başbakan'ın ağzından almıştır bazı çevreler ve bundan mutlu
olmuşlardır. Ben olmadım
- 41 milyon Euro'luk bir yolsuzluk... Reva mıdır? Başbakan bu olayın oluşumundaki sorumluluğunu hesabını vermelidir.
- Başbakan Deniz Feneri'nin hesabını vermelidir
DENİZ FENERİ AKP İLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR
- Deniz Feneri AKP ile ortaya çıkmış bir olaydır. Deniz Fenerini kamuya yararlı hale getiren kim AKP, ona vergi kolaylığı
sağlayan kim, AKP Hükümeti.
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Elbette bir miktar bağış yardıma ihtiyacı olanlara verilmiştir. Bu işin kamuflajıdır
Bu olay karşısında Türkiye'deki çevrelerin takındığı tavır da bir gerçeği ortaya koymaktadır.
Bu olayın her aşamasında siyaset vardır
Bu olay siyasi amaçlı para kullanma arayışına yol açan bir olay

TANIMIYORUM DEDİ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
- Mehmet Gürhan'ı Başbakan 'tanımıyorum' dedi ama fotoğraflar çıktı.
- Almanya'daki ayağında bağışı yapan da toplayan da Türk, kurye de Türk, bağışın kullanıldığı yer Türkiye. Almanya olayı
derinlemesine aydınlatıyor. Ama Türkiye'de kimse harekete geçmiyor.Bunu anlamak mümkün değil.Bu olay toplum, medyamız
ve vatandaşlarımız tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.
- Meclis'in malzemeleri derneğe bağışlanmıştır, Atatürk ödülü verilmiştir.
- Kuryelik yaptığı resmen mahkemede ifade edilen kişi RTÜK'ün başkanı. Bu kuruluşun başına Erdoğan nerden alarak bu kişiyi
getirmiştir. Bunun arkasında hangi beraberlikler yatıyor.
- Türkiye bir kavgayla çalkalanıyor. Başbakan'ın bu telaşının altında Deniz Feneri'nin altındaki bu bağlantıların resmi bir şekilde
DERNEĞİN BAŞKANLARI İŞİN İÇİNDEDİR
- Türkiye ve Almanya'da bu olay işlenmiştir. Bağış yolsuzluğu kişisel, sütü bozuk, zimmetine para geçirmek yoluyla gerçekleşen
bir yolsuzluk değildir. Bu olay toplu bir olaydır, kolektif bir olaydır. Olayın içinde Almanya'daki derneklerin içinde olanlar ve
Türkiye'de bu derneği yönlendirenler var. Bu dernek belki de yardım için bunu kamufle etmek için kurulmuştur.
- Deniz Feneri bağışlarının önemli bir kısmının kendileri için toplandığı görülmektedir. Derneğin başkanları işin içindedir. Örgütlü
ve düzenli bir şekilde bu faaliyet götürülmektedir. Çift muhasebe yoluyla götürülmektedir. Çift muhasebe tutulduğundan Ankara
ve Almanya'nın haberi vardır.
- 2 gündür Almanya'da gerçekleşen dava Almanya'nın gördüğü en büyük bağış yolsuzluğu. Dava, bu konunun uluslararası bir
suç örgütü niteliğinde çalışmakta olduğunu ortaya koyuy. Derleyenin notu: İlerde bir kıyaslama yapabilmeniz amacıyla bu
belgeye alınmıştır.
Beykoz'un AKP'li Belediye Başkanı Muharrem Ergül'ün, Danıştay'ın iptal ettiği "Acaristanbul'daki yapı ruhsatlarını belediye olarak
yenilediklerini" açıklayarak, hukuku ayaklar altına alan büyük bir skandala yol açtığı öne sürüldü.
HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi, bugün iftar saatinde top sesleriyle yankılandı. Çukurca 3'üncü Komando Taburu,
Hakan Tepe ile sınıra sıfır noktada bulunan Üzümlü Köyü'ndeki askeri birliklerde konuşlu bulunan obüs topları ateşlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bugün atama sürprizi yaşandı. Mali Şube Müdürü Cahit Gök Beylikdüzü İlçesinden
sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığına atanırken, yerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Yunus Ayhan getirildi.
17

Eylül

2008

Bugün saat 15.08'de merkez üssü Erzincan Otlukbeli olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2005'ten itibaren geçerli olması yönünde çalışma yaptığı öğrenci affı Bakanlar Kurulu'nda
2000 yılından itibaren olmak üzere benimsendi. Yasa 1 Ekim'de Meclis açıldıktan sonra hızla hayata geçirilecek.
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, “Ramazan Bayramı tatili kesintisiz olarak devam edecek.
Arife günü yarım gün tatil olacak, bayramdan sonraki Cuma günü de tatil olacak. 9 günlük tatil yaşanacak” dedi.
AKP Bitlis Milletvekili ve Abdullah Gül'ün Başbakanlığı'nda kurulan 58. Hükümetin Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in 27
Mayıs 1993'te hacda yaptığı konuşmanın videosu ortaya çıktı. “Yeniden İslam nizamının devlet nizamına hakim olmasını, laik
sistemin bir an evvel defolup gitmesi için canı gönülden dua etmenizi, bu duanın da kabülünü Cenabı Hak'tan temenni
ediyorum... Amin... Gelin dağa taşa 'Ne mutlu Türküm'diye yazacağınıza, gelin dağa taşa 'Ne mutlu Müslüman diye yazalım.”
Derleyenin notu: Hala süpsesi olanlara duyurulur!
TRABZON'un Araklı İlçesi'nde öğrenci taşıyan servis minibüsünün yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 2 öğrenci
öldü, 14 kişi yaralandı.
Almanya'daki Deniz Feneri davasının bugünkü duruşmasında yargıç Johann Müller, üç sanığın da dolandırıcılık suçundan
mahkum olduklarını açıkladı. Sanıklara savcının talep ettiğine yakın oranda hapis cezası verildi.
Diyarbakır'da gözaltına alınan 9'u subay 20 kişi askeri ihalelere fesat karıştırmakla suçlanıyorlar.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu basına yaptığı açıklamada
Emekli Orgeneral Şener Eruygur'un durumunun kritik olduğunu söyledi.
Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını,
vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
18
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 9,07, sanayide
kullanılan elektriğe ise yüzde 9,27 oranında zam yapılmasına onay verdi.
Çeşitli tarihlerde yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle yargılanan kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana'nın 60 yıla kadar
hapsi istendi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen ay olduğu gibi bu toplantısında da, Banka bünyesindeki para piyasası ve İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının sabit tutulmasına karar
verdi.
Rusya, 10 bin km menzilli kıtalar arası nükleer füzeyi denizaltıdan fırlatarak başarıyla denedi.
Genelkurmay Başkanlığı Ergenekon soruşturması kapsamında 5 teğmen ve 1 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde muhtaç durumda olan 42 bin 590 aileye 100'er YTL bayram yardımı
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yapma kararı aldı. Banka şubelerinde ismen açılan hesaplar sayesinde, yardım dağıtımlarındaki istenmeyen görüntüler İzmir'de
yaşanmayacak.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) çalıştırılan parçacık hızlandırıcısı, elektrik arızası yüzünden bugün durduruldu.
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Başbakan Erdoğan'ın'ın başlatmak istediği, “deniz Feneri yolsuzluğunu yazan gazeteyi almayın” kampanyasına tepki yağıyor.
Derleyenin notu: İpliği pazara çıkanın…
“Sabancı suikastı” ile “7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast girişimi” talimatlarını verdiği gerekçesiyle yeniden yargılanan
terör örgütü DHKP/C'nin elebaşılarından Ercan Kartal, Sabancı suikastını DHKP/C'nin gerçekleştirdiğini, ancak bu örgütün
“Ergenekon Terör Örgütü” ile bir ilişkisi bulunmadığını söyledi.
DİYARBAKIR'ın Bismil İlçesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi yolda yürüyen insanların üzerine Kalaşnikof tüfekle ateş açtı. 3'ü
çocuk 5 kişiyi yaralayan saldırganın yakalanması için polis operasyon başlatı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Hamsici'yi seçti.
Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Himmetli İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 27 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kozan
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Iğdır'ın Aralık ilçesinde mayın patlaması sonucu 3 asker hafif şekilde yaralandı.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş içeride de etkisini gösterdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı performans hedeflerine ulaşabilmek için 2010 yılında bir çok yenilik getiriyor. Bunlardan birisi de Cuma
namazı kılma vakitlerinin mesai saatlerine göre ayarlanması.
Alman mahkemesinin kararıyla adı Deniz Feneri skandalına karışan RTÜK Başkanı'nın istifa etmesi için yapılan oylama Akman'ın
lehine sonuçlandı.
Uluslararası piyasalardaki yükselişler İMKB'yi adeta uçurdu. Borsada son 7.5 yılın en iyi günü yaşandı.
Elektrik faturaları ödenmeyecek, SSK primleri, KDV'ler, çalışanlarının maaş vergileri yatırılmayacak, tapu devir işlemleri
yapılmayacak. KKTC'de Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KIBSO), sekiz örgütün desteğiyle hükümete karşı "sivil itaatsizlik" eylemi
başlattı.
GAZİANTEP'te, tüccar 67 yaşındaki Hacı Mehmet Tunalı tarafından dağıtılan 10 kilogramlık bulgur paketlerinden almak isteyen
kadınlar, izdihama yol açtı.
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Güvenlik güçlerinin, Van'ın Çatak ilçesi dağlık arazi kesiminde bugün saat 04.30'da yaptığı operasyonda, teröristlerce
tuzaklanmış patlayıcı maddenin patlaması sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.
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ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nde eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan
opersyon sürerken, bölgeye karadan komandolar sevkedildi. Komandoların, geçiş güzergahlarında mayın arama taraması
yapılırken, sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Erol Aksoy Grubu şirketlerinin yönetimi yeniden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devralındı.
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin Adalar ilçe kongresinde konuştu. Uzun bir süredir
yaptığı her konuşmada gergin bir görünüm çizen Başbakan, bugün Ramazan ayı boyunca en huzurlu konuşmasını yaptı.
Konuşmanın sonunda partilerinin ve bütün vatandaşların bayramını kutladı.
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde bayram iznine giden askerleri taşıyan minibüsün geçiş yoluna PKK'lı teröristlerin döşediği
uzaktan kumandalı bombanın, araç geçişinden 5 saniye sonra patlatılması olası faciayı önledi.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Nazım Mutlu, Şener Eruygur'un öldüğüne
ve açıklamanın da yarın yapılacağını dair bazı haberlerin yayılması üzerine açıklama yaptı. "Bu söylentilerin aslı yok" diyen
Başhekim Nazım Mutlu, "Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayati tehlikesi de devam etmektedir" demekle yetindi.
Ergenekon Operasonu'nun son dalgasında gözaltına alınan 4 teğmen ve bir askeri öğrenci tutuklanmaları talebiyle mahkemeye
sevkedildi. 1 teğmen ise serbest bırakıldı.
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İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece 11 saat içinde 13 bebek yaşamını yitirdi. Bebek ölümlerine
hastane enfeksiyonunun neden olduğu şüphesiyle inceleme başlatıldı.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi, “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli
Cezaevi'nde düşerek beyin kanaması geçirdiği için hastane ortamında tutulan Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı emekli
Orgeneral Şener Eruygur'un tahliyesine karar verdi.
AKP'li Meclis Üyesi Şafi Teymur, AKP'li Belediye Başkanı Tansu Kaya'nın kayıt dışı para topladığını ve ihale
yolsuzluğu yaptığını iddia etti.
Teğmenlerden Mehmet Ali Çelebi, Noyan Çalıkuşu, Hasan Hüseyin Uçar ve Eren Mumcu ile askeri öğrenci Yaşar Tozkoparan,
"Ergenekon terör örgütüne üye olmaktan" tutuklandı. 1 teğmen serbest. 4 teğmen ile 1 askeri öğrenicinin Ergenekon şüphelisi
Kemal Aydın ve kardeşi Neriman Aydın'ın evlerindeki toplantılara katıldıkları iddia ediliyor.
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde bayram iznine giden askerleri taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda,
patlamanın 5 saniye geç meydana gelmesi sonucu mucize eseri askerler yara almadan kurtulurken, dün akşam saatlerinde de
PKK'lı tervristler, askeri karakollara ekmek ve erzak taşıyan 2 aracın sürücülerini kaçırdı. Bölgede operasyonlar sürdürülürken,
güvenlik güçleriyle teröristler arasında yer yer sıcak temas yaşandığı bildirildi.
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CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'daki Deniz Feneri davasında ceza alan Mehmet Gürhan'ın, Kanal 7 Yönetim
Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ı, “Türkiye'deki işlerinde vekil tayin ettiğine ilişkin” 2007 tarihli noter belgesini açıkladı.
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EDİRNE'nin Lalapaşa İlçesi'ne bağlı Kalkansöğüt Köyü'nde, ‘cinayet' ve ‘Cinsel taciz' suçlarından sabıkalı Ahmet Öztürk, servis
bekleyen öğrencilerin üzerine av tüfeği ile ateş açtı. Dehşetin yaşandığı olayda, 7 yaşındaki Burhan Can Atan ve ablası 13
yaşındaki Özden Atan öldü, 1 öğrenci ile ölen kardeşlerin annesi yaralandı. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan Öztürk'ün
yakalanması için jandarma ekipleri operasyon başlattı.
TBMM eski Başkanı Manisa Milletvekili Bülent Arınç, AKP Turgutlu İlçe Kongresi'nde yüzlerinin gülmediğini
belirterek “Öldük bittik, sizden çare bekliyoruz” diyen çiftçi Süleyman Aksu'yu azarladı. Çiftçi Aksu, Arınç ile
diyaloğunu sürdürünce partililer tarafından salondan çıkarıldı.
RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkındaki iddiaları yanıtladı.
MERSİN'de esnafın ruhsat işlerini rüşvet karşılığında yaptıkları öne sürülen 1 emniyet amiri, 3 polis ile 1 belediye memuru
tutuklandı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneğin patlatılması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman
çavuş ile 1 vatandaş yaralandı.
Bu akşam saatlerinde doktorların gözetiminde uyandırılmaya başlanan ve verdiği reaksiyonları yakın takibe alınan Emekli
Orgeneral Şener Eruygur'un saat 21.20 sıralarında yeniden MR si çekildi.
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Gazeteci Tuncay Özkan, “Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özkan'ın Bebek'teki evinde sabah 6.30'da
başlayan polis araması yaklaşık 8 saat sürdü. Özkan, kelepçesiz olarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Özkan'ın eski avukatı
CHP'li Şahin Mengü, Özkan'ın sabah 06.30 sıralarında kendisini aradığını ''Ağabey beni gözaltına alıyorlar. Evde arama var''
dediğini bu esnada telefonun kesildiğini söyledi.
İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, yaşanan finansal çalkantı ile ilgili olarak, "meslek hayatımda bununla kıyaslanabilecek
hiç bir kriz yok" ifadesini kullandı.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 650 milyon YTL muhammen bedelle satışa çıkarılan Ataköy-Bakırköy sahil
şeridindeki 124 bin 980 metre karelik arazinin ihalesinde, en yüksek teklifi 850 milyon YTL ile Sinpaş-Kat Turizm Gayrimenkul
A.Ş. Ortak Girişimi verdi.
ANKARA ve çevresi bugün öğlen saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Esenyurt eski belediye başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Gürbüz Çapan ve bazı adli tıpçıların da Ergenekon
soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Türkiye Noterler Birliği, Almanya'daki Deniz Feneri davasında ceza alan Mehmet Gürhan'ın, “yurt dışında tutuklu bulunduğu
dönemde” Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'a “genel vekaletname” verdiği iddiaları üzerine, vekaletnamenin
düzenlendiği İstanbul 10. Noterliği hakkında soruşturma başlattı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül BM Genel Kurulu'na hitap etti.
TUNCELİ'de geçen hafta AKP İl Başkan Yadımcısı Ali Aşkın ile jandarma karakoluna erzak taşıyan iki araç şoförünü kaçıran
PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda teröristlerle çatışma yaşandı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayında tartışma önerisini
kabul etti. Fırat ve Kılıçdaroğlu Perşembe günü saat 14.30'da Uğur Dündar yöneteceği programda karşı karşıya gelecek.
Uluslararası Saydamlık Örgütü, yolsuzlukla mücadele sıralamasında en son sırada Somali'nin bulunduğunu bildirdi. Türkiye 58.
sırada.
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AB istatistik kurumu Eurostat, Avrupa kentlerinin en kurak 10 kentinden 6'sının Türkiye'de olduğunu açıkladı.
Şener Eruygur'da kısmi felç
Ankara Savcısı, Deniz Feneri davasında Almanya'dan dosya istenmesi için yazı hazırlandığını bildirdi.
Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanan ve Kandıra Cezaevi'ne konulan emekli Orgeneral Hurşit Tolon (66) da bu
sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'deki hastanede muayene edilen Tolon, tetkiklerinin ardından
tekrar Kandıra Cezaevi'ne götürüldü.Avukatı sağlık sorunları nedeniyle Hurşit Tolon'un tahliyesini isteyeceklerini söyledi.
CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir
Mir Mehmet Fırat arasında yarın TBMM'de gerçekleşecek tartışmaya ilişkin olarak, “Öyle anlaşılıyor ki bu tartışmadan AKP
camiası rahatsızdır” dedi.
Adalet Bakanlığı da İstanbul 10. noteri hakkında soruşturma başlattı.
ISPARTA'da bugün saat 17.20'de Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem vatandaşlar arasında
heyecana yol açtı.
Sinop'ta yaşamını kaybeden akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönen ailenin bulunduğu minibüs, Bolu'nun
Gerede İlçesi'nde TIR ile çarpıştı. 14 ölü.

25

Eylül

2008

CHP'li Kılıçdaroğlu ile AKP'li Fırat'ın tartışması 95 dakika sürdü.İki milletvekili birbirleri hakkında iddialarını ortaya koydu.
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Rusya Federasyonu'nun Türkiye'ye Kornet-E tipi tanksavar füzesi satma kararının Atina ile Moskova arasında gerginlik yarattığı
öne sürüldü.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Gül ile iki ülke arasındaki sorunları çözme konusunda anlaştıklarını
söyledi. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenen Sarkisyan, soykırım iddiasını dolaylı olarak dile getirdi.
AKP Yozgat Milletvekili Yaşar Öztürk, partisinden istifa etti.
Tüm yurt bugün Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giriyor.Meteoroloji fırtına uyarısında
bulundu. Hava sıcaklığı 4 ila 6 derece arasında azalacak.
Alibeyköy Yeşilpınar Atatürk Caddesi üzerinde yeni aboneler için hat açan taşeron firmaya ait iş makinesi İGDAŞ ana dağıtım
borusunu deldi. Ablibeyköy faciadan döndü.
Öğrenci Affı yasa tasarısı taslağı Bakanlar Kurulu tarafından Ekim ayında tartışılmak üzere Meclis'e gönderilirken, taslağın ilk
olarak görüşüleceği TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri, affın genişletilmesinden yana olduklarını
açıkladılar.
SİİRT'in Eruh İlçesi kırsal kesiminde teröristlerle çıkan çatışmada, 2'si ölü 2'si yaralı 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 2
er de hafif yaralandı.
İZMİR'in Aliağa Belediyesi'nde kavga sürüyor. AKP'li Belediye Meclisi Üyesi Şafi Teymur, AKP'li Belediye Başkanı Tansu Kaya ile
Belediye Şirketler Genel Müdürü Murat Eminoğlu'nun göstermelik belgelerle halkı ve kamuoyunu yanılttığını ileri sürerken, “kirli
pazarlıklar sonucu, belediyeyi kullanarak haksız kazanç elde etmişlerdir” iddiasını yineledi.
İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Ergenekon soruşturması kapsamında
gözaltında bulunan Tuncay Özkan'a ait olduğu belirtilen bir depoya operasyon düzenledi.
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İstanbul'da fırtına yıktı geçti. Fırtına nedeniyle ağaçlar ve cami minareleri devrildi. Yıkıntı altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
İDO seferleri iptal edildi. Yağışlı hava 3 gün daha sürecek.
Türk Hava Yolları, uçuşa uygun olmayan bir durumda göreve gelen kaptan pilotu işten attı. Kaptan pilotun uçuşa alkollü geldiği
iddia edildi.
Din ve ahlak konularında katı görüşleriyle tanınan radikal imam Ömer Bekri Muhammed'in kızı Yasmin Fostok'un Londra'daki
gece kulüplerinde striptiz yaptığı ortaya çıktı. Kızgın imam "Onun davranışlarından Türk eşi sorumlu" dedi. Ama kızının bir
Türkle evli olup olmadığını kimse bilmiyor. 
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan 4 teğmenden 2'si yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.
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Yeni Gelir Vergisi Kanun Taslağıyla vergi tarifesi değişiyor.
Deniz Feneri için basşsavcılık Almanya'dan dosya talebi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Derleyenin notu: Ne başvuruymuş
ama bugün 08.11.2010 hala herhangi bir gelişme yok!
Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tuncay Özkan, adliyeye getirildi.
Almanya'daki Deniz Feneri Derneği davasının Türkiye bağlantılarıyla ilgili iddialara AKP'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı
Abdüllatif Şener yenilerini ekledi. Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve iktidardaki bazı önemli isimlerin davada adı
geçenlerle iç içe olduğunu öne sürdü. Derleyenin notu: Yani…
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Yalaka… Okumuş Profesör olmuş ama…

AKP'nin Tanıtım ve Medya İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen, bayram nedeniyle
yayınladığı tebrikte ilginç ifadelere ve fotoğraflara yer verdi.
Kişisel bir tebrik kartı olmasına rağmen Edibe Sözen'in ön yüzünde tam 30 tane Başbakan Erdoğan fotoğrafı
kullanması dikkati çekti. Sözen, geçen ay hazırladığı gençlerin korunması yasa taslağıyla kamuoyunda büyük tepki
görmüştü. Kapatma davasıyla ilgili tartışmalar sona ermemişken "Okullara mescid" talep eden maddeleri bulunan
bir taslağı gündeme getirmesine Başbakan Erdoğan'ın tepki gösterdiği de kulislere yansımıştı. Parti yönetiminde bile
eleştiri oklarının hedefi haline gelen Sözen, bu gelişmelerin ardından bir süreliğine ABD'ye gitmişti. Derleyenin notu:
Aslında AKP profilinin güzel bir örneği. Kimlerden ve ne için destek aldığını, ayrıca sıkışınca nereye kaçacaklarını da
gayet net gösteren bir tablo
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Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen ve savcılık sorgularının
ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında gazeteci Tuncay Özkan, eski Organize Suçlar
Müdürü Adil Serdar Saçan, Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve emekli Albay Tanju Güvendiren, Emcet
Olcayto ve Tuncay Özkan'ın Doktoru Hüseyin Nazlıkulu tutuklandı.
İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO)'nin Bandırma - Yenikapı ve Yenikapı - Bandırma seferleri fırtına nedeniyle iptal
edildi.
ŞIRNAK'ın Cudi Dağı'na PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada jandarma er Suat Çağlar şehit
oldu.
Çay kaçakçılığı ve evrakta sahtekarlıkla suçlanan AKP Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu'nun, Gümrük Teftiş Kurulu
Başkanı ile hakkında soruşturmayı yürüten Gümrük Başmüfettişi hakkında yaptığı şikayet sonuçlandı. Başbakan
"hukuka uygun davranmışlar" dedi.
Necdet Tokatlıoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Birleşmiş Milletler (BM) 63'üncü Dönem Genel Kurul çalışmalarına katılmak ve bir dizi
temaslarda bulunmak amacıyla geldiği New York'ta, bir basın toplantısı düzenledi.
Benzinin perakende satış fiyatına 5 Ykrş, motorinin fiyatına ise 8 Ykrş zam yapıldı.
Doğan Yayın Holding'e kağıt alımıyla ilgili yöneltilen suçlamalara Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali
Yalçındağ'dan sert yanıt geldi.
Hakkari'de, 8 katlı yurt binasının zemin katında, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamada ölen ya da
yaralanan olmadı. Binada hafif hasar meydana gelirken, çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Güvenlik güçleri, 2'nci
bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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DENİZLİ Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün amatör spor kulüplerine dağıttığı eşofman takımlarının üzerindeki Türk
Bayrağı'nda yeşil renkli ay yıldız bulunması tartışmalara neden oldu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı kulüplere ve
okullara dağıtılan eşofmanlar üzerindeki yeşil ay yıldızın Bayrak Kanunu'na muhalefet olduğunu söyleyen Avukat Yıldırım Aycan,
"Masumane bir hata olarak gösterilmeye çalışılan bu davranış, gerici bir zihniyetin ürünüdür. Bunu görmemek mümkün değildir.
Savcıların doğrudan soruşturma başlatması gerekiyor" dedi. Derleyenin notu: Ey Türk evladı…
CHP Lideri Baykal'ın mal varlığıyla ilgili iddiaları sürdüren AKP'li Fırat'ın 'suçluluğun telaşı içinde olduğunu' söyleyen CHP Grup
Başkanvekili Kılıçdaroğlu, "Sen çekil aradan. Genel başkanlarımız tartışsın" dedi. Kılıçdaroğlu, Baykal ve Erdoğan'ın yine Uğur
Dündar moderatörlüğünde bir araya gelebileceklerini vurguladı.
YOZGAT'ın Akdağmadeni İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ekim başında yürürlüğe girecek ikinci aşama sosyal güvenlik reformu düzenlemelerinin
uygulamasına açıklık getirdi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilişkin hükümleri Ekim ayı başı
itibariyle yürürlüğe giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun söz konusu hükümlerin uygulama esaslarına açıklık getiren 15 tebliği
de bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
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ABD Temsilciler Meclisi'nin 700 milyar dolarlık yardım paketini reddetmesinin ardından Amerikan hisseleri çakıldı. Dow Jones
tarihinin en büyük günlük düşüşüyle kapandı. Petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 düşüş gösterek 99 doların altına indi.
Dünya hisseleri toplamda sadece bir günde 1.7 trilyon dolar değer yitirirken, altın yüzde 4 değer kazandı. Güney Amerika
hisseleri yüzde 13 aşağı indi.
BASIN alanındaki en önemli uluslararası kuruluşlar arasında yer alan ‘The Paley Center', Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'a gönderdiği mesajda, özgür basına taahhüdünü tekrarlamasını istedi.
TÜRK Hava Yolları'na ait Ankara- Antalya seferi yapan ve içinde 11'i çocuk 171 yolcunun bulunduğu Boeing 737-400
tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na motorlardan birinin durması nedeniyle ‘acil iniş' yaptı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, petrol ve gıda fiyatlarının Temmuz Enflasyon Raporu'ndaki iyimser senaryoya
yakın seyrettiğine dikkat çekerek, emtia fiyatları ve enflasyondaki olumlu görünümün devam etmesi halinde “ölçülü
bir faiz indiriminin gündeme alınabileceğini” bildirdi.
Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, “Tüm belediye başkanları ve Ankara'da da özellikle büyükşehir belediye
ve diğer belediye başkanları da dahil herkes, göreve geldiği zaman ile şimdiki mal varlıklarını bir arada açıklasın” dedi.
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Mars'ta araştırmalarını sürdüren NASA'nın uzay aracı Phoenix, kızıl gezegene kar yağdığını görüntüledi.
KOCAELİ'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'nde yüksek tansiyondan düşüp beyin kanaması geçiren ve boynunda kırık oluşan emekli
Orgeneral Şener Eruygur'un, Kocaeali Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinde olumlu
gelişmeler var. 17 Eylül'den beri hastanede bulunan Eruygur'un daha önce 18-19 arası değişen büyük tansiyonu ilk kez uyanık
haldeyken 16.5 olarak seyretmeye başladı.
Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, İçişleri Bakanlığının belediye ile ilgili rüşvet iddialarını araştırmak üzere müfettiş
görevlendirmesi konusunda, “AKP'li belediyeler hakkında Aliağa'dan Silivri'ye, Gaziantep Büyükşehir'den Adana Büyükşehir'e bir
dizi yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları tüm medyayı kaplamışken, neden sadece Çankaya Belediyesine müfettiş
gönderilmektedir?” dedi. Derleyenin notu: Iyi bir soru…
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Çığlı Köyü'ne bayram ziyaretine gidenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada aynı aileden
5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, “(Falan ülkede, falan dernek yöneticileri suiistimal yapmış. Bunun sorumlusu da sizsiniz)
diyorlar. Bana ne ya. Bana ne. Almanya'daki bir derneğin yöneticileri yanlış yapmışlarsa, yargılanmışlarsa, benim iktidarımdan
buna ne?” dedi.
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BOTAŞ, bugünden geçerli olmak üzere, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 4.55 ve sanayide kullanılan doğalgaza
yüzde 4.69 oranında zam yaptı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ile ilgili gelecek
hafta salı günü (7 Ekim) belgeleri yayınlayacaklarını söyledi.
Kıbrıs Rum lideri Hıristofyas Rum liman ve havaalanlarını Kıbrıslı Türklerin kullanımına açmaya hazır olduklarını söyledi.
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Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilmek üzere “protokol maksatlı”
ultra lüks bir yat inşa edildiği ortaya çıktı. Gül, Ahmet Necdet Sezer'in sıcak bakmadığı 'Devlet Gemisi' ni kabul edecek mi?
Etmezse lüks yat satılacak.
TBMM'nin 23. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışına Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü
protesto eden sözleri damgasını vurdu.
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, emekli Orgeneral
Şener Eruygur'un şuurunun yarı açık olduğunu söyledi.
Biz sıcak yatağımızda uyurken Yalçın terhisine 1.5 ay kala şehit düştü.
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, dünyada yaşanan ekonomik krizin ülkeye etkilerini takip
ettiklerini, alınması gereken karar var ise bunun alınabildiğini belirterek, “Şu günden bir panik havasını estirmenin anlamı yok”
dedi.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nin DTP'li Belediye Başkanı Salih Yıldız'ın Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe merkezine astırdığı
Kürtçe pankartın polisler tarafından indirilmesi gerginliğe yol açtı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'de yolsuzlukların sadece kişisel ahlaki zafiyetlerden kaynaklanmadığının, açıkça
himaye edildiğinin ortaya çıkmaya başladığını iddia etti.
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Bayram öncesi başlayan kredi kartı krizi skandala dönüştü. POS cihazlarındaki “işleminiz onaylamadı” yazısına rağmen, girilen
tutar hesaplara geçti. Vatandaş hem bankaya hem de firmaya para ödedi. Bankalar, “bayram tatilinde alışveriş yapmayın”
uyarısı yaptı. Binlerce mağdurun ise bu durumdan haberi bile yok.
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Yenikapı'da 4 yıldır devam eden Marmaray ve Metro istasyonları kazılarında İstanbul'un tarihini sil baştan yazdıracak yepyeni
bulgulara rastlandı. Tarih ve arkeoloji çevrelerinde büyük heyecan yaratan bulgulara göre İstanbul'un tarihi bilinenin aksine
2.700 değil 8.500 yıl öncesine dayanıyor.
RAMAZAN Bayramı'nın haftasonlarıyla birleştirilmesiyle 9 güne çıkan tatilin ilk 6 gününde, yağışlı havaların da etkisiyle yurt
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genelinde meydana gelen 120 kazada toplam 84 kişi öldü, 495 kişi de yaralandı. Geçen Cumartesi günü Trabzon'un Tonya
İlçesi'nde Fol Deresi'ne uçan otomobildeki 2 kişinin cesedi ise bulunamadı.
Niğde'nin Çamardı İlçesi'ndeki Demirkazık Dağı'nda yürüyüş ve tırmanış yapan amatör dağcılardan tanınmış müzisyen 45
yaşındaki Tanju Duru, sarp yamaçta ayağı kayınca 150 metre yükseklikten düştü.
Başbakan Erdoğan tüm dünyayı sarsan ABD kaynaklı ekonomik kriz sonrası hükümetin ekonomi kurmaylarıyla peş peşe bir
araya geldi.
Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Galatasaray, İsviçre temsilcisi Bellinzona'yı, Ali Sami Yen Stadı'nda 2-1 mağlup etti ve
gruplara kalmayı başardı. Galatasaray'ın gollerini 24. dakikada penaltıdan Milan Baros ve 85. dakikada Yaser Yıldız kaydetti.
Bellinzona'nın tek golü ise 83. dakikada Gürkan Sermeter'den geldi.
Dolarda sabahki hızlı yükseliş yeniden alevlendi.
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ABD'de yaşanan krize önlem olarak yeniden Temsilciler Meclisi'ne getirilen 850 milyar dolarlık kurtarma paketi Temsilciler
Meclisi'nden geçerek kabul edildi. ABD Başkanı George W. Bush kısa süre içinde yasayı imzalayarak yürürlüğe koydu.
1 Ocak 2009 itibariyle tedavüle girecek olan yeni Türk liraları tanıtıldı.
5 TL: Ordinaryüs Prof. Aydın Sayılı
10 TL: Ord. Prof. Cahit Arf
20 TL: Mimar Kemaleddin
50 TL: İlk kadın romancılardan Fatma Aliye Hanım
100 TL: Buhurizade Mustafa Efendi( Klasik Türk Müziğinin kurucusu)
200 TL: Yunus Emre
ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde, her yıl geleneksel olarak kutlanan Kızlar Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. AKP'li belediye
başkanı Mehmet Ekrem Yazıcı ise "Kızlar Bayramı" adına karşı olduğunu açıkladı. En güzel kıyafetlerini giyerek ilçe merkezinde
bir araya gelen genç kızlar ve erkekler, beğendikleri eş adayını bulmaya çalıştı. Alaplı Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Ekrem
Yazıcı ise, yanlış anlaşılmalara neden olduğu gerekçesiyle Kızlar Bayramı adına karşı olduklarını söyledi. . Derleyenin notu: Ha
...
Restoranda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. Patlamada bir kişi yaralandı, çevredeki işyeri ve araçlarda
maddi hasar oluştu.
Diyarbakır'da, AKP Kayapınar İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunulduğu bildirildi.
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HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde Irak sınırına 4 kilometre uzaklıktaki Aktütün Karakolu'na bir grup PKK'lı terörist taciz ateşi açtı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova beldesinde, iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan
kavga ve ardından çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden 2'si tutuklandı.
Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Edirne ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Global piyasalardaki kriz bir ABD devini daha götürdü. ABD'nin en büyük üçüncü aracı kurumu olan Wachovia, Wells Fargo ile
birleşecek. Wachovia daha önce satış için Citibank ve Banco Santander ile de masaya oturmuş ancak anlaşma sağlanamıştı.
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Aktütün Karakolu'na yapılan hain saldırının ardından Facebook'ta Aktütün Karakolu adına yapılan sayfa binlerce ziyaretçinin
akınına uğradı. Hakkari'nin Irak sınırındaki Aktütün Jandarma Sınır Karakolu'na saldıran teröristlerin şehit ettiği 15 askerden biri
olan piyade komando er 21 yaşındaki Ramazan Yeşil'in acı haberini alan ailesi yıkıldı. Çatışmalarda 1 astsubay, 6 uzman erbaş
ile 8 erbaş ve er olmak üzere 15 asker şehit olurken, 2 uzman erbaş ise kayboldu. 6'sı ağır 20 asker yaralanırken, çıkan
çatışmada 23 terörist ölü ele geçirildi. Saldırıya yaklaşık 350 teröristin katıldığı sanılıyor.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Pazar günü Fransa'ya yapacağı ziyaretini iptal etti.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki çatışma olayından üzüntü
duyduklarını söyledi.
Türkiye, Şemdinli'deki terör saldırısının ardından Irak makamları ve diğer ilgili taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak,
olayın faillerinin yakalanması ve tekerrürünün önlenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını istedi.
ABD Büyükelçiliği, Hakkari Şemdinli Aktütün karakoluna PKK Terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırısını kınadı.
Büyükelçilik, ABD Başkanı George W. Bush'un PKK'yı “ortak düşman” olarak nitelendirdiğini anımsatarak, örgütü silahlarını
bırakmaya davet etti.
Bordo bereliler, Şemdinli'de bulunan Aktütün Karakolu'na saldıran ve 15 askerimizi şehit eden teröristlerin peşinde...
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15 askerimizin şehit olması nedeniyle F.Bahçeli futbolcular Başkan Yıldırım'ın talimatıyla hazırlatılan ay yıldızlı kırmızı tişörtlerle
sahaya çıktı. Taraftarlar alkışlarla onlara eşlik ederken terör lanetlendi.
TSK Türk savaş uçaklarının Avaşin-Basyan bölgesini bombaladığını duyurdu.
Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile savunma muhabirlerine
son terör olaylarına ilişkin bilgi verdi. Iğsız, önceki gün saldırıya uğrayan ve 15 şehidin verildiği aktütün de dahil olmak üzere 5
karakolun taşınacağını söyledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'ne teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler
bugün toprağa verildi.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 85'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün ilk ve orta öğretim okulları tatil
edildi.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, terör örgütü tarafından Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Bölüğüne
yapılan ve 15 askerin şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO), deniz otobüsü ve
feribot seferleri iptal edildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda 15 askerin şehit edilmesinden sonra
Şırnak'ta operasyonlar artırıldı.
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Uluslararası piyasalardaki tedirginlik Türkiye'yi çok kötü vurdu. Borsa, tarihinin en büyük beşinci düşüşünü gerçekleştirirken,
dolar 1.36 ile Ağustos 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Liseli genç öğretmeni ve sınıf arkadaşlarını rehin aldı, kendini öldürmek istedi.
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Antalya'da eski halk pazarında mart ayında bir iş merkezi inşaatının temel kazısı sırasında ortaya çıkan Attaleia Antik Kenti'ne
ait nekropolde (mezarlık), yüzlerce yıllık oda mezarlar, çoklu ölü gömme gelenekleri ve ölenlere sunulan ilginç hediyeler gün
yüzüne çıkarıldı.
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin bugün itibarıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) kredisine ihtiyacı olmadığını,
ancak mutlaka bir çıpaya ihtiyacı bulunduğunu belirterek, bu çıpanın sağlanması gerektiğini söyledi.
HATAY'ın Hassa İlçesi dağlık kesiminde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada köy korucusu Adem
Korkmaz şehit oldu.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul 10. Noteri hakkında başlattığı
soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimatla ifade verdi.
Turkcell Süper Lig'in 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Hacettepe'yi 2-1 mağlup etti.
19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta Bosna-Hersek ve Estonya ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı'nın aday
kadrosundan, sakatlıkları nedeniyle 6 futbolcu çıkarıldı.
Genelkurmay Başkanlığı Hakkari Buzul Dağı'ndaki terörist grubun hava operasyonu ile vurulduğunu açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı, daha önce kayıp olduğu bildirilen şehit Uzman Jandarma II. Kad. Çvş. Nurullah Oymak ve şehit Uzman
Jandarma II. Kad. Çvş. M. Bahattin Erturhan'ın bulunduğunu bildirdi.
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HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde Aktütün Sınır Karakolu'na saldırarak 17 askeri şehit eden teröristlerin kaçarken, ölen PKK'lıların
cesetlerini de tuzakladıkları belirlendi. Bölgede devam eden operasyonlarda 2 terörist daha öldürülürken, ölü gele geçen terörist
sayısı 25'e çıktı.
Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde yurt binasının çökmesiyle ilgili olarak “ihmal nedeniyle ölüme sebebiyet
verme” suçundan tutuklu 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ÇANAKKALE'deki Saros Körfezi'nde üç günde toplam 10 ceset karaya vurdu. Cesetlerin Yunanistan'a kaçmak isteyen mültecilere
ait olduğu düşünülürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Bölgede arama çalışmaları sürüyor.
Türk jetleri Kuzey Irak'a düzenlediği hava operasyonunda 21 ayrı hedefi vurdu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılılığı, Danıştay saldırısı davası sanıkları Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, İsmail Sağır, Erhan
Timuroğlu ve Süleyman Esen'in, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması ve Danıştay saldırısıyla ilgili mahkemeye gönderilen
belgeler dışında, “Ergenekon” soruşturmasına ait tüm belge ve beyanların getirtilerek yeniden bir karar verilmesini istedi.
Dağıtım şebekelerindeki yıllık periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 10 Ekim Cuma günü Ankara'nın
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bazı yerlerine elektrik verilemeyecek.
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Diyarbakır'da polis servis aracına yönelik Kalaşnikoflu ve bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 polis memuruyla 1 yardımcı
şoför şehit oldu, 16'sı polis, 21 kişi yaralandı.
Dolar kurunda çok hızlı hareketler gerçekleşiyor.
Aktütün saldırısından sonra, karakolların durumu tartışılmaya başlandı. Hakkari ve Şırnak sınırı Jandarmanın, diğer sınırlar ise
Kara Kuvvetleri'nin sorumluluğunda. Asıl sorun jandarma karakollarında.
Söze “Türkiye ile, istihbarat paylaşımının da içinde bulunduğu pek çok konuda mükemmel işbirliğimiz var” diyen ABD Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü McCormack'ın bir sonraki cümlesi her şeyi özetler nitelikteydi; “unutmayın ki, hiçbir istihbarat mükemmel
değildir…”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin terörle mücadelede sınırda “tampon bölge oluşturulması” önerisini
değerlendirirken, “Bu bir tekliftir, taleptir. Bunu da biz Silahlı Kuvvetlerimizle değerlendirir, görüşürüz. Hakikaten olması
gereken bir şeyse bu adımı da atarız” dedi.
RTÜK'ün CHP'li üyeleri yarın yapılacak olan Üst Kurul toplantısında RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın durumunun
yeniden görüşülerek karara bağlanmasını isteyecek.
Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanı Org. babaoğlu'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı: "Son günlerde Hava
Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Aydoğan BABAOĞLU ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında haberler yer almaktadır.
Hava Kuvvetleri Komutanımızın Antalya'da bulunduğu sırada, 4 Ekim 2008 Cumartesi günü akşam saatlerine kadar olan sürede,
Bayraktepe bölgesinde meydana gelen çatışma sonucunda verilen şehitler hakkında bir bilgisi olmamıştır. Gerçeğin böyle
olmasına rağmen konunun teyit edilmeden Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratma amaçlı olarak kullanılması üzücü ve
düşündürücüdür."
Tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nde işkence sonucu beyin kanaması geçirdiği iddia edilen kişi hastanede hayatının kaybetti.
Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi öldü.
İstanbul'un bazı semtlerinde 10 ile 16 Ekim tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
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Diyarbakır'da polis servis aracına saldırıyı yapan 4 teröristten 3'ü yakalandı.Hain saldırının planlayıcısı Mehmet Şah Yildeniz
aranıyor. Yıldeniz saldırıdan 3 gün önce olay yerine gelerek keşif yapmış ve saldırıyı otobüsün yokuşu çıkacağı sırada
gerçekleştirmeyi planlamış.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk, finans sektöründeki gelişmelerin günü gününe, hatta saatlik ve
anlık izlendiğini ve her şeyin kontrol altında olduğunu bildirdi.
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Sakarya TEM otoyolu Akyazı Vakıf Köprüsü mevkiinde yolda temizlik yapan karayolları isçileri yol kenarında poşet içerisinde el
bombası, uçak savar mermisi ve ağır makineli tüfek mermisi ile çok sayıda kalaşnikof mermisi buldular.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasını kararlaştırdı.
Üç kafadar lise öğrencisi okullarını havaya uçurmak için havai fişekten oluşan bir düzenek yaptı. 
PAZARKULE Sınır Kapısı'nde 20 metrekarelik gümrüksüz satış mağazası, yıllık 427 bin YTL kiraya verildi.
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Türkiye PKK konusunda K.Irak yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Piyasada dün yaşanan kısmi iyimserlik kısa sürdü. ABD borsalarının çakılmasıyla başlayan süreç Türk Lirası'nı ve borsayı kötü
vurdu. Özellikle haftalık bazda büyük değer kayıpları yaşandı.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın eski ortağı olduğu
MENAS'ın 2007 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nde şirketin büyük ortağı olarak görüldüğünü ifade ederek, “Sayın Fırat,
MENAS'ın yükünün taşındığı tırda uyuşturucunun yakalandığı 27 Şubat 2008'de, tüm resmi kayıtlarda MENAS'ın ortağı
gözükmektedir” dedi.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Yukarı Güveç Köyü yolunda, 32 yaşındaki Şevket Batman elektrik direğine elleri arkadan
bağlandıktan sonra kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.
Alman Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat), çifte vatandaşlığı reddetti.
Ergenekon davası kapsamında tutuklu olan avukat Kemal Kerinçsiz'in bin sayfalık savunma dilekçesini avukatı Kadir Kartal
aracılığıyla mahkemeye sundu.
Diyarbakır'daki polis servis aracına yönelik saldırı olayı ile ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.
Şırnak'ın Merkez ilçesi Heştir Boğazı bölgesinde bir vatandaşa ait kömür ocağında bulunan bir kepçenin teröristler tarafından
önceki gün yakılarak kundaklandığı bildirildi.
ELAZIĞ-Bingöl Karayolunda telekom ve karayolları işçilerini taşıyan 2 ayrı aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik
kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.
Tunceli'nin Hozat ilçesinde operasyona çıkan askerlerin geçiş güzergahına döşenen basma düzenekli ve tahrip gücü yüksek
patlayıcı etkisiz hale getirildi.
ADANA'nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan CarrefourSa'daki Boyner Mağazası'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Mağazanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezi dumanla kaplanırken, çalışanlar ve müşteriler güçlükle tahliye
edildi, 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
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511 özel harekat polisine sertifikaları törenle verildi. Aralarında 2 de kadının bulunduğu özel harekatçılar hainlerin korkulu
rüyası olacak.
Genelkurmay, 4 Ekim'den bu yana altıncı kez Hakurk'un vurulduğunu ve 31 hedefin havadan ve karadan vurulduğunu açıkladı.
İstanbul polisi, üzerinde 8 kilo 800 gram patlayıcı bulunan bir kadın teröristi yakaladı.Kadın teröristin eylem hazırlığında olduğu
belirtildi.
NEW YORK'ta yaşayan Süleyman Dikyol (41) isimli Türk'ün, aralarında Washington Mutual, Citibank, HSBC ve JP Morgan
Chase'in de bulunduğu 11 Amerikan bankasını yaklaşık 1 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. 
Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, hükümet ve muhalefet partilerini eleştirerek kavga, kin ve nefretle
oluşturulan siyaset anlayışını ve yapısının zararının tüm Türkiye'yi etkilediğini savundu. Şener, ayrıca bu durumun sistemin
çözüm üretme yeteneğini de “tasfiye” ettiğini söyledi.
Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatında 4 YKr, motorinin litre fiyatında 5 YKr indirim yapıldı.
Okmeydanı'nda yaklaşık 20 kişilik grup, bölücü başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den Avrupa'ya geçişini bahane ederek yasadışı
gösteri düzenledi.
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Bugüne kadar hiç böylesi tahmin edilmemişti. Sonraki Dünya Savaşı'nın nükleer savaş, enerji savaşı olacağı düşünülmüştü.
Ama yeni tür savaşın çok farklı ve aynı derecede tehlikeli olabileceği yeni ortaya çıktı. İşte yeni dehşet senaryosu. Küresel
finansal görünümünün her geçen gün daha korkunç bir hal aldığı belirtilirken sonraki dünya savaşının, finansal bir savaş
olabileceği öne sürüldü. Washington Post gazetesince yayımlanan bir makalede bundan sonra yükselen piyasalarda borç
ödememe vakaları ve kredi paniklerinin görülebileceğini belirtilerek riskli ülkelerin arasında Türkiye de sayıldı. Washington Post
gazetesi, prestijli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyelerinden Prof. Simon Johnson ve merkezi İngiltere'de
olan “Etkin Müdahale” adlı kuruluşu Başkanı Peter Boone imzalı “Sonraki Dünya Savaşı? Finansal Olabilir” başlıklı bir makale
yayımladı. Derleyenin notu: Kayda değer bir haber, bekleyip hep birlikte görelim!
ABD'deki kriz yurtdışındaki Türk CEO'ları da etkiledi. Yurtdışından Türkiye'ye CV yağarken, yöneticiler yarı maaşa bile çalışmaya
razı.
Şişli'de üzerinde 8 kilo 800 gram patlayıcı ile yakalanan kadın canlı bombanın hazırlık yaptığı kanlı eylemin ayrıntıları belli
olmaya başladı.
IRAK Devlet Başkanı Celal Talabani'nin Genel sekreteri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (IKYB) Ankara Temsilcisi
Behroz Galali, Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin başbakanı Neçirvan Barzani'nin önümüzdeki günlerde Türkiye'nin daveti
üzerine Ankara'ya geleceğini öne sürdü.
Balıkesir'de otomobil direğe çarptı: 4 teğmen ile 1 üniversiteli öldü.
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ADANA'da yaşayan Şanlıurfalı birbirine akraba 2 aşiretten birine mensup 2 çocuğun fırından ekmek alımı sırasında karıştıkları
kavga, aşiretler arası meydan savaşına dönüştü. 2 aşirete mensup yaklaşık bin kişi taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.
Mahalle savaş alanına dönerken, 30 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde “İmar uygulamalarındaki usulsüzlük” iddiaları üzerine dönemin imar ve emlak müdürleriyle eski
Belediye Başkanı Mehmet Açıkgöz'ün 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı sildirildi.
Avrupa Birliği'nin Avro para birimini kullanan ülkeleri, banka borçlarını geçici olarak güvence altına alacak.
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, aralarında üst düzey sorumlularının da bulunduğu belirlenen
PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait bir gruba, bu akşam saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarınca hava
saldırısı icra edildiğini ve hedefin tam isabetle vurulduğunu bildirdi.
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Bir ayda 4. kez buluşan Kırbıslı iki lider Talat ve Hristofyas önemli bir adım attı. Önce Rum lider "Nikiforos tatbikatı
yapımayacak" dedi, ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı "Toros tatbikatı da da iptal edildi" açıklamasını yaptı.
Piyasalarda kriz çıkınca petrolde de taşlar yerinden oynadı. Bir zamanlar 200 dolarlık tahminler şimdi yerini yeni bir senaryoya
bıraktı.

14

Ekim

2008

Eşini ve metresini 18 yıl idare etti, iki kadından 7 çocuğu oldu, başına bir felaket gelince yakalandı. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolu Jet uçağında bir
yolcunun kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı. "İhmalimiz yok" yönünde yapılan açıklamadaki
"Telefon şebekesi meşgul olduğu için ambulans talebini iletilememiştir" ifadesi dikkati çekti.
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MHP lideri Devlet Bahçeli "Hükümet, TSK'yı sinsice suçluyor" dedi. Bir AKP'li milletvekilinin topraklarımızdan vazgeçilme
önerisini şiddetle eleştirdi, "Bir sayın milletvekili bu haritayı gösterip, Gavurdağı diyor sonra 'Bundan sonrası onlarındır'
diyebiliyor! Bu ne cüret..." diyerek MHP grup toplantısında öfkesini dile getirdi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Bölücü Terör Örgütüyle Mücadele Olayları”na ilişkin duyuruya göre, dün
Tunceli'nin Pülümür ilçesi dağlık arazi kesiminde iki vatandaş teröristler tarafından kaçırıldı.
Genelkurmay Başkanlığı, Çukurca'daki Jandarma Sınır Bölüğü unsurlarına teröristlerce Irak tarafından ağır silahlarla ateş
açıldığını bildirdi.
Ergenekon davasının ilk duruşması 20 Ekim'de Silivri'deki özel mahkeme salonunda yapılacak. Dava Türk siyasi tarihine
vuracağı damganın yanı sıra Türk Hukuk Sistemi'ndeki bazı ilklere de sahne olacak. Davanın kaderini belirleyecek gizli tanık için
bir oda hazırlandı ve bunların ifadelerinin aktarımı için duruşma salonuna bir LCD TV konuldu.
Tedavi edilmek üzere Elazığ Asker Hastanesi'ne götürülen 30 hasta askeri taşıyan otobüs dönüş yolunda, PKK'lıların açtığı
çapraz ateşe maruz kaldı. Otobüs şoförü soğukkanlılığı sayesinde 30 askerin hayatını kurtardı. Teröristler hazırladıkları 105 kilo
bombayı ise patlatamadılar.
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Almanya'nın Frankfurt kentinde resmi açılışı dün yapılan 60. Frankfurt Kitap Fuarında, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim
tarafından açılan standda bölücü harita asıldı.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bankalara yönelik sert bir uyarıda bulunarak, "Sakın ha kredilerini geri çağırmayın"
dedi. Unakıtan, yurtdışındaki mevduatları Türkiye'ye getirmek için bir tasarı hazırladıklarını ve çok kısa süre
içerisinde yasalaşacağını söyledi. Funds World Turkey 2008 konferansındaki konuşmasında Türkiye'nin krize karşı
aldığı önlemler ilgili bilgi veren Unakıtan, yurtdışındaki vatandaşların mevduatlarını Türkiye'ye çekmek için bir
kanun çıkardıklarını söyledi. Unakıtan, "Yurtdışında parası olanlar belirli bir zaman içerisinde getirdikleri takdirde,
ister şirketlerine ister bankaya koysunlar, sisteme sokmak şartıyla, hiç bir soru sormayacağız, inceleme
yapmayacağız. Türkiye dışında kazançları olan herkes getirsin. Vergi yok, geriye dönük birşey yok. Paramıza sahip
çıkacağız..." dedi.
Askeri Mahkeme, Taraf gazetesinin Aktütün Karakolu'na yapılan saldırı ile ilgili yayınladığı iddialara yayın yasağı koydu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Aktütün baskını ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Başbuğ'un sinirli olduğu
gözlenirken açıklama yapken kullandığı sert ses tonu dikkati çekti.
ŞIRNAK'ın Cudi dağı kırsal kesiminde akşam saatlerinde çıkan çatışmada, 1 PKK'lı terörist, silahıyla birlikte ölü olarak ele
geçirildi.
Canlı bomba olayı ile ilgili olarak Adliye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.
Metin kaplan "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına
çarptırıldı.
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Piyasalarda son derece hareketli bir gün geride kaldı. İMKB'de kayıp bir ara yüzde 8'e kadar çıkarken, Euro 2 YTL'yi gördü, dolar
1.50 YTL ile son iki yılın zirvesine tırmandı.
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür vekilinin de içinde bulunduğu 30 kişi ihaleye fesat karıştırmak suçundan gözaltına alındı.
Vekilin, milletvekili seçimlerinde AKP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.

391

Hakkari ve Şırnak'ta 5 askerimizin şehit olmasının ardından Çukurca'da başlatılan operasyonda şu ana kadar 18 terörist
öldürüldü.
Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetinin 12. duruşmasında, tanıklar Yıldız Özdemir ile Ebubekir Öktem dinlendi. Duruşma 21
Kasım'a ertelendi.
Hakkari Çukurca'da çıkan çatışma sonucu 4 asker şehit oldu. Çatışmanın ardından olay yerine giden bir helikopter kırıma
uğradı. Teknik arıza nedeniyle kırıma uğrayan helikopterde de bir güvenlik görevlisi şehit oldu.
İZMİR'deki Ege Üniversitesi Kampusu'nda, karşıt görüşteki iki öğrenci grubu arasında taşlı, sopalı kavga çıktı.
Verem mikrobu gibi tedaviye direnç gösteren hastalık yapıcılara karşı daha etkili yeni sınıf antibiyotiklerin geliştirilmesinin
yolunu açan bir antibiyotik mekanizması bulundu.
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Cumhuriyet Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Cumhuriyet Vakfı ve yayıncısı Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. suçtan
zarar gördükleri gerekçesiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak Ergenekon davasına müdahil sıfatıyla katılma
talebinde bulundu.
Adalet Bakanlığı'nda önceki gün bir toplantı yapıldı. Toplantıda çok tartışılacak öneriler geldi. Ancak, duyanın
kanını donduran asıl çarpıcı öneri, kız çocuklarımızla ilgili. Öneri şöyle: Evlenme yaşı 14'e çekilsin... Reşit
olmayana tecavüzde şikayet koşulu olan 15 yaş sınırı 14'e indirilsin... Öneri yasalaşırsa, 14 yaşındaki kızlar
evlendirilebilecek, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzde işlenen suç "şikayete bağlı" hale gelecek. Bu önerinin
gerekçesi de çok ilginç: Türkiye'de cinsel ilişki yaşı 14'e düştü... Bitti mi? Bitmedi... Biri 14 yaşındaki kız çocuğuna
tecavüz edip, "Evleneceğim" derse suçu silinecek! Bu duruma ise şu anda en yakın örnek, küçük kıza cinsel
istismardan yargılanan ve halen cezaevinde bulunan yazar Hüseyin Üzmez...
SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, yerel seçimlerde CHP'nin listesinden ANkara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday
olduğunu açıkladı.
Amasya Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi'nde bulunan bir el yazması eserin Mevlana'nın ünlü yapıtı Mesnevi'nin 564 yıllık
kopyası olduğunun anlaşıldığı bildirildi.
Genelkurmay, Aktütün baskınında ihmal olduğu iddiasını öne süren Taraf Gazetesi'nin kullandığı fotoğrafların bölgeye ait
olmadığını açıkladı
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği kabul edildi.
Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (IKYB) resmi internet sitesi Türk savaş
uçaklarının Kandil Dağı'nda terör örgütü PKK'lıların yuvalandığı bölgeleri bugün havadan bombaladığını duyurdu.
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Van'ın Çatak ilçesinde 3 Eylül 2006 tarihinde çöp bidonuna uzaktan kumandalı bomba bıraktıkları ileri sürülen iki kişi gözaltına
alındı.
Manisa´nın Akhisar İlçesi´ne bağlı Yeğenova Köyü´ndeki Yusuf Kenar´a ait iki ahşap bina, kızı için düzenlediği nişan töreninde
henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu yaralanan yaklaşık 65 kişi Aksihar ve Gördes Devlet Hastaneleri´nde
tedavi altına alındı.
„3 bin işçi işe alınacak“ denildi, 35 bin kişi başvuruda bulundu. Derleyenin notu: Gülük, gülüstanlık Recep bunun farkında mısın?
Dün yaşanan depremin ardından güne sakin başlayan piyasalar, ilerleyen saatlerde yine karıştı. Özellikle hedge fon satışları
piyasalarda etkili olurken, gelişmekte olan ülkelere yönelik tedirginlikler Türkiye'yi de vurdu.
Genelkurmay Başkanlığı Kandil Dağı'na hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 20 bin kişi katıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Benim en çok zoruma giden, ağırıma giden ülke olarak
başkasından talimat almak” dedi.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen yürüşün ardından polise taş atılması üzerine, gruba
müdahalede bulunuldu. Bu sırada bazı göstericiler gözaltına alındı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz ve Türkiye'ye etkileri bu akşam ‘Vergi Konseyi' toplantısında masaya yatırılacak.
DEVLET Bakanı Mehmet Şimşek'in konvoyunda bulunan jandarma aracı, bir otomobile çarptı. Kazada 1 astsubay şehit oldu, 1'i
uzman çavuş, 2 kişi de yaralandı.
Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Esentepe mahallesinde İpekyolu caddesi üzerindeki refüje konan patlayıcı saat 17.00 sıralarında
büyük bir gürültüyle patladı.
BELÇİKA'da yürüyüş yapan terör örgütü PKK yandaşları, Türk derneklerine saldırdı.
DTP Batman İl Başkanlığının yeni binasının açılış töreni PKK elabaşıbı Abdullah Öcalan'ın gösterisine dönüştü.
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Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosluğunda sabaha karşı küçük bir yangın çıktığı, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı
bildirildi.
Hakkari'nin Çukurça ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı M.Yaşar Turan'ın belediye önündeki park halinde duran aracında
patlama meydana geldi.
Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan'ın yaptığı araştırmaya göre, trafikteki 8 milyon aracın yüzde 6'sında ateşli
silah bulunuyor ve bu silahların yüzde 80'i patlamaya hazır.
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DTP'nin Kadıköy'de düzenlediği miting sonrasındaki dağılım sırasında bölücü örgüt yanlısı slogan atmayı sürdüren bir gruba polis
müdahale etti.
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Ergenekon davasının ilk duruşması yaşanan karmaşa ve izdiham nedeniyle sık sık kesintiye uğradı. Mahkeme heyeti sabah
saatlerinde salonda yaşanan sıkıntı nedeniyle 4.5 saat duruşmaya ara verdi. Fiili koşullar yeterli olmadığı için tutuklu ve
tutuksuz sanıkların ayrı celselerde yargılanmasına karar verildi. Mahkeme yeni talepleri değerlendirmek üzere 16.25'te bir ara
daha verdi. Son olarak 17.15 sularında duruşma perşembe gününe ertelendi. Oysa davanın açılması kararlaştırıldığında
duruşmalara aralıksız devam edileceği açıklanmıştı. Şimdi mahkeme heyetinin perşembe gününe kadar reddi hakim ve diğer
talepleri karar bağlayacak.
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'ne bağlı Sultanköy Beldesi yakınlarında, izin sonrası askeri birliğine dönen er Oktay
Kaya'nın kullandığı otomobil şarampole devrilip takla attı. Kazada Oktay Kaya yaralanırken, annesi, babası, anneannesi ve
dedesi öldü.
PKK'lı teröristler, 36 gün önce kaçırdığı AKP Tunceli İl Başkan Yardımcısı Ali Aşkın'ı bugün serbest bıraktı. Jandarma tarafından
ifadesi alınan Aşkın, daha sonra serbest bırakıldı.
İMKB, haftanın ilk işlem gününü yüzde 3'ten fazla primli tamamladı. Borsa kapanışta yüzde 3.45 artışla 26 bin 763 puana
tırmandı.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) eski genel başkanı Nurettin Demirtaş, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır'da bir ambulans izinsiz gösterinin yapıldığı yerden geçerken taşlandı. Hamile bir kadını taşıdığı belirlenen ambulansın
şoförü kolundan yaralandı.
AKP hükümetinin sağlık politikalarını eleştiren, yeni uygulamaların özellikle dürüst çalışan özel sağlık sektörünün elini kolunu
bağlayıp batıracağını savunan Şifa Hastaneler Grubu Başhekimi Opr. Dr. Mahmut Akdoğan, sürpriz bir kararla görevinden istifa
etti.
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Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, Star TV'de yayınlanan Arena'da Uğur Dündar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Susurluk
kazasının Ergenekon'u aydınlatan bir lamba olduğunu öne süren Çarkın, “Terörle mücadele sırasında 1000 kişi öldürmüş
olabilirim” dedi. Abdullah Çatlı'nın da Ergenekon örgütünce öldürüldüğünü iddia eden Çarkın, ayrıca Uğur Dündar için de 'ölüm
emri' verildiğini, ancak Çatlı'nın buna karşı çıktığını açıkladı. . Derleyenin notu: ???
Anayasa Mahkemesi, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin iptaline ilişkin gerekçeli
kararı, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.
BİNGÖL'ün Dallıtepe Köyü Karacehennem Ormanı bölgesinde çıkan bir çatışmada, 1 PKK'lı silahıla birlikte ölü ele geçti.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, 1980 askeri darbesinin hem Kürt halkı, hem de bir bütün Türkiye için eşi benzeri görülmemiş
siyasi, sosyal ve kültürel soykırıma neden olduğunu ileri sürerek, “PKK bu darbeye hazırlık ve soykırım ortamında doğdu,
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büyüdü.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ilaç takip sisteminde 2009 yılından itibaren çift barkod sistemine geçileceğini açıkladı.
Güne hafif bir yükselişle başlayan dolarda öğleden sonra yeni bir hareket yaşandı. Dolar kuru 1.56'nın üzerine çıkarak son 27
ayın zirvesine tırmandı.
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde, terörist başı Abdullah Öcalan'a cezaevinde kötü muamelede bulunulduğunu iddia ederek gösteri
yapan DTP'lilerin de aralarında bulunduğu kalabalık polisi taşladı. Taş isabet eden 5 polis yaralandı.
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Piyasalardaki sular bir türlü durulmuyor. Uluslararası piyasalardaki bozulma ve içeride hedge fon satışları borsa ve YTL'ye bir
darbe daha vurdu.
BORSA: Özellikle ikinci seansta yoğunlaşan satışlarla günü yüzde 4.11'lik bür düşüşle noktaladı. Kapanış 25 bin 624 puandan
gerçekleşti.
DOLAR: Hızlı hareket bugün de sürdü. dolar yüzde 5'in üzerinde bir artışla 1.6450 YTL'ye tırmandı.
EURO/DOLAR: Paritede rüzgar dolardan yana esiyor. Euro dolar önünde son 2 yılın en düşük seviyelerine inerken parite 1.28'in
altına sarktı.
FAİZ: Yüzde 23'ün üzerine çıkarak son 2 yılın zirvesine tırmandı.
BM Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, tüm dünyayı etkileyen küresel ekonomik kriz hakkında önemli açıklamalar yaptı.
“Ergenekon” davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim taleplerini reddetti.
Öğrencilere okula dönme hakkı tanıyan af tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tasarı, 7 Haziran 1995 tarihinden
itibaren her ne sebeple olursa olsun üniversiteleriyle ilişiği kesilenlere af getirdi.
Şırnak'ta terör örgütünden kaçan 5 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. Konya'da bir terörist yakalandı.
Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik borçlanma faiz oranını
yüzde 16,75'te sabit tutarken, borç verme faiz oranını yarım puan düşürerek yüzde 19,75'e indirdi.
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VAN'ın Başkale İlçesi'nde arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basan karakol komutanı
Yüzbaşı Sevhan Avara, ağır yaralandı. Bir ayağı kopan Avara, Van Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Balıkesir'in Havran İlçesi'nde 1995 yılında yapımına başlanan, 72 milyon YTL'ye malolan ve bu yılın ekim ayında su tutması
planlanan barajda, yarasa rötarı yaşandı. Yaklaşık 20 bin yarasanın kış uykusunda olduğu mağaranın sular altında kalacak
olması nedeniyle Havran Barajı'nda su tutma işlemi 6 ay ertelendi. Nisan ayında uyku döneminin sona ermesiyle, yarasaların
yeni yapılan suni mağaraya taşınması kararlaştırıldı.
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TÜRK Hava Yolları'nın alt markası Anadolu Jet'in 26 Ekim'de Denizli- Ankara uçuşlarını yeniden başlatacağı beklenirken,
seferlerin süresiz iptal edildiği haberi Denizli'de şok etkisi yarattı.
“Ergenekon” davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti, tahliye taleplerini reddederek duruşmaya 27 Ekim 2008'e
kadar ara verilmesini kararlaştırdı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan bankacılara sert bir uyarı geldi.
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Global piyasalarda öğle saatlerinde bir anda yaşanan çöküşün ardından üç dedikodu çıktı.
Tunceli'de Başbakan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde gerginlik had safhaya ulaştı. 2 bin kişilik bir grup Başbakan'ın kente gelişini
protesto etmek için yürüyor. Şehir üzerinde kobralar denetim uçuşunda. Başbakan'ın geçeceği köprünün altında ise suyun
dibinde bomba arandı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dünyada yaşanan ekonomik krize ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hükümetin 'Bize teğet
geçti, hamdolsun iyiyiz' söylemiyle bu krizi yönetmesi mümkün değildir. Olay bu çerçeveyi aşmıştır” dedi.
Diyarbakır'daki izinsiz gösterilerde, gözaltına alınan 5'i ilköğretim okulu öğrencisi 6 çocuk, “Terör örgütüne üye olmak” ve
“Örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla tutuklandı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'nin sermaye piyasası faaliyetleri, bugün itibariyle
sermaye yeterliliği yükümlülükleri sağlanıncaya kadar geçici olarak durdurdu.
Dünyanın en büyük blog sitesi kapatıldı. Tabi ki kapatan ülke Türkiye...
Uluslararası piyasalar bugün yine karıştı. Asya'da Sony ve Samsung önderliğindeki teknoloji hisseleri ile yaşanan çöküşün
ardından Avrupa borsaları da dibe vurdu. Kayıplar bir ara yüzde 10'a kadar çıktı.
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Yaz saati uygulaması, bu gece sona erdi. Gece saat 04.00'de saatler bir saat geri alındı.
İstanbul Barosu, altı adayın yarışacağı başkanlık seçimi start aldı. Seçimlerin bugünkü bölümünde divan üyelerinin seçimi
yapıldı. Yarın ise başkan seçimi yapılacak. Seçimlerde yaklaşık 24 bin üyenin oy kullanması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın "CHP'nin zihniyeti çöplüktür" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.
İstanbul'da düzenlenecek “30. Kıtalar Arası Avrasya Maratonu” nedeniyle 26 Ekim Pazar günü Boğaziçi Köprüsü ile bazı yollar
trafiğe kapatılacak.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'ne bağlı Akpazar Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Ali
Aydın, Erdoğan'ın kendileriyle görüşmediğini ileri sürerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Mersin'de, eğitim gördüğü ilköğretim okulunda açlıktan fenalaşan ilköğretim öğrencisi, bir dramı da ortaya çıkardı. Küçük
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öğrencinin gidilen evinde açlık ve sefalet içinde yaşayan 3 kardeşi daha bulundu. Sahipsiz kardeşlere Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) sahip çıktı.
Burası Van... Miting yapıldı. Polis izinsiz gösteriye göz yummadı. Kalabalıklar arasında yine çocuklar öne çıktı. Polisle karşı
karşıya geldi, taş attı, lastik yaktı, yol kapattı. Bu olaylar yaşanırken büyükler ne mi yaptı? HİÇ.... Adeta çocuklarla polisi karşı
karşıya bırakarak hatta, kameralara yansıyan eli belindeki sakallı bir büyüğün yaptığı gibi olayları kontrol etti, planladı,
yönetti.Sonra da bir güzel seyrine baktı.
Başbakan Erdoğan'a Tunceli'de Bush usulü çifte makam araçlı özel koruma uygulandı.
"Kocası tarafından dayak yiyen kadın, çocuğu yoksa boşansın... Evinde sigara içiyor, eşi ve çocuğu sigara içmiyorsa, o eş ve
çocuk babayı mahkemeye versin... Eşinden dayak yiyen kadın, karateye, judoya gitsin. Eşi bir tokat vuruyorsa o da karşılık
versin iki tokat atsın..." Bu çarpıcı düşünceler uzun zamandır ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'e ait.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve sistemleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suç işlemek için örgüt
kurmak, teşekkül halinde banka aracı kılınarak dolandırıcılık, resmi ve özel evrakta sahtecilik" ile ilgili olarak 7 aydır çalışma
yapıldığı belirtildi.
Başkentte yaşları 13 ile 15 arasında değişen 10 kız çocuğuna tecavüz eden sapığın hayat hikayesi polisi bile şok etti. Türkiye'nin
en seçkin konservatuvarlarından birinden mezun olan sapık, ülkenin gelecek vadeden tenorlarından biri çıktı. Ayrıca halen asker
olan sapık salı günü terhis olacaktı.
İstanbul'u dün etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, bugün şiddetini daha da artırdı. Bağcılar'da sel suları bir süpermarketi
bastı. Market müşterileri ve çalışanlar zor anlar yaşadı.
Ergenekon soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Tuncay Özkan'ın Kanaltürk'ün yöneticisi
olduğu dönemde televizyon kanalında çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Merdan Yanardağ'ın da olduğu
öğrenildi.
İstanbul Barosu seçimlerini "Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu"nun adayı Muammer Aydın 5 bin 619 oyla kazandı.
TERÖR örgütü PKK, Tunceli-Erzincan karayolunda bu sabah yol kesip, durdurdukları araçtaki yolculara kimlik kontrolü ve örgüt
propagandası yaptı.
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Aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteciler Güler Kömürcü, Vedat Yenerer,
Hayrullah Mahmud ve Ergun Poyraz'ın yanı sıra Sami Hoştan, Sedat Peker ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu
86 sanık hakkında açılan Ergenekon davasının üçüncü duruşmasında ilginç diyaloglar yaşandı. Mahkeme heyeti 2 bin 455
sayfalık iddianamenin okunmasına karar verdi. Bu karar sonucunda bir ilk daha yaşandı. İddianame Powerpoint'le tüm salona
sunuldu ancak daha sonra yapılan itirazlar üzerine uygulamaya son verildi. Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti duruşmayı
yarına erteledi.
Dolarda yurtdışında yaşanan yükselişe ve borsalardaki düşüşe karşın içeride çok daha farklı bir seyir izleniyor.
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Engin Çeber'in ölümüyle ilgili soruşturmaya ilişkin mahkeme tarafından yayın yasağı konuldu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “İddianamede, laikliğe aykırı görülen beyanların dayanaklarının
gösterilmesi ve bu ifadelerin ulusal düzeyde yayın yapan basın organlarında yer alması gerçeği karşısında; beyanların tahrif
edildiği yönündeki iddia kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup gerçek dışı ve kabul edilemez niteliktedir” denildi.
17 askerin şehit olduğu Aktütün saldırısıyla ilgili Genelkurmay'ın soruşturması sona erdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Işık Koşaner, medyada yer alan “insansız hava aracı” görüntülerinin hiçbirinin Aktütün'le ilgili olmadığını bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğündeki bazı yol yapım ihalelerine fesat karıştırarak, devleti zarar uğrattıkları öne sürülen ve
aralarında üst düzey bürokratlar ile müteahhitlerin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin Tennessee eyaletinde, Demokrat Parti'nin başkan adayı senatör Barack Obama'ya suikast planlayan 2 kişinin
tutuklandığı bildirildi.
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Can Dündar'ın yazıp yönettiği Mustafa filmiyle ilgili bir sponsorluk skandalı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İstanbul'un bazı semtlerinde 30 Ekim perşembe günü 10 saat süreyle su kesintisi yapılacak.
“Ergenekon” davasının bugünkü 4. duruşması, iddianamenin okunmasıyla devam etti. Bugünkü duruşma sakin başlamasına
rağmen ilerleyen saatlerde ortalık karıştı. Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu hakkındaki adli takibatın kalktığı davanın duruşması 30
Ekim'e ertelendi. Alemdaroğlu, polis merkezine gidip imza atmak zorunda kalmayacak.
Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 15 zanlı, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Antalya'da motosikletli polis memurunun, 18 yaşındaki motosikletli genci “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle tabancayla
vurarak ölümüne neden olduğu bildirildi.
MALATYA yakınlarında, kamyonla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişi öldü, 14 kişi de
yaralandı. Yaralılar, Malatya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Tarih: 28 Ekim 2008...Yer: Yoklukların ve cahillerin ülkesi Somali...Sözde zina yapmakla suçlanan Ayşe İbrahim Duhulov
recmedildi...Yani taşlanarak hunharca öldürüldü... Bu devirde bu cahillik insanın kanını donduruyor. Neyse ki bizim ülkemizden
kilometrelerce uzakta yaşandı bu dehşet... Diye düşünürken okur yazar oranının yüksek olduğu kentimiz Ordu'dan bir haber
geldi. Emine Yılmaz feci şekilde dövülerek öldürülmüş ve boş bir araziye atılmıştı.
Alman hükümeti, terör örgütünün yayın organı Roj tv'nin kapatılması konusunda Türk ya da Amerikan makamlarının ne bir
isteği ne de müdahalesi olduğunu açıkladı.
ADANA'da bir meslek lisesinin öğretmenler odasındaki yangın alarmının gerçekte gizli kamera olduğu tespit edildi. Skandalın
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ortaya çıkması üzerine harekete geçen Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri, gizli kamerayı kimin taktırdığını bulmak için inceleme
başlattı.
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Atatürk'ün hayatını içeren bir belgesel olarak Can Dündar tarafından yapılan "Mustafa" filmi daha içeriği konuşulmadan müthiş
bir sponsorluk tartışmasına konu oldu.
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AKP Mersin Milletvekili Zafer Üskül'ün, hazırladığı yasa teklifİyle, hakkında
mahkumiyet kararı verilen kişiler, Yargıtay'dan dosyalarının gelmesi beklenmeden şartlı salıverilecekler. Düzenleme ile dava
süreci bitmemiş dahi olsa bir mahkum, şartlı salıverme hakkına sahip olmuşsa, bu haktan yararlanacak.
Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün, birinci sınıfa yükselmesine ilişkin terfi dosyasını inceleyen Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu (HSYK), Aydınlık Dergisi'nin Öz ile ilgili iddiaları nedeniyle yükselme işlemini askıya aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen alımlarına hız kesmeden devam ederken 13 bin öğretmen adayını sözleşmeli olarak
atamaya hazırlanan Bakanlığın atanacak adaylara 5 yıllık doğu görevi sürprizi yapacağı iddia edildi.
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED faiz oranın yarım puan indirdi.
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BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde 14 yaşındaki B.Ç.'ye ‘cinsel istismarda bulunduğu' suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında Bursa
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Vakit Gazetesi yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez'in
tahliyesini sağlayan Adli Tıp Kurumu raporuna DHA muhabirleri ulaştı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının
kapsamını ve tutarını belirlemeye ilişkin TMSF'ye verilen yetkilerin, 2 yıl süreyle doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından
kullanılmasını içeren önerge kabul edildi.
DTP'li Ahmet Türk'ün "1980 askeri darbesi hem Kürt halkı, hemde bütün Türkiye için eşi benzeri görülmemiş siyasi, sosyal ve
kültürel bir soykırıma neden oldu'' sözleri kapatma davasına girdi.
Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Yasin Hayal'in ağabeyi hakkında açılan dava “Dink Cinayeti Davası” ile birleştirildi.
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Anayasa Mahkemesi, 43 ilçe kurulmasını öngören yasanın iptal istemini reddetti.
Ergenekon sanıklarından Mehmet Demirtaş'ın avukatı, Tuncay Güney'in katıldığı son 32. Gün programının deşifre edilerek
iddianameye konulmasını istedi.
Dünyadaki finansal krizin Türkiye'ye yansımalarının başında gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğun geldiği, kriz
nedeniyle hem konut fiyatlarında hem de satışlarında düşüş yaşandığı bildirildi.

1

Kasım

2008

Rus bilim adamları "dünyanın manyetik kutuplarının kaymakta olduğunu" tartışıyor. Bu kaymanın dünyayı Hiroşima'ya
çevireceğini savunanlar bile var.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin merkez ilçe kongresine katılıp, çeşitli açılışlar yapmak için geldiği Van'da DTP'liler
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protesto gösterisinde bulundu. Polis, kendilerine taş atan göstericileri dağıtmak için havaya ateş açarken, biber gazı kullandı.
Ara sokaklara kaçan göstericiler polisle çatıştı.
Demokratik Toplum Partisi milletvekilleri, Belediye Başkanları,İl Başkanları ve Meclis üyeleri Diyarbakır'da 2 günlük oturma
eylemi başlattı.
İstanbul'da 3 Kasım pazartesi günü bazı semtlere, 6 saat süreyle su verilemeyecek.
Bankaların ellerinde bulundurdukları menkul kıymetleri bilançolarına yansıtmasına ilişkin muhasebe standartlarında değişiklik
yapıldı. Bankaları bilançolarının, devlet iç borçlanma senetlerindeki faiz oynaklıklarından olumsuz etkilenmesini önlemek üzere,
bankalara, istedikleri menkul kıymetleri, vadesine kadar ellerinde tutmak şartıyla, portföylerine aktarabilme imkanı getirildi.
Dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Alman otomotiv sanayindeki sıkıntılar, tanınmış spor otomobil üreticisi
Porsche'yi de vurdu.
Hakkari'de AKP il binasına ses bombası atıldı. Öğle saatlerinde kimsenin bulunmadığı sırada maydana gelen patlamada duvarları
hasar gören binanın camları kırılırken, yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Hakkari AKP Milletvekili Rüstem Zeydan, patlamanın parti
binasının kapısının önüne konulan ses bombasından kaynaklandığını söyledi.
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Konya'da 3 yıl önce böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden Doğan Olukçu için yıllarca beklenen böbreğin bulunduğu haberi,
Olukçu'nun ailesini bir kez daha yasa boğdu. Derleyenin notu: Türkiye’den manzaralar… güler misin ağlar mısın?
Dengir Mir Mehmet Fırat, Adana Yüreğir AKP İlçe Kongresi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Deniz Baykal'a da yüklendi. Baykal'ın
yasaklı olup, avukatlık yaptığı dönemde tarihi eser kaçakçılarının avukatlığını yaptığını ima etti
DSP Genel Başkanı Sezer, Mart 2009 da yapılacak yerel seçimler için CHP'ye çağrıda bulundu. Sezer, “DSP'nin belediye başkanı
olan yerlerde CHP, CHP'nin belediye başkanlarının olduğu yerde ise DSP desteklesin ya da aday göstermesin." dedi.
Felipe Massa ile çekişen Lewis Hamilton, Brezilya'da bitime yarım tur kala 5'inciliği elde etti, ihtiyacı olan puanları alıp, F1'in en
genç ve ilk siyahi dünya şampiyonu unvanını ele geçirdi.
Bir kaza sonrası adada mahsur kalarak kurtarılmayı bekleyen insanların hikayeleri yüzyıllardır ilgiyle okunuyor. Hatta
günümüzde bu klasik hikayeyi zenginleştiren usta kalemler dünyanın en çok izlenen dizini bile yarattı. Lost bunların sonuncusu
ancak ilki Robinson Cruose'ydu. Yapılan araştırmalar Cruose'ya esin kaynağı olan denizcinin yaşadığı adanın varlığını
kesinleştirdi.
Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen doğal gaza yapılan zammı iyi olarak değerlendirmesinin mümkün olmadığını, petrol fiyatlarındaki
düşüşün fiyatlara mutlaka yansıyacağını belirterek, "4 ay sonra doğal gazda indirim olacak" dedi.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Hakkari ve Yüksekova'yı ziyareti sırasında eylem yapmaya hazırlanan PKK'nın bu
planının son anda jandarmanın operasyonuyla bozulduğu ortaya çıktı.
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BURDUR'un Çeltikçi İlçesi'nde, çarpıştığı kamyonun önünde 15 metre sürüklenen otomobilin ehliyetsiz sürücüsü 30 yaşındaki
Emine Salim ile yanındaki kızı 10 yaşındaki Yasemin Salim, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Derleyenin notu: Öldürmeyen Allah,
öldürmüyor
Dün Türkiye'nin bir çok ilinde aynı anda araçlar taşlandı, lastikler yakıldı, vitrinler kırıldı, terörist Öcalan'ın posterleri çıkarıldı.
Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı zihinsel engelliler merkezlerine ilişkin
haberlerle ilgili, “SHÇEK'e bağlı kurumlarda yaşanan her türlü insan hakkı ihlali, görevi kötüye kullanma ve kurumlarda kalan
kişilere yönelik kötü muameleler için gerekli idari soruşturmalar başlatıldığını” bildirdi.
Türk Tabipleri Birliği Hüseyin Üzmez'in tahliyesine neden olan Adli Tıp raporunun bilimsel olarak geçersiz ve hukuken yok
hükmünde olduğunu bildirerek, tahliye işleminin gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmesini istedi.
“Ergenekon” davasının duruşması, yarın saat 09.30'a ertelendi.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) Başkanı Zahid Akman'ın, Kanal 7'nin yöneticisi
Zekeriya Karaman'a, tüm ticari işlemlerde tam yetki içeren vekaletname verdiğini ileri sürerek, “Sayın Akman, Karaman'ın da
ortağı olduğu Rehber Basın Yayın Organizasyon ve Eğitim Tesisleri Şirketi'nin, hala ortağı mısınız?” diye sordu.
Diyarbakır'ın Dicle İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı arasında çıkan çatışmada 4 PKK'lı silahlarıyla birlikte
ölü olarak ele geçirildi.
DOĞAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, entegrasyon ve Türk-Alman dostluğu alanlarındaki hizmetlerinden dolayı,
Alman Dergi Yayıncıları Birliği tarafından Altın Victoria (Goldene Victoria) ödülüne layık görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında tüketici
fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 2,60 , üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) yüzde 0,57 arttığını açıkladı. TÜİK'e göre, Ekim ayı
itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 11,99, ÜFE'de yüzde 13,29 oldu. Ocak-Ekim 2008 döneminde TÜFE yüzde 9,60, ÜFE
yüzde 12,11 oranında artış gösterdi. Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde
10,12, üretici fiyatlarında yüzde 12,03 düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan TÜFE'de Ekim ayında endekste yer alan 454
maddeden 82 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 289 maddenin ortalama fiyatında artış, 83 maddenin ortalama
fiyatında ise düşüş gerçekleşti. ÜFE'de ise Ekim ayında endekste bulunan toplam 756 maddeden 204 maddenin ortalama
fiyatında değişim meydana gelmedi, 370 maddenin ortalama fiyatında artış oldu, 182 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş
gerçekleşti.
Başbakan Erdoğan ve Lübnan Başkanı Sinyora, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı
düzenlediler ve gazetecilerin sorularını yanıtladılar.
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu RTÜK'ün bütçesini görüşürken yaşanan gerginlik kavgaya döndü. RTÜK Başkanı Zahit Akman'ın
Komisyon salonundan çıkarılmasını isteyen muhalefet milletvekilleri ile AKP'liler arasında başlayan sözlü tartışma yumruklu
kavgaya döndü.
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Levent'te yer alan Sapphire'in 236 metre yükseklikteki terasından muhteşem İstanbul fotoğrafları çıktı.
Milli Piyango İdaresi, 31 Aralık 2008'de yapılacak '2009 Yılbaşı Özel çekilişi'nde büyük ikramiyeyi 25 milyon YTL olarak belirledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sırasında gerçekleştirilen izinsiz gösterilere katıldıkları, polise taş ve
molotofkokteyl attıkları gerekçesiyle tutuklanan sanıklar hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Somali açıklarında kaçırılan M/V Yasa Neslihan isimli gemi ile irtibat kuruldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yasa Denizcilik
Şirketi avukatı Fehmi Ülgener, korsanlarla gemideki İngilizce bilen bir korsan yardımıyla telefonda konuştuklarını kaydetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, doğal gaz fiyatlarında bir indirim yapamayacaklarını belirterek, “Çok cüzi
rakamlarla vatandaşa doğal gaz satıyoruz” dedi.
“Ergenekon” davasının bugünkü 8. duruşmasında, bazı sanıklar ile avukatlarının talep ve beyanları dinlenildi.
İstanbul'da yapılan operasyonda 3,5 milyon YTL ele geçirildi. Şebekenin bastığı paraları gerçeğinden ayırt etmek ise normal bir
vatandaş için imkansız. Sahte paralar ancak uzmanlar gerçeğinden ayırt edebiliyor.
İZMİT'in Gültepe Mahallesi'nde aynı adla anılan Gültepe İlköğretim Okulu Fen Bilgisi Öğretmeni 28 yaşındaki Tuncay Narin,
tokat attığı gerekçesiyle bir öğrencinin ağabeyinin saldırısına uğradı.
İstanbul'da hafta sonunda izinsiz gösteri yapmak isteyen Demokratik Toplum Partisi (DTP) İstanbul İl Başkanı ve Fatih ilçe
başkanı tutuklandı.
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Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 4. maçında Fenerbahçe, Arsenal'le Emirates Stadı'nda golsüz berabere kaldı: 0-0.
Türkiye İlerleme Raporu'nu yayımlayan AB Komisyonu, sivil anayasa çalışmalarının sonuç vermemesini eleştirerek demokrasi ve
insan haklarını güçlendirecek reformların yapılması çağrısında bulundu.
Başbakan Erdoğan, işsizlik sorununa değinerek, gelişmiş ülkelerin işsizlik fonundan 1-1.5 yıl ödeme yaptıklarını ifade ederek,
Türkiye'de ise bu sürenin 8 ay olduğunu söyledi. Bu sürenin 1 yıla çıkarılacağını belirten Erdoğan, bunun çalışmalarının
sürdüğünü açıkladı.
DTP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Erhan Özel tutuklandı.
İzmir'de “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan uyarı ateşi sonucunda hayatını kaybeden Baran Tursun'un ailesi ile
aralarında İHD İzmir Şubesi üyelerinin de bulunduğu aileye destek veren 6 kişi hakkında TCK'nın 301. maddesinden açılan dava
için Adalet Bakanlığının izin verdiği bildirildi.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde AKP İlçe binasında patlama meydana geldi. Binada büyük hasar oluşurken çevredeki birçok ev
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ve işyerinin camları kırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, terör örgütü mensuplarınca demiryolu hattına yerleştirildiği belirtilen bombanın patlaması sonucu
kapanan Adana-Malatya demiryolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Yargıtay Başsavcılığı, Deniz Feneri Derneği - AKP ilişkisinin araştırıldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ve CHP tarafından destekleneceği” yönündeki haberlerin ardından Yılmaz
Büyükerşen bir açıklama yaparak tarihi bir işbirliğinin ayrıntılarını duyurdu.
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Avrupa Birliği (AB), dünya bor rezervlerinin yüzde 70'inden fazlasına sahip olan Türkiye'nin itirazlarına rağmen, bor maddesini
"üremeye olumsuz etkili toksik madde" listesine aldı.
İş dünyasının duayen isimlerinden Hüsnü Özyeğin, Finansbank'ın sahibi National Bank of Greece'den Türkiye'ye milyarlarca
dolarlık yeni fonlar geleceğini söyledi.
Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye raporu görüşülürken Lüksemburglu parlamenter Bettel, Olli Rehn'e
“Türkiye AB süreci benim yaşımı da geçti. AB devamlı Türkiye'yi oyalayacak bir şeyler buluyor. Türkiye'ye niçin Hırvatistan gibi
raporunuzda tam üyelik tarihi vermiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.
UEFA Kupası B Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı 2-0 mağlup etti.
RTÜK Başkanı Zahid Akman'a Almanya'dan şok haber. CHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ali Kılıç İstanbul'da yaptığı basın
toplantısında, RTÜK Başkanı Zahid Akman hakkında Almanya'da Köln Asliye Hukuk mahkemesinde dava açıldığını söyledi.
İngiltere Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir faiz indirimi yaptı.
GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla DTP Şehitkamil İlçe Başkanı Mustafa Tunç ile
partinin kadın üyesi M.G. gözaltına alındı.
Esenyurt, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şişli ve Sarıyer'de 8-14 Kasım tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Vakit Gazetesi yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez'in, Bursa'da 14 yaşındaki B.Ç.'ye ‘cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla
tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine avukatların yaptığı itiraz reddedildi. Bu durumda Hüseyin Üzmez'in yeniden
tutuklanması 16 Aralık günü yapılacak davanın üçüncü duruşmasında ele alınabilecek. Derleyenin notu: TBMM’nde 14 yaşında
çocuk evlendirilebilir diyen çocuk s… zihniyet. Bunların Allah, Peygamberle isleri yok, bunlar apış arası d…!
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis, fuhuşta yakalayıp gözaltına aldıkları kadınla emniyet nezarethanesinde grup
seks yaparken MOBESE kameraraları tarafından görüntülendi. Nezarethaneye baskın yapan nöbetçi müdür, polis memurları İ.T.
ve M.A.'yı grup sekste suçüstü yakaladı. Derleyenin notu: Böyle millete, böyle Polis!? Türk insanı bunu gerçekten hak ediyor
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mu? Açıkçası, Bilmiyorum!
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Van'ın Gürpınar İlçesi Çavuştepe Köyü sakinleri ABD'nin 44'üncü Başkanı seçilen Barack Obama için 44 kurban kesip, davul
zurna eşliğinde halaylar çekti. Derleyenin notu:???
AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişiklik yapıldı. AKP'nin iki numaralı ismi Dengir Mir Mehmet Fırat parti başkan
yardımcılığı görevinden alındı. Yerine Abdülkadir Aksu atandı. AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, partideki
görevinden "sağlık sorunları nedeniyle" ayrıldığını, istifasının CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği
iddialarla ilgisi olmadığını söyledi. 
Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, İngiliz ITV televizyon kanalının "ITV Tonight" programında yayımlanan ve
Türkiye'deki iki ayrı çocuk yurdunda yapıldığı öne sürülen gizli çekimlerle ilgili olarak, "Türk hükümeti olarak ITV'de yayımlanan
programın hazırlanmasıyla ilgili sergilenen yaklaşımdan büyük üzüntü duyduk" dedi.
Siirt'in Eruh ilçesi dağlık arazi kesiminde, teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu dün 1 vatandaş yaralandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in
seçilmesini onayladı.
Time Dergisi yılın en iyi 50 icadını seçti. Dergiye göre, 2008'in en iyi icadı, bu yıl perakende olarak satışa sunulan pratik DNA
testi. 399 dolara satın alınabilen paket sayesinde herkes ev ortamında analiz yaparak, genetik olarak 90 hastalık ve rahatsızlığa
yakalanma riskini öğrenebiliyor. Test paketi, 600 bin gen kombinasyonunu tanıyıp yorumlayarak, kişinin Alzheimer'a yakalanma
ihtimalinden, kel kalma veya kör olma riskine dek birçok konuda tıbbi olasılık bilgisi veriyor. "23andMe" adlı testi pazarlayan
firmanın sahibi, Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Anne Wojcicki.
ABD yeni Başkanı Barack Obama'nın seçilmesi, tüm dünyada barış rüzgarları estirirken, ABD'de özellikle güney eyaletlerinde
silah satışlarını patlattı. Teksas'ın Houston kentinde yaşayanlar silah stoğu yapmaya başladı.
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Yer Türkiye'nin okuma yazma oranının en yüksek kenti Zonguldak. 24 yaşında bir kız sara nöbeti geçiriyor.Birbirinden bilinçsiz
yüzlerce vatandaş yardım(!) ediyor. Olay yerinde bulunan bir kadın kızın ağzına parmaklarını sokuyor, bir polis "sen
yapamıyorsun" diyerek kendi parmaklarını kızın ağzına sokuyor.Hesapta nefes almasını sağlayacak. Orta yaşlı bir adam kızın
çenesini sıkıca kavrayarak açmaya çalışıyor… İşkence bununla da bitmiyor. Yoldan geçen bir vatandaş nereden bulduysa
kocaman bir soğanı kızın burnuna bastırıyor. Sara hastalığını iyileştirmeye çalışıyor…
ADALET Bakanı Mehmet Ali Şahin, ekonomideki gidişatın kötü olduğunu savunan CHP'nin İş Bankası'nın ortağı olduğunu
belirterek, “İş Bankası bininci şubesini açtı. Ekonomi kötüye gidiyorsa bırakın şube açmayı, şubeyi kapatırsınız” dedi. Derleyenin
notu: Cahiliyetini bari bil de öyle konuş! Milleti aldatmaktan, kandırmaktan usanmadınız mı? 1924 yılının Temmuz ayında
Bakanlar Kurulu'nu toplayan Mustafa Kemal, milli bir banka kurulması konusundaki arzusunu böyle dile getirmişti. "Vatanı
kurtaracak ve yükseltecek tedbirlerin başında olarak, halkın doğrudan itibar ve itimadından doğup meydana gelen tam
manasıyla modern ve milli bir banka kurulması..." Atatürk'ün baldızı Vecihe Hanım, bir banka kurulması fikrinin nasıl
doğduğunu bakın nasıl aktarıyor:
"Atatürk İzmir'deki evimizin selamlık kısmında özel odasında çalışırdı. Bakanlarla Atatürk sık sık çalışma odasında görüşürdü.
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Celal (Bayar) Bey de sık çağırdığı bakanlarındandı. Gene böyle bir gün, Celal Bey önce Atatürk ile, onun çalışma odasında
görüştü, sonra da bizim yanımıza geldi. Biz, Latife ablam, ben ve babam selamlık bölümünde oturuyorduk. Bu sözünü ettiğim
bina şimdi Özel Türk Koleji olarak faaliyette bulunmaktadır... Evet, bu binada babam ile Celal Bey arasında Atatürk'ün 250 bin
lirasının nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde konuşuldu. Babam ihracat ve ithalatın yabancılar tarafından yapıldığını
hatırlatarak bu işleri yapacak bir Türk şirketinin kurdurulmasını önerdi. Celal Bey de bankacılık işlerinin de yabancılar elinde
olduğunu hatırlatarak, bir banka kurulmasının yararlı olacağını söyledi. Sonunda da görüş birliğine vardılar. Bugün gibi aklımda,
güzel bir akşamüstü idi. Daha sonra Atatürk de çalışma odasından çıkıp yanımıza geldi."(Uşşakizade Muammer Bey", İş Dergisi,
Sayı 265 (Kasım 1988), s. 20.)
Türkiye'nin ilk milli bankasının isim babasının kim olduğu konusunda iki farklı öykü var. Bunlardan biri Celal Bayar'a ait:
"Hasan Saka Maliye vekili idi. Bu ismi onlar buldu. Onlar İş Bankası dediler. Yani İş Bankası ismi benim değil." (İş Dergisi, Sayı
240, Ekim 1986, s. 3).
Diğerini ise Cemal Kutay yine Celal Bayar'ın ağzından aktarıyor:
"Nitekim ertesi günü Çankaya'da kayınpederi Muammer Bey'in yanında Celal Bey'e bir isim üzerinde arzusunu soruyor ve cevap
beklemeden şöyle diyor: 'Siz bu kurulacak banka ile bakir sahalarda faaliyet gösterecek, iş yapacaksınız. O halde her şeyi ile
Türk olacak bu bankaya Türkiye İş Bankası ismine ne dersiniz?'" (Kutay, "Türkiye İş Bankası Nasıl Kuruldu?", İş Dergisi, Sayı
334, s. 14)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da partisinin Bağcılar İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada dar gelirli vatandaşlar için
hiç peşinatsız aylık 100 YTL taksitle ev yapılacağını söyledi.
Zaman zaman Türk ve dünya sosyetesini ağırlayan Reina da krizden etkilenince müşteri sayısında yüzde 30'luk düşüş oldu.
Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, Reina'ya gelenlerin parasızlıktan değil ama moralsizlikten azaldığını söylüyor.
Kamu Emekçileri Sendikası'na bağlı yaklaşık 50 kişilik grup son dönemde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle eylem yaptı.
Başbakan Erdoğan'dan, yaklaşık bir hafta önce Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte kızının nikah şahitliğini yaptığı Yeni Şafak
gazetesi yazarı Fehmi Koru'ya çok sert tepki.
Polis, patlatılmaya hazır yarım kilo A-4 plastik patlayıcı ile üç PKK'lı teröristi yakaladı.
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Kuzey Irak'taki PKK kamplarından İzmir'e gelen 3 teröristin Gaziemir'de kaldıkları eve polis önceki gece baskın yaptı. 3 şüpheli
gözaltına alınırken, yarım kilodan fazla olan, patlatılmaya hazır A- 4 plastik TNT ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca İlçesi'ne bağlı Çayırlı Köyü'nde konuşlanan Sınır Bölüğü'ne bu sabah
saldıran PKK'lı teröristler püskürtüldü. Irak topraklarına kaçan teröristlerin imhası için helikopterlerin ateş desteğinde operasyon
başlatıldı.
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'ne bağlı köy camiilerinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılıp Hendek İlçesi'ne yerleşen emekli
imam 54 yaşındaki Muhammet Sayar, 1'i kız, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Derleyenin notu:???
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İSTANBUL'dan Suudi Arabistan'a gitmek üzere havalanan, Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, Eritre uyruklu bir
yolculardan birinin sigara içmekte ısrar etmesi üzerine Adana Havalimanı'na indirildi.Uçaktan indirilen yolcu polise teslim
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edildikten sonra uçak yoluna devam etti.
AKP'nin kapatma davasında karşı karşıya gelen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya ile Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu'nun düzenlediği "Atatürk'ü Anma" töreninde kapatma davasının açılmasından
bu yana ilk kez bir araya geldi.
TBMM Çevre Araştırma Komisyonu üyeleri turizmi tehdit eden balık çiftliklerini araştırmak üzere Muğla'da incelelerde bulundu.
Komisyon Başkanı "Kirlilik olmadığı kanısı"na vardıklarını açıklarken vekillerin Ankara'ya dönerken kutu kutu hediye balık
götürmesi dikkati çekti. Derleyenin notu:!!!
ABD'de bir şirket küçük yerleşim birimlerine uzun yıllar enerji kaynağı olacak mini reaktörlerin seri üretimine başlayacağını
duyurdu. Hareket eden parçaları olmadığı için Çernobil gibi kaza riski bulunmayan reaktörler, 2013'ten sonra piyasaya
sürülecek.
Diyarbakır ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan ortak operasyonda, Diyarbakır ve büyük illerde
bombalı eylem yapmak üzere gönderilen 1 terörist ile PKK'lıya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 1 kişi olmak üzere 2 PKK'lı
yakalandı.
Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'ndeki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Otogaz olarak kullanılan likit petrol gazın (LPG) litre fiyatında yüzde 15 ile 20 arasında, 12 kilogramlık ev tipi tüpgaz fiyatında
ise yüzde 10,3 indirim yapıldı.
Prof. Dr. Sadık Tural Atatürk ve Stalin arasında yaşanan ilginç bir gerginliği ilk kez Sovyetler Birliği gizli arşivlerine dayandırarak
açıkladı.
Olayın, Atatürk'ün 1936 yılında Ankara'da Rus Büyükelçiliğinin verdiği bir resepsiyona gitmesiyle yaşandığını belirten Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sadık Tural, Atatürk'ün resepsiyona gece saat 01.30'da, şahsi dostları ve
manevi kızlarıyla ve zeybek çaldırmak üzere yanında getirdiği müzisyenlerle gittiğinin bilindiğini söyledi.
Bundan sonraki olayların 1952 yılında bir İstanbul gazetesinde yayınlananlardan farklı olduğunu, kendisindeki belgenin
Sovyetler Birliği'nin gizli arşivinden alındığını ve Stalin'in kendi imzası ve yazıları olduğunu ifade eden Tural, olayı şöyle aktardı:
“Buna göre, Gazi Paşa, Rusya Büyükelçiliğine bir soru soruyor. ‘Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla sizin lideriniz beni niçin
kutlamadı?' O zamanın Büyükelçisi Karahan, Cumhurbaşkanları Kalinin kendilerini kutladığını söylüyor. Atatürk'ün cevabı
müthiş; ‘Sizin Cumhurbaşkanınız, aynı zamanda önderiniz midir?' Cevap, ‘Hayır'. Atatürk soruyor; ‘Önderiniz kim?' Cevap;
‘Stalin'. Atatürk; ‘Öyleyse, o beni kutlayacak. Ben ülkemin hem Cumhurbaşkanı, hem önderiyim. Kalinin değil, bana kutlama
mesajını Stalin göndersin' diyor.
Büyükelçi Karahan, Atatürk'ün Stalin'i doğrudan aramasını isteyerek, bu işe karışmak istemediğini söylüyor. Atatürk de bunun
üzerine: ‘Niçin ben ilk adımı atayım' dedikten sonra, tarihi cümleler geliyor:
‘Ben bunu ancak eşit şartlarda yapabilirim. Eğer beni kabul ettiklerini hissediyorsam yapabilirim. Başka türlü işlerine evet
diyemem. Sizin biliyorum, güçlü ve mekanize edilmiş büyük ordunuz var ve ondan korkmuyorum, sizlerden korkmuyorum.
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Benim arkamda 18 milyon halkım var. Benim emretmem yeterlidir. Halkım arkamdan nereye isterse gelir. Ben çok zarar
verebilirim, elbette bunu hiçbir zaman yapmam, çünkü benim sözüm, benim dostluğum gibi kutsaldır.'”
Atatürk ile Büyükelçi'nin bu diyalogu “çok gizli” damgası ve “Stalin ile Molotov tarafından okunması” notu ile eklenerek Stalin'e
sunulduğunu belirten Tural, Stalin'in Atatürk'ün sözlerini okuduktan sonra, “Dostumuz, Atatürk'ün sözleri ilgiyle, dikkatle
okunsun” dediğini kaydetti.
Tural, “O tarihlerde dünyanın yüreğini hoplatan Stalin'in Atatürk konusunda daima dikkatli olduğu, Atatürk ölünceye kadar
Türkiye aleyhine hiçbir şeyi açıktan söylemediği gerekçesini, buradan aldığı hususunu arz ediyorum” diye konuştu.
İZMİR'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşini öldüren Ethem Gürsoy mahkeme tarafından ömürboyu hapis cezasına çaprtırıldı.
Ancak ceza, eşinin kendisine ‘Boynuzlu' dediği gerekçesiyle 16 yıl hapse indirildi.
TRABZON'un en büyük alışveriş merkezi ‘Forum Trabzon Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki mağaza işletmecileri artan kira
giderlerine çözüm bulunmaması nedeniyle 2 günlük kepenk kapatma eylemi başlattı.
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İsviçre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Lozan Anlaşması'nın imzalandığı masayı hediye etti.
Ekonomik kriz, Türkiye'nin lokomotif sektörü olan otomotivi kötü vurdu. Arka arkaya üretime mola haberlerinin geldiği sektör,
geçen ay yüzde 37.3 daraldı.
MERSİN'de, aynı mahallede oturan 2 çocuğun 2 gün arayla hastalanarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
AKP Bursa Milletvekili Ali Kul, partisinin bugün Ankara'da yapılan grup toplantısında rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede kalbi
duran Kul, zamanında yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü. Kalbine 2 stent takılan Kul'un sağlık durumunun iyi olduğu
belirtildi.
Akaryakıt ürünlerinden kurşunsuz benzinde 8 YKr, motorinde 6 YKr ve kalorifer yakıtında 3 ile 5 YKr indirime gidildi.
İstanbul'daki bazı semtlere yarın ve 13 Kasımda su verilemeyecek.
MHP'nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması TBMM Genel
Kurulunda reddedildi.
Alışveriş merkezlerindeki kira isyanı yayılıyor. Dün Forum Trabzon'daki iki günlük kepenk kapatma eyleminin ardından bugün de
Ankara'nın ilk alışveriş merkezi olan Atakule'de kepenkler iki saatliğine kapandı.
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İsyan önce Karadeniz'de başladı. Forum Trabzon Alışveriş Merkezi'ndeki iş yeri sahipleri kira artışlarına karşı birleşip yönetimi
uyarmak için 2 gün boyunca kepenk kapattı. Ardından benzer eylem Ankara Atakule Alışveriş Merkezi'nden geldi.
hurriyet.com.tr'nin verdiği bu haberlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Kanyon da kira ateşiyle yanıyordu.
Kuzey Kutbu'nda 40 yıl önce devriye uçuşu yapan Amerikan B-52 bombardıman uçağı içindeki 4 nükleer bombayla birlikte
Grönland Adası'na düştü. Nükleer bombalardan 3'ü bulundu ama 1'i hala kayıp.
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DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şaşırtıcı teklifler ortaya
koydu:
"Öcalan'a ev hapsi için çalışmanız var mı?" Derleyenin notu:???
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklarından Erol Ölmez, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na yapılan silahlı saldırıya ilişkin
olarak, soruşturmayı yürüten savcı Fikret Seçen tarafından sorgulandığı öğrenildi.
Hindistan'ın Bombay Limanı'na giden “Karagöl” isimli Türk bayraklı gemiyi Yemen açıklarında korsanların ele geçirdiği bildirildi.
TBMM Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'nda aileyle sınırlı olan manevi tazminat hakkı, tasarıda zarar görenlerin "yakınları"
şeklinde genişletildi. TBMM Adalet Komisyonu'nda 649 maddelik Borçlar Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri devam ediyor.
Komisyon'da, mevcut Borçlar Kanunu'nda 47. maddede yeralan "aile" ile sınırlı olan manevi tazminat hakkı, tasarıda 55.
maddede düzenlendi ve zarar görenlerin "yakınları" ibaresiyle değiştirilerek genişletildi. Uzmanlar "nişanlısı ya da imam nikahlı
eşi gazi ya da şehit olan kişi, bu yenilikten yararlanabilecek” değerlendirmesinde bulundular.
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İstiklal Madalyası sahibi son Çılgın Türk emekli Albay Mustafa Şekip Birgöl için bugün TBMM'de tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı, “Çankaya Köşkü'nün tümüyle zırhla kaplandığı” iddialarının “tamamıyla gerçek dışı” olduğunu, TÜBİTAK
tarafından geliştirilen zırh teknolojinin, “Sadece Cumhurbaşkanı'nın Makam Odası için ve toplam 13 metre karelik bir alanda
kullanıldığı” bildirdi.
İzmir'e gelen İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye Başbakan Erdoğan öyle bir laf etti ki konuk başbakan ne yapacağını
bilemedi.
TBMM Genel Kurulunda, yurt dışındaki tasarrufu yüzde 2, yurt içindeki tasarrufu da yüzde 5 vergiyle ekonomiye kazandırmayı
amaçlayan tasarı, kabul edilerek yasalaştı.
“Ergenekon” davasının bugünkü duruşmasının öğleden önceki oturumunda, Ümraniye'de ele geçirilen bombaların bulunduğu
gecekonduda oturduğu belirtilen tutuksuz sanık Ali Yiğit'in çapraz sorgusu yapıldı.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na görüntü yasağı getirildi. Komisyonda yapılacak bütçe görüşmelerinde bundan sonra basın
görüntü alamayacak.
Diyarbakır'ın Dicle İlcesi kırsal kesiminde eylem hazırlığında olan bir grup PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmek için akşam
saatlerinde hava destekli operasyon başlatıldı.
Almanya'da yayın yapan "Kanal 7 INT" ve "tvt" adlı Türk televizyon kanallarının ülke çapındaki yayın ruhsatının iptal edilmesi
kararı alındı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terörizmin, kitle imha silahlarının yayılması, kaçakçılık ve örgütlü suçların küresel boyutlar
kazandığını belirterek, “Artık, 'iyi terörist', 'kötü terörist' ayrımı tamamen ortadan kaldırılmalı. Başkalarının teröristlerini
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barındırıp onlara destek vermekten kaçınılmalıdır” dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda, Suudi
Arabistan'ın “Dinlararası Diyalog Girişimi” çerçevesinde düzenlenen, Yüksek Düzeyli Toplantı'da konuşma yaptı.
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Antalya'da birlikte evden kaçan 16 yaşındaki M.Ç. ile 15 yaşındaki D.Ö. 4 gün sonra Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası'na sığındı. İki kız arkadaş, “Bize 4 günde 25 kişi tecavüz etti” dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma
başlattı. Derleyenin notu:???
Yeni kurulan 'Turkuaz Havayolları'nın aldığı iki uçak için iki deve kesmesi büyük tepki gördü. 2006'da Türk Hava Yolları'nın
RJ100 uçaklarını iade ederken deve kurban etmesi, Reuters haber ajansı tarafından 'yılın tuhaf olayları' arasında yer almıştı.
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Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak söz konusu araştırma sahasının Türkiye'nin
deniz yetki alanları içerisinde yer aldığını belirtti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı'nın (TPAO) "M/V Malene Ostervold" isimli gemiye Akdeniz'de bir jeofizik araştırma yaptırdığı ve söz konusu araştırma
sahasının Türkiye'nin deniz yetki alanları içerisinde yer aldığı kaydedildi.
Meclis Başkanlık Divanı 18 Kasım Salı günü yapacağı toplantıda, Meclis personeline yapılacak zammı ve Genel Sekreter Ali
Osman Koca'nın yeniden gündeme getirdiği koruma talebini görüşecek.
DOĞRU Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, partisinin 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere giremeyeceğini söyledi.
Özaçıkgöz, “Yerel seçimlere girmemek kusuru bize ait değildir. Demokratik hukuk devleti ile bağdaşmayan Siyasi Partiler
Kanunu elimizi kolumuzu bağlamıştır” dedi.
BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nin dağlık arazi kesiminde, PKK'lı teröristler tarafından hazırlanmış patlayıcı madde düzeneği görevliler
tarafından bulunarak imha edildi.
Avrupa Parlamentosu üyesi Cem Özdemir, Birlik 90/Yeşiller Partisinin eş başkanlığı görevine seçildi.
TEM otoyolunun Anadolu yakası Ümraniye Sapağında meydana gelen kaza yüzünden, yolun her iki yönündü de uzun kuyruklar
oluştu.
Alanya AKP İlçe Başkanlığı, birkaç gün önce yaşamını yitiren Kurtuluş Savaşı'nın son gazisi emekli albay Mustafa Şekip Birgöl'ün
ardından yerel gazetelere başsağlığı ilanı verdi. İlanlarda, Kurtuluş Savaşı gazisi olmasına karşın ‘Çanakkale Gazisi' olarak da
anılan Birgöl'ün fotoğrafı yerine, 3 Nisan 2008'de Eskişehir'de vefat eden Kurtuluş Savaşı gazisi Yakup Satar'ın fotoğrafı
yayınlandı.
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Devlet eski bakanlardan Abdüllatif Şener bir otel açılışına katılmak üzere Malatya'ya gelirken uzun bir konvoyla havaalanında
karşılandı. Otel açılışına katılan Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulunurken, iktidara gelmeleri halinde,
başta dokunulmazlıklar olmak üzere çok sayıda değişikliler yapacaklarını söyledi.
Sinyalizasyonu bozuk olan kavşağa otomobiliyle son sürat giren 21 yaşındaki Mustafa Çıkan, küçük Fatmanur'un ölümüne sebep
oldu. 4 gündür bozuk olan trafik ışıkları ise kazadan hemen sonra tamir edildi.
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TBMM İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü AKP Diyarbakır Milletvekili Kurt, “Öcalan, ‘abartıyorlar' deyince İmralı'ya gitmekten
vazgeçtik' dedi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu sözcüsü AKP Diyarbakır Mlletvekili Abdurahman Kurt, kötü muamele gördüğü
iddia edilen PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın durumunu incelemek için komisyon olarak İmralı adasına gitme kararı aldıklarını,
ancak CHP ve MHP'li üyenin sonradan vazgeçtiğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde doğalgaz kullanılan evlere kömür dağıttığını
öne sürdü. Derleyenin notu: Olsun, gün gelir lazım olur! 
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde lise öğrencisi 18 yaşındaki Merve Çıngı, boş sandığı av tüfeğiyle şaka yapan dayısının kızı 15
yaşındaki E.H. tarafından kazayla öldürüldü.
İzmir'den Bandırma'ya basket baçına giden Pınar Karşıyaka taraflarlarının mola verdiği Balıkesir girişinde çıkan olayda
üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Özgür Soylu, pompalı tüfekle öldürüldü, 3 taraftar da yaralandı.
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Batman'da babasının işsiz olduğunu belirten ilköğretim öğrencisi Havva Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir
Aksu'dan babasına iş istedi. Derleyenin notu: Türkiye’nin acı gerçeği…
Konya'da 14 yaşındaki genç, otomobil kullanırken yakalandı. Derleyenin notu: Türkiye gerçeği…
Dünyanın en büyük bankacılık gruplarından olan Citigroup, tam 52 bin çalışanının işine son verecek.
1998 yılında Ödemiş'te Cumhuriyet Savcılığı yapan Sacit Kayasu Yeşil ile ilgili iddialarda bulundu.Ödemiş'te savcılık yaptığı
dönemde 11 Eylül Pazar günü bir ceset bulunduğunu ancak Nöbetçi savcının olaya bakmayıp, olayı Pazartesi gününe
kaydırdığını, olay yerindeki ilk incelemenin ardından cesedin Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını belirtti. Cesedin
başlangıçta normal bir ceset olarak baktıklarını söyleyen Kayasu, ölen kişiye işkence yapıldığının belli olduğunu , cesedin
gözlerinin oyulmuş, ellerinin içinin ve ayaklarının derisinin soyulmuş olduğunu ve vücudunda 9 kurşun deliği olduğunu
gördüklerini belirtti. Cesedi gördüğünde cesedin 5-6 günlük olduğunu kaydeden Kayasu, otopsi esnasında gördükleri cesedin
gözlerinin oyulmuş olmasının, el ve ayaklarının derisinin yüzülmesinin nedenini kişinin kimliğinin tespit edilmemesi olduğunu
kaydetti. "Cesedin eli ve ayağı yüzülüyor; gözleri oyuluyor. Profesyonel bir cinayet. O kadar ateş edilmesine rağmen bir tek
mermi çekirdeği yoktu. " diyen Kayasu, cesette dokuz kurşun deliği olmasına rağmen mermi çekirdeği olmamasıyla daha önce
hiç karşılaşmadığını belirtti. İncelediği cesette çeşitli darp izleri olduğunu da söyleyen Kayasu kişinin dövülmüş ve bağlanmış
olduğunu anladığını kaydetti.
"YEŞİL OLABİLİR ŞÜPHESİYLE EMNİYETTEN BİLGİ İSTEDİM" Kayasu, " Şahsen ben Yeşil olarak kanaate vardım. Bu
şahsi kanaatim yeterli mi değil? Ne yapmak lazım ? DNA ile otopsi lazım. Bunun için İzmir 'e gönderdik.DNA 'ya esas olacak
şeyleri alın akrabalarından da tespit edin " dediğini söyleyen Kayasu, İzmir Adli Tıp Kurumundan " Biz DNA testi yapamıyoruz"
şeklinde bir cevap aldıklarını söyledi.
DEMOKRATİK Toplum Partisi (DTP) önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçimler için çalışmaları başlatırken, belediye başkanı ve
belediye meclis üyeliği için başvuracak olanların aday kriterlerini belirledi. DTP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili
Selahattin Demirtaş, iki dönem üst üste belediye başkanlığı yapanların bir daha aday gösterilmeyeceğini ve çok eşli olan başkan
ile meclis üyesi adaylarının da adaylık başvurularının kabul edilmeyeceğini söyledi.
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Metris Cezaevi'nde “işkence” ve “kötü muamele” sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Engin Çeber'in ölümüne ilişkin Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Konya'daki Okyanus operasyonu kapsamında gözaltına alınan Konya Numune Hastanesi Başhekimi Op. Dr.. Rıza Sarıpabıççı,
sorgusunun devam ettiği Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü'nde kalp krizi geçirdi.
Alman Dergi Yayıncıları Birliği tarafından verilen Altın Victoria Ödülü'nü, Türk Alman dostluğuna yaptığı katkılardan dolayı
kazanan Aydın Doğan, ödülünü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı törenle aldı.
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Küresel ekonomik krizin Türkiye'de kendini göstermeye başladığı dönemde, hükümet “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmet Projesi”
adı altında Türkiye'nin yoksulluk haritasını hazırlamaya çalışıyor. Yoksulluk haritasının en önemli unsurunu, Türkiye'deki yeşil
kartlılar oluşturuyor. Ve bugün Türkiye'de yeşil kart sahiplerinin “nerelerde yoğunlaştığına” bakıldığında, aslında Türkiye'nin
yoksulluk haritası da ortaya çıkmış oluyor.
ANTALYA'da hastane bahçesinde tanıştığı bir kişinin ikram ettiği meyve suyunu birlikte oturdukları çimlerde içen Mehmet
Kaymaz iki gün sonra, cebindeki 2500 YTL'si çalınmış olarak uyandı.
Yunan tacizi üzerine, bölgede Türk sahil güvenlik botu devriye gezdi.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), global kaygıların devamı ile son 3.5 yılın dibine indi.
TBMM yerleşkesine benzin dolu bidonla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Ergenekon davasında Emekli Astsubay Mahmut Öztürk tahliye edildi.
İran'da terör örgütü PKK ve PJAK'a yönelik operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve 4 teröristin de sağ ele
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geçirildiği bildirildi.
KONYA'da yürütülen ‘Okyanus' operasyonunun üçüncü dalgasında ‘ihaleye fesat karıştırdığı', ‘rüşvet aldığı' ve ‘çıkar amaçlı suç
örgütü yöneticisi' olduğu iddiasıyla 33 kişiyle gözaltına alınan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ın
konutunda yapılan aramada yatak odasında bulunan döviz ve Türk parası olarak yaklaşık 1 milyon YTL'ye el kouldu. Rektör
Okudan ve bazı zanlıların müvekkilleri olduğunu söyleyerek sorguya katılmak isteyen iki avukata, kendilerinin de ‘şüpheli'
olduğu ve haklarında işlem başlatıldığı söylenerek izin verilmedi.
ŞIRNAK İdil İlçesi yakınlarındaki Cehennem Deresi Mevkii'nde tespit edilen bir grup PKK'lı teröriste etkisiz hale getirmek için
hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
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Hırsız olarak takip edildi, hırsızlık zanlısı olarak yakalandı. Elindeki dizüstü bilgisayardan Genelkurmay, MİT ve stratejik diğer
bölümlere ait çok gizli bilgiler çıktı. Tesadüfen yakalanan kişi PKK'nın en güvendiği hackerdı. Bu haber terör örgütüne bomba
gibi düştü...
ANTALYA'da geçen yıl barda çalışan ayrı yaşadığı eşi 31 yaşındaki Özge Dişyapar'ı sokak ortasında 20 yerinden bıçaklayarak
öldürmekten ömürboyu hapis cezası istemiyle yargılanan 33 yaşındaki Mikail Dişyapar, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
HAYVAN Hakları Federasyonu Batı Akdeniz Koordinatörü Nilsu Güleç ve Konyaaltı Dostları Derneği üyeleri, Antalya,
Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta milletvekilleri ile TBMM Hayvan Hakları Ortak Çalışma Grubu milletvekillerine mektup
göndererek hayvan hakları konusunda onları göreve davet etti. Derleyenin notu: İnsanlarımıza, ölülerimize sahip çıkmıyoruz ki
– hayvanlarımıza sahip çıkalım!
AĞRI'da güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Binbaşı Süleyman Can şehit oldu, 1 uzman
çavuş ile 4 er de yaralandı.
ANTALYA'da, çalıştığı bankanın 1 milyon 357 bin dolarını alarak eşiyle birlikte kayıplara karışan bankacı F.E., İzmir'de polise
teslim oldu.
Ağrı'da bir binbaşının şehit edilmesinden sonra Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda da güvenlik güçleri ile
PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
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Türkiye Merkez Bankası'nın dün sürpriz bir şekilde gecelik borçlanma faiz oranını indirmesi Macaristan'da ortalığı karıştırdı.
Hüseyin Üzmez tarafından cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen 14 yaşındaki B.Ç'nin ruhsal sağlığının bozulup
bozulmadığına ilişkin Adli Tıp raporu 3 günde imzalandı. Bu raporla Üzmez kurtulup cezaevinden çıktı. Benzer bir olay da
İzmir'de yaşandı. Ama sonuç biraz farklı. Ocak ayında yaşanan tecavüz girişiminde mağdurenin ruhsal raporu istendi. Rapor bir
türlü gelmedi. Mağdure Eylül ayında öldü. Bugün mahkeme raporu beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yani
özetle, yaklaşık bir senedir rapor bekleniyor. Derleyenin notu: Türkiye’nin acı gerçeği…
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TRABZON'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçerlerken çarptığı 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan
ambulans şoförü 32 yaşındaki Özcan Şişman, tutuksuz yargılandığı davada 2 yıl 8 ay hapis ve 343 YTL para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme cezayı daha sonra, 6 bin 640 YTL para cezasına çevirdi.
Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinde 6 YKr, motorinde ise 4-6 YKr arasında indirime gidildi.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesindeki topçu taburunda görevini yaparken, 9 Kasım'da Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerin attığı
havan atışında yaralanarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gören topçu er Abdülkerim Aytiş şehit oldu. 21 yaşındaki
şehit er Aytiş, yarın memleketi Siirt'te toprağa verilecek.
MALATYA'nın Doğanşehir İlçesi'ndeki bir ilköğretim okulunda vekil öğretmen olarak çalışan 26 yaşındaki İ.B., 14 yaşındaki kız
öğrencisine tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.
Anne Melike, elinde yavrusunun fotoğrafı... Gözyaşları sel olup akıyor... Nasıl ağlamasın? Oğlu bu vatan toprakları için şehit
düştü... Feryat figan değil... Şaşırtıcı biçimde ürkek... Sanki birşeyden korkuyor... Sonra anlıyoruz endişesini... Onun Fevzisi
şehit, diğer oğlu Ferdisi ise dağda... Yani terörist... Belki de Fevzisini şehit eden yine onun oğlu...
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Adapazarı'nda 15 yaşındaki genç kızı evlilik vaadiyle kandırıp ilişkiye girerek hamile bırakan kişi, çok şaşırtıcı bir nedenle
serbest bırakıldı. Nasıl mı? İşte cevabı... ADAPAZARI'nda 15 yaşındaki B.D.'yi evlilik vaadiyle cinsel ilişkiye girip hamile bıraktığı
iddiasıyla tutuklu yargılanan bir çocuk babası 24 yaşındaki Mahmut Ö., doğumevinin genç kızın hamile kaldığı tarihte 15
yaşından bir ay aldığına dair rapor vermesi ve ailesinin şikayetinden vazgeçmesi sayesinde tahliye oldu. B.D. ve Mahmut Ö.,
mahkemede birbirlerini sevdiklerini, evlenmek istediklerini de söyledi. Derleyenin notu: Fark etmişsinizdir, magazin
değerinde haberlerde yer vermeye başladım ama neden? Sizlerin ve tarih önünde Türkiye’deki yozlaşmaya dikkat
çekmek için!!!
Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında Tuğgeneral Metin Gürak brifingin ardından
gazetecilerin "deniz haydutluğu" ile ilgili sorularını yanıtladı
KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'ne bağlı Hereke Beldesi sahilinde bir bavulun içinde, başı, kol ve ayakları bulunmayan bir ceset
bulundu. Daha sonra yapılan inceleme sonucunda cesedin hamile bir kadına ait olduğu anlaşıldı.
Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyine düşen meteor panik yarattı. Alberta yerel saatiyle dün 17.30;da meydana gelen olayda,
gökyüzü bir anda gündüz gibi aydınlanırken, şiddetli patlama sesi duyuldu. Düşen meteorun sebep olduğu aydınlanma,
Manitoba ve Saskatchewan eyaletlerinin Alberta sınırına yakın bazı şehirlerinde de görüldü.
İZMİR'in metropol ilçelerinden Güzelbahçe'de 5 okula Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak cami imamlarının
görevlendirilmesinin yankıları sürerken, olaya İzmir Valiliği el koyarak soruşturma başlattı.
Koç Holding, 2008 yılının 9 ayında 2,5 milyar YTL kar elde ettiğini duyurdu.
TRT İzmir Bölge Müdürlüğünde görevli bazı personelin sağlık karnelerinde, reçete nüshalarını farklı düzenleyip sahte sağlık
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raporları hazırlayarak, 2 milyon YTL'lik yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk
edilen 20 kişiden, eczacı ve 3 eczane çalışanı ile 10 TRT görevlisi tutuklandı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bilgisayar sistemine virüs girdi. 
KERKÜK-Yumurtalık Petrol boru Hattı'nın geçtiği Mardin'in Midyat İlçesi, Yayvantepe Köyü yakınlarında, bugün akşam
saatlerinde patlama meydana geldi.
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Karaköy'deki Kadıköy İskelesi dün aşırı lodos nedeniyle 16 dubasından biri delinip suyla dolunca önce yan yattı, sonra da
tamamen battı.
İşte Trakya Krallığı dönemine ait en eski savaş arabası. Bulgaristan'ın güney doğusundaki Karanovo Köyü'ndeki kazı
çalışmalarında ikinci yüzyıla ait bir savaş arabası atıyla birlikte yan yana bulundu.
TURYAP'ın başlattığı ikinci el otomobil açık artırmasında, ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın bir dönem severek kullandığı Jaguar marka
otomobili 41 bin 500 YTL'ye satıldı. Derleyenin notu: Allah rahmet eylesin… Bir çoğumuzun gönlünde yer ettin. Bizleri çok
güldürdün! Allah’da seni güldürsün.
Ankara'da doğalgaz zammını protesto eden bir grup Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Başkent Doğalgaz A.Ş.'ye saldırdı.
Binanın camlarını kıran gruba polis sert müdahelede bulundu.
VAN'ın Bahçesaray İlçesi'nin Cevizbelen Köyü'ne giden Türk Telekom görevlileri, B.Y. adlı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda, bir Türk Telekom görevlisi hayatını kaybederken, 1 görevli de yaralandı.
Yargıtay, ‘rüşvet' konusunda emsal bir karara imza attı. Yeni Türk Ceza Kanunu'na göre rüşvet alma suçunun değiştiğine dikkat
çeken Yargıtay, hastanede ameliyatları yapmak için hastalardan para alan doktorun ‘rüşvet' suçundan değil, ‘görevi kötüye
kullanmak' suçundan yargılanması gerektiğine karar verdi.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde Karataş Jandarma Bölüğü'ne taciz ateşinde bulunan bir grup PKK'lı terörist, Mehmetçiğin yoğun
ateşiyle püskürtüldü.

23

Kasım

2008

İstanbul'da dün etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle çok sayıda geminin deniz tehlikesine maruz kaldığı bildirildi.
"Ergenekon Soruşturması" kapsamında hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve halen Rusya'da olduğu bilinen emekli Tuğgeneral
Levent Ersöz kalp rahatsızlığı geçirirken, eşi de üzüntüden 17 kilo verdi. Muzaffer Ersöz, eşi emekli general Levent Ersöz,
evlerinde yapılan arama ve yaşadıklarıyla ilgili olarak ilk kez “hurriyet.com.tr” konuştu. Ersöz, "Eşim, arandığını, evimizde
arama yapıldığını ancak 3 gün sonra öğrenebildi" dedi.
BBC ekibi, bindiği Türk firkateyni ‘Gökova'nın nasıl Mogadişu'ya giden yardım gemilerine eskortluk yaptığını sergilerken,
‘Gökova'yı NATO'nun ‘Korsan Avcısı' 4 gemisinden 1'i olarak tanıttı.
İNGİLİZ gazeteleri, kendinden 10 yaş büyük İngiliz eşi 46 yaşındaki Patricia Bailey-Bosson'den, sürekli oturma izin başvurusu
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kabul edildikten sonra ayrılan 36 yaşındaki Osman Köse'yi tartışıyor. Derleyenin notu: Almanya’da çok sık rastlanan bir vaka.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle “Alışveriş İçin Gün Bugün” sloganıyla
dün başlatılan alışverişi teşvik kampanyasına ilginin artığı açıklandı.
MİLLİ İstihbarat Teşkilátı'nda (MİT) görevli 37 yaşındaki Engin Karagöz, evinde kendisini iple asarak intihar etti.
AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı, Dışişleri Komisyon Sözcüsü ve Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, İmralı'da ağırlaştırılmış
ömür boyu hapis cezasını çeken bölücübaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin, “Devletimizin kendini daha iyi savunabilmesi için terörist
Öcalan'ı adi bir mahkum seviyesine düşürüyoruz” dedi.
MERSİN'in Erdemli İlçesine bağlı turistik Kızkalesi Beldesi'nde deniz üzerinde 4 ayrı noktada oluşan hortum balıkçılara zor anlar
yaşattı. Anamur ve Bozyazı ilçelerinde ise etkili olan yağış ve fırtına sırasında muz ve çilek seraları sular altında kaldı. Yuva
Deresi'nin taşması sonucu D-400 Karayolu'nda ulaşım tek yönlü sağlandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi öldü.
Turkcell Süper Lig'in 12. hafta maçında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.
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DSP Parti Meclisi (PM), Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partiye dönüş talebini kabul etti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Kemal Derviş, “dünyayı saran ekonomik krizden belki ders olarak
alınabilecek en önemli konu, mümkün olduğu kadar ulusal tasarrufları arttırmak, yatırımların büyük bölümünü ulusal tasarrufa
dayandırmak” dedi. Derleyenin notu: Günaydın Kemal Bey, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüne geldiniz mi?
Öcalan'ın bulunduğu İmralı Cezaevi, "F Tipi Cezaevi"ne dönüştürülecek. Öcalan'a da yeni haklar tanınacak. Bunlar arasında
televizyon izlenmesi, kantinden istediğini aldırması da yer alacak.
Kanal 7 televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, sahte vekaletnameyle ilgili İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade
verdi.
Antalya'nın Alanya İlçesi'ni Konya'ya bağlayan Kuşyuvası yolu, sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ni ziyaret eden Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan, Dışişleri
Bakanı Ali Babacan ile görüştü.
Aydın'ın 72 yaşındaki bir kişi, 10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
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Vergi borçlarının yıllık yüzde 3 tecil faizi ile 18 ay süreyle taksitlendirilmesi için düzenleme yapıldığına işaret eden Unakıtan,
başvuruların 28 Kasım'a kadar alınacağının altını çizdi.
İzmir'in Bornova ilçesinde, 2 torununa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 57 yaşındaki kişi, sevk edildiği adliyede
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tutuklandı.
Ulaştırma Bakanı Yıldırım geçen yıl Isparta'da meydana gelen uçak kazasına pilotaj hatasının neden olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi (G) Grubu 5. hafta maçında Porto'ya, Kadıköy'de 2-1 yenildi.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), üye ülkelerle ilgili Ekonomik Görünüm Raporunu bugün yayımladı. Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD), üye ülkelerle ilgili raporunda, Türkiye'de ekonomik büyümenin 2009'da yüzde 2'nin
altına ineceği tahmininde bulunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis, minibüslere yapılan yüzde 15'lik zammı reddetti. İBB, İstanbul Minibüsçüler Esnaf
Odası'nın minibüs yolcu taşıma tarifesinin yüzde 15 oranında artırıldığına ilişkin açıklamasının aksine, minibüs taşıma ücretlerine
zam yapılmadığını bildirdi.
30 Ekim'den bu yana hac ibadeti için Suudi Arabistan'a giden Türk hacı adaylarından 20'si çeşitli sağlık sorunları nedeniyle
hayatını kaybetti.
Başbakan Erdoğan: "İmralı'da çalışmalar sürüyor. Oraya gitmesi gereken mahkum olursa tabi ki göndereceğiz" dedi.
SAMSUN'da, gelini 20 yaşındaki Y.S.'ye tecavüz etmekle suçlanan tutuksuz sanık 49 yaşındaki Mehmet S., daha önce mahkeme
verdiği dilekçede kayınpederinden şikayetçi olmadığını belirten gelinin bu kez ifadesinde “Islak elbiselerimi kuruturken,
kayınpederim bana tecavüz etti” demesi üzerine, duruşma salonunda kalp krizi geçirdi. Mehmet Y., ambulansla hastaneye
kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ın dağlık köylerinde, koyun ve altın iddiasına girilerek şenlik havasında, kanlı köpek dövüşleri yapıldığı ortaya
çıktı. Kanlar içerisinde kalan çoban köpeklerinin dövüşünü sahipleri, büyük bir heyacanla izliyor.
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Milli İstihbarat Teşkilatı, Ergenekon Operasyonu'nun kilit ismi Tuncay Güney'e ait yayınlanan belgeyle ilgili açıklama yaptı. Bu
belgenin kendilerine ait olduğunu doğrulayan MİT, Güney'in bir haber kaynağı olmadığının altını çizerken, "bir dönem
faaliyetlerinden dolayı üzerinde çalışma yapılan bir şahıs" olarak değerlendirildiğini kaydettiler.
Bugün İzmit'e gelen ve öğlen saatlerinde Kocaeli İl Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenledikten sonra Kocaeli
Üniversitesi'nde konferansa katılan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında öğrenciler birbirine girdi.
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Korkuteli İlçesi'ne bağlı Duraliler Yaylası'ndaki Osmanlı tapu
kayıtlarını, şehir merkezinde bulunan ve büyük rant elde edilen Duraliler Köyü'nde ki hazine ve 2/B kapsamındaki yerler gibi
göstererek 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nden karar alıp, bu kararla Tapu Bölge Müdürlüğü'nden tapu alıp, vatandaşa sattıkları
gerekçesiyle 2'si bilirkişi, toplam 6 kişi gözaltına aldı.
CHP Lideri Deniz Baykal ile Murat Karayalçın, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için açıklama yapıyor.
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Bursa'da, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 12 saatte art arda 4 bebeğin öldüğü bildirildi.
İZMİR'de Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla başlatılan Yengeç 2 operasyonunda aralarında Sanayi ve
Ticaret İl eski Müdürü ile avukatların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Yurdun kuzeybatı kesimleri Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Soğuk hava dalgası sıcaklıkları 6
ile 10 derece arasında düşürecek.
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EV tekstili sektöründe ‘Elegant' markasıyla ünlenen, bu alanda dünyanın 3'üncü büyük firması olan Gaziantep'te kurulu
Tekerekoğlu Tekstil A.Ş.'de sonun başlangıcına gelindi. Bir dev çökerken, bin 800 kişi işsiz kaldı.
CHP'nin, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, eski imam olan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı İsa Varlı'yı aday göstereceği
bildirildi.
HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde, otoyol turnikelerinde yol kontrolü yapan trafik ekiplerine bir araçtan uzun namlulu silahlarla
ateş açıldı. Saldırıda polis memuru İbrahim Darıcı olay yerinde hayatını kaybederken, saldırıda yaralanan polis memurlarından
Halil Aksak da hastanede yaşamını yitirdi. Böylece şehit polis sayısı 2'ye çıktı.
İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice ile iki belediye çalışanı hakkında, sit alanında inşaat yaptırdığı iddiasıyla “görevi
kötüye kullanmak” suçundan Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni sistem sayesinde 6 milyon yeni seçmenin ortaya çıktığını açıklaması soru
işaretlerine neden oldu. Ayrıca bu seçimde parmakların boyanmayacak olması da güvenlik tartışmalarını gündeme
getirdi.
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ana Bakım Merkezi Komutanı Albay Sıtkı Varlı, “Fırtına” obüsünün milli imkanlarla üretilmesiyle
teknolojik kazanım, savunma sanayinin desteklenmesi, dışa bağımlılıktan kurtulma ve yüzde 35-40 ekonomik kazanç
sağlandığını belirtti.
Merkez Bankası, küresel krizin büyümenin yavaşlaması, reel sektörün mali bünyesinin bozulması ve kredi daralması nedeniyle
tüketicilerin kredi kartı ile daha fazla borçlanır hale gelmesi sonucunu doğuracağını açıkladı.
SİVAS Valiliği, hayırseverler tarafından gönderilen ayakkabı, mont ve kırtasiye yardımlarını Yanalak Köyü'ndeki ihtiyaç sahibi
öğrencilere dağıttı. Vali Dalmaz'ın da katıldığı dağıtım töreninde, 7'inci sınıf öğrencisi Ebru Demirel Vali'nin yanında yeni
ayakkabılarını giymeye utandı. Derleyenin notu: Yoksuluk nedir görmeyen bilmez!!! 
Çalışanlar, DİSK ve KESK'in öncülüğünde düzenlenen "İşsizliğe, yoksulluğa ve zamlara karşı emek, barış ve demokrasi mitingi"
ile gövde gösterisi yapacak. Ankara'da yarın yapılacak mitinge büyük katılım olması bekleniyor.
AB Komisyonu, şarkıcı Bülent Ersoy'un “bir televizyon programında söylediği sözler ile halkı askerlikten soğuttuğu” iddiasıyla 9
aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını yakından izlediğini bildirdi.
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İstanbul Avcılar Emel Kız Öğrenci Yurdu'nda, boynunda ve yüzünde kızarıklık olduğu gerekçesi ile bir kız
öğrenciden bekaret raporu isteyen yurt müdürü Nuray Dağ, TBMM gündemine taşındı.
CHP Genel Sekreteri Önder Sav, 17 Mayıs 2008'de Elmadağ Belediye Başkanı CHP'li Ömer Ağa Kurt'un odasında, sohbet
sırasında hacca gitme isteğini söyleyen partili Mustafa Ünal'a verdiği esprili karşılık nedeniyle hakkında fezleke hazırlandı.
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BURSA'da lisede okuyan 4 kız öğrenciyle ilişkiye girdikten sonra, bu ilişkiyi kameraya kaydedip şantaj yaptıkları iddiasıyla 14
kişi gözaltına alındı.
ADANA'daki genelevde devletin dar gelirlilere dağıttığı bedava kömür bulunduğu iddia edildi. Geneleve yapılan baskında
binalardan birinin terasında 5 torba kömür çıktı. 
HAKKARİ CHP Merkez ilçe Başkanlığı'ndan istifa ederek DTP'ye geçen Şaban Alkan, istifasına gerekçe olarak Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'de yaptığı konuşma ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın politikalarını gösterdi.
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ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Aytaç Durak, hakkındaki imar rantı dosyasını açıklayacağını ilan eden CHP Grup
Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na örtülü olarak karşılık verip, “Her seçim öncesi öncesi olduğu gibi ‘Aytaç Durak'ı halk
istemiyor, başarısız, hırsız, kaçakçı, gayrimeşru' diyemeyenler arsalarımla uğraşıyor” dedi. Kendinin 300 bin metrekare, eşi
Fahriye Durak'ın da 1 milyon metrekare arsası olduğunu açıklayan Durak, “Netice itibarıyla yolsuzluk denilen konularda çalma,
çırpma yok, kanunsuzluk yok. Etik yönden bu alımların yanlış olduğunu ima ediyor. Büyük bir ihtimalle beni kast etmiyor” diye
konuştu. Düzenlediği basın toplantısında, 22 Kasım'da Adana'ya gelen ve imar rantı dosyasını 10- 15 gün içinde açıklayacağını
söyleyen Kılıçdaroğlu'na isim vermeden cevap veren Başkan Durak, Kılıçdaroğlu'nu gülerek “Siyaseçti büyüğümüz” diye
tanımladı. Kendinin 300 bin metrekare, eşi Fahriye Durak'ın da 1 milyon metrekareden fazla arsası olduğunu açıklayan Durak,
“Netice itibarıyla yolsuzluk denilen konularda çalma, çırpma yok, kanunsuzluk yok. Etik yönden bu alımların yanlış olduğunu
ima ediyor. Büyük bir ihtimalle beni kastetmiyor” diye konuştu.
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Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş., BOTAŞ'tan alınan doğalgazın metreküp fiyatının 1.8 Ykr arttırıldığını bildirdi.
Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.3 azalarak 8 milyar 659 milyon dolara geriledi. On aylık dönemde
ihracat yüzde 24.85 artışla 120 milyar 459 milyon, yıllık ihracat ise yüzde 23.49 artışla 129 milyar 940 milyon dolar düzeyinde
gerçekleşti.
Şişli'deki AKP İl Başkanlığı'nda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
İzmit'in Alikahya Beldesi Belediyesi'nin alt katında doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı.Patlama sonucu ilk belirlemelere göre
3 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı
Türk savaş uçakları Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerini bombaladı.
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ÇANAKKALE Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, (VTS) radar tesbitinde 2 geminin Bozcaada açıklarında
çarpıştığını tesbit etti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bombalı saldırıya uğrayan AKP İl Başkanlığı binasında incelemelerde bulundu.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, IMF ile yeni bir anlaşma yapılmaması durumunda Türk ekonomisinin
resesyona (ekonomik durgunluk) gireceğini duyurdu.
Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP Genel Başkan Yardımcılığı'ndan ayrılmadan önce CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu canlı
yayında tartışmış kısa bir süre sonra da bu görevinden istifa etmişti. Kılıçdaroğlu son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Gökçek ile ilgili iddialar ortaya atmış ve onu düelloya davet etmişti. Gökçek bugün düelloyu kabul ettiğini ilan etti
“Hodri meydan” dedi.
DİYARBAKIR'da merkez Yenişehir İlçe Belediyesi'nin orta refüje yaptığı düzenleme sırasında çiçeklerle yapılan yıldız terör örgütü
PKK'nın amblemini yansıttığı gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı.
Ergenekon davasının bugün görülen oturumunun öğleden sonraki bölümünde gergin anlar yaşandı. Gerginlik yaşanan
duruşmada, mahkeme başkanı tutuklu sanık Aydın Yüksek'i salondan attı. Bu arada mahkeme, MİT'e ve Başbakanlık'a ait 3
Susurluk Raporu'nu istedi.
DTP'nin Mutki'de düzenlenen mitinginde elinde Türk bayrağıyla "Kahrolsun PKK" diye bağıran kişi partililerin saldırısına uğradı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğle saatlerinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında
kavga çıktı.
İspanya Savunma Bakanlığınca İspanya üzerinden yapılan Guantanamo uçuşlarına ilişkin olarak ilgili mahkemeye iletilen listeye
göre, bu tür operasyonlara katılan ABD'li askeri uçakların çoğunun kalkış ya da son iniş noktasının Türkiye olduğu öne sürüldü.
ABD'de Kitle İmha Silahlarının Yayılması ve Terörizmin Önlenmesi Komisyonu'nun hazırladığı raporda, 2013 yılından önce
Amerikan topraklarında nükleer veya biyolojik silahlarla bir terörist saldırının gerçekleşebileceği ileri sürüldü.
Yüksek Askeri Şura kararları gereğince 5'i irticai faaliyetler nedeniyle olmak üzere toplam 24 kişi ihraç edildi.
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CHP'de, Sonar'ın yaptığı Çankaya anketinde sürpriz isim çıktı. Kamuoyuna henüz açıklanmayan Kasım ayı anketine göre,
Çankaya ilçesinde CHP'li seçmenlerin başkan tercihinde ilk sırada eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşan yerel seçimler öncesi alışveriş kuponu dağıttığı ortaya çıktı.
Tuzla'daki Orhanlı Deri Sanayi sitesindeki 3 katlı bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 1 kişi öldü,
7 kişi yaralandı.
Tunceli'de kalabalık bir PKK'lı grubun Tunceli-Ovacık ve Pülümür arasındaki Ahpanos Vadisi'nde hareket halinde olduğunun
tespit edilmesinden sonra bölgeye Sikorsky helikopterlerle Jandarma Özel Harekât Timleri indirildi. Hava sıcaklığının eksi 15
dereceye kadar düştüğü vadide timler PKK'lıları etkisiz hale getirmek için nokta operasyonu yapıyor.
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AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün, din dersleri ve Alevilikle ilgili talepler konusunda Reuters'a verdiği demeçte, Alevi inanışının
okullarda öğrenilmesi yolunun açılabileceğini söyledi.
Mülkiyeti İstanbul İl Özel İdaresine ait olan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları için yapılan ihaleyi, aylık 450 bin YTL artı
KDV teklif veren Türk Hava Yolları (THY) Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. kazandı.
ESKİŞEHİR'de gittikleri evlerde büyü bozma bahanesiyle 2 kişinin 18 bin 100 YTL parasını alan 2 kadın, polisler tarafından
yakalandı. Derleyenin notu: Keşke yakalamasalardı! İyi bir ders olurdu…
Kayseri'nin köklü kuruluşlarından tekstil alanında faaliyet gösteren Katartaş Grubu'nun üretime ara vererek, bin işçisinin işine
son vermek durumunda kaldığı bildirildi. Derleyenin notu: Paytak Reco’nun haberi vardır, her şey yolunda!
ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde, jandarma ve polis ekiplerinin ortak düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında fuhuşa göz
yumduğu iddia edilen İlçe Emniyet Müdürü C.A'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. C.A çıkarıldığı mahkeme tarafından
tutuklandı.
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1929 yılındaki Büyük Buhran'dan sonra yaşanan en büyük küresel finansal kriz nedeniyle, eylül ayından bu yana
finansal kurumlarda 100 binden fazla kişi işinden oldu. Otomotiv şirketleri de istihdam ve üretimini azaltıyor...
İZMİR'de, trafiğe kayıtlı 880 bin araçtan, yarısının, son yaşanan ekonomik krizle birlikte icralık olduğu ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kurban bayramında Diyarbakır'a gidip gitmeme konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.
AKP'den istifa eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'a dün yapılan temayül yoklamasından "güvenoyu" çıktığı
öne sürüldü. Bu sonucun Durak'ı başkan olarak istemediği iddia edilen Başbakan Erdoğan'ı üzdüğü öne sürüldü.
MANİSA'nın Alaşehir İlçesi devlet hastanesinde, Aralık 2007'de yapılan yemek, kalorifer yakıtı ve genel temizlik ihalelerine fesat
karıştırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan eski Müdür Süleyman Zeybek (61) ile Müdür Yardımcısı Aybora Tek (37) 5 yıl 2
ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Artvin'in Arhavi ile Hopa ilçeleri arasındaki bölümde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu,
kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana, çeşitli tarihlerde düzenlenen toplantı, gösteri ve mitinglerde yaptığı 9 ayrı
konuşmadan dolayı bugün 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şu anda gündemlerinde KDV indiriminin olmadığını bildirdi.
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Mehmet Çağlar, bayramın ilk günü hava durumunun Ankara'da yağışlı 6-8 derece,
İstanbul'da yağışlı 8-10 derece, İzmir'de parçalı bulutlu 11-14 derece olacağını bildirdi. Bayramın ikinci günü ise hava
durumunun Ankara'da karlı 0-4 derece, İstanbul'da yağışlı 5-8 derece, İzmir'de parçalı bulutlu 6-12 derece olacağını anlatan
Çağlar, bayramın 3. günü ise Ankara'nın sağanak yağışlı 3-5 derece, İstanbul'un parçalı bulutlu 4-10 derece, İzmir'in de parçalı
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bulutlu 4-13 derece olmasının beklendiğini kaydetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 102 yaşındaki kadın, ziyaretine gelen Kaymakam Caner Yıldız'ın yardım teklifini “Haram olur. İhtiyacı
olana verin” diyerek geri çevirdi. Derleyenin notu: Kurban olayım ben sana ana!
RUSYA'daki hackerlardan internet yoluyla elde ettikleri, çoğunluğu şirket sahiplerinden oluşan kişilerin kimlik bilgilerini kullanıp
bankalardaki hesaplarını boşalttıkları ileri sürülen 14 kişilik çıkar amaçlı suç örgütü, polisin ‘Çekirge-35' adını verdiği
operasyonla çökertildi. Şu ana kadar 2.5 milyon YTL'yi kendi hesaplarına geçirdikleri belirlenen zanlıların, akıl almaz bir yöntemi
de kullandıkları ortaya çıktı. Kimlik bilgileri ele geçirilen kişinin adına olan sim kartının ikizinin, sahte kimlikle çıkarıldığı,
gerçeğinin bloke ettirilip havale yaparken bankadan gelen onay şifrelerini de bu şekilde öğrendikleri saptandı. İşlemleri
tamamlanan 14 zanlı, Adliye'ye sevk edildi.
İstanbul'dan Bursa'ya kargoyla gönderilen sahte banknotları teslim alan kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral, Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD Adalet Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, YouTube'de
yer alan Atatürk, bayrak ve Türkiye aleyhinde yer alan tüm yayınları çıkardı, gönderenlerin kimliğini sordu.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, Yunan makamlarına "Beni Türk istihbaratından neden korumadınız" davası açarak
tazminat talebinde bulundu.
Türk savaş uçakları terör örgütleri PKK ve PJAK'ın barındığı Irak'ın kuzeyindeki bazı bölgeleri bombaladı.
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ZONGULDAK'ta, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile, boş kömür treni çarptı. Trenin altında
yaklaşık 15 metre sürüklenip demir yığını haline gelen otomobilde ayağı sıkışan 36 yaşındaki Ramazan Cıbır, 2.5 saatlik
çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarıldı.
İSTANBUL Kağıthane'deki Sadabat Parkı'nda bulunan lunaparkta arkadaşlarıyla birlikte ‘Discovery' adı verilen eğlence
aracına binen 14 yaşındaki Yeşim Karabulut, hızla dönen araçtan koltuğunun korumalığının açılması sonucu düşüp
başını yere çarptı. Yaralanan Yeşim hastanede tedavi altına alınrken, lunapark hizmete kapatıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'nin 25 yıl önceki ihracatı 3 milyar
dolar idi, bugün ise 132 milyar dolar” dedi. Türkiye ekonomisinin durumunu, otoyolda arızalanan Ferrari
otomobilini halatla çeken sürücüye arkadan yavaş gitmesi için selektör yapan Murat 124 sürücüsüne benzeten
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye'nin durumu bu. Biz şimdi selektör yapıyoruz. Araba dağılmasın diye selektör yapıyoruz”
dedi.
AĞRI'nın Çemçe Yaylası'nda PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen mayının patlaması sonucu 17 yaşındaki Ferhat
Gergüs öldü, 2 kişi de yaralandı.
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Fatih'te henüz nedeni belirlenemeyen patlamada ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı.
Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Ankaraspor'a 3-1 yenildi, siyah-beyazlı tribünler adeta çıldırdı.
7
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Türkiye'de yapılan son iki nüfus sayımının sonuçları karşılaştırıldığında nüfusu azalan illerin artan illerden fazla olduğu ortaya
çıktı. 2007 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre, 37 ilin nüfusu artarken, 44 ilin nüfusu azaldı.
İLLER

2000 SAYIMINA
GÖRE NÜFUS

2007 SAYIMINA
GÖRE NÜFUS

ARTAN KİŞİ
SAYISI

İSTANBUL

10 018 735

12 573 836

2 555 101

ANKARA

4 007 860

4 466 756

458 896

İZMİR

3 370 866

3 739 353

368 487

BURSA

2 125 140

2 439 876

314 736

GAZİANTEP

1 285 249

1 560 023

274 774

KOCAELİ

1 206 085

1 437 926

231 841

ADANA

1 849 478

2 006 650

157 172

HATAY

1 253 726

1 386 224

132 498

TEKİRDAĞ

623 591

728 396

104 805

KAYSERİ

1 060 432

1 165 088

104 656

VAN

877 524

979 671

102 147

ŞANLIURFA

1 443 422

1 523 099

79 677

SAKARYA

756 168

835 222

79 054

ŞIRNAK

353 197

416 001

62 804

MUĞLA

705 098

745 778

50 828

İLLER

2000 SAYIMINA 2007 SAYIMINA
GÖRE NÜFUS
GÖRE NÜFUS

AZALAN KİŞİ
SAYISI

TRABZON

975 137

740 569

234 568

KONYA

2 192 166

1 959 082

233 084

TOKAT

828 027

620 722

207 305
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YOZGAT

682 919

492 127

190 792

ORDU

887 765

715 409

172 356

ERZURUM

937 389

784 941

152 448

MALATYA

853 658

722 065

131 593

SİVAS

755 091

638 464

116 627

AFYON

812 416

701 572

110 844

GİRESUN

523 819

417 505

106 314

ERZİNCAN

316 841

213 538

103 303

ÇANKIRI

270 355

174 012

96 343

ISPARTA

513 681

419 845

93 836

KÜTAHYA

656 903

583 910

72 993

BİTLİS

388 678

327 886

60 792

ADAPAZARI'nda cadde ortasında satış yapan seyyar satıcılar kendilerini engellemek isteyen zabıta ekiplerine bıçak ve makasla
saldırdı. Olayda 3 zabıta memuru yaralandı. 3 seyyar satıcı gözaltına alındı
8
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Uzmanlar ısrarla uyardı: Çocuklarınızı kurban kesiminden uzak tutun. Onların ruhları bu ağırlığı kaldırmaz. Peki
dinledik mi? HAYIR.
Uluslararası borsalar yeni haftaya fırtına gibi başladı. Türkiye'de Kurban Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı iken, yurtdışında
yüzde 8'i aşan yükselişler yaşandı.
ADALET Bakanı Mehmet Ali Şahin, cezaevinde cinsel ilişkide bulunmak isteyenlerin taleplerini anlayışla karşıladığını belirterek,
“Ancak Adalet Bakanlığı olarak bizim gündemimizde bu doğrultuda herhangi bir değişiklik düşüncesi yok” dedi. Bakan Şahin, bir
gazetecinin, terör örgütü ele başının böyle bir talebi olması halinde kendisinin bu talebi destekleyip desteklemeyeceği sorusuna
ise “Bir defa böyle bir talepte bulunması mümkün değil. Kendisi bekar” yanıtını verdi. Derleyenin notu: Allah’ım sen aklımı koru!
Fransa'nın Belçika sınırındaki Lille kentindeki bir askeri mezarlıkta, Müslümanlara ait mezar taşları saldırıya uğradı. Sarkozy
saldırıyı nefretle kınadığını söyledi.
AB dışişleri bakanları, Türkiye'nin vakit geçirmeden siyasi partiler yasasını değiştirmesini istedi.
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Ali Kılıç, “Türkiye'nin bir gerçeği var. Biz altı oka çarşaf giydirmedik. Biz çarşafa altı
oku takıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki o insanlarımız AKP'nin tekelinde kaldıkları sürece, özgürlüklerine kavuşmayabilirler.
Devrimlerin ve devrimcilerin partisinde de özgürlüklerine kavuşabilirler” dedi.
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VAN'da bugün akşam saatlerinde AKP İl Başkanlığının bulunduğu binanın önündeki elektirik direğinin yanına konulan ses
bombası patladı. Patlamada ölen yada yaralanan olmazken, çevrede bazı işyerlerin camları kırıldı. Olay yerine gelen Milli Eğitim
Bakanı Hüseyin Çelik ile Vali Özdemir Çakacak incelemelerde bulundu.
Hava sıcaklığı yarın tüm yurtta 6 ile 10 derece düşecek. İç ve doğu bölgelerdeki yağışların kara dönüşmesi bekleniyor.
9
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Yunanistanm'da 16 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olayları devam ediyor. Gencin
cenaze töreninde de olaylar çıktı. Ayrıca şiddet olayları ülkenin diğer büyük kentlerine de sıçradı.
Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ortadoğulu bir meslekdaşından "Kurtar beni Ali!" diye cep mesaj aldı. Hemen aradı. Şaşırtıcı
gerçekle kaşılaştı. Eşi Türk dizisi izliyormuş ve dizi bitmeden odadan çıkmayı reddediyormuş. 
Maliye Bakanlığı, sanal ortamda yapılan satışlara yönelik özel bir katma değer vergisi düzenlemesine gidiyor.
ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'ndeki kapalı cezaevinde adam öldürme, silahlı gasp ve yağma suçundan tutuklu bulunan
2 kişi firar etti. Yakalanması için jandarma ve polisin aradığı 2 tutukludan birinin, babasıyla kuma evliliği yapmaya
hazırlanan kadını öldüren 22 yaşındaki Fevzettin Ayana olduğu belirlendi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin çarşaf açılımı konusunda ilginç değerlendirmelerde bulundu. Büyük Ortadoğu
Stratejisi kapsamında ılımlı siyasi İslam'ın sağ ayağının oluşturulduğunu, bunun AKP olduğunu belirten Bahçeli, “Acaba şimdi
boşta kalan ılımlı siyasi İslam'ın sol ayağı mı oluşturulmak istenmektedir?
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Avustralyalı bir gök bilimci Hz İsa'nın doğumunu müjdelediğine inanılan yıldızın Aralık değil, Haziranda ortaya çıktığını,
dolayısıyla Hristiyan dünyasının peygamberinin 25 Aralık değil, 17 Haziranda doğduğunu ileri sürdü.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi (G) Grubu'ndaki 6. maçında Dinamo Kiev'e deplasmanda 1-0 yenildi ve finali 20 Mayıs'ta
Saracoğlu'nda oynanacak UEFA Kupası'na veda etti.
Bingöl-Elazığ karayolunda kar yağışı ve hatalı sollama nedeniyle yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen
kazada, 5 kişi ölürken 20 kişi yaralandı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yasalar çerçevesinde, insanların kılık kıyafetleri ne olursa olsun, istedikleri partide yer alma ve
siyaset yapma hakkına saygı gösterilmesini istemenin, bir temel hak ve özgürlük konusu, ılımlı İslam'ın ise bir din, bir siyaset
projesi olduğunu bildirdi.
KKTC Tarım Bakanlığı'nın Fransa'dan kiraladığı bir helikopter, bugün Lefke yakınlarındaki Yedidalga bölgesinde, arka
kuyruğunun elektrik tellerine takılması sonucu dere yatağına düştü.
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Bakan Tüzmen, 2009 yılında Türkiye'nin ithalatının 50 milyar dolar azalacağını söyledi.
Kızılay'daki asfalt çalışması nedeniyle, Kızılay meydanı ile Sıhhiye meydanı arasında kalan bulvar, Kızılay-Sıhhiye yönüne doğru
bugün araç trafiğine kapandı. Asfalt çalışması Pazartesi gününe kadar sürecek.
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Ankara-Batman seferine yapan THY'ye ait yolcu uçağının kokpit camının kırılması sonucu Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş
yaptı.
Kurban Bayramı tatilinde alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara karşın yollar yine kan gölüne döndü. Dokuz günlük tatilinde
henüz bir hafta dolmadan çeşitli illerde meydana gelen 161 trafik kazasında 101 kişi yaşamını yitirdi, 595 kişi yaralandı.
Adile Naşit, bundan tam 21 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Derleyenin notu: Allah rahmet eylesin… Bir çoğumuzun
gönlünde yer ettin. Bizleri çok güldürdün! Allah’da seni güldürsün.
Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'in bazı köylerinde dini bayramlarda sürdürülen gelenekle birkaç köyün genç kız ve erkekleri
biraraya gelerek birbirlerini tanıma fırsatı buluyor. Buradaki buluşmalar genellikle evlilikle sonuçlanıyor.
Almanya'da terör örgütü DHKP-C'yi destekleyen Alman kadın gazeteci Heike S. (43) Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi
tarafından 1 yıl 10 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
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Merkez Bankası faiz oranlarını 2009 için değiştirmeme kararı aldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında
değişiklik yapılmadı.
Yunanistan'da 16 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar dinmiyor. Göstericiler bugün bir polisi
yaktı.
Cumhurbaşkanı Gül, bu ay içinde yapmayı planladığı Irak gezisine, sürpriz bir kararla, Kuzey Irak'ı da dahil etti. Gül'ün
Bağdat'tan sonra, Talabani ile birlikte, hem Kerkük'e, hem de Erbil'e gitmesi üzerinde çalışılıyor.
Tuzla'daki bir tersanede yeni inşa edilen tankerde kaynak yapılırken çıkan yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan 5 işçi
ile bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Kıbrıslı Türkleri imha planı olarak bilinen "Akritas Planı'nın hazırlayıcısı ve KKTC'yi izole eden adam eski Kıbrıs Rum yönetimi
lideri Tasos Papadopulos, tedavi gördüğü hastanede öldü.
TRABZON Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bu sabaha karşı bir eve düzenlediği baskında
8 el bombası, 1 otomatik tüfek ve mühimmat ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
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TÜBİTAK tarafından tamamen milli olanaklar kullanılarak geliştirilen ve 2010'dan itibaren nüfus cüzdanının yerine kullanılması
hedeflenen akıllı kimlik kartları, kopyalanma riskine karşı görünürde 7 üstün güvenirlikli önlemle korunuyor.
KARA Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'nde 2001 yılında yaptırdığı Şehit
Şerife Bacı Anıtı'nda ‘bronz' yerine fiberglas malzeme kullanıldığını 7 yıl sonra öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Yalman, anıtın
bronz olarak tekrar yapımını üstlendi.
Yozgat'ta aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından alev alan her iki otomobildeki 1'i 6
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aylık bebek olmak üzere 5 kişi yanarak can verdi.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
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İstanbul Şile Yolu'nda yola fırlayan domuz sürüsünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında üçü aynı aileden 4 kişi öldü, biri
bebek, 3 kişi de yaralandı.
Dünyanın önde gelen tren üreticilerinden İtalyan Finmeccanica, yatırım yapmak için Türkiye'ye gözlerini çevirdi.
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“Ergenekon” davasının tutuklu yargılanan sanıklardan emekli Tuğgeneral Veli Küçük, “Emekli Albay Erdal Sarızeybek'in de savcı
tarafından aranarak, üst rütbeli askerler ve özellikle kendisi aleyhine ifade vermesinin istendiğini” ileri sürdü.
Uluslararası Para Fonu (IMF), olası bir IMF programı konusunda Türkiye ile yürütülen teknik görüşmelerde kayda değer ilerleme
sağlandığını açıkladı.
Akademisyenlerin Ermeniler'den özür kampanyasına emekli büyükelçiler isyan etti: “şehitlerimize saygısızlık…”
BURSA'da, 22 yaşındaki Şeref B. ile nikahsız olarak birlikte yaşayan 1 çocuk annesi 16 yaşındaki Z.P., 3 aylık hamile olduğunu
söylediği kayınvalidesi ile tartıştı. Kendisine, “İkinci çocuğa nasıl bakacaksın?” diye çıkışan kayınvalidesine sinirlenen Z.P. evde
bulunan tabancayı karnına ateşleyip intihara kalkıştı. 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yayınladığı genelge ile yakalama ve gözaltına alma gibi kişi hak ve özgürlüklerini doğrudan
etkileyen ve kolluk tarafından yerine getirilen koruma tedbirlerinin uygulanmasında özen gösterilmesini istedi.
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, son dönemde bazı camilerde meydana gelen yangınlarla ilgili olarak “Camilerin
yakınında oturan insanların, camilere göz kulak olmaları son derece yararlı olur” dedi.
Trabzon'da 9 el bombası, bir Kalaşnikof tüfek ve tabanca ile yakalanan 4 zanlı tutuklandı
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve
yataklık ettikleri belirtilen 12 kişi gözaltına alındı.
Uluslararası ihalelerde rüşvet dağıtmakla suçlanan Alman sanayi devi Siemens grubu, Amerikan ve Alman adaletine yaklaşık 1
milyar Avro ceza ödemeyi kabul etti.
İNGİLTERE'de bilim adamları, meme kanseri hücrelerinin vücuda yayılmasını sağlayan enzimi bulduklarını açıkladı
MHP Adana İl Başkanı Ahmet Erdoğan, 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlerinde oy kullanacak seçmen
listelerinde, Adana'da bir evde 79 seçmenin gösterildiğini iddia etti. Derleyenin notu: Pis günahları boyunlarına ama
AKP’nin genel anlamda oylarında hep bir sahtecilik olduğu şüphem vardı…
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni taksi plakası verilmeyeceği, minibüslerin de
kaldırılmayacağı belirtildi.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iki Ermeni vakfının Türkiye aleyhine açtığı davayı bugün karara bağladı. Mahkeme iki vakfın
mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme vakıfların mallarının üç ay içinde iade edilmesini karara bağladı. Eğer
Türkiye, bu süre içinde malları iade etmezse tazminat ödemek zorunda kalacak.
İstanbul Üniversitesi'nde seçimi Prof. Akyüz kazandı
Somalili korsanların, bir Türk kargo gemisini kaçırdığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı Kandil Dağı'ndaki terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
17
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CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kozlarını Uğur Dündar
yönetimindeki Star Haber'de paylaştı.

MEVLANA, ölümünün 735'nci yıldönümünde, Konya'da düzenlenen Şebi Arus gecesiyle anıldı. Geceye Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da katıldı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Şevki Aydın, son dönemlerde toplumda sıkça yaşanan cinsel ihmal ve istismar olaylarına
dikkati çekerek, “Cinsellik ne yazık ki bizim toplumumuzda sokağa bırakılmış durumda” dedi.
ISPARTA Belediyesi, 30 yıl önce inşa edilen, ancak zamanla toplu konutlar arasında kalan ve şikayet konusu olan genelevin
yıkım işlemini düzenlenen bir törenle yaptı. Derleyenin notu: amme hizmetine son! 
İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü eylem hazırlığı içerisinde olan El Kaide terör örgütüne yönelik
İstanbul'da yaptığı operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.
ADAPAZARI Gaz Dağıtım A.Ş.'nin (AGDAŞ) şehirde doğalgaz hatlarında meydana gelebilecek doğalgaz kaçaklarının tespiti
amacıyla yaptığı koku testinde kimyasal maddenin dozajının kaçırılması kentte heyecan yarattı. Adapazarlılar yoğun koku
üzerine, doğalgaz hattında kaçak olduğunu sanarak vanaları kapattı.
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Güngören'de meydana gelen patlamalara ilişkin soruşturma tamamlandı. 8'i tutuklu 9 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan
iddianamede, 2 şüphelinin 18 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 42'şer yıla kadar da hapsi istendi. 4 ayrı kod adı kullandığı
tespit edilen asıl failin yapılan bütün çalışmalara rağmen yakalanamadığı ve kimliğinin dahi tespit edilemediği iddianamede yer
aldı.
18
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Bir grup aydının başlattığı "Ermenilerden özür diliyorum" kampanyasına milletvekillerinden karşı atak geliyor. Meclis'in
kampanyaya karşı tavır almasına ilişkin ilk adımı, TBMM Dışişleri Komisyonu'da gündem dışı söz alan CHP İzmir Milletvekili
Canan Arıtman attı. Arıtman, "Sözde aydınların başlattığı kampanya" nitelemesinde bulunarak, "Yapılan son derece yanlış. Bu,
Türkiye'nin bilimsel, tarihi ve siyasi tezlerine aykırı ve haksız bir kampanya. TBMM bu kampanyaya karşı tavır almalı" dedi.
Uluslararası Para Fonunun (IMF) Dış İlişkiler Direktörü Caroline Atkinson, Türkiye ile program konusunda görüşmelerin iyi
gittiğini ve IMF heyetinin Ocak ayı başlarında Türkiye gelmesinin öngörüldüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'Ermenilerden özür dileme' kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yapılan
yorumlara Çankaya Köşkü'nden tepki geldi.
Ergenekon Davasının bugün görülen duruşmasında Tuncay Güney'in ifadesinin yurt dışında alınmasına karar verildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde, 4 öğrencisini cinsel yönden istismar ettiği ileri sürülen 52 yaşındaki ilköğretim okulu öğretmeni, 18
yıl 8 ay 28 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarında indirim yaptı. Buna göre, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde
16,25'den yüzde 15'e, borç verme faiz oranı da yüzde 18,75'den yüzde 17,50'ye çekildi.
MANİSA'nın Köprübaşı İlçesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 27 yaşındaki Şenol D., 5 yaşındaki oğlunun
gözü önünde, annesi 57 yaşındaki Fadime D.'yi önce bıçakladı ardından da boğazını keserek öldürdü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında doğalgaz sayaçlarının alımı hakkında iddialarda bulunan ve dün
canlı yayında tartışan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Gökçek hakkında yeni bir iddiada bulundu. Kılıçdaroğlu,
Ergenekon davası klasörlerinde Gökçek adına kesilmiş 354 milyar liralık bir fatura bulunduğunu belirterek, “Gökçek bunu nasıl
ödedi?” diye sordu.
DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, bütçe görüşmeleri sırasında AKP'yi, yanında getirdiği ve Meclis kürsüsünden gösterdiği bir
paket makarna ve kömürle eleştirdi. “Türkiye'de makarna ve kömürle karınlarını doyuran Afrikalı yamyamlar mı yaşıyor?” diyen
Kaplan'ın “Batsın bu dünya, batsın bu dünya” şeklindeki sözleri ise TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini güldürdü. 
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BURSA'da, icraya verilen karşılıksız çekin, silah zoruyla icra işleminden kaldırılması olayına karıştığı öne sürülen, aralarında
Bursa Barosu Avukatlarından M.E.K., 6. İcra Dairesi Müdürü M.K. ve polis memuru A.D.'nin de bulunduğu 9 kişi bugün adliyeye
sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden elleri kelepçeli olarak çıkartılan polis memuru A.D.'yi gören annesi Naciye D. (66), “Oğlum
devlet sana ekmek kapısı açtı. Devletin verdiği para sana yetmedi mi?” diyerek, gözyaşı döktü. Derleyenin notu: Hayatın
içinden… 
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VakıfBank, 335 milyon USD tutarında sendikasyon kredisi aldığını açıkladı.
Ergenekon Davsı'nın bugün görülen duruşmasında mahkeme, Ümraniye bombalarının imha edilme görüntülerini istedi.
CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'a, 2 televizyonun ana haber bültenine grup yönetiminden izinsiz katıldığı için uyarı yazısı
gönderildi.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde boru tipi el yapımı patlayıcı bulunduğu bildirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Bursa'ya yapacağı gezi öncesinde
birçok bombalama eylemine katıldığı öne sürülen bölücü terör örgütü üyesi 1 kişiyi yakaladı.
İSTANBUL Taksim'de 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı Riddim bar çatışması güvenlik kameralarına da yansıdı.
20
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Nobel ödüllerine gölge üstüne gölge düşüyor. Önce bir silah şirketinin sponsor olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise Nobel Komitesi
üyelerinin, rüşvet gibi Çin gezisine katıldıkları, bir başka olayda da sponsor firmanın jüri üyesi yapıldığı ortaya çıktı. Skandallarla
ilgili soruşturma başlatıldı.
Abdullah Öcalan'ın bulunduğu İmralı Adası'nda 600 civarında asker görev yaparken, bu sayının bine çıkarılması, “önemli bir
ihbar alındı” biçiminde değerlendirildi. Sadece Apo için bin askerin yanı sıra İmralı'dan sorumlu bir müdür, bir müdür yardımcısı,
40 infaz koruma memuru da bulunuyor. Derleyenin notu: ASIN!!!
Akşam Gazetesi bugün manşetten, "Doğalgazı kıstık, seçim kömürüne yüklendik: BEDAVA ZEHİR" haberini verdi. Birinci
sayfadan da dumanaltı olmuş bir kent fotoğrafı ile bu haberi süsledi. Başbakan Erdoğan habere çok kızdı. Bursa'da yaptığı
konuşmada "O gazetenin patronu (Mehmet Emin Karamehmet) inanıyorsa, iddialıysa gelsin o resmin çekildiği yere beraber
gidelim. Her türlü iddiaya varım" diye meydan okudu.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Beldesi'ndeki Kardak kayalıklarında çipura avlamaya gelen Yunan balıkçıların ve
sahil güvenlik botunun Türk sularını ihlal ederek balıkçıları taciz etmeleri nedeniyle Türk sahil güvenlik botu devriye gezmeye
başladı. Türk ve Yunan botları birbirlerini 200 metre mesafeden izlerken, Türk sahil güvenlik botu da Yunan balıkçıların Türk
sularına girmesine izin vermedi.
Yeni Borçlar Kanunu, kiracıların canını fena yakacak. Daha önce evsahipleri tarafından ödenen çatı, boya-badana asansör
tamiratı gibi ücretler artık kiracılardan çıkacak.
İstanbul'da bazı semtlere 22 Aralıkta 9 saat süreyle su verilemeyecek.
Akdeniz'de denizaltından geçen 3 kabloda meydana gelen arıza nedeniyle Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki internet ve
telefon hizmetlerinde sorun yaşanıyor.
Askıya çıkan seçmen listelerine yapılan itirazların ilçe seçim kurullarınca görüşülüp karara bağlanması için tanınan süre bugün
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sona ererken, seçmen listeleri bugün saat 17.00 itibarıyla kesinleşti.
Fatih'te, kaybolan ve yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, evlerindeki çeyiz sandığında
bulundu.
İstanbul'da hava sıcaklığının azalmaya devam ederek mevsim normallerinin altına ineceği ve çarşamba günü kente yılın ilk
karının düşmesinin beklendiği bildirildi.
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Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından 5.56 kalibrede üretimine karar verilen Mehmetçik-1 modern piyade tüfeğinde
radikal bir değişikliğe gidildi. Tüfeğin kalibresi büyütülerek 7.62 milimetre mermi kullanımı gündeme geldi. Bu basit bir
değişiklik gibi görünse de aslında tüfeğin vuruş gücü arttı. Tüfeğin daha etkili hale gelmesiyle terörle mücadelede başarı
oranının artması hedeflendi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Milletvekili Canan Arıtman'ın iddialarına cevap verdi. Abdullah Gül yaptığı açıklamada,
"Ailemizin yüzyıllara uzanan kayıtlı geçmişi Müslüman ve Türk'tür" dedi.
MARDİN'de birbirlerini sevip, ailelerinin evliliklerine izin vermeyeceği düşüncesiyle kaçtıkları Adana'da yakalanınca 3 katlı polis
merkezinin çatısından atlayarak yaralanan 16 yaşındaki liseli sevgililer Ş.M. ile S.Ş.'nin Adana'ya gelen yakınları okul sonrası
evlilik kararı aldı. 
AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Türkiye'nin AB üyelik perspektifinde “ciddi olup olmadığı” açısından,
2009 yılının “gerçek bir sınav” olacağını belirtti.
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Bahçelievler civarında küçük yaştaki 4'ü çocuk 5 kişiye taciz iddiasıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.Akli dengesi yerinde
olmadığı ve epilepsi hastası olduğu belirlenen şüphelinin 5 mağdur tarafından teşhis edildiği öğrenildi.
istanbul mali şube müdürlüğü kaçak cep telefonu sattığı ileri sürülen bir şebekeye yaptığı operasyonda 9 bin kaçak ve sahte cep
telefonu ile aparatlarının ele geçirdi. Binlerce cep telefonu iptal edilecek.
BARTIN'da 8 aylık Doğukan Okol, iki kez ateş, kusma ve ishal şikayeti ile götürüldüğü Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi'nde muayene edilerek evine gönderildikten sonra üçüncü kez götürüldüğü bir başka hastanede öldü.
SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde bir kafeteryada tespih sallama nedeniyle üniversite öğrencileriyle kavga eden ve işsiz
oldukları belirtilen 8 genç, belediye tarafından çalışmaları için yurt dışına gönderiliyor. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Gül'ün annesinin etnik kökeni araştırılsın'' sözleri nedeniyle CHP'li Canan Arıtman'a manevi
tazminat davası açtı.
YÖK, ikinci sıradaki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yunus Söylet'in ismini İstanbul
Üniversitesi rektörlüğü için Köşk'e ilk sırada bildirdi. Derleyenin notu: Torpil, kayırma!!!
ANTALYA'da emekli imam 55 yaşındaki A.İ.K, cinsel ilişkiye girmek isteyen eşi 52 yaşındaki D.K.'ye olumsuz yanıt verdi. “Sen
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artık erkek değil misin?” diyen eşinin boğazını sıkıp öldüren A.İ.K, sabah karısının hastalandığını söyleyip ambulans çağırdı.
Olaydan yaklaşık 1.5 ay sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü resmi internet adresine ihbar e-maili geldi. Mailde A.İ.K'nin eşini
boğarak öldürdüğü ve yakınlarının yardımıyla kadını gömdüğü belirtildi. İhbar e-mail üzerine çalışma başlatan polis, Cumhuriyet
Savcılığı'nın talimatıyla mezarı açtırdı. D.K'nın cesedinden örnekler alınarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Ayrıca
A.İ.K de polis tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Derleyenin notu: Ilginc bir haber
ALMANYA'nın başkenti Berlin'de ‘18 Aralık Dünya Göçmenler Günü'nde metroda Türk gençlerine ırkçı saldırı düzenlendi.
Adana'da, yeğenine tecavüz ettiği iddiasıyla, Yargıtay'ın kararı bozması nedeniyle ikinci kez yargılanan enişte, 15 yıl hapisle
cezalandırıldı.
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Rize'nin Fındıklı İlçesi, şu sıralar, eşini yaraladığı için ceza alan Nizamettin Turan'ı konuşuyor. Çünkü mahkeme, Turan'a hapis
cezası yerine bir yıl boyunca "Evlilikte mutlu olmanın yolları" isimli bir kitabı okuma cezası verdi. Aldığı cezayla ilgili DHA'ya
konuşan Turan, okuması gereken kitapla da poz vermeyi ihmal etmedi. Ancak bu çekimler sırasında dayak attığı eşiyle birlikte
kitabı okurken poz vermesi şaşırtıcı bir tablo ortaya koydu. 
Moskova'da İran ve Libya'nın da katıldığı Doğalgaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda (GECF) konuşan Putin, doğalgaz çıkartma
maliyetlerinde büyük bir artış yaşandığını, bu yüzden de "ucuz enerji kaynakları ve ucuz doğalgaz döneminin" sonuna
gelindiğini belirtti.
BOTAŞ'ın Bursa Müesse Müdürlüğü yetkilileri açıkladı: 'Çalık'a yanlışlıkla verilen araziyi geri aldık Derleyenin notu: Yorumsuz,
ancak ???
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen sayısındaki artışın “halk oylamasında esas alınan seçmen kütüklerinin kesinleşmesinden 29
Mart 2009'a kadarki 19 aylık sürede 18 yaşını dolduran ve dolduracak olan 2 milyona yakın seçmenin yanı sıra daha önce kendi
iradesiyle yazılmayan seçmenin yasa değişikliği sonucu kütüklere resen yazılmasından kaynaklandığı” bildirildi.
TOKAT'ta, sahte evrak düzenleyerek devleti zarara uğratmak iddiasıyla 2 başhekim, 6 doktor ve 2 sağlık personeli gözaltına
alındı.
TRABZON Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece kent merkezinde Hizbullah terör örgütü üyelerine yönelik bir operasyon
düzenledi.
ŞANLIURFA'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 1978 Aralık ayında Kahramanmaraş'ta, 1980'in yazında Çorum'da, 1993'ün yazında
Sivas'ta çok büyük provokasyonlar yaşandığını belirterek, “Geçmişte yapılan bütün yanlışlar adına, devletin şu anda bir görevlisi
sıfatını taşıdığım için özür diliyorum” dedi.
DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde rektörlük seçiminde oyların yüzde 47'sini alan Prof. Dr. Sedef Gidener'in YÖK'ün Çankaya
Köşkü'ne gönderdiği listede ilk sırada olmasına karşın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oyların yüzde 15'ini alan ve ikinci sırada
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bulunan Prof.Dr. Mehmet Füzün'ü rektör atamasında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme verdiği bu kararla
bir ilke imza attı. İlk kez bir mahkeme Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir kararı durdurdu. Mahkemenin vereceği nihai karar ise
merakla bekleniyor.
İstanbul'da, yarın sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
İstanbul'daki cami yangınlarına ilişkin gözaltına alınan kişinin, 13 caminin yakılması olayını gerçekleştirdiği açıklandı.
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ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'ndeki Hudut Taburu'na, Suriye sınırındaki nöbet değişiminden dönen askerler, ilçe merkezinden geçerken
saldırıya uğradı. PKK'lı teröristlerin çapraz ateşe tuttuğu askeri araçta 3 asker şehit oldu, 4'ü ağır 9 asker yaralandı.
AKP İzmir İl Başkanlığı'nın özel bir şirkete geçen ay yaptırdığı ankete katılan 21 ilçedeki 28 bin 700 kişiden yüzde 42'sinin CHP,
yüzde 36'sının AKP, yüzde 9.2'sinin ise MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasını istediğini belirtti.
ORDU Üniversitesi (OÜ) Ziraat Fakültesi öğrencilerini taşıyan minübüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda karşı şerite geçerek
kamyonla çarpıştı. Kazada 5'i üniversite öğrencisi 6 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.
Tüm Türkiye kar yağışının etkisi altında. Doğu'da kar yüzünden yollar kapanırken, İstanbul'a yılın ilk karı düştü. Kentin yüksek
kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Karla karışık yağan yağmur zaman zaman yerini kara bıraktı. Kar yağışı özellikle Kartal ve
Ümraniye'de etkili oluyor.
Anayasa Mahkemesi, kapatılan belediyelerin dava açma süresinin başlangıç tarihinin 6 Aralık 2008 değil, 22 Mart 2008
olduğunu hatırlatarak, bu karara uyulmamasının Anayasa'nın ihlali anlamına geleceğini açıkladı. Açıklamayı değerlendiren
Anyasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ise “Başkanlığın açıklaması heyet kararı değildir. Değerlendirmelere
katılmıyorum” dedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün yabancı para pozisyonları ve doğrudan maruz
kaldığı kur riskinin oldukça sınırlı olduğunu kayıt altına alırken, buna karşın şirketlerin yurtdışı kredilerinin bankacılık sektörü
için tehdit yarattığını bildirdi.
Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz İstanbul Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısında konuştu.
İşte Durmuş Yılmaz'ın konuşmasından satırbaşları
- İhracat aralık ayında da yavaşlamaya devam edecek
- İthalat ihracattan daha fazla azalacak
- Cari açıkta önümüzdeki dönemde yavaşlama bekleniyor
- Cari açık azalacak ancak büyüme de yavaşlayacak
- Bankaların kar dağıtmamasının olumlu bir karar olduğunu düşünüyoruz
- Bankacılık sektörünün borç döndürme oranı yüzde 100'ün üzerinde
- Reel sektörün 2009'da 28 milyar dolar borç ödemesi gerekiyor
- Hane halkı borçluluk oranı Avrupa ülkelerine göre düşük
- Alınan önlemlerle kamu kesimi dış şoklara karşı daha dayanıklı
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YTL'nin değer kaybın rağmen enflasyon artmayacak
İç ve dış talep düşük kalmaya devam edecek
Repo ihaleleriyle piyasayı fonlamaya devam ediyoruz
Enflasyon hedeflemesi şoklara karşı önemli bir önlem
Bankacılık sektörü 2001'den mayıs 2009'a kadar likidite fazlası verdi
Teminatlı olduğu sürece bankaları fonlamaya devam edeceğiz
Döviz likiditesi için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz
Merkez bankası gerekli önlemleri almaya devam edecek
Fiyat istikrarı ve mali disiplinden ödün verilmemeli
Kamu harcamaları artarsa risk pirimi yükselir
Türkiye'nin genişleyici mali politika alanı sınırlı
Türkiye güveni artırmaya yoğunlaşmalı
Reel sektöre verilecek destek üretimi artırıcı olmalı

SLOVENYA'nın Kopen Limanı'ndan Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ndeki limana giden Türk bandıralı ‘Alfa Sun' adlı 99 metre
boyundaki 4 bin 109 grostonluk boş kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapıp sürüklenince
heyecan yaşandı.
Ankara'da temaslarda bulunan Irak Başbakanı Nuri El Maliki görüşmeler sonrası basına açıklamada bulundu. El Maliki, PKK terör
örgütüyle mücadele etmek için üçlü mekanizmanın hayata geçirilmesi için çalıştıklarını söyledi.
Kayseri'de devam eden kar yağışı nedeniyle 4 uçak seferi iptal edildi.
Eskişehir'de, özel halk otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
Kılıçdaroğlu yine AKP'ye çattı. Yaklaşan yerel seçimlere değinen Kılıçdaroğlu, " Sandığa gideceğiz. İstanbul'u haramilerin elinden
kurtaracağız" dedi.
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Fransa'da gümrük servisi Türkiye'den giden 10 ton Ferrero marka sahte çikolataya imha etmek üzere el koydu.
CHP'li Kılıçdaroğlu ile AKP' li Fırat' ın tartışmasına konu olan tır sürücüsüne uyuşturucu kaçakçılığından 13 yıl hapis cezası
verildi.
Danıştay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Kendi kuruluş kanununda, verdikleri kararları yorumlama ve tavzih yetkisi
bulunmayan Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın özellikle Danıştayı Anayasa ihlali yapmakla suçlayıcı nitelikteki açıklaması,
anayasal görev, yetki ve sorumluluğunu aşan talihsiz bir beyan olarak değerlendirilmiştir” denildi.
VAKİT Gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez'in bir süre önce tahliye edildiği ‘cinsel istismar” davasında yeniden tutuklanması için
yapılan başvuru reddedildi.
AKP'li Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu partisinden istifa etti. İstifa dilekçesini Kars İl başkanlığına gönderen Alibeyoğlu,
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CHP'ye katılıyor. Alibeyoğlu'nun CHP'ye katıldığını saat 13.00'da CHP Lideri Baykal açıklayacak. Alibeyoğlu, Kars'tan CHP
belediye başkan adayı olarak yarışacak.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın “sağ kolu” Hayati Yazıcı sessizliğini KanalA TV'de bozdu ve çarpıcı açıklamalar yaptı. Gazeteci Ömer
Şahin'in hazırlayıp sunduğu “Görüş Farkı” programına katılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, özür
tartışmasından, Canan Arıtman'a, Sabih Kanadoğlu'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e kadar gündemin
sıcak konularına ilişkin görüşlerini açıkladı.
Marmara Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada, 6 öğrenci yaralandı.
Elektrik fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren konutta zam, sanayide ise indirim yapılacak.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in DTP Diyarbakır Milletvekili ve Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş'ın soru önergesine
verdiği yanıt 2006 ve 2007 yıllarında, İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'a “Sayın” dediği için toplam 7 bin 884 kişi
hakkında dava açıldığını ortaya koydu. Bu davalarda toplam 949 kişi ceza alırken, 773 kişi de beraat etti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücretleri açıkladı. Asgari ücret, 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2009'dan itibaren
brüt 666, net 527,13 YTL, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 567, net 456,21 YTL olarak belirlendi.
MİT, aralarında Ergenekon örgütüne ait olduğu öne sürülen şemanın da bulunduğu istihbari bilgi ve belgelerin, delil olarak
kullanılmasının mümkün olmadığını bildirdi.
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Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2013 yılından sonra Sakarya çukurunda her an
deprem olabileceğini belirterek, İstanbul'un kuzeyini ise 2 depremin beklediğini öne sürdü.
Ergenekon davasında Mahkeme, Tuncay Güney'le ilgili dosyayı göndermeyeceğini belirten savcının "gizlilik" gerekçeli olumsuz
yazısını aynen geri gönderdi.
BALIKESİR'deki camilerde bugün ilginç bir hutbe okundu. Balıkesir Müftülüğü'nün resmi internet sitesinde de yer alan hutbede,
“Bazı müslümanlar aslında bizim dinimizle örf adetimizle, uzaktan yakından hiç ilgisi, alakası olmayan yılbaşı rezaletleri ve
karnavalına katılmak için bütçe hesabını yapmaktadırlar” denildi.
Irak'ın Kuzeyinden getirilen hurdaların arasından çok sayıda askeri muhimmat çıktı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirileceği müjdesini verdi. Bakan Çelik, 1. atama
bölgesinde zorunlu hizmet yerlerinde 5 yıl, 2. atama bölgesinde 4 yıl, 3. atama bölgesinde ise 3 yıl görev yapan sözleşmeli
öğretmenlerin, hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan kadroya alınacağını açıkladı.
Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin beraberinde beş bakanla birlikte önceki gün Ankara'ya yaptığı ziyarette, PKK terörü ile
mücadelenin yanısıra iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ticaret de önemli yer tuttu. Bu gelişme iki ülke arasında yeni bir
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döneme girildiği yorumlarına yol açtı.
YALOVA'nın Çiftlikköy İlçesi'nde, AKP eski İlçe Başkan Yardımcısı 58 yaşındaki Erkan Başaran, tabancasıyla başına ateş ederek
yaşamına son verdi.
Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı, Suudi Arabistan'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de petrol
üretimini keseceği açıklaması üzerine 36 doların üstüne çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı şubat ayı teslimi 1,21 dolar
artarak 36,56 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 1,09 dolar değer kazanarak 37,70 dolara çıktı.
“Ergenekon” davasına bakan mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığından, Ergenekon örgütlenmesine dair gönderilen bilgi ve
belgelerin gereği olarak ne yapıldığının ayrıntılı bildirilmesinin istenilmesine karar verdi.
İstanbul'da düzenlenen El Kaide operasyonunda 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
BURSA'da, annesinden boşanan babası Gökhan G. ile kalan 14 yaşındaki ilköğretim öğrencisi A.G. ile zorla ilişkiye giren 3 kişi
yakalandı. Sanıklardan S.S.'nin A.G. ile ilişkiye, küçük kızın uğradığı tecavüz olayını kendisine anlatıp yardım istemesini tehdit
olarak kullanmasıyla girdiği öğrenildi. 
TBMM Genel Kurulu'nda yolsuzluk ve ihbar tartışmaları yumruklu kavgaya yolaçtı. DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık tartışma
sırasında kendisine "ihbarcı" diyen kürsüdeki CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nu yumrukladı.
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Akrabası tarafından kaçırılan, vücudu parçalara ayrılan ve cesedinin parçaları sobanın içinde bulunan 11 yaşındaki Ural'ın nasıl
öldürüldüğü ortaya çıktı. Derleyenin notu: çıldırıyoruz...
CHP'li Canan Arıtman'ın, özür kampanyası için 'düşünce özgürlüğü' diyen Cumhurbaşkanı Gül'e yönelik, "Annesinin etnik kökeni
araştırılsın" sözleri tepki çekmişti. Hatta kendi partisi başta olmak üzere toplumun her kesimi Arıtman'ın söylediği sözleri tasvip
etmemişti. Arıtman'a en iyi cevap yine CHP'den geldi. Bugün İstanbul'da CHP'ye 5 bin kişi katıldı. CHP saflarına katılanlar
arasında Ermeni, Musevi vatandaşlarla çarşaflı ve türbanlı kadınlar vardı.
Osteoporoz Hasta Derneği Başkanı Prof. Dr. Ülkü Akarırmak, kalsiyum açısından çok zengin olan pekmezin, osteoporoz (kemik
erimesi) riskini azaltmakta yararlı bir gıda olduğunu söyledi.
Erzurum'un Dadaşköy Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Güven Gülüm, beldedeki bir kahvede oturduğu sırada eski Başkan Yusuf
Yıldırım'ın oğlu Hatem Yıldırım'ın biber gazı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Başkan Gülüm başından aldığı bıçak darbesiyle
yaralanırken, Yıldırım kaçtı.
Balıkesir-Edremit kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı.
TBMM Genel Kurulunda, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 117'ye karşı 324 oyla kabul edildi.
Rusyanın doğal gaz tekeli Gazprom'un sözcüsü Sergei Kupriyanov, Ukrayna ile yaşanan fiyat anlaşmazlığı nedeniyle Avrupa'ya
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doğal gaz akışında kesinti meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Mart 2009'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin takvimi açıkladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırıları kınadı.
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DİYARBAKIR'da, eşcinsel olan ve kentte ‘kız Şaban' adıyla tanınan 49 yaşındaki Şaban Çelen ile birlikte oturduğu 35 yaşındaki
Ali Yavuz, dün gece tabanca ve bıçak kulanılarak öldürüldü. Derleyenin notu: Türkiye’de olmaz diyenler açısından önemli bir
haber!
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Altındağ'da belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, konuşması sırasında Ankara
Büyükşehir adayın açıklanmasını isteyen partililere tepki gösterdi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde saat 10.52 sıralarında 3.8 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Doğalgaz fiyatındaki artış nedeniyle Türkiye'de kömür sobalarına dönüş yaşanırken, ABD'de de benzer bir gelişme izleniyor.
Derleyenin notu: Aklın yolu bir!
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, terörle mücadelede yeni düzenlemeler öngören tasarının, yılbaşından sonra TBMM'ye
sunulacağını söyledi.
IRAK Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (IKYB) internet sitesi, Türk savaş
uçakları ve sınırdaki Türk topçusunun, sınırdaki Amediye ilçesi yakınlarında bulunan Zap bölgesini ağır bombardıman altına
aldığını öne sürdü.
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'nin (İDO), Bandırma-Yenikapı ile Armutlu-Bostancı arasındaki hızlı feribot ve deniz otobüsü
seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Dünya genelinde yaşanan krize karşın Küba çok farklı bir portre çiziyor. Bu yıl yüzde 4.3 büyümesi beklenen Küba ekonomisinin
2009 hedefi ise yüzde 6. Derleyenin notu: Kemal Dervişin 24. Kasım’da yapmış olduğu açıklamasına bakın
Dünyadaki ekonomik krizin en kötü vurduğu ülkelerden biri olan Rusya'da büyük bir işsizlik tehlikesi baş gösterdi.
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İsrail'in Gazze operasyonu sürerken Türkiye'nin bölgede üstlendiği rolle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Dışişleri kaynaklarından
Ankara kulislerine düşen iddiaya göre, hem İsrail hem de El Fetih, Hamas'ı ikna etmesi için Türkiye'ye başvurdu. Ancak Ankara
reddetti...
Danıştay, İçişleri Bakanlığı'nın temyiz istemini reddetti.
İSRAİL'in geçen cumartesi günü başlattığı ve tüm dünyayı dehşet içinde bırakan, çok sayıda Filistinli'nin yaşamını yitirdiği
bombardıman, İzmir-Gazze arasındaki dramı da ortaya çıkardı. Üniversite eğitimi sırasında tanıştığı Filistinli avukatla 11 yıl önce
evlendikten sonra Gazze'ye yerleşen, bir daha da dışarı çıkmalarına izin verilmeyen Burcu Najjar, 4 çocuğu ve eşiyle,
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sığındıkları bodrum katında yaşadıkları korku dakikalarını internet üzerinden ailesine anlattı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Yunus Söylet'i atadı.
İZMİR'in Bayraklı Semti'nde 2007 yılının Aralık ayında Saint Antuan Kilisesi'nin İtalyan rahibi Adriona Franchini'yi, pazar ayin
sonrasında karnından bıçaklayan 19 yaşındaki Ramazan Bay, tutuksuz yargılandığı Karşıyaka 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde
toplam 4 yıl 7 ay hapis, 375 YTL de adli para cezasına çarptırıldı.
Eskişehir'de düzenlenen operasyonda iki devlet hastanesinde bulunan toplam 11 beyin cerrahından 8'i gözaltına alınınca kentte
kriz başladı. Ameliyat olacak ve poliklinik hizmeti alacak hastaların mağduriyetinin önlenmesi için çare aranmaya başlandı.
KUTSAL topraklardan dönen hacıları taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, kar yağışı ve sis nedeniyle Şanlıurfa yerine
Gaziantep'e indi.
Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki
gelişmelerle ilgili olarak 31 Aralık 2008 Çarşamba günü Suriye, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'ı kapsayacak ziyaretlerde
bulunacağını bildirdi.
KONYA'nın Çumra İlçesi Okçu mevkiinde hemzenin geçidinde meydana gelen kazada, tren işçi taşıyan 20 kişilik servis
otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü 16 kişi yaralandı.
İstanbul'da devam eden yağışların, önümüzdeki saatlerde il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması
bekleniyor.
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Henüz 7 yaşında küçük kız bir odaya kapatılıp jiletle sünnet edildi. Çığlıkları mahalleyi titretti. Amerikan Washington Post
gazetesi Kuzey Irak'ta kız çocuklarına sünnet uygulamasını yazdı. Son derece yaygın olan bu ilkel uygulamaya son vermekte
Kürt liderlerinin yanaşmadıkları da belirtildi.
CHP genel Merkezi'nde ele geçen dinleme cihazının iki gün önce Hacaloğlu'nun sekreteri tarafından bulunduğu, bu tür cihazları
satan şirkete yaptırdıkları incelemede dinleme cihazı olduğu bilgisi verildi.
Baykal, “Yaşanan olaylar ve adaylarla ilgili yorumlar karşısında Başbakan bir yerleri almak değil mevcut yerleri koruma
noktasına çekilmiştir” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ürdün'de Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüşeceği öğrenildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin düzenlenmesine kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilen “Ergenekon” örgütü hakkındaki tüm yazı ve eklerinin onaylı suretlerinin Başbakanlık ve MİT'ten
istenmesine karar verdi.
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SAMSUN'un kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontroldan devrilen yolcu otobüsündeki 1'i ağır 30 kişi yaralandı.
Maliye Bakanlığı, vergi borçlarını süresinde ödeyemeyen ve 18 ay ve yıllık yüzde 3 tecil faiziyle borçların ödenmesine olanak
sağlayan düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin, borçlarının ilk taksitlerini yarın çalışma saati bitimine dek ödemeleri
gerektiğini hatırlattı.
İsrail'in Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanı Isaac Hertzog, Gazze'ye yapılan saldırı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aynı
zamanda ulusal güvenlikten sorumlu Güvenlik Kabinesi'nin üyesi olan Hertzog, Başbakan Erdoğan'ın İsrail'e gösterdiği tepkiye
de yanıt verdi.
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Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergun Babahan istifa etti.
KARABÜK Cezaevi'nde, infaz koruma memurlarıyla yaşadıkları sorunlar nedeniyle iki kız kardeş, koğuşun kapısına dayadıkları
battaniye ve yastıkları ateşe verdi.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a, başbakan olduğu dönemde, ANAP kongresinde ateş ederek elinden yaralayan Kartal Demirağ,
yargılandığı uyarlama davasında, 20 yıl hapis cezası aldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Satışa çıktığı gün 6 YTL'den satılan çeyrek biletler, yılın son günü karaborsaya düştü.
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, tuğla ve kiremit üretimi yapan bir fabrikada, kayan kömür tozu yığının altında kalan işçi 44
yaşındaki Celal Kurşun, itfayi aracının halatıyla, çekilerek kuratarıldı.
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Ocak
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İZMİR'de internet üzerinden oynanan ‘knightonline' oyununun karakterlerini, sanal savaş aletlerini ve eşyalarını yine internetten
satma vaadinde bulunarak yaklaşık 100 bin TL'lik dolandırıcılık yapan D.A.S. tutuklandı.
ANKARA'da üniversite öğrencisi 3'ü kız 7 genç dün gece yılbaşı kutlaması yaptıkları evde, ters rüzgar nedeniyle doğalgaz
kombisinin bacasından geri tepen karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Olay sonrası öğrenilen bilgiler ise ihmali akla
getirdi. Olay gecesi aynı apartmanda başka bir aile daha zehirlendi ve farkına vararak hemen hastaneye gittiler. Durum EGO
ekiplerine haber verildi. Ekip kombide sorun olduğunu tespit etti ancak apartmanın diğer dairelerine bakmadan geri döndü. İlgili
ekip gerekli kontrolleri yapmış olsaydı, belki de gençler bugün hayatta olacaklardı.
TRT 6 Kürtçe yayınına düzenlenen törenle başladı.
Ankara'da 7 öğrencinin kombiden sızan gazla ölmesinden sonra, İstanbul'da da doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın
meydana geldiği evin yan duvarını yıkan patlamada, şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin sona erdirilmesi için Türkiye olarak iki aşamalı bir plan üzerinde
çalışma teklifleri olduğunu söyledi.
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Bahçelievler'de içki içtikleri parkta saldırıya uğrayan 3 kişiden biri öldü, ikisi yaralandı.
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, tüm sigortalıların serbest eczanelerden ilaç almasını sağlayan, “İlaç Alım Protokolü”nün
fesih işlemlerine başladıklarını açıkladı.
Taksim Cumhuriyet anıtına çıkan 3 kişi, korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Biri elinde tabanca olan kişiler üzerlerine
benzin dökerek kendilerini yakmaya çalıştılar.
Holodomor ya da Ukrayna Kırımı, 1932–1933 arasında, Stalin döneminin Sovyetler Birliği'nde, şimdiki Ukrayna ve Rusya'nın
Kuban bölgesinde suni olarak yaratılan kıtlık sebebiyle 5-10 milyon insanın yok olduğu olaylara verilen addır.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi açıklarında 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığında köpekbalığı
yakalandı. Sudan iş makinasıyla çıkarılan dev köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü.
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Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye olan 25 milyon TL'yi paylaşan çeyrek bilet sahibi şanslılardan ilki, bugün
ikramiyesini aldı. İlk talihli 29 yaşında, erkek, bekar ve işçi. Talihlinin payına düşen 6 milyon 250 bin TL düştü. Bu durumda adı
açıklanmayan talihlinin parasının aylık faizi 70 bin TL'den fazla ediyor.
Türkiye yeni yıla Ankara'dan gelen bir felaket haberiyle uyandı. 7 Üniversiteli genç doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit gazından
zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. 7 ailenin ocağına ateş düştü. Türkiye acıya boğuldu. Vakit Gazetesi ise, "Yılbaşı felaketi"
başlığıyla sürmanşetine taşıdığı bu haberi insanın kanını donduran bir biçimde duyurdu. Felaketlerin nedenini "Yılbaşı eğlencesi"
olarak duyurdu.
Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinde, 3 kuruşluk indirime gidildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, yeni anlaşma için 8 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor.
BALIKESİR'in Manyas İlçesi'nde Ergenekon Operasyonu kapsamında şüpheli olarak aranırken yurt dışından dönmeyen Opr.Dr.
Turhan Çömez'in adı, Manyas İlçesi'nde caddeye verildi.
Enerjisi, güleryüzlülüğü ile çalıştığı her kurumda güzelliklerle anılan sürekli basın kartı sahibi Fettah Yazar (1956) yaşamını
yitirdi.
Malatya'da 1 günlük erkek bebek apartman girişine terkedildi. Kutu gibi sarılı battaniyeye bomba şüphesiyle yaklaşan apartman
sakinleri, ağlamaya başlaması üzerine içinde bebek olduğunu anladı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında, devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklileri,
yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı alamayacak. TÜİK, tüketici fiyat endeksi bazında Aralık ayı enflasyonunu yüzde -0,41 olarak
açıkladı. Temmuz-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon oranı da, yüzde 3,84 olarak belirlendi.
Ankara'da dün yaşanan doğalgaz faciasının şoku atlatılmadan, bu kez İstanbul'da doğalgaz faciası yaşandı. Fatih'te 70 yaşındaki
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bir kadın ve 45 yaşındaki kızı doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ve 2008 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayında tüketici enflasyonu (TÜFE)
yüzde 0.41, üretici fiyatları ise (ÜFE) yüzde 3.54 geriledi. 2008 yılı genelinde de TÜFE yüzde 10.06, ÜFE yüzde 8.11 olarak
kaydedildi. Analistler aralık ayında TÜFE'nin yüzde 0.23 artmasını, ÜFE'nin ise yüzde 0.4 gerilemesini bekliyordu. Açıklanan
rakamları değerlendiren Finansbank Ekonomisti İnan Demir, düşük enflasyonun Merkez Bankası'nın elini rahatlattığını ve faiz
indirimlerinin devam edebileceğini söyledi. Demir, "Bu rakamlar 2009'daki yüzde 7.5'luk hedefe ulaşılabileceğini gösteriyor ama
iki endişem var. Bir tanesi risk algılamasına bağlı olarak YTL'de yeni değer kayıpları olabilir. İkincisi de dolaylı vergi artışları
ihtimali. Eğer KDV ve ÖTV artışları olursa enflasyonun düşüş hızını kesebilir. Bu ikisini dışarıda bırakırsa yüzde 7.5 enflasyon
hedefi ulaşılabilir gözüküyor" dedi.
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MHP Giresun İl Başkanı İsmail Yılmaz, Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise'nin, Türk kültüründen
uzak olduğunu belirterek, AKP'nin de bu şarkıcıyı tercih etmesiyle günaha girdiğini söyledi. Yılmaz, TRT'nin Kürtçe yayına
başlamasını da eleştirerek, bunun ülkenin bölünmesine zemin hazırlayabileceğini ileri sürdü. 
Ankara'da doğalgazdan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden gençlerin ardından "Gençler evde çıplaktı"
diye açıklama yapan Başkent Doğalgaz A.Ş Genel Müdürü Veysel Karani Demir istifa etti. Dün geceden beri yaptığı
açıklamalarla tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Demir, istifasıyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, polisler tarafından geceyarısı parkta bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu M.T.'nin defalarca tecavüze
uğradığı ortaya çıktı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Ağır travma geçiren ve psikolojik dengesi bozulan M.T. devlet
korumasına alınırken, saldırganlar adliyeye sevkedildi.
UŞAK'ta yapımı devam eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 4. Etap konutları inşaatında çalışan 100 işçi, taşeron
firmadan üç aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle aralarında dönemin
Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz'ün de bulunduğu 8 asker hakkında açılan davada, Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi
görevsizlik kararı aldı.
BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de İsrail'in kara harekatı başlatmasının ardından acil toplantı kararı aldı.
AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin sözcüsü Jiri Frantisek Potuznik, İsrail kara birliklerinin Gazze'ye girişini "saldırı değil,
savunma amaçlı" bir eylem olarak gördüklerini ifade ederek, konuyla ilgili tutum belirlemeden önce “taze bilgilere ihtiyaç
duyduklarını” söyledi.
Ve sonunda İsrail bekleneni yaptı. Gazze'ye karadan, denizden ve havadan girmesine kimse şaşırmadı. Asıl şaşırtan Gazze
üzeinde patayan bombalar oldu... Uçaklardan atılan bombalar, konfeti misali havada saçılıyor ve düşerken çok geniş bir alana
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yayılıyor. İşte bu görüntüler korkunç bir şüphe uyandırıyor. İşte bu görüntüler, akla misket bombalarını getiriyor. Bölgeden bu
fotoğrafları geçen Reuters ajansı, bunlara "bomba" ya da "füze" demiyor. İngiliz medyasında resimaltlarında "İsrail,
uçaklarından ateşlenen silah sistemleri" yazıyor.
4
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İran'a resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Nuri El Maliki, "Hükümetimiz, topraklarımızın komşularımıza yönelik tehdit için
kullanılmasına izin vermeyecek" dedi. Derleyenin notu: Duyda inanma!
Tavuk eti tüketimini teşvik etmek amacıyla temmuz ayından itibaren 5 kez fiyat indirimi yapan sektör temsilcilerinin, küresel
ekonomik krizin de eklenmesiyle artan sıkıntıyı zararına satışla aşmaya çalıştıkları bildirildi.
Askerlik Kanunu değiştiriliyor. Terörle mücadelede şehit olanların bütün kardeşleri askerlikten muaf olabilecek. Terör olayı
dışındaki şehitlerin ise kardeşlerinden biri bundan yararlanacak.
SAVUNMA Sanayi İcra Komitesi (SSİK), RF-4E uçaklarına yerleştirilecek pod ihalesini, bir önceki ihaledeki yükümlülüklerini
yerine getirmeyen ve ürünü reddedilen İsrailli Elbit firmasına verdi. İhaleyi kazanan İsrailli firmanın, önceki ihaleyi de kazanan
El-Op konsorsiyumunun alt firması olduğu ortaya çıktı.
Başbakan Recep tayyip Erdoğan Antalya'da halka seslendi. Erdoğan Gazze'de operasyonlarını sürdüren İsrail'i sert şekilde
eleştirdi.
İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde kendisini güreşlere hazırlayan sahiplerinden Ahmet Durmaz'ı, iki yıl önce Aydın'ın Çine
İlçesi'ndeki önceki sahibi Sezai Aslan gibi ısırdıktan sonra, üzerine oturarak öldüren ‘Alemşah' adlı deve, yeni canlar almaması
için sucuk yapılacak. 
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CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, çıkarılan bir yasayla bir içki firmasının, geçmişe dönük yaklaşık 3 milyon liralık Özel
Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) silindiğini öne sürerek, “Bu firmaya, yasadışı vergi ayrıcalığını kim sağladı?” diye sordu.
Denizli'de yapılan operasyonda horoz dövüştüren, bahis oynayan 200 kişi gözaltına alındı. "Horoz" operasyonunun bahisçilerin
küçük bir hatasından yola çıkılarak başlatıldığı öğrenildi. İşi kılıfına uydurmaya çalışan bahisçiler derme çatma depoyu dövüş
arenası haline getirdi. Kapısına da ciddi bir müessese havası vermek için "Kanatlı ve Kümes Hayvanları Derneği" yazıp altına da
"Üye olmayan giremez" ibaresi koydular. Dikkatli bir vatandaş "Kanatlı ve Kümes Hayvanlarını Sevenler Derneği" olması
gereken tabeladan şüphelenip polise haber verdi ve operasyon başlatıldı. Yakalananlar biz horoz dövüştürmüyoruz, onları çok
seviyoruz dedilerse de polisten kurtulamadılar. 
Türk askerinin Gazze'de gözlemci statüsünde görev yapma önerisine İsrail de daha yakın.
İsrail Dışişleri Bakanı Livni, Hamas uluslararası hukuka uymadığı sürece operasyonların süreceğini söyledi.
KAPIKULE Sınır Kapısı'nı kullanarak yurt dışına çıkış yapmak isteyen TIR'da 208 kilo 852 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü
T.B. gözaltına alındı.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde bugün akşam saatlerinde yoğun bir şekilde uçak hareketliliği yaşandı.
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Saat 18.00'dan itibaren uçuş yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Yüksekova ve Şemdinli ilçesi üzerinden Irak
yönüne doğru gittiler.
AKP Hükümeti, Nazım Hikmet'e Türk vatandaşlığını geri veren bir kararname hazırladı. Bugün Bakanlar Kurulu'nda imzaya
açılan kararname ile 25 Temmuz 1951 tarihinde vatandaşlıktan çıkarılan Nazım Hikmet tekrar T.C. vatandaşı olacak.
Euro/dolar paritesi, ABD kaynaklı spekülasyonlarla hızla geriliyor. Dolar euro karşısında bir günde yüzde 2'den fazla değer
kazandı.
İzmir'in Çankaya semtinde, trafo kurmak amacıyla açılan çukurda, 3 kişiye ait iskelet parçaları bulundu.
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GÜRCİSTAN'daki kadınları iş vaadi ile kandırarak Türkiye'ye getirdikten sonra zorla fuhuş yaptıran şebeke üyeleri, polisin 3 ay
süren operasyonu ile yakalandı. Derleyenin notu: Ekmek parası için gurbete çık ve…
Gazze'de İsrail bugün bir BM okuluna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 40 Filistinli öldü. Aralarında çocuklar da var. Onlarca da
yaralı var. Oysa BM'nin mülteci konumundaki Filistinliler için yaptırdığı okul sığınabilecekleri tek yerdi. Şimdi, gündeme yeni bir
soru düşüyor: Neden Gazze'den en azından çocuklar tahliye edilmedi?  
İşadamı Üzeyir Garih'i öldürdüğü gerekçesiyle hapiste bulunan Yener Yermez'in avukatı Mustafa Yalçınkaya, Bakırköy 14. Ağır
Ceza Mahkemesi'ne başvurarak davanın yeniden görülmesini istedi.
TRT 1, Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla yarınki ana haber bültenini Karacaahmet Cem Evinden yayınlayacak ve akşam
saatlerinde Muharrem Ayı ve Kerbela temalı konser programı düzenleyecek.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında İsrail'in Gazze'ye saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan TBMM'nin yardıma ihtiyacı olan Filistinliler için yardım kampanyası başlattığını söyledi ve herkesten kampanyaya
destek vermelerini istedi.
İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uzun süreli bir harekata niyeti olmadığını söyledi.
ABD'de bu ay yapılacak yemin töreninden sonra başkanlık görevini devralacak Barack Obama, Gazze'deki çatışmalar konusunda
sessizliğini bozdu.
İstanbul'un en gözde mekanlarından Parkorman faliyetlerine ara verdi. Yaz aylarında yüzme havuzu dolup taşan, büyük
konserlere ev sahipliği yapan Parkorman, kışın da buz pisti ve kapalı bar ve restoranıyla özellikle hafta sonu dolup taşıyordu.
Ancak Parkorman'ı işleten şirket, 'faaliyete göre aşırı yüksek hale gelen kira seviyesini' gerekçe göstererek kapıya kilit vurdu.
Derleyenin notu: RTE, hani teğet geçiyordu?
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Ergenekon soruşturması kapsamında yürütülen son operasyon bu sabah saat 07.00'de ilk olarak Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün
Ankara ve İstanbul'da bulunan evlerine yapılan polis baskınıyla başladı. 6 ayrı ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 40
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kişi gözaltına alındı. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun Ankara'daki evinde de yaklaşık 5 saat arama yapıldı.
Evi gün boyu didik didik aranan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, "Laik, demokratik Türkiye
Cumhuriyeti için sonuna kadar mücadele edeceğini" söyledi.
Akif Beki'nin ayrılmasıyla, Başbakanlık Basın sözcülüğüne Bülent Arınç'a yakın bir isim getirildi.
İZMİR'de, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Baro Başkanı Avukat Nevzat
Erdemir'in, beyin ölümü gerçekleşti.
İstek Vakfı'nın Kadıköy'deki yönetim binasında yapılan polis incelemesi tamamlandı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında, İstek Vakfı'nın Acıbadem'deki yönetim binasına sabah saatlerinde gelerek, içeride
inceleme başlatan polis ekipleri, akşam 20.30 sıralarında buradan ayrıldı.
CHP lideri Deniz Baykal, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. İşte Baykal'ın konuşmasından satır
başları:
- Bugün yine bu köklü dönüşümü açıkça ortaya koyan bir takım gözaltılara tanık olduk. Türkiye tarihi bir virajı dönüyor. Bir
süreden beridir yaşadığımız olayların bizi yeni bir aşamaya getirdiğini görüyoruz.
- Karşı karşıya bulunduğumuz durum bizi hukuki bir dava ile değil siyasi bir dava ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğiyle
yüzleştiriyor. Önümüzdeki tablonun siyasi bir davayı ortaya koyduğunu ifade etmiştim.
- Bugün geldiğimiz noktada bu teşhisin doğru olduğu ortaya çıkmıştır. Bu davada yasanın uygulanamsının gerekleri değil,
yasayı kullanarak siyasi hesaplaşmanın yöntemi uygulanmaktadır.
- Humeyni öncesi Humeyni öncesi, Hitler öncesi Hitler sonrasında bu tablo oluşur. Birden bire toplumun ilkeleri saygın insanalrı
yer değiştirirler. Şimdi yine böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Açıkça görünüyor ki siyasi hesaplaşmayı yerine getirmek
amaçlanmaktadır. Bir siyasi intikam arayışı söz konusudur.
- Sen madem dün bunları yaptın bunları senin yanında bırakmayız bunun hesabını gün gelir sorarız anlayışı maalesef
yürürlüktedir. Bu bir intikam operasyonudur, bir hesaplaşma söz konusudur.
- Buradaki uygulama demokratik bir uygulama değildir. Hukuki uygun değildir. Uluslar arası hukuki standartlarına, Türkiye
Anayasası'na uygun bir uygulama değildir. Türkiye bir kez daha kanun ile hukuk arasındaki derin farklılığını görmek zorunda
kalmıştır.
- Parsel parsel adalet olmaz adalet bir bütündür. Dalga dalga başı belli değil sonu belli değil aşama aşama tutuklamalarla bir
dava ve hukuk yerine getirilmez, bir siyasi hesaplaşma sürdürülür. Bugün maalesef yaşanan da budur.
- Bu hesap gözaltına alınanlardan değil, onların temsil ettiği ilkelerden soruluyor. Bu şahsi bir hesaplaşma değildir, cumhuriyet
ve onun temel ilkeleriyle değerleriyle hesaplaşılmaktadır.
- Cumhuriyete sahip çıkanlardan hesap sorulmak istenmektedir. Bu çaba çok ince bir siyasi planlamayla götürülüyor.
- Hukukun icabı değil siyasetin icabı yerine getiriliyor. Gözaltına alınanların ilk soruşturması sırasında elde edilen bilgiler
doğruymuş gibi medyaya manşet yapılırken bu uygulanıyor. Amacın siyasi olduğu açık bir gerçektir.
- Bu davanın içinde yer alan toplumun saygın isimlerden hesap sormanın yanı sıra, çeşitli mafya ilişkileri içinde olan insanları
aynı sepete koyup onları harcama planı birlikte götürülüyor.
- Bu dava niçin özel bir mahkemede yargılama gerçekleştiriliyor? Eğer sadece mafya ilişkileri dolayısıyla Türkiye'de çok normal
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mahkemeler var oraya götürülebilirdi. Türkiye'de mafya olağanüstü önlemler alınması gereken bir noktada değil. Bu ilgi, bu
anlayış, Silivri düzeni, o mafya ilişkileri içinde yer alan insanlardan dolayı mı yoksa toplumdaki değerli kişiler açısından bir
ihtimam gösterilmektedir.
Bu davanın arkasında iktidar vardır. Cumhurbaşkanı Başbakan böyle bir davanın gelmekte olduğunu çok önceden söylemiştir.
Daha sonra bu davanın nasıl gelişeceği haberlerini de onlar aktarmıştır.
- O nedenle bu davanın arkasında hiç kuşu yok iktidar vardır. Herkese içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde bir şey
söylemek istiyorum.
- Bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Hepimiz bu konuyu içimizde çok özel bir sorumluluk duygusu içerisinde değerlendirmeliyiz. Bu
gidişin sonu da iyi değildir. Hiçbir demokrasi de böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bu projeyi yapanlar,uygulayanlar ve sessizce
izleyenler için iyi bir gidiş değildir. Bir anlamda Türkiye'ye bir alarm vermek istiyorum.
- Herkes durumu yeniden değerlendirmelidir. Herkes kendine sormalıdır. Bu durum karşısında üzerime düşeni yapıyor muyum,
yapmıyor muyum diye.
- Türkiye bir ekonomik kriz ortamında yaşıyor. İşsizlik ve yolsuzluklar bu iktidarı kuşatıyor. Böyle bir tablo içinde, gündemi
böyle bir açılımla böyle kolektif tutuklamalarla değiştirerek rahatlama imkanına sahip değildir. Ekonomik kriz, işsizlik,
yolsuzluklar bu iktidarı takip edecektir.
- Böyle gösterişli tutuklamalarda bunların ört bas edilmesine hiçbirimiz göz yummayacağız.
- Bir süreden beri çok sistematik biçimde bir medya operasyonu götürüyor. Medyanın niteliği, medyanın kapsamı içeriği çok
ciddi bir planlamayla, büyük bir medya yaratmayla karşı karşıyayız.
- Medya yapısı değiştirilmiştir. Yine aynı şekilde Türkiye'de hiçbir demokraik şekilde karşılaşılması söz konusu olmayan iletişim
denetleme düzeni kurulmuştur.
- Türkiye'deki bütün telefonlar izlenmektedir denetlenmekte ve değerlendirilmektedir. Hiçbir demokratik toplumda böyle bir
düzen yoktur.
- Üniversite düzeni çökertilmiştir iktidarın çabalarıyla.
- Yargı düzeni çok ciddi şekilde sarsıntıya maruz bırakılmıştır ve bu konudaki çalışmalar sürmektedir.
- İletişim alanında yargıda hiçbir demokratik rejimin kabul edemeyeceği bir çalışma sistematik bir şekilde sürmektedir.
- Ortadoğu koşulları içinde din istismarını da ele alan bir hemegonya Türkiye'de yürürlüğe konulmak isteniyor.
- Bunun ötesinde de Cumhuriyetin ilkeleri vardır. Cumhuriyet köklü bir değişikliğe sürüklenmek istenmektedir.
- Cumhuriyetin sahiplenilmeye savunulmaya her zamandan daha fazla bugün ihtiyaç vardır.
- Vatandaş bu durumda ne yapabilir?
- Bu gidişle ilgili kaygılarımı 2005 yılından beri söylüyorum. İnsanlarımızı cumhuriyete sahip çıkmaya çağırmıştım. Bugün bu
herkesin gördüğü bir ihtiyaçtır. Yapılacak şey sessiz kalmamaktır. Bunu onaylamadığımızı ortaya koymaktır. Bunu çeşitli
biçimlerde ifade edebiliriz. Bunu da sandıkta gösterebiliriz. Yerel seçimlerde toplumumuz gereken tepkiyi göstermelidir.
- Bu tablo bütün insan haklarıyla ilgili sözleşmelerine aykırıdır, AİHM'in uygulamalarına aykırıdır. Anayasanın özüne aykırıdır.
- Bunun tesadüfi bir şey olduğunu söylemek mümkün mü? Bu sistematik bir şeydir.
- Eski Cumhurbaşkanları'na gider mi?
- Bu sorumsuzluğun nereye kadar gitmeyeceği konusunda bir hüküm vermek söz konusu değildir. Yaşadıklarımız kabul edilmez
olduğunda ittifak kurmalıyız. Bunu birlikte tespit etmeliyiz. Bu kabul edilebilir olursa, buradan çok daha ileri noktalara gitme
ihtimali vardır. Nereye kadar gider, nereye kadar gitmez kimse bilemez.
- AB'den bir şey yapılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Ben AB'nin içinde yer alan sorumlu insanların da bu tabloyu değerlendirmeye davet ediyorum. Herkes iyi niyetle yaklaşmaya
çalıştı ama bu Avrupa tavrının kırılma noktasına geldiğini görüyoruz. Bu olaylar bu uygulamalar sanıyorum bunu daha da
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hızlanmasına yardımcı olacaktır.
-Dün Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın damadıyla ilgili bir haber çıktı. Ardından da bu gözaltılar oldu?
- Hukuka yönelik iddialarla çok ciddi bir şekilde tartışma haline geldiği açıktır. Maalesef kötü günler yaşıyoruz. Hukuk adına da
kötü günler yaşıyoruz. Ben Ergenekon davasının bu olumsuzluğun bir parçası olduğuna inanıyorum.
- Yani nasıl olurda bu insanlar niçin bu uygulamalara tabi tutulmuşlardır.
- Başbakan çıkıyor şöyle bir davaya ihtiyaç duyulacağını söyledi. Savcı arıyoruz bulamıyoruz dedi. Dava Başbakan'ın kafasında.
Ona göre aşama aşama tutuklamalar yapıldı. İnsanlar 1,5 yıl içerde yattı. İddianame evelere şenlik telefon dinlemeleri. Kim
yazdı belli değil. Böyle bir hukuk süreci olur mu?
-Hukuka büyük saygım var, ama gerçek hukuka ihtiyacımız var. Bunu sorgulamamız lazım. Yani hukuk siyaset tarafından iğfal
edilir, hukuk çıkar yoluyla da iğfal edilir, başka şekillerde de iğfal edilir. Bu hukukun önemsiz olduğu anlamına gelmez, gerçek
hukuku aramamızı isteriz.
-Ama hukuk işlesin istiyoruz. O güveni taşıyor muyuz maalesef taşımıyoruz. Bu da acı bir tespit. Dedikodu değil bunlar, bunların
gereğinin yerine getirilmesi lazım.
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İngiliz The Times gazetesinde "şok" bir yazı yayımlandı. Gazete "İsrail, 27 Aralık 2008'de Gazze'de başlattığı harekat sırasında
fosfor bombası ve diğer tartışmalı mühimmat kullandığını" yazdı.
Genelkurmay Başkanlığı'nda dün tüm kuvvet komutanlarının katıldığı olağanüstü toplantının ardından bugün haftalık
görüşmesini yapmak için Çankaya'ya giden Org. Başbuğ, beklenmedik bir şekilde rotasını Başbakanlık'a çevirdi. Ankara'daki
tansiyon bu sürpriz ziyaretin ardından yükseldi. Ve Başkent ve İstanbul'da olağanüstü bir trafik yaşandı. Bu olağanüstü trafikle
ilgili birçok spekülasyon yapıldı ancak tüm beklentilere rağmen sadece Başbakanlık'tan ve Genelkurmay'dan kısa birer açıklama
geldi. Başbakanlık:
''Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün, Başbakanlık Resmi Konutu'nda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın İlker
Başbuğ ile bir görüşme yapmıştır. Sayın Genelkurmay Başkanı'nın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede gündemdeki son
gelişmeler değerlendirilmiştir.''
Genelkurmay Başkanlığı:
"Genelkurmay Başkanı bugün öğleden sonra yapmış olduğu görüşmelerde; özellikle dün yaşanan gelişmelerle ilgili görüş ve
değerlendirmelerini, sırasıyla Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmuşlardır."
Başbakan Yardımcısı Çiçek, “Hükümet yargıyı yönlendiriyor” iddialarına yanıt verdi ve Yargıtay'ı uyardı.
AYDIN'ın Germencik İlçesi'ne bağlı Ortaklar Beldesi'nde Richter Ölçeği'ne göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa
süreli panik yaratan hafif şiddetteki deprem herhangi bir zarara yol açmadı.
“Ergenekon” davasının görülmesine 19 Ocak Pazartesi günü devam edilecek.
Görevinden 1 Mart'ta ayrılma isteğini bugün BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a ileten, BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı
Kemal Derviş'in, dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili akademik çalışmalarda bulunmayı planladığı kaydedildi.
Dün Ergenekon'un dokuzuncu dalgasında Yargıtay Onursal Başsavcı Sabih Kanadoğlu'nun evine yapılan baskınla ilgili gerekçe
ortaya çıktı.
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Mahkemenin evini arama kararında Sabih Kanadoğlu'ndan “şüpheli” sıfatıyla bahsedildiği ve “teknik takibe” takıldığı ortayaçıktı.
Teknik takip telefonlarının dinlendiği anlamına geliyor. Ancak mahkeme kararında Sabih Kanadoğlu'nun mu dinlendiği yoksa
onunla telefonda görüşen kişilerin mi dinlendiği açıkça belirtilmiyor. Arama kararını veren mahkeme Kanadoğlu'nun evindeki
şüpheli evrak belge gibi donanımlara el konulmasını istiyor.
Ergenekon soruşturması kapsamında dün yeğeni Erdal Şahin ile birlikte gözaltına alınan eski Özel Harekatçı İbrahim Şahin'in
evinde yapılan aramada ele kroki ele geçirildi.
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Son dönemde faizlerde yaşanan düşüş konut kredi faizlerini de hızla aşağı çekiyor.
Sakarya'da nikah işlemleri için bankaya kredi çekmeye giden polis Kadir Akbaş, yolda bulduğu 14 bin TL'yi karakola teslim etti.
Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'e Mercedes marka tam zırhlı araç tahsis edildi.
Ergenekon'un 9'uncu dalgasında yapılan operasyonda gözaltına alınan ya da evlerinde arama yapılan kişiler yan yana
getirildiğinde ortaya çok ilginç bir tablo çıkıyor. Bu ilginç tablodaki iki isim ve ortaya çıkan ayrıntı hepsinden daha çarpıcı.
"Terör örgütü şüphelisi" olarak dün evi aranan Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, aynı operasyonda gözaltına alınan
İbrahim Şahin'in Susurluk Davası'nda ceza almasında büyük rol oynamıştı.
Kanadoğlu 2002 yılında yerel mahkemenin hükmünü bozan Yargıtay kararına başsavcı olarak itiraz etmeseydi, belki de İbrahim
Şahin'in de aralarında bulunduğu Susurluk sanıkları zamanaşımından yararlanıp ceza almayacaktı.
Kanadoğlu bu dönemde Başsavcı konumunun gereğini yerine getirmişti. Ancak yargı sürecini etkileyen itirazını dile getirdiği 5
sayfalık mektubunda tarihi ifadeler kullanmıştı. Bu ifadeler hem Türk Siyasi hem de Türk Hukuk tarihine damga vurmuştu.
İşte Kanadoğlu'nun yargıya temiz toplum çağrısı yaptığı mektubunun en çarpıcı bölümü:
"Susurluk davası, Türkiye'nin temiz toplum özleminin simgesidir. Türk halkı umut ve sabırla yargı organından, olayın
aydınlatılmasını varsa, suçun tespitini ve suçluların bir an önce cezalandırılmasını beklemektedir"
SUSURLUK DAVASI'NIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN OLAY NASIL GELİŞTİ?
4 yıldır süren Susurluk davası 12 Şubat 2001'de karara bağlandı. İstanbul 6 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi, sanıklardan Özel
Harekat Dairesi eski Başkanvekili İbrahim Şahin ve MİT eski görevlisi Korkut Eken'i cürüm işlemek amacıyla çete oluşturmak
suçundan 6'şar yıl hapisle cezalandırdı. Aralarında Haluk Kırcı'nın da bulunduğu diğer sanıklar ise, 4'er yıl hapse mahkum edildi.
Şahin ve Eken ayrıca, ömür boyu kamu hizmetinden men edildi.
Milletvekilleri Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'a dokunulmazlıkları bulunduğu gerekçesiyle ceza verilemedi. Dokunulmazlıkları
kaldırılmış olsaydı iki milletvekili hapis cezası alacaktı.
Mahkeme heyetinin gerekçeli kararında geçen "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve yüce Türk milletinin iç ve dış güvenliğinin
katillere, uyuşturucu kaçakçılarına, kumarhane işletmecilerine emanet edilmesi, bunlardan medet umulması affedilemez, kabul
edilemez bir davranıştır" sözleri Türk hukuk tarihine altın harflarla geçti.
YARGITAY KARARI BOZDU
DGM'nin verdiği bu karara yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, hükmü, 'eksik soruşturma' gerekçesiyle bozdu.
Karara gerekçe olarak, bazı sanıkların 'Gizli celse' istemlerinin reddedilmesi ve Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal 'ın
öldürülmesiyle ilgili Beyoğlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın yargılama sürecinin sorulup, dosyanın
incelenmemesi gösterildi.
BAŞSAVCI KANADOĞLU BOZMA KARARINA İTİRAZ ETTİ
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu itiraz etti.
Kanadoğlu'nun Genel Kurul'a gönderdiği 5 sayfalık itiraz mektubundaki, "Susurluk davası, Türkiye'nin temiz toplum özleminin
simgesidir. Türk halkı umut ve sabırla yargı organından, olayın aydınlatılmasını varsa, suçun tespitini ve suçluların bir an
cezalandırılmasını beklemektedir" ifadesi ise bir dönemi tanımlayan sözlerdi.
YARGITAY CEZA KURULU İTİRAZI HAKLI BULDU
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun 'eksik soruşturma' gerekçesiyle davanın bozulmasına
yönelik itirazını oy çokluğuyla yerinde buldu.
Bu kararın ardından Yargıtay 8. Ceza Dairesi, İstanbul 6 No`lu DGM`ce verilen mahkumiyet kararlarına dair temyiz stemini 15
Ocak 2002'de esastan görüştü ve cezaların onaylanmasına oybirliğiyle karar verdi.
"Arap liderler neden suskun?" sorusuna tün dünya cevap ararken, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, "Arap liderler, özel
konuşmalarımızda bize (Hamas'ı sona erdirin) diyor" dedi.
ERGENEKON soruşturmasında ele geçirilen bazı belgelerin değerlendirilmesi sonucu Ankara'dan sonra Hatay'ın Kumlu İlçesi'ne
bağlı Muharrem Köyü'nde bir tarlada da kazı yapıldı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 askeri personel, şu anda 5 savcı tarafından sorgulanmaya başlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik Türkiye Gençlik Birliği(TGB) üyeleri Ergenekon Soruşturmasını
protesto etti.
MALATYA'da, bir evde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Ergenekon Operasyonu kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Ergenekon” soruşturması kapsamında sürdürülen kazı çalışmalarında Ankara Gölbaşı dışındaki
yerlerde “Şu ana kadar bir şey çıkmadığını” söyledi.
Türk ve ABD'li bilim insanlarının ortak çalışmasıyla, vücut hareketi, ısı ve titreşimi enerjiye çevirmede kullanılan malzemeler,
saç telinden 5 bin kat incelikte üretildi. Böylelikle kendi enerjisini üreten malzemelerin yolu açıldı. Nanoteknolojiyle geliştirilen
“piezoelektrik malzeme”lerle gelecekte hayal gibi gösterilen kendi enerjisini üreten otomobiller ve güdümlü ilaç sistemlerinde
yeni çözümler geliştirilmesinin de yolu açıldı.
Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in yaptığı açıklamalar dışında yazılanlar ve söylenenlerin tamamen
spekülasyondan ibaret olduğunu bildirdi.
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Ordu'ya gelen CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in
kendisi için “Bu adam niye bu kadar sessiz sakin?” diye sorduğunu belirterek, “O vatandaşa Ordu'dan sesleniyorum;
Biz de Hz. Eyüp sabrı var. Biz herkesi dinleriz. Yeri ve zamanı gelince de herkese dersini veririz. O da dersini aldı”
dedi.
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Ergenekon Operasyonu'nda bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde sorgulanan eski özel harekatçı İbrahim Şahin, tutuklama
talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ergenekon Operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç ile emekli kurmay Albay İlyas Çınar
serbest bırakıldı.
"ERGENEKON Soruşturması" kapsamında gözaltına alınan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz,
Prof. Dr. Beşir Atalay'ı rektörlük görevinden nasıl aldığına açıklık getirdi. Gürüz, Atalay'ın görevden ayrılmasını istedikten sonra
hemen ayrılmasına şaşırdığını belirtti, kendisinin de "gizli-kapaklı bir işi olmadığını" söyledi.
Türkiye o krokileri konuşuyor. Özel Harekat Dairesi eski Başkanı İbrahim Şahin sakladığı silah ve mühimmatların yerlerini bir
kroki ile belgelemiş, bunu da evinde unutmuştu. Polis, yaptığı araştırmada bu krokilere ulaştı. Ankara'da 6, Hatay'da 1 ayrı
noktada kazı çalışmaları başladı. Bu çalışmaları yürüten özel ekipler kazıyı neye göre yapıyordu? Tabii ki Şahin'in evinde
bulunan krokilere göre... İşte o krokiler bugün fotoğraflara yansıdı. Bir emniyet amiri elindeki krokilere dikkatlice bakıyor,
yardımcılarını ona göre yönlendiriyordu.
Fortis Türkiye Kupası A Grubu maçında Gaziantepspor'a konuk olan Beşiktaş, Nobre'nin 74. dakikada attığı golle sahadan 1-0
galip ayrılarak gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi.
DİYARBAKIR'da adı açıklanmayan kadın, tartıştığı polis eşi O.Ö.'yü bacaklarından tutup 4'üncü katta oturdukları evin
balkonundan attı. Ölümden dönen O.Ö.'nün belinin kırıldığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Derleyenin notu: Allah,
erkek milletini kötü avrat şerhinden korusun. 
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BURSA'da müzikhol ve içkili restoranların topluca başka yere taşınmasını sağlayarak ‘Kırmızı Sokak' oluşturmak isteyen, geçen
yıl su kayağı tesislerinde kadınların bikini giymesini yasaklayan AKP'nin Osmangazi İlçesi Belediye Başkanı Recep Altepe, yerel
seçimlerde partisinden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Altepe'nin Uludağ eteklerindeki kaçak villasını,
belediye başkanlığı görevine gelmeden önce ‘Ergenekon Operasyonu' kapsamında aranan dönemin Bursa Jandarma Bölge
Komutanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz tarafından yıktırılmıştı.
Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yalçın Küçük tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi; Avukat Engin
Aydın tutuklandı.
Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Tümgeneral Erdal Şenel, emekli Orgeneral Kemal Yavuz ile emekli
Albay Hüseyin Vural serbest bırakıldı. “Biz Kaç Kişiyiz Platformu” yöneticisi Hasan Ataman Yıldırım ise tutuklandı.
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik, vefat etti.
Galatasaray, 2007/2008 sezonunda UEFA Kupası 3. turunda 0-0 ve 5-1'lik skorlarla elendiği Alman ekibi Leverkusen'e TRT
Radyospor Cup turnuvasında da 3-1'lik skorla boyun eğdi.
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Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndaki
sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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Rusya'dan Türkiye'ye olan dogal gaz akışının perşembe ya da cuma gününden itibaren normale döneceği açıklandı.
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, ahşap bekçi evinde kömür sobasından çıkan yangında hayatlarını kaybeden 4 yaşındaki Hüseyin
ve 2 yaşındaki Sultannur Şengül kardeşler, arkalarında bıraktıkları dramla yürekleri burktu. Kardeşlerin, yangından bir saat
önce akrabalarının doğumgününe katılmak için hazırlandığı, ancak babalarında hediye alacak para olmaması nedeniyle
gidemedikleri ortaya çıktı. Yanan eve giren ve çocukların cesetleriyle karşılaşan itfaiye ekipleri ise gözyaşlarını tutamadı... 
ANTALYA'daki bir ilköğretim okulunda kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen açığa alındı. Konuyu incelemek üzere İl
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildi.
İnanılmaz ama gerçek. İsrailliler bu haftasonunu çok farklı bir "eğlenceyle" geçirdiler. Sinemaya gider gibi Gazze sınırına gidip,
öbür taraftaki katliamı canlı canlı izlediler. 
Ekonomik kriz Türkiye'nin cari açığını da dibe indirdi. Kasım ayında cari açık yüzde 83.3 düşüşle 559 milyon dolara geriledi.
Piyaasadaki beklenti ise 1.3 milyar dolar seviyesindeydi. Türkiye 2007 Kasım'da 3.34 milyar dolar cari açık vermişti. Öte yandan
Ocak-Kasım döneminde ise cari açık geçen senenin aynı ayına oranla yüzde 17.6 artışla 38.86 milyar dolara çıktı.
Yarbay Mustafa Dönmez'in evinde bulunan krokiden yola çıkarak yapılan Ankara'daki kazıda çok sayıda mühimmat ele geçirildiği
bildirildi.
Rusya'da para birimi Ruble'nin sabahtan bu yana dolar karşısındaki yüzde 6.5'a ulaşan değer kaybı diğer gelişmekte olan
ülkeleri de etkiledi. Dolar içeride 1.60 YTL'ye dayanırken, borsa günü yüzde 2.88 kayıpla 25 bin 708 puandan tamamladı.
İZMİR'in Eşrefpaşa Semtinde, internetteki arkadaşlık sitesi üzerinden yapılan görüşmelerle başlayan yasak ilişki, sokak
ortasında çifte cinayetle bitti. 5 yaşındaki kızını da yanına alarak Bursa'daki eşini terk eden 22 yaşındaki Goncagül Köseoğlu ve
internetten tanıştığı sevgilisi 33 yaşındaki İsmail Urcan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından başlarından vuralarak öldürüldü.
Köseoğlu'nun önce sevgilisini öldüren katil zanlısına, “Abi yalvarırım yapma” diye bağırarak ölümden kurtulmaya çalıştığı
öğrenildi.
Ergenekon operasyonunun son aşamasında Adapazarı'ndaki bağ evinde çok sayıda bomba ve mühimmat ele geçirilen Yarbay
Dönmez, Ankara'da teslim oldu.
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Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Mahmut Acar, bazı basın yayın organlarında yer alan kendisinin ve daire üyelerinin
“Ergenekon” soruşturmasını yürüten “İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna
(HSYK) suç duyurusunda bulunduğu” şeklindeki haberlerin “gerçek dışı” olduğunu bildirdi.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ankara yaptığı bir ev ziyaterinte ilginç bir olay yaşandı. Küçük Eyüp Can belki de bir başbakandan
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hiçbir talepte bulunmayan ilk kişi olarak siyasi tarihe geçti.
Erdoğan: Çok başarılıymışsın biz de seni İngilizce kursuna gönderelim
Eyüp Can: Teşekkür ederim gerek yok
Erdoğan: O zaman sana krampon hediye edelim.
Eyüp Can: Gerek yok sağolun.
Erdoğan: Peki o zaman derslerine yardımcı olur sana bir laptop hediye edelim.
Eyüp Can: Teşekkür ederim, istemem.
Erdoğan: Sen de hiçr şey istemiyorsun yahu, o zaman seni özel okula gönderelim bari
Eyüp Can: Gerçekten teşekkür ederim. Arkadaşlarımdan ayrılmak istemem. Siz bana sadece bir imza verin yeter. 
Bir polis ve bir jandarma eskortu eşliğinde cezaevine giren tutuklu ve hükümlü nakil aracının Ergenekon Soruşturması
kapsamında tutuklanan Yalçın Küçük ve İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu bazı şüphelileri Silivri Cezaevine getirdiği
öğrenildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yeşil kartlarını aylık kira bedeli karşılığında özel sağlık kuruluşlarına kullandıran vatandaşların sağlık
karnelerini yazdıkları iddia edilen 11 doktor gözaltına alındı.
İzmir'de yaşayan Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren, soğuk algınlığı nedeniyle askeri hastanede tedaviye alındı.
Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Güney Ege'de, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege'de 6 ile 8 kuvvetinde (60 ile 75
kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği “3 Maymun” adlı film, 81. Oscar Ödülleri yabancı film adayları elemesinde, ilk elemeyi geçti.
TRT Radyospor Cup üçüncülük mücadelesinde ilk maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen'e 3-1 yenilen Galatasaray, bir başka
Alman ekibi Werder Bremen'le yaptığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı ve turnuvada 3. oldu.
Danıştay, İçişleri Bakanlığının, su kesintileri ve Kızılırmak suyuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek
ve ASKİ Genel Müdürü İhsan Fincan hakkındaki suç duyurularını işleme koymama kararını kaldırdı.
1'nci Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'na havan saldırısı ve AKP İl Merkezi'ne bombalı saldırı olayları olaylarıyla ilgili 8 kişi
yakalandı.
14

Ocak

2009

Hepsi mavi gözlü, sarı saçlı ama hepsi kayıptı. Aralarından biri çıktı ve o korkunç hikayeyi anlattı. Adı Folker Heinecke ve 67
yaşında. Asıl adı ise Aleksander Litau...
63 yıl önce, henüz 4 yaşındayken aniden kaybolmuştu. Aslında Kırım'da doğduğunu biliyor, annesi ile babasını hayal meyal
hatırlıyor. 1947 yılının güzel bir ilkbahar gününde, annesi onu parka götürmüş, o da slıncakta sallanırken aniden birileri gelip
onu kaçırmışlardı. Annesi, bir anda yok olan dünyalar güzeli oğlunu yıllarca aradı ama ona bir daha kavuşamadı. Avrupa'nın
birçok yerinde meydana gelen benzer olaylar sonucunda 12 bin çocuk bu şekilde ortadan kayboldu. Hepsinin ortak bazı
özellikleri vardı: Hepsi mavi gözlü, sarışın ve kusursuz sayılacak güzellikte.
65 yıl önce yaşanan bu kayıp çocuk olaylarının sırrı daha sonra çözüldü. Çocuklar, o dönem Avrupa'yı altüst eden Naziler'in "ari
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ırk" programının bir parçası oldular. SS'in başındaki pskikopatik eğilimleri olan Heinrich Himmler'in "Lebensborn" adlı programın
kapsamına alınan bu çocuklar daha sonra, Almanya'ya götürülüp, burada Nazi sempatizanı, zengin Alman ailelerine evlatlık
olarak verildi. Bazı filmlerde, mavi gözlü kayıp çocukların dramı anlatıldı.
Şimdi ise bir zamanların mavi gözlü kayıp çocuklarından biri olan Folker Heinecke, onu evlat edinen Alman ailesiyle
yaşadıklarını, ve yıllardır dinmeyen merak ve acısını birinci ağızdan anlattı. 63 yıl önce kaçırıldığı Kırım'a yaşlı bir adam olarak
ve gerçek adı Aleksander Litau olarak döndü. "Ailemi bulmadan rahat edemeyeceğim. Onları ölünceye kadar arayacağım" diyor.
Onun gibi, bir zamanların kayıp çocukları olan sayısız kişi, artık açık olan eski gizli arşivlere akın ederek, ailelerinin izini bulmaya
çalışıyor. Gaz odalarında yok edilenlerin yerini bu çocukların çoğalarak almaları planlanmıştı.. Derleyenin notu: Belge ve içeriği
ile ilgisi yok ama ırkçılığın korkunç yüzünü anlattığı için yer verdim. 12000 benzer çocuklardan biri...
Türkiye, 17 Ocak Cumartesi günü yeni bir mağazacılık ile tanışıyor. Türkiye'de üretim yapan 78 tekstilcinin birleşmesi ile oluşan
MOL, yüzde 90 indirimle satış yapacak.
ERGENEKON soruşturması kapsamında evinde arama yapılan ve teknik takibe takıldığı ortaya çıkan Yargıtay Onursal Başsavcısı
Sabih Kanadoğlu, Star Ana Haber Bülteni'nde Uğur Dündar'a önemli açıklamalarda bulundu. Tuncay Güney'in 8 yıl önce İstanbul
Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadesini değerlendiren Sabih Kanadoğlu, “O dönemde bu ifadeyi ciddiye alınmamasını
sağladıkları için meslektaşlarımı kutluyorum” diye yorumladı. Kanadoğlu, ayrıca Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun zaman
kaybetmeden bu soruşturmanın bir an önce çözümlenmesi için miktar olarak fazla kişilerin görevlendirilmesi geriktiğini söyledi.
Beyoğlu'nda çeşitli şubelere bağlı polislerce uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yaklaşık 170
kişi gözaltına alındı.
MAKAM otomobilinde 10 kilo 600 gram eroinle yakalanan Muş'un Serinova Beldesi Belediye Başkanı Fahrettin Kılıçkıran'ın (50)
ödemekte zorlandığı borçları yüzünden uyuşturucu ticaretine başladığı ileri sürüldü. Derleyenin notu: Hayatın içinden...
İZMİT'te PTT şubesine gelen kar maskeli ve silahlı gaspçı, kadın görevliyi tuvalete kilitleyip, çekmecedeki 3 bin TL'yi alarak
kaçtı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, öğrencileri taşıyan minibüsün kum yığına çarpması sonucu 27 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Türk Eczacılar Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu arasında süren İlaç Temin Protokolü, görüşmelerinde anlaşmamın
sağlanamadığını bildirdi.
Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında bir yılını dolduran YÖK'de sular durulmazken, 5 YÖK üyesi YÖK'ün son bir yılını
değerlendirirken sert eleştirilerde bulundu.
15

Ocak

2009

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Tuncay Güney'in, hakkındaki iddialarına ilişkin olarak, “Aklı başında her Türk vatandaşı bunun
söz konusu olamayacağını çok iyi biliyordur. Bunun için ben cevap verme gereği de görmüyorum” dedi. Derleyenin notu:
Gerçektende öyle, ekte bu adamın 2001 yılında polise verdiği ifadeyi bula birisiniz.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz İstanbul'a getirildi.
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Ankara'da bir köprü altında 20'ye yakın el bombası, Aksaray'da Ergenekon apartmanının önünde poşet içerisinde el bombası ve
mermi bulundu. Büyükçekmece'de ise yol kenarına atılan bir poşette, 15 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 1 uçaksavar mermisi
ile boş mermi kovanları bulundu. Bu arada Ankara'da bulunan bombalar ile Yarbay Dönmez'in evinde bulunan bombaların aynı
seriden olduğu belirlendi.
YÖK Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, ÖSS'de yapılması planlanan değişikliklerin görüşülmesine 29 Ocak'taki toplantıda
devam edilmesine karar verildi.
HAKKARİ'nin Irak sınırına sıfır noktada bulunan Çukurca İlçesi'ndeki askeri birliklerden Kuzey Irak topraklarına top atışı yapıldı.
Bakırköy'deki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik borçlanma faizlerini 2 puan birden indirdi. Gecelik borçlanma faiz oranı yüzde
15'ten yüzde 13'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 17,50'den yüzde 15,50'ye çekildi.
16

Ocak

2009

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim okulları 3'üncü sınıflara dağıtılan ‘İlköğretim Matematik 3 Öğrenci Çalışma
Kitabı'nda yer alan mantık sorusu tartışma yarattı. Bu sorunun ilköğretim üçücü sınıf öğrencileri için ‘kazık soru' olduğu
belirtilirken, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'na iletme kararı aldı. Derleyenin
notu: AKP’nin “yönetimi” bu kadar olur!
Musevi okullarında öğrenciler ‘saygı duruşu'na zorlanmadılar. Genelgelere uymak zorunda olan bu okulların yönetimleri, çareyi
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‘küçük grupla saygı duruşu'nda buldular. Cumhuriyet Gazetesi'nden Figen Atalay'ın haberine göre; İsrail'in saldırıları sonucu
Filistin'de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulması, Musevi okullarında sıkıntı yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı
oldukları için genelgelere uymak zorunda bulunan bu okulların yönetimleri, çözüm bulmakta zorlandılar.
BURDUR'un Bucak İlçesi'nde oturan 3 aylık evli 18 yaşındaki Fatma Tekin evinin yüklüğünde ölü bulundu. Başında darp izine
rastlanan ve yazmasıyla boğularak öldürüldüğü belirlenen Fatma Tekin'in eşi gözaltına alındı. Fatma Tekin, geçen yıl İbrahim
Tekin ile nişanlanmış, daha sonra evlenmek istememişti. 22 Nisan 2008'de mermer fabrikasında çalışmak için evden çıkan
Fatma Tekin, İbrahim Tekin ve 6 arkadaşı tarafından kaçırılmıştı. Burdur'un Ağlasun İlçesi'ne bağlı Çamlıdere Köyü'nde 3 gün
boyunca İbrahim Tekin'in tecavüzüne maruz kalan Fatma Tekin, polisin ısrarlı takibi sonucu bulunmuş, Bucak Devlet
Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Fatma Tekin'i kaçıran İbrahim Tekin ve 6 arkadaşı tutuklanmıştı. Cezaevine giren İbrahim
Tekin, ailesi ve çevresinin baskıları üzerine Fatma Tekin ile evlenmeyi kabul ederek cezaevinden çıkmış, 2008 yılı Ekim ayında
da evlenmişti. Derleyenin notu: Bir Türkiye gerçeği!
Bilgisayar sisteminden kaynaklandığı iddia edilen arıza nedeniyle doğalgaz alamayan aboneler isyan etti. Arıza yaklaşık 4 saat
sürdü. Yüzlerce kişinin oluşturduğu kuyruk 300 metreyi buldu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Orta Doğu turu çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, "Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu.
DENİZLİ merkeze bağlı Şahinler Köyü'nde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3 kişi
hayatını kaybederken bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'da bir apartmanın bodrum katında, 3 el bombası bulunduğu öğrenildi.
İŞ- Kur Genel Müdürü Namık Ata, son 12 günde 30 bin kişinin işini kaybettiği gerekçesiyle kurumlarına müracat
ettiğini açıkladı.
İzmir'de soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bugün taburcu edilmesi beklenen 92 yaşındaki 7. Cumhurbaşkanı
Kenan Evren, Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildi.
Cengiz Semercioğlu'nun bugünkü yazısında yazdığı "TRT'nin çizgi filminde Zaman Gazetesi'nin reklamı var" iddiasına TRT'den
yanıt geldi. Derleyenin notu: Ağlamaktan sorumlu devlet bakanından başka ne beklenebilir?
17

Ocak

2009

BURDUR'un Bucak İlçesi'nde evin yüklüğünde cesedi bulunan 18 yaşındaki Fatma Tekin'in katilinin, nişanlıyken kaçırıp tecavüz
eden ve 3 ay önce de evlendiği eşi 25 yaşındaki İbrahim Tekin olduğu ortaya çıktı. Eşini takı seti yüzünden çıkan tartıyşma
sonucu öldürdüğünü itiraf eden İbrahim Tekin, tutuklandı.
Diyarbakır Jandarma ve Lice Jandarma tarafından son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı. 2008'de son bir yıl
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içinde toplam 30 ton uyuşturucu ele geçirilirken, bu operasyonda tek seferde 3.5 ton uyuşturucu ele geçirildi. Polisleri bile
şaşırtan uyuşturucu miktarının PKK ile ilişkisi olduğu anlaşıldı.
Ayasofya Müzesi'nin ana kubbesinin altında 16 yıldır kurulu bulunan 55 metre yüksekliğinde ve 181 ton ağırlığındaki iskele,
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti çalışmaları kapsamında sökülecek.
Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve Metris Cezaevi'ne konulan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, kalp
rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de soğuk algınlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden, Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edilen 7.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in genel sağlık taramasından geçirileceği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gazze konusunda Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in evsahipliğinde yarın yapılacak
çokuluslu toplantıya katılacak.
BOLU Dağı'nın, TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı ve sis ulaşımı etkiliyor.
İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Ateşkes bu gece saat 02.00'da başlayacak.
18

Ocak

2009

Merter Markalar Birliği'nin önderliğinde kurulan MOL'un açılışında büyük bir izdiham (%90 indirim) yaşandı. Derleyenin notu:
Yakında bedava mezar bulsak gireceğiz 
İsrail'in Gazze saldırıları konuşulurken, İsrail büyük bir zenginlik buldu. İsrail'in liman kentlerinden Hayfa'nın açıklarında zengin
doğal gaz rezevleri bulundu.
İzmir'in Yenişehir semtinde bulunan Büyük Sinema'da yangın çıktı. Yangında, uzun yıllardır sinema olarak kullanılan binanın
büyük kısmı hasar gördü.
İsrail'in Gazze'ye 23 gündür sürdürdüğü saldırının sona ermesi için bugün Mısır'da yapılacak ateşkes görüşmelerine Başbakan
Erdoğan değil Gül'ün gittiği merak konusu oldu. Ankara kulislerinde başından beri İsrail'e sert çıkışlar yapan Erdoğan'ın
görüşmelerde gerilimi artırmasından korkulduğu için bu yönde bir tercih yaptığı yorumları dile getirildi.
Kıbrıs Rum kesimindeki APOEL Futbol Kulübünün dünkü maçından sonra yollara dökülen Rumlar, KKTC plakalı araçlara ve
Kıbrıslı Türklere saldırdı.
BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde, Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Mehmet Zeki Karaman, sigara böreğinin isminin değiştirilmesi
gerektiğini söyledi. Derleyenin notu: Ha …
İsrail'in tek taraflı ateşkesini kabul etmeyen Hamas, şimdi de acil ateşkes ilan eti ve İsrail'i askerlerini çekmeye çağırarak,
bunun için bir hafta süre tanıdı.
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Daha önce izlediği porno filmdeki kadın oyuncuyu eşine benzeten koca, eşini öldürdü. Derleyenin notu: Bir Türkiye gerçeği,
manyaklık parayla pulla değil ki…
19
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BODRUM'un Mumcular Beldesi'nde, MHP'nin seçim bürosunun açılışı gövde gösterisine dönerken, törene AKP'li Belediye Başkanı
Kazım Avcı'nın annesi damga vurdu. Zahide Avcı, “Oğlum on yıl önce MHP'den belediye başkanı seçildi, sonradan AKP'li oldu.
Kesinlikle oğluma oy vermeyeceğim. Ölürsem de cenazemi MHP'liler kaldıracak” dedi. 
ŞANLIURFA'da, ilköğretim öğrencisi 9 yaşındaki Kevser K., öğretmeninin sorduğu soruyu bilmediği gerekçesiyle kendisine tokat
atıp tekmelediğini, ayağında çatlak oluştuğunu iddia etti. Küçük kızın ailesi savcılığa suç duyurusunda bulunurken; sözleşmeli
öğretmenlik yapan Mehmet D.'nin okulla ilişiğinin kesildiği açıklandı. Derleyenin notu: !?!?
Bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını kullanarak, lise diploma notundan ne kadar maaş aldığına, su ve telefon
borcundan ÖSS'de aldığı puana kadar pek çok bilgiye ulaşılabiliyor.
Türkiye'de inanılmaz olaylar yaşanıyor. Son olarak JİTEM Diyarbakır Grup Komutanının şüpheli ölümüyle müthiş iddialar ortaya
çıktı. İnanılmaz bir tesadüfle komutanın ölümündeki müthiş sırlar ortaya döküldü. Star gazetesi üç gündür JİTEM grup komutanı
Kırca'nın PKK'lılara yaptığı infazları tek tek yazdı. Şimdi, Devlet Övünç Madalyalı Abdülkerim Kırca'nın ölümü ile bu itiraflar
arasındaki bağlantı konuşuluyor. Açıklanan ilk raporda da Aygan'ın kafasına bitişik atışla ateşlenmiş tek kurşun sıktığı belirlendi.
Trabzon Havaalanı'nda kargo paketinde silah bulundu.
Cezaevinde rahatsızlanarak Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emekli Tuğgeneral Levent
Ersöz'e bugün anjiyo yapıldığı öğrenildi
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, serbest eczanelerle yapılacak ilaç alım protokolü konusunda Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı
Erdoğan Çolak ile görüştü.görüşmenin ardından açıklama yapan Çolak, görüşmede sorunlarını aktardıklarını ifade etti.
İstanbul 14. Ağız Ceza Mahkemesi, iş adamı Üzeyir Garih'i öldürülmesi olayının hükümlüsü Yener Yermez'in, “Ergenekon
soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere hükümlü bulunduğu Kırıkkale Cezaevi'nden çıkarılarak 4 gün boyunca
İstanbul'daki bir cezaevinde geçici olarak kalabilmesine” imkan sağlayan karar aldı.
İZMİR'in Menemen İlçesi'nde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
İZMİR'in Bornova İlçesi'nde freni patlayan 19 ton yem yüklü kamyon, yoldaki 8 araca çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından 6 yıl içinde 11 kez görevden alınan Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, verdiği hukuk
savaşını yine kazandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, serbest eczanelerden ilaç alımına ilişkin protokol üzerinde mutabakat
sağlandığını bildirdi.
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Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, malul gazi emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca ile ilgili bazı basın ve
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yayın organlarında suçlayıcı haberlere yer verildiği belirtilerek, “Artık, yetkili ve sorumlu makamlar ile sağduyulu medyanın
üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek üzere söylem yerine gerekli tedbirleri alma zamanıdır” denildi.
Hakkında çıkan iddiaların ardından intihar eden emekli albay Abdülkerim Kırca, Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazının
ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İş adamı Üzeyir Garih'i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet ağır hapis cezasına çarptırılan Yener Yermez'in avukatı Mustafa
Yalçınkaya, müvekkilinin, “Ergenekon” soruşturması kapsamında emniyette “tanık” sıfatıyla ifadesinin alındığını bildirdi.
İzmir'de, freni patlayınca dehşet saçan, 2'si çocuk 4 kişinin ölümüne ve 14 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla
gözaltına alınıp Adliye'ye sevk edilen kamyon şoförü Kemal Çar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, 42 yıldır İnşaatçılar Odası başkanlığını yürüten 74 yaşındaki Ahmet Yüksek, kalp krizi sonucu
öldü.
Galatasaray Yönetim Kurulu, Kanaltürk televizyonuna yasak koydu.
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ŞANLIURFA'da lise öğrencisi 17 yaşındaki T.Ö., kendisine aşık ettiği aynı sınıftan kız arkadaşı 16 yaşındaki E.K.'yı evine götürüp
birlikte oldu. Bu sırada eve gizlenen T.Ö.'nun arkadaşları ilişkiyi cep telefonuyla görüntüye alıp internette yaydı. Olayın ortaya
çıkması üzerine T.Ö. ile 2 arkadaşı tutuklanırken, lisesi kız, töre cinayetine kurban gitmemesi için devlet korumasına alındı.
Derleyenin notu: Bir Türkiye gerçeği
Ergenekon tartışmaları tırmanırken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa'nın 104. maddesinde belirlenen "Cumhurbaşkanı,
devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir" görevi çerçevesinde, yasama, yürütme ve yargıyı öğle yemeğinde
buluşturdu. Yemek 1,5 saat sürdü. Zirveyle ilgili ilk açıklama Yargıtay Başkanı Gerçeker'den geldi. Asıl açıklamayı Çankaya yaptı
ve usul uyarısında bulundu.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün, tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Mahkeme Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un tahliye talebini de reddetti.
Diyarbakır'da kuyumcudan 4 kilo altın çalan kar maskeli 5 kişi, kendilerine müdahale etmek isteyen iş yeri sahibini silahla
yaraladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bundan sonra her Perşembe günü bir
araya gelecekleri bildirildi.
CHP'liler, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Zafer Nuhoğlu'nun babası Kemal Nuhoğlu'nun, Söğütlüçeşme Camii'ndeki
cenazesinde bir araya geldi. CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Zafer Nuhoğlu'nun babası Kemal Nuhoğlu'nun cenazesinde 22
Temmuz seçimlerinden sonra çok tartışılan sahte seçmen konusuna değinen Tekin, CHP'nin sahte seçmenleri tespit etmek için
uygulamaya başladığı sistem hakkında, Türkiye'nin dünyada ilk olan bir sistemi uyguladığını belirterek şöyle devam etti:
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“Uygulama dün hayata geçti. Sadece dün İstanbul'dan başvuranların sayısı 100 bin. Bu konuyla ilgili telefon hizmetiyle halka
yardımcı oluyoruz. Bugüne kadar 8 telefon hattıyla hizmet verdik. Ancak yoğun talep nedeniyle, hat sayısını 20'ye çıkardık.
Birçok hanede, birçok evde yabancı insanların kaydedildiğini tespit ettik. Sahte seçmen sayısı son tespitlere göre 4 bin oldu. Bu
konunun ileride hukuki sorunlar yaratacaktır. Yüksek Seçim Kurulu bu sistemi kullanabilse bu tartışmaların hiçbiri olmayacaktı.
Yüksek Seçim Kurulu bu konuda bence sınıfta kalmıştır.”
Küresel ısınmanın insanoğlunun işi olup olmadığı yolundaki tartışmalar sürerken, bilim adamları arasında yapılan araştırma, bu
çevrenin insanoğlunun sebep olduğu bir küresel ısınmanın hakikat olduğuna inandığını ortaya koydu. Bilim adamlarının yüzde
90 kadarı ilk soru, yüzde 82'si ikinci soruyla mutabık oldukları cevabını verdiler. Küresel ısınmanın nedeni konusunda en büyük
görüş birliğinin iklim bilimciler arasında olduğu belirlendi. İklim bilimcilerin yüzde 97'i ısınmadan insanoğlunu sorumlu tuttu.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin MYK toplantısındaki konuşmasında Çankaya'da düzenlenen zirvenin, kuvvetler
ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu söyledi.
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"Ergenekon" davasının 40'ıncı duruşması Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda yapılıyor. Duurşmada İşçi Partisi Genel
Başkanı Doğu Perinçek savunmasını yaptı. Sorgu sırası kendisinden olan tutuklu sanıklardan Serhan Bolluk, savunmasının hazır
olmadığını belirterek daha sonra ifade vereceğini belirtti. Bunun üzerine sıradaki sanık İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,
kürsüye çağrıldı.
"KIRCI DEĞİL BİR DEVLET İNTİHAR ETTİ"
Perinçek savunmasına intihar eden emekli albay Abdülkerim Kırcı'ya ilişkin beyanlarıyla başladı. Perinçek, "Kahramanların
intihar eden ordu savaşma yeteneğini kaybeder. Kahramanları intihar eden ülkenin yargısı başka büyük devletin infaz
memuruna dönüşür. Türk yargısı ABD'nin infaz memuruna dönüşmektedir. Bir kahramana yaşamayı zindan etmişiz, Türk milleti
kahramanlarını ölüme zorluyor. Zor dönemler kahramanlar ile geçilir. Şimdi kahramanları köpeklere boğduruyorlar" dedi.
Bu sürece sessiz kalınarak kalkıda bulunulduğunu ileri süren Perinçek, Abdülkerim Kırcı'nın değil bir devletin intihar ettiğini
söyledi.
"NATO'DAN ÇIKALIM IRAK HALKINA EN BÜYÜK KATKIDIR"
Abdullah Öcalan'a dokunanın yandığını iddia eden Perinçek, "Apo'yu yakalayan Levent Göktaş albayı içeri tıkacaksınız. Sonra
kapalı kapılar arkasında görüşeceksiniz. Apo'ya dokunan yanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri hergün futbol topu gibi tekmeleniyor"
diye konuştu.
Tuncay Güney'in ve Danıştay saldırısına ilişkin davada ceza alan Osman Yıldırım'ın beyanlarının ciddiye alınmasının savcıların
kendi samimiyet ölçülerini ortaya koyduğunu ifade eden Perinçek, bu davanın Türkiye'nin en temiz insanlarına açıldığını söyledi.
Gladyo temizlenmek isteniyorsa, NATO'dan çıkılması gerektiğini belirten Perinçek, "NATO'dan çıkalım Uğur Mumcu'lar
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katledilmez, Madımaklar yakılmaz, PKK'nin kökü kazınır. NATO'dan çıkalım Irak halkına en büyük katkıdır" diye konuştu.
İDDİANAME TÜRK ORDUSUNA DÜŞMANLIK BELGESİ
“Ergenekon” davasının tutuklu sanıklarından İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Bu iddianame, Türk ordusuna
düşmanlık metnidir” dedi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bugün başladığı savunmasına devam eden Perinçek, “Kimse korkmasın,
vatanını, milletini savunsun. Biz Türk Silahlı Kuvvetlerine 'darbe yap' demiyoruz” diye konuştu.
Perinçek, onurlu bir adamın şakağına kurşun sıkmasının, “JİTEM öldürdü” diye belirtildiğini söyleyerek, “Bu mahkeme bunu
çözecek. Bu çözemezse başka mahkeme çözecek. O da çözemezse Türk milleti bunu çözer. Kimse vatanseverliği mahkum
edemez. Vatanseverliği mahkum etmeye kalkanlar, Türk milletinin ayakları altında kesinlikle kalacaktır” dedi.
Bu iddianamede örgütü kuran, ilişkiler ağını ören, çatısını çakan kişinin Tuncay Güney olduğunu ileri süren Perinçek, Güney ile
2001'de yapılan mülakat, buna dayanılarak yapılan şema ve Güney'in polise verdiği belge çuvalının bu davanın 3 kanıtı
olduğunu kaydetti.
“DELİ SAÇMALARI BUNLAR”
Perinçek, Güney'in mülakatı olmaması durumunda ortada bir örgütün de olmayacağını dile getirerek, iddianamede Güney'in
adının 487 kez geçtiğini, iddianamenin yarısının Güney'den oluştuğunu, diğer yarısının da “fasa fiso” olduğunu öne sürdü. “Bir
meczubun Türkiye ile oynayamayacağını” ifade eden Perinçek, şöyle konuştu:
“Deli saçmaları bunlar. Deli safsatasının arkasındaki gücü görelim. Bir meczubun şemasını MİT resmi belge haline getirip 2002
yılından itibaren devlet içindeki darbe ve tertiplerde kullanır mı? Bu işler, bir meczubun işleri değil. Kasette izlenen deli
saçmalarını savcı Zekeriya Öz ve ekibi iddianame haline getirmiş. O zaman kasette izlediğiniz Tuncay Güney, Zekeriya Öz
olmuş. Kim önüne konan Tuncay Güney mülakatından üretilen görüntüleri izledikten sonra
'delillendirin', 'savcıları bulun', 'onları tutuklayın' talimatı vermiş? 2006'da
Fethullah Hoca 'ulusalcıların üzerine gidin' fetvası vermiş. Bu durumda kasetteki Tuncay Güney, Fethullah Hoca'nın ta kendisi
oluyor. Koca koca komutanlar Güney'e meczup falan demesinler. Güney'in konuşması ulusa sesleniş konuşması. Bir meczup 70
milyonu önünde toplayabilir mi? Bu tertibi görelim. Güney bu tertibin, Türk milletine kastını açıklayan zavallı çocuğumuzdur.
Çocuklarımızı sokaklara atıp zavallılaştırıyor, Tuncay Güney yapıyoruz.”
YENİDEN YAPILANMA BELGESİ
Hakkındaki iddiaları tek tek açıklayan Perinçek, “Ergenekon'un Yeniden Yapılama” belgesini Bilecik'te yapılan toplantıda
yazdıkları iddiasının uydurma olduğunu söyledi.
Perinçek, 1992'den beri resmi olarak kendisine koruma verildiğini, illere girerken otomobille karşılandığını ve Bilecik'e gidip
gitmediğinin vilayetten öğrenilebileceğini kaydetti.
Bu iddianın savcının samimi uydurması olduğunu savunan Perinçek, Tuncay Güney'in mülakatında böyle bir şeyin yer almadığını
ifade etti.
Bu belgenin Doğu Perinçek ve arkadaşları tarafından Veli Küçük'ün talimatıyla yazıldığı iddiasının da yine Güney'in mülakatında
yer almadığını, bunun da uydurma olduğunu belirten Perinçek, Güney'in mülakatında bunun tam tersini söylediğini kaydetti.
Perinçek, “savcıların uydurduklarına iddianamede de yer verdiklerini” öne sürerek, “Bunlara savcı denemez. Babamın hatırasını
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incitirim” diyerek, babasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yardımcılığı yaptığını belirtti.
Perinçek ve partinin 3 genel başkan yardımcısının “Ergenekon temel belgesini” hazırladıkları iddiasının da doğru olmadığını,
Güney'in böyle bir yalanı söylemediğini ifade ederek, “Devletin Yeniden Yapılanması” belgesinin “Ergenekon”un yeniden
yapılanması belgesi olmadığını, bunun İP Başkanlık Kurulu kararı olduğunu kaydetti.
“ARZ EDERİM” DİYE BİTEN MEKTUP İDDİASI
İddianamede, kendisinin Veli Küçük'e “arz ederim” diye biten bir mektup yolladığı yönündeki iddialara da değinen Perinçek, söz
konusu mektubu hem mahkeme heyetine hem de savcılara verdi.
Perinçek, mektubun sonunda “arz ederim” ifadesinin yer almadığını dile getirerek, “5 satırlık bir mektuptur. Bu sözcük de
yoktur. Ayıptır, utanmazlıktır. Söylemediğim sözcükle bir gazeteye manşet oldum. Bu yalanlar mütareke basınında manşet
olsun diye yazılıyor. Bu iddianamenin zavallılığına bakın, nelere muhtaç kalmış” dedi.
SAVCILARA İÇİN SUÇ DUYURUSU İSTEMİ
Savcıların bu kez “sahtecilik” suçu işlediğini savunan Perinçek, dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e yolladığı
mektubun sonundaki “arz ederim” sözcüğünün kesilip biçilerek, Veli Küçük'e yollanan mektuba eklendiğini, bu mektubun da
Cumhurbaşkanı'na, bütün devlet ve hükümet yöneticilerine, TSK komutanlarına, siyasal partilere, kitle örgütlerine ve basına
yollanan dosyanın sunuş mektubu olduğunu kaydetti.
Emniyetteki ifadesinde, “arz ederim” sözcüğünün o mektupta olmadığını açıkça söylediğini ifade eden Perinçek, mahkeme
heyetine seslenerek, “Bu bana iftiradır. Suç duyurusunda bulunacaksın. İddia makamı sahtecilik yaptığı zaman suç duyurusu
yapacaksın. Eğer savcılıkla aranızda bir anlaşma varsa onu bilemem. Ama hakimseniz suç duyurusu yapacaksınız” dedi.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA SİLAH VERİLDİĞİ İDDİASI
İddianamede, TSK subaylarının, Doğu Perinçek'in “organizesi ve referansıyla” Barzani ve Talabani'ye 24 bin adet silah
verdikleri, bu silahların 6 bininin yine Türk subaylarınca PKK'ya teslim edildiğinin yazıldığını belirten Perinçek, şöyle devam etti:
“Tek kanıtları, Tuncay Güney'in söyledikleridir. Savcılara göre, Mehmetçiği vuran silahları ve kurşunları PKK'ya, Türk ordusu
vermektedir. 24 bin silahın bireysel veya grupsal bir girişimle Barzani, Talabani ve PKK'ya verilemeyeceği açıktır. Güney, 24 bin
silahı 2 arabaya sığdırabilmiştir. Bu konularda uzman olan, İP Genel Başkan Yardımcısı emekli General Servet Cömert ile
yaptığımız hesaba göre, 24 bin silah, 120 ton ağırlığındadır ve silahların arasındaki hava boşlukları da hesap edildiğinde bu
kadar silah, en az 12 TIR ile götürülebilmektedir. TIR'ların büyüklüğüne göre bu konvoy 20 TIR'a kadar çıkmaktadır. TIR'ların
boyu 13 metre 60 santimdir. Trafik kurallarına göre TIR'lar arasında bırakılması gereken mesafe de dikkate alınırsa, bu
konvoyun boyu 1,52 kilometredir.
Genelkurmay Başkanlığı da bu haince suçlamanın 'tamamen asılsız ve mesnetsiz' olduğunu bildirmiştir. İddianame yazılmadan
önce bu resmi yazı Savcı Zekeriya Öz'e verilmişti. Savcı, Güney'in 2001 yılındaki alçakça ve haince yalanını iddianamesine
inatla ve ısrarla, döne döne yazmıştır. Güney güvenilir ama Genelkurmay Başkanlığı güvenilmez.”
Perinçek, 16 Şubat 2001 tarihinde New York Times gazetesi ve 23 Şubat 2001 günü Washington Post gazetesinde, gazeteci Jim
Hoagland imzasıyla yayımlanan haberde, Türk ordusunun komutanlarının “Kuzey Irak sınırında kaçakçılık yaptıkları”nın
yazıldığını belirterek, bunun bir suçlama olduğunu söyledi.
“CIA, Ergenekon iddianamesine bu kuyruklu yalanı yazdırabilmiştir” diyen Perinçek, bunun amacının TSK'yı yıpratmak olduğunu
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söyledi.
Perinçek, “Bu iddianame, Türk ordusuna düşmanlık metnidir. Hain olan insan bunu iddianameye koydurur” dedi.
TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda “sicil affı” olarak bilinen “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları
Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Tasarı”, kabul edilerek yasalaştı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Yalçın Küçük ve Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) Genel Başkan
Yardımcısı Engin Aydın'ın tahliyesine karar verildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Şükür köyünde, bir evde çıkan yangında, biri 6 aylık, biri 2, diğeri de 3 yaşında olan 3 kardeş
yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarına verdiği yeni yıl yemeğinin yankılarını
“hayretle izlediğini” belirterek, “Görülen davayla ilgili konuşulur mu; mahkeme başkanları, Cumhurbaşkanı, Başbakan hukuku
çiğner mi?” diye sordu.
MİLLİ Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taktik ve teknik isteğine cevap verecek, gece ve gündüz
her türlü arazi ve hava şartlarında muharebe ortamında görev yapacak olan 7.62 mm. çapında Milli Modern Piyade Tüfeği'nin
imalatı için MKE Kurumu Kırıkkale Destek İşletmesi'nde sözleşme imzaladı.
Marmara, Ege ve batı Akdeniz bölgelerinde yarından itibaren Pazar gününe kadar kuvvetli yağışla fırtına beklendiği bildirildi.
Beyoğlu'nda tadilat yapılan binadan düşen camdan 6 kişi yaralandı.
Ergenekon soruşturması kapsamında 16 ilde operasyon yapılıyor. Şu ana toplam 40 kişi gözaltına alınmıştı ancak Sivas'ta bir
kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltındaki 39 kişiden 17'si özel harekat dairesinde görevli polis, 2'si astsubay,
3'ü teğmen, 2'si dernek başkanı, 7'si gazeteci, 2'si öğretim görevlisi ve 5'i de sendikacı.
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AĞRI'da işleri bozulunca İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne yerleşen işadamı A.Ö., alacaklılarının sıkıştırması üzerine bunalıma girerek,
oturduğu dört katlı apartmanın çatısına çıkıp, canına kıymak istedi. Zaman zaman çatının uç tarafına doğru giden A.Ö.,
kendisini ikna etmeye çalışan polislere sıkıntılı anlar yaşattı. A.Ö.'yü İlçe Emniyet Müdürü Osman Aral saatlerce konuşarak
inmeye ikna etti. 
Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında Veli Küçük, savunmasını üstlenen kızı avukat Zeynep küçük aracılığıyla eski
genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'ya ulaştırılması için bir mektup verdi. Küçük mektubunda şu cümlelere yer verdi;
" Sayın komutanım,
Gazetelerde beyanınızı okudum. Ben 1996 yılında Jandarma Genel Komutanlığı kadrosundan sınıf subayı olarak terfi ettim ve
tuğgeneral oldum. 2000 yılında emekli oldum. Siz emekli oluncaya kadar emrinizde çalıştım. Bu vatana kanıyla canıyla hizmet
veren şerefli, onurlu, gururlu emekli tuğgeneral Veli Küçük'ü sürçü lisan olarak kabul ediyorum "o adam değilim"
Veli Küçük ayrıca yine kızı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Kıvrıkoğlu'nun bir gazetede yer alan beyanlarına ilişkin yaptığı
açıklamada küçük şu görüşleri savundu.
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"Sahtecilik, dolandırıcılık ve çıkar amaçlı örgüt kurmak suçlarından hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan; geçmişi, kişiliği
ve güvenilirliği kamuoyunun malumu olan Tuncay Güney isimli müfterinin, şahsım da dahil olmak üzere bir çok değerli TSK
mensubunun ismini kullanarak açıkça TSK'yı hedef alan maksatlı iftiraları mahkeme huzurunda gerek şahsım, gerekse olayda
adı geçen diğer sanıklar tarafından cevaplanmış ve yalanlanmıştır.“ Buna rağmen bu iftiraların TSK'nın en yüksek makamında
yer almış bir eski genelkurmay başkanı tarafından ciddiye alınarak hakkımda bu şekilde bir beyanda bulunulması son derece
üzüntü vericidir.
İzmir'de gündüz saatlerinde başlayan yağmurun ardından kenti ürkütücü bir toz bulutu kapladı. Konya'nın Akşehir İlçesi'nde
şiddetli rüzgar, Akşehir Lisesi'nin çatısını uçurdu. Karne dağıtım töreninin okul içinde yapılması olası bir faciayı önledi.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kamyon ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilecik'in Büzüyük ilçesinde meydana gelen olayda kömür sobasından 2'si çocuk 4 kişi zehirlenerek öldü.
Ergenekon soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hurşit Tolon, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne sevk
edildi.
Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 3 teğmen "örgüt üyeliği" iddiasıyla
tutuklandı.
Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Prof. Dr. Yalçın Küçük, göz altına
alınmaması durumunda "Cumhuriyeti savunmuyor" durumuna düşeceğini söyledi.
Beyoğlu Kasımpaşa'da Bahariye Caddesindeki bir otobüs durağında patlama meydana geldi.
Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunun Gazeteci Vedat Yenerer, emekli Astsubay Orhan Tunç ve Noel Baba Barış
Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, 41.duruşmada tahliye edildi.
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Aldığı makyaj malzemelerinin borcunu ödeyemeyen 17 yaşındaki A.O., komşusunu vahşice öldürüp bileziklerini aldıktan birkaç
saat sonra kuyumcuda bozdurdu.Genç kızın cinayeti işledikten 2 saat sonraki rahatlığı kuyumcudaki güvenlik kamerasına
yansıdı. Derleyenin notu: Para, Para, Para…
Bodrum'da 24 saat süren şiddetli lodos ve sağanak yağışın faturası ağır oldu. Evlerin çatıları uçup, camlar kırılırken 1300 ton
narenciye ziyan olurken mandalina bahçeleri büyük zarar gördü. Zararın esnafı çok ağır etkileyeceği açıklandı.
Türkiye'den Filistin halkının yaralarını sarmak için giden, aralarında 2 eski milletvekili ile çok sayıda doktorun bulunduğu 30
kişilik heyet, Mısırlı yetkililerin izin vermemesi nedeniyle Refah Sınır Kapısı'ndan dünden bu yana bekliyor.
Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 subay "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
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Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Tekirdağ merkez ve Çorlu ile Şarköy ilçelerinde
hissedildi.
Yeni kâğıt paraların üzerine “ilk kadın Türk romancısı” olarak bilinen Fatma Aliye'nin resminin konulması tartışılıyor. Fatma
Aliye'nin “feminist, ilerici” olduğunu düşünenler ve kararı destekleyenlerin yanı sıra, Halide Edip Adıvar, Afet İnan gibi isimler
dururken Fatma Aliye'nin tercih edilmesini eleştirenler, “Tanınmayan bir isim” diyenler de bulunuyor. Merkez Bankası yeni kâğıt
ve madeni paraları 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren piyasaya sürdü ve bir ilk de bu sayede gerçekleşmiş oldu. İlk kez paraların
üzerine bir kadın resmi konuldu, bunun için “ilk Türk kadın romancı” olarak anılan Fatma Aliye tercih edildi. Ancak bu tercih,
edebiyatçılar ve tarihçiler arasında farklı yorumlara neden oldu.
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MARMARA Denizi'nde dün saat 17.58'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı
sarsıntılar devam ediyor. Dün akşamdan bu yana Marmara Denizi'nde hafif şiddette 14 deprem meydana geldi.
ABD'deki etkin Yahudi lobisi B'nai B'rith'ın Başkan Yardımcısı Daniel Mariaschin, Başbakan Erdoğan'ı Türkiye'deki Yahudi
aleyhtarlığı gösterilerinin yarattığı hasarı onarmaya çağırdı.
İZMİR'de, düzenlenen ‘Arı Kovanı Operasyonu'nda, ‘Çıkar elde etmek amacıyla çete kurmak', ‘İhaleye fesat karıştırmak',
‘Belediyeyi zarara uğratmak', ‘İmar Kanununa muhalefet”, ‘Görevi kötüye kullanmak', ‘İrtikap ve rüşvet', ‘Tehdit' suçlamalarıyla
gözaltına alınıp adliyeye sevkedilen 37 zanlıdan aralarında Belediye Başkanı AKP'li Cemil Şeboy'un da bulunduğu 18'i tutuklandı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in de aralarında
bulunduğu 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Erzurum'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından “çığ uyarısı” yapıldı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorguları tamamlanan
7 kişiden 5'i serbest bırakıldı.
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İki ilköğretim okulu öğrencisi kıza, bir yıl süreyle şantajla ve ayrı ayrı, son olarak da ormanda toplu tecavüz eden 4'ü dolmuş
durağı çalışanı 5 kişi tutuklandı.
Türkiye ile IMF arasındaki görüşmelere ara verildi
Merkez Bankası, enerji fiyatlarındaki düşüş ve toplam talebin zayıf seyri nedeniyle orta vadeli enflasyon tahminlerinde aşağı
yönlü güncelleme yaptı. MB Başkanı Durmuş Yılmaz, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2009 yılı sonunda orta noktası yüzde 6.8
olmak üzere, yüzde 5.4 ile yüzde 8.2 aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. 2009 yılı sonunda enflasyon orta
noktası yüzde 7.6 olmak üzere yüzde 5.9 ile yüzde 9.3 arasında hedefleniyordu. Yılmaz, Enflasyon Raporu'nu açıkladığı basın
toplantısında, enflasyonun 2010 yılında orta noktası yüzde 5.8 olmak üzere, yüzde 4 ile yüzde 7.6 aralığında gerçekleşeceğinin
tahmin edildiğini de söyledi. 2011 yılı sonunda ise enflasyonun yüzde 5.2 düzeyine düşeceğinin öngörüldüğünü belirten Yılmaz,
tahminlerin son dönemde gerçekleşen faiz indirimlerine rağmen, yıl sonunda enflasyonun hedefin altında kalma olasılığının
arttığına işaret ettiğini de belirtti.
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Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na Mahir Ersin Germeç yeniden seçildi.
ERGENEKON soruşturmasının 11'inci dalgası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Isparta'nın Uluborlu İlçesi Jandarma
Komutanı Astsubay Başçavuş H.Ç, İstanbul'daki sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.
Sivas-Malatya karayolunun tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.
ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde freni patlayan akaryakıt yüklü bir tankerin karıştığı kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi. 3'ü ağır 13 kişi
yaralandı.
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'ne bağlı Kuzuluk Beldesi'nde termal enerji için yapılan sondaj sırasında petrol bulgularına
rastlanılmasının ardından bölgeden ikinci kez alınan numunelerde de ham petrol tespit edildi.
Ege'de 2006 yılında bir Türk F-16 savaş uçağı ile bir Yunan F-16'sının çarpıştığı kazada, Türk uçağını kullanan pilot Üsteğmen
Halil İbrahim Özdemir, Atina Ceza Mahkemesi tarafından gıyabında 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hrant Dink suikastı davasında tutuklu 3 sanık tahliye edildi.
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KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isteyen anne- kıza minibüs çarptı. Kazada 55 yaşındaki Keziban Özdemir, 11 yaşındaki kızı
Ayça Şahin'i son anda yolun kenarına itti. Fedakar anne hayatını kaybederken, kızı Ayça yaralı kurtuldu. 
İstanbul'da, uluslararası düzeyde uyuşturucu ve kadın ticareti yaptıkları öne sürülen 24'ü kadın 42 kişi yakalandı. Zanlıların iş
vaadiyle yurtdışından getirdikleri kadınları uyuşturucuya alıştırıp, kurdukları hayali manken ajansı aracılığıyla erkeklere
pazarladıkları ortaya çıktı.
TBMM Genel Kurulunda, TRT'nin son dönemlerdeki yayınlarıyla ilgili Devlet Bakanı Mehmet Aydın hakkında CHP'nin verdiği
gensoru önergesinin gündeme alınması reddedildi.
ERGENEKON soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz, Diyarbakır'da 10 yıldır yargılaması devam eden 11 sanıklı JİTEM
dosyasının incelemeye alınması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan talepte bulundu.

28

Ocak

2009

Pazarlıklar olumlu sonuçlanırsa İran'ın ithalatı artık Trabzon'dan yapılacak...
Geçen yıl 1 Mayıs'ta polisin uyguladığı orantısız güç büyük tartışma yaratmıştı. Orantısız güç
uygulayan polislerin kimliklerinin belli olmaması üzerine polislerin kasklarının numaralandırılması gündeme geldi. Eskişehir,
Kayseri, Kocaeli ve Sivas'ta ilk olarak hayata geçirilen numaralı kask uygulaması genişletiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 50
ilde daha Çevik Kuvvet polisinin kasklarının numaralandırıldığı bildirdi. Uygulamanın İstanbul başta olmak üzere 1 Mayıs tarihine
kadar Türkiye geneline yaygınlaştırılacağı öğrenildi.
AKSARAY'da bir eczanenin yeşil reçete ile en fazla bir kutu satılan ‘Rivartil' adlı ilacı, reçetesiz olarak toptan satan kadın eczacı
ile ilacı satın alan kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. 2 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Mahkemelerin yükünü azaltmak için hukuk sistemine yeni bir yapı kazandırılıyor. Modern kadı olarak da adlandırılabilecek
arabulucular artık anlaşmazlıkların çözülmesinde rol oynayacak....
Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün saat 20.30'da Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüşecek.
IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky, IMF ile Türkiye arasındaki görüşmelere ilişkin, “Bir anlaşmayla sonuçlanacağı yönünde
umudumuzu koruyoruz, umutluyuz” dedi.
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Anayasa Mahkemesi'nin, Başbakan'ın dinleme konusundaki atama yetkisini iptal ettiği saatlerde, internet sitelerine yeni bir
telekulak olayı düştü. Türktime adlı internet sitesinde eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya ait olduğu
ileri sürülen bir ses kaydı yayınlandı.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile birlikte katıldığı panelde diplomatik kriz yaşandı.
Peres'in konuşmasının ardından kendine yeterli konuşma süresi verilmemesine sinirlenen Erdoğan, Peres'e "Siz öldürmeyi çok
iyi bilirsiniz" dedi ardından paneli terk etti.
Tartışmalı oturum sonrası Peres'in, Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak 5 dakika konuştuğu ve özür dilediği belirtildi. Ancak
İsrail'den bugün yapılan açıklamada "özür dilenmediği" vurgulandı. Son açıklama ise halen Davos'ta bulunan Peres'ten bu sabah
geldi. Peres "Türkiye ile çatışma istemiyoruz" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Davos'ta, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile katıldığı Gazze konulu paneldeki tepkisinin,
oturumu yöneten moderatöre olduğunu belirterek, “Herhangi bir şekilde ne İsrail halkını ne Cumhurbaşkanı Perez'i ne de
Musevi halkını hedef aldım” dedi.
Davos'taki panel krizinin ardından İstanbul'a gelen Başbakan Erdoğan'ı havalimanında binlerce partili karşıladı. Metro seferleri
saat 03.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin sokaklarını da bazı vatandaşlar, Başbakan'ın
geçeceği güzergahları karanfillerle süsledi.
Erdoğan'ın Davos'ta paneli terk edişinin ardından Dışişlerinde şok yaşandı.
MARMARA'da son bir haftada meydana gelen küçük depremlerin büyüğünün habercisi olduğunu belirten Prof.Dr. Ahmet Mete
Işıkara, büyük Marmara depreminin 2010 ila 2014 yılları arasında beklediğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi, MİT, polis ve jandarmaya telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit, dinleme ve kaydetme
konusunda yetki veren kanunun, “Dinlemelerde faaliyetlerin denetiminin, başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya
komisyon tarafından yapılmasını” öngören hükmünü iptal etti.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 2010 yılından itibaren iki aşamalı sınava geçileceğini ve sınavın ikinci aşamasının 5 ayrı sınavdan
oluşacağını açıkladı. 2009 ÖSS'de herhangi bir değişiklik olmayacağı öğrenildi.
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MERSİN'de üç ayrı bombalama eylemine karıştığı belirlenen terör örgütü PKK üyesi 32 yaşındaki Yılmaz Yıldız, polisin operasyon
düzenlediği evden kaçtı.
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ABD'nin önde gelen Yahudi lobilerinden Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü
Davos'taki oturumdaki tavrının “İsrail ve Yahudilere karşı yeni tepkiler doğurabilecek bir kepazelik” olduğunu söyledi.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki paneli terk etmesi uluslararası haber ajansları tarafından son dakika gelişmesi
olarak verildi.
Gazze Şeridi'nde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan lehinde, Gazzelilere verdiği destekten ötürü büyük bir gösteri düzenlendi.
Hamas liderlerinden Halil El Haya, Erdoğan için "O, büyük bir lider" dedi.
Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada Davos'ta dün akşam yaşanan Gazze panelindeki kriz ile ilgili olarak ''Kimsenin Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı'na saygısızlık yapmasına fırsat vermeyiz'' dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığınca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında dün Davos'ta geçen
olayı "talihsiz" olarak nitelendirildi, ancak iki liderin daha sonra telefonla görüşmesinin iyi bir işaret olduğunu belirtildi.
Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki Gazze oturumunda söz verilmemesine gösterdiği tepki dünya kamuoyunda yankı buldu.
İran Uzmanlar Meclisi Başkanı Rafsancani, Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e verdiği cevabı
“takdirle” karşıladığını söyledi. Yunanistan devlet televizyonu da Erdoğan'ın gezegenimizde çok kişinin söylemek istediğini dile
getirdiğini belirtti.
Dış ticaret açığı Aralık'ta yüzde 43,9 oranında azalarak, 3 milyar 586 milyon dolara geriledi.
Başbakan Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas telefonda görüştü.
Antalya İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay gözaltına alındı.
Yenimahalle'de aynı caddedeki bir banka şubesi soyuldu, diğer banka şubesine soygun girişiminde bulunuldu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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Erdoğan'ın Davos çıkışını ABD ve Batı basını fazla yoruma girmeden aktarırken, Arap basınından destek geldi. İsrail basını ise
gerilime, 'soğukkanlı' yaklaştı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Topkapı Kültür Parkı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı sosyal tesislerinin
açılışında konuştu.
Soğuk algınlığı nedeniyle Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) tedavi altında bulunan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in
genel sağlık taramasının ardından taburcu edilerek İzmir'e döndüğü bildirildi.
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Google tüm web sitelerini zararlı ilan etti: İşte arama devinin yaşadığı ilginç sorun... Eğer kısa bir süre önce Google'da bir şeyler
aradıysanız, listelenen tüm sitelerin zararlı site kategorisinde değerlendirildiğini fark etmişsinizdir. Arama kutusuna ne
yazarsanız yazın, çıkan sonuçların altında "Bu site bilgisayarınıza zarar verebilir" ibaresi sizi korkutmuş olabilir. Hatta resimde
de görebileceğiniz gibi, CHIP yazarak yapılan bir aramada bile, aynı uyarı ile karşılaşmak herkesi bir süreliğine de olsa şaşırttı.
Google'da yaşanan küçük bir teknik sorun sonucunda ortaya çıktığını düşündüğümüz bu durum, 1 saatten daha kısa bir sürede
giderildi ve Google aramaları şu anda normale dönmüş durumda.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı konferansta Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki tavrını yorumladı.
"İnandığımızı samimiyetle ve doğrulukla seslendireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarının Davos'ta işi yoktur. Niye
gidiyorsunuz oraya. 5 yıldızlı otellerde tatil yapmak için mi gidiyoruz. Görüşmek istiyorsanız görüşürsünüz, dünya kadar sorun
var... Ben oraya gitmeyi doğru bulmuyorum. Gittiniz güzel, görüşmeler de yaptınız... Türkiye Cumhuriyeti başbakanına hiç
kimsenin haddini aşarak, sert sözler söylemeye hakkı yok kabul etmeyiz. Eğer böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti
başbakanına da eşit süre verilmiyorsa onu da eleştiriyoruz"
"Siz çok iyi İngilizce bilmiyorsanız bu tür toplantılara girmeyeceksiniz. Sinirlerinize hakim olamıyorsanız hiç konuşmayacaksınız.
Türkiye Cumhuriyeti başbakanı sıradan bir yurttaşın konuştuğu gibi bu toplantılarda konuşamaz. Bizim uluslararası toplantılarda
efelik satmak gibi bir alışkanlığımızın olmaması lazım, hiç kimsenin olamaz. Kızdınız, bağırdınız, bulunduğunuz ortamı
terketmeyeceksiniz. Terkettiğiniz andan itibaren olmaz. Davos benim için bitmiş diyorsanız niçin Davos'a gittiniz"
"Filistin'de öldürülen çocuklar var, biz de miting yaptık. Hiçkimse bunu savunamaz. Ama bunu eleştirecek kişinin şunun yanıtını
vermesi gerekir: İsrail uçakları deneme uçuşunu İsrail'de mi yoksa Türkiye'de mi yaptı? Samimi olmak lazım. Kızıyorsanız,
burnunuzun dibinde Irak var. Milyonlarca insan öldürüldü. Bu projenin eş başkanı kim? Birşey söylüyorsanız olmaz. Efendim
Saadet Partisi bir çıkış yaptı, onun önünü keseceğim, olmaz"
DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Davos'ta düzenlenen Gazze panelinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e
“Çocukları nasıl öldürdüğünüzü çok iyi biliyorum. Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” diyen ve paneli terkeden Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ı eleştirerek, “Siz de çocukları öldürmesini iyi bilirsiniz” dedi.
Ankara'ya gitmek üzere saat 15.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan EC-135 tipi bir ambulans helikopter, Bolu
üzerindeyken kayboldu.
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İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında Davos'ta
yaşanan tartışmanın ardından, "Türkiye'nin İsrail'e saygılı olmasını beklediğini" söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, gerekli koşulların sağlanması durumunda doğalgazda önümüzdeki aylarda da
indirimlerin olabileceğini bildirdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Türkiye ile anlaşma yolunda çok önemli ilerlemeler
kaydedildiğini söyledi.
Aksaray'da bir anaokulunun yakınlarında beze sarılı halde el bombası bulundu.
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ŞIRNAK'ta meydana gelen trafik kazasında Uzman Çavuş 30 yaşındaki Mehmet Çıracı öldü, arkadaşı Mehmet Çıracı yaralandı.
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BOLU'nun Kıbrıscık İlçesi'ndeki Köroğlu Tepesi'nde düşen helikopterde hayatını kaybeden emekli Kara Pilot Kıdemli Albay
Süleyman Kıyak, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
İtalya'da bir belediye kendi sınırları içinde Müslümanların ibadet etmesine yasak getiriyor. Belediye sınırları içinde peçe ile
dolaşmak da yasaklanacak. İtalya'nın Friuli Venezia Giulia Bölgesi'nde yeralan Pordenone kentine bağlı Azzano Belediyesi'nde
uygulanmaya hazırlanan karar tepki topladı.
Ergenekon davası sanığı Sami Hoştan, 3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk kazasında, Mercedes'te kaybolan Abdullah
Çatlı'nın çantasının kendisinde olduğunu açıkladı
Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nden geçen D-650 Karayolu karayolunda kırmızı ışıkta beklememek için viraja hızlı giren tavuk yemi
yüklü tanker, midibüsün üzerine devrildi. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Araç içersinde sıkışan ve acı
içerisinde feryat eden çocukları itfaiye ve çevredekiler kurtardı.
El Kaide operasyonu kapsamında mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Avcılar, Bayrampaşa ve Beyoğlu İşletme müdürlüklerinin trafo merkezlerindeki bakım çalışmaları nedeniyle, 5, 6 ve 7 Şubatta
bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Bakanlar Kurulu toplantısı sonra erdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da yapılan
toplantı 5 saat 10 dakika sürdü. Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, “İsrail'le ilişkilerimize
önem veriyoruz ve ilişkilerimizi korumak istiyoruz” dedi
Adana'da bir apartmanın otoparkındaki 5 araç kundaklandı.
Davos'ta Başbakan Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres arasında yaşanan gerilimin ardından krize giren iki
ülke ilişkileri normalleşme sürecine giriyor.
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Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eren, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nin
13. maddesinin 1000 metre kare ve üzerinde kullanım alanı olan yeni binalarda kombi yerine merkezi ısıtma sistemi
kullanılmasını zorunlu kıldığını bildirdi.
Davos'taki çıkışından sonra, Türkiye'de, Gazze'de, Pakistan'da, İran'da ve daha pek çok yerde "kahraman" ilan edilen Başbakan
Erdoğan'a Batı dünyasından çok sert bir eleştiri geldi.
İstanbul Beykoz'da jandarma tarafından 27 adet 500 gramlık TNT kalıbı ile 100 gram C4 ve 155 santimetre uzunluğunda
infilaklı fitil bulundu.
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Aden Körfezi'nde 16 Aralık 2008'de korsanlarca kaçırılan Isko Marine'ye ait “M/V Bosphorus Prodigy” adlı geminin dün serbest
bırakıldığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ocak ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 0.29
artarken, üretici enflasyonu da (ÜFE) yüzde 0.23 artış gösterdi. Analistler ocak ayında TÜFE'nin yüzde 0.15 artmasını
beklerken, ÜFE'de herhangi bir değşim beklemiyordu. Öte yandan geçen sene Ocak'ta TÜFE yüzde 0.8, ÜFE ise yüzde 0.42
artmıştı. TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 9,50, ÜFE'de yüzde 7,90
oldu. Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,54, üretici fiyatlarında
yüzde 12,81 düzeyinde gerçekleşti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kişisel hak ve özgürlüklerin korunması hususu göz önünde bulundurularak, “Ergenekon
Şeması” olarak bilinen şemada yer alan üzerleri kapatılmış isimlerin açıklanmamasına karar verdi.
Ürdünlü Rawan Mohammed Qawasmh, rahatsızlanınca uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı..
Balıkesir´in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Beldesi Belediye Başkanı CHP´li İsmail Aynur´un da aralarında bulunduğu 8 kişi
´ihalesiz araç alımı´ yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlılardan«MDNM» Belediye Başkanı İsmail Aynur, iş adamları
Muzaffer Salon ve Mehmet Çelik çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise tutuksuz yargılanmak
üzere serbest bırakıldı.
Fortis Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Sivasspor, Galatasaray'ı penaltılarla 4-2 mağlup etti ve yarı finale yükselen
taraf oldu. Sivasspor'un Galatasaray'ı yenerek Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği maçın sonunda kırmızı-beyazlı
takmımın futbolcularından İbrahim Dağaşan orta sahaya Filistin bayrağı dikti.
Nural Makina ve Sanayi A.Ş, tasarımı ve imalatı yüzde yüz yerli olan mayına karşı dayanıklı Ejder 6x6 Zırhlı Tekerlekli Aracı
görücüye çıkardı.
Altındağ ve Mamak ilçelerini besleyen ana borudaki arıza nedeniyle, bu ilçelere bugünden itibaren 5 gün süreyle su
verilemeyecek.
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ABD'de yayımlanan istihbarat ve ekonomi dergisi Stratfor'da, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki çıkışının İsrail'i
veya Yahudi halkını hedef almadığına dikkat çekildi ve Türkiye'nin bölgesinde gücünün uzun vadede artmasının kaçınılmaz
olduğu belirtildi.
TÜRKİYE'de bedava kömür dağıtımı gündemdeki yerini korurken, şimdi de beyaz eşya dağıtımına başlandı. Tunceli'de Valilik
tarafından tespit edilen 3 bin 300 aileye dağıtılmak üzere hazırlanan beyaz eşya, kamyonlarla kente getirildi. Derleyenin notu:
Seçimlere 53 gün kala…
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'nın kredi notunu BBB(+ ) düzeyinden, BBB'ye indirdi.
YARGITAY'ın, 16 Haziran Örgütü'nü kurup yönettiği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasını onadığı Sarp Kuray, Sincan
Cezaevi'ne teslim oldu. Kuray, tiyatro sahnesinde arkadaşlarına yaptığı veda konuşmasının ardından cezaevine gitti.
Almanya Düsseldorf'taki Türk konsolosluğuna molotof kokteyli atıldı. İlk bilgilere göre saldırı sonucu ölen ya da yaralanan
olmadı.
TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının bugün öğleden sonra PKK''nın Kuzey Irak'taki Hakurk Kampı'nı bombaladığı
belirtildi.
MALATYA'da 2 yıl önce Zirve Yayınevi'nde 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili sanık Emre Günaydın'ın cinayetlerden
sonra kendilerine devlet desteği sağlanacağına dair söz verdigini söylediği yerel gazete çalışanı Varol Bülent Aral, bugün
tutuklandı.
“Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı”nda, “terörle mücadelede koordinasyona ilişkin yeni kurumsal yapılanma ile terörle
mücadelede gelinen son durum ve alınacak tedbirler” ele alındı.
Erzurum'da, meteoroloji yetkilileri tarafından “çığ yarısı” yapıldı.
Fortis Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
CHP Genel Merkezi, gelen tepkiler üzerine İzmir'in Torbalı İlçesi Belediye Başkanlığı için İbrahim Öz'ün yerine tekrar mevcut
Belediye Başkanı İsmail Uygur'u başkan gösterme kararı aldı. Bu karar Uygur'a destek veren partililerin protestolarını durdurdu.
Rusya Maliye Bakanı Alexei Kudrin Rus hükümetinin finansal destek çerçevesinde bankalara 40 milyar dolar yardım yapacağını
açıkladı.
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Hükümetin kriz döneminde işten atılmaların önüne geçmek için üzerinde çalıştığı ‘işten atma yasa tasarası' TBMM'ye gönderildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde
görevlendirilmesi için hükümete 1 yıl süreyle yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, CHP lideri Deniz Baykal'ın “Irak'ta Türk askerlerinin başına çuval geçirildiğinde
neredesiniz?” sorusunu yanıtladı. Bağış, Başbakan Erdoğan'ın dönemin ABD Başkan Yardımcısı Cheney'i aradığını ve askerleri
kurtardığını söyledi. Derleyenin notu: !?!?
İngiltere Merkez Bankası, faizleri 0.5 puan indirerek yüzde 1'e çekti.
Türkiye'nin, Kyoto Protokolüne katılmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek
yasalaştı.
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Emekli asker ve sivil üst düzey yöneticilerin oluşturduğu “Encümen-i Daniş”in toplantısı İstanbul'da yapıldı.
İZMİR Aliağa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanı 32 yaşındaki Bilal Konakçı, kaçak balıkçılardan ele geçirilen
potasyum klorat karışımlı bombayı imha etmeye götürürken patlama meydana geldi. Emiyet Müdürlüğü'nün merdivenlerindeki
patlamada ağır yaralanan evli ve 1 çocuk babası polis Konakçı, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken,
elinden kopan parça bulunarak polis eskortu eşliğinde hastaneye ulaştırıldı.
Uluslararası Para Fonu IMF'nin, dünyanın en büyük ekonomilerini kapsayan G-20 grubunun 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı bakanlar toplantısı için hazırladığı değerlendirme notunda, krizle kararlı mücadele çağrısı
yapılırken, Türkiye'nin ekonomisinin bu yıl yüzde 1,5 oranında küçülmesinin, gelecek yıl da yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği
belirtildi.
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Gayrimenkulde durma noktasına gelen satışları canlandırmak isteyen firmalar yeni önlemler alıyor.
ABD'de ocak ayında 598 bin kişi işsiz kalırken, işsizlik oranı yüzde 7,6'ya yükseldi.
Ekrem Tosun olayı büyüyor. Başbakan "tanımıyorum" derken, Kılıçdaroğlu, "oğluna ve Cihan Kamer'e sorsun" dedi. Ve sonunda
Ekrem Tosun yazılı bir açıklama yaptı. Ekrem Tosun tartışmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, üç gün önce bir TV kanalında, "Başbakan'a soruyorum. Ekrem Tosun'u tanıyor mu" diye bir
soru sordu. Soruya cevap bugün geldi.
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, partisinin "49. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda,
"Ekrem Tosun'u tanımadığını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:
''Bugün gazetelerin bir tanesinde gördüm. (Filanca) diyor (Başbakan'ın nesidir?) Ben bilmiyorum kimdir, nedir. Söyle bakayım
ben de bir tanışayım. Böyle iftira olur mu? Bir isim koymuş, (Filanca, Başbakan'ın nesidir?) Ben ne bileyim ya. Tanımıyorum,
bilmiyorum. Ne kanımda, ne nesebimde hiç tanıdığım, bildiğim birisi değildir. Bunların akıl hocaları nerden ithaldir bilemem.
Bütün kampanyalarını bunun üzerine sürdürüyorlar. Ya senin projen var mı? Onu söyle. Bu adamın benimle alakası varsa çıkar
bunun nesebini, soy kütüğünden söyle ya... (Bak işte, Tayyip Erdoğan'ın filancası)... Oğlu mudur, kardeşi midir, nesidir söyle...
Biz bu bulaşık işlerde yokuz. Siz bu bulaşık işlerin içindesiniz, siz...Gerçi bu zat benim muhatabım olamaz, muhatabım olarak da
almam. Fakat bu iftiralara dayanılmıyor. Hiç olmazsa bunların ne denli müfteri olduğunu halkım bilsin diye açıklıyorum."
Kemal Kılıçdaroğlu ise NTV muhabirinin, "Başbakan'ın 'Ekrem Tosun'u tanımıyorum' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz
sorusuna şu cevabı verdi:
"Başbakan tanımıyorum diyorsa Oğlu Bilal'e sorsun. O da bilmiyorum derse, Cihan Kamer'e sorsun" dedi.
Polemik büyürken, tartışmanın odağındaki isim olan Ekrem Tosun'dan da yazılı açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:
"Son günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şahsımın ismini zikrederek kamuoyunda esrarengiz bir hava yaratmaya çalışmaktadır.
1995 yılından beri Atasay Grubu şirketlerinin Mali Müşavirliği görevini yürütmekteyim.
Bugüne kadar, ne Sayın Başbakan ne Kılıçdaroğlu ne de herhangi bir siyasiyi ile tanışıklığım olmuştur. Ancak Sayın
Kılıçdaroğlu'nun ismimi gündeme getirerek kamuoyunu yanıltılmak istediğini görmüş bulunuyorum.
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Sayın Kılıçdaroğlunun elindeki belge ve bilginin özetinin şu olduğunu tahmin etmekteyim: Mali Müşavirliğini yürüttüğüm
şirketlerden birisi, Bilal Erdoğan, Sema Erdoğan, Atasay Kamer, Simay Kamer ve Çiğdem Kamer'in ortak olduğu Atagold'dur.
Şirket yıllık genel kurul toplantılarında temsille sınırlı olmak kaydıyla, kendilerinin yurtdışında yaşıyor olmalarından dolayı Sayın
Bilal Erdoğan ve Sema Erdoğan adına oy kullanmaktayım.
Kanunlar nezdinde hiçbir sorunu olmayan bu durumu Sayın Kılıçdaroğlu suçmuş gibi göstermeye çalışmaktadır. Çalışmalarımı
gayrı kanuni ve suçmuş gibi kamuoyuna yansıtmaya çalışan Sayın Kılıçdaroğlu şahsımı da “karanlık işler yürüten" bir kişiymiş
gibi basına lanse etmeye çalışmıştır. Tüm hukuki haklarımı saklı tutarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."
Kağıthane'de bir kahvehanede yapılan aramada iki adet el bombası bulundu.
Çevre ve Orman Bakanlığından Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne katılmasının 2012 yılı sonuna kadar Türkiye'ye her hangi bir
sorumluluk getirmediği ancak Türkiye'nin küresel sorumluluk çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli
çalışmalar yapmaya devam edeceği bildirildi.
Etlik İncirli'deki PTT şubesi, silahlı 3 kişi tarafından soyuldu.
MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde C.İ'nin evinde yapılan aramada iki plastik bidon içinde 18 kilo 210 gram patlayıcı bulundu. Ev
sahibi C.İ., tutuklanıp cezaevine konuldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
İngiliz BBC televizyonunun 21 ülkede yaptığı araştırmaya göre en sevilmeyen üç ülke sırasıyla şöyle sıralandı: İran, İsrail ve
Pakistan. Türk halkının AB'ye yönelik olumlu görüşlerinde azalma, olumsuz görüşlerinde artış olduğuna işaret edilen anket,
Türklerin içinde AB'ye olumlu bakanların oranının yüzde 44'ten yüzde 34'e gerilediği, olumsuz bakanların oranının ise yüzde
40'tan yüzde 44'e yükseldiğini ortaya koydu.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon tahliye edildi.
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KONYA'nın Karapınar İlçesi'ndeki mısır tarlasında hasat yapılırken, 70 metre çapında ve 80 metre derinliğinde yer kabuğunun
aniden çökmesiyle obruk oluştu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde siyasi partiler, belediyeler ve bağımsız adaylar ile Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre faaliyette bulunan vakıfların, seçmen oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunmamaları
gerektiğini belirterek, aksine hareket edenler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar
verdi.
Ergenekon soruşturması kapsamında 6 Temmuz'da tutuklanan, ancak sağlık sorunları nedeniyle 23 Ocak'ta GATA
Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan 67 yaşındaki emekli Orgeneral Hurşit Tolon dün gece
tahliye edildi. Tolon'un tahliye nedeninin sağlık sorunları olduğu sanılıyordu. Ancak bugün mahkemenin tahliye
kararını açıklamasının ardından gerçek ortaya çıktı. Tolon Paşa, sağlık sorunları nedeniyle değil delil
yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, birinci önceliğin Filistin uzlaşı hükümetinin kurulması olduğunu söyleyerek, “Filistin davası ancak
böyle tekrar güçlü hale gelir. Türkiye olarak biz Filistin'in içişlerine karışmayız” dedi.
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'de bulunan 72 bin taksinin 2 yılda güvenlik kabinli taksilerle değiştirilmesini
içeren bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi.
Koruyucu anne Müslüman kızı Hıristiyan yapmak için baskı yapınca Ada karıştı. İngiltere bu koruyucu anneyi konuşuyor. 16
yaşındaki Müslümün kızı etkileyerek Hıristiyan yaptığı gerekçesiyle belediye meclisi tarafından görevinden uzaklaştırılan kadın
için İngiltere'de kilise ayağa kalktı. İngiltere bugünlerde ilginç bir din değiştirme olayını konuşuyor. Şimdiye kadar 80 çocuğun
bakımını üstlenen bir kadın, 16 yaşındaki Müslümün bir kızı etkileyerek Hıristiyan olmasını sağladığı gerekçesiyle belediye
meclisi tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Derleyenin notu: Medeniyet denen şey bu olabilir mi?
Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki Dentaş Tersanesi'nde çalışan bir işçi geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Küresel finansal krizi önceden tahmin eden İstanbul doğumlu New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nouriel Roubini,
Türkiye'nin yeni nesil yapısal reformları hızlı gerçekleştirmesi halinde, küresel krizden fazla etkilenmeyeceğini söyledi.
İstanbul'da etkili olan lodosun şiddetinin artması nedeniyle Beşikaş-Üsküdar motor seferleri ile Sirkeci-Harem araba
vapuru ve Kabataş-Adalar vapur seferleri, saat 16.30 itibariyle iptal edildi.
TÜRKİYE'nin geçen yaz sipariş verdiği U-214 tipi denizaltılarını Yunanistan'ın gözden çıkardığı ve satmak istediği ortaya çıktı.
Yunanistan Deniz Kuvvetleri, Almanya'dan satın aldığı bu denizaltıları teknik sorunlar nedeniyle kullanmadığını açıklamıştı.
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Mehmet Ağar'ın, Susurluk davası kapsamında, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili “Cürüm işlemek için silahlı teşekkül
oluşturduğu” gerekçesiyle yargılandığı davaya 13 Mayıs'ta devam edilecek.
MANİSA Yağcılar Beldesi'nde hayırsever 83 yaşındaki Nebahat Ölmezoğlu'nun yaptırdığı ilköğretim okulu açılışına gecikmeli
katılan AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi için, protokol sırasına oturan belde sakinlerinden 85 yaşındaki Mehmet Yağcılar
yerinden kaldırıldı. AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın danışmanı Mehmet Büker'in uyarısıyla sandalyeden kalkan bastonlu
Yağcılar'ın yerine Çerçi oturdu. Derleyenin notu: Dini, güzel ahlakı, terbiyeyi öğretmeye kalkan zihniyete bak!
MAL varlıklarını Hazine'ye bağışlamak isteyen, ancak dilekçeleri kabul edilmeyince Ankara'da bindikleri taksinin şoförü İzzet
Erdem'e, içinde yaklaşık 40 bin TL tutarında para ve altın ile tapular bulunan çantayı bırakan çiftten Mustafa Solak, mala, mülke
önem vermediğini söyledi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Valiliğin yaptığı beyaz eşya yardımıyla ilgili inceleme başlattı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Van seferini yapan uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Muş'a, İstanbul-Sivas uçağı ise Erkilet'e
zorunlu iniş yaptı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, sanayi üretimindeki düşüşe ilişkin olarak, “Düşüş eğilimi aynı
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şekilde devam ettiği takdirde, önümüzdeki aylarda bizleri çok daha zor günler bekliyor demektir” dedi.
Sultangazi PTT şubesi kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından soyuldu.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz GATA Haydarpaşa Hastanesine sevk
edildi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Brüksel'deki temasları çerçevesinde Olli Rehn ile görüştü.
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CHP Lideri Deniz Baykal'ın Brüksel'e yaptığı ziyaret, sadece partisinin AB ile “barışmasını” sağlamadı; Baykal'ın Brüksel ziyareti
sırasıda, AB konusunda AKP hükümeti ile CHP de sonunda “aynı karede buluşma fırsatı” yakalamış oldu.
ZONGULDAK’ta, 16 yaşındaki Ç.K.’ya tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece delil yetersizliğinden
serbest bırakılan 66 yaşındaki Cemil K., kürtajın ardından elde edilen ceninin yüzde 99.99 kendisinden olduğu Adli Tıp raporuyla
tespit edilince yeniden aranmaya başlandı. 14 aydır yapılan aramaya rağmen Cemil K. bulunamadı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, tabancayla ateş edilerek vurulduğu belirlenen bir erkek ve kadının cesedinin bulunduğu
bildirildi.
TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında yerin 260 metre altında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 2'si
yaralı kurtarılırken, 2 işçi ise öldü. Ölen 2 işçinin TTK'ya alınan 3 bin işçi arasında olduğu ve Ocak ayında işe başladıkları
öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde
görevlendirilmesi için Hükümete 1 yıl süreyle yetki veren Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulda kabul edildi.
Rize Bağımsız Milletvekili Mesut Yılmaz, AKP'ye karşı mücadele edebilecek, iktidara alternatif olabilecek güçlü bir siyasi partiyi
oluşturmaya çalıştığını ve tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Sadece bu seçimde milletin buna bir işaretle destek
olması lazım. Ben hazırlıklarımı yaptım. Bu seçimden sonra yola çıkacağım" dedi.
“Ergenekon” davası kapsamında tutuklu yargılanan Sami Hoştan, Susurluk'taki trafik kazasından sonra kaybolduğu öne sürülen
Abdullah Çatlı'ya ait çantayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine teslim etti.
Mısır devlet başkanı Hüsnü Mübarek Türkiye'ye yapacağı ziyarette, görüşmelerini Ankara yerine İstanbul'da gerçekleştirecek.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının başlattığı soruşturma kapsamında aralarında İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri
Gültekin'in de bulunduğu 5'i subay 7 kişi gözaltına alındı.

11

Şubat

2009

Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur'a ait olduğu iddia edilen konuşmanın tamamen gerçekdışı ve montajdan ibaret
olduğunu öne süren avukatı Filiz Esen, bu iddiaları gündeme getirenler hakkında da yasal işlem başlatacaklarını söyledi.
DSP dışı adaylarla seçime girilmesine başkaldıran milletvekilleri Sezer'i uyardı: “AKP değirmenine su taşıma- pırlantalı ortak
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düzenini güçlendirme!” Milletvekilleri DSP liderini mektup bildiriyle sorumlu davranma davet etti.
Eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, Ergenekon kapsamında tutuklanmadan önce çıkarıldığı savcılıkta;
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bilgisi dahilinde ve Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin
Gürak'ın talimatıyla 150-300 arası asker ve polisten oluşacak S-1 adlı birimi oluşturmak üzere çalıştığını iddia etti.
İZMİR'in Buca İlçesi'nde Arıkovanı Operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Buca Belediye Başkanı AKP'li Cemil
Şeboy'la birlikte 15 kişi bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest bırakıldı.
A Milli Takımımız, Dünya Kupası eleme grubunda İspanya ile yapacağı maçlar öncesi Fildişi Sahili ile yaptığı hazırlık maçından 11 berabere ayrıldı.
Eskişehir'de ön iniş takımı açılmayan ve içinde 6 kişinin bulunduğu çift motorlu eğitim uçağı 2 saat 25 dakika havada tur attarak
yakıtını boşalttıktan sonra Anadolu Havaalanı'na gövde üzerine indi. İtfaiyenin özel önlem aldığı piste başarıyla inen
uçaktakilerin sağlık durumunun iyi oluduğu öğrenildi.
12
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Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadir Topbaş AKP'lilerin taşeronudur" derken Kadir Topbaş, Kılıçdaroğlu'nu nezaketsizlikle suçladı. Topbaş
Eyüp'teki arsa ile ilgili iddiaları ise, "Bunun altında birşey aramaya gerek yok" diye cevapladı.
Tekirdağ F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Yaşar Öz, Mehmet Ağar'ın Susurluk Davası kapsamında geçtiğimiz günlerde Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaptığı savunmada kendisi hakkında "insan simsarı", "muhbirimizdi" diye bahsetmesi üzerine
açıklama yaptı
"Benimle olan tanışıklığı şuan hayatta olmayanlarla olduğu gibi inkar edeceği düzeyde olmadığı için bu durumu legal bir zemine
oturtmak istemiş" diyen Öz, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Mehmet Ağar'a sorular da yöneltti;
İşte Öz'ün, Ağar'a yönelttiği ilginç ve düşündürücü sorular;
1) Sayın Ağar, 'insan simsarı' olarak nitelendirdiği kişileri makamının kapısında hatta merdivenlerin başında karşılayıp, aynı
şekilde mi uğurlar?
2) Onlara 'kahraman' diye mi hitap eder?
3)Misafir ettiği anlarda, 'efendim' demesinden anlaşılacağı üzere, örneğin dönemin Başbakanı gibi daha üst düzey makamlara
telefonda 'Kahraman yanımda, konuyu görüşüyoruz' bilgisini verip, insan simsarını olduğundan farklı mı yansıtır?
4)Görevleri arasında, insan simsarlarının faaliyetlerine son verip, onları adli makamlara teslim etmek olan sayın Ağar, bunu
yapmayıp, tam tersi, hayatlarını kolaylaştırmak için kendisine ve yakınlarına yeşil ve hususi pasaportlar, yurdun her yerinde,
her çapta ve markada silahlar taşıyabilmesini sağlayan izin belgesi kullanması için emniyete ait sayısız araç plakası ve bu
durumu açıklayan belgeler mi verir?
5) Susurluk hadisesi patladıktan birkaç ay sonra, yani 1997 yılının ilk çeyreğinde ki o tarihte de yanılmıyorsam İçişleri
Bakanı'ydı. Zira yürüttüğü faaliyetler bir dolu cana mal olurken ona da önce milletvekilliğinin, sonrada sırasıyla Adalet ve İçişleri
Bakanlığı'nın kapıları aralamıştı. Kolluk kuvvetlerince sözüm ona her yerde fellik fellik aranan ama her zaman olduğundan daha
rahat ortalıkta dolaşmasına, iş yeri ve ikametgâhı aşikâr olmasına rağmen nedense bir türlü yakalanamayan insan simsarıyla
randevulaşıp, kadim dostu Tekstilciler Birliği Başkanı Cahit Karakaş'ın Ankara'daki fabrikasında buluşarak ortak strateji
belirlemelerini nasıl açıklamak ister acaba?
6)İnsan simsarları herhangi bir nedenle emniyete alındığında telefon talimatıyla sahsı anında bıraktırıp, el konulan ruhsatsız
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silah vs gibi suç unsuru delilleri yine verdiği bir talimatla İstanbul'dan bir komiser eşliğinde Ankara'daki makamına getirttirip
13
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Genelkurmay ile İbrahim Şahin'in iddialarını manşete taşıyan Radikal Gazetesi arasındaki gerilim tırmanıyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin pompa fiyatına ortalama 4 kuruş zam yapıldı.
Uşak Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Karun Hazineleri'nin en değerli parçalarından kabul edilen Kanatlı Denizatı Broşu'nun
sahtesiyle değiştirilmesiyle ilgili davanın karar duruşması yapıldı. Uşak Ağır Ceza Mahkemesi, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu'na muhalefet, zimmete iştirak” suçlarından yargılanan tutuklu sanık eski Uşak Arkeoloji Müzesi Müdürü Kazım
Akbıyıkoğlu'na 12 yıl 11 ay hapis cezası verdi.
Adalet Bakanlığı, Deniz Feneri davası için düğmeye bastı. Deniz Feneri davasında tutuklanan Mehmet Gürhan'a
cezaevindeyken sahte vekalet düzenlediği iddia edilen İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç açığa alındı.
“Ergenekon” davasında, tutuklu sanıklardan Sami Hoştan, Serhan Bolluk ve Abdülmuttalip Tonçer'in tahliyesine karar verildi.
Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Dereiçi Sokak'taki Metin Büyüktaş'a ait gecekondunun arkasında toprak kayması meydana geldi.
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Komedyen Cem Yılmaz'ın Erzincan'ın kurtuluş gecesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta İngilizce olarak söylediği
‘Bir dakika- One minute' tepkisini espri olarak kullanması, aralarında Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da bulunduğu protokol
üyelerini kahkaya boğdu. 
Başbakan Erdoğan'ın Davos'taki Gazze oturumundaki çıkışının ardından İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Avi Mizrahi'nin dün
basına yansıyan "Erdoğan aynaya baksın" sözlerine Genelkurmay'dan tepki geldi.
Ankara'da su kesintilerinin arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde 5 gün olarak planlanan ancak 3. gün tamamlanan kesintinin
ardından bu kez Çankaya'da bağlantı çalışması yapılacağı gerekçesiyle 17 şubat salı günü 10 saat süreyle su kesintisi
uygulanacak.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal birçok ilde valiliklerin ‘seçim rüşveti' olarak değerlendirilen beyaz eşya dağıtımını eleştirerek,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Başbakan Erdoğan, partisinin Sinop'taki mitinginde medyaya yönelik boykot çağrısını yineledi.
Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest kalan Sami Hoştan İzmir'de yürütülen Anafor operasyonu nedeniyle
İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul'un Avrupa yakası, saat 17.30 sıralarında şiddetli yağışın etkisi altına girecek. Trakya bölgesinde akşam saatlerinde
kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
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Gazi Mahallesi'nde yasadışı gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup ortalığı savaş alanına çevirdi.
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Rusya'nın bir süre öncesine kadar "çok gizli" tutulan ve varlığı dahi bilinmeyen "Uzay Gözlem Merkezi" sır olmaktan çıktı. Uzay
programları kapsamında uzay araçları ve pek çok uyduya sahip Rusya'nın, tüm bu araç ve uyduları takip ettiği Rus ordusunun
kontrolündeki "Uzay Gözlem Merkezi" yarım asırdır varlığı dahi bilinmeyen bir merkez olarak kaldı. Kazakistan'da bulunan tüm
uzay uçuşlarının yapıldığı Baykonur Uzay Üssü gibi "Uzay Gözlem Merkezi'de aslında Rusya topraklarında değil. Tacikistan'ın en
ıssız noktasında bulunan merkezde çok sayıda teleskop uzayı gözlüyor, Dünya yörüngesinde ve dışındaki uydu
hareketlerini takip ediyor. Yeraltındaki kontol merkezinde ise 24 saat aralıksız çalışmalar sürüyor. Böylelikle Dünya
yörüngesi'nde "kuş uçsa" Rus ordusu haberdar oluyor. Derleyenin notu: Amerika öyle, komşu böyle; biz türbanla kafayı
buluyoruz!
Kadıköy'de TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK öncülüğünde düzenlenen ve küresel ekonomik krizi protesto etmek için işsizliğe ve
yoksulluğa karşı birleşen işçiler; birbirine girdi... Birleşik Metal-İş üyeleri Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan Türk
Metal Sendikası Başkanı'nı "Hain Mustafa Özbek hesap verecek" pankartı ile protesto etti... Bunun üzerine Türk Metal Sendikası
üyeleri de "Özbek nereye biz oraya" sloganları atmaya başladı... İki grup aniden birbirine girdi... Kavga sırasında bayrak,
pankart ve sopalar havalarda uçuştu... Onlarca işçi yaralandı...
TEKİRDAĞ'da kriz nedeniyle işyerini, evini otomobilini kaybeden 45 yaşındaki Abdülkadir Uçar, 2 gün önce de İstanbul
Cearrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Hasan Fehmi Uçar'ı kaybedince bunalıma girdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya Federasyonu'na yaptığı devlet ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.
GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, çıkan hortumun etkisiyle kontrolden çıkan diyaliz hastalarının içinde bulunduğu minibüs, TIR'la
çarpıştı. Kazada 3'ü diyaliz hastası 4 kişi yaşamını yitirdi.
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İZMİR'deki Buca Anadolu Lisesi Müdürü E.A., makam odasında tartıştığı kadın beden eğitimi öğretmeni F.B.'yi tekme tokat
dövdü. Aldığı darbeler sonucu gözleri moraran, yüzünde yaralar oluşan F.B.'nin şikayeti üzerine müdür E.A. gözaltına alınıp
karakola götürüldü. Müdür E.A.'nın da karşı şikayette bulunacağı, savcının talimatına göre yasal işlem yapılacağı bildirildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de belediyenin hizmetlerini anlatırken, dil sürçmesi sonucu önce “Eşek ölür kalır
eseri. Pardon pardon” dedi, sonra da “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” diye düzeltti, “Yarın medyaya malzeme çıktı”
diye konuştu. 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi´nden yapılan açıklamada ABD Başkanı Barack Obama´nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile
telefonla görüştüğü belirtildi.
Ankara Bilkent'te bir benzin istasyonu yakınında savunma tipi 1 adet el bombası bulundu.
Zahid Akman'ın Avukatı Ali Yıldız, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ali Kılıç'ın müvekkili hakkındaki tüm iddialarının
“mesnetsiz” olduğunu bildirdi.
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 70'in üzerine çıktı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki mevcut su hacmi ve doluluk oranları şöyle:

Kefken Tahlisiye Komutanlığı ekiplerinden alınan bilgiye göre, Kefken Adası'nın 8 mil açıklarında bir tankerde henüz
belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fethullah Gülen'e yakınlığı ile tanınan “Abant platformu” son toplantısını Kuzey Irak'ta yaptı. İki gün süren ve Türkiye'den çoğu
akademisyen ve gazeteci yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıdan, çok ilginç bir istek çıktı; “Irak Kürdistan yönetimi, Ankara'da
temsilcilik açsın…”
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bomba ve molotof atma eylemlerine ilişkin 9
kişinin yakalandığı bildirildi.
17
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İzmir'de geçen yıl gerçekleştirilen “Anafor” adlı operasyon kapsamında önceki gün gözaltına alınan Sami Hoştan, sevk edildiği
adliyede tutuklandı.
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde jandarmanın ihbar üzerine Sorgun Ormanı'nda yaptığı kazıda 120 kilo A4 ve C4 plastik
patlayıcı ele geçirildi.
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Ankara Emniyeti Müdürlüğü, aralarında emniyet amiri, başkomiserde bulunan 12'si polis toplam 35 kişiyi rüşvet alma
iddiasıyla gözaltına aldı.
Halis Toprak, Toprak Holding Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.
YALOVA'da konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü eski Müdürü Prof. Dr. Ahmet
Mete Işıkara, “Marmara depremine bir gün daha yaklaşıyoruz. 17 Nisan'a kadar 5 ve 5'in üzerinde bir veya iki deprem olursa
bunun bizim için sürpriz olmaması lazım” dedi.
Tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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TÜRKİYE'nin en modern kayak tesislerine sahip Uludağ'da, sahipsiz köpekler tehlike oluşturuyor. Kayak yapanların peşinden
koşan köpekler kayak kazalarına neden oluyorlar.  
Pippa Bacca, Gebze'de otostop yaptığı kamyon şoförü tarafından tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülmüştü. Cinayet
zanlısı yakalanmış ve suçunu itiraf etmişti. Ancak yapılan DNA testinde Bacca'ya birden fazla kişinin tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Galatasaray, UEFA Kupası 3. tur ilk maçında Fransız ekibi Bordeaux'yla deplasmanda golsüz berabere kaldı: 0-0
1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bazı kuyulara atıldığı iddiasıyla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet
Başsavcısı Atilla Öztürk, Baro Başkanı Nuşirvan Elçi ve 7 avukatın yaptığı keşif sona erdi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi hakkında ‘gerçeğe aykırı belge düzenlemekten' verdiği adli
soruşturma izni Danıştay tarafından da onaylandı. Böylece Sedefçi'nin bu konuda da yargılanmasının yolu açılmış oldu.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet'in bilgisine
başvurulduğu belirtildi.
Doğan Yayın Holding'e (DYH) toplamda yaklaşık 826,3 milyon TL'lik vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edildiği bildirildi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan ekonomik krizi yok saydığını ileri sürerek,
''Başbakan ekonomik krizi yok saymaya devam ediyor ama Başbakan yok sayıyor diye kriz yok olmuyor'' dedi.
Hükümetin krize yönelik torba yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi. Hükümet 8 milyon emeklinin kredi kartı ve bireysel krediler
gibi borçlar nedeniyle maaşlarına haciz konulması uygulamasına son veriyor.
Almanya'daki 'Deniz Feneri' davasının dosyasını Türkiye'ye getirdiklerini açıklayan CHP'li Ali Kılıç'a Almanya'dan yalanlama...

19

Şubat

2009

SP Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Erbakan, parti seçmenin yok olma ve var olma seçimi olduğunu belirterek, “Partinin
amblemine, rengine, albenisine, genel başkanının külhanbeyliğine, afrasına, tafrasına bakarak seçilmeyeceğini anlatmamız
lazım” dedi.

478

SPK, CHP'li milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Mehmet Akif Hamzaçebi hakkında suç duyurusunda bulundu. İki milletvekili,
SPK'nın Deniz Feneri dosyasını sümenaltı etmekle suçlamış ancak savcılığın yürüttüğü soruşturmada kurumun ihmali tespit
edilememişti.
Robert Wexler, Türk dostu Amerikalı vekilden uyarı gibi açıklama; “ABD ne olursa olsun, İsrail'in yanında yer
alır...”
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve CHP Tire Belediye Başkan Adayı Halil Çulhaoğlu, geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'yi, El Kaide terör örgütüyle bağlantıları oldukları şüphesiyle 9 kişiyi yasalara
aykırı şekilde alıkoymaktan suçlu buldu.
TBMM, yerel seçimler nedeniyle 5 Mart Perşembe gününden itibaren çalışmalarına 15 gün ara verecek.
ABD'nin Cleveland kentinde tedavi amacıyla hastanede bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan by-pass ameliyatı oldu.
Ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi. Derleyenin notu:    Rabbi, Cleveland demişti!
Aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 20 kişi gözaltında.
Ünlü opera sanatçısı olmasına rağmen adı hep Adnan Menderes ile yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Ayhan Aydan bir
süredir yaşadığı Çeşme´de 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin sustuğu o günlerde, Yassıada'da askeri mahkemenin
huzuruna çıkmış ve Menderes için "Ben o adamı sevdim" demişti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını 1.5 puan indirerek yüzde 11.5'e çekti.
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın
belediyeye ait 23 şirketin bilançoları ve gelir gider tablolarını pazar gününe kadar açıklamaması durumunda, kendisinin
açıklayacağını söyledi.
GÜMÜŞHANE'de yapımı 2006'da tamamlanan Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda alışılageldiği gibi Atatürk'ün veciz sözlerinin değil,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyareti sırasında söylediği iki cümlenin yer alması, tepkilere neden oluyor. Başbakan
Erdoğan'ın, kenti ziyaretinde söylediği, ‘Vatan, millet, bayrak konusundaki hassasiyetinizi bilen bir kardeşinizim. Bundan dolayı
da diyorum ki, Gümüşhane'mizi çok daha farklı bir şekilde imar edeceğiz' cümleleri, altında da adı yer alıyor. Okul duvarlarında
Atatürk'ün söylediklerini görmeye alışan Gümüşhaneliler ise konuya tepki gösteriyor. AKP iktidarı döneminde imar açısından
herhangi bir değişikliğin olmadığı Gümüşhane'de vatandaşlar Başbakan'ın okul duvarında yer alan imar ile ilgili sözlerine tepki
göstererek, “Sayın Başbakanım Gümüşhane'nin neyini imar ettin?” diyerek yazının indirilmesini istiyor. Emekli işçi Şinasi
Demirel, “Bu sözleri söyleyen Başbakan yatırımı Ankara'ya, İstanbul'a yapıyor. Gümüşhane'nin fakir halkına ne yatırım yaptın?
Fabrika mı kurdun? Bir iş sahibi mi yaptın? Kime iş verdin bu memlekette?” derken, CHP İl Başkanı Erkan Pelit de, okula da
siyaset karıştırıldığını belirterek, “Buna kesinlikle karşıyız. Konuyu önceki vali Veysel Dalmaz'a ve yeni vali Enver Salihoğlu'na
defalarca bildirmemize rağmen o yazı oradan sökülmemiştir” diye konuştu.
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Mehmet Sevigen akşam saatlerine doğru istifasını verme kararı aldı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Doğan Yayın Holding'e uygulanmak istenen vergi cezasının, iktidarın
hoşuna gitmeyen yayın organlarını susturmanın tehlikeli bir yolunu oluşturduğunu belirtti.
İZMİR'de, bazı TRT çalışanlarının sağlık karnelerine ve adlarına düzenlenen sahte heyet raporlarıyla binlerce TL'lik kanser
ilaçlarının yazdığı iddiasıyla tutuklanan eczane sahibi ile TRT çalışanı toplam 14 kişi ile 6 tutuksuz sanığın yargılanmasına
başlandı.
YARGITAY Onursal Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami
Selçuk, yeni TCK'da yasanın dilinin bozuk olduğunu söyledi. “Yasada geçen birçok kelime ve cümleye bakıldığında, dilin bozuk
olduğunu görüyoruz. ‘İstem' diyor, ‘suç ve ceza koymak' diyor. Suç ve ceza konulmaz, öngörülür. Nasıl bir ülke burası? Yasada
Ankara'yı Türkiye'den sayıyorlar, lütfetmişler sanki. ‘Görevi kötüye kullanmak' diye birşey olamaz görev kötüye kullanılmaz,
yetki kötüye kullanılır. Yasalar ifadeleri bozuk olarak bile yazılamaz. Taslak aşamasındayken Adalet Komisyonu Başkanı Köksal
Toptan'ı ‘dünyanın en kötü yasası yapılıyor' diye uyarmıştım, ama bana sadece komisyon üyelerine aktarabileceğini söyledi.
Duruşma sözcüğü örneğin ‘dur'dan türemiştir ve hiçbir anlamı yok. Çünkü mahkemede, dava görülecek ve dünyada böyle bir
şey yoktur, avukatlar geçmiş karşılıklı duruşacaklar. …Savcının kararı ve hazırladığı dosya, dava için yargı yolunu açar, savcının
hazırladığı dosya karar değil, iddianamedir ve doğruluğu kesin değildir. Cumhuriyet Savcılığı sözü de Türkiye'de bilinmemekte
ve ‘Cumhuriyet' yönetim olarak algılanmaktadır. Aslında oradaki Cumhuriyet sözcüğünün yönetimle hiç alakası yoktur ve kimse
bu konuda çalım atmaya kalkmasın. Oradaki Cumhuriyet sözcüğü Atatürk tarafından bir meslek adının önünde Cumhuriyet
kelimesinin bulunmasına yönelik verilmiş bir durumdur. …Türkiye'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Başkanı Adalet
Bakanı'dır ve bu yürütmenin yargının üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ben bunu daha önce de söyledim ve çok
yanlış birşeydir. Yargı bağımsızlığına müdahale eden bir Adalet Bakanı koltuğunu kaybetmeyi göze almalıdır ve bu nedenle
geçmişte birçok ülkede intiharlara varan olaylar yaşanmıştır. Çünkü bu değerlere halk kanla sahip olmuştur ve sen nasıl
müdahale edebilirsin. Bu kamuoyu gücü ile olur. Fakat bizde de müdahaleler olmasına rağmen herkes 'hee' deyip geçiyor ve
sadece haberlere konu oluyor. …Kurul teftişi bakan adına yapıyor ve herkesin gözünden kaçan bu durum aslında bir skandaldır
ve böyle bir ülkede yargının bağımsız olduğunu kimse söyleyemez. Yürütmenin yargıya karşı saygısı da yok. Bu not ilişkilerinde
neler neler inceleniyor, yok efendim oruç tutarmıymış, namaz kılıyormuymuş, dini inancı neymiş gibi şeylerin değerlendirildiğini
gördüm. Neler var Türkiye'de ama sizin haberiniz yok, bende başkan olduğumda öğrenmiştim. Müfettişlerin hakim ve savcılara
yönelik not sistemi kesinlikle kaldırılmalıdır. Bu nedenlerle hiçbir yargıç Yargıtay'ın kararlarına karşı çıkmak istemiyor çünkü not
kaygısı var. Türkiye'de hukuk ilerlemiyor donmuş vaziyette. Artık Türkiye'de herkes yargıçların yerine karar verir duruma geldi.
Aziz Nesin'in bir sözü vardı, ‘Türkiye'de her 3 kişiden 5'i şairdir' diye ben şimdi diyorum ki Türkiye'de her 3 kişiden 5'i yargıç
oldu hüküm veriyor.”
İstanbul'da, “naylon fatura keserek haksız kazanç” elde ettikleri öne sürülen şirketlere yönelik operasyonlarda 55 kişi gözaltına
alındı.
Doğan Yayın Holding CFO'su Soner Gedik Doğan Grubu'na verilen vergi cezası ile ilgili açıklama yaptı. Gedik, verilen cezanın
son derece haksız olduğunu ve konuyu yargıya götüreceklerini söyledi.
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Alman TAZ gazetesi, Doğan Yayın Holding'e kesilen 826 milyon TL'lik rekor vergi cezasının, Almanya'daki Deniz
Feneri ve AKP etrafındaki diğer yolsuzlukların ortaya çıkartılmasının bedeli olduğunu yazdı. Gazete, "Talep edilen
sözüm ona vergi cezasının Türkiye'nin basın özgürlüğüne yönelik şiddetli bir saldırıdan başka bir şey olmadığını
söyleyenler haksız değiller" dedi.
CHP lideri Baykal bugün Adana'ta düzenlenen mitingde, Başbakan Erdoğan'ı "düelloya" çağırdı. Baykal, Erdoğan'a
"Söyleyeceklerini yüzüme gel söyle. Neden kaçıyorsun?" dedi ve ekledi: Gel şu tarafsız medyayı aramıza alalım, üçümüz
tartışalım...
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitingi yabancı haber ajansları tarafından da ilgi gördü.
KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türkiye'de Kıbrıs davasını savunduğu için “Ergenekon” davasıyla ilgili kendisine
yönelik suçlamaları beklediğini ifade ederek, “Beni susturmak istiyorlar, ama bunlarla susturmazlar” dedi.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde hafta sonu görülecek kar yağışları ile gece ve sabah saatlerinde etkili olacak buzlanma ve don
olayına karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
İZMİR'de düzenlenen ‘4'üncü Ege Eczacılık Günleri'nde konuşan İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, sağlıkta
dönüşümün devrim olarak nitelendirilmesine karşılık, en ağır faturayı eczacıların ödediği ileri sürdü.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde ilk defa bir kadın, Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Demokratik Toplum Partisi (DTP)
tarafından aday gösterilen 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Ruken Yetişkin, kazanacağına kesin gözüyle bakıyor. Yüksekova'nın
sokaklarını dolaşarak vatandaş ve esnaftan oy isteyen Yetişkin, ilk icraat olarak da ilçenin Yüksekova olan adını, ‘Gever' diye
değiştirmek olacağını söyledi.
İZMİT'te zirvesinde 1 metreye yakın kar olan otel ve kış sporları kayak merkezinin de bulunduğu Kartepe'den inen bir otobüs
şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.
Hakkari-Çukurca kara yolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu tek şeritten trafiğe açıldı.
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İZMİR Menemen'de düzenlenen mitingde konuşan DTP İlçe Başkanı Hasan İla, “Cumhuriyet, dün Rum ve Ermeni halkına yaptığı
zulmü, yıllardır ve bugün Kürt halkına uygulamaktadır” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, "televizyonda düello" davetine, "Sayın Baykal, bırak
televizyonu, meydan burada.İşte meydan. Bunlar meydanların dilini anlamaz, bilmez. Millet bunların geçmişini, tarihini,
cemaziyel evvelini çok iyi bilir, 29 Mart günü de bunlara sandıkta en iyi cevabı zaten verir" dedi.
Küçükçekmece'de AK Parti seçim bürosuna molotofkokteylli saldırıda bulunuldu.
Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Etüdleri Enstitüsü Başkanı Ruben Safrastyan, Afganistan'in Obama Yönetiminin
politikasının kilit bir boyutu haline getirildiğini, bu çerçevede Washington'un Ankara'ya ihtiyaç duyacağını belirterek “Barack
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Obama, ulusal çıkarlardan hareket ederek yıllık 24 Nisan açıklamasında soykırım sözcüğünü kullanmayacak” dedi.
Para sihirbazı olarak tanınan ünlü spekülatör George Soros, yaşanan mali krizin "Büyük Buhran'dan daha kötü" olduğunu
söyledi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile
ilgili yapacağı açıklama için kameralar karşısına geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde yer alan 23 şirketin bilançosuyla
ilgili açıklamlarda bulunan Kılıçdaroğlu, bu şirketlerin gelir gider tabloları ve bilançolarının İstanbullulara açıklanamdığını
kaydetti.
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde dev dalgalar nedeniyle son 15 gün içinde sahildeki 9 yazlık evin yıkıldığı bildirildi.
Türkiye'nin ekonomi başkenti konumundaki İstanbul'da tüccarlar ve sanayiciler, bugün sandıktan sandığa koşacak. Yaklaşık 350
bin üyeli İTO, 14 bin 500 üyeli İSO, 7 bin 467 üyeli DTO ve 8 bin üyeli İTB'de meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi bugün
yapılıyor. Binlerce esnaf oy kulanmak için trafiğe çıkınca ulaşımda sıkıntılar yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren
kentin iki yakasında da yoğunluk gözle görülür oranda hissedildi. Yoğunluk özellikle Yeşilköy'deki CNR'a ulaşım yollarında
tıkanma noktasına geldi.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in "Hükümetimizle kavga eden, zıtlaşan yerel yönetimler her projelerini
Ankara'dan geçiremiyor" sözleri Başkent'i karıştırdı. Şahin'in bu sözleri nedeniyle, muhalefet belediyeleri
üzerinden seçmenlere oy şantajı yapmakla suçlandı. Harekete geçen CHP, soru önergesi verdi. MHP ise açıklamayı
itiraf kabul etti.
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Turan Güneş
Bulvarı'nda aldığı villayla ilgili doğru söylemediğini ileri sürerek, “Sayın Gökçek, 895 bin liraya aldığın villanın
parasını nasıl ödedin? Çantayla ödediysen bunun teslim belgesini, bankayla yaptıysan dekontunu kamuoyuna
açıklamaya davet ediyorum” dedi.
Kartal Yapıkredi Bankası şubesine gelen maskeli bir kişi, silah tehdidi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra
veznedeki yaklaşık 6 bin 500 TL 'yi aldı.
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Ben burada söz veriyorum; sayın Baykal, sayın Bahçeli, diğerlerini
konuşmaya gerek yok. Şunu söylüyorum; Eğer işsizliğe bir çaren varsa açıkla, o çareyi eğer yerine getirmeyen bir Tayyip
Erdoğan varsa, ben siyaseti bırakmaya hazırım” dedi.
Türkiye'nin İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Avi Mizrahi'nin sözlerine ilişkin notasına İsrail'in yanıt verdiği öğrenildi. İsrail Kara
Kuvvetleri Komutanı Mizrahi, Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e "Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz" sözleriyle tepki gösteren
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için "Aynaya baksın" ifadesini kullanmış, "İsrail'i suçlayan Türkiye'nin uzun yıllar önce
Ermenilere dünyanın en büyük katliamlarından birini yaptığını" öne sürmüştü.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kenya ve Tanzanya'yı kapsayan Afrika ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.
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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “bugüne kadar gidilen illerin tümünde devlet kurumlarına ait açılışlar gerçekleştirildiği”
belirtilerek, “Başbakan sıfatıyla yapılan bu açılışların dışında diğer hiçbir etkinlikte devlet imkanları kullanılmamıştır” denildi.
Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başbakanlık Basın Müşaviri Kemal Öztürk, Milliyet
gazetesindeki haberle ilgili olarak Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'e açıklama gönderdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Milliyet gazetesinin bugünkü sayısının manşetinde yer alan 'Devlet destekli miting olur mu' haberi doğru bilgileri
yansıtmamaktadır. Bugüne kadar gidilen illerin tümünde devlet kurumlarına ait açılışlar gerçekleştirilmektedir. Başbakan
sıfatıyla yapılan bu açılışların dışında diğer hiçbir etkinlikte devlet imkanları kullanılmamıştır. Açılışlar haricindeki mitingler için
de AK Parti'ye ait otobüs ve araçlar kullanılmıştır.
19 Mart 2009'da seçim yasaklarının başlamasıyla birlikte devlet kurumları açılış ve tören düzenleyemeyeceği için Sayın
Başbakan yurt içi gezilerini bu tarihten itibaren parti genel başkanı sıfatıyla gerçekleştirecektir. Her seçim döneminde tekrar
edilen bu tür yanıltıcı haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ve doğruları yansıtmadığını bilgilerinize sunarım.”
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Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Ortadoğu'da lider ülke olacağı iddiaları son dönemde sürekli gündeme taşınırken, ABD
istihbarat raporu, Ortadoğu'nun yeni lider ülkesini açıkladı. ABD'ye göre Ortadoğu'da liderlik rolü Mısır'dan Suudi Arabistan'a
geçiyor.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, şu an tutuklu bulunan Akfırat Belediye Başkanına 1.5 dönümlük arazi için vekaletname
verdiğini, ancak daha sonra almaktan vazgeçtiğini belirterek, “Ekonomik olarak düşündüm (alamayacağım) dedim ve daha
sonra vazgeçtiğimi söyledim” diye konuştu.
PROF. Dr. Ahmet Mete Işıkara, ellerindeki verilerin 2010-2014 yılları arasında Marmara'daki depremin en yüksek olduğu zaman
aralığını gösterildiğini belirterek, “Ama olma olasılığı varken, olmama olasılığı da var. 2010-2014 yılları arasında bir deprem
olma olasılığı açısından yüksek bir zaman aralığıdır” dedi.
KIRKLARELİ'nde elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu mutfakta bulunan buzdolabında meydana gelen patlama ardından
yangında ev sahibi 54 yaşındaki Burhan Kızılcıklı yanarak öldü.
BİTLİS'in Güroymak İlçesi'nde pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan
sorgusunun ardından dün savcılığa sevk edilen İlçe Seçim Kurulu Müdürü Müdürü Alaattin Karaağaç, sevk edildiği Asliye Ceza
Mahkemesi'nde tutuklandı.
“Ergenekon” davasının tutuklu sanığı emekli Tuğgeneral Veli Küçük, “Ben burada tutukluluğu bir ceza olarak görmüyorum.
Vatanıma, bayrağıma, Atatürk'e yaptığım bir hizmet olarak görüyorum” dedi.
Hatay'ın Kırıkhan İlçesi yakınlarında hatalı sollama yapan kamyon, servis minibüsüyle çarpıştı, 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
ŞIRNAK'ın Silopı İlçesi'nde eski Hac Konaklama Merkezi'ne konuşlandırılan tankların bir kısmı bugün Irak sınırındaki birliklere
sevk edildi. Tankların sevki sırasında havadan helikopterlerle karadan da zırhlı araçlarla sıkı güvenlik önlemleri alındı.
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Türk Hava Yollarına ait bir uçak, Hollanda'nın Amsterdam kentinde Schiphol havaalanına inerken yere çakıldı. En son yapılan
açıklamada 9 ölü 50 yaralı olduğu bildirildi. 9 ölünün 3'ü mürettebat. Ayrıca 6 kişinin komada, 3 kişinin çok ağır yaralı, 60'dan
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fazla kişinin de yaralı olduğu açıklandı. Yaralılar Amsterdam'da 11 ayrı hastanede tedavi görüyor.
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Lirası (TL) öyle bir noktaya gelecek ki uluslararası piyasalarda
alışverişlerimizi TL ile yapar hale geleceğiz. Bu ülkenin milli parasının kaderini başka paralar belirlemeyecek, bu düzeye
geleceğiz” dedi.
İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Çağlar, 28 Şubat Cumartesi günü yapılacak yönetim
kurulu seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini
iptal etti.
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Yabancıların Paskalya Tatili, Türkler için de çok cazip yurtdışı tatil imkanlarını beraberinde getirdi. Nisan ayında İtalya'ya tur
fiyatları 3 günlük 49 euroya kadar düştü.
Yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz'la çıktığı ilk maçta Galatasaray, deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fransız ekibi
Bordeaux'yu Ali Sami Yen Stadı'nda 4-3 yendi ve bir üst tura çıktı.
Lufthansa Havayolları'nın İstanbul-Münih seferine hazırlanan yolcu uçağı arızalandı.
Eski Sırbistan Devlet Başkanı Milan Milutinoviç, eski Yugoslavya ile ilgili Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde beraat etti.
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Hafta sonu karlı geçecek. 3 gün sürecek kar yağışı bekleniyor.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, üniversiteye giriş için düzenlenen yeni sınav
sisteminde öğrencilere yeni konular getirmediklerini, ancak öğrencilerin biraz daha fazla soruya cevap vereceklerini söyledi.
Sivas'ta yasa dışı sol örgütlere yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonuna
(KESK) bağlı 2 sendika şube başkanı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

28

Şubat

2009

NECMETTİN Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz, AKP'nin bir taraftan ‘Biz, Milli Görüşçüyüz', diğer taraftan ‘Biz değiştik” diyerek
iki kez oy aldığını savunarak, “İki kez kandırdılar. Bu kez olmayacak. Zaten gömlek çıkınca tılsım bozuluyor. Türkiye'de iktidara
gelince, bu yanlışlıkları düzelteceğiz” dedi. 
ANKARA- Erzincan seferini yapan Anadolu Jet uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Trabzon havaalanına iniş yaptı. Yolcular
otobüslerle Erzincan'a gönderildi.
Savcı Ergenekon soruşturması kapsamında Ali Kalkancı'nın da ifadesini aldı.
BURSA'da Kitap Fuarı'na katılan Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş, ‘Ergenekon' soruşturmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin
hukuk devleti olmaktan çıkartıldığını ileri sürdü. Ergenekon savcıları için ‘suç işliyorlar' diyen Vural Savaş, “Adalet Bakanları
bunları himaye ediyor. Bu konuda eninde sonunda Başbakan başta olmak üzere hükümetin belli başlı bakanları Yüce Divan'da
hesap verecekler” dedi.
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İstanbul'da, telefon başvurularında aldıkları kimlik bilgileri ile kontörlü hat ve kontör satın alarak internet üzerinden piyasaya
süren 2'si kadın 3 kişi yakalandı. Dolandırıcılık olayının organize edildiği ofiste 150 bin kimlik fotokopisi ve 15 bin adet telefon
hattı bulundu.
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İngiliz ordusu geleceğin silahlarını tanıttı. Ölüm makinaları arasında küçük ama görünmeyen robotlar, insansız hava kuvvetleri
filosu ve kamuflaşlı tanklar olacak.
Sabiha Gökçen Havalimanının ek Terminal binasının inşaatında meydana gelen kazada 1 işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sayın Başbakan bizim meydanlara inemediğimizi, vatandaşlardan kaçtığımızı söyleyip
durdu. Doğrudur, bu meydan yarışında onlara göre geriden başladık. Ancak bizim emrimizde devletin uçakları, helikopterleri
yok” dedi. Derleyenin notu: Doğru söze ne denir?!
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Kendine güveniyorsan televizyona çık, milletin önünde, 70 milyonun önünde konuşalım”
dedi.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugün Kayseri'de düzenlediği mitingdeki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Deniz
Baykal'ın dün Sinop'ta “İktidar olmuşsun ama adam olamamışsın. Bu uslup külhanbeyi, maganda uslubu” sözlerine yanıt verdi.
Derleyenin notu: Doğru söze ne denir?!
ABD'nin, İran'ın atom bombası yapmak için yeterince malzemeye sahip olduğuna inandığı belirtildi.
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Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile iki
hafta önce yaptıkları görüşmede, IMF ile anlaşılamayan noktaları öğrendiklerinde umutlandıklarını ifade ederek, “Bu anlamda
çok umutluyduk. Geldiğimiz noktada Meclis kapandı. Galiba seçimlerden sonraya kalıyor, bu da çok üzücü” dedi. Derleyenin
notu: Seçimi garantile, uygulamaya seçim sonrası devam et, bu millet nasıl olsa unutur!
Gallup tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre, dünyada Müslümanlar'ın en çok Suudi Arabistan, Almanya ve ABD'de
hayata daha olumlu baktıkları ve iyi yaşam sürdüklerine inandıkları öne sürüldü.
BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düzyol, “Doğal gazda mayıs ayında ciddi bir indirim yapabileceğimizi şimdiden öngörüyoruz” dedi.
MERSİN Toroslar Devlet Hastanesi'nin temizlik ihalesini alan firmanın, ihale şartnamesinde işçiler için 18- 40 yaş sınırı
koyulması nedeniyle işten çıkartacağı 40 yaş üstü 100 işçi protesto eylemi yaptı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürürken, sınır birlikleri ve Cudi
Dağı eteğindeki Hisar Tabur Komutanlığı'na son dönemlerin en büyük tank ve mühimmat sevkiyatını gerçekleştirdi.
Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'nde TPAO'nun açtığı kuyuda 1800 metre derinlikte 26 gravite petrol bulundu. TPAO yetkilileri, bölgede
16 milyon varil petrol rezervinin bulunduğunu tahmin ettiklerini belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi.
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Bir süredir hastanede tedavi görmekte olan şair-şarkı sözü yazarı Yusuf Hayaloğlu hayatını kaybetti.
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Almanya'nın Köln kentinde metro genişletme çalışmaları nedeniyle tarihi arşiv binası yanınıdaki iki binayla birlikte çöktü.
MANİSA'da restore edilen Yakup Ağa Subyan Mektebi'nin açılışı protokol skandalına sahne oldu. Çevresinde ‘şeyh'
diye hitap ettiği sakallı, sarıklı ve cüppeli Mehmet Salih adındaki kişi, AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Vali
Celalettin Güvenç ve Manisa Belediye Başkanı AKP'li Bülent Kar'ın da yer aldığı protokolün birinci sırasına
oturunca dikkatleri üzerine çekti.
Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu (İSMEK) ihalelerinin
2004 yılından bu yana ortakları arasında Zekeriya Karaman, RTÜK Başkanı Zahid Akman, Mehmet Gürhan ve İsmail Karahan'ın
da bulunduğu Beyaz Holding bünyesindeki şirketlere verildiğini bildirdi.
TRT, “kurumun tüzel kişiliğine saldırı niteliği taşıyan açıklamalarda bulunduğu” iddiasıyla CHP Konya Milletvekili Atilla Kart
aleyhinde 10 bin TL, Kart'ın açıklamalarını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi aleyhinde de 5 bin TL'lik manevi tazminat davası
açtı.
Tunceli Valiliği'ne bağlı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait depoda, AKP'nin seçim afişleri, bayrakları, broşürleri ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kente geldiği sırada asılan pankartları bulunduğu iddia edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın
talimatıyla depoya baskın düzenleyen polis, savcı nezaretinde aramaları tamamladı. Depodan 7 adet AKP'nin 7 tane bez afiş
bulundu.
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca yapılan kömür ve erzak yardımlarının AKP'li
belediyeye ait kamyonlarla dağıtılması, ortalığı karıştırdı.
2 Mart'ta başvuru süresi dolan Varlık Barışı Kanunu'ndan büyük sürpriz çıktı. Vergi mükellefleri, başvuru süresine
günler kala, vergi dairelerine koşarak, şirket kayıtlarında olmayan 13 milyar liralık bildirimde bulundular.
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, son dönemde Başbakanın kendisine yönelik ithamlarına karşı “Bu üslup maganda üslubudur”
dediğini ve kime maganda denileceğine ilişkin tartışmalar yapıldığını hatırlatarak, “Maganda Recep İvediktir, cuk oturdu” dedi.
AB Temsilcisi'nin hazırladığı Ege Haritası diplomatik kriz çıkardı. Yunanistan köpürdü...
Türkiye'de hemen herkes, Türk topraklarını çeşitli ülkelerin toprakları gibi gösteren haritalara alıştı.
Kimi zaman Doğu Anadolu'yu Ermenistan gibi gösteren, kimi zaman Güneydoğu'yu “Kürdistan” olarak nitelendiren haritalarla
karşılaştık. Suriye'yle en büyük sorunumuz yıllarca, Hatay'ın Suriye topraklarında gösterildiği haritalar oldu. Ama bu, şimdiye
kadar hiç olmamıştı. Lozan'la Yunanistan'a devrettiğimiz 12 Ada, ilk kez bir haritada Türkiye toprakları içinde gösterildi.
Yüksek Seçim Kurulu “Tunceli Valisi'nin YSK'nın seçimin düzenine ve dürüstlüğüne ilişkin
kararlarını uygulamakta gösterdiği duyarsızlığın idari ve disiplin yönünden gereğinin taktir
ve ifası isteğiyle İçişleri Bakanlığına bildirilmesine” karar verdi.

Zeynep Gürcanlı
YAZIYOR

Maliye Bakanlığı, vergi incelemesi ile ilgili açıklama ve haberler nedeniyle Doğan Yayın Holding AŞ aleyhine 100 bin TL manevi
tazminat davası açtı.
Bursa'da geçen Mart ayında 'Eğitimdeki eşitsizliği' protesto etmek için düzenledikleri basın toplantısında 'Ampulsün Sen Tayyip',
'AKP'nin imamı öğrencinin düşmanı' gibi sloganlar atan 4 kişi, 11'er ay 20 şer gün hapis cezasına çarptırıldı. Basın
toplantısından sonra 'Başbakana hakaret' suçundan haklarında Bursa 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde ceza davası açılan
tutuksuz sanıklardan Öğretmen Betül Öztürk (31), Hasan Özaydın (49) ile Üniversite öğrencisi Berna Özaslan (19) ve Halk
Evleri Genel Merkezi Üyesi Mehmet Emre Battal'ın (38) yargılanmaları tamamlandı. Karar aşamasına gelen son duruşmada
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mahkeme yargıcı, kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen sanıklara, 11'er ay 20'şer gün hapis cezası verdi. Mahkeme
verilen bu cezaları daha sonra erteledi.
Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, artık hiç kimsenin telefonda rahatça konuşamadığını
söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kabul edilen TÜSİAD heyetince görüşme sonrasında yapılan açıklamada, küresel mali
krizin etkilerinin ne şekilde bertaraf edilebileceğine ilişkin tespit ve önerilerin Gül'e sunulduğu bildirildi.
Nişantaşı'nda bulunan bir banka şubesi saat 16.00 sıralarında silahlı bir kişi tarafından soyuldu, saldırgan kaçtı.
MARMARİS Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini yapan bir asker, yerleşim merkezlerine bakan ormanlık arazide, ağaca iple
asılmış halde ölü bulundu. Askeri yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.
ETİLER’deki bir çöp konteynerinde, öldürüldükten sonra gövdesi gitar çantası, başı ise çöp poşetine konulmuş genç bir kadına
ait ceset bulundu.Cesedin 18 yaşındaki Münevver Karabulut'a ait olduğu tespit edildi.
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"Geçinemiyorum" deyip Başbakanlık önünde eylem yapan emekli polisin, aylığının 946 lira olduğunu belirten yetkililer, "Şu anda
30 yıl hizmet veren polisin maaşı 1.842 lira. Emekliye ayrılınca maaşı 946 liraya iniyor. Emniyet Hizmetleri personelinin
maaşında iyileşme sözü yerine getirilmeli" dediler.
Sivas'ta düzenlenen organize suç örgütü operasyonu kapsamında tutuklanan örgütün elebaşının çiftlik evinin bulunduğu arazide
iş makinesiyle yapılan kazı çalışmalarında, 2 adet bıçak, diş ve kemik parçaları ile çok miktarda kadın elbisesi bulundu.
2008'in son çeyreğinde 9.6 milyar dolar zarar açıklayan Amerikan Genaral Motors ek kaynak istedi. Eğer mevcut borç yükünü
kapatamazsa iflaslarını isteyebileceklerini duyurdu.
Türkiye tarihinin en büyük şans oyunu rekora gidiyor. Süper Loto'da bu hafta da 6 bilen çıkmayınca 34 milyon lira haftaya
devretti. Şimdi 40 milyon lira hayalleri süslüyor.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin kaçak Kur'an kurslarına af niteliği taşıdığı iddiasıyla TCK'nın ilgili maddesinin
iptaline yönelik başvurusunu reddetti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Kişilik haklarına saldırıda bulundukları” iddiasıyla CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a 50'şer
bin TL'lik iki ayrı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ise 50 bin TL'lik manevi tazminat davaları açtı.
Moda'da PTT şubesi silahlı 2 kişi tarafından soyulmak istendi. Son bir ayda 8 PTT şubesi soyulmuştu.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklu emekli Albay Arif Doğan hastaneye kaldırıldı.
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İZMİR'de Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fakirlik belgesi getirenlere ‘200 TL yardım
dağıtılacağı' söylentisi yayılınca muhtarlıklar ve belediye binalarının önünde izdiham yaşandı. Derleyenin notu: Düştüğün,
düşürüldüğün durumdan da artık utanmaz oldun.
ABD'nin, 31 Martta yapılması planlanan uluslararası Afganistan konferansına İran'ı da davet edeceği bildirildi.
Finans çevrelerinin gözde dergisi The Economist, küresel krizi değerlendirdi ve "Domino Teorisi"ne göre dibe vuracak 17 ülkeyi
şöyle sıraladı...
İngiliz dergisi The Economist'in son sayısında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 yükselen ekonomi için çok ilginç bir risk
değerlendirmesi yer aldı. The Economist'te yayımlanan “Domino Teorisi” başlıklı analizde, “Hastalığın yayılma sırası kimde”
sorusu yöneltildi. Analizde, “Duvar üstünde on yeşil şişe/bir yeşil şişe kazaren düşerse (Ten green bottles sitting on the
wall/And if one green bottle should accidentally fall)” diye başlayan İngiliz çocuk şarkısına atıfta bulundu.
Analizde, 2009'da cari açığın milli gelire, kısa vadeli borçların rezervlere ve kredilerin mevduata oranına ilişkin tahminlere
dayanarak yapılan risk derecelendirmesinde Türkiye 17 ülke içinde 8'inci sırada yer aldı.
EN RİSKLİ İLK 5 ÜLKE
The Economist'in son sayısında yer alan değerlendirmede, söz konusu makro göstergelere ilişkin tahminlere göre sırasıyla
Güney Afrika, Macaristan, Polonya, Güney Kore, Meksika en riskli ülkeler olarak sıralandı.
TÜRKİYE 8. SIRADA
Bunları Pakistan, Brezilya ve Türkiye izledi.
Daha sonra Rusya, Arjantin, Venezuella, Endonezya, Tayland, Hindistan, Tayvan, Malezya geldi.
Çin ise 17 ülke içinde riski en düşük ülke olarak son sırada yer aldı.
TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER
2009 için yapılan tahminlerde Türkiye'nin cari işlemler açığının gayri safi yurt içi hasılasına oranı yüzde 2.3, kısa vadeli
borçlarının rezervlerine oranı yüzde 70, banka kredilerinin mevduat hacmine oranı yüzde 83 olarak öngörüldü. Bu tahminlere
göre Türkiye, risk sıralamasında 17 ülke içinde 8'inci oldu. Derleyenin notu: Mali durumları incelediğinizde pek de haksiz
sayılmazlar. Ekte yer alan Türkiye ve AKP belgesini inceleyin lütfen.
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SEÇİM bölgesi Mersin'de, gezi ve incelemelerde bulunan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, sokakta emekli bir memurun tepkisiyle
karşılaştı. Tüzmen, ‘Ülkeyi batırdınız' diyen vatandaşa, ‘Ben seni seviyorum' karşılığını verdi. Derleyenin notu: Allah cümlemizi
böyle sevgiden korusun!
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İngiltere'de yayımlanan haftalık siyaset ve ekonomi dergisi The Economist, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Turgut Özal'dan
sonra gelen en karizmatik lider olduğunu iddia etti.
ABD'de tarım dışı istihdam rekor düzeyde azaldı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Şubat ayı işsizlik oranı, 651 bin kişilik
artışla, yüzde 8,1 düzeyine yükseldi.
Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP’nin kalelerinden Artvin’de, Deniz Baykal’ın mafya ve çetelerle mücadeleyi engellemeye çalıştığını
savundu. Erdoğan, Ergenekon davasına üstü kapalı atıfta bulunarak, Baykal’a şöyle seslendi: "Belki bunun ardından senin
bilmediğin şeyler çıkacak. Bekle, sabırlı ol. Suç sabit olmadıkça, ’Sen suçlusun’ diyemezsin." Derleyenin notu: Klasik Türk filimi,
senaryo yazılmış. RTE bilmeyecekte biz mi bileceğiz!?
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan, hangi hastanede tedavinin yapılacağını belirlemek için
Allah’tan yardım istediğini ve içine Cleveland’ın doğması üzerine ABD’ye gittiklerini söyledi.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında ek ifadeleri alınmak üzere dün polis zoruyla Ankara'dan İstanbul'a getirilen ve
sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay
ile Neriman Aydın anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
Uluslararası piyasalarda dün GM ile başlayan sarsıntı bugün de etkisini hissettirdi. Güne 1.7750 TL rekor seviyesi ile başlayan
dolar, öğleye doğru 1.79 TL ile ikinci rekorunu kırdı.
Tekirdağ Müftüsü Ahmet Okutan hakkında, devletin resmi kurumu olan Diyanet Eğitim Merkezi’nde AKP’nin
propagandasını yaptığı ve yaptırdığı iddiası savcılık soruşturma başlattı. Derleyenin notu: Din, siyaset ve para iç – içe…
ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, bu gece geç saatlerde Ankara’ya gelecek, yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile görüşecek.
Görüşmelerin iki ana konusu Ortadoğu barışı ve Afganistan.
Türk yetkililerin Clinton’a ana mesajı da hazır; “Ortadoğu’da domino çöküyor. Dikkat!”
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Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Kuzey Çevre Yolu Batıkent sapağında, iki kadın ve bir erkek çocuğun cesedi bulundu. İki kadın ve
erkek çocuğun olay yerine getirilerek kafalarına tek kurşun sıkılarak öldürüldüğü öğrenildi.
Meteoroloji yetkilileri, dün akşamdan itibaren Libya üzerinden gelen tozun İzmir'de bulanık bir havaya neden olduğunu belirtti.
ADALET ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Adana'da yapacağı miting alanını süsleyecek balonlar, PTT binasında şişirildikten sonra
binanın bahçesinde iplere bağlandı. Derleyenin notu: Hani devlet imkanları kullanılmıyordu?
İşsiz kalan, çaldığı tüm kapılardan olumsuz yanıt alan İzmirli deri işçisi 45 yaşındaki Ali K., Konak Meydanı'nda
çırılçıplak soyunup protesto gösterisi yaptı. Zorlukla yatıştırılan iki çocuk babası, artık yolun sonuna geldiğini
söyledi. Ali K. tek isteğinin çocuklarının kendisini anlaması olduğunu dile getirdi. Derleyenin notu:!!!
Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bizim boş laflarla, anlamsız polemiklerle işimiz olmaz. Bizim amacımız bu
milletin yüzünü yeniden güldürmek, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaktır” dedi.
Metrobüs açılış töreninda başbakan konuşurken partililer "Son Osmanlı Padişahı I. Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bir pankart
açmıştı. Bu padişah pankartı büyük tepki çekmişti. Başbakan bugün Şanlıurfa mitinginde bu pankartı hazırlayan kendi
partililelerine ve eleştiren muhaliflere seslendi: Demokraside saltanat yok, padişahlık, krallık, şeflik de yok.
Hurşit Tolon'a ait olduğu öne sürülen konuşmalarla ilgili olarak avukatı İlkay Sezer, “Yapılan bir elektronik sahtekarlığıdır.
Konuşmaların Hurşit Tolon'la ilgisi yok” dedi.
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Aytaç, üniversitede 591 kız öğrenci arasında yaptıkları araştırmada,
öğrencilerin yüzde 86.9'unun kampüs içinde cinsel tacize uğradıklarını belirttiklerini kaydetti.
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Yerel seçimlere sayılı günler kala meydanlar ısındı. Liderler Türkiye'nin dört bir yanında halka hitap ediyor. Başbakan Erdoğan
bugün Hatay ve Adana'da, CHP lideri Baykal Malatya'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da, SP Genel Başkanı Numan
Kurtulmuş ise Kütahya'daydı.
Diyarbakır'da şubesi bulunmayan Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSRA) Diyarbakır'da bir düğün salonunda
düzenlenen ve Diyarbakır valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da katıldığı resmi nikah töreninde şanslı çiftlere beyaz eşya dağıtıldı.
Başkentte otoyol kenarında, iki kadın ile bir erkek çocuğunun, başlarından birer kurşunla vurulmuş cesetleri bulundu. Bu 3
cesedin hemen yakınında bir ceset daha bulundu. Cinayeti işlediği iddia edilen zanlı yakalandı. Zanlının Okkalı ailesinin akrabası
olduğu öğrenildi.
KARA Kuvvetleri'ne ait AH- 1 Kobra tipi helikopter bugün öğleden Malatya'dan Ankara'ya giderken Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi
yakınlarında düştü. Helikopterde bulunan Pilot Üsteğmen Faik Şimşek ve Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit'in şehit oldukları
açıklandı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 30 Ocaktan beri kayıp olan 24 yaşındaki Samet Zafer'in av tüfeğiyle öldürüldüğü, cesedinin dolu bir
mezar kazılmak suretiyle başka bir kişinin üzerine defnedildiği belirlendi.
Ankara Devlet Opera ve Balesi emekli sanatçılarından Nevzat Çidamlı vefat etti.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi beyaz eşya dağıtan Tunceli Valisi'ne sahip çıkıp, “Valimizi Baykal'a yedirmem”
dedi.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, TRT Şeş'i kendilerinin istediğini, ancak bunun siyasi malzeme olduğunu belirterek, “Birliğimizi,
beraberliğimizi, kardeşliğimizi dağıtmak için çeşitli oyunlar oynanıyor” dedi.
Turkcell Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hacettepespor'u 3-2 mağlup etti.
Yaz saati uygulamasının kaldırılıp kaldırılmaması tartışılıyordu. Bakanlar Kurulu kararını verdi ve saatler 1 saat ileri alınacak.
Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni dönem... Çiçeği burnunda ABD yönetimi en önemli ismini Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı
Türkiye'ye gönderdi. Clinton, Ankara'da canlı yayında konuştu, Türkiye'nin bölge lideri olduğunu söyledi ve Obama'nın bir
mesajını getirdim dedi. İşte o mesaj: Obama bir ay içinde Türkiye'ye gelecek.
8
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Milli atlet Alemitu Bekele Degfa, 30. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 3 bin metrede 08:46.50'lik derecesiyle
Türkiye rekoru kırarak, Avrupa şampiyonu oldu.
BATMAN Belediye Meclisi, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in adının, verildiği bulvardan kaldırılarak, yerine ‘Zilan
Bulvarı' adının verilmesini kararlaştırdı.
AKP Manisa İl Başkanlığı'nın, MHP'nin mitingine katılımın az olduğu iddiasıyla yaptığı basın açıklamasında
sunduğu, kendi mitinglerindeki kalabalığı gösteren fotoğraflar şaşkınlık yarattı. Dağıtılan 4 gün önceki AKP
mitinginin fotoğrafında, bilgisayarda photoshop programında klonlama tekniğiyle insanların çoğaltıldığı ortaya
çıktı. Olayı ‘skandal' olarak niteleyen MHP İl Başkanı Mesut Bayram Laçalar, “Bunların iyice gözü dönmüş.
Kaybedeceklerini anlayınca gerçekleri örtbas etmeye çalışıyorlar” dedi.
İZMİR'in Alsancak semtinde, kavgaya karıştıktan sonra polis ‘dur' ihtarına uymayarak kaçtıkları, yakalanınca milletvekili yakını
olduklarını söylerek polisleri sürgün ettirmekle tehdit ettikleri öne sürülen tanınmış işadamlarından Semih B.'nin oğlu, ehliyetine
alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle el konulan 22 yaşındaki S.B. ve arkadaşı, 24 yaşındaki S.K. gözaltına alındı. Yakınlarının
haber vermesi üzerine, AKP Milletvekili ve İzmir Ticaret Borsası eski Başkanı Tuğrul Yemişçi de sabah saatlerinde karakola geldi.
3 saat karakolda kaldıktan sonra ayrılan Yemişçi, “Polislere kızdığım doğru değil ama size kim söylediyse ismini verin bize de”
dedi. Derleyenin notu: !?!?!?
THY'nin İstanbul- Kayseri seferini yapan uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle Nevşehir'e indi.
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DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi'ne bağlı Altay Köyü'nde, sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelanda, toprak damlı bir ev
çöktü, göçük altında kalan 5 kardeşten yaşları 1 ile 10 arasında değişen 4'ü öldü. Olayda evin bir başka odasında bulunan annebaba yara kurtulurken ağır yaralanan Kerem Tekin, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AKP Ağrı Milletvekilleri, 29 Mart yerel seçimler için gittikleri seçim bölgelerinde halkın beklenmedik tepkisi ile karşılanarak
yuhalandı.
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde nehirde balık tutan bir balıkçının ağlarına takılan poşetten 2 el bombası, 1 sis bombası ve 1
tabanca çıktı.
ELAZIĞ'da, AKP'li 1600 kişi partilerinden istifa etti. AKP'nin Gençlik Kolları eski üyesi Özkan Aksöz, yerel seçimler öncesinde
aday belirleme sürecende gerek teşkilatların gerekse tabanın taleplerinin dikkate alınmadığını belirterek, “Tepki olarak istifayı
uygun bulduk” dedi.
9
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SURİYE üzerinden gelen toz bulutları Güneydoğu'yu etkisi altına alırken, görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü Şırnak'ın
Cizre İlçesi'nde okulların tatil edilmesine neden oldu.
ABD Başkanı Obama'nın Yunanistan'dan önce Türkiye'yi ziyaret edecek olması, ülkede soğuk duş etkisi yaptı.
GAZİANTEP'te okulun istediği 2 TL temizlik parasını götürmediği için 6'ncı sınıf öğrencisi Ersin K.'nin koluna öğretmeni Ebru K.
tarafından temizlik parasının kısaltılmışı olan ‘TEM PAR' yazıldığı ileri sürüldü. İşsiz olduğu için çocuğunun temizlik parasını
ödeyemediğini belirten baba 40 yaşındaki Ahmet K., “Bu mu insanlık? Öğretmenler hiç yoktan anlamıyorlar mı? Cebimde 2 TL
olsa vermezmiyim ?” dedi. 
7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren yoğun bakımdan çıktı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'le telefonda Filistin'i görüştükleri belirtildi.
Ankara 10. İdare Mahkemesi, 28-29 Haziran'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nin 2 sorusunu iptal etti.
BOTAŞ kuyularında sürdürülen kazıda iki kemik bir de fanila parçası bulundu.
Adana, Kamyon ile tarım işçilerini taşıyan 2 servis minibüsü çarpıştı: 40'a yakın yaralı var.
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Türkiye, ocak ayında sanayi üretiminde gerçekleşen yüzde 21.3'lük düşüş ile dünyada sanayisi en fazla eriyen ikinci ülke oldu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bir araya geldi
Devlet Bakanı Mehmet Aydın, TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik Dergisi'nin bu ayki kapağında değişiklik yapılmasına ilişkin olarak,
“TÜBİTAK, bilimin önündeki bütün kapıları açmak için vardır, bilime sansür koymak için değil” dedi.
Türkiye'nin cari dengesi uzun bir aradan sonra ocak ayında ilk kez fazla verdi. Geçen yılın Ocak ayında 4 milyar 149 milyon
dolar açık veren cari işlemler dengesi, bu yılın aynı ayında 291 milyon dolar fazla verdi. Dış ticaret açığının azalması ve cari
transferlerden kaynaklanan net girişlerdeki artış ödemeler dengesinde fazla vermesini etkiledi. Aylar itibariyle en son 2004
yılının Eylül ayında 233 milyon dolar fazla veren cari işlemler dengesi, yaklaşık dört buçuk yılın ardından ilk kez Ocak ayında
fazlaya geçti.
Ümraniye'de ele geçirilen bombalarla başlayan ve genişletilerek sürdürülen Ergenekon soruşturmasında ikinci iddianame
hazırlandı ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İkinci iddianame 1909 sayfadan oluşuyor ve 77 şüpheli
hakkındaki iddiaları kapsıyor. İddianamede ayrıca Sivas Katliamı ve Gazi olaylarının Ergenekon ile bağlantılı olduğu yazıyor. 5
bölümden oluşan iddianamede 12 kişi örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyor.
Başbakan Erdoğan partisinin Elbistan mitinginde konuştu. Erdoğan'ın ekonomik sıkıntıları kabul ettiği ve Mahsuni'nin şiirini
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okuduğu. Aşık Mahsuni'nin şu dörtlüğü çok güzel:
Milletin sırtından doyan doyana
Bunu gören yürek nasıl dayana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi
DİYARBAKIR'da terk edilmiş halde bulunan bir minibüs içerisinde çıkan bomba ve patlayıcılarla ilgili soruşturma faili meçhul
dosyalar arasına alınırken, ele geçen mühimmat da ‘bulundurulması tehlike arz ettiği' gerekçesiyle savcılık kararıyla imha edildi.
Bugün Bağcılar'da 41 yaşındaki Oya Ertaç'ın boğazının kesilerek öldürülmesinin ardından, aynı olay Taksim'de de yaşandı.
İstanbul'un üstüne çöken “CB" bulutları Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na yaklaşan uçakları olumsuz etkiliyor.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) bugünkü toplantısında bazı ilçe başkanları görevlerinden alındı.
11
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Türkiye, İsrail, Suriye, Filistin, İran, Pakistan ve Afganistan'ın ardından bu kez pasifik Asya'ya el attı. hala Kendilerini
Osmanlı'nın torunları olarak gören Filipinli Müslümanlar devletle aralarındaki barış görüşmelerini Türkiye'de yaptı. Önce, İsrail
ve Pakistan Dışişleri Bakanları'nın bir araya getirilmesi. Ardından İsrail ve Suriye arasındaki aracılı görüşmelere ev sahipliği,
Pakistan-Afganistan zirve toplantısı... Ve son olarak da, Filipinler barış görüşmeleri…. Türkiye'nin, sessiz sedasız, Filipinler'de
Müslüman gerillalar ile hükümet arasındaki barış görüşmelerine de ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye'den yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta Hint Okyanusu'ndaki Acehli Müslümanlar'ın Türkiye ile bağlantısı yüzyıllar
öncesine dayanıyor. Aceh, Sumatra Adası'nın kuzeybatıya doğru uzanan kuzeyine verilen bölgenin ismi. Bugün Endonezya'dan
ayrılmak için mücadele eden ve ordunun sert müdahalesi ile dünyanın gündemine oturan Aceh'teki Müslümanlar'ın atalarının
imdadına Kanuni Sultan Süleyman yetişmişti. Portekizliler'e karşı mücadele ederken İstanbul'a elçi gönderen Aceh Sultanı
Alaattin, "Buralarda hutbeler sizin adınıza okunuyor" diyerek Sultan Süleyman'dan yardım istemişti. Yardım taleplerine kulak
tıkamayan Kanuni, okyanus üzerinden yeniçeri, levent, topçu ve stratejik malzeme gönderdi. Türk yardımıyla Portekizliler'e
üstünlük sağlayan Aceh, Güneydoğu Asya'nın en güçlü devletlerinden biri oldu. Bazı kaynaklara göre yardımı gönderen Osmanlı
Padişahı II. Selim'dir. Alaattin bu zaferden sonra dört gemi dolusu karabiberi İstanbul'a gönderdi. Aceh'e giden Osmanlı
denizcileri burada kalarak Acehli kızlarla evlendiler. Türk-Aceh ilişkileri 17. yüzyıla kadar devam etti. Bu yüzyıldan sonra ise
ilişkiler sona erdi. Bugün o bölgede kendilerinin bölgeye gelen levendlerin torunları olduğunu söyleyenler azımsanmayacak
kadar çok ama aralarında Türkçe bilen yok. Acehliler'in, Osmanlı'ya duydukları sevgiyi hiç bitmemiş. Hatta bayraklarını bile
seçerken bu sevgileri etkili olmuş. Kırmızı üzerine beyaz, ay yıldız bulunan bayrağın bizim bayrağımızdan tek farkı alt ve üst
kısmından birbirine paralel siyah çizgi geçiyor olması. Burak ARTUNER
Amasya'da kadın çiftçilerin 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor' yarışmasında birinci gelen Yurdagül Akgül, ödülünü Vali
Celalettin Lekesiz'in eşi Zehra Lekesiz'in elinden alırken "Ahır kokabilirim'' dedi. Bayan Lekesiz ise "O zaman daha
sıkı sarılayım'' diye cevap verdi. 
VAN'ın Başkale İlçesi Böğrüpek Köyü yakınlarında donarak öldükleri belirlenen 3 erkek cesedi bulundu. Cesetlerin yurda kaçak
yolla giriş yapan kişilere ait olduğu sanılıyor. Derleyenin notu: Umut, ekmek parası ve kader!
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BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Aydın'da AKP mitingi sonrası konvoyu geçerken ‘Allah cezanızı
seçimde verecek' diye seslendiği gerekçesiyle gözaltına alınıp 3.5 saat sonra ailesine teslim edilen 13 yaşındaki
M.S.Ö.'nün “Başbakan ensemi” sıktı diyerek Erdoğan'a yönelik şok suçlaması, yargıya taşındı.
Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Toroslar'dan geçişi 1,5 saatten 20 dakikaya indirecek Kemerhisar-Pozantı Otoyolunun
yarın açılacağını açıkladı. Turhan, otoyol için 700 Milyon Dolar harcandığını belirterek, "Bölgede üretilen tarım ürünleri bundan
sonra güvenli ve kısa bir sürede taşınacak" dedi.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yüklendi. Erdoğan, “Baykal'ın
artık kimyası bozuldu herhalde. Saldırgan bir yapıya girdi. Devamlı hakaretler, hakaretler. ‘Ergenekon'un avukatıyım' diyor.
Sayın Baykal, sen zaten geçmişten bu yana bu tür şeylerin avukatlığını yaptın. Geçmişte de Elmalı Hazineleri'ni kaçıranların
avukatlığını yaptın” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran ile ABD arasında arabulucuk yapılmasıyla ilgili olarak "ortada hakkaniyet ve
saygı varsa, arabuluculuğa gerek kalmaz" yorumunda bulundu.
Danıştay, Vatan gazetesi ile ilgili Rekabet Kurulu kararının koşullara ilişkin kısmının yürütmesini durdurdu.
DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, partilerinden korkulduğunu iddia ederek, “Sistemi teşhir ettiğimiz için, bunların
karşısında çözüm önerleri sunduğumuzda bize teröristsiniz diyorlar. Ben de diyorum ki sizin bizi terörist olarak görmeniz bizim
için onurdur ve gurur duyuyoruz. Sizin gibi zalim olacağımıza, sizin gibi mazlumların sırtından geçineceğimize halkımızla birlikte
hakkımızın ve özgürlüğümüzün mücadelesini veririz. Varın siz bize terörist deyin. Hiç önemli değildir” dedi.
ESKİŞEHİR'de Çevreyolu 1'inci Hava Kuvveti Komutanlığı yakınlarında yol kenarına bırakılan 2 çanta içerisinde askeri cihaz ve
evraklar çıktı.
BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün belirlemelerine göre, bugün saat 19.26'da,
merkez üssü Muş'un Bulanık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in Gaziantep'te katıldığı parti toplantısında salona giren inşaat işçisi 46 yaşındaki
Hüseyin Aymaz, elindeki kerpeten ve keseri sallayıp, “Açım, işsizim” diye bağırdı.
12

Mart

2009

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, iç talebin canlanması için memur ve emekliye verilmesi düşünülen ikramiye konusuna
olumlu yaklaştığını belirterek, “Önümüzdeki günlerde ekonomi koordinasyon kurulunda bunu arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Tabiî
ki ben de böyle bir öneriye sıcak bakıyorum. Ticaret hayatının mutlak suretle canlı ve diri tutulması gerekiyor” dedi.
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in "IMF anlaşmazılık konusunda esneklik göstermeye başladı" açıklamasının ardından bir
açıklama da IMF'den geldi: "Yeni öneriler ilettik, görüşmeye hazırız". IMF'den gelen açıklamayla birlikte dolar 1.75'li
seviyelerden bir anda 1.71 sınırına kadar geriledi. Dolar saat 16.54 itibariyle 1.71 TL'den el değiştirdi.
DİYARBAKIR'da Erdoğan'ın yakasındaki bayrak rozeti nedeniyle AKP'nin afişlerinin toplatılması kararı verildi. Polis afişleri henüz
toplamaya başlamadan, partililer siyah bantlarla afişteki rozet bölümünü kapattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mart
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yerel seçimlerinde ‘Mutlaka istiyorum' dediği Diyarbakır'da bilboardlara asılan seçim afişlerine toplatma kararı alındı. Başbakan
Erdoğan'ın yakasında Türk Bayrağı rozetinin bulunduğu ve üzerinde ‘İşimiz hizmet, gücümüz millet. Herşey Türkiye için' yazılı
binlerce afiş Diyarbakır'ın değişik noktalarındaki bilboardlara asıldı.
Mustafa Balbay, Neriman Aydın ve Levent Ersöz'ün ikinci Ergenekon iddianamesinde sanık olarak yer aldığı ifade edildi.
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde 1990'lı yıllarda kayıpların öldürülüp cesetlerinin kuyulara atıldığı iddialarının ardından Silopi
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle başlatılan kazı çalışmalarında, bugün de yanmış elbise parçaları, bir tutam saç ile 9 ayrı
kemik parçası bulundu.
13
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Ankara'da 650 bin alacak için icra takibi başlatıldı. İcraların yarısı kredi kartları ile bankalardan çekilen kredilerin
ödenmemesinden kaynaklanıyor.
ANTALYA Korkuteli'de kamyonun altına giren otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.
Soyguna karışan iki soyguncudan biri kaçamadan çaldığı parayla birlikte yakalandı.
Genelkurmay İletişim daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, bu sabah ''İyi ki bu paşalarla savaşmamışız'' diyen Meclis eski
Başkanı Bülent Arınç'ın sözlerini 'önyargılı' ve 'saptırıcı' bulduğunu belirtmişti. Arınç'tan Genelkurmay'a jet hızıyla sert bir yanıt
geldi.Arınç, ''Ben kimsenin emir eri değilim'' dedi. Derleyenin notu: Ey şanlı Türk ulusunun muzaffer ordusu, sen ne hallere
düştün! Atatürkçülüğü Katletme Partisi ve ordu düşmanları iş başında…
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin geçtiğimiz günlerde sarf ettiği ve çok tartışılan, iktidar partisinden olmayan belediyenin hizmet
alamayacağı yönündeki sözlerini tekrarladı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “Ergenekon” davasının tutuklu sanıklarında Vatan Bölükbaşoğlu ve Hüseyin Gazi Oğuz'un
tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, ikinci iddianamenin incelenmesi nedeniyle duruşmayı 30 Mart 2009 tarihe bıraktı.
Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emekli Albay Mehmet Ülger ve Uzman Çavuş Mehmet Çolak adli kontrolle
serbest bırakıldı.
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde, 1990'lı yıllarda kaybolan kişilerin cesetlerinin kuyulara atıldığı iddiaları üzerine başlatılan kazı
çalışmalarında, bugün 5 kemik parçası ile 1 çorap bulundu.
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MERSİN'de kullandığı krediyi ödeyemeyip, icralık olan 45 yaşındaki çiftçi Şükrü Koca, ödeme taahhüdünü de yerine
getirmeyince 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine konuldu.
Başbakan Erdoğan, yarın İstanbul'da Irak Cumhurbaşkanı Talabani ile görüşecek
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, başkentte, “kendisini karalamak” amacıyla on binlerce
korsan kaset dağıtıldığını belirterek, “Daha önce Keçiören Belediye Başkanı Altınok'u tasfiye etmek için iğrenç görüntüleri
hazırlayan kim ise şimdi de bu yalan belgesini hazırlayan da odur” dedi.
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Çağlayan ve Kadıköy İskele meydanları'nda, 15 Mart'ta yapılacak açık hava toplantıları nedeniyle bazı cadde, sokak ve noktalar
gerektiğinde kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.
Yurdun büyük bölümünde, bu geceden itibaren 16 Mart gecesine kadar “zirai don” beklendiği bildirildi.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, 49 yaşındaki Sacide Durmaz, 3 yıl önce “Ben evimi satıyorum. Buradan gideceğim. Seninle
birlikteliğimiz sona erdi” diyerek kendisini terkeden 16 yıllık nikahsız eşi Tahir Dönmez'e tazminat davası açtı. Davalı Tahir
Dönmez'in avukatı bu kararı temyiz etti. Çorlu 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29 Ocak 2008 tarihindeki kararı Yargıtay
3'üncü Hukuk Dairesi tarafından 19 Şubat 2009 gün onandı.
CHP Antalya Merkez Muratpaşa İlçe Başkanı Ercan Erkan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı AK Parti
seçim afişinin toplatılması istemiyle Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Ercan Erkan, seçimlerde kullanılacak propaganda
malzemelerinde Türk bayrağı ile dini içerikli sembollerin kullanılmasının yasak olduğunu, Yüksek Seçim Kurulu'nun da bu
konuda kararları bulunduğunu ifade etti.
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Kahramanmaraş'ta bir şirketin bayisinin deposunda bulunan 1500 ton amonyum nitrat gübresinin çalındığı bildirildi.
TUNCELİ'de yerel seçim öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ‘seçim yatırımı' olarak nitelenen yapılan beyaz eşya
yardımının yankıları sürerken, Diyarbakır'da da Vali Hüseyin Avni Mutlu'nun imzasını taşıyan matbu bir mektup mahalle
muhtarlıkları aracılığıyla yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara gönderildi. Vali Mutlu'nun yerel seçim öncesi birçok aileye
gönderdiği 'mektupta' yoksul ailelere 1200 lira para ile beyaz eşya yardımı yapılacağı sözü verildi. Derleyenin notu: Onun için
paytak Reco benim vali’im diyor!
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci göz önünde bulundurularak, 2009-2014
yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan “Yargı Reformu Stratejisi Taslağı”na, Yargıtay ve Danıştay görüşünü bildirdi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Başbakan diyor ki ‘Baykal 3011'de Başbakan olur'. Şimdi adam olamayanlar 3011 yılında da
adam olamazlar. Önemli olan Başbakan olmak değil, adam olmak. Adam gibi adam olmaktır. Televziyonlardan kaçmamak,
doğru konuşmak, dürüst konuşmak, hesap vermek” dedi.
Irak Devlet Başkanı Dünya Du Forumu'na katılmak üzere İstanbul'a geldi.
GAZİANTEP'in Nizip İlçesi yakınlarında meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 14 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi de yaralandı. 2
kazanın da yolun yağış nedeniyle kaygan olması ve hatalı sollamadan kaynaklandığı belirtildi.
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Bilim adamları buldukları yeni bir enzim sayesinde şişmanlığın önüne geçiyor.
ÇORUM'un Sungurlu İlçesi'nde tekstil fabrikası kuran Karahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karahan, tesiste çalıştıracak
işçi bulamayınca belediye hoparlöründen anons yaptırmaya başladı. 
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12 Eylül döneminde idam edilen Ramazan Yukarıgöz'ün, idamından önce ailesine yazdığı son mektubu, 26 yıl sonra annesine
teslim edildi. Derleyenin notu: Güler misin, ağlar mısın?
ABD, geçen ay Irak üzerinde insansız bir İran uçağını düşürdüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.
Akbank, son günlerde internet üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı müşterilerini e-posta ile uyarıyor.
Akbank'tan yapılan açıklamada, son günlerde Akbank ismi ve görseli kullanılarak müşterilerine dolandırıcılık (phishing) epostaları gönderildiği belirtildi.
SPORDAN Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak KPSS ile bu yıl içinde sözleşmeli ve
kadrolu memur olmak üzere yaklaşık 100 bin personel alınacağını söyledi.
TÜRKİYE'nin ilk inşa edilen demiryolu olan Aydın- İzmir arasındaki hattaki yenileme çalışmalarının ardından, Aydın Garı'nda
düzenlenen törenle ilk sefer yapıldı. İstasyon şefi şapkası takan AKP Aydın Milletvekili Atilla Koç, ‘Ray Otobüs'ün İzmir'e hareket
komutunu verdi. Saatteki hızı 140 kilometreye kadar çıkan ‘Ray Otobüs', eskiden 4.5 saat süren Aydın- İzmir arasını 2 saat 10
dakikada alacak.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 18 Mart Çarşamba günü Londra'da yapılacak G-20 İş Zirvesi'nde Türk özel
sektörünü temsil edecek.
Başbakan Erdoğan´ın Tekirdağ mitinginde, miting alanına silahla girmek isteyen 1 kişi gözaltına alındı.
ADANA İl Seçim Kurulu, aldığı kararla 2 günden beri şehirde dolaşan ve MHP'den aday olan Aytaç Durak'ın propaganda
ilanlarının bulunduğu belediye otobüslerinin, seçim yasaklarına uymadığı ve ilanların sökülmeleri gerektiğini belirten görüş
bildirdi.
ADIYAMAN'da, Kızılay'ın düzenlediği Afet Zararlarını Azaltma Programı kapsamında din görevlilerine seminer veren, Afete
Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği (AHDER) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, deprem konusunda camilerin çok önemli bir
eğitim yeri olduğunu belirtti. Basın mensuplarının AKP'den Bakırköy Belediye Meclis üyesi adaylığıyla ilgili sorularını da
yanıtlayan Prof. Dr. Işıkara, “AK Parti bu ülkenin yasal bir partisi midir? Evet. Kimse inkar eder mi? Artı bir de yüzde 47 oy
almış mıdır? Evet almıştır. Hepimizin hürmet etmesi lazım” dedi. Derleyenin notu: Hocam, hürmet etmek başka bir şey –
vatana, millete ulusun temiz dini duygularını kullanarak ihanet derecesinde aymazlık başka bir şey!
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Konya'nın Altınekin ilçesine bağlı Ayışığı köyü yakınlarında bir eğitim uçağı düştü. Düşen F-4 eğitim uçağında 1 asker şehit
olurken, 1 asker kurtuldu. Kazadan yaralı kurtulan Pilot yüzbaşı Uğur Aydın, şehit olan pilot arkadaşının başında gözyaşı döktü.
Washington Times gazetesinde ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti sert dille eleştirildi. Gazetenin
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köşe yazarlarından Frank Gaffney, “Şeriat'ı kucaklamak mı?” başlıklı yazısında “Sayın Obama, ‘İslam'a saygı
kampanyası' çerçevesinde Nisan başında Türkiye'ye seyahat edecek. Orada ülkeyi İslamlaşma yoluna sokan bir
İslamcı hükümete hürmet edecek” iddiasında bulundu.
TUNCELİ'de güvenlik güçleri, kış aylarında girdikleri sığınaklardan çıkıp seçimler öncesinde eylem hazırlığında olduğunu
belirlediği PKK'lıları etkisiz hale getirmek için şafak vakti hava destekli operasyon başlattı. Tunceli, Pülümür ve Ovacık'ın kırsal
alanları ve derin vadilerde teröristlerin bulunabileceği alanlar Kobra tipi helikopterlerle bombalanırken, yer yer kar kalınlığının 2
metreyi bulduğu stratejik bölgelere arazi şartlarına uygun kıyafetli Jandarma Özel Harekat timleri indirildi.
Malatya'da, Zirve Yayınevinde biri Alman 3 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla tutuklu bulunan sanıkların, olaydan 1 gün önce
üzerlerinde bulunan kuru sıkı tabancanın, olay yerinde ele geçirildiği yönündeki iddialar üzerine haklarında “ihmalde
bulundukları” gerekçesiyle soruşturma açılan biri başkomiser 7 polis, 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
TÜSİAD, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, daha fazla geciktirmeyecek kadar hızlı; ileride telafisi güç sonuçlar doğurmayacak
kadar da özenli bir çalışma ile ele alınması gerektiğini belirterek, yargının, günümüz demokrasilerindeki anlamıyla bağımsız bir
yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde Diyarbakır'dan gelen ekiplerin de desteklediği operasyon kapsamında 1'i PKK itirafçısı 8 kişi gözaltına
alındı.
İZMİR'de, aralarında Dokuz Eylül Vergi Dairesi'nde çalışan memurların da bulunduğu 8 kişinin ATM'de kullandıkları kartlarını
kopyalayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 8 bin TL'yi çekip kayıplara karıştı.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde, TC kimlik numarası taşıyan mühürlü ve imzalı “nüfus kayıt örneğinin aslını”
getiren vatandaşların, üzerinde TC kimlik numarası olmayan resmi belgeyle ibraz etmeleri halinde de oy kullanabileceklerine
karar verdi.
Yurdun, gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesinin beklendiği
bildirildi.
DEVLET Bakanı Mehmet Şimşek işsizlik oranının artmasına ilginç bir yorum getirerek, “İşsizlik niye artıyor bilmiyor musunuz?
Çünkü kriz dönemlerinde daha çok iş aranıyor. Özellikle kadınlar arasında kriz döneminde iş gücüne katılım oranı daha artıyor”
dedi. Derleyenin notu: Ha …, kadın neden iş arıyor çünkü koca işsiz!
Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi'nde işten çıkarıldığı için bunalıma girdiği söylenen bir kişi Alışveriş merkezinin önünde kurusıkı
tabanca ile havaya 3 el ateş etti.
BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde, kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, PTT şubesinin veznesinde masa üzerinde bulunan 16 bin
TL'yi alarak kaçmak istedi. Parayı alan 3 hırsızdan biri tökezleyip düşünce elindeki paranın 13 bin 500 TL'sini düşürdü. Düşen
parayı bırakan zanlılar, yaklaşık 2 bin 500 TL ile kaçtı.
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İstanbul'da bazı semtlere 22 Mart pazar günü elektrik verilemeyecek.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsa Eşme'den boşalan YÖK üyeliğe Sait Bilgiç atadı.
BURSA'da yol kontrolü yaparak üzerlerini aramak istediği 3 kişiden birinin silahlı saldırısına maruz kalan polis memuru 35
yaşındaki İsmail Özbek şehit oldu. Şüphelilerden 1'i gözaltına alınırken, saldırının terör boyutu araştırılıyor.
Akfırat belde belediyesi'nde yapılan yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.Hazırlanan iddianamede,
AKP'li eski belediye başkanı Hilmi Yıldız'ın 342 yıla kadar hapsi istendi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğine uymayanların bunun faturasını ödeyeceğini söyledi.
Euro/dolar paritesinde çok sert hareketler gerçekleşiyor.
Euro, dolar karşısında 1.3695 ile son 10 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.
İçeride ise öğle saatlerinde dolar düne göre yüzde 2 kayıpla 1.6840'a kadar gerilerken, euro yüzde 1.6 artışla 2.2870 TL'ye
çıktı. Ancak gün sonuna doğru dolar yeniden 1.70'in üzerine çıktı, euro ise 2.3220'ye tırmandı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarında 1 puan indirim yaptı. Buna göre banka, gecelik borçlanma faiz
oranını yüzde 11,5'den yüzde 10,5'e, borç verme faiz oranını da yüzde 14'den yüzde 13'e çekti.
Ergenekon soruşturması kapsamında 1 Temmuz 2008 tarihinde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan ardından da
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilen Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer, bugün Beşiktaş'taki İstanbul
Adliyesi'ne gelerek yazılı basın açıklaması dağıttı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; Niğde, Hatay ve Mersin mitinglerindeki konuşmalarında, “katlanılması ve tahammülü mümkün
olmayan hakaretlerde bulunduğu” iddiasıyla, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal aleyhine 100'er bin TL'lik 2 ayrı manevi tazminat
davası açtı.
Yunanistan'da merkez üssü Girit adası açıkları olan, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildiği
bildirildi.
İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde kurulu TÜPRAŞ Rafinerisi'ndeki soğutma kulelerinde yangın çıktı. Ölen ve yaralanan olmazken,
yangınla birlike ilçenin üzerini siyah dumanlar kapladı. Alevler, kısa sürede söndürüldü.
Saadet Partisinin, Kağıthane 1. İlçe Seçim Kurulunun 22 Martta Çağlayan Meydanı'nda CHP, BBP ve partilerinin miting
yapmasına ilişkin aldığı kararın kaldırılması için İstanbul İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, “Türkiye'nin sorunları var. Ama çözüm üreten, bir takımı var. Ve bu takım birçok konuda,
başbakanımızın liderliğinde bu başarıyı ortaya koymuştur” dedi. Derleyenin notu: ay, gülmekten katılacağım!
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Merkez Bankası'nın dünkü 1 puanlık faiz indiriminin ardından güne yükselişle başlayan dolarda yön terse döndü.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisini canlı yayında tartışmaya davet eden Deniz Baykal'ı, Mehmet Ali Erbil'le televoleye
çıkmaya davet etti. Derleyenin notu: Recep Tayyip’e yakışan bir açıklama.
Başbakan Erdoğan'ın dış politika başdanışmanı Ahmet Davutoğlu, Washington'dan sürpriz bir açıklama yaptı. Davutoğlu, ilk kez
Bush yönetimiyle Ankara arasındaki sorunu açıkladı:
SURİYE.
Şimdi siyasi kulislerde bu sorunun detayları tarışma konusu oldu.
Eski Başkan Bush döneminde ABD ile bazı fikir ayrılıklarının bulunduğunu; bunun bir örneğinin Suriye konusunda yaşandığını
anlatan Davutoğlu, şimdi ise yeni Başkan Obama yönetimiyle Türkiye'nin politikalarının hemen hemen tamamen paralellik
taşıdığını kaydetti.
AKP'nin Tekirdağ mitingi sırasında Başbakan'a suikast iddiasıyla gözaltına alınan M.A. "Başbakan'ı öldürmeye teşebbüs ve
ruhsatsız silah bulundurma" suçlamasıyla tutuklandı.
İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek Nevruz kutlamaları dolayısıyla bazı cadde, sokak ve noktalar araç trafiğine kapatılacak.
Emlakçılar Odası eski Başkanı Keramettin Uçak'ın intihardan önce bıraktığı mektuplara dayanılarak Adapazarı Şeker Fabrikası'na
ait 95 dönümlük arazinin satışına yönelik başlatılan soruşturma tamamlanarak 52 kişi hakkında dava açıldı. Sakarya vali
yardımcısının da 45,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Bursa'da, geçen çarşamba günü kimlik sorup çantasını aramak isteyen polis memuru İsmail Özbek'i tabancayla vurarak öldüren
yasadışı MLKP örgütü üyesi Ender Bulhaz Aktürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘Görevli memuru öldürmek,
ruhsatsız silah taşımak ve yasadışı örgüt üyesi olmak' suçlarından tutuklandı.
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Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın “Bizim Nazım ile ilgili yaklaşımımız onun sırtından para kazanma gayretinde olanlarınkinden
daha önemli” sözlerine Fazıl Say yanıt verdi.
Ünlü müzisyen Fazıl Say, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın “Bizim Nazım ile ilgili yaklaşımımız onun sırtından para kazanma
gayretinde olanlarınkinden daha önemli.” şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Say, "Sanatımı para için yapmadığımı beni tanıyan
herkes bilir. Bu, bana yapılabilecek en haksız, en yanlış suçlamadır. Nazım'ın sırtından kazanan ben değilim" dedi.
Türkiye, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Davos toplantılarını tanıdı. Ancak en az Davos kadar önemli bir uluslararası
toplantı da şu anda Brüksel'de devam ediyor. German Marshall Fund'un organize ettiği toplantının amacı, tüm dünyanın etkin
isimlerini ancak özellikle Amerika ve Avrupa'nın “karar vericilerini” bir araya getirmek.
Diyarbakır'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Bağlar ilçesinde düzenlenen
kutlamalara binlerce kişi katıldı. Nevruz coşkusuna eline oyuncak kalaşnikof tüfek
verilen küçük bir çocuk gölge düşürdü.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına İlişkin Yönetmelikte
yapılan değişiklik ile kredi reklamlarında her türlü masrafın aylık ve yıllık yüzde değerinin açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesinin
zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ''(Serdar Kepenek kimdir?) soruma umuyorum yarın
Başbakan cevap verir. Çünkü Başbakan, Topbaş'ın yerine konuşmayı çok seviyor'' dedi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin Ankara mitinginde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 3 yeni öneri sundu. Baykal
çalışanlar üzerinden alınan prim stopaj yükünün derhal kaldırılmasını isterken, çiftçilere yönelik tedbir paketi hazırlanması
gerektiğini kaydetti. Baykal ayrıca ödenemeyen kredi kartı borçlarının dondurulmasını istedi.
BURSA'da, Marmara Bölgesi Ahşap Ambalaj Palet Üreticileri Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin (MAPSİAD) açılış törenine katılan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çıkarılan önlem paketlerinin sürelerinin uzatılabileceği sinyalini verdi.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında Silopi'de gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Turkcell Süper Lig'in 25. haftasına girilirken zirvedeki yarış da bir hayli kızışmaya başladı.
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PUAN DURUMU

Esra Ceyhan'ın Kanal D'de canlı yayınlanan programında dün "uçan adam" şoku yaşandı.
Programa katılan Sabri Bey adındaki konuk vücudunda doğaüstü güçler olduğunu iddia etti. "Uçup havada durabiliyorum. bunu
görenler de var" diyen Sabri Bey daha sonra "Allah" diyerek kendini yerden yere atınca stüdyodaki diğer konuklar nereye
kaçacaklarını bilemediler.
Sunucu Esra Ceyhan konuğun hemen stüdyodan çıkarılmasını istedi. 
İstanbul Valisi Muammer Güler, Üsküdar'da bir teröristin patlayıcı madde, uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmatla birlikte
ele geçirildiğini söyledi.
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Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya'nın da küresel ekonomik krizden olumsuz bir şekilde
etkilendiğini ancak bu zor dönemlerde Rus ekonomisine yatırım yapacak Türk şirketlerinin krizden sonra çok avantajlı duruma
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geçeceğini söyledi.
ABD'nin önde gelen Newsweek dergisi tarafından yayınlanan makalede, Ergenekon davasına dikkat çekildi ve
“İşaretler, AKP'nin, eski Derin Devlet'in yerine kendisine ait yeni bir Derin Devlet'i yerleştirdiğini gösteriyor”
iddiasında bulunuldu.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, 5. tedbir paketinde yapmayı planladıkları çalışmaların, finans ilişkilerinin yeniden
kurulması, borçların yeniden yapılandırılması ve yeniden can suyu desteğinin verilmesi olduğunu söyledi.
Ekonomik krizle bağlantılı olarak durma noktasına gayrimenkul için inşaat firmaları düğmeye bastı.
Firmalar, satışları canlandırabilmek sıfır peşinattan 120 ay vadeye, peşine yüzde 25 indirimden kredi masraflarını karşılamaya
kadar birçok yöntem deniyor.
Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Brüksel Forum'da yaptığı konuşmada 2009 yılını “çok tehlikeli bir yıl” olarak nitelendirdi
ve küresel ekonominin yüzde 1 ile 2 arasında bir oranda küçüleceğini söyledi.
Meteoroloji, başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz ile Ege ve Akdeniz bölgeleri için şiddetli yağış uyarısı yaptı.
Yaklaşık bir haftadır sıfır otomobillerde uygulanan ÖTV indirimi, ikinci el piyasasının ilk pazar gününde fiyatların gerilemesine
neden oldu.
ÇANAKKALE'nin Yenice İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi öldü.
ERZİNCAN'a 10 kilometre uzaklıktaki Ekşisu Mesire Alanı'nın hemen yanındaki sazlıkta çıkan yangın korkuttu. Olay yerine gelen
Erzincan Belediyesi'ne ait ifaiye aracı çamura batınca yangına müdahale edemedi. Orman İşletme Müdürlüğü personelinin
kontrolünde yanan sazlık kendiliğinden söndü.  
BURSA'da piyasada satılan sahte rakıdan alıp içen 36 yaşındaki Nazmi Kahraman öldü. Böylece son 1 hafta içerisinde sahte
rakıdan içerek ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Başbakan kredi kartı borcunu ödeyemeyen namuslu insanlara 'Değilsiniz' diyor.
Soruyorum, Başbakan, kendi reklamını yaptırtmak için Sabah gazetesiyle ATV'yi aldırtmak amacıyla damadının
bulunduğu şirkete kredi verdin. Bu dürüstlük mü?” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in medya mensuplarına yönelttiği tehditlerine, STAR TV Genel yayın Müdürü
Uğur Dündar sert yanıt vererek, "Susmayacağız. Halkın gerçekleri öğrenme hakkına bütün gücümüzle hizmet edeceğiz ama
kimseye iftira atmacağız" dedi.
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İZMİR'de, ticaretle uğraşan Aziz Ulusoy, aldığı borç parayı ödeyemeyince evine el koyduğunu öne sürdüğü ve tefecilik yaptığını
iddia ettiği Hacı Erkaya'nın Otokent'teki otomobil satış galerisini silahla bastı. Etrafa bir kaç el ateş eden Ulusoy, silahı kendi
başına dayadı. Derleyenin notu: iyi de, siyasi tefecilerinde mi başına silah dayamak lazım acaba?
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MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Melih Gökçek'in 2006 yılı Haziran ayı sonunda “Glocal Forum” adlı forum düzenlediğini
belirten Vural, bu forumun başında İsrail Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Büyükelçi David Kimche'nin bulunduğunu ileri sürdü.Bu
kişinin, MOSSAD'ın ikinci adamı olduğunu iddia eden Vural, '' Gökçek'in, bu kişilerle alakası ne?'' diye sordu.
Van'da beyaz eşya yüklü kamyoneti AKP'nin seçim yardımı zanneden bir grup olay çıkardı. Kamyonetin ve eşyaların yakılmasını
engelleyen DTP başkanı, "Seçim sonuna beyaz eşya almayın" uyarısında bulundu.
Perşembe günü yayınladıkları raporu, haftasonu düzelttiler. Türk bankalarını Bağımsız Devletler Topluluğu ile aynı kefeye koyan
IMF, düzeltilmiş raporda, küresel krizin Yükselen Avrupa Ülkeleri ile Bağımsız Devletler Topluluğu bankalarında sermaye açığına
neden olacağına yer verdi.
RİZE bağımsız Milletvekili eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, seçmen iradesini saptıracak çeşitli faaliyetler yapıldığını öne
sürerek, ülkenin büyük bir kesiminde seçmen iradesinin serbest tezahür edeceğine emin olmadığını söyledi.
Elazığ-Pertek-Tunceli arasında yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu, 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.
DTP'liler Diyarbakır'da kutlanan Nevruz'a katılım sayısını valiliğin 70 bin kişi olarak açıklamasına tepki gösterip 500 bin kişinini
katıldığını savundu. DTP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, Vali Hüseyin Avni Mutlu'yu eleştirirken, “Diyarbakır Valisi,
Nasrettin Hoca gibi ya sayı saymasını bilmiyor ya da hiç sopa yememiş” dedi.
İstanbul Valisi Muammer Güler, kentte 14 Marttan bu yana 159 bin 677 yeni nüfus cüzdanı, 19 Marttan bu yana da 103 bin 748
nüfus kayıt örneği verdiklerini belirterek, “Nüfus idarelerini kesintisiz çalıştırmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü de seçim
günü de çalışacaklar” dedi.
DİYARBAKIR'daki Koşuyolu Parkı'nda 12 Eylül 2006 tarihinde bir termos içine yerleştirilen ve 10 kişinin yaşamını yitirmesine
neden olan bombalı saldırı ile ilgili 6 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3'ü bombacı 10 şüpheli yakalandı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bursa'da 4 kişinin ölümüne yol açtığı ifade edilen içkilerden Tarım İl Müdürlüklerince alınan
numunelerde, mevzuatın izin verdiği miktarın üzerinde metil alkol tespit edildiğini bildirdi.
Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sunduğu gaz planının "düşüncesizce ve profesyonel olmayan" bir plan olduğunu
savundu. Putin Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yaptığı açıklamada, "Hakkında konuştuğumuz belge bana göre
düşüncesizce ve profesyonellikten uzak. Çünkü böyle bir belgeyi ana tedarikçiyle görüşmemek son derece ciddiyetsiz" dedi.
AB'ye de uyarılarda bulunan Putin, "Eğer Rusya'nın çıkarları yadsınırsa, o zaman biz de partnerlerimizle ilişkilerimizin ilkelerini
yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız. Bizim gazımın tedarikiyle ilgili artan sorunlarla ilgili kararları biz olmadan almanın
hiç bir haklı gerekçesi yok" ifadesini kullandı.
Irak Cumhurbaşkanı Talabani ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görüşmesinin ilk ayrıntıları ortaya çıktı ve Talabani açıkça PKK'yı
uyardı: "Ya silah bırakırlar yada Irak'ı terk ederler"
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ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'ne bağlı Kuştepe Köyü'nde bir itirafçı tanığın ifadeleri doğrultusunda yapılan ve yaklaşık 20 kemik
parçasının bulunduğu kazıyla ilgili, bu ilçede 1993-96 yılları arasında Yüzbaşı rütbesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı yapan
Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz, gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan Albay Temizöz,
sorgulanmak üzere Diyarbakır'a getiriliyor.
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Ziraat Bankası'nın kredi faizlerini indirmesi üzerine vatandaş, bankalara akın etti.
Bazı bankaların güncel konut kredi faiz oranları şöyle:

PİYASA KONUT KREDİSİ FAİZ VE KOMİSYON ORANLARI
#REF!
EKSPERTİZ
KOMİSYONU

12
ay

36
ay

60
ay

120
ay

144
ay

180
ay

240
ay

AKBANK

1,64

1,51

1,51

1,51

-

-

-

GARANTİ

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51

1,51

İŞBANKASI

1,64

1,49

1,49

1,49

-

-

-

% 3 Min 1000.-TL

Ekspertiz Şirketinin
belirlediği fiyat

VAKIFBANK

1,49

1,49

1,49

1,49

-

-

-

%2
Min 1.000.-TL

Ekspertiz Şirketinin
belirlediği fiyat

YKB

1,51

1,51

1,51

1,51

-

-

-

%2
Min 1.000.-TL

BANKALAR

KOMİSYON ORANLARI

%2
Min 1.500.-TL
%1 Hizmet Bedeli
1.350.-TL

Min 500.TL
650.-TL

400.TL
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Bazı bankaların tüketici kredisi faiz oranları şöyle:

12 ay

24 ay

36 ay

48 ay

60
ay

AKBANK

2,09

2,09

2,09

2,09

-

GARANTİ

2,09

2,09

2,09

2,09

2,09

İŞBANKASI

1,94

1,94

1,94

1,94

-

VAKIFBANK

1,88

1,88

1,88

1,88

-

YKB

1,94

1,94

1,94

1,94

-

BANKALAR

KOMİSYON ORANLARI
%4
Min
%4
Min
%4
Min
%2
Min
%3
Min

200.-TL
275.-TL Max 525.- TL
275.-TL
275.-TL
275.-TL

Bazı bankaların güncel taşıt faiz oranları şöyle:

PİYASA TAŞIT KREDİSİ FAİZ VE KOMİSYON ORANLARI

BANKALAR

12 ay
(KASKOSUZKASKOLU)

24 ay
(KASKOSUZKASKOLU)

36 ay
(KASKOSUZKASKOLU)

AKBANK

1,89

1,84

1,89

1,84

1,89

1,84

-

-

-

-

GARANTİ

1,89

1,84

1,89

1,84

1,89

1,84

1,89

1,84

1,89

1,84

İŞBANKASI

1,84

1,79

1,84

1,79

1,84

1,79

-

-

-

-

VAKIFBANK

1,78

1,76

1,78

1,76

1,78

1,76

-

-

-

-

%2 Min 450.-TL

YKB

1,89

1,84

1,89

1,84

1,89

1,84

1,89

1,84

1,89

1,84

%1 Min 500.-TL

48 ay
(KASKOSUZKASKOLU)

60 ay
(KASKOSUZKASKOLU)

KOMİSYON
ORANLARI
500.-TL
500.-TL (BSMV
Dahil)
%2 Min
460.TL+BSMV
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, annesi Necla Karagöz'ün iş aramak için dışarı çıktığı sırada evde sobadan sıçrayan kıvılcımlardan
çıktığı tahmin edilen yangında hayatını kaybeden 8 aylık Mutluhan bebeğin cenazesi yapılacak olan otopsinin ardından yarın
toprağa verilecek. 3 çocuğuna bakabilmek için iş aramaya çıkan ve bebeğinin ölüm haberiyle yıkılan annenin dramı ise yürek
burktu. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle ilgili “Kürdistan” ifadesini kullanmadığını söyledi. Gül,
“Böyle terörle mücadele ettiğimiz, zor işlerle uğraştığımız konularda mesafeler de alınmaya başlarken böyle zedeleyici,
lüzumsuz tartışmalara girmenin anlamı yok” dedi.
İstanbul'da silahlı saldırganlar soygun için girdikleri kuyumcuda dükkan sahibini öldürdü. Bir miktar altın alan soyguncular
kayıplara karıştı.
Denizlili vatandaşlar, CHP'nin mitingine akın etti, mitinde zaman zaman izdiham yaşandı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,
Denizli'de partisinin mitingine katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “Sizler bu meydanları doldurarak aslında Denizli'ye sahip
çıkıyorsunuz, onun ötesinde Türkiye'ye sahip çıkıyorsunuz” dedi.
ANTAKYA'nın Serinyol Beldesi'ndeki 121'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitim sırasında tüfek bombasının
patlamasıyla, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Topal şehit olurken, 2'si ağır 9 asker de yaralandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) “Sandık kurullarında görev alanların kılık ve kıyafet ölçülerine
uymaları” şeklindeki kararını değerlendirirken, “Sandık kurulunun olduğu yer kamusal alanmış. Böyle kamusal alan mı olur?
Oraya gelenler devletin memuru değil. Oraya gelenler siyasi partilerin temsilcileri” dedi.
Cizre'de bulunan kemiklerle ilgili gözaltına alınan Eski Belediye Başkanı Kamil Atak tutuklandı.
Taksim - Kabataş arasındaki füniküler sisteminde çıkan arıza nedeniyle yolcular mağdur oldu. Yolcular fünikülerden inerek
Kabataş ve Taksim'e yürürken, İETT ek sefer düzenledi.
Yurdun batı kesiminde yarın kuvvetli yağış ve lodosun etkili olacağı bildirildi.
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Şırnak'taki kazılarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan Kayseri Jandarma Alay Komutanı
Albay Cemal Temizöz “adam öldürmeye azmettirmek ve silahlı örgüt üyesi olmak” suçundan tutuklandı.
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ile anlaşmazlık yaratan 'Nereden buldun?' konusunun aşılması halinde Başbakan'ın da onayı
ile IMF'nin Türkiye'ye çağırılacağını açıkladı.
ELAZIĞ'ın Baskil İlçesi'nde, ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla AKP'li Belediye Başkanlığı'na operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yapılan operasyonda belediye bilgi işlem memuru Mükerrem Asutay gözaltına alınırken,
belediye binasındaki araştırmalar sürüyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Sayın Bahçeli benimle masaya oturursa aldığım bu harcırahları sadaka olarak kendisine
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veririm” dedi.
Van' da askeri araç kaza yaptı; 1 üsteğmen şehit oldu. 3 asker yaralandı.
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götüren helikopter inişi sırasında düştü. Helikopterde 6
kişi vardı. Helikopterin düştüğü haberinden sonra devamlı olarak "Enkaza ulaşıldı... Yazıcıoğlu ve yanındakiler hafif
yaralı...Yazıcıoğlu'nun ayağı kırıldı, şu anda ambulansla hastaneye getiriliyor" şeklinde çeşitli haberler geldi. Ancak 18.30 itibari
ile Başbakanlık kaynakları ve İçişleri Bakanlığı kaynakları helikopterin enkazına dolayısıyla Yazıcıoğlu ve beraberindekilere henüz
ulaşılamadığını açıkladı. Jandarma yetkilileri ise, asker korucu ve vatandaşların arama çalışması başlattıkları fakat bölgede
fırtına başladığını açıkladı. Partisi de herkesi dua etmeye davet etti.
CHP Lideri Erdoğan'la girdiği polemikte Ergenekon'a sahip çıkmış ve "Avukatım" demişti. Ancak ikinci iddianameden Baykal'ı
devirme planları çıktı.
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22 Temmuz Genel Seçimleri öncesi "AKP yüzde 47.9, CHP yüzde 19.5, MHP yüzde 14.1" oy oranıyla gerçeğe en yakın tahmini
yapan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi sahibi Tarhan Erdem, 29 Mart yerel seçimleriyle ilgili çok çarpıcı rakamlar
açıkladı. Radikal Gazetesi'nde yayınlanan yazısında Tarhan Erdem, İl Genel Meclisi bazında AKP'nin oylarının yüzde 47.9'a,
CHP'ninkinin yüzde 23.5'e, MHP'nin kinin ise yüzde 14.3'e çıktığını açıkladı.
DENİZLİ'de Valilik bitişiğindeki Şehit Öğretmen Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesinde proje yarışması için deney
yapılırken gaz tankı patladı. Olayda 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı. Patlamanın öğrenciler dersteyken yaşanması faciayı
önledi.
Seçim öncesi Tunceli'ye yapılan yardımlar 'oy rüşveti' yorumlarına neden olmuş hatta Yüksek Seçim Kurulu bile savcıları göreve
çağırmıştı. Tunceli'de yapılan yardımların ayrıntılarını açıklayan Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın verdiği rakamlar
tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı. Yazıcı'nın verdiği bilgiye göre eşya yardımı 3 bin 45 aileye yapıldı ve 4 milyon 428 bin liraya
mal oldu. Ancak son yerel seçimde partilerin aldıkları oylar göz önüne alındığında yardım yapılan aile sayısı ilginç yorumlara
neden oldu. Çünkü AKP söz konusu seçimlerde CHP ve SHP, hatta bağımsız adayın arkasında kalmıştı. Ancak aradaki farkın da
fazla olmadığı ortada çünkü CHP 9 bin 1, SHP 7 bin 612 oy alırken onları hemen arkasından 7 bin 321 oyla AKP izlemişti.
Başbakan Erdoğan'ın yerel seçimlerde hedef illerden biri olarak gösterdiği Tunceli'de başarılı olabilmek için AKP'nin ihtiyacı olan
oy sayısı ile yardım yapılan aile sayısı arasında ilginç bir paralellik göze çarpıyor. 3 bin 45 aileden 7 bin seçmen çıksa ve
bunların yarısı kendisine yapılan yardımlardan yola çıkarak oy tercihlerini değiştirirse yıllar sonra ilk kez Tunceli'de farklı bir
sonuç ortaya çıkabilir.
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Kahramanaraş'tan Yozgat'a götüren helikopter dün dağlık arazide düşmüştü. Yaklaşık
3000 kişi karadan ve havadan düşen helikopteri arıyor. Ancak şu saatlere kadar olumlu bir sonuç alınamadı. Havanın kararması
ve yoğun kar yağışı arama çalışmalarını güçleştiriyor.
Bütün partiler, helikopter kazası nedeniyle partilerinin mitinglerini iptal etti. Başbakan Erdoğan, Kahramanmaraş'a gidecek.
TBMM Başkanı Köksal Toptan, Tunus'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek, Türkiye'ye dönecek.
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Cumhurbaşkanı Gül'le Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Başkanı Barroso, basın
özgürlüğüne son derece önem verdiklerini belirtti.
DİYARBAKIR'da seçim çalışmalarını sürdüren aralarında Milletvekili Abdurrahman Kurt ve AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Kutbettin Arzu'nun da bulunduğu grup, taşlı sopalı saldırıya uğradı. Saldırıda 6 partili yaralanırken, polis saldırganları havaya
ateş açarak dağıttı.
KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde, TIR ile yolcu otobüs çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 25 kişi yaralandı.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 29 Mart yerel seçimlerinde öğretmenlerin çoğunluğunun görevli alması ve okul binalarında oy
kullanılacak olması nedeniyle, eğitim-öğretime hazırlıklar hemen tamamlanamayacağı için 30 Mart Pazartesi günü okulların tatil
edildiğini bildirdi.
Gazeteci Uğur Dündar, Ergenekon soruşmasına ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede özel hayatıyla ilgili bazı iddiaların yer
alması üzerine savcılar hakkında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayette bulundu.
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FEDERAL Alman İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble, 70'li ve 80'li yıllarda yabancı çocukların dil zorluğu çektikleri için
Sonderschule'ye (Almanya'da öğrenim özürlü çocukların gönderildiği okul) gönderildiklerini belirtirken, “Göç tarihimizin acı bir
dönemidir” dedi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu düşen helikopterin enkazına
geç ulaşılmasıyla ilgili olarak Meclis araştırması açılması için harekete geçeceklerini belirtti. Helikopter enkazının Keş Dağı'nda
bulunduğu haberi alınır alınmaz en yakında bulunan Erzurum Sivil Savunma ekibi hemen ardından da çoğunluğu askerlerden
oluşan 50 kişilik özel bir ekip sevk edildi. Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı, 12 Eylül öncesinde ülkücü hareketin önde gelen
isimleriydi. Helikopter enkazının bulunduğunun kesinleşmesinden sonra BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ‘Onun
bulunduğu yerde olmak istiyorum” diyen eşi Gülefer Yazıcıoğlu da cenazelerin getirileceği Kızılöz Köyü'ne gitti.
Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken geçirdiği helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin
Yazıcıoğlu'nun hayatı siyasi mücadeleler ile geçti. Yazıcıoğlu, kazadan hemen önceki mitinginde 29 Mart seçim çalışmaları için
"Devletten yardım almıyoruz ilk kez helikopter kiralıyoruz" demişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Muhsin
Yazıcıoğlu'nun da olduğu, düşen helikopter enkazından kurtulan olup olmadığı sorusu üzerine, “Maalesef bu noktada, şu anda
gelen bilgi yani kurtulma noktasında, böyle bir durum olmadığı istikametinde, bize gelen şu andaki bilgi bu” dedi. Saadet Partisi
Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Muhsin Yazıcıoğlu'na duydukları saygıdan dolayı Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi belediye
başkan adayını geri çektiklerini açıkladı.
Antalya bölgesinin en lüks otellerinden biri olan ve 1.5 sene önce Rus Mirax Grubu'na satılan Sungate Port Royal tekrar el
değiştiriyor. Kemer'deki 7 yıldızlı otelin yeni sahibi son dönemde turizmde yaptığı ataklarla adından çok söz ettiren Fettah
Tamince'nin Rixos grubu olacak.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Özel Hareket Dairesi eski Başkan Vekili İbrahim Şahin, öğle saatlerinde Şişli
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
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GAZİANTEP'te teneke kutu içerisinde dinamit benzeri el yapımı 5 bomba bulundu. Bombaların bulunduğu bölgede geniş çaplı
araştırma başlatıldı.
Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Muhsin Yazıcıoğlu ile 4 kişinin cenazesi helikopterle ulaştırıldığı Tugay Komutan Yardımcılığı'ndan ambulanslarla
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi morguna getirildi. BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve
beraberindekilerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yazıcıoğlu'nun cenazesi Kızılöz Köyü'ne getirildi.
A Milli Takımımız, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 5. maçında lider İspanya'ya deplasmanda 1-0 yenildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Boğaziçi Belde Belediye Başkanı Ömer Yahşi ve oğlu Mehmet Yahşi'ye ait park halindeki
otomobillere silahla ateş edildi.
Soğuk algınlığı nedeniyle bir süre tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kontrole giden 7'nci
Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bir süre daha Ankara'da kalacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy verme sırasında oy pusulalarının cep telefonu veya fotoğraf makinesi gibi cihazlarla
görüntülemeye teşebbüs edilmesi durumunda, Sandık Kurulu Başkanınca kişiye müdahale edilerek uyarılacağını bildirdi. Kurul,
uyarıya riayet edilmemesi halinde söz konusu kişinin sandık alanından çıkarılarak, tutanakla tespitin ardından Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
Benzinin perakende satış fiyatı 4 kuruş, motorinin perakende satış fiyatı ise 5 kuruş artırıldı.
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy, morgtaki kimlik tespitlerinin tamamlandığını bulunamayan cenazenin
İsmail Güneş' e ait olduğunun anlaşıldığını bildirdi. İHA muhabiri Güneş, helikopter düştükten sonra 112'yi aramış ve ayağının
kırık olduğunu söylemişti.
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Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
geçecek.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimleri (Afyon, Kütahya, Uşak, Denizli ve Muğla) aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar
genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde İç Ege'de (Afyon, Kütahya ve Uşak) karla karışık yağmur ve
kar şeklinde olacak. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yağış beklenmiyor.
Akdeniz: Çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde
Göller Yöresinin (Isparta ve Burdur) yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz
(Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay) kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında
yağış beklenmiyor.
İç Anadolu: Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde
yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların doğusunda (Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman)
kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında yağış beklenmiyor. Rüzgar; öğle saatlerinden
itibaren batısında kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli olarak esecek.
Batı Karadeniz: Çok bulutlu ve bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde iç
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kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu ve Sinop
çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Orta Karadeniz ve Giresun çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölğe geneli aralıklı
yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz ile zamanla Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde
kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin) yüksek ve eğimli yerlerinde
meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Muş çevreleri ile akşam saatlerinden sonra
bölge geneli aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; genellikle yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde
olacak. Yağışların batısında (Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, ve Bingöl) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar batısında güney ve
güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak esecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don
olayı görülecek. Bölgenin doğu kesimlerinin (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari) yüksek ve eğimli
yerlerinde meydana gelebilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı (Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis) ile zamanla
bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ve batısı (Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis) ile
gece saatlerinde Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden
kuvvetli olarak esecek. Kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte bölgede toz taşınımı bekleniyor.
DON VE ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji yetkilileri, bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu başta olmak
üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve
vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Bir uyarı da, Doğu Anadolu'nun doğusunda Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevresi ile Doğu
Karadeniz'in iç kesimlerinin Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevresinin yüksek ve eğimli yerlerinde meydana gelebilecek
muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde.
Uzmanlar, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde karayel sabah saatlerinde Rize çevrelerinde kuvvetli lodosun
oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.
YSK'nın sandık bölgesinde türbanla görev yapılamayacağına ilişkin kararı, bazı sandıklarda çiğnendi.
MANİSA'nın Gölmarmara İlçesi Tiyenli Köyü'nde, eski muhtar Muzaffer Erdem, yeni muhtar Erol Doğan'ı, seçim sonuçlarının
açıklanmasından sonra, çıkan bir tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.
KIRIKKALE'nin Hasandede Beldesi'nde seçim sandıklarından çıkan oyların bir bölümü sayım sırasında kimliği belirlenemeyen bir
kişi tarafından kaçırıldı.
Muş'ta, seçimi kaybeden DTP'liler çevredekilere saldırdı Muş'ta, AKP'li Necmettin Dede'nin 2'nci kez Belediye Başkanı
seçilmesinin ardından bazı DTP'liler, bazı işyerlerine ve seçim bürolarına saldırıda bulundu.
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Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş ile
birlikte yaşamlarını yitiren BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclisi üye adayı
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Murat Çetinkaya'nın cenaze törenine 25 bin kişi katıldı.
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve “Biz
hükümet olarak milletimizin kararına saygı duyuyoruz” dedi.
CHP'li Gürsel Tekin, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çekmeköy ve Tuzla'da seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölen İHA muhabiri İsmail Güneş'in cenazesi
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Mustafa Rahmi Koç, 18 milyon 14 bin TL gelir vergisi ile geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara vergi rekortmeni oldu.
Seçimlerin hemen ardından toplanan Bakanlar Kurulu, belki de 6,5 yıllık AKP iktidarının en sıkıntılı toplantılarından birine tanık
oluyor.
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Helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi, partililer tarafından Gazi
Hastanesi'nin morgundan alınarak Meclis'e götürüldü. Buradaki törenin ardından Yazıcıoğlu'nun cenazesi Kocatepe Camii'ne
getirildi. Oğul Furkan Yazıcıoğlu, babasının resmini tabutunun önünde taşıdı, hiç bırakmadı. Kocatepe Camii'sinde kılınan cenaze
namazının ardından BBP lideri Yazıcıoğlu'nun naaşı kortej eşliğinde BBP Genel Merkezi'ne getirildi. Genel Merkez'e açılan bütün
sokaklar hınca hınç doldu. Alperen'ler Yazıcıoğlu'nun cenazesini tekbir sesleriyle karşıladı. Cenaze arabası genel merkeze
partililerin yoğun ilgisi nedeniyle dakikalarca gelemedi. Yazıcıoğlu'nu uğurlamaya gelenler arasında ilginç isimler de vardı.
Bunlardan biri de Rahşan Ecevit oldu. Ecevit, Yazıcıoğlu için dua etti ve ailesine başsağlığı diledi.
ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde akrabalar arasında aynı arazi üzerine ev yapılması yüzünden çıkan silahlı kavgada öldürülen 3
kardeşin yakınları, gözaltına alınan 2 şüpheli ile akrabalarının oturduğu 7 evi önce Kalaşnikofla taradı ardından da benzin
dökerek yaktı. Yaklaşık 300 kişilik grup, 3 otomobil, 2 traktör, 1 biçerdöver ve 1 motosikleti de ateşe verdi. Mucize eseri can
kaybının yaşanmadığı bu olayın daha fazla büyümesini, köye gelen jandarma komandoları güçlükle engelledi. Olayla ilgili 36 kişi
de gözaltına alındı.
Yer: Konya Ticaret Odası... Hayati bir konuda toplantı düzenlenmiş. Konu: Engelli Hakları, Yasalar, Uygulamalar ve Toplumsal
Duyarlılık... Çok duyarlı bir girişim. Hatta, bu özel toplantı için çok önemli bir konuk kente davet edilmiş. Bu konuk, TBMM
Başkanı Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan. Toplantı saati yaklaşırken herkes durumdan memnun. Ancak, toplantıya davet
edilen yüzlerce engelli insandan ilki salona girince aslında onların hiç düşünülmediği ortaya çıkıyor! MERDİVENLER... Sonra ne
mi oldu? Hiç... Her zamanki gibi, yardımsever vatandaşlar, görevliler engellileri kucaklarda taşıyıp salona ulaştırdılar. Ortaya da
en ilkelinden, insanın ağrına gideninden görüntüler çıktı.
Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü İlçe Seçim Kurullarının bulunduğu Büyükçekmece Adliyesi'nin arka tarafında kurulmuş
çadırda, çok sayıda kullanılmış oy pusulası ve mühür bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu dördüncü çeyrek ve 2008 yılı toplamı büyüme rakamlarını açıkladı.
Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 6.2 küçüldü. Türkiye böylece 2001 dördüncü çeyrekten bu yana ilk kez bir küçülme
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yaşamış oldu.
Türkiye ekonomisi 2008 yılının üç çeyreğinde sırasıyla yüzde 7.3, yüzde 2.8 ve yüzde 1.2 büyümüştü.
2008 yılının geneline bakıldığında ise ekonomideki büyüme yüzde 1.1 olarak kaydedildi. 2008 yılı büyüme hedefi yüzde 4 olarak
belirlenmişti.
Analistler, ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 5.8 küçülmesini, yıl genelinde ise yüzde 0.7 büyümesini bekliyordu.

İstanbul'da, AK Parti 2, CHP de 8 ilçede belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Buna göre, AK Parti, Büyükçekmece ve
Kartal'da, CHP ise Beyoğlu, Çekmeköy, Beylikdüzü, Tuzla, Bayrampaşa, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'de ilçe
belediye başkanlıklarına ilişkin itirazlarını içeren dilekçeleri ilçe seçim kurullarına verdi.
SP'nin İStanbul Belediye başkan adayı Bekaroğlu, seçimlerde şaibe yaşandığını ileri sürdü ve AKP'yi çok sert ifadelerle eleştirdi.
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kurudere beldesinde, 2 belediye başkan adayının seçimde aldığı oyların eşitliği, ilçe seçim
kurulunda bozuldu. İlk sayımlarda geçersiz sayılan 1 oy, ilçe seçim kurulunca geçerli sayılarak MHP adayının seçimi kazandığına
karar verildi.
Erzurum'un Horasan ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, ölü sayısı 5'e yükseldi.
Adalet Bakanlığı, Ergenekon sanıklarına kolaylık sağladığı iddiaları üzerine Silivri Cezaevi'ne yönelik operasyon başlattı.
İnternet üzerinden tanıştığı küçük yaştaki çocukların çıplak görüntülerini çektiği belirlenen Timur A. yakalandı.
Adana'da yapılan itiraz üzerine Seyhan 4'üncü Bölge'de 126 bin 770 oyun yeniden sayılması kararlaştırıldı.
1

Nisan

2009

Başbakan Erdoğan, bugün Sabah Gazetesi'nde yayınlanan Bakanlar istifalarını sundu haberine sert tepki gösterdi. Erdoğan,
gazetenin haberi 6 bakana teyit ettirdiğini iddia ettiğini dile getirdi ve rest çekti: "İspat etsinler 6 bakanı da dışarı koyarım"
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mamak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının suç duyurusu üzerine, Mamak'ta bulunan yırtılmış oy
pusulalarıyla ilgili soruşturma başlattı.
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar İlçesi yakınlarında, kömür yüklü yük treninin 2 vagonu raydan çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da
yaralanan olmadı.
DÜZCE'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce ve Bolu'da da hissedilen hafif şiddetli deprem kısa süreli korku
yaratırken, can kaybı ya da hasara yolaçmadı.
Cemil Çiçek'in DTP için “Iğdır'ı da aldılar, yani Ermenistan sınırına dayandılar. Tamam, Ankara'yı aldık diye sevinebiliriz. CHP de
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İzmir'i aldık diye övünebilir. Ama bu kutlamanın Türkiye'nin güvenlik açısından sorunlu bölgesine yardımı olmaz. Oraya ayrıca
dikkatle bir bakmak gerekir” açıklamasına partisinden sert tepki geldi.
2

Nisan

2009

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kaza geçirdiği helikoptere ait enkazın
korunması ve kaldırılmaması için İçişleri Bakanlığından talepte bulunduklarını, bu talebin olumlu karşılandığını bildirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF Başkanı Dominique Strauss Kahn ile bir araya geldi.
DTP'nin 29 martta yapılan yerel seçimler için Ağrı İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine kentte yeniden
gerginlik yaşandı.
TEDAŞ Genel Müdürü Haşim Keklik, Ankara'da bazı semtlerde seçim gecesi elektriklerin kesilmesinin “sabotaj olduğu ve bu
konuda inceleme başlatıldığı” iddialarıyla ilgili, “ne TEDAŞ yetkililerinin ne de polisin, elektriği kesilen trafolarda herhangi bir
incelemesi söz konusu değil” dedi.
KONYA'da evinde bulunan bilgisayarı şase yapan Mehmet Ali Tetik, alevlere su yerine yanlışlıkla benzinle müdahele etti. Çıkan
yangında yaralanan Tetik ile eşi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde belediye başkanlığı seçimleri iptal edildi.
G-20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının Londra'da yaptıkları zirve uzlaşmayla sona erdi.
DSP'de yerel seçimler öncesinde başlayan çatlak giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapan 5 vekilin ihracı istendi
İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için 5 ayrı soruşturma izni verdi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, müzisyen Fazıl Say'ın kendisine hitaben yazdığı mektuba yanıt verdi. Baykal, ''Fazıl Say gibi
değerli bir sanatçının görüşlerine saygı duyar, değer veririz'' dedi. Müzisyen Fazıl Say seçimin ardından Deniz Baykal'a bir
mektup yazmıştı.
İşte o mektup:
Mustafa Kemal Atatürk,bugün bu saatte yaşıyor olsaydı, muhtemelen: "AKDENİZ'DEKİ ORDULAR!!İLK HEDEFİNİZ,
ANADOLUDUR! İLERİ!!!"emrini verirdi...
Ülkenin deniz kenarındaki hemen hemen bütün şehirleri AKP'nin elinden geri alındı dünkü seçimde...
Ege, Akdeniz tamamen...
Karadeniz'in ve Marmara'nın da çoğu...
Büyük kısmı CHP de toplanarak...
Batı Anadolu . (İzmir mesela) kilitlenmiş durumda...Ezici bir üstünlükle.
Güneydoğu,
Kürtler,...
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Çok haklı olarak DTP de karar kıldılar..
Onlarınki de ezici üstünlük...
Orta ve Doğu Anadolu ve tabiki Ankara ve İstanbul'un milyonlarca nüfuslu varoşları ,
iktidar partisi AKP de...
Bu da %39 demekmiş tam olarak...
Ak Parti'yi zor bir 3 yil bekliyor..
Ama unutmayın: Tayyip Erdoğan usta bir liderdir..
En azından bu elindeki %39 u asla kaybetmiyecektir,
ve siz gelip %39 dan fazlasını almadığınız sürece de
biz burada boşuna dil döküyor olacağızdır...
Ülkenin batısı Yunanistan
doğusu Afganistan gibi...
İnsanları da öyle...
Atatürk:"Ben halkı niye dinleyeyim? Halk beni dinlesin!" diyen, cesur tip bir liderdi...
Bu ama,"tarihe not düşen" büyük liderlerin uslubudur..
Kendisinden sonra
öyle bir lider gelmedi...
Büyük bir bağlama üstadı olan Arif Sağ'ın:
"Ben sazımı ne dinleyeyim? Sazım beni dinlesin!"
demesi gibi...
Aynı şekilde,Arif Sağ'dan daha iyi bağlama çalan henüz yok...
Ludwig van Beethoven ,sağırlığında bile bütün insanlığa kendini dinletmekte...
Niye???
Deniz bey,
" Toplanalım psikolojisi"nde size destek vermekteyiz...
"Bölünmeyelim,ufalmayalım,ezilmeyelim, mahvolmayalım" psikolojisi...
Ne sizin parti başkanlığınız,
ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul liderliği ,
umurumuzda değildi ...
Derdimiz endişelerimizdi...
Ve onlar hala varlar...
Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğü...
Düşünün ki bir Sezen Aksu var,
sürekli Tarkan ve Ajda Pekkan'ı eleştiriyor,
"Kirli söylüyorlar" diyor(yolsuzluk yapıyorlar der gibi misali örnek),
"dürüst değiller" diyor (playback yapar onlar der gibi keza) vesaire...
Ama eninde sonunda halk da Sezen Aksu'ya soracaktır:
"Peki ya sen ne yaptın?" diye...
Biz de sadece beklemedeydik,
Kılıçdaroğlu kazansaydı neler yapacaktı diye...
Yöntemi ama: "Müthiş bir şey" değildi! Hem de hiç değildi...
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Zaten kazanamadı da...
Yazık oldu, görmek isterdik,
"gelse ne yapardı?"yı...
Sayın Baykal,
Eskişehir,Ordu ve İstanbul-Şişli'nin laik oy olmasına ,
ama seçim haritasındaki renginin farklı olmasına
üzülmediniz mi siz??
Artık ne zaman Türkiye'nin sol-laik oy bölünmesinden kurtulacağız??
Ne zaman??
1980'ler ve 90'lar da kaç kere fırsat tepildi bu sebepten???...
Sırf bu bile "huzursuzluk"...
hepimizde...
Ben Eskişehirli olsam mesela :
şehrimde mucizeler yaratmiş bir Büyükerşen'den asla vazgeçmem.
Ama Türkiye genelinde DSP'nin %2 oy alacağını da bilerek...
Hazin bu... Sorumlusu sizsiniz...
Anadolu şehirlerinde ise endişeler iyice artmakta,
Elazığ??
Sivas?? (Aşik Veysel'in Sivas'ı...
uzun ince bir çıkmaz sokaktayım!!
benim sadık yarim %2 CHP!!)
laiklik tamamen unutulmuş durumda...
Neden???
AKP'nin yoğun olduğu yerler özellikle...
Kadınlarımız etekle dolaşamıyor,
marketlerde bira bile satılmıyor,
bilim ve sanat zaten yok...
tarikatlar çoktan almış başını gitmiş,
dinci siyaset başa geçmiş...
Neden???
Neden karşı siyaset üretilmemiş???
Neden sahaya çıkılıp bu mücadele verilmemiş??
Neden??
Var mı iktisadi açılımlarınız??
bu şehirlerin insanlarına hitap etmek konusunda?
Eğer yoksa, CHP'nin başına ,sizin yerinize, "iktisadi ve gercekçi fikirleri-projeleri olan" birisini istiyoruz.
Açık ve net...
Çünkü ülkemizin de, hayatlarımızında, en kritik , en belirleyici yıllarndayız...
Varsa fikirler,
ne ala ,
uygulamaya geçilmesini hemen isteriz...
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Deniz bey,
Mevzubahis konusu olan şey yaklaşik 2o-3o milyon insanın endişeleridir..
Ve bu endişeler gerçekten ciddi boyuttadır...
Bu şaka bir rakam değildir...
3o milyon :
3 kere Macaristan,
5 kere İsviçre
16 kere Estonya eder...
Bu muhim bir güçtür...
Ve bizler ,atılım görmek istiyoruz...
Ötekileşmekten kurtulmak,
Ergenekon vs gibi paranoyalardan
ve şeriat gibi travmalardan çıkmak ,
normal bir ülkede mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz...
Türkiye'nin öteki yüzü de aynı şeyleri istiyor elbet...
Var mı ikisini toparlayacak gerçekçi bir iktisadi fikir???
Piyano ile "Ney" fevkalade güzel beraber müzik yapabilir Deniz bey...
Yeter ki beste iyi olsun...
Ve buradaki iyiden kasıt ,
iki enstrumanı da cok iyi tanımaktan geçer...
Piyano ile Ney beraber müzik yaparken,
nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmekten geçer...
Ortaya bir ilk çıkabilir
ve bu muhteşem olabilir...
Varoşlar ???
Ordaki insanlar için ne yapacaksınız???
Su anda tamamen toplanmiş olan laik birlikten alacağınız destek ile büyük şehirlerimizin( adini bile duymamış olduğumuz
semtlerinde yasayan ) yeni sahiplerine
neler sunmak istiyorsunuz?
Var mı "eğitim projeleri"niz??
İşsizliğe çözüm??
Kültür sanat projeleri??
Bunlara destek olacak "sivil toplum örgütleri"...
ya da "sponsorlar" ???
O insanlara AKP'den daha fazla şey sunacak mısınız ???
bu 3 yıl içinde???
Güneydoğu'da oyunuz sıfır!
Sıfır aslında iyi bir başlangıç noktasıdır...
Tabi fikirler varsa...
Kürtlere nasıl yardımcı olacaksınız?
Kürt sorununa nasıl çözümler getireceksiniz???
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Deniz bey,
Bu mektubumu okuyan insanlar muhtemelen
mektubun altına kendi sorularını da ekleyeceklerdir...
Ve size sorulacak cok soru var..
Ama bir sey gerçek:
Yapmak zorundasınız...
Yapamıyorsanız da yerinizi
en saygın bir şekilde
bu işlerin üstesinden gelebilecegine inanan
genç bir yeteneğe bırakın...
Bizler uzun zamandır "inanç" görmedik..
Cok uzun zamandır...
Seçim mitingleri sırasında,Tayyip Erdoğan'ın dil sürçmeleri sonucu çıkmış yanlış cümleleri üzerinde (kronometre ile tutmak
zorunda kalmıştım) tam 52 dakika konuştunuz..
Sürekli bir "eşek" tartışması...
Katır... At... İnek...
Her mitingde...
Kendimi haftalarca 3 yaş zekasının içinde buldum
ve cok sinirlendim bu duruma...
Size oy veren %24 bu zekanın çok üstünde.
Bunları bilin isterim..
Bu yazımın altına muhtemelen yüzlerce kişi kendi eleştirilerini de yazacaktır...
Hepsini okuyun...
Size verilen %24 oy asla "size" değildi...
Toplandik biz...
Endişelerimizden ötürü...
(Bu betimlememin kısmen haksız olduğunu biliyorum, burada belediye seçimleri söz konusu olan...Çok başarılı cok değerli
belediye başkanlarınız da kazananlar arasındadır... Haksızlık yapmak istemezdim..Ama Antalya örneği , bu seçimin genel
itibariyle mahalli değil siyasi oldugunun en güzel örneğidir.Senden benden daha laik ve şehrine cok güzel hizmetler hediye
etmiş bir başkan idi Menderes Türel... ta ki , AK Parti'ye Antalyalıların şu ortamda daha fazla oy veremeyeceği asıl gerçek
olandır...)
Her zaman dostlukla...
saygıyla içtenlikle
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde eski belediye başkanı Hasan Şeker tarafından heykeltıraş Zafer Sarı'ya yaptırılan çıplak bir kadını
belinden tutup havaya kaldıran erkek figürünün tasvir edildiği metal heykel, yeni başkan MHP'li Mustafa Gül tarafından dün
kaldırıldı. Gül, “Heykel turistler ve vatandaşlar tarafından kabul görmedi. İstenileni yaptık” dedi.
KOCAELİ'nin merkez ilçesi İzmit'te Belediye Başkanlığı seçimine CHP'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu'nca reddedilmesinin
ardından bu kez dün akşam saatlerinde elinde AKP'nin verdiği müşahit kartı bulunan Yüksel Akçay adlı bir kişi, CHP'nin oylarını
100 TL karşılığında kent dışına götürüp yaktıklarını iddia etti.
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Ankara'da, kanalizasyonda bir erkek cesedi bulundu.
İzmir'de, kamuoyunun yaptığı operasyonlarla tanıdığı Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, içinde bulunduğu otomobile
arkadan başka bir aracın çarptığı kazada yaralandı. Kazada, Gök´ün, koruma polisi Bülent Tavan ile arkadaki araçta bulunan bir
kişi de yaralandı.
KONYA Televizyon ve Radyo Tamircileri Odası Başkanı Kadir Erölmez, sanal alemde ‘1950- 1965 yılları arasında Almanya'da
üretilen televizyonların içerisinde çok değerli kırmızı civa var ve yüksek fiyatlara satılıyor' iddialarının dolaştığını belirterek, bunu
duyan insanların televizyon tamircilerine akın ettiğini söyledi. Erölmez, “İddialara asılsız” dedi. 
NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları, Almanya'nın Baden-Baden kentinde bir çalışma toplantısı için biraraya
geldiler.
PKK itirafçısı Abdulkadir Aygan'ın 1990'lı yıllarda 2 kişinin öldürülüp merkez Karaçalı Köyü yolu üzerine gömüldüğü iddiaları
üzerine dün başlatılan kazı çalışmalarında bugün Deveboylu Mevkii'nde çok sayıda kemik parçası bulundu. Diyarbakır'daki
kazılarda toplam 461 kemik ve 1 gömlek parçası bulundu. Kemiklerin büyük bir kısmının hayvanlara ait olduğu belirtiliyor.
KONYA'da Akören Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü devrildi. Kazada, 8'i öğrenci 15 kişi yaralandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Mart ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde1.10 artış gösterirken, üretici enflasyonu ÜFE ise yüzde 0.29 arttı.
Piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 0.9 artacağı yönündeydi.
İlk üç aylık toplama bakıldığında ÜFE'deki artış yüzde 1.70, TÜFE'deki artış ise yüzde 1.05 olarak kaydedildi.
Yıllık enflasyon da ÜFE'de yüzde 3.46, TÜFE'de yüzde 7.89 oldu.
ARTIŞ REKORU ALKOLLÜ İÇKİLER VE TÜTÜNDE
NATO zirvesinde liderler arasında anlaşma sağlanamadı. Görüşmeler yarına ertelendi.
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesin'de, Belediye Başkanı DP'li Malike Uludağ, siyah peruk takarak İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını
aldı. Daha sonra belediyeye geçen Malike Uludağ, eşi Mehmet Uludağ'dan görevi devralıp, başkanlık koltuğuna da bu şekilde
oturdu. Kadın başkan, böylece başını açıp açmayacağı konusundaki tartışmaya da perukla son noktayı koymuş oldu.  

4

Nisan

2009

NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Türkiye'nin uzun süren direncine rağmen Danimarka Başbakanı Anders Fogh
Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke, kredi sistemini teşvik etmek ve ABD ekonomisinde yeniden iyileşme sağlanması
için ellerindeki tüm araçlarını kullanacaklarını söyledi.
İstanbul'daki “Polis Halk Yürüyüşü” nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki koruma sayısının artması dikkat çekti.
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Pendik'te uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.
Adana'da yılan hikayesine dönen seçim yarışını MHP'nin adayı Aytaç Durak'ın kazandığı açıklandı. Adana Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ilk seçiminde MHP adayı Aytaç Durak 238 bin 470, AKP adayı Mehmet Ali Bilici 236 bin 304, CHP adayı Ümit
Özgümüş ise 209 bin 217 oy almıştı.
Turkcell Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Emniyet
güçleri, yolu kapayan siyah beyazlı taraftarlara biber gazıyla müdahale edince ortalık karıştı. Dakikalarca süren olaylarda çok
sayıda taraftar ve polis yaralandı.
Şanlıurfa'da Halfeti ilçesinde Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için toplanan 500 kişilik grupla polis arasında çatışma çıktı.
Gösteride 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kimin attığı belli olmayan bir taşın isabet ettiği Mustafa Dağ ve Masum Karaoğlan
hayatını kaybetti.
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Türkiye'nin, Danimarka Başbakanı Rasmussen'e NATO Genel Sekreterliği vetosunu kaldırmasının ardındaki “gizli kahraman”,
İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi çıktı. Kamuoyu önünde, krizin çözülmesinin asıl gerekçesi, Rasmussen'in “Müslüman
dünyadan özür dilemeyi kabul etmesi” olarak gösterildi.
ABD Başkanı Barack Obama, AB'ye Türkiye'nin üye olarak alınması çağrısında bulundu. Ancak Sarkozy'i Obama'ya jet cevap
verdi. Sarkozy, Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasına karşı olduğunu yineledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye için
"imtiyazlı ortaklığın" da bir seçenek olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Barack Obama, resmi ziyaret çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstanbul'un yeni ilçelerinden Arnavutköy'ün Yeniköy bölgesinde saklanan çok sayıda silah ve
mühimmatı ortaya çıkardı.
DTP Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, "Ne kadar kan akarsa aksın, Kürt halkının mücadelesi her zaman devam
edecektir" dedi.
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ABD Başkanı Obama, TBMM'de yaptığı konuşmada 150 yıl önce İstanbul'dan Washington'a yapılan bir jeste gönderme yaptı.
İşte o anıtın hikayesi: Dost ülkelerin anıta katkıda bulunmaları talebi, aslında Amerikan Dışışleri Bakanlığı'ndan gelmişti.
Bakanlık, Washington'da bulunan yabancı ülke temsilcilerini dikilitaşın inşaatından haberdar etmiş, taşın aslında sadece
Amerika'nın değil, bütün memleketlerin özgürlük sembolü olduğunu söylemiş, anıtın dış yüzünde temsil edilmek istedikleri
takdirde, gönderecekleri hatıraların mermere monte edileceğini duyurmuştu. Amerika'nın başkentinde yükselen ve 'Washington
Anıtı' diye bilinen 168 metrelik dikilitaşta Sultan Abdülmecid'in tuğrasıyla beraber Türk hat sanatının en büyük isimlerinden
birinin, Ayasofya Camii'ndeki dünyanın en büyük hat levhalarının sahibi Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin de bir yazısı
yeralıyor. Levha 1853'te bir gemiyle Amerika'ya gönderildi, taşıma masrafı olarak o zamanın parasıyla 390 kuruş ödendi ve
inşaat tamamlanınca Washington Anıtı'nın üzerine yerleştirildi. Sultan Abdülmecid'in mermere hakkedilmiş tuğrası, ismi ve
Amerika hakkındaki iyi temennileri, o zamandan beri anıtın üzerinde duruyor.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Efe, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili “Bizler
kadere inanan insanlarız. Merhum Genel Başkanımızın suikast sonucu öldüğüne inanmıyorum” dedi.
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Pendik PTT Velibaba Şubesi'ne gelen silahlı bir kişi görevli memuru silah çekerek kasada bulunan parayı alıp kaçtı.
BURSA'da Ergenekon Operasyonu kapsamında Gemlik İlçesi'nde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada lav silahı
bulundu.
ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu 1'i üsteğmen 2 güvenlik görevlisi
yaralandı. Yaralı üsteğmenin durumunun ağır olduğu belirtildi.
ALMANYA'dan tatil için geldikleri Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki otelde aşırı alkol alarak ölen öğrenci sayısı 3'e yükselirken,
Kemer Savcılığı olayla ilgili soruşturmayı derinleştiriyor.
BURSA'da bu akşam 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Busa merkez ve ilçelerinden hissedilen hafif şiddetli deprem
vatandaşları arasında kısa süreli endişe yarattı.
Turkcell Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken; Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3'er puan alarak yollarına
kayıpsız devam ettiler. Trabzonspor ise haftayı 1 puanla kapattı ve büyük bir yara aldı.
ABD Başkanı Barack Obama Türk ve Ermeni Dışişleri Bakanları ile İstanbul'da görüştü.
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Alman yetkililer, açıklanan 2008 nüfus rakamlarıyla tedirgin oldu. Avrupa genelinde durum kritikleşiyor. Almanya'da 2008
yılında doğumların azaldığı bildirildi. Wiesbaden kentindeki Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da
2008 yılında dünyaya gelen çocuk sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 1,1 oranında azalarak 675 bin olduğu belirtildi.
Derleyenin notu: Avrupa’da yaşayan Türkler açısından önemli bir haber; bizim maşallahımız var 
Hafta sonunda yapılan genel seçimler Moldova'da ayaklanmaya neden oldu. Sonuçları protesto eden binlerce kişi, devlet
başkanlığı binasını ele geçirdi.
Ulaştırma Bakanlığı BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili ön
raporunu açıkladı. İşte rapordan çarpıcı notlar: (…)Yapılan tespitte, hava aracının gidiş yönüne göre, rotası üzerinde ilerlerken
pervanesinin sola doğru 60 derece meyille karla kaplı dağlık alana çarptığı ve kazanın alt kızaklar ve gövde burun istikametinde
yere çarparak oluştuğu anlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yenimahalle İlçe Seçim
Kurulu Müdürü A.Ç'yi “Bir muhtar adayının seçim sonuçlarına yaptığı itirazı değerlendirmek için 5 bin lira rüşvet aldığı” iddiasıyla
gözaltına aldı.
Bakırköy'de PTT şubesine giren silahlı bir kişi, bir miktar paraya alarak kaçtı.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), “Türkiye'nin yerinde kaygılarının dikkate alınması suretiyle gerçekleşen NATO
Zirvesi ve ABD Başkanı Barack Obama'nın ziyaretinin, Türkiye'nin, küresel ölçekli bir barış ortamı için kritik önemini teyit
ettiğini” belirtti.
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Dün İtalya'yı vuran depremin ardından bugün de hem İtalya'da hem de Portekiz'de depremler meydana geldi.
DOĞAN Holding Grubu Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Anadolu'da Vakit gazetesinin son günlerdeki yayınlarında ileri sürdüğü,
İsrail devletinin Doğan Yayın Grubu'nda doğrudan veya Axel Springer AG ile dolaylı bir ortaklığı olduğu iddialarının, tamamen
uydurma yakıştırmalara dayandırılan bir yalan olduğunu açıkladı.
Yerel seçim öncesi DSP'de başlayan parti içi gerilim, Sezer'i istifa noktasına getirdi.
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Hatay'da, doktor olmayı hayal ederken babası hastalanınca okulu bırakıp çocuk yaşta çalışmak zorunda kalan 14
yaşındaki Yaşar Avcu, haftada kazandığı 20 TL ile 8 kişilik ailesini geçindirmeye çalışıyor.
İzmir ve Ege Bölgesi'nde çok sayıda operasyonu başlatan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün yetkileri elinden alındı.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, ''Karar İzmir Başsavcılığı'nın tasarrufunda'' derken, Doğan Haber Ajansı'na açıklama yapan
Savcı Murat Gök ise "Bakanlığın tasarrufudur, uyacağım" dedi. Şimdi soru şu: Süper savcıyı kim görevden aldı?
İstanbul'daki barajların neredeyse tamamının yüzde yüz dolduğu haberinin ardından bir müjde de Ankara'dan geldi. Ankara'daki
çoğu baraj dolmak üzereyken, Akyar Barajı'nda ise doluluk nedeniyle tahliye başladı.
KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Türkiye'deki Ergenekon soruşturması iddianamesinde adı geçen Denktaş ve ana muhalefet
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu hakkındaki iddiaların araştırılması için bugün Başsavcılıktan soruşturma
yapılması talebinde bulundu. Denktaş ise iddiaları ciddiye almadığını söyledi ve bu girişimin zamanlamasına dikkat çekerek
seçimlere müdahale olduğunu ileri sürdü.
TÜRKİYE- Yunanistan Birleşik Doğal Afetlere Müdahale- 2009 Tatbikatı, her iki ülke silahlı kuvvetlerine bağlı timler tarafından
yapıldı.
Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Hasan Sultanoğlu, Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılmasıyla ilgili haberlerin, Azerbaycan ve
Türkiye halkında derin üzüntü uyandırdığını belirtti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 14 Nisan'da Harp Akademileri'nde 2008'i değerlendireceği bir toplantı yapacak.
TÜRK-İŞ 1 Mayıs kutlamaları için Taksim için valilikten izin isteyecek.
CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde seçim öncesinde AKP'li yöneticilerin
yönlendirmesiyle belirlendiğini iddia ettiği bin 50 aileye, 30 Mart'tan itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca,
AKP'ye oy vermeleri karşılığında 470 TL ödendiğini öne sürdü. Köktürk, bu durumu soru önergesiyle TBMM'ye taşıdı.
DSP lideri Zeki Sezer, düzenlediği basın toplantısında 'Ben ayrılıyorum' diyerek istifasına açıklık getirdi.
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tiflis seferini yapan yolcu uçağı, Tiflis Havalimanı'na yaklaşma sırasında yanlışlıkla askeri
meydana indi.
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Danıştay 6. Dairesi, Zorlu Grubu'nun 800 milyon dolarlık rekor fiyatla satın aldığı Zincirlikuyu'daki Karayolları arazisi'nin imar
planı değişikliğini oy birliğiyle iptal etti.
DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde, denizin kıyı kesimleri kırmızı bir tabakayla kaplandı. İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Kurtuluş Arat
denizdeki kırmızılığın ani sıcaklık değişimi nedeniyle planktonlardan kaynaklandığını açıkladı.
BATMAN'da 3'ü doktor 16 kişi, para karşılığı sahte sağlık raporu verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
TRABZON'un Kaymaklı Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü. İlk belirlemelere göre enkaz altından kalan bir çocuk hayatını
kaybederken, kardeşi de olaydan yaralı olarak kurtuldu.
İnönü Üniversitesinde öğrenciler arasında çıkan kavgada bir kız öğrenci ameliyat bıçağı ile kolundan yaralandı.
Diyarbakır Bağlar İlçesi'nde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısındaki bir eczanede patlama meydana geldi.
İZMİR Barosu tarafından düzenlenen ‘Yargı Bağımsızlığı' konulu panele katılan Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih
Kanadoğlu, “Bir büyük şehirde 25 hakim ve savcının, müfettişler tarafından dinlenmesi için karar alınmıştır. Eğer
25 hakim ve savcı dinleniyorsa, teknik takibe uğruyorsa, o ülkede yargı bağımsızlığından bahsetmek hayaldir.
Böyle bir ülkede yaşamak arzusunu göstermeyiz” dedi.
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Kabus virüs Conficker harekete geçti.
İnternetten satış yapan dünyanın en büyük tur operatörlerinden Holiday Check'in müşteri anketleriyle belirlediği 2008 yılı
dünyanın en iyi 99 oteli arasında 39 Türk oteli yer aldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kural, konferans vermek için geldiği Zonguldak'ta kafede sigara
içenlere müdahale edince tartaklanıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu.  
BURSA'da, koli halinde yol kenarına bırakılan sahte rakıdan içen 27 yaşındaki Zafer Kara'dan sonra aynı rakıdan içen 43
yaşındaki İbrahim Cinoğlu'da bu sabah tedavi gördüğü Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Böylece Bursa'da
22 gün içerisinde sahte rakıdan ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Kriz tüm göstergeleri olumsuz etkilerken, ithalatta yarattığı çöküş nedeniyle cari açık üzerinde olumlu etki yarattı.
Ergenekon soruşturmasında üçüncü iddianamenin yazılmasına başlandı.
TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen 458 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı bu hafta tamamlanacak.
BOLU'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Gökçesu Beldesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol
kenarındaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, bir Arap televizyonuna yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK konusunda, “Bu işi Bağdat
çözemiyorsa biz çözeriz” dedi.
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İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 15 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna açıklayacağı İstanbul vergi rekortmenleri listesinin ilk
sırasında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın bulunduğu öğrenildi.
Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde sürdürülen operasyonda 2 er şehit edilirken, sürdürülen operasyonda PKK'lı 7 terörist
öldürüldü.
Genel Başkanlığa aday olmaya hazırlanan eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın "Tüzük gereği Devlet Bahçeli yeniden
aday olamaz" sözlerine, Devlet Bahçeli, Parti genel merkezinde yapılan İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın
açılışında cevap verdi. Bahçeli, Aydın'ın sözleri için, "Biz bir aileyiz, ne sorunumuz varsa kendi aramızda çözeriz." dedi.
İstanbul Maltepe'de yol verme konusunda çıkan tartışmada üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Hakan Eron, kız arkadaşının gözleri
önünde başından vurularak öldürüldü.
İstanbul Gösteri Merkezi'ndeki yangınla ilgili İstanbul İtfaiyesi'nin ön inceleme raporu açıklandı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığının belirlendiği ifade edildi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin Ermenistan sınırını Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgaline tavır olarak kapattığını ve
ancak bu durumun ortadan kalkması halinde açabileceğini belirterek, “Türkiye, Azerbaycan'ın arkadan hançerlenmesine göz
yumamaz. Hiç kimse, hangi baskıya maruz kalırsa kalsın Türkiye'nin Azerbaycan'a ihanet etmesini sağlayamaz. Hiçbir
hükümetin buna gücü yetmez” dedi.
Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında Hacettepespor'u 4-1 mağlup etti.
Hakkari ve Bursa'da tüyleri ürperten 2 tecavüz. Tecavüz edilenlerin biri 12 diğeri ise 16 yaşında. TECAVÜZ İDDİASIYLA
TUTUKLANANLARIN SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Genel başkanlıktan resmen istifa ettiğini açıklayan DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, partinin mali kaynaklarına ve yaptığı
harcamalara ilişkin bilgi verdi ve ''Şu anda parti kasasında 29 küsur trilyon paramız var'' dedi. Partililer Sezer'i gözyaşlarıyla
uğurladı.
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 16 ilde satışa çıkarılan 8 bin 804 yoksul konutu için, 15 günde 49 bin 631 kişi başvurdu.
TUNCELİ kırsal alanında güvenlik güçlerince başlatılan büyük bahar operasyonu, genişleyerek devam ediyor.
Zeki Sezer'in istifasıyla boşalan DSP Genel Başkanlık görevini, olağanüstü kurultaya kadar eski milletvekili Saffet Başaran
yürütecek.
DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü binası önündeki polis noktasına kimliği belirsiz kişilerce ses bombası atıldı. Saldırıda 1 polis
memuru yaralanırken, zanıların yakalanması için bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edildi.
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Ergenekon'un 12'nci dalgası Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Samsun, Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Antalya, Mersin, Van, İzmir,
Giresun, Kars ve Adana'da devam ediyor. Operasyon ÇYDD, ÇEV ve eski rektörleri kapsıyor. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Haberal ile Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Metin Öztürk ve 3 eski rektör gözaltına alındı. ÇYDD
Başkanı Türkan Saylan'ın evi arandı. Prof. Dr. Erol Manisalı gözaltına alındı. Günün en ilginç gelişmelerinden biri de Dokuzuncu
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sorgulanmak üzere İstanbul'a götürülen Haberal'ı havaalanından yolcu etmesi oldu.
Gözaltı listesinde çok sayıda kişinin isminin olduğu ve bu sayının 62'ye ulaşacağı öne sürülüyor.
“Ergenekon” soruşturmasını yürüten özel yetkili cumhuriyet savcılarının, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSYK) sunulan
şikayet dilekçesinde kendilerine “hakaret edildiği” gerekçesiyle gazeteci Uğur Dündar ve avukatı Vural Ergül hakkında suç
duyurusunda bulundukları belirtildi.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasını “Bu ülkenin aydınlarına karşı bir operasyon
söz konusu. Bu konuda bütün duyarlılığımız devam edecek” diye değerlendirdi.
Bakırköy Ataköy 4'üncü kısımda bulunan PTT şubesi kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından soyuldu.
DOĞAN Yayın Holding'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na gönderilen açıklamada, Ergenekon soruşturması
kapsamında gözaltına alınan Tijen Mergen'in Doğan Gazetecilik A.Ş.'de pazarlamadan sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev
yaptığı belirtildi. Mergen'in Doğan Yayın Holding A.Ş.'de herhangi bir görevinin olmadığı ifade edildi.
Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu 2
asker yaralandı.
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TMSF tarafından satışa sunulan Ahmet Afif Paşa Yalısı'na en yüksek teklifi, 58 milyon lira ile Suzan Sabancı Dinçer verdi.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, hükümetten etnik kimliklere, din sömürüsünden teröre çok çarpıcı açıklamalar
yaptı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla “Terör örgütüne yönelik soruşturma” kapsamında 14 ilde eş zamanlı
başlatılan operasyon için sabah 04.00'te düğmeye basıldı, Diyarbakır'da ekipler 27 ayrı noktaya baskın düzenledi. Operasyon
kapsamında DTP'li başkan yardımcıları ve Tunceli Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 51 kişi gözaltına
alındı. Operasyonun 1 yıldır süren bir çalışmanın neticesinde terör örgütünün “şehirdeki uzantılarına” yönelik olduğu ve PKK'nın
Türkiye genelindeki eylemleri planlayıp yönlendirmek amacıyla 8 kişiden oluşan “Türkiye Koordinasyon Birimi” oluşturduğu
belirtildi.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, partisinin Meclis Grup toplantısında bugün yapılan operasyonu değerlendirdi…
İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bombalı eyleme hazırlandığı belirlenen iki kişiyi bir miktar patlayıcı ile yakaladı.
Genelkurmay eski başkanı Hilmi Özkök, Org. İlker Başbuğ'un bugün düzenlediği 2008 değerlendirme toplantısına neden
katılmadığını açıkladı. Özkök “İzmir'de yaşadığım için toplantıya katılmadım. Toplantıyı TV'den izledim” dedi.
Resmi ziyaret için Bahreyn'in Başkenti Manama'ya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife
tarafından Gudaybia Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, bir gıda firmasında çalışanlarla stajer öğrencileri taşıyan servis midibüsü yağışlı hava nedeniyle
kayganlaşan yolda kontrolden çıkınca tren yoluna uçtu.
Balıkesir'den havalandığı ve içinde bir pilotun olduğu öğrenilen F-16 tipi bir askeri uçağın Bursa'nın Mustafakemal paşa ilçesi ile
Balıkesir'in Kepsut ilçesi arasındaki bir bölgeye düştüğü bildirildi.
14
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Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Yönetim Kurulu, “vakfın hiçbir üyesinin yasa dışı bir eylemin içinde bulunmasının söz konusu
olmadığını, bu tür iddia ve yakıştırmaların üzüntüyle izlendiğini” bildirdi.
Dışişleri Bakanı Ali Babacan, beraberindeki bir heyetle yarın Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenecek olan Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 20. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere bu ülkeye günübirlik ziyarette
bulunacak.
Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar, rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın “Ergenekon” soruşturması
kapsamında gözaltına alınmasını protesto ettiler.
Diyarbakır'ın Dicle İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Halis Toprak'a ait Aslanlı Köşkü 23.8 milyon liraya Remzi Gür'e satması Toprak
Grubu'nu isyan ettirdi.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ve aralarında Doğan Gazetecilik A.Ş İcra
Kurulu üyesi Tijen Mergen'in de bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı. Böylece adliyeye sevk edilenlerin hepsi serbest kalmış oldu.
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Türkiye, ilk F-16 ile 14 Ekim 1987'de tanıştı. O günden bu yana 250'ye yakın uçak Türk Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.
Ancak bu uçaklardan 24 tanesi çeşitli kazalarda kaybedildi.F-16 kazalarında 12 pilot şehit olurken, 12 pilot paraşüt atlayışı
sayesinde kurtulmayı başardı. Son acı kaza dün Balıkesir'de yaşandı.
İşsizlik rekor düzeyde arttı. İşsizlik arttıkça, hayat şartları zorlaştıkça insanların ruhsal problemleri artmaya başladı. Aileler
dağılmaya, sinirler gerilmeye başladı. Peki ne yapmalı, nasıl bir yol izlemeli. Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Dr. Şeref
Özer, işsizlik oranlarının ürkütücü bir düzeye ulaştığını ve ruhsal sorunların ürkütücü boyuta geldiğini açıkladı. Her bireyin
mutlaka psikiyatriste gitmesi gerektiğini vurgulayan Özer, "Acil önlem alınmalı" dedi.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Adana örgütü, Diyarbakır merkezli olarak partilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonu,
düzenledikleri eylemle protesto etti. Yürüyüş sırasında AKP İl Merkezi'ne yönelik bir taşkınlık ihtimaline karşı onlarca DTP'li ve
güvenlik güçleri binanın önünde adeta etten duvar oluşturdular.
Baykal: "Tarikat dışında eğitim suç haline geldi" CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Ergenekon” soruşturması kapsamında
gerçekleştirilen gözaltıların toplumda korku imparatorluğu yaratmaya yönelik olduğunu iddia ederek, “Amaç, bundan sonra
kimse çağdaş eğitime yönelik çalışmasın, 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası düzenlemesin, üniversite öğrencilerine burs
vermesin” dedi. Bu arada, Baykal'ın, Azerbaycan'ın, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise'ye tam
puan vermesi için kulis yaptığı ifade edildi.
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Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt Afganistan'a asker gönderme meselesini şöyle değerlendirdi: "Asker gönderdiğimizde nasıl
olacak, oradan şehit cenazeleri gelmeye başladığı zaman? Bunu Türk milletine nasıl izah edeceğiz. Bu mümkün değil..."
Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi 20. toplantısının yapıldığı
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan
ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dörtlü görüşmede bir araya geldiği öğrenildi.
MARDİN'de inşaat halinde olan 2 katlı bina çökerken 35 yaşındaki Hanifi Timi öldü, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Berkant Şara'nın
cenazesi, Jandarma Genel Komutanlığına ait askeri helikopterle Muğla'ya getirildi.
Kanser tedavisi gören Salih Neftçi, Cenevre'de yaşama gözlerini yumdu. Türkiye'nin uluslararası aranedaki ünlü
ekonomistlerinden Prof. Dr. Salih Neftçi, kanser tedavisi gördüğü Cenevre'de hayatını kaybetti. Neftçi, 62 yaşındaydı.
Merkez Bankası piyasaları yine şaşırtarak faizleri 0.75 puan indirdi ve yüzde 9.75'e çekti. Piyasalarda öne çıkan beklenti ise
0.50 puanlık bir indirim yapılacağı yönünde idi.
YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile kurulda sadece
rektörlerin yer alacağını bildirirken, Harp okulları, GATA ve Polis Akademisi'nin ise kuruluş yasalarını değiştirmemesi halinde
artık ÜAK'da yer almayacağını açıkladı.

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel
Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, canlı yayında Kanal D Ana Haber'e konuk oldu. Mehmet Ali Birand, bu akşam ve yarın Prof. Dr.
Türkan Saylan'ı Kanal D ekranlarında konuk ediyor. Birand, programında tüm Türkiye'yi derneğe ve binlerce öğrenciye desteğe
çağırdı. Canlı Yayın'a evinden bağlanan Saylan'ı fazla yormak istemeyen Birand, kampanyaya gösterilen ilgiyi Saylan'la paylaştı.
Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde Vakit Gazetesi Yazarı, 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez tarafından cinsel istismara uğradığı öne
sürülen 14 yaşındaki B.Ç., bugün ikinci kez Adli Tıp Kurumu'nda. Üzmez'in kaderini etkileyecek rapor öncesi Adli Tıp'ta istifa
şoku yaşandı. 4 ay önce Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in 'oluruyla' atanan çocuk psikiyatristi Doç Dr. Ayten Erdoğan istifa
etti. Erdoğan, bugün B.Ç.'yi muayene edecek ve raporunu verecekti.
Ergenekon Oqerasyonu kapsamında gözaltına alınan eski rektörler Erol Manisalı ve Fatih Hilmioğlu'nun tutuklanması talep
edildi.
BİRLEŞİK Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Yunus AKIL, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'ın hat
üzerindeki 2 milimetre sapmaların vahim bir durum oluşturmayacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
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Şırnak'ın Cizre ilçesi'nde baz istasyonu ve televizyon vericisinin bulunduğu bölgede kayıp iki kişi için kaza başlatıldı.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), içinde bulunulan küresel ekonomik ve finansal kriz ortamında, Türk
ekonomisinin göreli istikrarını ve kazanımlarını korumak ve krizin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini en aza indirgemek
bakımından, uzun bir süredir yapılan görüşmelerin bir an önce sonuçlandırılarak, IMF ile bir Stand-by anlaşması yapılmasının
son derece gerekli olduğuna inanıldığını bildirdi.
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“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konulan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Haberal rahatsızlanarak Haseki Hastanesi'ne sevkedildi. Haberal'ın kalp spazmı geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey Irak'taki Amerikan askerlerini geri çekerken Türk topraklarını kullanmak gibi bir
planları olmadığını ancak Türkiye'nin bu süreçte vereceği her türlü desteği takdir edeceklerini söyledi.
ÇYDD Başkanı Türkan Saylan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in Ergenekon soruşturması
kapsamında tutuklanmasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Ergenekon soruşturması kapsamında evi aranan Türkan Saylan
tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akınına uğradı.Saylan'ın en ilgi çekici konuklarından biri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden oldu.

ÇANAKKALE Savaşları sırasında Kocaçimen Dağı eteklerinde, ‘İsmail' isimli bir komutan tarafından kaleme alınan ve savaşın
şiddetine tanıklık eden mektup, 94 yıl sonra tozlu sandıklardan müzeye taşındı.
Ankara Barosu avukatlarından Murat Araç, Süleyman Sallı ve Mehmet Emin Küçük, partisinin Meclis Grup toplantısında yaptığı
konuşmayla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkına suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Baykal'ın, 14 Nisan 2009 tarihinde, Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Bu

533

uygulamalar hiç şüphe yok bir darbedir. Darbe sadece tankla, topla, silahla, üniforma ile yapılmaz, darbe böyle de yapılır ve
yapılıyor. Türkiye bu darbeyi yaşıyor. Tabii bu darbenin içinde darbeye karşı hukuku savunmakla, insan haklarını savunmakla
sorumlu, görevli mercilerin, makamların bulunduğuna tanık olmak da hepimizi derinden yaralıyor. Ama yaşananın bir darbe
olduğu gerçeği maalesef gözlerden saklanamıyor. Daha net bir şekilde söylüyorum, bu bir darbedir. Elbette siyasal bir darbedir,
bir AKP darbesidir. Elbette bir darbedir, bir AKP darbesidir ama daha da acısı bu bir savcılık darbesidir” şeklinde ifadeler
kullandığı kaydedildi. Derleyenin notu: İktidar yalakaları…
Taksim Bahçeköy arasında çalışan halk otobüsü Gümüşsuyu yokuşunda sürücünün kontrolünden çıktı ve İstanbul Teknik
Üniversitesinin duvarına çarparak durabildi. Kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.
18
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Konya'da çiçekçide çalışırken ekonomik kriz gerekçesi ile işten çıkartılan 22 yaşındaki Fatih Sönmez, yeni bir iş kolu buldu.
Mezarlıklarda, yakınları tarafından bakımı yapılmayan mezarların bakımını yapan Sönmez, yaptığı bakım karşısında da, mezarın
sahibinin yakınından ücret alıyor.
Türk vatandaşlarının AB ülkelerine seyahati halen büyük vize engeline takılırken ve bu nedenle AB üyeliğiyle birlikte bir gün
Türklerin de bu konuda biraz olsun rahatlaması beklenirken, AB üyesi Avusturya, Türkiye'den vize muafiyeti talep etti. Dışişleri
Bakanı Ali Babacan'ın iki gün önce bu ülkeye yaptığı resmi ziyaret sırasında Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger'in
Avusturyalı turistler için vize muafiyeti talep ettiğini belirten diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin de kendi vatandaşları için vize
kolaylığı talebinde bulunduğunu belirttiler.
Somali Cumhurbaşkanı Şerif Ahmed'in Türkiye turu sürürken Somali'de şeriat oybirliği ile kabul edildi. Somali bugünden itibaren
İslamcı bir ülke. Derleyenin notu: Atatürkçülüğü Katletme Partisinin de hedeflediği ama benim gibi milyonlar yaşadığı sürece
erişemeyeceği hayal!
Başbakan Erdoğan, Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder'in 65. doğum gününe katılmak üzere özel uçakla Almanya'ya
gitti.
Ergenekon Operasyonu'nun son dalgasında, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve akademisyenlerin
tutuklanması Anıtkabir'de protesto edildi.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, itirazlar nedeniyle oyların yeniden sayılması sonucu belediye başkanlığını MHP adayı Ali Şahin
kazandı.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanıp Metris Cezaevi'ne götürüldükten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan
Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Haberal'ı, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ziyaret etti.
Samsun'da hastanede doktorla tartışan kişinin, kendisine müdahale eden polis memurunun serçe parmağını ısırarak kopardığı
bildirildi.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ergenekon'daki 12'nci dalga operasyonu ile ilgili gelişmeleri ‘tatsız' olarak niteledi,
“Bazen korkuyorum, işi saptırmak için içeride özel gayretler mi var?” diye sordu. Günay, Ergenekon'da sürecin AKP aleyhine
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işlediğini söyledi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, süren tedavisi kapsamında hastaneye
kaldırıldı.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) toplantısı için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden Türkiye Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın
Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Memmedguliyev'e karşı Ermeni yetkililerin önünde kaba davrandığı iddia edildi.
19
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Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile görüştü.
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir sitenin bahçesine bırakılan ve zehirli olduğu iddia edilen etler, 5 köpek ve 1 hamile kedinin
ölümüne neden oldu. Köpekleri elleriyle büyüten site sakinleri olayın ardından gözyaşı döktü. 
45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun birincisi İngiltere'nin Barloworld Bianchi Kulübünden Darly Impey oldu.
MERSİN'de, geçen cuma günü Diyarbakır'daki gösterilerde olduğu gibi polis memurlarına taş atan çocuklara, başka çocuklar taş
atarak karşılık verdi. Bir kişi de polislere taş atan gösterici çocuğu tokatlayıp azarladı.
ABD ordusunun ‘2' numaralı ismi olarak bilinen General Raymond Odinerno, sürpriz bir kararla Kuzey Irak'a giderek bölgesel
Kürt yönetiminin Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede, PKK ile mücadele konusunun da ele alındığı bildirildi.
YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve götürüldüğü Metris Cezaevi'nde
rahatsızlanınca İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ne kaldırılan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı
arayıp sağlık durumunu sorduğunu söyledi.
İzmir'in Buca ilçesinde bir taksi şoförü, aracında tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.
Eski Başbakanlardan Bağımsız Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Prof.Dr. Mehmet
Haberal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
İZMİR Barosu Başkanı Nevzat Erdemir'in 3.5 ay önce beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirmesi nedeniyle, avukatlar yeni
başkanı seçmek için sandık başına gitti.
İtalya, Panama bandıralı Türk yük gemisi tarafından kurtarılmış olan kaçak göçmenlere kapıyı açmayı kararlaştırdı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde ülke genelinde açıklanan il
sonuçlara göre ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) önde görünüyor.
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Hallaçlı Köyü yakınlarındaki bir tarlada kazılan çukurda, eski başbakanlardan Tansu Çiller'e ait
olduğu söylenen, yakılmış halde yüklüce evrak bulundu. Evrakların, yaklaşık 1 hafta öncesinde yakıldığı sanılıyor.
Azeri milyarder Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolara Antalya Lara'da yaptırılan Mardan Palace, Times'a haber oldu.
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İsrail'e "en ırkçı ve vahşi rejim" nitelemesi yapan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın konuşması batılı delegeler
tarafından protesto edildi. Konferansa katılan batılı delegeler tepki göstererek salonu terk etti. Derleyenin notu: Ve “bizim”
zihniyet bu zihniyeti destekliyor!!!
“29 Mart seçimlerinde hile yapıldı” iddiası Avrupa Parlamentosu'da. Konuyla ilgili bir soru önergesi verildi. Olay
önergede "Seçimde hile yapan bir hükümetle AB'ye katılım müzakereleri yapılır mı?" sorusu soruldu. Önerge,
Türkiye'nin daha önce de sorun yaşadığı Danimarka'nın bir parlamenterinden geldi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi davasıyla ilgili dava 6 Temmuz'a ertelendi.
Uluslararası piyasalarda yaşanan çalkantı içeride doların ateşini yükseltiyor. Dolar 1.65 TL'yi geçerek nisan ayı başından bu
yana en yüksek seviyesine ulaştı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde 19 yaşındaki İskoçyalı genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen İngiliz vatandaşına 7 yıl hapis
cezası verildi.
Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, açıklama yaptı. İşte açıklamasından satırbaşları: “Dolayısıyla
bu seçimler de açıkça göstermiştir ki KKTC'de demokrasinin ne kadar kökleştiğini, ne kadar kurumsallaştığını, gerçekten
standardı yüksek bir demokrasiyi orada yaşattığını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu başarılarından dolayı hem Kuzey Kıbrıs
Türk halkını, hem siyasi partileri ve ilgili kurumlarını buradan bir kardeş ülke, Anavatan olarak tebrik ediyoruz. Seçimlerin hem
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, hem hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.”
Bank Asya 1. Lig lideri Manisaspor, Ege derbisinde Karşıyaka ile İzmir'de 1-1 berabere kalarak, Süper Lig'e çıkışını
matematiksel olarak ilan etme fırsatını kaçırdı. Maçın son dakikalarında iki takımın oyuncuları arasında yaşanan gerginlik
sonrası Karşıyakalı Serkan ve Manisasporlu Kalabane ile Güven kırmızı kart gördü.
Dünyaca ünlü bilim dergisi New Scientist 2012 yılının eylül ayında güneş fırtınasının kopacağını iddia etti.
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin yaşamını yitiren kazada helikopteri kullanan pilot
Kaya İstektepe'nin zehirlenmediği belirtildi.
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İran Meclis Başkanı Ali Laricani, son zamanlarda yine sık sık gündeme gelen İran'a karşı olası bir İsrail saldırısının nelere gebe
olduğunu açıkladı. Larikani "İsrail saldırısına cevabımız tahminlerin ötesinde olacak. Dünya genelindeki analist ve uzmanlar bile,
olası bir İsrail saldırısına İran'ın cevabının ne olacağı konusunda bir değerlendirme yapamıyor" dedi.
Doğan Holding Genel Koordinatörü Nebil İlseven kamu ihalelerine girme yasağının Doğan Holding'e de uygulandığı belirterek,
"Sindirme kampanyası yayın çizgimizi değiştirmez" dedi.
Akşam saatlerinde Beykoz Poyrazköy Keçilik Mevkiinde bir arazide kazı çalışması başlatıldı. Kazıda çok sayıda muhimmata
ulaşıldığı bildirildi.
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Petrol Ofisi CEO'su Melih Türker şirketin 1 yıl kamu ihalelerinden men edilmesi kararı ile ilgili kameraların karşısında geçti ve
açıklama yaptı.

Ergenekon savcıları, 66 yıl önce ölen ünlü fizikçi Nikola Tesla'yı da ilk iddianameye ekledi. Derleyenin
notu: Ve “bizim” zihniyetin CEHALET göstergesi!
CHP İstanbul milletvekilleri Bihlun Tamaylıgil ve Sacid Yıldız, İstanbul'daki metrobüslerle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.
Belçika Federal Savcılığı tarafından Sabancı Suikastına ilişkin Fehriye Erdal hakkında başlatılan soruşturma kapsamında,
Türkiye'ye gelen 5 kişilik heyet, DHKP/C terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu öne sürülen Ercan Kartal'ın tanık
olarak bilgisine başvurdu.
Prof. Haberal'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Durumu stabil olana kadar yoğun bakım ünitesinde
kalmaya devam edecek" denildi.
KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri tersanede bakımı yapılan ‘TCG Saldıray'
denizaltısında kazan patlaması sonucu Deniz Üsteğmen Abdulah Kılıç ile işçi Sami Aktaş yaralandı.
DTP'nin İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında verdiği gensoru önergesi reddedildi. Görüşmeler sırasında Genel Kurul'da kısa
süreli gerginlik yaşandı.
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Uluslararası Para Fonu IMF'nin yayımladığı Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunda, Türkiye'nın ekonomisinin, bu yıl yüzde
5,1 küçülmesinin beklendiği bildirildi.
Türk Hava Yolları'na ait Tekirdağ uçağı, 25 Şubat'ta Amsterdam yakınlarında bir tarlaya düşmüş ve 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Kazanın ardından FBI yetkililerinin enkaz bölgesine yaklaşık 40 dakika kimseyi yaklaştırmadığı anlaşılmıştı. Bunun sebebinin ise
FBI'ın uçakta bulunan Boeing çalışanlarındaki gizli askeri bilgileri korumak olduğu öğrenilmişti. Hatta FBI'ın bu operasyon
sırasında bir THY görevlisini kelepçelediği iddia edildi. THY Genel Müdürü Kotil olayı doğruladı ancak gözaltının Hollanda
yetkililer tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ı da taşıyan THY'ye ait yolcu uçağına Atatürk Havalimanı'na inişe geçtiği sırada yıldırım çarptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ali Sami Yen Stadı ile ilçelerde düzenlenecek gösteriler yağışlı hava
nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Poyrazköy'deki kazıda bulunan cephanelikle ilgili soruşturma derinleştirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6
kişinin 4'ü muvazzaf subay, 2'sinin de ordudan emekli olmuş subaylar olduğu belirtildi.
Nijerya'nın Onne Limanı'na giderken silahlı kişilerin saldırısına uğrayan Aleyna Mercan gemisinden kaçırılan kaptan Sinan
Taşkıran ile ikinci makinist Salim Atilla Şengül'ün serbest bırakıldığı bildirildi. Aleyna Mercan adlı geminin işletmecisi MRC
Denizcilik Turizm ve Petrol Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2897 gros tonluk Aleyna Mercan isimli
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ve Marshall Adaları bandıralı geminin, 20 Nisanda yerel saatle 20.00'de, Nijerya'nın Onne Limanı'na seyir halindeyken sahilden
yaklaşık 30 mil açıkta silahlı kişilerce ele geçirildiği hatırlatıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 17 Mayısta Ankara'da miting düzenleyecek.
TBMM Genel Kurulunda, CHP, MHP ve DTP'nin, “21 Mart'ın Nevruz Bayramı” olarak resmi tatil ilan edilmesine ilişkin önergeleri
reddedildi.
Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş sahasında ağırladığı Ankaraspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı
takım, ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandığı için tur atlayan taraf ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Gök bilimciler, evrenin ilk zamanlarından kalma ve belki de bir galaksinin atası olabilecek gizemli dev bir gök cismi keşfettiler.
23
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Danıştay 10. Dairesi, 2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi
muayenesi için özel sağlık kurumlarına başvuran hastalardan 10 TL katılım payı alınmasına ilişkin kısmının yürütmesini oy
birliğiyle durdurdu.
DİYARBAKIR'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konulması töreni
sırasında 2'nci Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Rasim Arslan, DTP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in törene
katılmamasına sert tepki gösterdi.
23 Nisan nedeniyle TBMM'de yapılan özel oturuma Ergenekon davası damgasını vurdu. Meclis Başkanı Köksal Toptan'ın
ardından sırayla söz alan parti liderleri Ergenekon'a vurgu yaptı.
23 Nisan resepsiyonuna iki konu damgasını vurdu. Birisi Ermenistan gerilimi. Diğeri kabine değişikliği.
DTP'ye yönelik yapılan operasyonları ve tutuklamaların protesto edildiği Hakkari'de olaylar çıktı. Saat 14.00 sıralarında Bağlar
Mahallesi'nde yola barikat kurarak lastik yakıp, trafiğe kapatan yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 gruba polis müdahale etti. Çevik
Kuvvet ekipleri gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Göstericiler de zırhlı araçlara ve polise taş
atarak karşılık verdi.
Irak'ta en kanlı günlerden biri yaşandı. Başkent Bağdat'ta sabah saatlerinde 28, öğleden sonra Bakuba'da 45 kişi öldü.
Derleyenin notu: AB(D)’nin başkalarına yönelik demokrasisi böyle bir şey işte!
Başbakanlık tarafından akreditasyonu iptal edilen gazetecilerden Milliyet muhabiri Abdullah Karakuş'un yürütmenin
durdurulması için yaptığı başvuruya Başbakanlık'ın itirazı da reddedildi. Karakuş'a yeniden akreditasyon yolu açıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün akşamüstü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, İstanbul Üniversitesinde “Kürtçe Araştırma Merkezi” kurulmasına yönelik kararın henüz
kendilerine ulaşmadığını söyledi.
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TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM'nin açılışının 89. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'te resepsiyon veriyor. Resepsiyon'da soruları
yanıtlayan Başbakan Erdoğan "Azerbaycan'a gitmeyi düşünüyorum" dedi.
Bir süre öncesine kadar "Türkiye Malezya olur mu?" tartışmalarıyla Türkiye'de epeyi konuşulan, şimdi ise özellikle ailevi
konularda şeriat hükümlerinin geçerli olduğu Malezya'da ilginç bir karar alındı. Buna göre, çocukların her iki ebeveynin ortak
rızası olmadan İslam dinine geçirilmesi yasaklandı.
24
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Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerin normalleşmesi için bir “yol haritası”nda mutabık kaldıklarına ilişkin açıklama, Batı'da
yankılandı. İspanyol gazetesi El Pais "Asıl golü Obama attı" ifadesiyle dikkat çekti.
TÜRKİYE ile Ermenistan arasında dün açıklanan ‘yol haritası' ile ilgili ayrıntılar Azerbaycan'da merakla beklenirken, sokaktaki
insanlar Türkiye'ye “Yolunuz açık olsun. Biz de tavrımızı ona göre belirleriz” mesajını gönderdi.
ABD Başkanı Barack Obama, beklenen açıklamasında “soykırım” demedi. Bu kelimenin İngilizcesi olan “genocide” kelimesini
kullanmadı. Ancak, herkesi şaşırtan birşey yaptı ve 1915 olayları için Ermenilerin kullandıkları Ermenice kelimeyi açıklamasının
içine koydu; 1915 olayları için İngilizce metnin içinde, Ermeni terim, yani “Meds Yeghern” terimini kullandı.
24 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Sarkisyan "Ermeni soykırımının tanınma sürecinin Türk halkını hedef almadığını" iddia
etti.
Hakkari'de çıkan olaylar sırasında bir polisin tüfeğinin dipçiğiyle vurması sonucu ağır yaralanan, Hakkari'de yapılan ilk
müdahalenin ardından Van'a sevk edilen 14 yaşındaki Seyfi Turan'ın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Van Jandarma Asayiş
Kolordu Komutanı Korgeneral Yurdaer Olcan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne giderek Seyfi Turan'ı
ziyaret etti.
Erol Manisalı ve Mehmet Haberal'ın tahliye talepleri reddedildi.
Ergenekon soruşturması kapsamında, İstanbul Poyrazköy'de devam eden kazı çalışmalarında yeni mühimmat bulundu.
Ergenekon soruşturması kapsamında Adliyeye çıkarılan 2'si muvazzaf toplam 3 subay tutuklama talebiyle mahkemeye sevk
edildi.
Hollanda'da, Güvenlik ve Araştırma Konseyinin, THY'ye ait uçağın şubatta Shiphool havaalanına inişi sırasında yaptığı kazadan
hemen sonra, kurtarma işlemleri sürerken çalışmalarına başlaması tepkiye neden oldu. Kazadan sonra kurtarma ve yardım
çalışmalarını koordine etmekle görevli Emniyet Amiri Ben van Mierlo, üst düzey polis memurlarının bağlı olduğu sendikanın
(VMHP) aylık dergisinde yayımlanan yazısında, "THY uçağının düşmesinin ardından, daha cesetler uçaktan çıkarılmadan
Araştırma Konseyinin kara kutuyu almak ve kazanın muhtemel nedenine ilişkin bir açıklama sunmak istemesinin, 'felaketten
sonra felaket' olduğunu belirtti.
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Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Melike Ceylan'ın ailesine devlet tarafından 420 bin TL tazminat ödenmesi
yönünde rapor hazırlandı. Ancak sigorta şirketi 420 bin TL yerine 62 bin TL ödedi. Ceylan'ın ailesi bu karara tepki gösterdi.
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Azerbaycan, Türkiye'ye sattığı doğalgazın fiyatını artırma kararı aldı. Henüz tespit edilmeyen yeni fiyat, hesaplara 15 Nisan
başlangış kabul edilerek yansıtılacak. Kararın, Türkiye-Ermenistan arasındaki son gelişmelerin ardından alınması dikkat çekti.
Azerbaycan, Karabağ sorunu çözülmeden Türkiye-Ermenistan sınır kapısının açılmasına karşı çıkıyor.
Başbakan Erdoğan, Azerbaycan'ın doğalgaz zammına sert tepki verdi. Erdoğan; "Dolar düşerken zam yapılması çok
düşündürücü" dedi. Derleyenin notu: Paytak Reco’ya bak; sen kalk ABD direktifleri doğrultusunda adamların can
düşmanı ile işbirliğine gir. Komşun olsa dahi topraklarında gözü olana taviz üzerine taviz ver ve kimse tepki
göstermesin, öyle mi?
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yerel seçimlere yönelik propaganda sırasında Kürtçe konuştukları gerekçesiyle aralarında AK Parti
Ağrı Milletvekili Cemal Kaya'nın da bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik değişiklik tartışmalara ilişkin, “Bir uyarımız lazım
gelirse söyleyeceğimiz şey şudur; değişiklikten önce milli görüş gömleklerini giymeye bakın, yoksa değişiklik bir şey ifade
etmez” dedi.
Terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı olan PJAK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 10 terörist öldürülürken, polisin 11
kayıp verdiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Obama'nın 1915 olayları için soykırım dememesine rağmen “Meds Yeghern” yani
'büyük felaket' terimini kullanmasını değerlendirdi. Gül, ''Obama'nın açıklamasında katılmadığım yönler var'' dedi. Obama'nın
sözlerini MHP lideri Bahçeli de eleştirdi. Başbakan Erdoğan ise açıklamayı şöyle değerlendirdi: Denge metnidir ama bizi tatmin
etmiyor. Derleyenin notu: !
Sarayburnu-Bahçelievler beton ana isale hattına bir firma tarafından inşaat çalışması sırasında hasar verilmesi nedeniyle bazı
bölgelerde su kesintisi yaşanıyor.
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BALIKESİR'in Gönen İlçesi'ne hafta sonu tatili için eşi Ahsen Unakıtan ile birlikte gelen Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Manyas
İlçesi'ne gelirken Belediye Başkanı Hasan Kahraman'ı makamında ziyaret etti.Unakıtan, belediye borçları için para isteyen
Başkan Kahraman'a “Bakanlığa geldim para, gideceğim para isteniyor. Ankara'ya gidince bir bakayım. Torbada varsa veririm”
dedi. Derleyenin notu: Siz ve sizin gibilerden kalırsa verirsin!
VAN'da, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'ne ait panzer, sürücüsünün aniden önüne çıkan çocuklara çarpmamakk için
manevra yapmasıyla kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, panzerin çarptığı 1 çocuk öldü, 2 polis memuru yaralandı.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, iki devletli bir çözüm temelinde olması koşuluyla, İsrail ile Filistin arasında bir barış
anlaşmasının imzalanmasına karşı olmadığını söyledi.
Ölümcül domuz gribi Meksika'da ortaya çıktı dün ABD'ye, bugün başka kıtaya sıçradı. ABD'de sağlık alanında olağanüstü hal ilan
edilirken Dünya Sağlık Örgütü virüsün evrim geçirmesi durumunda kuvvetlenerek daha tehlikeli hale gelebileceği konusunda
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uyarıda bulundu.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Almanya'daki “Deniz Feneri Davası”yla ilgili olarak, “Cuma günü Türkiye'nin Almanya
büyükelçiliğinden bize bir evrak geldi, Adalet Bakanlığına... Bakanlığımız, ilgili genel müdürlüğümüz evrakları inceliyor” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, “Azerbaycan'ın Türkiye'ye verdiği doğalgaza zam yaptığına” ilişkin haberlerin
doğru olmadığını bildirdi.
SAKARYA'nın Ferizli İlçe Belediyesi eski Belediye Başkanı SP'li Hüseyin Kaşkaş'ın silahlı yakın koruması olarak çalışan Hakan
Kayakoparan, 29 Mart seçimleri ardından göreve gelen yeni Belediye Başkan AKP'li Ahmet Soğuk tarafından temizlik işçisi
olarak görevlendirildi.
BATMAN'da, Valilik bünyesinde yer alan Gençlik ve Kültür Evi'ne yüzleri kapalı yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından molotof
kokteylli ve taşlı saldırı düzenlendi. Gençlik ve Kültür Evi'nde hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.
Başbakan Erdoğan, AKP İl Başkanları toplantısındaki konuşmasında yerel seçimler, Azerbaycan ile ilişkiler ve Obama'nın
konuşmasına değindi. Erdoğan, ABD Başkanı Obama'nın açıklamasını eleştirerek "Türkiye el bebek gül bebek okşanacak bir ülke
değildir" dedi. Derleyenin notu: PÖHHH…

DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, 29 Mart yerel seçimlerinde ‘Kürdistan' sınırlarını belirlediklerini söyledi.
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İngiltere'de, ilk kez 2 domuz gribi vakası belirlendiği bildirildi. Domuz gribi Amerika kıtasının ardından Avrupa'da da yayılmaya
başladı.
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MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış, 1983 yılından önce doğanların, “bedelli askerlik” uygulamasından yararlanmasına olanak
sağlayan kanun teklifi hazırladı.
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonuna (IMF) sundukları kapsamlı plan konusunda, IMF'nin cevabını
beklediklerini söyledi.
Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, beraberinde YÖK Üyesi Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu ile “Ergenekon” soruşturması
kapsamında tutuklanan eski rektörleri Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.
ERGENEKON soruşturması kapsamında polis, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'nin Çorlu şubesine baskın düzenledi.
İstanbul'da 56 gün önce başı kesilerek öldürülen ve cesedi bir çöp konteynırında bulunan Münevver Karabulut'un katil zanlısı
olarak aranan erkek arkadaşı Cem G.'nin babası tutuklandı.
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde hafif şiddette deprem meydana geldi.
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1 Mart 2004'te yayına başlayan Roj TV'nin yayını durdu. Yayının Türkiye'nin isteği doğrultusunda durdurulduğu iddialarına
Danimarkalı yetkililer "Teknik nedenler" açıklamasıyla yanıt verdi.
İstanbul Valisi Muammer Güler, dün Bostancı'da meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü çatışmayla ilgi açıklamalarda bulundu.
Güler, operasyonun başarıyla yürütülüp sonuçlandırıldığını savundu.
Geçen yıl kapatılan Bayrampaşa Cezaevi'nde 2000 yılında düzenlenen “Hayata Dönüş Operasyonu”nun ardından 167 tutuklu ve
hükümlü hakkında açılan dava, zaman aşımı nedeniyle düştü.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, “Türk ve Ermeni uluslarının ortak tarihlerinin ancak gerçekliği tartışılmayacak kanıt ve
belgeler temelinde, önyargılardan arındırılmış olarak, tarafsız ve bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilebileceği” vurgulandı.
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili olarak Türk
kamuoyunu yanılttığını öne sürerek, “Sayın Baykal, Frankfurt Basın Sözcüsü'nün beyanına inanıyor, ama tüm Türkiye'nin gözü
önünde cereyan eden bütün bu konularla ilgili gerçekleri saptırmak suretiyle Türkiye'deki yetkililerin, kendi insanının
beyanlarına inanmıyor” dedi.
Türkiye'nin Suriye ile ortak askeri tatbikatından rahatsızlık duyan İsrail gözdağı verdiyor. İsrail'in, PKK ile mücadelede önemli
bir avantaj sağlayan Heron'ların Türkiye'ye satışını durduracağı duyuruldu.
Bostancı Emanet Sokak'ta polisin dün operasyon düzenlediği operasyonda öldürülen teröristin PKK kamplarında eğitildiği ortaya
çıktı. Ayrıca teröristin 'Türk Hamamları' isimli bir de kitabı var.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DİSK Genel Merkezinin kapısını gören üç kamera yerleştirdi.
THY'nin Tekirdağ uçağının İstanbul-Amsterdam seferini yaparken geçen 25 Şubat'ta Schiphol Havaalanına inişe geçtiği sırada
düştüğü kazada, pilotların yükseklik gösterge cihazının verdiği hata sinyalini ve uçakta sorun bulunduğunu zamanında fark
ettikleri ancak iyi ve yeterli müdahalede bulunamadıkları belirtildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeniden izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Gösterilerde 2 kişi yaralandı.
Sağlık Bakanlığı vatandaşları, domuz gribi salgınının olduğu ülkelere gitmemeleri konusunda uyardı.
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BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'nin kaybettiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak ‘Orada
şaibe var. Oy sayımı yenilenmeliydi' değerlendirmesine, MHP'li Başkan Aytaç Durak'tan meydan okumalı yanıt geldi. Aynı
göreve 5. kez seçilen Durak, “Göbeğiniz atıyorsa, seçimleri yenilersiniz. Bana da 6'ncı kez seçim kazanma gururu yaşatırsınız”
dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin hakkında TBMM'ye gensoru önergesi verme kararı
aldıklarını bildirdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta kalabalık bir alışveriş merkezinde eş zamanlı olarak bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda
ölenlerin sayısının 41'e çıktığı bildirildi.
RTÜK Başkanı Zahid Akman, Deniz Feneri davasıyla ilgili ifade vermesi için resmi bir talep gelmediğini söyledi.
İstanbul Valisi Muammer Güler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de miting veya anma törenleri yapılması
yönündeki taleplere “olumlu yanıt vermediklerini” söyledi.
İtalya'nın haftalık kadın dergilerinden "Diva e Donna"ya demeç veren Mehmet Ali Ağca, "din değiştirip Katolik olduğunu bütün
dünyaya göstermek istediğini" söyledi.
Bugün 10 şehit ailesinin evine ateş düştü. Diyarbakır'ın Lice İlçesinde askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi
sırasında patlatılan mayın 9 askeri şehit etti. Şemdinli'de askeri birliğe açılan taciz ateşinde de bir er şehit oldu.
Acı haberi alan şehit askerlerin ailelerinin feryatalrı yürekleri dağladı. Bir anne 'Oğlum kokunu çok özledim' diye
seslenirken, bir anne de kapıda yetkilileri görünce 'Eyvah bir şehit daha mı verdik' dedi. Diyarbakır-Bingöl
karayolunun Lice'ye 10 kilometre uzaklıktaki Abalı köyü yakınlarında sabah saat 06.00 sıralarında Lice Piyade
Tugayı'na bağlı bir birliğin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin patlattığı mayın sonucu 2'si uzman çavuş, 7'si er 9
asker şehit oldu.
Bilkent Üniversitesi'nde eski Adalet Bakanı Profesör Dr. Hikmet Sami Türk'e yönelik bir saldırı girişiminde bulunuldu. Türk,
saldırıdan yara almadan kurtulurken, üniversitede eylem hazırlığında olan ikinci canlı bomba yakalandı.Ankara polisi üçüncü bir
saldırganı arıyor.
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Ankara'da eski bakan Hikmet Sami Türk'e bombalı saldırı girişiminde bulunan Didem A. ve Serkan Onur Y.'nin yurtdışında
bomba eğitimi aldığı ortaya çıktı.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Fort Dix askeri üssüne saldırı planlamaktan suçlu bulunan Serdar Tatar adlı Türk 33 yıl hapse
mahkum edildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Karargahı'nda “İletişim Toplantısı” yaptı. Başbuğ,
Ergenekon soruşturmasında ele geçirilen silahların TSK envanterinden olmadığını açıkladı. Toplantıda zaman
zaman gerilim yükseldi. Başbuğ bazı gazetecilerle Ergenekon konusunda polemiğe girdi. Toplantıya Damgasını
vuran diğer önemli olay ise Bedelli askerlik konusu oldu. Başbuğ kesin bir dille bedelli askerliğin gündeme
gelmeyeceğinin altını çizdi. Başbuğ son olarak Türkiye'nin hep bir şey istenen bir ülke olarak gösterilmesinden
duyduğu rahatsızlığı vurguladı: Yeter artık...
RTÜK Başkanı Zahid Akman, Bostancı'daki çatışmayla ilgili 35 yayın kanalından 33'üne ceza verildiğini bildirdi.
SEKİZİNCİ Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile oğlu Ahmet Özal, Kuzey Irak'a yaptığı sürpriz ziyarette
bölgesel Kürt yönetiminin Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Derleyenin notu:???
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ZİHİNSEL Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın (ZİÇEV) hazırladığı ve AB tarafından desteklenen 'Hep Çocuk
Kalanlar' projesi tamamlandı.
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u ziyaret ettiği
bildirildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Konutu'nda biraraya geldi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden geçtiğimiz hafta cuma günü Adalet Bakanlığına gelen Frankfurt Bölge
Mahkemesi Savcılığının adli yardım talebine ilişkin evrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Alınan

bilgiye göre, Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının adli yardım talebiyle ilgili Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk
Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme tamamlandı. Bakanlık, adli yardım talebine ilişkin evrakı, bugün Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Adli yardım talebinin, Almanya'da görülen Deniz Feneri e.V Davası'nın
ardından başlatılan yeni bir soruşturmaya ilişkin olduğu öğrenildi.

Silivri'de, “Ergenekon” soruşturması kapsamında yapılan kazı çalışmasına yarın devam edilmek üzere ara verildi.
İstanbul Valisi Muammer Güler, DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'nin Pangaltı'da toplanma açıklamasının yanlış anlaşılmalara
sebebiyet verdiğini belirterek, Pangaltı'da toplanmaya izin vermeyeceklerini söyledi. Vali Güler, sendikalara verilen makul
sayının 500 ile bin kişi arasında olduğunu kaydetti. İstanbul Valisi Muammer Güler, Pangaltı'da saat 10.00'da yapılacak
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toplanmanın kanunsuz olacağını söyledi ve polisin müdahale edeceği uyarısında bulundu.
Yunanistan'da, Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldiği bildirildi.
NATO Genel Sekreterliği'ne seçilen Danimarka'nın eski başbakanı Anders Fogh Rasmussen, yardımcısı olarak Danimarka'nın
Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr'ı (Özel Kalem müdürü)seçtiğini açıkladı.
BOTAŞ Genel Müdürlüğü, doğal gaz satış fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere, konutlarda yüzde 25, sanayide yüzde 26
oranında indirim yaptı.

Adı: Vatan
Soyadı: Şehit
Şehitlerimizi uğurladık

Daha bir gün önce komutana tekmil veriyordu çocuk yüzlü bu genç fidanlar...
Gırtlağını yırtarcasına bağırıyorlardı adlarını ve memleketlerini…
1

Mayıs

2009

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeni bakanlardan önce kabinede kalan bakanları açıkladı. Ahmet Davutoğlu yeni kabinede
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Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Milletvekili olmayan Davutuğlu AKP hükümetinin parlamento dışından kabinede görev
alan ilk bakan oldu. Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan kabine listesinde Mehmet Ali Şahin bulunmazken, Meclis'in
gündeminde bu hafta CHP'nin Şahin hakkında verdiği gensoru bulunuyordu. Şahin'in kabine dışı kalması nedeniyle gensoru da
düşmüş oldu. Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan kabine listesinde Mehmet Ali Şahin bulunmazken, Meclis'in gündeminde
bu hafta CHP'nin Şahin hakkında verdiği gensoru bulunuyordu. Şahin'in kabine dışı kalması nedeniyle gensoru da düşmüş oldu.
Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan kabine değişikliği CHP'nin Mehmet Ali Şahin'in
Adalet Bakanlığı'ndaki uygulamaları ile ilgili gensoru önergesinin de düşmesine neden oldu. CHP Mehmet Ali Şahin hakkında
“İletişimin ülke genelinde sınırsız tespiti, yargıç-savcıların iletişimin tespiti ve dinlenmesi ile Deniz Feneri olarak adlandırılan
davanın Türkiye'deki asıl faillerine ulaşılması konularında görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle dün gensoru önergesi
vermişti. Başbakan Erdoğan'ın Başbakanlık Merkez Bina'da yeni bakanları açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın atandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, askerliğin yapılış şeklinin pek çok değişik düzenlemeyle yürütüldüğünü belirterek, “Bunun
daha basitleştirilmesi, daha hizmete yönelik hale getirilmesi yönünde bazı çalışmalar var. Bu çalışmalar henüz neticelenmiş
değil” dedi.
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TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği için İzmir'e gelen Meksikalı çocuklardan birini evinde konuk eden bir öğrenci velisi anne, grip olunca
soluğu hastanede aldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Özkan, annenin kan örneğinin temiz çıktığını söyledi. Ayrıca,
Meksika'dan İzmir'e gelen bir Türk'ün de şüphe üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğu ama temiz çıktığı belirtildi.
Benzinin perakende satış fiyatında 5 kuruş indirime gidildi.
KKTC'de yeni hükümeti kurma görevini alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, bakanlar kurulunu meclis
içinden belirleyeceğini belirterek, kabineyi büyük ihtimalle salı günü Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'a sunacağını açıkladı.
Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı Sıhhiye Meydanı'na girişlerdeki arama noktasında polis ile göstericiler arasında
çıkan arbedede 15 polisin yaralandığı bildirildi.
Yaklaşık 5 bin kişilik DİSK korteji 31 yıl sonra Taksim Meydanı'na kutlama yapabildi. Taksim Meydanına alınmayan gruplar ile
polis arasındaki gerilim bazen arbedeye dönüştü.
Sendikalara bağlı olmayan bazı gruplar Taksim'e yürümek istedi. Polisin izin vermediği gruplar, Taksim çevresindeki ara
sokaklara kaçarak molotof kokteyl ve taşlarla güvenlik güçlerine saldırdı.
61. hükümete 9 yeni isim katılırken, TOBB'un 64. Olağan Genel Kurulu kokteyline kabine değişikliği damgasını vurdu. TOBB'un
64. Olağan Genel Kurulu kokteyline kabine değişikliği damgasını vurdu. Özellikle ekonomideki değişim kabine dışı kalması
beklenen Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı olması büyük şaşkınlık yaşattı.
2

Mayıs
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 64. Olağan Seçimli Genel Kurulu kabine revizyonundan sonra yeni bakanlarında
katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. Genel Kurul'un ağır konukları Başbakan Erdoğan ile
CHP lideri Baykal oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 64. Olağan Seçimli Genel Kurulu kabine revizyonundan
sonra yeni bakanlarında katılımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda yapıldı. Genel Kurul'da adaylığını
açıklayan Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden başkan seçildi.
1 Mayıs'ı kutlamak için Taksim'e çıkmak isteyen gencin polis tarafından feci şekilde dövülmesi amatör kameraya saniye saniye
yansıdı.
Meteoroloji, yurdun yağış alan yerlerinde, yağış anında kuvvetli rüzgar eseceğini bildirdi.
Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt, "Savcılar görev ve yetkilerini bilerek aştı. Korsan soruşturmayla aylarca
dinlenildim. Suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.
Başbakan Erdoğan, kabine revizyonunun ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomiden sorumlu devlet Bakanı Ali
Babacan ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile evinde görüşüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek 54. Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmak üzere kente gelen Hadise, çok
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heyecanlı olduğunu ve büyük umutlarla yarışmaya katıldığını açıkladı.
Lastiği patlayan metrobüs, bariyerleri aşarak E-5'e girdi. Metrobüs, iki otomobile çarptıktan sonra durabildi.
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Yaman Tarcan (50), Kadıköy'deki evinde, babasından miras kalan tabancayla hayatına
son verdi. Selahattin Yaman Tarcan, İsriçreli yönetmen Xavier Koller'e Oscar ödülü kazandıran, Almanya'ya göç eden Türk
ailelerin dramının anlatıldığı Umuda Yolculuk filminin oyuncuları arasındaydı. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş Sinema Oyuncuları
Derneği üyesi Selahattin Yaman Tarcan'ın Göztepe, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, Cavit Paşa Sokak, Burak Apartmanı,
numara 28/6'daki evinin yatak odasından, saat 17.15 sıralarında tek el silah sesi duyuldu. Tarcan'ın bir yakının idiasına göre
Yaman'ın bir yıldır düzenli iş bulamadığnı ve bu sürede bankalara yaklaşık 20 bin TL borçlanarak bunalımda olduğunu
biliyordum dediği öğrenildi. 
EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Adana Şube Başkanı Güven Boğa, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk
Sınavı'nda sosyal bilgiler bölümünde yer alan evrenin varoluşu ile ilgili sorunun hükümetin Türkiye'de her alandaki
‘dinselleştirme faaliyetlerine' dikkat çekici dayatma olduğunu iddia etti. “21'inci soru: Evrendeki düzen hiçbir şeyin rastlantı
sonucu ortaya çıkmadığını göstermektedir. Evrendeki varlıkların kendi kendilerini var etme güçleri yoktur. Bu bilgilerin ikisini de
iyi değerlendiren kimse aşağıdakilerden hangisine ulaşır? a) Varlıklardaki düzen onların kendilerini var ettiklerini gösterir. b)
Evrenin varlığının bir başlangıcı yoktur. c) Evrendeki varlıklar rastlantı sonucu ortaya çıkmıştır. d) Evren bir yaratıcı tarafından
planlı bir biçimde yaratılmıştır.” Boğa, bilimsellikten uzak olarak nitelendirdiği bu soru ve şıklara değinirken “Bu soru
öğrencilerde bir şekillenişi gerçekleştirme iddiasında olanlar tarafından hazırlanmıştır. Son yıllarda ilçe milli eğitim
müdürlüklerinden gelen yazılı izinlerle bilimsel unvanı olmayan kişilere yaratılışçılık konusunda okullarda ders saatlerinde
konferanslar verdirildiğini ileri süren Boğa, şöyle devam etti:
“Bu sürecin son yıllarda önemli uzantılarından birisi de, ‘Kutlu Doğum Haftası' etkinliklerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı
yaygın-örgün eğitim öğretim kurumlarının da yer alması ve okullarda bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinin merkezi olarak teşvik
edilmesidir. TÜBİTAK'ın Evrim ve Darwin konulu Bilim ve Teknik Dergisi'ni sansürlendiğinin açığa çıktığı, yine 5'i profesör olmak
üzere 6 TÜBİTAK bilimsel yayın editörünü görevden alan yetkilinin ilahiyatçı olduğunun görüldüğü ortamda, bu sınav sorusunda
yapılan dayatma daha da anlam kazanmaktadır. Eğitim sisteminde gelinen noktayı bir kere daha gözler önüne seren bu sınav
sorusu bizleri gelecek konusunda kaygılandırmaktadır. Bilimsel, demokratik ve laik eğitimden yana olan Eğitim Sen olarak
uyarıyoruz: Bakanlık olanaklarını siyasal projelerinizi gerçekleştirme yolunda seferber etmekten vazgeçiniz. Çocuklarımızdan
ellerinizi çekiniz.”
DEMOKRATİK Toplum Partisi (DTP), 14 Nisan'da parti üyelerine yönelik yapılan operasyonu protesto etmek için Diyarbakır'da 2
gün sürecek açlık grevi başlattı.
Türkmenistan'da dinozorlara ait, 145 milyon yıllık ayak izi bulunduğu belirtildi.
DSP genel başkanlığı görevinden ayrılan Zeki Sezer, yapılacak kurultayda tekrar genel başkanlığa aday olmayı düşünmediğini
söyledi.
İstanbul Haydarpaşa'da banliyö terinin son vagonu raydan çıktı.
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Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Kerkük'ün kontrolü konusunda pazarlık yapmayacaklarını söyledi.
4

Mayıs

2009

Şanlıurfa'da etkili olan toz bulutu, hayatı olumsuz etkiliyor.
Mardin'de düğün evine maskeli katillerin 4 değişik koldan otomatik silahlarla yaptığı saldırıda ortalık kan gölüne döndü.
Katliama dönüşen baskında 6'sı çocuk, 16'sı kadın toplam 44 kişi hayatını kaybetti. Baskının ardından 8 kişi silahlarıyla birlikte
gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeşlerden çoğunun soyadı, öldürülenlerle aynı. Saldırganlardan birinin bastığı düğündeki
kızla evlenmek istediği öğrenildi. Katliamla ilgili son acı haber ise İçişleri Bakanı'ndan geldi: Ölen kadınların 3'ü hamile...
Şampiyonluk beklentisi ile hisseleri adeta uçan Beşiktaş'a dünkü mağlubiyetin faturası ağır oldu. Beşiktaş hisseleri günü yüzde
6.35 değer kaybı ile 3.54 TL'den tamamladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Mayıs'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Bakü'ye, 16 Mayıs'ta
da Rusya Federasyonu Başbakanı Viladimir Putin ile görüşmek üzere Suçi'ye gidecek.
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısında, terörle birimlerinin
uygulamalarına yardımcı olmak açısından bir müsteşarlığın kurulmasına ilişkin kanun tasarısını imzaya açtıklarını, bu ay içinde
yürürlüğe koyup, kurumsal yapıyı oluşturmuş olmayı ümit ettiklerini bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu (TÜFE) nisan ayında yüzde
0.02, üretici enflasyonu (ÜFE) ise yüzde 0.65 artış gösterdi. Piyasadaki beklentiler TÜFE'nin yüzde 0.7 artacağı yönündeydi.
TÜFE yıllık bazda yüzde 6.13 artış gösterirken, ÜFE yüzde 0.35 geriledi. 4 aylık rakamlara bakıldığında ise TÜFE'deki artış yüzde
1.07, ÜFE'deki artış ise yüzde 2.35 olarak kaydedildi.
İzmir'de Üçyol-Üçkuyular arasındaki metro çalışmaları sırasında, tünelin Fahrettin Altay girişinde bir çökme meydana geldiği,
gerekli müdahalelerin yapıldığı bildirildi.
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Başbuğ siyasi mesajlar da taşıyan konuşmasına AKP'nin önde gelen bir isimden tepki. Grup Başkanvekili Elitaş, "Başbuğ
konuşmamalı" dedi.
BİTLİS'in Hizan İlçesi'nin dağlık arazi kesimlerinde yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında mayın patlaması sonucu
Jandarma Uzman Çavuş Aygün Bulut şehit olurken, 1 jandarma er yaralandı.
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, dinleme konusunun toplumun her kesimini rahatsız edecek seviyeye geldiğini belirterek,
“Mutlaka bunu belirli bir disiplin içinde, hukuka uygun biçimde değerlendirmek lazım” dedi.
Merkez sağda hareketlenme devam ediyor. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Süleyman Soylu'nun, genel başkanlığı
bırakacağına yönelik açıklamasından sonra, merkez sağda "üçüncü" hareketlenme, DYP eski genel başkanı ve TBMM eski
başkanı Hüsamettin Cindoruk'un, "DP'ye genel başkan adayı olacağı" sinyaliyle başladı.
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Piyasalarda yaşanan bayram havası bugün de devam etti. Borsa 33 bin puan seviyesini de aşarken, dolar 1.56 TL sınırına kadar
geriledi. Uzmanlar ise yaşanan hareketin devam etmeyeceği konusunda ikiye bölündü.
GÜRCİSTAN'ın Mukhrovani Askeri Üssü'nde bugün başlatılan ve daha sonra iktidara bağlı askeri güçler tarafından bastırılan
isyan girişiminin ardından bölgedeki Rus ve Gürcü ordularında karşılıklı olarak savaşa hazırlık durumuna geçildi.
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9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın “devlette hastalık”
açıklamasına ilişkin, “Hiç kimse, kendi iktidarsızlığını, güçsüzlüğünü, devlete yüklemesin. Eğer bozuk bir şey vardı
ise düzeltselerdi. Bozuk bir şey varsa düzeltmek, devleti yönetenlerin işidir” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na yerli yabancı tartışması damgasını vurdu. Diyarbakır, Mardin, Batman'da yaşayanlar yerli;
Afyon, Kayseri yabancı mı? Kaplan, AKP hükümetinin atama kararlarını eleştirerek, “Diyarbakır, Batman, Karslı hatta Antep'li
okul müdürlerini, sağlık müdürlerini görevden aldılar. Yerlerine yabancıları getirdiler. Vali hangi ildense o ilden müdürler geliyor.
Afyonlu ise Afyonlu yönetici getiriyor” dedi. Kaplan'ın bu sözleri AKP sıralarında ‘yabancı kim' itirazlarına neden oldu. Bu itirazlar
üzerine Kaplan, “Görevden aldıklarınızı yabancı gören sizsiniz. 30 yıllık müdürü görevden alıp, 3 yıllık öğretmeni oraya
oturtamazsınız” karşılığını verdi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Mardin'de 44 kişinin hayatını kaybettiği katliamın korucu silahlarıyla işlendiğini açıkladı.
Eskişehir'deki 1. Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığı görevinden ayrılarak emekliliğini isteyen Tümgeneral Levent Türkmen,
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) kendi irade ve isteğiyle ayrıldığını söyledi.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi olayında ihmalleri olduğu iddiasıyla yargılanan Jandarma
Astsubay Başçavuş Okan Şimşek ve Jandarma Uzman Çavuş Veysal Şahin'in davasının, haklarında iddianame hazırlanan Albay
Ali Öz ve diğer 5 askerin dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verildi.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alemdar Yalçın, DSP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
İstanbul'un bazı semtlerinde 8-10 Mayıs tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Avcılar'da silahlı bir kişi girdiği bankayı soydu. Soyguncu 28 bin TL'yi alarak kaçtı.
Anayasama Mahkemesi, Başkanvekili Osman Paksüt hakkında Ergenekon davası kapsamında hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.
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Krize, 100 bin konut stoğuyla yakalanan gayrimenkul kuruluşlarının, sıfır faizden sıfır peşinata, uzun vadeden toplu indirime,
taksit ertelemeden kuru sabitlemeye kadar bir çok farklı kampanyayı devreye sokması, bir anda piyasanın canlanmasını sağladı.
Kredi kartı dolandırıcılığında yeni bir yöntem ortaya çıkarıldı. Emniyet bugün çökertilen çetenin, kredi kartı bilgilerini 500 metre
öteden ve teleskop yardımıyla çaldığını açıkladı. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarj Sarkisyan arasındaki görüşme, ABD'nin Prag
Büyükelçiliğinde yapıldı.
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Geçtiğimiz günlerde 55 dolar ile 2009 yılının en yüksek seviyesini gören petrolde ateş sönmüyor. Petrol fiyatları bugün de 57
dolara yaklaşarak son 6 ayın zirvesine çıktı.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, Deniz Feneri'nden Ergenekon davasına, telefon dinlemelerinden, Anayasa
değişikliğine çarpıcı açıklamalar yaptı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “bazı parti liderlerinin bütün uyarıları ve ricalarına rağmen, devam etmekte olan bir yargı
süreciyle ilgili hem siyaseti, hem yargıyı tahrik eden, hem de tahkir eden yaklaşımları sürdürdüğünü” söyledi.
Anayasa Mahkemesi, Hazine adına orman dışına çıkarılan 2B arazilerinin satışını öngören 5831 sayılı “Tapu
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün
durdurulması istemini esastan görüşmeye karar verdi.
Bir süredir soluksuz bir şekilde yükselen borsada görünüm bir saat içerisinde değişti. Gün içinde 34 bin 850 puana kadar
yükselen borsa, kapanışa yakın gelen satışlarla 32 bin 776 puana kadar indi. Borsanın kapanışı da yüzde 2.59 düşüşle 32 bin
842 puandan gerçekleşti.
NANOTAKNOLOJİ uzman Detlef Kuschel, 2029 yılında dünyanın yakınından geçmesi beklenen Apophis adlı asterodin 2036
yılında yörüngesini değiştirip dünyaya çarpabileceğini söyledi.
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VAN'da Et ve Balık Kurumu'na (EBK) alınacak 5 şoför kadrosu için 1954 kişi müracaatta bulundu. Başvuru sayısı fazla olunca,
mülakata katılacak 31 kişi için noter huzurunda kura çekildi. İş umuduyla kura çekimine katılan adaylar, heyecanla isimlerinin
çıkmasını bekledi. Derleyenin notu: !!!
TUNCELİ'de Ticaret Meslek Lisesi matematik öğretmeni ve Eğitim-Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Aslan'ın, Vali
Mustafa Yaman'ın makam aracının geçişi sırasında uygunsuz durduğu, çeketini ilikleyip selam vermediği gerekçesiyle korumalar
tarafından dövüldüğü iddia edildi. Öğretmen Aslan, “Konuyu ilettiğimiz Valimiz, korumaları adına özür diledi. Ama özür değil
gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.
Herkes onu TOKİ'den 100 TL taksitle ev kazandığı için sevinçten bayıldığını sanıyordu... Oysa gerçek bugün ortaya çıktı... İşte
insanın tüylerini diken diken eden bir dramın hikayesi... TOKİ'nin yoksullar için hayata geçirdiği ayda 100 lira ödemeli 45
metrekare 1+ 1 daire çekilişinde asil olarak belirlenen 448 kişi arasında yeralan Fehmi Ateş, ismi anons edilince koşarak TOKİ
yetkililerine sarılıp ellerinden öpmüş, sonrasında da bayılmıştı. Ambulansla Antalya Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne
kaldırılan Ateş'in açlık ve heyecan nedeniyle tansiyonunun yükseldiği anlaşılınca bir müddet dinlendirilip evine gönderilmişti.
Kırşehir doğumlu Ateş'in kaldığı evi ziyaret eden DHA, çok trajik bir hikayeyle karşılaştı. 7 aydır Antalya'da yaşayan boyacı
Fehmi Ateş, son iki aydır sadece ekmek yediğini söyledi.
13.Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon ve Danıştay saldırısı davalarının birleştirilmesi yönünde görüş bildirdi.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tutukluluğuna itiraz
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reddedildi.
RİZE Valiliği, makamında basın toplantısı düzenleyerek bir hazine arazisinin satışında devletin 550 bin lira zarara
uğratılacağı iddiasında bulunduğu için hakkında soruşturma açtığı Rize Defterdarlık Muhasebe Müdür Yardımcısı
Mustafa Akyüz'ü, soruşturma sonuçlanıncaya kadar açığa aldı.
“Ergenekon” davasının tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük, “Ben kimseden destek ve yardım almadım. Varsa
bir suçum hesabını vereceğim” dedi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında, “Bu davaya takoz koyan siyasi parti liderleri var” diyerek
kendisini kastettiğini ifade ederek, “Ben, bu davaya takoz koyma peşinde değilim. Ben, Türkiye'de adaletin, hukukun önüne
takoz olanları oradan çekip almak istiyorum. Adalet uygulamalarındaki çifte standarda son verdirmek istiyorum” dedi.
Ergenekon davasında Rasim Görüm, Behiç Gürcihan, Abdullah Arapoğulları, Oğuz Alparslan Abdülkadir ve Bekir Öztürk tahliye
edildi.
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Turkcell Süper Lig'in 31. hafta maçında Beşiktaş, Ankaraspor'u deplasmanında 4-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturda.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, “Köy koruculuk sistemi, devletin güvenlik gücünün yerine
geçemez” dedi. Derleyenin notu: Doğru söze ne denir!?
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, koruculuğun eleştirilecek, tartışılacak, yeniden düzenlenmesi gereken boyutları olabileceğini
belirterek, “Doğrusu koruculuğun kaldırılması yolunda bir çalışma yok. Bu ifadeleri biraz ileri ifadeler olarak görüyorum” dedi.
Atalay, Mardin'deki olayın tamamen koruculuk sistemi üzerine oturtulmasının da doğru olmadığını bildirdi.
Muğla ili ve ilçelerinde 29 Mart yerel seçimlerini kazanan partili belediye başkanlarını ziyaret eden CHP lideri Deniz Baykal, gece
konakladığı Bodrum'dan bu sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek üzere Milas-Bodrum Havalimanı'na giderken, Güvercinlik
mevkiinde bir kamyonun tali yoldan aniden konvoyun önüne çıkmasıyla büyük tehlike atlattı. Eskort polis aracı karşı şeride
geçerek kendini kurtarırken, Baykal'ın bulunduğu otomobili kullanan Muğla CHP İl Başkanı Süleyman Uslu ani fren yaparak
kazayı son anda önledi. Arkadaki koruma otomobili ise Baykal'ın bulunduğu araca çarpmaktan zor kurtuldu.
ANTALYA'nın Kemer ile Kumluca ilçeleri arasındaki Altınyaka Köyü Üçoluk Mevkii'nde inceleme yapan jeoloji ekibi dağda mahsur
kaldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulan ve sınır ticaretinin yeniden düzenlenmesini öngören kararname ile sınır
illerindeki esnaf ve tüccara, komşu ülke ile doğrudan ticaret yetkisi verilecek.
Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerindeki Kemerli bölgesinde, PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayına çarpan araçta bulunan 3 korucu
şehit oldu, 2 köylü vatandaş hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı.
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Lokantaların yüzde 90'ını kebapçıların oluşturduğu Adana'da, farklı yörelere özgü yemek yapan iş yerlerinin sayısı, kentin
simgesi haline gelen kebabın tahtını tehlikeye atarcasına artıyor.
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Beykoz'un Çubuklu İskelesi'nde denize atılmış poşetler içinden çok sayıda bomba, silah ve mermi çıkartıldı.
Rahmi Koç Müzesi'nde demirli Uluçalireis Denizaltısı'nda TNT kalıpları ve ateşleyiciler bulunduğu ortaya çıktı.
İngiltere'den Türkiye'ye gelen İngiliz N.D. ve 5 yaşındaki çocuğu E.M., Bodrum Milas Havalimanı'ndaki termal kameranın yüksek
ateş belirlemesi üzerine Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TEKSTİL sektörüyle tanınan ‘ETF Şirketler Grubu'nun Erzurum'da yaptırmak istediği 5 yıldızlı otel inşaatı, küresel kriz kurbanı
oldu.
SİİRT'te, bir süre önce tahliye edilen ve bugün yıkımına başlanan 3 katlı bina aniden çöktü.
11

Mayıs

2009

17 ilde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 31 milyon TL olan 8 milyon 500 bin adet korsan ürün ele geçirildi.Sanatçıların
katılımıyla basın açıklaması yapmayı planlayan Emniyet Müdürlüğü'nün davetine sadece Şafak Sezer ve Ali Rıza Binboğa
katıldı.Sanatçıların gelmemesine tepki gösteren Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, basın toplantısına katılmayarak durumu
protesto etti.
Kuşadası Körfezi'nde, batmak üzere olan lastik botun içerisindeki 26 kaçağı sahil güvenlik ekipleri kurtardı
ABD vatandaşı bir çift domuz gribi şüphesi ile Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne başvurdu.
Dünyayı saran domuz gribi salgınına karşı Sağlık Bakanlığı, 81 ilin valisini Ankara'ya çağırdı.
TUNCELİ'de aralarında DTP yönetici ile üyelerinin bulunduğu yaklaşık 100 partili 2 günlük açlık grevi başlattı.
Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'deki kene vakaları da artmaya başladı. Bartın'ın en işlek caddelerinden biri olan Eski Konak
Caddesi'nde bulunan apartman girişlerini keneler bastı. Gümüşhane'de de 2 kişi kene ısırması nedeniyle tedavi altına alındı.
Beykoz Çubuklu'da denize atılmış mühimmatların çıkartıldığı alandaki çalışmalar sona erdi.
Son aylarda giderek daha sık Amerikan bombardımanına maruz kalan Pakistan'a, daha büyük operasyonlar gündemde. ABD
Merkez Kuvvetleri Komutanı Gen. David Petraeus "Pakistan El Kaide'nin ana üssü" açıklamasıyla Pakistan'ı hedef gösterdi.
BİNGÖL'ün Yedisu İlçesi ile Tunceli'nin kırsal kesiminde bir grup teröristin barındığı istihbaratını alan güvenlik kuvvetleri bölgeye
karadan ve havadan operasyon başlattı.
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Uluslararası borsalardaki sakin seyre rağmen İMKB'de hızlı bir hareket yaşandı. İMKB gün ortasında 33 bin 466 puana kadar
çıkarak yüzde 3.5'e yakın değer kazandı, ancak seans sonuna doğru gelen satışlarla değer kazancı yüzde 3'ün altına indi. Borsa
günü yüzde 2.61 artışla 33 bin 43 puandan tamamladı.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 12 Haziran'daki seçimde yeniden aday olduğu için, diğer adaylarla eşitlik
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sağlanması amacıyla, yurt içi gezilerinde devlete ait imkan ve kaynakları kullanamayacak.
Bülent Ecevit'in koruma Müdürlüğü'nü yapan DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün ‘Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'la ilgili ilginç
iddialarda bulundu. Yeşil'in yaşadığına inandığını söyleyen Birgün, kendisine 2-3 ay önce Antalya'dan Ankara'ya geçtiği bilgisinin
geldiğini söyledi.
Nazlı okuldan çıkmış evine dönüyordu... Ancak mahallelerinde müthiş bir hareketlilik vardı; itfaiye araçları,
polisler... Baktı, yangın vardı, üstelik kendi evleri yanıyordu... Ağlayıp feryat etmek yerine, hemen komşu
apartmana çıktı... Adeta uçarak kendi evlerine geçti... Dumandan boğulmak üzere olan engelli ağabeyine suni
teneffüs yaptı...Onu hayatta tuttu...
Hadise, Moskova'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında yarı finalde sahne aldı. Performansıyla büyük beğeni toplayan
Hadise, 16 Mayıs'taki finalde yarışmaya hak kazandı.
Narkotik ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu merkezi haline gelen Beyoğlu Hacıhüsrev Mahallesi ve Beyoğlu Adliyesi'ne baskın
düzenledi.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun'u ziyaret etti. Erdoğan, makam otosu ile 1. Ordu
Komutanlığı'na giriş yaptı. İçeriği açıklanmayan ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
ANTALYA'nın Alanya ilçesine bağlı Oba beldesi, Bademağacı Köyü'nde meydana gelen göçükte, iki kişi hayatını kaybetti.
TÜRK Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, küresel krizin eczacıları ciddi şekilde etkilediğini belirterek, “2005'e kadar
her yıl 100-150 eczane kapanıyordu. 2005'ten sonra bu sayı 300-400'e çıktı. 2009'da ise bu rakamın 3 bine çıkacağını
düşünüyoruz. Krizle birlikte bu sayı daha da artabilir” dedi.
Üsküdar Vaniköy sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına, paslanmış bir el bombası takıldı.
13
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DSP Genel Başkanı Zeki Sezer güvercini iktidar yapan Ecevit'ten sonra aldığı partiyi son yerel seçimlerde yüzde 2.8‘e indirdi…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile Türkiye'nin yakınlığını, iki ülkenin kader birliğini kimsenin tartışma konusu
yapmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “Uluslararası camiada birbirinin hukukunu korumak ülkelerimizin en büyük
hedefidir” dedi.
ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların gönderdiği kroki üzerinden yeni bir kazı çalışması
başlatıldı.
TUNCELİ-Bingöl sınırında PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar sürerken, sığınaklarını terk edip kaçan
teröristlerin geride bıraktığı patlayıcı madde, örgüte ait önemli doküman, mühimmat ile gıda maddeleri ele geçirildi.
TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
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üzerindeki görüşmelerini tamamladı.
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Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne 18 yıl önce yerleşen ve iki hafta önce geçirdiği beyin ve mide kanaması nedeniyle kaldırıldığı
hastaneden taburcu olan Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Nigar Uluerer, sanat dünyasında çok konuşulacak bir
kitap yazdığını söyledi.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne Bölge İdare Mahkemesi, “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye
edilmesinin ardından hastanede ölen iş adamı Kuddusi Okkır'ın, hastalığına “Yanlış teşhis koydukları” iddiasıyla haklarında
soruşturma açılması istenen Tekirdağ Devlet ve Tekirdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesinin 15 doktoru hakkında, Tekirdağ
Valiliğinin “Soruşturma izni vermemesi” kararını kaldırdı.
İşçi emeklilerinin maaşlarının asgari 900 liraya yükseltileceğine dair haberlerin doğru olmadığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 mahkumu “sürekli sakatlık”, “sürekli hastalık” ve “kocama” sebepleriyle affetti.
Moskova'da düzenlenen 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale yükselen Hadise ilk kez Kızılmeydan'ı ziyaret etti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik borçlanma faizlerini yarım puan indirdi.
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Bankaların, geri ödenemeyen krediler yüzünden son bir yılda el koydukları malların sayısı iki kat arttı. 2008 Haziran
ayında toplam 1100 olan hacizli gayrimenkul sayısı 2009 yılının Mayıs ayında 2 bin 477'ye ulaştı. Gayrimenkullerin muhammen
satış bedeli ise 420 milyon TL'den 627 milyon TL'ye çıktı. Ancak burada şöyle önemli bir ayrıntı var: Bu rakamlar sadece
elindeki hacizli malları açıklayan bankaların toplam rakamı. Aslında toplam sayısı 2 bin 744'ün çok daha üzerinde...
Rapordaki en dikkat çekici gelişme el konulan fabrika sayısının 51'e yükselmesi oldu. İş Bankası'nın 20, Vakıfbank'ın 12,
Halkbank'ın 9, Bank Asya'nın 5, Türkiye Finans'nın 2, Albaraka Türk'ün 2 ve Kuveyt Türk'ün elinde 1 adet fabrika yeni sahibini
bekliyor. Tekstil fabrikalarının ağırlıklı olduğu hacizli işlemlerde, un fabrikaları, yağ fabrikaları, çuval fabrikaları, halı fabrikaları,
boya fabrikaları, ayakkabı fabrikası, beyaz eşya yan sanayi fabrikası ile otomobil yan sanayi fabrikaları da bulunuyor.
Fabrikaların toplam muhammen bedeli ise 235 milyon 7 bin TL olarak görünüyor.

BANKA ADI

TOPLAM
GAYRİMENKUL
(Adet)

SATIŞ
BEDELİ (TL)

İŞ BANKASI

796

207.022.085

ZİRAAT BANKASI*

151

1.902.097

HALKBANK

358

107.880.750

VAKIFBANK

872

200.842.650

KUVEYT TÜRK

135

22.322.709
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TÜRKİYE FİNANS

216

34.470.400

ALBARAKA TÜRK

99

17.598.800

117

35.050.145

2.744

627.089.636

BANK ASYA
TOPLAM

Bankaların hacizli işyerleri arasında Mersin'de 27 bin 676 metrekarelik 5 yıldızlı otel de bulunuyor. Vakıfbank tarafından
haczedilen otelin muhammen bedeli 26 milyon TL. Ancak büyük işyerleri haczi, fabrika ve otel ile sınırlı değil. Satılık işyerleri
arasında 2 adet düğün salonu, 1 adet pansiyon, 11 adet petrol ofisi, lojman ve çiftlik 1 adet ödeme merkezi, 3 adet tavuk
çiftliği, 1 adet besimhane, ve 13 adet oto galeri de yer alıyor. Küçük işyerleri ve dükkanlar ile birlikte ise hacizli işyeri sayısı
bine ulaşıyor. Bankalardan ağzı yanan bir diğer kesim ise bireysel kredi müşterisi oldu. Son bir yılda kredi çekip kredisini
ödeyemeyen bireysel müşteriler ev, bina, tarla ve arsasından oldu. Bina hacizlerinde 28 hacizle Ziraat Bankası başı çekerken,
oturma amaçlı olarak ev alan ve Vakıfbank'tan kredi kullanan 430 kişi hacizle karşı karşıya geldi ve evinden oldu. İş Bankası da
kredi kullandırdığı 149 kişinin evine kredi borçlarını ödemedikleri için el koydu. Böylece bina, mesken, tarla ve boş arazi ve 94
diğer mallar olmak üzere toplam bin 745
BANKA ADI

BİNA

MESKEN

TARLA

ARAZİ

75

5

84

ZİRAAT BANKASI 28

48

27

19

HALKBANK

19

172

27

40

VAKIFBANK

6

430

31

198

KUVEYT TÜRK

1

51

49

14

İŞBANKASI

TÜRKİYE FİNANS 18

107

11

30

ALBARAKA TÜRK

2

44

6

16

BANK ASYA

3

56

10

24

983

166

425

TOPLAM
77
21 Bin TL'ye Ev Var

Bankalar bir yandan el koydukları gayrimenkulleri satarken, diğer yandan da yeni gayrimenkul alacak kişilere oldukça cazip
fırsatlar sunuyor. Oturum amaçlı satılan daireler arasında 21 bin TL'ye ev bulmak mümkün. Dairelerin metrekareleri ise 50'den
başlıyor ve uygun fiyatlı evlerde 100'e kadar çıkıyor. 3 oda bir salon evlerde de 50-90 bin TL arasında fiyatlara ikamet
edilebilecek uygun ev bulmak mümkün. Arsalarda ise rakamlar çok daha cazip. Bankaların elden çıkarmak istediği arsalar
arasında 5 bin liraya kadar arsa bulunuyor. Gayrimenkullerin fiyatları bulundukları bölge ve büyüklüklerine göre değişkenlik
gösteriyor.
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Banka Adı

Bulunduğu Bölge

Gayrimenkulün Cinsi

Satış Fiyatı (TL)

Halkbank

Adana/ Pozantı

Mesken

21.000

Türkiye Finans

Kocaeli/Körfez

Mesken

30.000

Türkiye Finans

Batman/Merkez

Mesken

30.000

Vakıfbank

Ankara/Bala

Mesken

32.000

Vakıfbank

Adana/Yüreğir

Bahçeli ev

34.750

Bank Asya

Eskişehir/Odunpazarı

Mesken

35.000

Kuveyt Türk

Bandırma/Edincik

Mesken

36.000

Albaraka Türk

Balıkesir/Edremit

Mesken

42.500

“İnternet üzerinden irtibata geçtiği çocukların pornografik görüntülerini yayımladığı” öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından resmi
törenle karşılandı. Şam ziyareti öncesinde Ankara'da, Suriye haber ajansı SANA'ya demeç veren Cumhurbaşkanı Gül "Bölgesel
konularda Batı, Suriye'nin öneminin farkında olmalı" diyerek uyarıda bulundu ve bölgesel sorunların ancak bölgesel ülkelerle
birlikte çözülebileceğini vurguladı.
SİİRT'in Eruh İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada 2 korucu şehit olurken,
3 PKK'lı terörist öldürüldü. Çatışmanın sürdüğü bölgeye helikopterlerle Jandarma Özel Harekat Timleri sevkedildi.
Yeniköy Elektrik Üretim AŞ (YEAŞ) Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu, Yatağan Termik Santrali'nde üretimin durduğunu bildirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli ilçelerde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında İstanbul
Su ve Kanalizasyon İdaresinde (İSKİ) çalışanların da bulunduğu 16 kişi, “rüşvet almak”, “rüşvet vermeye aracılık etmek” ve
“usulsüz evrak takibi yapmak” iddiasıyla adliyeye gönderildi.
Erdoğan Polonya'da Odansk Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Sarkozy ve Merkel'i sert ifadelerle eleştirmeye devam etti
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin bölgesel meselelerde, hep iyi niyetli ve yapıcı olduğunu, katkılarını bu yönde
kullandığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, İstanbul'da çalışmayan metrobüslerin alımında ciddi rüşvet çarklarının döndüğünü iddia etti
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ABD Başkanı Barack Obama, George W. Bush'un Guanatanamo'daki terör zanlılarını yargılamak için kurdurduğu özel askeri
mahkemeleri lağvetmeyeceğini bildirdi.
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29 Mart yerel seçimleri sonrası yapılan kabine değişikliğiyle Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın yerine getirilen Kocaeli
milletvekili Nihat Ergün, bakan kimliğiyle ilk kez geldiği Kocaeli'nde 150 kişilik karşılama kuyruğuna isyan etti.
Ağrı'da karnından şişlenip burnu ve kulakları kesilen genç kadın, arazide ölüme terk edildi. Bu vahşetin sebebi ise töre çıktı.
Genç kadının defalarca bıçaklayan, burnunu, kulaklarını ve dudaklarını kesen caniler kadını öldü diye yol kenarına attı.
Demokrat Parti'nin 5'nci Olağanüstü Büyük Kongresi, Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongrede genel başkanlık
için 4 aday başvurdu.İlk iki turda genel başkan adaylarından hiçbiri genel başkan seçilmek için gereken salt çoğunluğu
sağlayamadı. Üçüncü tura geçmeden önce Süleyman Soylu ve Mehmet Ali Bayar adaylıktan çekildi.Üçüncü tur usülen yapılacak.
Cindoruk üçüncü tura tek aday olarak girdi ve 559 oyla genel başkan seçildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2'si kadın 7 terörist ölü ele geçirildi.
DİYARBAKIR'da Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı kapatıldı. İl ve Merkez İlçe binasındaki parti tabelası ve bayrakları indiren
partililer, aylardır parti yönetimine aday çıkmadığını söyledi.
Atatürkçü Düşünce Derneği, (ADD) yarın saat 12.00'de Ankara Tandoğan Meydanı'nda Cumhuriyet Mitingi düzenleyecek.
Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy'deki kazılar sonrası gözaltına alınan emekli SAT komandosu Ergin Geldikaya
tutuklandı.
Mersin'in Erdemli İlçesi'ne bağlı Çeşmeli Beldesi'nde piknikten dönen öğretim görevlileri ve memurları taşıyan midibüs kaza
yaptı. Virajı alamayarak Sandal Köprüsü'nden Sarıyer deresine uçan midibüsteki 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.
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Bu yıl 54. yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birincilik Norveç, ikincilik İzlanda'ya gitti. Birbirine tam puan veren
kardeş ülkeler Azerbaycan üçüncü, Türkiye ise dördüncü oldu. İlk 4'e iki Türk kızı girdi. Sanki Türk bayrağını temsil eder gibi
Hadise kırmızı giymeyi tercih etmişti, Azerbaycan'ı temsil eden Aysel ise beyaz.
Ağrı'da evli olduğu halde, başka erkekle ilişkiye girdiği iddiasıyla aile meclisinin aldığı karar sonrası kocası tarafından
götürüldüğü arazide işkenceye uğrayan ve daha sonra öldü sanılarak bırakılan 23 yaşındaki Yıldız A.'nın ‘ölüm' emrini verdikleri
iddia edilen aile meclisinden 7 kişi tutuklandı. Kaymakam, olaydan bir süre önce Jandarma tarafından huzurevine yerleştirilen
Yıldız'ın eşine teslim edilmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Derleyenin notu:!!!
Gazi Mahallesi'nde 25-30 kişilik yüzleri maskeli grup, bir market ve banka şubesini molotof kokteylleriyle ateşe vermek istedi.
ERZURUM'da “Adaletin kılıcını masaya koyacağız. Keseceğiz, asacağız, kesmeye, asmaya geliyoruz. Devlete kurşun sıkanı
asacağız, devletin kasasına elini uzatanın elini keseceğiz” dediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Hak ve Hakikat Partisi
(HHP) Genel Başkanı Dursun Güneş, AKP'nin 6 yıldan bu yana uyguladığı yanlış politikalarla iflas ettiğini söyledi.
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından başta Ergenekon Soruşturması'na duyulan tepki nedeniyle başlatılan Cumhuriyet
Mitingi sona erdi. Mitinge katılan binlerce kişi miting sonrası ellerinde bayraklarla Anıtkabir'e yürüdü.
Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi'nde uzun süreden bu yana tedavi gören ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Türkan
Saylan, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'ndeki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı (SHÇEK) Murat Soğancıoğlu Kız
Yeştirme Yurdu'nda çıkan yangında 17 yaşındaki Mine Gün ile yine aynı yatakta uyuyan Fatma Karaali isimli iki kız çocuğu
yaşamını yitirirken, 5 çocuk da yaralandı. Yaşamını yitiren 14 yaşındaki Fatma Karaoğlu'nun 6 ay önce tecavüze uğradığı ve bu
olay sonrasında yetiştirme yurduna teslim edildiği ortaya çıktı... ADAPAZARI'ndaki Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu'na (SHÇEK) bağlı 12-18 yaşındaki kızların barındığı Murat Soğancıoğlu Kız Yurdu'nda 2 öğrencinin ölümü, 5 öğrencinin
zehirlenmesiyle sonuçlanan, çatı katındaki yatakhanede çıkan yangına, sigara izmaritinin neden olduğu olasılığı üzerinde
duruluyor. Yurttaki çatı kattaki yangın merdiveni girişinin kilitli olduğu ileri sürüldü.
Sincan Ağır ceza Mahkemesi 8 yıl sonra Kayıp Trilyon Davası'nda yargılanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili
kararını açıkladı. Mahkeme, Gül'ün evrakta sahtecilikten yargılanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Basın
Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün “sanığı olmadığı ve yargılanmadığı bir davadan dolayı bazı
çevrelerce şüpheli gibi gösterilmeye çalışılmasının iyiniyetle bağdaştırılamadığı” belirtilerek, “Kaldı ki, Anayasaya göre
Cumhurbaşkanlarının 'vatana ihanet' dışında herhangi bir suçlama ile yargılanması mümkün bulunmamaktadır” denildi.
DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, partisinden istifa etti.
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İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde bir çöp konteynerinde el yapımı bombanın patlamasıyla 3 kişi hafif yaralandı. Patlayıcıyı,
bombalara olan merakıyla bilinen, daha önce evinde meydana gelen patlamada yaralanan T.İ.'nin hazırladığı anlaşıldı. 28
yaşındaki T.İ. gözaltına alındı
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Türkan saylan son yolculuğuna uğurlanıyor. Saylan için Lütfi kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende izdiham yaşandı.
Binlerce seveni ona son görevlerini yerine getirmek için Lütfi Kırdar'a akın etti. Binlerce kişi dışarıda kaldı. Teşvikiye Cami'nde
de büyük kalabalık toplandı. Cenaze namazında konuşan Eski Müftü İhsan Özkeskin, "İnanıyoruz ki Türkan Saylan hanımefendi
ödülünü Allah'tan alacaktır" dedi.
Türkiye'nin AB'ye tam üye olma isteğini sorgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ve Almanya Başbakanı Merkel'e Dışişleri
Bakanı Ahmet Davudoğlu'ndan mesaj geldi. Davudoğlu, "Türkiye'nin AB süreci tek yönlü, ne geri dönüşü ne sağa ve sola çıkışı
var."
ABD ham petrolünün varil fiyatı 60 doların üzerine çıkarak, son altı ayın en yüksek değerini gördü.
Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan bilgilendirmelerin yanlış
olduğu ve bugün itibariyle, dinlenen herhangi bir hâkim ya da Cumhuriyet savcısı bulunmadığı belirtildi.
İstanbul'da bir günde 8 camide yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, herkesin çekilmesini bileceğini ve öğreneceğini belirterek, “Bizim tüzüğümüzde arka arkaya 3
dönem milletvekilliği yapabilirsiniz. Ondan sonra bırakmak durumundasınız. Benim şu anda, bu dönemden sonra bir dönem
daha hakkım var. Ondan sonra bırakmak durumundayım. Daha ileri gitmem, gidemem” dedi.
Almanya İçişleri Bakanı Wolfgang Schaeuble, terör örgütü PKK'nın yayın organı Roj-TV'ye ülkede getirilen yayın yasağının
uygulanmasını şimdilik durdurma kararı alan Federal İdare Mahkemesinin yasal olarak yayın yasağı getirilip getirilemeyeceğini
incelediğini, ancak henüz nihai kararını vermediğini söyledi.
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İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulması sırasında yine kriz
yaşandı. 23 Nisan'da protokolde 6'dan 13'üncü sıraya alınmalarına tepki gösterip törenden sonra çelenk koyan İzmir Barosu'nun
adı bu kez çelenk konulurken anons edilmedi. Baro Başkanı Özdemir Sökmen duruma tepki gösterirken, avukatlar çelenklerini
yine törenden sonra anıta koydu.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münevver Karabulut'un öldürülmesi olayıyla ilgili zanlı C.G'nin yakalanması için
fotoğraflarını il emniyet müdürlükleri ve sınır kapılarına gönderdi.
Tanesi 1.2 milyon euro olan metrobüsler daha ilk seferlerinde arızalanmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bunun
'kapı arızası'ndan olduğunu açıklamıştı. Ancak metrobüslerin üreticisi Hollandalı Phileas şirketi bu görüşe
katılmıyor, "26 metrelik metrobüsler 200 kişi taşıma kapasitesine sahip. Biz, balık istifi şeklinde gideceğini
düşünmedik" diyor. Bu arada İstanbul'da ulaşım konusunda her gün yeni iklginçlikler yaşanıyor. Vatandaşlar son
iki ilginçliği cep telefonlarıyla kaydetti. Birinde arızalanan metrobüs itiliyor, diğerinde ise banliyö treni...
Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, İsrail'in, yeni bir motorla sözleşme şartlarını tam karşılayabilecek
Heronları Ağustos ayına kadar tamamlayarak teslim edebileceğini bildirdiğini söyledi.
hükümet sessiz sedasız bir adım atarak, Emre Taner'le “6 ay daha” devam etme kararı aldı. Taner'in MİT
Müsteşarlığı'ndaki görev süresi 6 ay uzatıldı.
Başsavcılık Deniz Feneri soruştmasıyla ilgili cuma gününe kadar açıklama yapacağını açıkladı.
İNSAN Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şubesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kürt sorunu ile ilgili açılımlarından
yola çıkarak, ‘Kürtçe'nin kamusal alanda kullanılması önündeki yasal engeller' ile ilgili bir rapor hazırladı.
Cumhurbaşkanı Gül ve TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerede gönderilecek raporda, Kürtçe'nin önündeki
yasakların kaldırılması ve kamusal alanda kullanılması sıralanarak, “Hava yolları, otogar, tren, minibüs ve
otobüslerde Kürtçe anons yapılmalı ve Kürtçe yön levhaları asılmalıdır” denildi.
Piyasalar 19 Mayıs tatilinin ardından hızlı bir gün yaşadı. Borsa 35 bin 139 puan ile 2009'un rekorunu kırarken,
dolar yılbaşındaki seviyelerine geri döndü. Dolar, yaklaşık 6 aydır ilk defa 1.53 TL'nin altına indi.
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde tatbikattan dönen askerleri taşıyan araç devrildi. Kazada 7 asker yaralandı.
AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de Türkler'in ibadet ettiği ikinci cami de ibadete kapatılıyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yarın yurdun bazı kesimlerinde meydana gelebilecek sel, su baskını ve
yıldırıma karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.
Mekece bölünmüş karayolu çalışmaları sırasında patlatılan dinamitlerin, Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde bulunan
tünellere zarar verdiği belirtildi. Tünellerden bazılarında çatlaklar oluştuğu bildirildi.
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Evli çift bankaya 10 bin dolar tutarında kredi için başvurdu. Ama banka bir işlem hatası yaparak, çiftin hesabına 10 milyon dolar
para yatırdı. Hesabında 10 milyon dolar gören çift, paray çektikten sonra kayıplara karıştı. Yeni Zelanda'da işlem hatasının
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faturası bankaya ağır oldu. 10 bin Yeni Zellanda doları kredi için bankaya başvuran çiftin hesabına banka yanlışlıkla 10 milyon
dolar yatırdı.  
İSTANBUL'da 1969 yılında 3 kişiyi öldürmek suçundan konulduğu cezaevinden sevki sırasında firar eden ve 40 yıldır aranan 73
yaşındaki Osman Karabulut, İzmir'de polis tarafından yakalandı. Oturduğu semtte kendisini farklı kimlikle tanıtarak gizlenmeyi
başaran ve hakkında 123 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Karabulut, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç RTÜK Başkanı Zahit Akman'dan istifasını istediğini söyledi.
GAZİANTEP'te altlarını ıslattıkları gerekçesiyle kızgın çatalla işkence yaptığı 2 çocuğu elinden alınan 31 yaşındaki Sabriye B.'nin
engelli üçüncü çocuğu da koruma altına alındı. 
Demokrat Parti'nin (DP) yeni Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi.
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesinin yaklaşık maliyetinin Maliye Bakanlığı
metotlarıyla tespit edildiğini belirterek, ancak mevzuat gereği bunun açıklanamayacağını söyledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, Almanya'daki Deniz Feneri e.V Davası'na ilişkin Almanya'dan gelen dosyanın
çevirisinin tamamlandığını bildirdi. Boyrazoğlu, eksik gönderilen ve tercüme sonrasında “delil” olduğu anlaşılan belge ve
bilgilerin gönderilmesi için Almanya'dan yeniden adli yardım talebinde bulunulacağını açıkladı.
BİLECİK'te yapımı devam eden Bozüyük-Mekece bölünmüş karayolu çalışmaları sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle Yüksek
Hızlı Tren hattı üzerinde bulunan bir tünel çöktü, merkeze bağlı Ahmetpınar Köyü'ndeki bazı evlerin duvarlarında da derin
çatlaklar oluştu.
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Türkan Saylan'ın cenazesine YÖK Başkanı dahil iktidardan kimse katılmadı...
ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Türkan Saylan'ın yanından hiç ayırmadığı mektubu yazan 13
yaşındaki Gülten Efe, Ağrı'nın Yukarı Yoldözü Köyü'nde çobanlık yapıyor. Gülten Efe'nin Prof. Dr. Saylan'a gönderdiği 12
Temmuz 2008 tarihli mektup şöyle:
“Bir dağ köyünde 13-14 yaşlarında 3.5 milyara satılacağımı beklerken Ozanlar (köyü) YİBO'nun (Yatılı Bölge İlköğretim Okulu)
değerli müdürü bizim köye gelerek babamı okumam için ikna etti. Babam ‘evet' dedi ama diplomamı alana kadar okumamı
istemedi. Ama ne yazık ki beni berdel olarak diplomadan sonra verecekler. Bense okumayı çok seviyordum. Ama ne yazık ki
okuma hayallerim, umutlarım tükendi gitti. Ozanlar YİBO'nun müdürü bize sizin derneğin adını söyledi. Benim kadar
arkadaşlarım da sevindi.
Biz yedi kardeşiz. Babam yaşlı olduğu için bize bakamıyor. Hepimizi berdel olarak vermeyi düşünüyor. Babamın aylık geliri 100
milyon (100 lira). Bu yüz milyonu insanlar bir günde harcarken, biz bir ayda harcıyoruz. Üstümüze kışın giyecek bir montumuz
yok. İnsanların verdiği eski elbiselerle geçiniyoruz. Okula giderken cebimize koyacak beş kuruş yok. Herkes benimle alay
ediyorken ben de aldırmadan gecemi gündüzüme katarak çalışarak harcıyorum. Ne olursunuz bizi okutun. Bizim okumamız size
bağlı. Belki bu destekle babalarımız bizi okutacak bu desteği gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederim.”
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Rize'nin Güneysu ilçesinde beyin kanaması geçiren hastayı Rize Devlet Hastanesine götüren ambulansın kapısı arızalandı. Dışarı
çıkarılamayınca doktorların ambulansta müdahale ettiği hasta kurtarılamadı.
AZERBAYCAN Cumhurbaşkanlığı Siyasi Şube Müdürü Ali Hasanov, Azeri APA Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Azerbaycan
Cumhurbaşkanı kadın milletvekillerinin Türkiye'deki ilişkileri konusunda hiç kimseye bilgi vermedi” dedi.
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde tur otobüsü devrildi, 2´si ağır 27 Rus turist yaralandı.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, DTP'li milletvekillerinin savunmalarının istenmesi ile ilgili, “Aslında biz hukuka saygılıyız ama
burada bir hukuksuzluk söz konusu” dedi.
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye Sınırı'ndaki mayın temizliği için önerdiği NAMSA'ya ilişkin açıklama yaptı. "Ülkemizin de üyesi
olduğu NATO'nun bu konuda uluslararası deneyimi bulunan, İkmal ve Bakım Ajansı (NAMSA), NATO'nun ilgi alanında bulunan
birçok ülkede Uluslararası mayın temizliği yeterliliği olan ve NATO Akreditasyonu'na sahip firmalar vasıtasıyla hizmet alımı
organizasyonlarını gerçekleştirmiştir. Faaliyet sonucunda temizlik yapılan bölgeye ilişkin olarak NATO'ya akredite başka firmalar
tarafından temizlik kontrolü yaptırılarak 'Yüzde 100 Garanti Kontrol Belgesi' vermekte ve belirlenen süredeki kazalara karşı
'Sigorta Güvencesi' sunmaktadır. Bu hizmetler karşılığında NAMSA'ya herhangi bir komisyon ödenmemekte, yalnızca idari
masraflar karşılanmaktadır."
CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, bakan istifasını istediyse RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın bunun gereğini yerine
getirmek zorunda olduğunu belirterek, “RTÜK Başkanı şu anda görevinin başında. Diyor ki, ‘Ben görev sürem dolana kadar, bu
görevi tamamlayacağım.' Eğer bir Bakan istifa edilmesini istiyorsa, gidip istifa etmesi lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, üzerinde
çalıştıkları birden fazla dosya olduğunu kaydetti.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen ve 5 gündür devam eden operasyonda, 4 PKK'lı silahlarıyla birlikte ölü ele
geçirildi.
Eskişehir'de, adli vaka kapsamında hastaneye gelen kişilerden rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru, 40 yıl
hapis cezasına çarptırıldı.
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Metrobüslerle ilgili iddiaları yanıtlamak için basın mensuplarını metrobüsle dolaştıran İETT Genel Müdürü Mehmet Öztürk,
yolculuk sırasında bir aracın arıza yapmasıyla sıkıntılı anlar yaşadı.
Muğla'nın Milas İlçesi'ne bağlı Kıyıkışlacık Köyü'nde, feldistpat madenini taşıyan kamyonlarının köyün içerisinden geçmesini
protesto eden kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı. Kamyonların yolları bozduğunu ve evlerinin duvarlarına zarar verdiğini ileri
süren kadınlar, “can güvenliğimiz tehlikede” diyerek dört saat yol kapattı.
Malatya ve İstanbul'da 5 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen, konulduğu cezaevinden sevki sırasında firar ederek 3 cinayetten 40 yıldır
aranırken yakalanan 73 yaşındaki O.K., zaman aşımından yararlanıp serbest bırakıldı.
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Roj Tv'de terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına
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çarptırılmasına karar verdiği DTP'li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Dosyadaki CD
çözümüne göre, sanığın konuşmasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:
“Sanık, Roj Tv'nin Kürtçe haber kuşağında yaptığı konuşmasında, hapisteki örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine, örgütün
mensupları ve elebaşısını övecek şekildeki örgütün destekçisi olduğunu belli ettiği, terör örgütüne manevi destek vermek
suretiyle örgütün propagandasını yapmak suçunu işlediği, terör örgütü tarafından başlatılan ikinci 'edi bese (artık yeter)'
kampanyasının devamı olan imza kampanyasının bir sivil itaatsizlik eylemi olduğunu ifade ederek, kampanyaya manevi destek
verdiği anlaşılmıştır.”
Türkiye Barolar Birliği'nin 30'uncu Genel Kurul Toplantısı Ankara'da yapıldı.Türkiye Barolar Birliği (TTB) Başkanı Özdemir Özok,
“Cumhurbaşkanı görevde olduğu sürece bence yargılanamaz. Bu, Abdullah Gül olduğu için ya da başka birisi için değil. O
makamın korunması, kollanması ve üzerinde titrenmesi gereken bir kurum olduğu için” dedi.
Demokrat Parti (DP) İstanbul İl Başkanı, il yönetim kurulunun tamamı ve 28 ilçe başkanının istifa ettiği bildirildi.
KKKA hastalığı nedeniyle Yozgat tan sevkedildiği Sivas'ta tedavi gören 24 yaşındaki Nuray Koç ile Tokat tan tedavi için gelen 71
yaşındaki Mustafa Temiz yaşamını yitirdi
Siirt'te 17 Mayıs tarihinde Çırav dağlarında PKK'ya yönelik düzenlenen nokta operasyonunda örgütün Siirt bölge sorumlusu
Niyazi Akın ile 3 yardımcısı öldürüldü.
SADECE Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli karaciğer nakil merkezlerinden biri olan Ege Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli
Merkezi'nde, Doç.Dr. Murat Kılıç'ın istifasıyla nakiller durdu.
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Barolar Birliği Başkanlığı'na yeniden aday olan Özdemir Özok, Cumhurbaşkanı Gül'ün görevde olduğu süre içinde sadece vatana
ihanetten yargılanabileceğini söyledi. Özok "Biz ne Deniz Feneri'ne karşıyız ne Ergenekon'un yanındayız, biz hukukun
yanındayız" dedi.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 376 kilogram esrar ele geçirildi.
Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) 30. Genel Kurulu'nda, başkanlığa Özdemir Özok yeniden seçildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nen en merkezi yerinde caddeye koydukları bombayı uzaktan kumandayşla infilak ettirdi, olay
yerinden geçen trafik polisi Ufuk Şentürk ağır yaralandı. Çevredeki binaların camlarının da kırıldığı patlamada yaralanan polis
Ufuk Şentürk, askeri helikopterle Van'a götürülerek ameliyata alındı.
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ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Osman Nuri Özmeral, encümen kararıyla ilçe sınırları içindeki
Altınkum Plajı'nda içki içilmesini ve mangal yakılmasını yasakladı.
Abdüllatif Şener düzenlediği basın toplantısında "Türkiye" partisini anlattı.
BURDUR'un Karamanlı İlçesi'nde 22 yaşındaki Coşkun Korkmaz, aşkına karşılık vermeyen eski kız arkadaşı lise öğrencisi 17
yaşındaki H.B.'ye tekrar birlikte olmaya ikna edemeyince, okul bahçesinde, yanında getirdiği tabancayla başına bir el ateş etti.
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Coşkun Korkmaz'ın yere yığıldığını gören H.B., öğrencilerin korku dolu bakışları arasında aynı tabancayı alarak kendi başına
ateş etti. Ağır yaralanan iki genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, arının sokması üzerine şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otobüsteki
yolculardan 25 kişi yaralandı.
Merkez Bankası'nın düzenlediği Reel Kesim Güven Endeksi'nden çarpıcı bir sonuç çıktı. İş dünyasının ekonomiye olan güveni
gösteren endeks nisan ayındaki 85.1 seviyesinden 96.9'a yükseldi. Ancak endeksin 100'ün altında kalmış olması halen
ekonomiye yönelik olarak kötümser beklentilerin daha baskın olduğuna işaret ediyor. Reel Kesim Güven Endeksi Aralık ayında
52.3'e kadar gerilemiş, daha sonraki aylarda kademe kademe yükselerek 85.1'e kadar ulaşmıştı. İş dünyasının güveninin
artmasında özellikle sipariş artışı önemli rol oynadı. Toplam sipariş mikttarı endeksi 39.3'ten 52.4'e çıkarken, son 3 aydaki
toplam sipariş miktarı endeksi de 67'den 101.1'e tırmandı.
Van'ın Özalp ilçesinde 23 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Zehra Çeliker, aynı zamanda akrabaları olan komşularının evindeki
sandıkta ölü bulundu.
TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu, bir asker de yaralandı.
Bölgede, hava destekli geniş çaplı operasyonlar sürerken, yer yer çatışmaların yaşandığı belirtildi.
Yeni Zelanda'da 3 yaşındaki kızlarının internetten gerçek bir kepçe makinesi satın almaya kalkıştığını fark eden aile şoke oldu. 

26

Mayıs

2009

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, buğday tarlasında bir çocuk cesedi bulundu. Tamamen çürüyen cesedin 1.5 ay önce kaybolan 6
yaşındaki Muhammed Fırtına'ya ait olduğu belirlendi. 
Kastamonu'nun Küre ilçesi çok programlı lisesi son sınıf öğrencisi genç kız, üniversite sınavına giriş belgesinin geldiği gün kan
kanserine yenik düştü.  
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlarından, ‘Efes 2009 Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın, basına açık ikinci safhası, İzmir'in
Seferihisar İlçesi Doğanbey Mevkii'nde yapılıyor. Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı'nın da izlediği tatbikatta yeni
silahlar denendi. Ayrıca Efes 2009 tatbikatında bir ilk yaşandı. Genelkurmay'ın davetiyle gaziler ve şehit yakınları da Efes 2009
tatbikatını izledi.
PKK terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, sonunda “çözümden ne anladığını” açıkça söyledi. Karayılan, İngiliz The Times
gazetesinden Anthony Loyd'a Kandil dağında verdiği mülakatta, “Türkiye, kendi yerel parlamentomuzu kurmamıza izin versin”
dedi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 DTP'li milletvekilinin ifadesinin alınmasıyla ilgili olarak Meclis'in vereceği yanıtı bekleyecek.
Duruşma 29 Eylül'e ertelendi. Ancak Ahmet Türk eylüldeki duruşmaya da gitmeyeceklerini söyledi.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Avusturya gezisini iptal etmesine ilişkin, “Basında sanki önümüzde bir duruşma var ondan
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kaçıyormuşuz gibi bir şeyi gündeme getirmeye çalıştılar. Bu nedenle geziyi iptal ettim” dedi.
Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) en büyük gelir paylaşımı projelerinden biri olan Seyrantepe Spor Kompleksi Projesin'de, inşaatta
yaşanan gecikmeler nedeniyle ihalenin iptal süreci başlatıldı.
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AKP Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanı Cevdet Kara, Türkiye Partisi'nin kullandığı logonun, AKP'nin kuruluş aşamasında
hazırladıkları logo olduğunu savundu.
ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'nde rampada 3 şeritli yolun orta şeridinde otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4
kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Denizkurdu 2009 Tatbikatı'nı seçkin gözlemci gününde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker
Başbuğ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı,
izledi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilköğretim okulu bahçesindeki Türk Bayrağı'nı yakmaya çalışan kişi, tutuklandı.
Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi olan Kürt sorunu konusunda flaş bir gelişme yaşandı: Talabani, CHP Lideri Deniz
Baykal'ı Irak'a davet etti.
Cumhurbaşkanı Gül, Kürt sorunuyla ilgili önemli bir çıkış daha yaptı ve zaman kaybetmenin sorunu daha da büyüteceği
uyarısında bulundu.
Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat ile ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan SAT Yarbay
Mustafa Ecevit, “silahlı örgütü üyesi olmak, vahim nitelikte silah bulundurmak ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından
tutuklandı.
BULGARİSTAN Cumhurbaşkanı Yardımcısı emekli General Angel Marin ülkesinde silahlı kuvvetlerde görev yaptığı sırada
kendilerinin sürekli olarak Türkiye ile savaş yapılması konusunda eğitildiğini söyledi.
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48 gündür TV programlarını meşgul eden ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran küçük Muhammet'in hikayesi şok edici bir sonla
bitti... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 Nisan'da ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen küçük Muhammet'i annesi ve sevgilisinin
döverek öldürdüğü belirlendi. Derleyenin notu: Bak 26. Mayıs
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kavşak ile Uzundere bölgeleri arasında bulunan Hantepe mevkiinde operasyona giden askerlerin
geçişi esnasında mayın patladı. Patlamada 6 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığı belirtildi. Mayınlı saldırının ardından
başlatılan operasyonda öğleden sonra kayalıktan düşen bir uzman çavuş şehit oldu.
Burgaz'dan Derince'ye giden Ella J adlı kereste yüklü Ro-Ro gemisi dümen arızası nedeniyle Yeniköy açıklarında Sait Halim Paşa
Yalısı önünde karaya oturdu.
Erzurum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti.
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İstanbul'da 29-31 Mayıs tarihleri arasında bazı semtlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) boşalan üyeliklere, Hasan Tahsin Fendoğlu, Davut Dursun ve Esat Çıplak seçildi.
YÖK Genel Kurulu, devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarının kontenjanlarını yüzde 15, vakıf üniversitelerinin ön
lisans ve lisans programlarının kontenjanlarını da yüzde 20 oranında artırdı.
Hükümet, Suriye Sınırı'ndaki mayınlı arazilerin temizlenerek tarım alanı yapılmasına ilişkin tasarıyı geri çekme kararı aldı.
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Arınç İzlanda'nın başkenti Reykavik'te Türkiye'deki gündeme ilişkin olarak düzenlediği basın toplantısında, "Ben yargısız
infazdan yana değilim. Hiç kimseyi peşine suçlamam, suçlu olduğunu da kabul edemem. Yargı kararıyla aksi sabit olmadıkça
herkesin masum olduğuna inanırım. Bazı CHP'lilerin yaptığı gibi kendimi yargıç ya da savcı yerine koymam" dedi. Derleyenin
notu: Bülent Bey sanırım “Ergenekon” davası hakkındaki peşin hükümlerini unutuyor!
"Bir gazetede RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın bir konuşmasına rastladım. Bu konuşmada özellikle benim geçtiğimiz günlerde
Habertürk kanalına yaptığım açıklamayla ilgili olarak bazı husususlar da yer almış. Haberi tam olarak okuduğumda Sayın
Akman'ın sözleriyle benim o günkü açıklamamın çok farklı olmadığını görebiliyorum. Ancak bir iki konuyu düzeltmem
gerekebilir. Bunlardan bir tanesi şudur: Ben hayatımda ne hukuk anlayışımda ne siyaset anlayışımda yargısız infazdan yana
değilim. Hiç kimseyi peşine suçlamam, suçlu olduğunu da kabul edemem. Ben bir yargı kararıyla aksi sabit olmadıkça herkesin
masum olduğuna inanırım. Bazı CHP'lilerin yaptığı gibi kendimi yargıç ya da savcı yerine koymam. Maalesef bazı kişiler ellerinde
içeriğini bilmediğimiz dosyalar ve yazılarla ortaya çıkıyorlar. Birisi kendisini yargıç yerine, birisi kendisini savcı yerine koyuyor
herhalde bir de gardiyan lazım ki bu iş bitmiş olsun. Böyle bir anlayış fevkalade yanlış bir anlayıştır. Kimse hakkında peşin
yargıyla hareket etmemek ve onu suçlu kabul etmemek asıldır." RTÜK üyelerinin ya da başkanlarının ne kendisi ne de Başbakan
tarafından görevden alınmasının yasal olarak mümkün olmadığını dile getiren Arınç, "Kamuoyunun şunun bilmesini istiyorum.
Görevden ayrılacağını ifade etmiş olmamıza rağmen bazıları veya bir kısım medya onu neden görevden almadığımızı bize
soruyor. Bir defa bu yasal olarak mümkün değil. RTÜK üyeleri TBMM tarafından seçilir sonra kendi aralarında başkan ve başkan
vekillerini seçerler. Bizim siyasi bir otorite olak müdahale etmemiz mümkün değil. Ne üyeleri ne başkanı doğrudan görevden
almamız mümkün değil. Böyle birşey mümkün olsaydı nasıl davranırdım onu söylemiyorum. Söylediğim tek şey benim kendisine
görevden ayrılmasını teklif ettiğimdir. Bundan ötesini de yapamam. Görevden almamız ne benim tarafımdan ne de başbakan
tarafından mümkün değildir. Tüm üst kurul üyeleri için böyle bir mevzuat vardır. Dolayısıyla meseleyi başka mercilere çekmek
gayretinde olan insanlara insaflı olmalarını teklif ediyorum" ifadelerini kullandı. Derleyenin notu: Her şeye rağmen, birçok
ifadesine çok kızmama karşın, AKP içersinde en saygı duyduğum isimlerden biridir kendisi.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, kaybolduktan 45 gün sonra buğday tarlasında cesedi bulunan 6 yaşındaki
Muhammet Fırtına'nın katil zanlıları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında annesi Dilber Fırtına'nın da
bulunduğu 6 kişi, tutuklandı. Adliye önünde toplanan yüzlerce vatandaş, anne ve diğer tutuklulara linç girişiminde
bulundu...
Abidinpaşa'da bir ilköğretim okulunun bahçesinde el bombası bulundu.
Diyarbakır'daki Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmada, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan için, Güney Afrika'nın eski devlet
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başkanı Nelson Mandela örneğini gösteren DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke
hazırlandı.
Uluslararası piyasalarda dolarda yaşanan keskin düşüş altın ve petrol fiyatlarını yükseltiyor. Borsalarda da emtia fiyatlarından
kaynaklanan yükselişler yaşanıyor. Euro karşısında son 5 ayın dibine inen dolar 1.4117'ye kadar geriledi. Dolar içeride de TL
karşısında yüzde 1.4 kayıpla 1.5355 TL'yi gördü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Feneri e.V. davasına ilişkin Almanya'dan gönderilen ve çevirisi yapılan evrakı, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
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9 yıllık tedavinin ardından tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Hatice Bölme, 3 gün önce erken doğumla ikiz bebek dünyaya
getirdi. Bebeklerden biri ölü doğarken, 550 gram ağırlığında doğan ve kuvöze konulan diğer bebek de 'öldü' denilerek dün bir
kutu içinde aileye teslim edildi. Annesi definden önce son kez görmek isteyince yaşadığı anlaşılan ve dün götürüldüğü
Balıkesir'deki özel hastaneden Bursa'ya sevkedilen bebek bu sabah hayatını kaybetti. 
Turkcell Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Denizlispor'u 2-1mağlup eden Beşiktaş puanını 71'e çıkarttı ve 2008/2009
sezonu şampiyonu oldu...
Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener ve parti yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başbakan Erdoğan Bingöl Şehir Stadı'nda partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada "Benim iki sene, üç sene, dört sene önce
söylediklerimi bugün söylemeye başlayan siyasetçiler var. O gün söylediğim zaman, o gün farklı yaklaşanlar, benim o gün
söylediklerimi şimdi söylemeye başladılar. Yeni mi uyandınız? Neredeydiniz bu güne kadar?” dedi. Derleyenin notu:???
Trabzon'da bir binadaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda asılı bir haritada, sözde Kürdistan haritasının
Türkiye kısmında kalan il ve ilçelerin adlarının yanına Kürtçe isimleri de yazıldı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD;li yetkililerle başkent Washington;da görüşmeler yapmak ve 1 Haziran Pazartesi
gününden itibaren 1 aylık süreyle Türkiye'nin üstleneceği BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığına ilişkin New York;ta
temaslarda bulunmak üzere yarından itibaren 5 Haziran Cuma gününe dek ABD'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Mehmet Soysal ve Halil İbrahim Savatlı adındaki iki TIR şoförünün verdiği hukuki mücadele sonunda, Avrupa Birliği Adalet
Divanı'nın (ABAD) verdiği kararı ilk uygulayacak ülke olan Almanya, gerekli düzenlemeleri yaparak, Türkler'e 'vizesiz seyahat'
yolunu açtı.
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ADANA'da 32 yaşındaki Murat Kutlu, kendisiyle aynı yaştaki eşi Sevim Kutlu'nun başkası ile ilişkisi olduğu dedikodusu üzerine,
minibüse bindirdiği eşi ile komşusu 45 yaşındaki Ayşe Aydemir'i, 9 yaşındaki oğulları Mehmet'in gözü önünde başlarından
tabanca ile vurarak öldürdü. Minibüsün yakınında 34 yaşındaki Kadri Kaçan da yaralı olarak bulundu. Olaydan sonra kaçan katil
zanlısı Kutlu'nun yakalanabilmesi için kentin giriş çıkışları denetim altına alındı. Derleyenin notu:???
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Önce Fransa Cumhurbaşkanı ile Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye AB üyeliği yerine "imtiyazlı ortaklık" verilmesini istediler.
Şimdi ise Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans-Gert Pöttering, "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin tam üyeliğine dayanabilecek güçte
olmadığını" iddia etti.
BALIKESİR'de, Hatice- Hüseyin Bölme çiftinin ikiz bebeklerinden birinin ‘öldü' denilerek reçel kutusunda teslim edilmesi ve
sonrasında yaşadığının anlaşılmasıyla ortaya çıkan skandal nedeniyle 2 doktor açığa alındı.
Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, yargının mutlaka bağımsız olması gerektiğini ifade ederek, “Eğer
yargı bağımsızlığını kaybederse mutlaka siyasallaşır” dedi.
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zaman bizim taleplerimiz, isteklerimiz kabul edilirse, o zaman IMF
ile anlaşma imzalanır, kabul edilmezse imzalanmaz” dedi.
1
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan Türklerin üzerine yol kenarındaki apartmanlardan
insan pisliği, patates ve içi su dolu bir poşet atıldığı iddia edildi.
Alınan istihbaratlara rağmen Hrant Dink suikastinin önlenmemesi büyük yankı uyandırırken, Hrant Dink'in askerlik çağına gelen
oğlu Arat Dink, vatani görevini yerine getirebilmek için askere gitti. Derleyenin notu: hangi millete kendini bağlı görürse, görsün
kafatasçılar – din simsarları UTANIN; tabii utanmasını biliyorsanız!
Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelerde iş kurmasına olanak tanıyan Ankara Anlaşması çerçevesinde Türkiye'den yapılan
başvurulardan ilk kez olumlu bir sonuç alındı ve Güler Kaşmaz adlı Türk vatandaşına İstanbul'daki Başkonsolosluk tarafından bir
yıl süreyle İngiltere'de oturma ve çalışma izni verildi.
Fransa Havayolları'na (Air France) ait, 216 yolcu ve 15 mürettebatı bulunan Airbus uçağının Brezilya açıklarında saat 11:10'da
radardan kaybolduğu bildirildi. Air France sözcüsü uçakta 1 Türk yolcu olduğunu açıklarken yolcunun isminin Fatma Ceren
Necipoğlu olduğu öğrenildi. Necipoğlu'nun Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu ve bir konser için Brezilya'ya gittiği
bildirildi. Uçağın düşüş nedeni ise, fırtına bölgesinden geçerken yıldırım çarpmasına bağlanıyor.
İstanbul'da, İETT, özel halk otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden belirlendi.
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde askeri bir aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit olurken, 8 asker de yaralandı.
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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kemal Hanlı, İstanbul trafiğinin çözümü için bağımsız bir trafik yönetimine ihtiyaç
duyulduğunu söyledi. İstanbul'un 2.5 milyon araç, 4.5 milyon sürücü ile büyük bir metropol olduğunu belirten Hanlı, trafiğin bir
bilim işi olduğunu, ifade etti.
Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'nde bulunan ve İSKİ'ye ait su havzasına yapılan kaçak evlerin yıkımı sırasında olaylar çıktı.
22 Temmuz seçimlerinden beri sık sık girişimde bulunulan sağda birleşme, DP ve ANAVATAN'ın liderleri değişince yine gündeme
geldi. Ancak bu kez işin içinde sürpriz bir isim var: Mesut Yılmaz...
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Hükümete, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi konusunda referandum
çağrısında bulunarak, “Eğer bu toprakları yarım asra yakın bir süre, yabancı ülkeye 'organik tarım' yap diye peşkeş çekmeye
niyetliyseniz, bunu Meclise değil, gelin millete soralım, referanduma gidelim” dedi.
AKP, mayınlı arazilerin temizlenmesi ile ilgili tasarı geçinceye kadar Meclis'in çalışmasını isteyecek. Başbakan Erdoğan,
TBMM'nin Temmuz'da çalışabileceğini söyledi. Hükümetin hazırladığı yasa tasarısının geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nda
görüşülmesi sırasında muhalefet sert tepki göstermiş ve sınırdaki verimli toprakların, mayınlı arazinin temizlenmesi karşılığında
44 yıllığına bir İsrail firmasına verileceğini iddia etmişti.
SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören
6 yaşındaki Uğur Köroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
POLATLI 13 Eylül İlköğretim Okulu'nda uzman sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Kaval, öğrencilere
Anayasa'nın 42'nci maddesinde ‘Eğitim ve öğretimin ücretsizdir' yazdığı için aidat ödememeleri gerektiğini ve
okulun pislik içinde olduğunu söyleyince maaş kesim cezası aldı.
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Tutmadı, kapanacak, hastane olacak" söylentileriyle gündemden düşmeyen sosyetik alışveriş merkezi City's Nişantaşı, ismi sır
gibi saklanan yabancı ortağıyla birlikte Türkiye'nin en büyük "outlet kasabası"nı kurmaya hazırlanıyor.
22 Temmuz seçimlerinden beri sık sık girişimde bulunulan sağda birleşme, DP ve ANAVATAN'ın liderleri değişince yine gündeme
geldi. İki parti lideri bugün bir araya geldi ve ilk adımı attı. Ancak bu kez işin içinde sürpriz bir isim var: Mesut Yılmaz... Celal
Bayar Köşk'ünde yapılan toplantının ardından liderler gazetecilere açıklama için kapı önüne geldi. Bu sırada birleşmeyi coşkuyla
destekleyen partililer, liderlerin başlarından aşağı gül yaprakları serpti...
Sağlık Bakanlığı, Antalya'nın Side beldesinde bir vatandaşın “alkol koktuğu gerekçesiyle ambulansa alınmadığı için hayatını
kaybettiği” iddiaları üzerine “söz konusu 112 personeli hakkında soruşturma başlatıldığını” açıkladı.
TBMM Genel Kurulunda, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesini öngören kanun tasarısının görüşmelerine geçildi.
Görüşmeler sırasında Meclis'te gerginlik hakimdi. Milletvekilleri zaman zaman yerlerinden kalkarak birbirlerine tepki gösterdi.
Türkiye dünyanın bir numaralı fındık üretici ülke... Fındık ekim alanlarının sınırlandırılmasına karşın dağ taş fındık olunca her yıl
yüzbinlerce ton fındık üretiliyor, bir kısmı satılıyor, büyük çoğunluğu ise depolanıyor... Fiskobirlik'in depoları ve alım gücü
yetmeyince TMO devreye girdi... Artık onun depoları da fındıkla dolu... Stoklarımızdaki fındıkla, 6.5 milyar dünyalı bir kaç yıl
edebilir... Bu dengesizlik bir türlü çözülemedi... Çözüleyemeyince fındık depoları doldu taştı! Bu taşma bugün gerçekleşti...
Düzce'deki fındık dolu TMO deposunun duvarları yüke dayanamayıp yıkıldı, tonlarca fındık ortaya saçıldı...
AKP'nin belde belediye başkanlarıyla Ankara'daki Altınpark - ANFA Salonu'nda bir araya gelen partinin Genel Başkanı ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim partimizin kısaltılmış adı AK Parti'dir, AKP değil. AKP diyenler, ne yazık ki demokratik
noktadaki etik kurallara uymadan, siyasi etiği hiçe sayarak, bunu edep dışı söylemektedirler, bu kadar açık ve ağır
söylüyorum,” diye konuştu. Derleyenin notu: Ha…
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İstanbul'da öğle saatlerinde 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan kafeteryada tüpgazdan kaynaklanan bir patlama oldu.
Büyük paniğe neden olan patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle binada çökme olunca tedbir amacıyla çevredeki binalar
da boşaltıldı. Kafeteryanın bulunduğu bina, Bakırköy Belediyesi'ne bağlı ekiplerce çökme tehlikesine karşı mühürlendi.
Patlamanın meydana geldiği kafeteryanın çalışma ruhsatının olduğu ancak tüpgaz ruhsatının olmadığı anlaşıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs enflasyonu tüketici enflasyonunda
(TÜFE) yüzde 0.64 artış gösterirken, üretici enflasyonunda (ÜFE) yüzde 0.05 azaldı. Yıllık bazda ise ÜFE yüzde 2.46 gerilerken,
TÜFE yüzde 5.24 artış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde TÜFE yüzde 1.71 artış gösterirken, ÜFE ise yüzde 2.30 arttı. Mayıs ayı
itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 9,49, üretici fiyatlarında yüzde 8,96
düzeyinde gerçekleşti. Uzmanlar 1970'li yıllardan beri en düşük seviyesine inen rakamlar üzerinde, ÖTV indirimi ile geçtiğimiz
ay doğalgaz fiyatlarında yapılan indirimin etkili olduğunu belirtiyor.
Başbakan Erdoğan'dan sürpriz toplantı. Erdoğan, bugün açıklayacağı yeni yatırım teşvikleri ve istihdam paketi öncesinde
ekonomi yönetimini Başbakanlık resmi konutunda topladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başbakan'ın çağrısı üzerine, TBMM'de
görüşülmekte olan mayın tasarısını bırakıp gitmek zorunda kaldı.
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Bilindik bir öykü. İnsan tacirleri küçücük tekneye kaçakları doldurup, Seferihisar sahillerinden Ege açıklarına doğru yola
çıkardılar. Ancak tekne Çiçek Adası'nın kayalık bölümlerine çarparak parçalandı. Çoğu yüzme bilnmeyen kaçaklar güçlükle
adaya sığındı. Aç susuz ölebilirlerdi. İçlerinden 4'ü Somalili 1'i Türk kaçak onlar için canlarını tehlikeye attı, denize açıldı.
Saatlerce dalgalarla boğuşan 4 kaçak güçlerinin sonuna gelmişlerdi ki, karadan yardım eli uzandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de İslam dünyasına seslenen ABD Başkanı Barack Obama çocukluğunda ezan sesleri ile uyandığını
söyledi. Obama, "Türban takan kadının eğitim hakkının elinden alınmasına engel olunmamalı" dedi. Obama Kahire konuşmasını
ayet ve hadislerle de destekledi. Derleyenin notu: Sözde bağımsız bir ülkenin iç meselesine doğrudan müdahale veya başka bir
değişle AKP’ye destek!!!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kapaklı beldesinde, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Kapaklı
Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın da bulunduğu 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
BURSA'nın İznik İlçesi'nde bir hafta içersinde 3 evde 12 kez yangına neden olduğu öne sürülen akıl hastası Halil Sevinç
gözaltına alındı. Zanlının yakalanmasıyla, ‘Cinler ev yakıyor' diyerek hocalara dua okutturan İznikliler rahat bir nefes aldı.
Derleyenin notu: Sizin ve sizin gibilerin beynin ta ortasına…
“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklu bulunun eski İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, sağlık sorunları
nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Başbakan Tayyip Erdoğan, yeni teşvik ve istihdam paketini açıkladı. Yeni paket kapsamında 500 bin kişiye mesleki girişim
imkanı veya doğrudan istihdam sağlanacağını söylerken, kredi kartları ile ilgili de yeni düzenlemeler getirileceğini ifade etti.
Erdogan çok tartışılan 'kriz teğet geçecek' sözlerine de açıklık getirdi. Derleyenin notu: Bilindik ve Almanya’da da uygulanan bir
yöntem, “işsizliği azaltmak” – insanları sokaktan çekmek için devlet eliyle siyasetin beceriksizliğini gizlemek üzere oyalama
taktiği!!! Ekmek devletten, umut Allahtan; kriz atlatılınca belki iş bulur…
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İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Erol Manisalı'nın, sağlık
durumu nedeniyle tahliyesine karar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT şoförlerinin Temmuz sonuna kadar Akbil kullanımına devam edebileceklerini bildirdi.
Elazığ karayolunda mikser, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
YAZ gecelerinin kan emicileri sivrisinekler, Adana'da belediyeler arasında kaos yarattı. Merkez Çukurova Belediyesi ekipleri
sivrisinek ilaçlaması yaparken, bir başka merkez ilçe olan Seyhan'da ise hiç ilaçlama yapılmaması yüzünden kent sivrisinek
istilasına uğradı.
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Almanya, TIR şoförlerine ve iş adamlarına sağlanan vize kolaylığını jest yaparak genişletti. Bugünden itibaren yürürlüğe giren
yeni düzenleme ile sanatçılar, bilim adamları ve profesyonel sporcular da Almanya'ya vizesiz giriş yapabilecek...
Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Mahkemesi
kararı ile soruşturmada adları geçen 18 kişinin mal varlıklarına tedbir konuldu. Bu kişiler arasında Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman ve Zekeriya Karaman da bulunuyor.
Millilerimiz 2010 Dünya Kupası'nda oynayacağı kritik maçlar öncesinde Fransa ile yaptığı hazırlık karşılaşmasından 1-0 yenik
ayrıldı.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, temmuz ayında üniversite mezunu 10 bin polis adayı alacaklarını söyledi.
Genelkurmay, Deniz Kuvvetleri Karargahındaki aramayı yalanladı. Bir binbaşı ve bir astsubayın gözaltına alındığını açıkladı.
KAYSERİ'de, askeri kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 29 yaşındaki Astsubay Ömer Törün şehit oldu, sürücü
Uzman Çavuş İlyas Dingil yaralandı.
Ekovitrin'in geleneksel "YILIN STARLARI" ödülü bu yıl 8. kez sahiplerini buluyor. Yılın Bakanı seçilen Binali Yıldırım ödülünü
almak için geldiği salonda "Eğer biz İsrail ile iş yapabiliyorsak. İsrail'de Türkiye'de iş yapabilmelidir" şellinde konuşarak mayın
tartışmasına değindi. Bakan Yıldırım konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Biz bu mayın temizleme ile ilgili bir yasa çıkardık. Bir
takım görnüşmelerden sonra gerçekleşen yasadır. Küresel düşünen ve küresel iş yapan insanlarımızın endişe etmemesi gereken
bir yasadır. Eğer biz İsrail ile iş yapabiliyorsak. İsrail'de Türkiye'de iş yapabilmelidir. Hiç kimse bu ülkenin bir çakılına dahil göz
dikemez alamaz. Küresel düşünecez .Dünyanın her tarafında var olacaz. Başkaları bize iş versin ama ülkemize gelemesin
düşüncesine asla itibar etmeyecez. Ülkemiz gerekli her türlü tedbiri alacaktır.“
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"Recep İvedik"in şöhreti, Türkiye'nin sınırlarını iyice aştı. The Guardian gazetesi, “Dünyanın en çok sevilen sinema filmleri” ne
dikkat çektiği haberinde Türkiye muharibi Robert Tait'nin kaleme aldığı “Recep İvedik” portresine de yer verdi. Tait, Recep
İvedik için “Edepsiz ve kaba; öfkeli patlamalara ve fizik şiddet tehditlerine eğilimli. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sinema
başarısı öyküsüdür” ifadelerini kullandı. Derleyenin notu: Avrupa’da ki Türk imajını pekiştiren bir yorum!? 
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Türkiye Grand Prix'sini 3 yıldır üst üste kazanan Ferrari pilotu Felipe Massa sıralama turlarında 7. oldu. Red Bull'dan Vettel'in ilk
cepten başlayacağı dev yarış bugün saat 15.00'te.
Sivas'ta yaşayan Elektronik Mühendisi 29 yaşındaki Hayrettin Bulut, iş bulma umuduyla başvurduğu İş-Kur'dan kendisine 'Cilt
bakımı ve güzellik elemanı kursu' için davet yapıldı. Üstelik davet mesajı, başvuru süresinin bitiminden bir hafta sonra eline
ulaştı. Derleyenin notu: Recep Tayyip’in “yönettiği” ülke manzaralarından sadece biri!
Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, Başbakan'ın ‘edep' tartışmalarına neden olmasına karşılık, iktidar partisinden, AKP
diye söz ederek, “Türkiye'deki krizin nedeni AKP'dir” dedi. Genç, “Türkiye'de bir kriz var. Bunun tek nedeni de AKP. AKP iktidarı
bir çok konudaki çalışmalarında hatalar yapıyor. Ben bunları söylediğimde bana 'iftiracı' diyorlar. Biz gayet açık ve net
konuşuyoruz. Madem ki iftira, açıkla o zaman. Eğer zimmetinize para geçirmediyseniz, teşekkür edip, özür dileriz.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan veya bakanları sürekli seyahat halindeler. Ben merak ediyorum,
acaba Allah rızası için bunlar bir gün evlerinde yemek yapıp yemişler midir? Yememişlerdir, sizin bizim verdiğimiz vergilerle
besleniyorlar. Bunu TBMM'de de söylüyorum” dedi. Salonda bulunanların ‘Haram olsun' diye konuşmasını kestiği Kamer Genç,
“Zaten haram olacak. Tayyip beyin sonu da zaten hapishane olacak. Merak etmeyin” diye yanıt verdi.
Kadıköy İskele Meydanı'nda 7 Haziran'da yapılacak miting süresince bazı yollar kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi dağlık arazi kesiminde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından, 1,5 kilogram TNT kullanılarak
hazırlanmış patlayıcı madde düzeneği bulunarak imha edildi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, RTÜK üyeliklerine seçimin TBMM tarafından yapıldığını anımsatarak, “Ne
benim ne Sayın Başbakan'ın, ne Akman ne de bir başkasını doğrudan görevden alması mümkün değildir” dedi.
E-5 Karayolu Ümraniye-Küçüksu yol ayırımında meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Bugün dünyanın hemen her köşesinden gelen iş adamları Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumdalar. Arjantinli'ler
Kahramanmaraş'ta Afrika ülkelerinin iş adamları Adana'da, Madagaskarlı iş adamları Aydın'ın ilçesi Söke'de, Çinliler Sivas'ta
yatırım için toplantılar yapıyor. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi ise bir heyetle birlikte Muğla'nın ilçesi Milas'ta deyim yerindeyse
köy köy dolaşıyor... Derleyenin notu: NEDEN? Çünkü devlet eliyle, yani sizlerin vergisiyle teşvik ediliyor ve
iliklerinize kadar sömürülmenize izin veriliyor da ondan!
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ADANA'da ilköğretim okulu 7'inci sınıfı öğrencisi Rabia A., bu sabah babasına ait ruhsatlı tabancayı alıp, kenisini okula
göndermek istemediğini ileri sürdüğü annesi 39 yaşındaki Songül A.'yı yatakta uyurken başına ateş ederek öldürdü. İşlediği
cinayetten sonra sokağa çıkıp ankesörlü telefondan polisi arayan Rabia A., ‘Alo ben annemi vurdum' diye ihbarda bulundu ve
yerini saptayıpg elen polislere teslim oldu. Rabia'nın psikolojik sorunları olduğu ve okul yönetiminin aileyi uyardığı ortaya çıktı.
Ailenin okula göndermek istemediği iddia edilen Rabia, cinayetten sonra polis ve psikolog eşliğinde SBS sınavına sokuldu. 
Rusya Başbakanı Putin yine herkesi konuşturan bir çıkış yaptı. Putin bu kez, maaşlarını alamayan işçilerin maaşlarını, işverenleri
"Ya paralarını ödersin ya fabrikalarınızı devletleştirim" diyerek bir saatte ödettirdi. Derleyenin notu: RTE’nin hiç bir zaman
yapmayacağı bir eylem, “bizimki” devlet mallarını satmaktan fırsat bile bulamaz! 
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Yüksek Seçim Kurulu'nun 29 Mart yerel seçim sonuçlarını iptal ettiği 7'si ilçe 23'ü belde olmak üzere 30 yerde dün yapılan
seçimlerde 29 yerde sonuç alındı. Yozgat'ın Sorgun İlçesi'ne bağlı Gülşehri beldesinde seçim yine iptal edildi. AKP 12, CHP 10,
DP 3, MHP 2, DTP 1 ve Anavatan Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris, Bordeaux ve Strasbourg kentlerinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen
operasyonlarda gözaltına alınan sekiz kişiden altısı tutuklandı. Fransız yetkililer, Fransa'da yaşayan Kürt kökenli vatandaşların
terör örgütü mensuplarıyla ilgili şikáyet ve ihbarları sonrası üç kentte güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla önceki gün gözaltına
alınan kişilerden altısının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdiler. Derleyenin notu: Darısı başımıza.
İstanbul TEM otoyolu Avcılar mevkiinde bir kamyon ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını
kaybetti.
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü'nde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu köy korucusu Murat
Ölmez şehit olurken 2 korucu da yaralandı. Silopi İlçesi'nde ise 1 terörist teslim oldu.
Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avukat Serdar Öztürk, tutuklandı.
DTP Çanakkale il kongresinde konuşan Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Türk, Kürt, Laz ve Çerkezler'in bu kentte ortak vatan için
mücadele ettiklerini belirterek, “Ret ve inkar politikalarıyla Cumhuriyeti yönetenler, Çanakkale'de toprağa gömülenlere ihanet
ettiler” dedi.
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İZMİR Limanı'ndan bir TIR'a yüklenerek montaj için Gaziemir Sarnıç'taki depoya götürülen BETAZ Havacılık ve Ticaret Ltd.
Şti.'ne ait helikopter gövdesi, Bornova İlçesi'nde üstgeçide takılıp alev aldı. Üst tarafı yanan helikopteri itfaiye ekipleri söndürdü.
ADANA'da, SBS'ye girmesine izin vermediği gerekçesiyle annesi 39 yaşındaki Songül A.'yı babasına ait ruhsatlı tabancayla
başından vurarak öldürdüğü iddia edilen 11 yaşındaki R.A.'nın, 5 yıl boyunca çocuğu olmayan teyzesinin yanında barındırıldığı,
küçük kızın buna tepkili olduğu ve ailesine döndüğü, bu arada psikilojik sorunlar yaşamaya başladığı ortaya çıktı. Derleyenin
notu: Düne bak.
Atlas Okyanusu'nda geçen hafta düşen Air France'a ait Airbus 330 tipi uçakta kaybolan 228 yolcudan Türk arp sanatçısı Anadolu
Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi Fatma Ceren Necipoğlu'nun son konser görüntüleri Brezilya'da bir TV
tarafından yayınlandı. 
İstanbul'da, Beylikdüzü, Beyoğlu, Sultangazi, Esenler, Güngören ve Beşiktaş ilçelerinde 10-11 Haziran tarihlerinde elektrik
kesintisi uygulanacak.
Güneydoğu'da meydana gelen olaylarda bir geçici köy korucusu şehit oldu, 2'si köy korucusu olmak üzere 3 güvenlik korucusu
da yaralandı.
Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrullah, dünkü seçimi Batı'nın desteklediği ittifakın kazandığını kabul etti.
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Antalya'da yaşanan bu olay filmlere konu olacak cinsten. 17 yaşındaki genç kızın annesi bir oryantal... Hayatın kendisini
sürüklediği yerden ve kötü arkadaşlardan kızını korumaya çalışan anne, evden çıkarken kızını eve kilitledi. Ama genç kız,
çarşafları birbirine doladı ve evden kaçmak istedi. Çarşaflar yırtılınca 3. kattan düşen genç kız, ölümden döndü. Genç kızı
gözünden sakınan anne, az kalsın evladını kaybediyordu. Derleyenin notu: Hayatın içinden 
Çanakkale'de yaptığı konuşmada “Cumhuriyeti kuranlar ve yönetenler, Çanakkale'de şehit düşenlere ihanet etti” diyen DTP Muş
Milletvekili Sırrı Sakık “sehven kullanmış olduğu ihanet ifadesi maksadını aşan bir biçimde yorumlanmıştır” dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Gül'ün yargılanması için verilen kararın kaldırılması isteğinde bulundu.
Eğitim-Sen Bitlis Şube Başkanı Kemal Gültekin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, ‘AKP' dediği için hakkında İl Teftiş
Kurulu tarafından soruşturma başlatıldığını öne sürdü. Gültekin, “Yapmış olduğum basın açıklamamda Adalet ve
Kalkınma Partisi yerine AKP dediğim için hakkımda soruşturma başlatıldı. Konuşmamda 10 yerde AKP demiş ve
eleştirmişim. Bir sendikacının, şube başkanının iktidarda olan partiyi eleştirmesi, eksik ve yanlışlarını dile
getirmesi en doğal hakkı ve görevidir” dedi.
İlk kez İzmit Körfezi'nde görülen ve sayısı hızla artan zehirli "Pusula Denizanası" Çanakkale Boğazı'nın ardından bu kez de
Tekirdağ'da görüldü...
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Başbakan Erdoğan'dan istedikleri randevu konusunda “Biraz daha sabırla bekleyeceğiz” dedi.
CHP Lideri Baykal, gruba yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'a yüklendi. İkili arasındaki 'Sayın polemiğiyle ilgili ise çarpıcı
değerlendirmelerde bulundu: Başbakan Öcalan'a da “sayın” diyordu. Başbakan bana sayın dedi diye göğsüm kabaracak değil. O
konuda bir seçiciliği olduğunu bilsem belki bundan belki bir mutluluk duyarım."
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ısrarla istifasını istediği RTÜK Başkanı Zahit Akman, ''Görevim 14 Temmuz'da bitiyor'' dedi.
Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı Irak'a davet ettiği bildirildi.

Sevgili okurlar seyirciler, şimdi size doğruların peşinde koşan bir gazetecinin, bizim gibi bir ülkede başına neler gelebileceğini
gösteren hem ibret verici, hem de traji komik bir örnek anlatacağım. Hatırlayacaksınız 90” lı yılların ortalarında İstanbul'da
Avcılar'dan başlayarak Büyükçekmece'ye kadar uzayan topraklarda korkunç bir arazi ve rant yağması yaşanmıştı. İçişleri eski
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bakanlarından Sadettin Tantan döneminde bu yağmayı yapanların üzerine gidilmiş, operasyon sonucunda çoğu yerel yönetici
olan bazı kişiler, çete suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ancak Tantan”ın görevi bırakmasından sonra bu soruşturma sürüncemede
kalmıştı. Biz ARENA ekibi olarak 2004 yılında bu dosyayı yeniden açtık ve “asrın yağması” adı altında ekranlara getirdik.
Yağmayı anlatan 6 program yaptık. Programlarımıza kasetlerimiz bile seyredilmeden mahkemece yayın yasağı kondu. Ama biz
yılmadık ve uzun bir hukuk mücadelesi vererek, haberlerimizi ekrana getirmeyi başardık. “Asrın yağması”nı anlatan
programlarımız hem Kanal-D'de hem de CNN Türk”te haftalarca yayınlandı. Araştırmamızı yaparken gördük ki, jandarma
soruşturması sırasında yağmacılar, bizim de adımızı kullanmışlar, çevreye güç gösterisi yaparken “Uğur Dündar'a da buradan iki
blokluk yer verdik!” demişler. Biz bunun üzerine adımızı kullanan kişileri bulduk ve kamera önünde bu iftirayı niçin attıklarını
sorduk… Hık mık ettiler, söylenenlerin doğru olmadığını, bırakın arsa vermeyi, benimle hiç karşılaşmadıklarını ve bunun bir iftira
olduğunu itiraf ettiler. Ama ben bununla da yetinmedim Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet
Müdürü Celalettin Cerrah'ın da bulunduğu bir ortamda, “asrın yağması”nın korkunç boyutlarını onlara anlatarak bu konunun
üzerine mutlaka gidilmesi gerektiğini söyledim. Ama yeniden bir soruşturma başlatılmadı.
Evet sevgili okurlar, şimdi birileri kalkmış güya ben orada o zamanki adıyla kavaklı belediyesinden iki blokluk yer almışım
komedisini, gerçekmiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Hemen belirteyim, ben bu haberleri yapana kadar Kavaklı denen yerin
neresi olduğunu bile bilmiyordum. Kavaklı Belediyesi'nden içeri adımımı atmış değilim. Hiçbir yerel yöneticiyi tanımam etmem.
Bu kişilerle hayatımda karşılaşmış değilim. Daha sonra Beylikdüzü adı verilen bu bölgede ne benim, ne yakınlarımın, ne de kan
bağımın olduğu kişilerin bırakın iki blokluk apartman yapılacak araziyi, tek santimetre kare bile toprağımız olmadı. Evet olmadı…
Bu hafta ARENA'ya dürüstlüğüyle ünlü İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ı konuk ederek bu şerefsizliği yapanların gerçek yüzünü
ve bizi niçin sürekli biçimde iftiralarının hedef tahtası yaptıklarını açıklayacağız. Belgeleri, itirafları yayınlayacağız. Birileri yandaş
olmadığımız için bizi yıldırıp, bezdirip, sizin gerçekleri öğrenme hakkınıza hizmetten vazgeçirmeye çalışıyor. Ben de gülerek
diyorum ki it ürür kervan yürür. Ne dersiniz?
10
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Kıbrıs Rum Kesimi, Akdeniz'de yeniden petrol ve doğalgaz çalışmalarına başlayacağını açıklayarak adeta Türkiye'ye meydan
okudu.
Türkiye, AB üyeliği için 40 yıla aşkın bir süredir bekletiliyor. Rusya da, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik için 16 yıldır beklemede.
Ama Rusya Başbakanı Putin dün noktayı koydu. Putin, Dünya Ticaret Örgütü ile devam eden süreci bir yana bırakarak, "DTÖ'ye
ancak, gümrük birliği oluşturacağımız Belarus ve Kazakistan ile birlikte gireriz" açıklamasını yaptı. Derleyenin notu: “Kanuni”
Recep Tayyip Padişah efendisinde var mı bu yürek?
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bulunan 21'inci Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı'na roketatarlı saldırı düzenlendi. Hakkari
Valisi Muammer Türker, saldırıda can kaybının yaşanmadığını söyledi.
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, bu yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomik iyileşme umutları nedeniyle ABD tipi hafif
ham petrolün varili 1,08 dolar yükselerek 71,09 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de varili 70,53 dolardan
işlem görüyor.
CHP Lideri Deniz Baykal, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin davetini kabul ettiğini açıklayarak, "Uygun bir zamanda Irak'a
gideceğini" söyledi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanvekili Abdulvahap Darendeli, 3 RTÜK üyesinin RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın
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üyeliğinin düşürülmesine dair talebinin oy çokluğuyla reddedildiğini söyledi.
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TRABZON'un Of İlçesi'nin Ağaçseven Köyü'nde, üzeri brandalarla kaplı bir barakada tek başına yaşayan 102 yaşındaki Ayşe
Kutoğlu, Of Kaymakamlığı'nın girişimiyle ev sahibi oldu. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu”nu onayladı.
100 yılın davası olarak nitelendirilen Ergenekon davasının 100. duruşmasına Alemdaroğlu'nun avukatı Metin Çetinbaş savunma
yapmaya devam etti, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kemal Alemdaroğlu ve avukatı Metin Çetinbaş hazır
bulundu. Çetinbaş, duruşmada Alemdaroğlu'nu savunmanın yanı sıra Ergenekon'un yöneticisi iddia edilen Veli Küçük, Sedat
Peker ve Fikri Karadağ'ı da savunan ifadeler kullandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde bir dükkandan koku gelmesi üzerine vatandaşların ihbarıyla belediye ekipleri tarafından yapılan
araştırmada, büyük bir sandık içinde çok sayıda patlayıcı madde bulundu.
YOZGAT'ın Saraykent İlçesi'nde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 57 yaşındaki
Gülkız Tekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 104. maddesinin 4778 sayılı Yasa'nın 12. maddesiyle
değiştirilen ikinci fıkrasının, “ihtara uymayan partilerin Hazine yardımından mahrum bırakılması için Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığınca dava açılabileceği”ni öngören ikinci tümcesini iptal etti.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite laboratuarlarında, Prof. Yalçın Elerman ve arkadaşları tarafından dünyadaki en üstün
soğutucu malzemenin üretildiğini bildirdi. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Dünyada
nanoteknoloji konusunda en önde gelen bilim insanlarından olan Prof. Dr. Yalçın Elerman başkanlığındaki Ankara Üniversitesi
Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu, manyetik soğutma teknolojisinde büyük bir atılım sağlayacak ve bugüne kadar bilinen
malzemelerden çok daha üstün özelliklere sahip malzeme üretmeyi başardı” denildi.
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kaçakçılık olayında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan bir binbaşı ile bir asteğmen
tutuklandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybeden 4 yaşındaki Esma İnal, beşinci
kattaki evinin balkonunda oynarken dengesini kaybetti önce ağacın üstüne sonra toprak zemine çakıldı. Ambulans gecikince
sıcağın altında yarım saat bekledi. Ama bu korkunç kazayı sadece vücudundaki çizikler ve eziklerle atlattı. 
ANKARA'nın Haymana İlçesi'nde, yıldırım düşmesi sonucu 180 koyun, 4 keçi ve 2 köpek telef oldu. Korkudan bayılıp eşeğin
üzerinden düşen 11 yaşındaki Mehmet Can Süzer ise hastanede tedavi altına alındı. 
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4 Mart... Haber İstanbul Etiler'den geldi, Cem Garipoğlu kız arkadaşı Münevver'i öldürüp, başını gövdesinden ayırdı...
5 Mayıs 2009... Haber Mardin'den geldi... Kız verme yüzünden düğün evi aynı köyde yaşayanlar tarafından basıldı, çoluk çocuk
demeden 44 kişi katledildi...
2 Haziran... Haber Adana'dan geldi... Ailenin büyük oğlu, anne baba yeğen demedi, 8 kişiyi tek tek öldürdü...
8 Haziran... Haber yine Adana'dan geldi... 11 yaşındaki kız, SBS'ye girme izni vermeyen öz annesini yatakta uyurken silahla
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vurarak öldürdü...
Ve bugün... Haber Adana'dan geldi... Bir kadın polise başvurarak, "6 ay önce, sevgilimi kocamla bir olup öldürdük, başını kestik,
yaktık, arta kalan kemiklerini gömdük. Kocam sonra gidip bu kemiklerin yerini bir kez daha değiştirdi" diye itirafta bulunup
teslim oldu...
Mersin'de, bıçaklı gaspçı, alış verişten dönen 38 yaşındaki Nagihan Dönmez'i otomobilinin bagajına koydu. 3 saat banka banka
gezerek şifresini öğrendiği kredi kartlarından paraları çektikten sonra altınlarını da gasp etti ve öğretmeni bagajda kilitleyip
kaçtı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru şehit oldu.
Uluslarası UFO Kongresi İstanbul'da başladı. Kongre'nin en önemli katılımcısı ünlü UFO Bilimcisi,"Tanrıların Arabaları" kitabının
yazarı Erich Von Daniken oldu. Daniken yaptığı konuşmada Mayıs ayında Kumburgaz'da çekilen ve dünyanın ilgisini çeken UFO
grüntülerinden söz etti, "Dünya dışı varlıklar enerjinin bir formu, belki uçan fil bile olabilir" dedi.
Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2009 tarihinde TBMM Grup toplantısındaki konuşmasının bir bölümünü Kürtçe yapan
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.
Tayyip Erdoğan, partisinin adının "AK Parti" olduğunu belirterek, geçen hafta yaptığı grup konuşmasında "Partimize 'AKP'
diyenler edepsizlik yapıyor" demişti... Tartışma o günden bu yana sürüyor... Bugün ise Erdoğan'ın hocası Necmettin Erbakan
AKP'lilerin de olduğu bir toplantıda, üzerine basa basa "AKP" diyerek partiyi eleştirdi... 
14
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BALIKESİR'in Marmara İlçesi Avşa Beldesi ile Erdek arasında sefer yapan ‘Selamiçeşme' feribotunda mermer yüklü kamyonun
frenleri boşalıp hareket edince 8 araç hasar gördü.
ABD yönetimine ilk defa sigara ve diğer tütün ürünleri üzerinde büyük yetki tanıyan tarihi önemdeki yasa tasarısı Kongre'de
kabul edildi. Böylece yıllardır ürettiklerinin içeriğini açıklamamak için ticari sır kalkanının arkasına saklanan sigara şirketlerinin
elindeki son koz da ortadan kalkmış oldu.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin kırsal kesiminde sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mete Han
şehit olurken 1 terörist ölü ele geçirildi. Kuzey Irak'taki bir grup terörist Şemdinli İlçesi'nin sınır kesimindeki timlere ateş
açarken 1 güvenlik görevlisi yaralandı.
KAN davası nedeniyle Diyarbakır'dan geçen yıl İzmit'e göç eden ‘Akdemir ailesinin' 5 çocuğundan biri olan 23 yaşındaki Mehmet
Akdemir, bugün yapılan Öğrenci Seçme Sınavı'ndan (ÖSS) çıktıktan sonra evine giderken tabanca ile 10 el ateş edilerek
öldürüldü. ‘Kan davası' nedeniyle işlendiği bildirilen cinayetle ilgili Mustafa Demir ve yanındaki 2 kişi kaçtı.
Gökçeada'da doğan bir erkek bebek ani gelişen solunum yetersizliği nedeniyle ambulans botla Çanakkale'ye sevk edildi. Kuvöze
konulan bebek, Kuzey Ege Denizi'nde 32 millik yolculuk ardından rıhtımda bekleyen başka ambulansla çocuk hastanesine
götürülüp tedaviye alındı.
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BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı karargahında hazırlandığı iddia edilen ‘AKP iktidarını devirme ve
Gülen'i bitirme planı' haberiyle ilgili olarak, bunun sorumluları hakkında dava açacaklarını söyledi.
15
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Kemer'de MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Gül, mazbatasını aldığı gün ilçe merkezinde bulunan heykeli 'genç kızların ahlakını
bozduğu gerekçesiyle' kaldırmıştı. Kültür Bakanı Günay'ın tepkisi üzerine de geri adım atarak heykeli ilçede başka bir yere
dikeceğini söylemişti. Nihayet heykel bir parka taşındı. Ve dün akşam başlayan Nar Festivali'nin ilk gününde de açılışı
gerçekleştirildi. 'Ahlaksız' bulduğu gerekçesiyle heykeli yasaklayan başkan, belediyenin düzenlediği festivalde seksi şov
kızlarının Kemer caddelerinde kortej geçişi yapmasına izin verdi. Derleyenin notu: Müslümanlığı, Islamı apış arasına sıkıştırmaya
çalışan apış arası Müslümanları.
İngiliz The İndependent gazetesi, Irak'taki yılan istilasına tuhaf bir yorum getirdi. Gazeteye göre, “Dicle ve Fırat nehirlerinin
suyundaki görülmemiş azalma”nın Irak'ta yarattığı aşırı kuraklık nedeniyle yılan istilasına ve yılan saldırılarına neden oluyor.
Bunun nedeni ise en başta Fırat'ta 5 büyük barajı bulunan Türkiye ve Suriye'nin barajları olduğu vurgulandı. Derleyenin notu:
Ben sizin derdinizi biliyorum. Ortadoğu, Petrol ve Su!
KARS'ta 29 Mart'ta göreve AKP'den seçilen Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş'un belediye önündeki 2 kadın heykelinden başka
göğüsleri açık olan kadın heykelini de depoya kaldırttığı ortaya çıktı. Derleyenin notu: al sana bir apış arası Müslüman’ı daha.
Kredi kartı borçlularına müjdeyi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan açıkladı. Babacan, hazırlanan taslağın
bugünkü bakanlar kurulu toplantısının ardından TBMM'ye sunulacağını söyledi. Babacan, düzenlemenin Meclis tatile girmeden
yasalaşmasını umduğunu belirtti. Babacan, kredi kartını ödeyemeyen kişi sayısının 874 bin 657 olduğunu belirti.
İstanbul'un bazı semtlerinde 17 ve 18 Haziranda elektrik kesintisi yapılacak.
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Taraf Gazetesi'nde yayımlanan ve AKP ile Gülen Cemaatini bitirmeyi hedeflediği iddia edilen ‘İrtica ile Mücadele Planı'yla ilgili
Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, Ergenekon savcısı tarafından ifadeye çağırıldı...
Türkiye'de işsiz sayısı, Mart 2009'da bir önceki Mart 2008'e göre 1 milyon 244 bin kişi artarak, 3 milyon 776 bin kişi oldu. 2008
yılının mart ayına göre işsizlik oranı 4.8 puanlık artışla yüzde 15.8 seviyesinde gerçekleşti. Şubat dönemindeki tarihi rekor
seviye olan yüzde 16.1'den 0.3 puan azalma yaşandı. Kentlerde 5 kişiden biri genç nüfusta ise 3 kişiden biri işsiz.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, “AB üyeliğinin avantajlarından yararlanmak Kıbrıslı
Türklerin açıkça hakkı” dedi.
16
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Gürcistan'daki BM Gücü'nün varlığı, Rusya veto edince tehlikeye girdi. BM Güvenlik Konseyi'nin bu ayki başkanlığını yürüten
Türkiye uluslararası krize yarın sabaha kadar çare bulamazsa 130 asker apar topar ülkeden çıkmak zorunda...
Türkiye, PKK'yla mücadelesinde kullanılmak üzere, Rusya'dan savaş helikopteri almak için düğmeye bastı.
BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde 37 yaşındaki belediye işçisi Ümit Filiz, Marmara Denizi'ne yayılan zehirli denizanalarının özel
havuzlarda zehirlerinden arındırılıp Japonya, Çin gibi uzak doğu ülkelerine ihracını öngören projesini Çevre ve Orman Bakanlığı
bünyesinde bulunan Su Ürünleri Hizmetleri Daire Başkanlığı'na gönderdi. Projeyi ilgi çekici bulan Daire Başkanlığı, Ümit Filiz'i
projesi ile ilgili bilgi vermesi için Ankara'ya davet etti.
AKP yöneticileri, Genelkurmay Harekat Başkanlığında hazırlandığı iddia edilen “İrticayla Mücadele Eylem Planı” ile ilgili Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bazı yazılı ve görsel medya organlarında yayımlanan haberlerde Fon'a yönelik hakaret
ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet hakkında Şişli
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ı makamında
ziyaret etti.
Bakanlar Kurulu, tütün ve tütün mamüllerinden alınan asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını 50 kuruş artırdı.
Böylece 1 paket sigaradan yarından itibaren 1,55 lira yerine 2,05 lira asgari maktu ÖTV tahsil edilecek.
Zahid Akman'ın televizyonlara çıkıp, Hürriyet Gazetesi'nin hakkındaki Almanya'ya giriş yasağına ilişkin haberini yalanlamaya
çalıştığı belgede tahrifat olduğu anlaşıldı. Skandalı CNN TÜRK ortaya çıktı... Akman'ın avukatı ise belgeyi Almanya'daki
avukatlardan aldıklarını, sahte çıkması halinde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Merkez Bankası gecelik borçlanma faizini beklentilerin üzerinde yarım puan indirdi. Böylece, gecelik faiz oranları borçlanmada
yüzde 8.75'e, borç vermede ise yüzde 11.25'e çekilmiş oldu.
İNŞAAT Mühendisleri Odası'nın konuğu olarak Malatya'ya gelen Kandilli Rasathanesi eski Müdürü ve Türk Kızılayı Genel Başkan
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Başdanışmanı, Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, ‘Türkiye'deki bütün fay hatlarında hareketlilik olduğunu vurgulayarak, “1 Mayıs
2003 yılından bu yana 6'nın üzerinde büyük deprem yok. Bu da bana çok doğal gelmiyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5903 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara
Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun”u onayladı.
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Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) bazı öğrencilere önce tek ders sınavında başarı göstererek mezun olduğunun, bir hafta sonra da
sistemden kaynaklanan hatadan dolayı notlarda yanlışlık yapıldığının ve mezun olamadığının bildirildiği iddia edildi.
Sultanahmet Adliyesi'nde 22 yaşındaki bir sanık, salondaki bazı kişileri rehin aldı.
TÜBİTAK toplantısına katılan Başbakan Erdoğan, çıkışta gazetecilere Taraf Gazetesi'nde yayımlanan, AKP ve cemaati bitirme
planı olduğu iddia edilen belgeyle ilgili açıklama yaptı ve "İktidar olarak bu yapılanlara sessiz kalamazdık" dedi. İşte Başbakan'ın
açıklamaları:
Ankara-Mardin seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı.
DİYARBAKIR'da Tapu Müdürlüğü'nde yolsuzluk ihbarları nedeniyle jandarmanın 6 aydır sürdürdüğü çalışmalar sonunda geçen
ay düzenlenen operasyonda kopyalanan hard disk ve evrakların incelenmesi sonucunda yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu baronu olduğu öne sürülen A.F ve 13 adamı 472 kilo eroinle
yakalandı.
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PKK'dan kaçıp teslim olan terörist, Şırnak'ın Beştüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde 12 kişinin öldürülmesi olayına
katıldığını itiraf etti. "Cudi Rogeş" kod adlı Naci Şahin, eylemi "Dr. Bahoz" kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatı üzerine
üstlenmediklerini belirtti. Şahin, eylem grubunun başında "Masiro" kod adlı Bedirhan Abo'nun bulunduğunu ve eylemin her
aşamasının kameraya alındığını söyledi.
Alp dağlarının altında kazılan 57 kilometre uzunluğundaki tünelin iki ucu birleştirildi. 2018'de hizmete girecek tünelin maliyeti
15 milyar doları bulacak.
8 milyon TL'lik malvarlığıyla dikkat çeken Alanya Vergi Dairesi Gelir Şefi Y. O. A. DHA'ya konuştu. Hakkındaki iddiaları
yalanlayan gelir şefi, ''Villa değil 2 katlı evim, bankada da ufak çapta hesabım'' dedi. Derleyenin notu: Benim memurum...
Küresel krizde en büyük darbelerden birini alan Türkiye'nin, gelişen Avrupa ülkeleri arasında bu durumdan en çabuk çıkacak
ülke olması öngörülüyor. Analize göre, ülkenin 2010 yılı içinde yeniden istikrarlı şekilde büyüme başlayacağı tahmin ediliyor.
Edirne Müftüsü Ömer Taşçıoğlu, sperm bankasından alınan sperm ile hamile kalmanın İslam dininde haram olduğunu söyledi.
Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmanın din açısından sakıncası bulunmadığını belirten Müftü Taşçıoğlu, “Ancak sperm
bankasından sperm satın alarak çocuk yapmak zina sayılacağından haramdır” dedi.
RTÜK Başkanı Akman, Alman makamlarının resmi belgesinde tahrifat yaptığı iddialarına yanıt verdi: Tahrifat yok, sadece ikinci
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maddeyi kamuoyu ile paylaşmadım...
MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde orman yangınına müdahale eden söndürme helikopteri Geyik Barajı'ndan bugün öğle saatlerinde su
alırken, ‘bambi' adı verilen su haznesinin takılması sonucu düştü. Helikopterdeki 5 personelden 3 Rus pilot kurtulurken, Emekli
Pilot Binbaşı Tanju Tezgel ile orman muhafaza memuru Ali Ekin baraj sularında kayboldu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde "İstanbul'daki Büyük Açıklıklı Köprülerin Sismik Takviyesi Projesi" kapsamında genleşme
derzlerinin değiştirilmesi çalışmalarının yapılacağı, 20 Haziran 2009'da başlayacak çalışmaların her aşamada 2 şerit kapatılarak
4 aşamada 31 Temmuz 2009'da tamamlanacağı bildirildi.
Kredi kartlarıyla ilgili yasa tasarısının TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edilmesi tüketici örgütlerini kızdırdı.
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MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde 7 yaşındaki B.E., babasına ait 8 bin TL'yi alıp büyük kısmını arkadaşlarına dağıtıp, 2 gün boyunca
harcadı.  
Günlerdir süren 7 milyar dolarlık İzmir-İstanbul Otoyol İhalesi'nde nihayet zarflar açıldı…
DEVLET Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Abant Platformu toplantısında adres göstermeden sert
konuştu. Arınç en dikkat çekici sözleri ise Anayasa değişikliği ile ilgili söylediği, "Alıştıra alıştıra, yumuşata
yumuşata, ucundan kıyısından bir yerinden başlayalım. Keşke birden olabilse diyeceğim ama son Anayasa
Mahkemesi'nin kararının içerisinde TBMM kurucu iktidarı temsil etmiyor. Yeni bir Anayasa yapmak istesek Allah
muhafaza, yeniden bir darbeyi gözlememiz lazım. Şimdi bu şartlar altında demokrasiye yürüyüş yapan bir toplum
var” oldu.
Eskişehir'de bir inşaatta kalıpçılık yapan Ömer Bayram, ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. Ömer Bayram, haber
oldu. Çünkü o emekli olduktan sonra inşaatlarda çalışmaya başlayan emekli bir öğretmendi.
ABD ile İran arasında tarihi yakınlaşma adımı Ankara'da atıldı. 37 yıl sonra ilk kez bir İran resmi hükümet temsilcisi, İran'ın
Ankara Büyükelçisi ABD milli gün resepsiyonuna davet edildi.
Taraf gazetesinde yayımlanan “AKP ve Gülen'i Bitirme Planı” haberini yapan gazeteci Mehmet Baransu, İstanbul Cumhuriyet
Savcısı Kadir Altınışık'a ifade verdi.
İstanbul Sultanbeyli - Aydos'ta iki ayrı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınlara iki yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.
Ovacık yolunda terör örgütü üyelerinin 2 kişiyi kaçırdıkları bildirildi
Saat 17.04'te Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem bölgede son 24 saatte
4 büyüklüğü üzerinde meydana gelen beşinci deprem.
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde güvenlik güçlerine, terör örgütü mensuplarınca roketatar ve hafif silahlarla saldırıda
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bulunulduğu bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.
HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde, ağaçlık alanda başlayan yangın Suriye sınırına dayandı.
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Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 72 kişi öldü. Salıdırıda 180 kişinin de
yaralandığı belirtiliyor.
Şanlıurfa'da önüne çıkan yavru köpeğe çarpmamak için önce kaldırıma, ardından 5 yaşındaki bir çocuğa çarptıktan sonra
elektrikçi dükkanına giren otomobilin karıştığı trafik kazası, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kendilerini İGDAŞ ve kargo görevlisi olarak tanıtan 20-25 yaşlarındaki 4 kişinin girdiği evlerdeki kadınlara tedavüz ettikleri öne
sürüldü.
Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yeralan dağlık alanda dün gece yaşanan çatışmada 1 er şehit olurken, 3 güvenlik görevlisi
yaralandı.Yaralı askerler helikopterle Elazığ Asker hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon
başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, hatalı sollama yapan yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın 3'üncü katında termosifon patladı. Patlama sonrası sokak savaş alanına döndü.
Sağlık Bakanlığından, yurt dışından gelen bir kişinin temasta bulunduğu bir yakınında da bulaşma nedeniyle domuz gribi
(AH1N1) tespit edildiği, genel durumu iyi olan bu kişinin tedavi ve takibinin devam ettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatı katında yangın çıktı.
Başbakan Erdoğan, bugün gideceği Yunanistan gezisini ve yarınki Kahramanmaraş programını iptal etti. Erdoğan'ın tansiyonu
yükseldiği için programlarını iptal ettiği öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2009 döneminde birincilikle mezun olan Dr. Tuğba Akın, mezuniyet
töreninde, tıp fakültesinden mezun olan arkadaşlarının kendilerini yetersiz gördüklerini ve geleceğe karamsar
baktıklarını söyledi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde TEM Otoyolunun Çeltikçi gişesi mevkisinde otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını
kaybetti, 4 yaralı var.
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ATATÜRK'ün Eskişehir'e gelişinin 89'ncu yıldönümü nedeniyle Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene katılan 1'nci Hava Kuvveti
Komutan Vekili Tuğgeneral Muzaffer Ok baygınlık geçirdi.
Microsoft Türkiye, telefonla klasik iletişimi ortadan kaldırdı. Onun yerine telefonu, faksı ve e-mail'i birleştiren birleşik iletişim
(comunicator) sistemine geçti.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Taraf gazetesinde yayımlanan belgeyle ilgili olarak, “Konuyla ilgili hukuki süreç
işliyor. Bütün bunlarla ilgili hukuki süreç işliyor. Türkiye şeffaf bir ülkedir. Bu şeffaflık içinde bir yanlış varsa
hukuk yoluyla ortaya çıkar ve gereği yapılır. Yanlışlar yoksa, o zaman Türkiye'de kasıtlı yapanlar varsa, o da yanlış
olduğu için o da ortaya çıkar, onlarla ilgili de gereken yapılır. Ama artık Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmaz” dedi.
Derleyenin notu: Mahalle karisi edasıyla yönetilirse olacağı bu...
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Foça'daki sabah saat 10:45 civarında başlayan orman yangını akşam saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), akaryakıt şirketlerinin fiyat uygulamalarının Petrol Piyasası Kanunu;na uygun hale
getirilmesi için tanıdığı süre olan 20 Haziran'a kadar bazı akaryakıt dağıtım şirketleri benzinde 3 ile 8 kuruş, motorinde de 3-4
kuruş indirime gitti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece başlayan tadilat Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişi işkenceye dönüştürdü. Sabah
erken saatlerde başlayan trafik, işine yetişmek isteyen İstanbullular'a rezalet bir sabah yaşattı. En yoğun saatte 1 kilometre
hızla ilerleyen trafikte Kozyatağı'ndan köprüye ulaşmak 3 saati buldu. Rezalete ilk müdahale İDO'dan geldi, Sirkeci - Harem
arabalı vapur seferleri 24.00'e kadar uzatıldı.
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İşçi ve işveren örgütlerinin birlikte başlattığı “Kriz varsa çare de var” kampanyasına işçi sendikasından destek geldi.
Van-Özalp'ta 1943 yılında 33 kişinin ölüm emrini veren Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın 50 yıl sonra itibarı iade edilerek bir
kışlaya isminin verilmesine DTP'den misilleme...
VAN'ın Özalp Belediye Başkanı DTP'li Murat Durmaz, “Müze şeklinde olacak anıtın içi gezilebileceği gibi, tek bir kurşunun
üzerindeki deliklerde de 33 insan heykeli bulunacak. Bu anıtın dikilmesi birçok insanı memnun edecek” dedi.
Özalp İlçesi'nde 66 yıl önce 33 kişinin ölüm emrini verdiği gerekçesiyle yargılanan ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra
cezaevindeyken hayatını kaybeden Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın adının verildiği kışlanın karşısına, DTP'li belediye tarafından
anıt yapılması kararlaştırıldı. 20 kilometre uzaklıktan görülebilecek anıt, bir evin içinden çıkan tek kurşun şeklinde tasarlanıyor.
DTP'li Belediye Başkanı Murat Durmaz, maket üzerindeki çalışmaların sürdüğünü, 15 gün sonra anıta ait maketinin
tamamlanmasıyla Özal Kaymakamlığı'ndan izin alıp inşaasına başlayacaklarını söyledi. ‘33 Kurşun Anıtı' fikrinin kendisine ait
olduğunu belirten Başkan Murat Durmaz, bronzdan yapılacak anıtın içinin müze şeklinde tasarlandığını söyledi. Dış kısmında
1943 yılında Orgeneral Mustafa Muğlalı'nın emriyle askerlerce kurşuna dizilen 33 köylüyü simgeleyen ev şeklindeki anıtın tepe
kısmında da tek kurşun şekli yer alacak. Ziyaretçilerin burada bir tuşa bastıklarında şair Ahmet Arif'in ‘33 kurşun' adlı şiirini de
dinleyebilecekleri anıtta, bugüne kadar olayla ilgilenen herkesin ismi yer alacak. Belediye Başkanı Durmaz, “Anıtın içinde isteyen
ziyaretçiler mum yakıp, anıtın dikili olduğu park alanına fidan dikebilecek. Bir daha böyle bir katliam olmamamsı için bu anıt bir
sembol olacak” dedi. Van'ın Özalp İlçesi'nde 30 Temmuz 1943 tarihinde, kaçakçılık suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra
serbest bırakılan 33 kişi, Orgeneral Muğlalı'nın emriyle kırsal bölgeye götürülmüş ve kafalarına kurşun sıkılarak öldürülmüştü.
Orgeneral Mustafa Muğlalı 1949'da askeri mahkemede yargılandı, 33 kişinin ölümünden sorumlu tutularak idama mahkum
edildi. Ancak daha sonra Yargıtay kararı bozup Orgeneral Muğlalı'nın cezasını 20 yıl ağır hapis cezasına indirdi. Muğlalı paşa,
1951 yılında bulunduğu cezaevinde öldü. Bu olayın meydana geldiği Özalp'taki Jandarma Hudut Tabur Komutanlığı'nın adı ise 6
Mayıs 2004'te ‘Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası' olarak değiştirildi.
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Baykal'ın
açıklamalarından satırbaşları:
- Piyasayı hareketlendirmeye yönelik vergi indirimini önermiştik. Bu konuda adımlar geçte olsa atıldı ve olumlu sonuçlar çıktı.
Sanayideki ekonomideki tek olumlu işaret CHP'nin önerileriyle ortaya çıkan durumlardır.
- Bir anda önce Türkiye'de çalışan insanların üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Krizin bulunmadığı ortamlarda dahi Türkiye
hızlı büyümek için vergi yükünü indirmenin bir yolunu mutlaka bulmalıdır. Yüzde 42 civarında bir yük vardır bu yüzde 25'e
düşürülmelidir.
- Kredi kartı borçluluğu konusu bankaların kredi kartı alacaklarını tahsil etmesinin kolaylaştırılması değil, kredi kartı borcu olan
insanları o noktaya sürüklemekten alıkoyacak çareleri ortaya koymaktadır.
- Getirilen düzenleme bankaları gözeten kollayan bir düzenlemedir.
- Bu ekonomik sıkıntıya çözüm ararken çeşitli yaklaşımlar sergileniyor. Bizimde katkımızla öneriler gerçekleşiyor. Ama unutulan
iki kesime yönelik hiçbir arayış yoktur. Bunlardan biri çiftçidir öbürü de esnaftır. Yani 4 milyon esnaf ailesi ve Türkiye'nin çiftçi
ailesi bu iktidar tarafından kaderine terk edilmiş ve yok sayılmıştır.
- Bu belgenin altında imzası olan sayın Kurmay Kıdemlı Piyade Albay Dursun Çiçek görevinde durmaya devam ediyor bildiğimiz
kadarıyla.
- Ortada belgelerle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Belge diye ortaya atılan bir fotokopi midir yoksa orijinal belge midir?
- Daha bu konu netleşmiş değil, fotokopi olduğu konusunda genel bir kanı görüyoruz. Hayır bunun aslı vardır iddiasını bu
belgeyi ilk yayınlayanların da ortaya attığını görüyoruz.
- Bir fotokopi olarak avukatın ofisinde bulundu fakat demek ki emniyette bulunan belgenin dışında, demek ki emniyetin bilgisi
de var demektir. Bilmiyoruz.
- Bu gerçekten çok kaygı verici bir tablodur. Bu konudaki sükuneti sessizliği, bu dedikodular karşısındaki rahatlığı izah etmek
çok güçtür. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki artık, doğru olsa da olmasa da önemli değildir.
- Böyle bir belgeyi içimize sindirmeye hazır değiliz. Eğer gerçekten böyle bir belge varsa bunun gereğinin yapılmasını istiyoruz.
Böyle bir belge yokta bu bir tertip ise, Genelkurmay Başkanı'nın da dediği ‘ne olacağını o zaman görürsünüz'ün ne olduğunu bir
an önce görmek istiyoruz.
- Yavaş yavaş sanki bir teslimiyet noktasına geliyoruz. Yukarıda bir uyumu gördük memnun olduk.
Sabiha Gökçen Havalimanı, bir günde 20 bin 714 yolcuya ev sahipliği yaptı.
Lübnan'da, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Türk askerinin görev süresinin, 5 Eylül 2009 tarihinden
itibaren 1 yıl daha uzatılması için Hükümete izin verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Pendik Aydos Ormanı'ndaki yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
HATAY'ın Dörtyol İlçesi'ne bağlı Topaktaş Yaylası'nı basan 25 terörist, un ve gıda malzemesi aldıktan sonra biri sürücüyle
birlikte 2 aracı da gasp ederek kaçtı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan yoğun hava trafiği nedeniyle, iki uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilirken
birçok uçak ise gecikme ile indi.
Erzurum'da inşaat çukuruna düşmesi sonucu ölen ağabeyinin cenazesini almak için hastaneye giden kişi, geçirdiği trafik

586

kazasında hayatını kaybetti. 
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Türkiye Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun kendilerine bundan sonra artık
sözleşmeli öğretmen alınmayacağını, mevcut sözleşmeli öğretmenlerin tamamının kadroya geçirileceğini söylediğini bildirdi.
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğilisi İlçesi'ne bağlı Yeniçiflik Beldesi'nde, jandarmanın yol kontrolü sırasında kimlik sorarken
durumundan şüphelendiği 13 yaşındaki E.F.S. adındaki kız, dehşet verici iddialarda bulundu. E.F.S., “Babam bana tecavüz etti,
ardından da para karşılığı başka erkeklere pazaladı” dedi. Küçük kızın iddialarından sonra gözaltına alınan baba M.S., çıkarıldığı
mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Derleyenin notu: Doğru anladım mı diye iki defa okudum
AYDIN'ın Karpuzlu İlçesi'ne bağlı Koğuk Köyü'nde, 64 yıllık evliliklerinin son 27 yılını inat uğruna küs geçiren Kübra ve Abdullah
Yalçınkaya çifti, iki saat arayla yaşamını kaybetti. Birbirleriyle küs olarak ölen çiftin cenazeleri yanyana defnedildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Şanlıurfa'ya atanan Trabzon Valisi Nuri Okutan, bugün kente veda etti.
Mayın temizliği konusunda Birleşmiş Milletler “Başarı Sertifikası”na sahip olan Pekkan Şirketler Grubunun Başkan Yardımcısı
Adnan Volkan Pekkan, Suriye sınırındaki mayınlı arazide en az 4 trilyon dolarlık petrol rezervi bulunduğunu öne sürdü.
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Engin Yılmaz, Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturma kapsamında ifade verdi.
TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülen kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısında kredi
kartlarından aidat alınması düzenlemesi çıkarıldı. Kuruldan aynı şekilde geçen tasarından sonra bankalar artık kredi kartlarından
aidat alamayacak. Böylece bankalar da 1.5 milyar liralık bir gelirden mahrum kalacak.
DTP 28 Nisan'dan bu yana Başbakan Erdoğan'dan beklediği randevu talebini geri çekme kararı aldı. Randevu talebinin geri
çekilmesi kararı DTP'nin MYK toplantısında alındı.
Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı, Taraf gazetesindeki habere konu olan ve ayrıca AKP'nin suç duyurusunda bulunduğu
belgenin, Genelkurmay Başkanlığı karargahında düzenlenmediğinin tespit edildiğini, böyle bir belgeyle ilgili olarak gerek
elektronik ortamda, gerekse yazılı kayıtlarda herhangi bilgi, belge, emir veya emareye rastlanılmadığını bildirdi.
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KASTAMONU'nun Hanönü İlçesi'nde vücudunda ve elbiselerinde 18 kene bulunan 3.5 yaşındaki U.Y., tedavi altına alındı. Ancak
kene ısırması yüzünden oğlunun yaşamından endişe eden baba Hilmi Yamalı, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Emekli Orgeneral Çevik Bir ve eski MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş'in, ele geçirilen bir suikast belgesine ilişkin “şüpheli”
sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde bugün öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Giresun'un Alucra ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan kişi öldü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek güncel konular hakkında bilgi verecek...
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 2009 yılı rekoruyla kapandı. İMKB Bileşik Endeksi, yüzde 1.59 artışla 36 bin 328
puanla 2009 yılının en yüksek seviyesinden günü tamamladı. İMKB Bileşik Endeksinin bundan önceki 2009 yılı rekoru 36 bin 2
puanla 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleşmişti. Seans içinde görülen 36.375,12 puanlık seviye de bu yılın en yükseği olarak
kaydedildi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 227,18 puan artarak 36.327,65 puandan günü tamamladı. Hisse
senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,63 oldu. İlk seanstaki 341,80 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa
endeksi günün tamamında 568,98 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,59 değer kazandı.
ERZURUM- Artvin Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Karargâhı'nda tüm kuvvet komutanlarının da katıldığı bir basın
toplantısı düzenledi. Başbuğ, Taraf Gazetesi'nin gündeme taşıdığı 'İrtica ile Mücadele Belgesi'ni “kağıt parçası” olarak
değerlendirdi ve “Bu kağıt parçasının, kimler tarafından, ne amaçla hazırlandığının ortaya çıkarılması görevinin, devletin
istihbarat organlarıyla, ilgili yargı organlarına düştüğünü ifade ediyor ve bunu istiyoruz” dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral
İlker Başbuğ'un basın toplantısında kullandığı dil son derece özenli seçilmişti. Olup bitenden hükümeti de sorumlu tuttuğunu da
dikkatli sözcüklerle ifade etti. Elbette açık açık hedef almadı hükümeti. Fakat basın toplantısı boyunca sık sık yinelediği bir
cümle vardı ki, önemliydi: "Medya üzerinden asimetrik Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bir psikolojik harekat yapılıyor." Başbuğ,
bu cümleyi tekrarlamakla kalmadı. Bir keresinde "Bakın ben ilk defa bir tabir kullandım" diye de gazetecilerin bu tanıma
dikkatini çekmeye çalıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmanın ardından, E-5 Karayolu'nda
asfaltlama çalışması yapılacağını açıkladı ve "İstanbullu hissetmeyecek" dedi.
AKDENİZ Üniversitesi'ndeki olaylarda tabancayla havaya ateş eden ve 437 gün tutuklu kaldıktan sonra önceki gün tahliye edilen
Ömer Ulusoy, “Pişmanım. Ama gene aynı olaylar yaşanırsa, tekrar yapar mıyım? Düşünmem lazım. Yapmam da demiyorum”
dedi.
VAN'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli petrol istasyonlarından rüşvet aldıkları iddia edilen 5'i jandarma
personeli 16 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kişinin de arandığı bildirildi.
İMKB Ulusal 100 Endeksi haftayı yeni bir 2009 rekoruyla tamamladı. Borsa gün sonunda yüzde 1.18 yükselerek 36 bin 755
puana çıktı. Endeks gün içinde de en yüksek 37 bin 188 puanı gördü.
Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, “İrtica ile Mücadele Planı”nın altında imzası olduğu iddia edilen Albay Dursun Çiçek'in şüpheli
sıfatıyla ifadesini almak üzere çağırdı.
İzmir'de Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Hâkim Yarbay Tanju Ünal, karargâhtaki makam odasında tabancayla intihar
etti.
Giresun'da dinamit deposunda meydana geldi.
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Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden tek Türk tenisçi İpek Şenoğlu, 3.tura yükseldi.
Zincirlikuyu'dan Avcılar'a giden Mercedes marka metrobüs, saat 19.00 sıralarında Edirnekapı durağı yakınında mazotu biterek
yolda kaldı.
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Avusturya Hava Kuvvetleri'nin davetlisi olarak Air Power havacılık gösterisine katılan Türk Yıldızları, yaptıkları akrobasi gösterisi
ile seyircileri büyüledi.
FBI'ı uzun bir süre peşinden koşturan 'Chao' lakaplı Çağatay E.'yi geçtiğimiz yıl yakalayan Bilişim ekipleri Chao'nun yardımcısı
olduğu belirtilen Mustafa A. ile birlikte 5 hackerinde aralarında bulunduğu 10 kişilik şebekeyi yakaladı. 200 bin kişinin bilgisine
ulaştığı belirtilen şebeke üyelerinin "e-devlet" ve bankaların internet sitelerinin benzer sayfalarını yaparak vurgun yaptığı
belirlendi. ATM'lere yerleştirdikleri kopyalama cihazlarıyla da hesap bilgilerini alan şebekenin yabancı kişilere ait hesapları
Kuşadası'nda işlettikleri köpük banyolu barda boşalttıkları saptandı.
Muş'a bağlı Mescitli Köyü'nde iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Ege Denizi'nin uluslararası sularında 2 geminin çarpıştığı bildirildi. Çarpışan gemilerin Alman ve Malta bayraklı oldukları bildirildi.
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Askerlerin Anayasal düzene karşı suçlar ile terör ve silahlı örgüt suçlarından sivil yargıda yargılanmasının önünü açan yeni yasal
düzenleme AKP ile CHP arasında yeni bir krize neden oldu. CHP Grup Başkanvekili bu düzenlemenin bir gece yarısı operasyonu
olduğunu ve art niyet taşıdığını söylerken, AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozboğ, yasanın TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin
ortak kararı olduğunu savundu.
80 yaşındaki Hasan Alanlı'nın Kore Savaşı'nda yaşadıkları filmlere konu olabilecek kadar inanılmaz. Korelilerin esir kampından
kaçmayı başaran Hasan Dede, bu kez de dost ateşiyle yaralanmış. Atılan bombanın şarapnel parçasıyla yaralanan 83 yaşındaki
gazi kendi kanıyla beyaz gömleğine Türk Bayrağı çizerek kurtulmuş. O gün atılan bombanın şarapnelini ise 58 yıldır üzerinde
taşıyor...
Artvin'de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a Gürcistan'dan sürpriz görüşme talebi geldi. Görüşme teklifinin
Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili'nin bilgisi ve onayı dahilinde Başbakan Yardımcısı tarafından yapıldığı öğrenildi.
Ankara'da gözler salı günkü Milli Güvenlik Kurulu'na çevrildi. Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un "İrticayla Mücadele Planı"
belgesiyle ilgili tartışmaları kurul gündemine getireceğini açıklamasının ardından Başbakan Erdoğan da MGK öncesinde Bakanlar
Kurulu ve parti yöneticileriyle konuyu ayrı ayrı değerlendirecek.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, askere sivil yargı yolunu açan düzenlemenin Albay Dursun Çiçek'in ifadesiyle ilgisi olmadığını
söyledi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Ergenekon terör örgütü' sözcüklerini kullanmasını
eleştirerek, “Başbakan'ın, mahkeme kararıyla doğru olmadığı ifade edilmiş olan ‘Ergenekon terör örgütü' deyimini kullanması,
onun savcılıktan hakimliğe terfi ettiğinin bir ifadesidir” dedi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'taki eski hayvanat bahçesinin beton yapılarını yıkmaya başladı. Yıkım sonrasında ortaya
çıkacak alan yeşillendirilerek Kültürpark'ın doğal dokusu zenginleştirilecek. İzmir Hayvanat Bahçesi, 1936 yılında Kültürpark'ın
bir parçası olarak dönemin şartlarına uygun şekilde Türkiye'nin ilk koleksiyon tipi hayvanat bahçesi şeklinde inşa edilmişti. 2008
yılının son aylarına dek İzmirlilere hizmet veren Hayvanat Bahçesi, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın açılması ile birlikte kapılarını
ziyaretçilere kapatmıştı.
TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde, 7 Ocak 2008'de eşi ve 6 çocuğunu tabancayla katleden Hasan Danışmaz, 5 kez ömürboyu ve
42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan Hasan Danışmaz, mahkeme salonunda baygınlık geçirdi. Kendine geldikten sonra
Hasan Danışmaz mahkemeden beraatini talep etti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çin seyahati dönüşü Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Açıklamalarından sonra
gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gül, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını içeren yasal düzenlemeye ilişkin bir
soruya cevap verirken, "Ben kararımı herhangi bir siyasi görüş içinde veren kişi değilim ki! Parlamentonun yaptığı çalışmaları,
oradan çıkan kanunları bizim hukuk bürolarımız en ince bir şekilde, detaylı bir şekilde inceler. Eğer Anayasa'ya herhangi bir
aykırılık görürsek, o zaman 'bir kez daha görüşülsün' diye geri göndeririz. Şu anda onu uzmanlarımız değerlendiriyorlar (…)
Gayet açık bu konular. Bu konuyla ilgili askeri mahkemeler kararlarını vermiştir. Madem ki hukuk süreci diyoruz, madem ki
‘Hukuka saygılı olmamız gerekir' diyoruz, o taraf, yani askeri mahkemeler incelediler ve kararlarını verdiler. Şimdi sivil
mahkemelerle ilgili kısım var, onlar da bununla ilgili kararını verecekler. Her gün aynı konuyu tekrar ede ede ede doğrusu bütün
gündemi sadece bununla tutmanın da doğru olmadığı kanaatindeyim. Madem ki hukuk süreci diyoruz, madem ki mahkemeler
diyoruz, mahkemeler kararlarını verecektir. Biri verdi, diğeri verecek (…)“Hukukun üstün olduğu ülkelerde nasıl çalışılıyorsa o
şekilde çalışılır. Herkesin farklı farklı fikirleri olabilir. Bizim şimdi geleceğe bakmamız lazım. Gelecekte yapacağımız daha çok iş
var. Türkiye'yi daha da yüceltmemiz lazım. Halkımızı daha da çok mutlu etmemiz lazım,” dedi.
İMKB Ulusal 100 Endeksi 2009 rekorlarına devam ediyor. Geçen haftaki yeni zirvelerin ardından bu hafta da olumlu hava devam
ediyor. Endeks 37 bin 718 puan ile yeni 2009 rekoru kırdı. Ancak ikinci seans sonuna doğru gelen satışlarla borsa günü ancak
36 bin 841 puandan tamamladı. Hisse senetlerinin ortalama değer artışı da yüzde 0.23 olarak kaydedildi.
AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, askerlerin özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanmasına imkan veren yasanın
Türkiye'nin yararına olduğuna inandıklarını belirterek, toplumda da büyük kabul gördüğünü söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanabilmesine imkan sağlayan yasayı
Cumhurbaşkanının veto etmemesi halinde Anayasa Mahkemesine gideceklerini açıkladı.
Ergenekon soruşturması kapsamında bugün İstanbul'da ifadeleri alınacak olan 8 subay, ifade vermeye gelmedi.
Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ ile MİT Müsteşarı Emre Taner Genelkurmay Karargahında bir araya geldi.
Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar köyüne yeni alınan cenaze aracı ilk kez muhtarın cenazesinde kullanıldı. Yoğun çabaları
sonucu köye cenaze arabasını alan Muhtar Ona'ya köylülerin “Muhtar bu aracın ilk müşterisi sen olursun” şakası yaptığı, yapılan
şakanın gerçeğe dönüşmesinin köylüleri üzdüğü öğrenildi.
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Türk Androloji Derneği ile Bayer'in erkeklerin cinsel
sağlığı üzerine ortaklaşa düzenlediği ‘Erkek Erkeğe
Sağlık Konuşuyoruz' adlı tarama projesinin sonuçları
kimseyi tatmin etmedi. Türkiye'nin dört bir yanından
itiraz sesleri yükseliyor. Özel olarak düzenlenen sağlık
TIR'ı ile 25 il 13 ilçede 66 bin 700 erkek üzerinde
yapılan tarama sonucunda sertleşme sorunu en az
görülen kentler İzmir, Antalya ve Trabzon olarak
sıralandı. Ortaköy'de bulunan Esma Sultan

Yalısı'nda gerçekleşen basın toplantısında
sonuçları açıklayan Türk Androloji Derneği Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, taramanın ortalama
48 yaş erkekler üzerinde yapıldığını söyledi. Sertleşme
sorunu en az görülen üç il İzmir, Antalya, Trabzon
olduğu bildirildi. Sertleşme sorunu en çok görülen üç il Konya, Adana, Gaziantep olarak sıralandı. Türk erkeğinde yaşa
bakılmaksızın üç erkeğin ikisinde sertleşme problemi çıktı. Sertleşme problemi; hipertansiyon, vücut kitle indeksi artışı, kan
şekeri yüksekliği ile ilişkili olduğu vurgulandı.
ERKEK SAĞLIĞI HARİTASI
Ortalama yaş:48
Ortalama boy: 175 cm
Ortalama Kilo: 86
En kilolu iller: Konya, Gaziantep, Adana
En az kilolu iller: Mersin, Trabzon, Antalya
En uzun boylu iller: İzmir, Bursa, Balıkesir
En kısa boylu iller: Rize, Ordu, Trabzon
Bel çevresi en geniş iller: Konya, Adana, Kayseri
Bel çevresi en kısa iller: Antalya, Trabzon, Zonguldak
Kan basıncı en yüksek iller: Trabzon, Samsun, Rize
Kan basıncı en düşük iller: Giresun, Antalya, Ordu
Açlık kan şekeri en yüksek iller: Şanlıurfa, Adana, Balıkesir
Açlık kan şekeri en düşük iller: Antalya, Nevşehir, Giresun
Tokluk kan şekeri en yüksek iller: Gaziantep, Şanlıurfa, Adana
Tokluk kan şekeri en düşük iller: Giresun, Antalya, Nevşehir
VKİ en yüksek iller (obez): Konya, Adana, Gaziantep
VKİ en düşük iller: Rize, Ordu, Giresun.
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Davos'ta İsrail liderine tepki göstererek başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın en sevilen liderlerinden biri haline gelen
Erdoğan'ın popülerliği kısa sürdü. Ancak Türkiye'de hala açık ara önde...
Kanada Büyükelçiliği'nin Ankara'da yapılan Milli Gün resepsiyonuna Ermeni protestosu damgasını vurdu.
Kritik MGK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Devletimizin kurumlarını yıpratmaya yönelik beyan ve
yayınlara ilişkin tepki ve düşünceler dile getirilmiş, bu tür faaliyetlerin ülkemize bir fayda sağlamayacağı teyit edilmiştir" denildi.
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, İzmir'in Urla ilçesinde evinin bulunduğu sitenin yanındaki sitede yer alan bir
evde silah operasyonu yapıldığını duyduğunu, ancak bu operasyonda ele geçirilen silahlarla ilgili ortaya atılan ve kendisine
yönelik bir suikast hazırlığı olduğu yönündeki iddiaya katılmadığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İşte
Baykal'ın açıklamalarından satırbaşları:
- Türkiye siyasetinin gerçeklerden kopmuş biçimde çok yapay bir düzlemde sahte tartışma belgeler ve suçlamalarda, gerçeklerle
tamamen kopmuş bir noktada olduğunu görüyoruz.
- Bugün bu çarpıklığın ortaya çıkmasına yardımcı olan ciddi bilgilerin belgelerin açıklandığı bir gün oldu. Türkiye'nin ekonomik
tablosu görüldü, siyasi tartışmalar malum.
- Önce bugün Emekliler Günü, yani Mustafa Kemal Paşa'nın emekliye ayrılışının yıl dönümü. Bugün emeklileri hatırlayacağımız
sorunlarını konuşacağımız bir gün.
Önce Türkiye'deki emeklilerimizin bu gününü yürekten kutluyor, saygıyla selamlıyorum.
- Emeklilik bir toplumun kadir bilirliğinin, sorumluluk düzeyinin, insana saygısının, geçmiş emeği takdir edişinin ve geleceğe
yönelik umudunun inancının bir arada değerlendirileceği bir gün.
- Toplumun yaş süreci değiştikçe, sağlık koşulları düzeldikçe insan ömrü uzadıkça emekli sayısı toplumda artıyor. Emeklilik
konusu bundan sonra Türkiye'yi daha çok meşgul edecektir. Emeklilerin sorunları konumları Türkiye'nin en önemli sorunu haline
dönmüştür.
- Emekliler en güç dönemde bu ülkeyi ayakta tuttular. Türkiye'yi bugünlere taşıdırlar. Olağanüstü güç koşullar içinde bugünlere
taşıdırlar. Ancak görmemezlikten gelinen kesimin başında yer alıyorlar.
- Emeklilerin mütevazı aylıkları ailelerin umudu haline dönüşmektedir. İşsiz kalan aileler ailelerindeki emeklilerin parasından
medet ummaktadırlar.
Emekliler bu çağlarında da yeterli olmayan emekli aylıklarını başkalarıyla da paylaşmak zorunda kalmaktadırlar.
- Bilmiyorum Başbakan'ın bu konuda ikna edilmeye ihtiyacı var mı? Kendisi milletvekili maaşından şikayet ediyordu. Şimdi
herhalde emeklilerin maaşlarının onların geçimini sağlamaya yetmeyeceğini bilmektedir.
- Bırakınız maaşlarını düzeltmeyi, hakkı olan paraları bile emekliye vermediği, alacaklarını dahi Maliye'nin ödemediğini biliyoruz.
Sosyal güvenlik destek primi uygulamasına son verilmelidir. Sosyal güvenlik için emekli olana kadar zaten gereken katkıyı
yapmıştır.
Emekli maaşı kesilmeden insanlar çalışma imkanına sahip olmalıdırlar.
- Maalesef bütün kesimlere milli gelir artışından pat verilmesi kabul edildiği uygulandığı halde, gerçi son dönemlerde milli gelir
artışı olmamıştır, ancak emeklilere aktarılmaması gerektiği çok temel bir gerçek gibi kabul edilmiştir. Yani bu emekli olanın
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toplumdaki kalkınmada payı yoktur anlayışıdır.
- Ekonomimizle ilgili acı gerçek ortaya çıkmıştır. Küçülme daralma oranı tarihi bir rekor düzeyindedir. Türkiye bu yılın Ocak –
Şubat – Mart ayları içinde 13.8'lik bir daralma yaşamıştır. Kalkınma büyüme artık gündemden düşmüştür.
- Türkiye bu konjonktürde, dünyanın en çok etkilenen krizden sorunlardan, ülkelerin başında gelmektedir. Bu küçülme oranı çok
yüksek bir orandır. Sürece kısaca dikkatinizi çekeyim. 2008'de Türkiye 7.3 birinci çeyrekte büyümüştü, ikinci çeyrekte 2.8'e
düşmüştü. Üçüncü çeyrekte 1.2'ye düşmüştü ve dördüncü çeyrekte yüzde 6 küçülmüştü. 2009'un ilk çeyreğinde şimdi 13.8'lik
bir küçülme yaşamıştır.
- 2001 yılıyla mukayese edildiği zaman bunun çok daha yüksek bir daralma olduğuna tanık oluyoruz. Bu yeni seriyle, büyüme
rakamlarının ilan edildiğinden bu yana bu seviyede bir küçülme yaşanmamıştır.
- Türkiye bu krizden en az etkilendi iddiasını ciddiye alma imkanı var mı? Ekonomik krizin gelmekte olduğu belliydi. Türkiye'nin
büyüme politikasının yanlış olduğunu söylemiştik.
- Dışardan para geldiği zaman içerdeki ekonomik aksaklıkları ört bas edebiliyorsunuz. Dışardan sermaye gelmiyor bütçede açık
veriyor. Ne olmaya başladı? Devlet borçlanmaya başladı. Bir ara durmuştu, ama şimdi tekrar borçlanmaya başladı.
- Yabancı para borçlanması yapamıyorsun, yabancı sermaya yabancı para gelmediği için. Yerli parayla borçlanmaya başlıyorsun.
2009 yılı bir kayıp yılı olacaktır.
- Türkiye'de bugüne kadar çok iktidarlar geldi geçti. Böyle bir tabloyu o zaman yaşamadık. Ne Demirel iktidarlarında ne Özal
iktidarlarında yaşadık. Türkiye'nin ana kurucu temel noktaları altında bir kafa karışıklığını Türkiye yaşamadı şimdi yaşıyor. Bu
kadar çok güç, bu kadar çok oy, birilerini yeni yeni maceralara doğru davet ediyor. Kendisine verilen siyaset alanı yetmiyor,
elinde olduğunu düşündüğü güç doğrultusunda, çevresini dağıtarak bir mutlak hegemonya haline dönüştürmeye gayret ediyor.
- Sahte belgelerin peşinden gidiyor, Türkiye'yi karıştırıyor. Sen onun peşinden gideceğine, ekonomiyle ilgili otur konuş.
- Önce ortaya bir iddia atılıyor. İddia akıl ve mantık dışı. Genelkurmay belgesi deniliyor. Genelkurmay'a uygun değil. Hem
AKP'yi bitirecek hem de bir cemaati bitirecek ve ikisini de 4 kağıdın içinde bitirecek.
Ciddiyeti olmadığı başta belli olan bir şey. Ama altında imza var.
- Bu belge çıkınca Başbakan işi gücü bırakıyor. Bu belgeyi kabul ederek hükümler vermeye, siyasi tartışma açmaya başlıyor.
Sakin olmak, soğukkanlı olmak lazım. Hele böyle garip özellikler taşıyan iddialar karşısında daha bir dikkatli, daha bir önünü
arkasını incelemek gerekir ve Şanlıurfa kongresinde veriyor veriştiriyor. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldırıyor.
- Başbakan askeri savcılığın kararını içine sindiremiyor.
Eğer bu kağıt konumundaysa, bir belge niteliğinde değilse, o zaman tartışmanın çıkış noktası olarak bunun önemi ortadan
kalkmıyor ama anlamı değişiyor. Anlamı komplonun dayanağı haline dönüşmesi haline geliyor. Eğer bu bir komplo ise oradan
da bakmak lazım.
- Bugüne kadar Türkiye'deki sivil yargı mercilerinin yıllardır oluşturdukları ortak içtihat açık. Fotokopisi var aslı yok. Fotokopiyi
yakaladığın insan bu işin aslını orada bulunduruyorsa çıkar, bulundurmuyorsa bunun aslı nerede?
- Ortada bir komplo varsa, bu komployu kimler yapıyor? Onları oraya kimler taşımıştır? Kimler himaye etmektedir? Kimler
kollamaktadır? Çalışmalarına kimler sahip çıkmaktadır?
- Bu tartışmayı yaşarken yepyeni bir manzarayla baş başa kaldık. Ceza kanununda değişiklik yapılması amacıyla hazırlanmış
Adalet Bakanlığı tasarısı.
Komisyonda konuşuldu tartışıldı ve şekillendi. Parlamentonun tarihe gireceği son günün son saatlerinde, Meclis tatile girmeden
önce o konuyla ilgili Genel Kurul'da müzakerelere geçildi.
- O çerçevede birdenbire dediler ki yahu iki önerge var.Bunlarda da mutabakat sağlayalım.
- Önergelerden birisi sivil şahısların askeri mahkemelerde yargılanmasını engellemeye yönelik işlediği suçlar, asker şahıslarla
işlenmiş olsa da, askeri mahalde işlenmiş olsa da, sivil şahısların mutlaka sivil yargı organlarında yargılanmasını sağlamaya
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yönelik bir düzenleme. Buna biz CHP olarak destek veriyoruz. Zaten bu konu ilgili mercilerle konuşulmuş. Hiçbir tereddüt yok.
Kabul ediliyor.
- Bir önerge daha var deniliyor. Müzakerenin son saatleri, parlamentonun tatile girmesinin son saatleri ve bir olup bittiyle
Meclis'ten bir önerge geçiriliyor.
- Anlaşılıyor ki o üstünde durulmayan, kapsamlı bir şekilde ne anlama geldiği ifade edilip değerlendirilmeyen, alelacele daha
önceki düzenlemenin sanki zorunlu gereği olarak geçirilen o önergenin, aslında asker kişilerin askeri nitelikli işlenmiş suçlarının
da ağır cezalık olması halinde sivil mahkemelerde görüşülmesini öngören bir düzenleme. Çok temel ve önemli bir düzenleme.
Türkiye'deki yargı sistemi bakımından olağanüstü sonuçlar doğuracak bir düzenleme.
- Komisyonda bu düzenleme hakkında bilgi verildi mi? Komisyon bunu karara bağladı mı? Hayır, böyle bir çalışma yapılmadı.
- Bu düzenlemeyle ilgili devlet kurumlarına, Genelkurmay'a, Askeri Yargıtay'a bir bilgi verildi mi? Değerlendirmeleri soruldu mu?
Sorulmadı.
- TBMM'nin yetkili organlarına imkan ve zaman tanıyarak bilgileri vererek değerlendirme şansı tanımayacaksınız, gece yarısı bir
önergeyle kamufle edilmiş laf cambazlıklarıyla aniden, bir tek kişinin bile söz söylemesine fırsat vermeden, 'istiyorsan
konuşsaydın' diyemezsiniz. O oylama tarzı bir milletvekilinin konuşmasına izin vermiyor.
- Böyle bir yöntem içinde Meclis Başkanı 'benim de haberim yok' diyecek. Komisyonunun haberi yok. Yetkili mercilerin haberi
yok. Bir tek kişinin dahi konuşmasına tüzüksel imkan yok.
Ama bir karar alacaksınız ve Türkiye'deki bir temel düzenlemeyi çok köklü bir biçimde değiştirivereceksiniz.
- Bazıları buna bir maç fanatiği gol attı-gol yedi diye bakıyorlar. Bu ciddi çok temel bir meseledir. Bir ülkenin kaderiyle
geleceğiyle ilgili düzenlemeyi ört bas ederek karara bağlamanın iftihar edilebilecek bir tarafı yoktur. Bu bir kutlama konusu
olamaz.
- AKP grubunun biz geçmişte de neler yaptığını biliyoruz. 2003 yılında bir oylamada, Meclis tarafından belgeyle tespit edilmiştir
ki, AKP'li milletvekilleri sahte oy kullanmışlardır.
- Böyle faaliyetler içine girmişler, bunu biliyoruz. Bu olayda sizin hiç mi kabahtiniz yok derseniz. Evet var arkadaşlar. Kabahat
şudur. Meclis'in tatile girme kararı alınmış, kanunlar üzerinde bir mutabakat sağlanmış ve bir centilmenlik anlaşması yapılmış,
mutabakat sağlanmış.
- Ama siz karşınızdaki insanların o mutabakata bir centilmen gibi sonuna kadar uyacağı güvenini gösterirseniz yanlış yapmış
olursunuz. Çünkü onların ne zaman ne yapacağı belli değil.
- Bu tablonun önemli tarafı şu. Bir iktidar, bunu Adalet Bakanlığı yapıyor. Bir iktidar, CHP milletvekillerini aldatma peşinde değil
Türkiye'yi aldatma peşinde. Yani yapmaya çalıştığı işi sahiplenecek, iftiharla savunacak, gelin beraber yapalım diyecek
özgüvende değil, vur kaçla iş almaya çalışıyor.
- Çık söyle açıkça. Askeri yargıyla adli yargı arasındaki görev bölümünü yeniden düzenleyeceğiz şunu yapacağız de. Demiyor.
- Bu bir gizli gizli sonuç alma çabasıdır. Bu yaptığı işle iftihar etmeden, ilan etmeye cesaret edemeden, yaptığı işi
sahiplenemeden gizlice kendi amacına hizmet edecek şekilde sonuçlandırma arayışıdır.
- Bazıları askeri yargı - sivil yargı terminolojisiyle bunu konuşuyor, bunun hiçbir anlamı yoktur. Türkiye'de Anayasa'ya göre
askeri yargı var. Ama onu kendi özgün alanı içinde çalışır hale getirmeye ihtiyaç var.
- Askerlerin askeri mahallerde ve askerlerle birlikte askeri nitelikte, suçlarının bir kısmını onların elinden alıp başka özel
mahkemelere verme arayışının altında ne yatıyor?
- Olayı askeri yargı sivil yargı diye konuşacağımıza yargı bağımsızlığı diye konuşalım. Eğer siz sivil yargıyı bağımsız olmaktan
çıkarıyorsanız, askeri yargıdan aldım sivil yargıya verdim diye, bağımsız yargıya hizmet ettiğinizi söyleyemezsiniz.
- Geçenlerde bir hakim 'üzerimde kurumsal baskı var' dedi. O hakimi öyle konuşturan şartlar, acaba bundan sonra o
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mahkemelerde yada benzer başka mahkemelerde işlemiyor mu, işlemeyecek mi? O baskı sadece o hakime mi yapıldı. Birilerinin
istemediği, ama hukukun zorunluluğu olan bir karar için, üzerine bir kurumsal baskı geliyorsa, başka hakimlere gelemeyecek
mi?
- Olay sivil ya da askeri yargı olayı değildir.
Öyle bir askeri mahkeme olur ki kendi komutanını cezalandırır. Öyle bir sivil mahkeme olur ki kurumsal baskı altında ezilir.
- Yaptığın için doğru olduğuna inanıyorsan niçin çıkıp açıklamıyorsun?
- Düzenli dolandırıcılık vardı Almanya'da, şimdi bunlarda nitelikli yalancılık yaparak sonuç almaya çalışıyorlar.
- Başbakan diyor ki kurumlar arasında tam bir güven vardır. E peki kardeşim ne uğraşıyorsun o zaman. Gece yarısı
kanunlarıyla, yıllardan beri askeri yargının yetki kapsamında olan bazı somut konumları onların elinden kendi eline almak
isteyişinin anlamı ne? Güven var diyorsun ama bunu yapıyorsun.
- Senin askeri yargıya, TSK'ya güvenin var mı yok mu bilmiyorum. Ama benim sana güvenim yok.
Askerde olsa sivilde olsa sana güvenim yok. Onun için mesele başkadır. Bunu hiçbirimizin gözden kaçırmaması lazımdır. Bu
tartışma Türkiye'yi ciddi şekilde rahatsız ediyor. Ben halkımızın milletimizin askerin siyasete bulaşmasına kesinlikle karşı
olduğunu biliyorum. Bizim milletimizin askerin siyasete girmesinden hoşlanmaz. Ama bizim milletimiz siyasetçinin de askerin
işine karışmasından hoşlanmaz. Siyasetçi kendi işini yapacak. Ama bugün görüyoruz siyasetçi medyaya yargıya burnunu
sokuyor, silahlı kuvvetlere el uzatıyor.
- Başbakan'a sözümüz, elini silahlı kuvvetlerin üzerinden çek kardeşim. Yargıyı da mıncıklama, silahlı kuvvetlerle de uğraşma.
- Darbe lafından geçilmiyor. Allah aşkına bir darbe ortamını hisseden var mı aranızda? Ordunun anlayışı, dünyanın durumu
ortada. Böyle bir olay kimsenin aklından geçmiyor. Ama darbe sözünü istismar etmeye dayalı, siyaset yapmaya dayalı bir
anlayışın önümüzde durduğu da açık.
- Onu bunu yargının önüne çıkaracağım diyen Başbakan tamam da sen yargıda bir hesabını versene. Başbakan kendisi yargı
kaçağı, birilerinin yargıdan aldıkları kararı yeterli bulmuyor, yargı üstüne yargı çıkarıyor.
- Başbakan 'Kimsenin arkasına saklanarak siyaset yapmayın' diyor. Türkiye'deki saklanarak siyaset yapan tek kişi Başbakan'ın
kendisidir. Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanarak siyaset yapıyor.
İZMİR'in Menderes İlçesi'ne Özdere sahilinin 2 il açıklarında kaçakları taşıyan bir şişme bot alabora olarak battı. 6 kaçak sağ
olarak kurtulurken, 1 erkek kaçağın cesedi bulundu. Kayıp olan üç yaşındaki bir kız çocuğun aranması ile ilgili çalışma başladı.
Olayla ilgili olarak 1 organizatör gözaltına alındı.
“Ergenekon” soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcılarınca ifadeleri alınan 9 muvazzaf subaydan Deniz Kurmay Albay Dursun
Çiçek tutuklandı. Diğer 8 subay serbest bırakıldı.
Boğaziçi Köprüsü'nden atlayan Murat Şensöz yaralı olarak kurtuldu.
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Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, yapımı durdurulan İnsanlık Anıtı'nın durumunun, Kültür ve Turizm Bakanlığından gelecek
karara göre belli olacağını bildirdi.
MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bir binanın çatısından havaya 5 ve 10 liralık banknotlar saçtıktan sonra ortadan kaybolan kişinin,
30 yaşındaki çiftçi Mevci Ergün olduğu ve borcundan kurtulmanın sevinciyle stres atmak için 3 bin 500 lirayı saçtığı belirlendi. 
GAZİANTEP'te kredi kartını kullandırdığı arkadaşının trafik kazasında ölmesi üzerine biriken 5 bin lira borcunu ödeyemeyen 3
çocuk babası inşaat işçisi 28 yaşındaki M.İ, ‘Hayat çok garip' diye not bırakıp, kendini iple tavana asarak intihar etti. 
SAMSUN'a gelen DSP'li Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi adını verdiği oluşumun çalışmaları
hakkında bilgi vererek, “Türkiye yeni bir değişim, yeni bir iktidar bekliyor. Yurttaşlarımızın mutlu bakışlarını boşa çıkarmamak
için yollardayız” dedi.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, “Kürt sorunu Kürt halkı, Kürt halkının önderi ve Kürt siyasetinin dışında çözülemez. Kürt halkı
bu mücadelenin sahibidir. Dünya bunu bilsin ve görsün” dedi.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 21 gün bedelli askerlik yapmak üzere Burdur'daki 58'inci Piyade Er
Eğitim Alayı nizamiyesine dün saat 17.00'de korumalar eşliğinde gelerek teslim oldu. Derleyenin notu: Onun ve onun gibilerinki
evlat ve kıymetli bizimkiler değil!?
Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş (Philsa), sigara ürünlerine zam yaptı.
İzmir´de Dikili İlçesi´nde merkez üssü Çandarlı Beldesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem oldu. Mal ve can kaybının yaşanmadığı
depremin kısa sürdüğü bildirildi.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in, itiraz üzerine tahliyesine karar verildi.
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DENİZLİ'de motor sporları yarışmalarında şampiyonlukları bulunan 33 yaşındaki Ali Taş, motosikletiyle antrenmana giderken
trafik kazasında öldü. Motor tutkunları, Türkiye Pist Şampiyonu Ali Taş'ın ani ölümüyle sarsıldı.
Irak'ın eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in sorgulamaları sırasında söyledikleri açıklandı. FBI'ın dün açıklanan raporuna göre
Saddam 20 kez sorgulandı. Kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasının sadece İran'a karşı bir blöf olduğunu söyledi, Bin
Ladin'i ise "bağnaz" olarak niteledi ve "onunla hiç işim olmaz" dedi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) dün
açıklanan raporunda, Saddam Hüseyin'in sorgulanması sırasında edinilen bilgilere değinildi ve Saddam'ın, İran'ı büyük bir tehdit
olarak gördüğü, kitle imha silahı blöfünü kullanarak savunmasız görünmek istemediği belirtildi.
Deniz Kıdemli Kurmay Albay Dursun Çiçek'in delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildiği açıklandı.
ABD Büyükelçiliğindeki 4 Temmuz Resepsiyonu öncesinde yaşanan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Büyükelçi Jeffrey yaptığı
konuşmada Türkiye'nin bölgedeki önemine dikkat çekti. Genelkurmay İkinci başkanı Org. Iğsız Albay Çiçek'in tahliyesi ile ilgili
"Hukuk herkese lazım" dedi.
Siirt ile Şırnak arasındati dağlık arazi kesiminde tespit edilen bir grup PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmek için hava destekli
operasyon başlatıldı.
Türkiye'nin en büyük ikinci hızlı tüketim şirketi konumunda olan British American Tobacco (BAT) Türkiye, bugün saat 24:00'den
itibaren geçerli olmak üzere ağırlıklı ortalama %15 fiyat artışını içeren yeni fiyatlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme saat 16.00'da başlarken yaklaşık bir saat sürdü.
ABD'de fabrika satışları Mayıs ayında beklenenden fazla arttı. Ticaret Bakanlığı, önceki ay yüzde 0,8 artması beklenen fabrika
siparişlerinin yüzde 1,2 arttığını açıkladı. Nisan ayında fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e revize edildi.
Rize'de UEFA standartlarına uygun inşa edilen yeni stadyuma Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın adının verileceği, yıkılacak 10
bin 500 kapasiteli Atatürk Stadyumu'nun yerine ise alışverişi merkezi ve otel inşa edileceği açıklandı. Derleyenin notu: Siyaset,
Din ve Ticaret denklemi bir kez daha yerine oturdu!
AĞRI'da Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Cihan'ın polis memuru sekreteri 32 yaşındaki F. D., Vali Konağı Caddesi
üzerinde 5 kişinin sözlü ve elle tacizine uğradı. Polis memuru olduğunu söylemesine rağmen tacizi sürdüren 5 kişi, olay yerine
gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Derleyenin notu: Kadını cinsel obje, hizmetçi ve doğurma makinesi olarak gören
zihniyet yine faaliyette…
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SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından sürdürülen petrol ve doğalgaz arama
çalışmalarında 600 metreye kadar inilmesine rağmen henüz petrole rastlanmadı.
Bulgaristan'da pazar günü yapılacak genel seçimlerde oy kullanmak için otobüslerle Türkiye'den giden soydaşların bulunduğu
araçlara ülkedeki aşırı milliyetçi ve ırkçı söylemleri ile bilenen Ataka mensuplarının saldırısına uğradı.
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Celalettin Cerrah, ilk valilik görevini yapacağı Osmaniye'de Başbakan gibi karşılandı.
İstanbul Üniversitesi'nden Fahri Doktora unvanı alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için Beyazıt Kampüsü'nde geniş güvenlik
önlemleri alındı. Törenin ardından başbakan için çıkış hazırlıkları yapılırken, rektörlük binasının önünde toplanan yaklaşık 15
kişilik bir öğrenci grubuna polis müdahale etti. Başbakanı protesto etmek isteyen öğrenciler çevik kuvvet tarafından
uzaklaştırıldı. Bir öğrenci gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yengesinin vefatı nedeniyle dayısına taziye ziyaretine geldiği İzmir'de üniversite mezunu işsiz
Sinem'in tepkisi ile karşılaştı. Dayısının evinin bulunduğu sokakta Gül'ün alkışlanmasına tepki gösteren ve ''Bu insanlar sizi
neden alkışlıyor anlamıyorum'' diyen Sinem'e ne Cumhurbaşkanı ne de korumaları en ufak ters bir tepki vermedi.
Cumhurbaşkanı Gül, dayısının evine girdi, Sinem'i çağırttı, gerginlik tatlıya bağlandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde sürpriz bir şekilde Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile askere sivil yargı yolunu
açan düzenlemeyle ilgili görüştü.

2007 yılında Başbakan Erdoğan'ı “Bush'un köpeği” olarak tasvir ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve ardından beraat eden İngiliz
sanatçı Michael Dickinson, Yargıtay'ın beraat kararını bozduğunu televizyondan öğrenince İngiltere'ye kaçtı. “Serbest kalışımın
ardından Türkiye'de yaşamaya devam etmek istedim, aklanmıştım. Ama 25 mayıs'ta beraat kararının bozulduğunu duyunca
şoka girdim. Yargıtay'a gidilmiş, ‘bu adamın davası düşmemelidir' denilmiş, Yargıtay da bunu onaylamış ve dava tekrar
açılacaktı. Türkiye'den o an ayrılmam gerektiğini anladım” diye konuşan İngiliz sanatçı, kendisine haksızlık edildiğini savundu.
Enerji Bakanı Taner Yıldız, Rusya gezisi sonrasında Nabucco projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, teknik açıdan müzakerelerde
son noktaya gelindiğini söyledi. Yıldız, anlaşmada makul olanın topraklardan geçen boru hattıyla uygun olacağını da ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran enflasyonu TÜFE'de yüzde 0.11, ÜFE'de yüzde 0.94
olarak kaydedildi. İlk altı ay sonunda TÜFE yüzde 1.83, ÜFE yüzde 3.27 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 5.73
olurken, ÜFE eksi 1.86 olarak kaydedildi. Öte yandan TÜFE'de haziran ayında endekste yer alan 449 maddeden 95 maddenin
ortalama fiyatında değişim olmadı, 203 maddenin ortalama fiyatında artış, 151 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş
gerçekleşti. ÜFE'de ise haziran ayında endekste bulunan toplam 768 maddeden 201 maddenin ortalama fiyatında değişim
olmadı, 311 maddenin ortalama fiyatında artış, 256 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.
Ergenekon soruşturmasında 3. iddianame 20 temmuzdan önce tamamlanacak.
İsrail Ordusunun Hahambaşı, açıklamasıyla İsrail'i karıştırdı. Kadınların da aynen erkekler gibi zorunlu askerlik yaptığı ülkede ilk
kez hem de bir din adamının ağzından "Kadınlar askere alınmamalı" sözleri duyuldu. Ama bu sözlere tepki büyük oldu.
İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. 1999 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından altı
Avrupa ülkesinde yapılan operasyonla yakalanan "Türk Eskobar" lakaplı Ramazan Yıldız, İstanbul'da 100 adrese düzenlenen
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KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde bir kozmetik fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında 2 işçi yaralandı.Yangın, 1
saatlik çaba sonucu söndürüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ailesinde çalışanı olmayan İzmirlilere yapılacak aylık 150'şer liralık sosyal destek için muhtarlar
aracılığıyla başvuruları toplamaya başladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Uzunlar mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Başbakan Erdoğan, partisinin Sakarya İl Kongresi'nde konuşuyor. Başbakan ‘kıskananlar çatlasın' sloganları karşısında ‘'Çatlasın
mı? Çatlamasın be. Onları da bu çatının içine alacağız. Daha güçlü yürüyeceğiz'' dedi. Derleyenin notu: Türkiye Cumhuriyeti
devleti kimlerin eline kaldı, birtakım sözler sarf edildiğinde hemen dava açan zihniyetin konuşma üslubuna bakar misiniz; hiç
yakışıyor mu bir başbakana!?
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde, ilköğretim okulunda 5 yıl boyunca eğitim verdiği 14 yaşındaki kız öğrencisi K.S.'ye ‘ders
çalıştırma' bahanesiyle 2 yıl boyunca tecavüz eden emekli öğretmen 56 yaşındaki M. Ş. 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Gitardaki yorumu nedeniyle, ünlü gitar virtüözü Carlos Santana'ya benzetilen, geçirdiği rahatsızlık sonucu pankreas kanseri
teşhisi konulan Adanalı sanatçı 55 yaşındaki Kurtuluş Türkgüven, sağlık durumu ağırlaşınca kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın 6 yaşındaki torunu Batuhan, dedesi ile bir birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir kabule katıldı.
Dedesi önemli bir kabul gerçekleştiriyordu ama çocuk her yerde çocuk olduğunu gösterdi. 
Kazakistan'da mimari çizimi ve inşası Türk imzası taşıyan modern stadyum hizmete girdi
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle doktorları tarafından yalnız yüzmesi yasaklanan emekli doktor boğularak öldü. Cesedin plajda
bekleyen cenazesine aldırış etmeyen vatandaşlar, hemen yakınında yüzmeye devam etti. Derleyenin notu: Biz gerçekten bu
muyuz?
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FEYZİYE Mektepleri Vakfı'na ait Işık Üniversitesi'nin sanki bir cemaat üniversitesi olarak algılandığını belirten Prof. Dr. Ekrem
Ekinci, “Biz maalesef; Atatürk'e eğitim vermiş, onun teklifi ile kurulmuş bir üniversite olarak kendimizi anlatmakta çok
zorlanıyoruz. Mezunumuz, ‘Ben Işık'tanım' diyor, damga yiyor. Çok üzülüyoruz. Misyonumuz Atatürk'ün bize verdiği bir emanet
olarak Işık, Atatürk'ün ışığı olarak devam edecek” dedi. Derleyenin notu: Bilmiyorum, gerçekten bilemiyorum…
Mersin'de Voleybol Federasyonu Mersin İl Hakem Kurulu Sekreteri 61 yaşındaki Kamil Kaçamaklı, sokak ortasında tartıştığı
voleybol hakemi 26 yaşındaki Didar Hayta'yı saçından sürükleyerek bir evine içine sokup, kafasına iki el ateş ederek
öldürdükten sonra intihar etti. Derleyenin notu: ???
2010 model otomobillerin piyasaya çıkma arefesinde, fiyatları 50 ile 100 bin lira arasında değişen lüks otomobiller ve cipler,
yoğun talep görüyor. Derleyenin notu: Düzen değişiyor, yeni zenginler iş başında.
ASKİ tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları nedeniyle Çayyolu 2, Dodurga, Türkkonut bölgesine yarın 8 saat doğalgaz
verilemeyeceği bildirildi.
ÇORUM'da 58 yaşındaki Ekrem Kaya yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu karşı yönden gelen
çekiciye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kaya ile birlikte aynı aileden 5 kişi hayatıı kaybetti. 1 kişi de yaralandı.
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
ERZİNCAN'ın Kemaliye İlçesi'ne bağlı Başbağlar Köyü'nde PKK'lı teröristler tarafından 16 yıl önce katledilen 33 kişi törenlerle
anılırken, katılanlar gözyaşları içinde teröre lanet okudu.
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648'inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde rakibini altın puanla yenen Antalyalı Mehmet Yeşilyeşil kazandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, düzenlenen törenle 23 yaşındaki 2009 Kırkpınar başpehlivanı Mehmet Yeşilyeşil'e altın kemerini
taktı.
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Şırnak'ta mayın patlamasından 5, Hakkari'de teröristlerin taciz ateşinden 1 güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı bildirildi.
Ergenekon Soruşturması ile ilgili 3. İddianame, bu hafta içi, inceleme için Başsavcılığa verilecek.
İSKİ'nin su zammı talebiyle üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş açıklama yaptı: "Temiz denize girmek
istiyorsanız zam kaçınılmaz" dedi.
Denizden mermi çıkan Sarıyer sahilinde deniz polisi arama yapıyor.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, “Yakında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hakkında çıkaracağımız yeni
belgelerle bunlara gereken dersi vereceğiz” dedi.
YALOVA'nın Çiftlikköy İlçesi'nde aç kalan köpekler, 61 yaşındaki besici Hayrettin Öztürk'ün koyun sürüsüne saldırarak 30
hayvanı telef etti, 20 hayvanı da yaraladı.
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de Çinliler ile Uygur Türkleri arasında meydana gelen
çatışmalarda en az 140 kişi öldü. Etnik çatışma Çin'in diğer kentlerine de yayılmaya başladı. Olaylarda 828 kişinin yaralandığı
da belirtiliyor.
'Türk Escobar'ı Ramazan Yıldız'ın yakalandığı operasyon, uyuşturucu baronlarının savaşını ortaya çıkardı. ABD eski Başkanı Bush
döneminde hazırlanan uyuşturucu kaçakçıları listesinde 4. sırada olan Cumhur Yakut ile soy isimlerini mahkeme kararıyla
'Yavuztürk' olarak değiştiren Hüseyin Baybaşin'in yeğenleri arasındaki iktidar mücadelesi polis tarafından ortaya çıkarıldı.
Almanya'da yaşayan Türkler, izin yolunda Bulgaristan'da yeni bir oyunla karşı karşıya. Kulaktan kulağa yayılan “Polisin domuz
gribi olunmadığına dair rapor istediği” iddialarını en üst düzey yetkililer yalanlasa da Türkler doktordan domuz gribi olmadığına
dair rapor almadan yola çıkmıyor. Vatandaşlar talep edilmese de sınırda Bulgar polisine bu raporu gösteriyor.
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Enerji yatırımları için coğrafi elverişlilik gösteren köyde araziler 10-15 kat değerlendi. Dev şirketlerin bir biri ardına santral
kurdukları bölgede, arazi için toplam 80 milyon TL'ye yakın para alan köylüler, lüks hayatın keyfini sürüyor. "Bandırma'ya 130
yıl önce Bulgaristan'dan göçmüşüz. Hep çiftçilik yaptık, kıt kanaat geçindik. Bir gün bana ömrüm boyunca sürdüğüm bu
arazilerin altın değerinde olacağını söyleseler, 'Hadi oradan' derdim. Ama bir gün birileri geldi, arazilerimize büyük para ödedi
ve bizi zengin etti..." Bandırma'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Buğdaylı köyünde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin
Meşeli, başlarına konan "talih kuşu"nu işte bu sözlerle anlatıyor. 
Rize'de bir kaynaktan su getirmeye çalışan köylüler, önlerine çıkan dağ engelini 90 metrelik tünel kazarak aştı. 
Çin güvenlik güçleriyle Uygurlar arasında başkent Urumçi'de patlak veren çatışmalarda, 156 kişi öldü, 828 kişi yaralandı.
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Uluslararası haber ajanslarına Sincan bölgesinden dehşet fotoğrafları düşüyor. Sokaklar cesetlerle dolu. Kadınlar tecavüz
edildikten sonra öldürülerek sokakta bırakılmış.
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yaşanan saldırı olayının ardından yapılan araştırmada, “feodal aile
mülkiyeti” ve buna bağlı olarak ortaya çıkan “çok çocuk sahibi olma ve akraba evliliği”nin bölgedeki sorunların
temelini teşkil ettiği belirtildi. Mardin Valiliğinin desteğiyle Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Yıldız Akpolat yönetiminde yapılan “Mardin Saha Araştırması”nın ön değerlendirme raporu açıklandı. Raporda, 4
Mayıs 2009 tarihinde 7'si çocuk 44 kişinin ölümü, 4'ü çocuk 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının gerçekleştiği Bilge
köyü ile diğer husumetli köylerin de bulunduğu 15 köyde 636 ile kişiyle yüz yüze görüşme yapıldığı belirtildi. Anket ve gözleme
dayalı yapılan araştırmanın ön değerlendirme raporunda “şiddet ve kültür” çekilirken, bölgenin temel geçim kaynağının tarım ve
buna bağlı olarak üretim aracının da toprak olduğu ifade edildi. Toprak üzerindeki mülkiyet türünün ise feodal aile mülkiyeti
olduğu kaydedilen raporda, kağıt üzerinde tapuların ayrı olmasına rağmen erkek kardeşlerin toprak üzerindeki kullanım
haklarını büyük olana devrettiğine dikkat çekildi. Kız çocuklarına miras hakkı tanınmadığı ifade edilen raporda, bunun nedeninin
kız çocuklarının “değersiz” olarak görülmesi değil akraba evliliği olduğu belirtiliyor. Bölgede evliliğin daha çok amca çocukları
arasında yapılarak malın bölünmesinin engellendiği ifade edilen raporda, bu yüzden kullanımı ortak olan topraktan kız
çocuklarına miras verilmesinin “gereksiz” görüldüğü kaydediliyor. Üretimin toprağa dayalı olduğu bölgede tarımda
makineleşmenin gerçekleşememesi nedeniyle insan gücünün hala büyük önem arz ettiği ve bu nedenle ailelerin çok fazla çocuk
yaptıklarına vurgu yapılıyor. Çok çocuklu aile yapısının oluşmasında, akraba toplulukları arasındaki rekabet ve çekişmenin de
etkili olduğu, her bir sülalenin diğerine karşı gücünü artırmada çok çocuk yapma yolunu seçtiği belirtiliyor. Köylerin birer akraba
topluluklarından oluştuğu, bu nedenle insanların bireysel değil akraba topluluğunu gözeterek hareket edebildiği ifade edilen
raporda, şöyle denildi: “Bölgede kan bağı esaslı bir toplumsal dayanışma tipi görüldüğüne göre bu toplum mekanik toplumdur.
Bu dayanışma insanı grup içinde alabildiğine sarmakta, kuşatmaktadır. Nereye bakılsa bir akraba ile burun buruna
gelinmektedir. Güvenliği için onlara muhtaçtır ama bu bağımlılık aynı zamanda husumetlere de neden olabilmektedir. Özgür
olma istemine kaçamadığı bu insanlar ve kurumlar tehdit oluşturmaktadır. Çünkü insanoğlu en bağımlı olduğuna karşı en fazla
nefret geliştirir.” Raporda, anket çalışmasında akrabalık ve aile ilişkilerinin, atasözleri ile de sınandığı açıklanan raporda,
“kardeş kardeşi hem bıçaklar hem kucaklar” atasözüne, ankete katılanların yüzde 55.5'inin “katılıyorum” diye görüş belirttiği
bildirildi. Ankette, “akrep etmez akrabanın ettiğini” atasözüne katılımcıların yüzde 60'ının, “et tırnaktan ayrılmaz” atasözüne ise
yüzde 94.5'inin “katılıyorum” diyerek onay verdiği belirtildi. “Cana can, dişe diş, göze göz” atasözüne ankete katılanların yüzde
36.8'inin “katılıyorum” dediğine işaret edildi. Vatandaş ile devlet arasında doğrudan bir iletişimin kurulamadığına da dikkat
çekilen raporda, bireylerin kendini ifade etme yollarının tıkalı olduğu, bu nedenle gayrimeşru yolları kullanmak zorunda kaldığı
vurgulanarak, şöyle denildi: “Köylünün devleti ile kendisi arasına giren ve feodal tahakkümü yeniden üreten aracılardan oldukça
rahatsız olduğu görülmüştür. Türk modernleşmesinin bu tampon mekanizmaları her bölgede modernleşme hızına bağlı olarak
zaman zaman ortaya çıkmaktadır ve modernleşme önündeki temel engellerdir. Hem bireyin vatandaş olarak bireyselleşmesi bu
şekilde engellenmekte hem de devlet köylüye istenilen biçimde tanıtılmakta ve arada güven kaybı oluşabilmektedir. Köylerde
Valilik tarafından direkt olarak görevlendirildiğimizi söyleyince köylülerin içleri rahat ve samimiyet ile sorularımızı
cevaplandırdıkları ve sıkıntılarını da ifade etmekte beis görmedikleri gözlemlenmiştir. Aracı kimseler ile yıpratılan köylü ile
devleti arasındaki ilişkilerin tamir edilmesi elzemdir.” Araştırmayı yürüten Yrd. Doç. Dr. Yıldız Akpolat, araştırmayla ilgili AA
muhabirine yaptığı açıklamada da araştırmalarında bölgedeki sorunların çözülmesinde devlet kurumunun ve memurlarının idari
planda sorumluluğunun çok büyük ve vazgeçilmez olduğunu bildirdi. Özellikle husumetli köylerin kendi içlerinde güven kaybına
uğradıklarını gözlemlediğini ve şehrin mülki amirlerinin direkt müdahalesinin kaçınılmaz hale geldiğine inandığını dile getiren
Akpolat, şöyle dedi: “Bölgede, Bilge köyünde yaşanan katliama benzer olayların yaşanma olasılığı yüksek köyler var. Daha fazla
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canın heba olmasını tek engelleyecek güç, bölge şartlarında devletin topluluğa dışardan müdahalesidir. Akraba evliliği sorunların
kökünde yer almaktadır, bireyi eritmektedir. Aynı zamanda yoğun bir özürlüler sayısının artışına neden olmaktadır. Çok çocuk
olayın diğer vahim yönüdür. Çok çocuk köy içinde savunma ve saldırı aracı olarak şiddeti körüklemekte dış göçte ise kentte
kapkaççılığın emek deposu olmaktadır. Akraba evliliğinin ve çok çocuk üretmenin bir şekilde engellenilmesi oldukça elzemdir.
Topluluk dışa açıldıkça kan davalarının oranı da düşmektedir. Mülkiyetin kağıt üzerinde bireyselleşmesi bölgede aile mülkiyetini
yok edememiştir. Kız çocuklarının köyde eğitimi önemlidir çünkü çoğu aile taşımalı sistem ile kız çocuklarını başka köy ve ilçeye
göndermeye yanaşmamaktadır.”
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarının gelecek hafta içinde açıklanacağını bildirdi.
AKP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yaptığı MYK toplantısıda büyük kongre tarihini belirledi. Kongre, 3
Ekim'de yapılacak.
Malatya ve çevresi bu akşam orta şiddette depremle sallandı. İlk belirlemeler göre deprem, can kaybı ve hasara neden olmadı.
4.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Pütürge İlçesi olduğu belirtildi. Deprem saat 18.57'de meydana geldi.
YÖK, üniversite öğrencileri arasında “harç” olarak adlandırılan katkı paylarının, 2009-2010 akademik yılı için yüzde 8
artırılmasını kararlaştırdı.
Şanlıurfa'da şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Karadeniz'in incisi İnebolu'da petrol arama çalışmaları başlayacak. Petrol bulunursa ilçe ihya olacak ancak bulunmazsa da
kazanacak. Çünkü aylar sürecek petrol arama platformunda çalışacak personel ve onların yiyeceğinden eğlencesine kadar tüm
ihtiyaçları İnebolu'dan karşılanacak...
Beşiktaş'ın İtalya'nın Genoa takımından transfer ettiği Matteo Ferrari İstanbul'a geldi.
Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli iki emniyet müdür yardımcısı askeri malzeme bulundurmak ve
teşhir etmekten tutuklandı.
Türkiye'nin K.Irak sınırında yer alan Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, bu akşam saatlerinde, yoğun bir uçak hareketliliği yaşandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, sivil emniyet güçlerinin, yolcu tarzında değişik zaman ve mekanlarda,
güvenliği sağlamak için otobüslerde, raylı sistemlerde, vapurlarda ve diğer toplu taşıma araçlarında her daim bulunduklarını
bildirdi.
ADANA'da, kent içinde yolcu taşıyan minibüs, 11 yolcusuyla birlikte DSİ sulama kanalına uçtu. Çevredekiler ve polisler
tarafından sudan ağır yaralı çıkartılan 1 kadın, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte 11 kişi de yaralandı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül askere sivil yargı yolunu açan yasayı onayladı ancak ek düzenleme istedi. 5918 sayılı “Türk Ceza
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Anayasanın 89 ve 104
üncü maddeleri uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Ayrıca Başbakanlığa gönderilen bir yazı ile “Anılan
Kanun ile, yapılan diğer düzenlemelerin yanında, asker olmayan kişilerin barış zamanında askerî mahkemelerde
yargılanmalarına son verilmiş; ayrıca, asker kişilerin barış zamanında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci
maddesi uyarınca görev yapan ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisine giren bir suçu işlemeleri durumunda, bu mahkemeler
tarafından yargılanmaları öngörülmüştür. 2008 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan Katılım Ortaklığı
Belgesinde yer verilen ve kısa vadeli öncelikler arasında bulunması sebebiyle 2009 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesinde yarar
görülen “Askerî mahkemelerin yetkisinin askerî personelin askerlikle ilgili görevlerine hasredilmesi” maddesi gereğince bu
düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan düzenlemenin, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü
Kanununun “Genel görev” başlıklı 9 uncu maddesindeki, askerî mahkemelerin “kanunlarda aksi yazılı olmadıkça” maddede
belirtilen suçlara ait davalara bakmakla görevli olduklarına ilişkin hükümle de uyumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte,
bu düzenlemenin uygulanmasında askerlik hizmeti bakımından disipline ve hukukî güvencelere ilişkin olarak ortaya çıkması
muhtemel tereddütleri giderecek yasal düzenlemelerin de yapılmasında fayda görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız,
belirtilen hususlarda gerekli yasal düzenlemenin ivedilikle yapılmasının uygun olacağın belirtmişlerdir” denilerek, yeni yasal
düzenleme ihtiyacına işaret edilmiştir.
Türk Hava Yolları'nın (THY) New York-İstanbul seferini yapacak uçağı, önce kötü hava şartları, sonra New York meydanına acil
iniş yapan bir uçağın beklenmesi nedeniyle 7 saat gecikmeyle hareket etti.
SAMSUN'da, sürücüsü tali yoldan ana yola dikkatsizce çıkan TIR'a, halk otobüsü çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı.
Karaman'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
İstanbul İtfaiyesi, Tuzla'daki patlamada 1 kişinin öldüğünü açıkladı.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan geçici köy korucusu Koçero Saluci için tahliye kararı çıktı.
Ekonomini patronundan sendikalara kriz fırçası. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan özel istihdam bürolarına işçi
çalıştırma yetkisi veren yasaya karşı çıkan sendikaları fırçaladı.
Çin'in Sincan bölgesinde Uygur Türklerinin yaşadıklarının Türkiye'de yarattığı hassasiyet, sessizlikleri ile tanınan Çinli
diplomatları bile açıklama yapmaya zorladı.
9

Temmuz

2009

Bodrum'da tatil yapan Suudi Arabistan Prensi Abdülaziz Bin Muhammet Bin Faad Bin Al Saud'un oğlu Prens Khalad Bin
Muhammed Bin Fahad Bin Al Saud, daha önce kuzenleri diye açıklanan ancak kardeşi olduğu öğrenilen iki erkekle birlikte geniş
güvenlik önlemleri arasında bugün öğle saatlerinde kaldıkları Kempinski Barbaros Bay Hotel'den ayrıldı. Alışveriş merkezinde
yüzde 50 indirim yapan mağazaları geniş güvenlik önlemleri arasında gezen prens ve adı öğrenilemeyen kardeşleri, korumalar
otomatik kapıyı elle kapatmaya çalışırken bozunca, mağazada bir süre mahsur kaldı. Yaklaşık 20 dakika mağazada bekleyen
Suudi kardeşlerin korumalara kızdığı, bir an önce mağazadan çıkmak istedikleri görüldü. Yaklaşık bir saat içerisinde 6 mağazayı
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gezen üç kardeşin, sadece 15 TL'lik bir tişört alıp alışveriş merkezini terk etmeleri şaşkınlık yarattı. Derleyenin notu: Recep
Tayyip El Arap a duyrulur…

Malkoçlar A.Ş. ile Ostim Sanayici ile İş Adamları Derneği (OSİAD) Güçbirliği A.Ş, Türkiye'nin ilk yerli ve spor otomobil “Etox”u
üretmek için işbirliği kararı aldı.
Rahmi Koç Müzesi'ndeki denizaltıda keşif yapılması kararının, “Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir
şüphelinin bilgisayarından çıkan “öğrencilere bombalı saldırı” planına ilişkin alındığı belirtildi.
SAKARYA'nın Taraklı İlçesi'nde mezar kazıcı 80 yaşındaki Ali Berber, mezar kazarken kalp krizi geçirip öldü.
Kıbrıs Rum kesimine dün beraberinde bir heyetle giden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, görüştüğü Rum yönetimi lideri
Dimitris Hristofyas ile karşılıklı destek beyanında bulundu.
Sanık ve dosya sayısının fazlalığı, daha önce verilen yerel mahkeme kararlarının bozulması nedeniyle, Türkiye'nin en uzun süren
davaları arasında yer alan ve 27 yıldan bu yana devam eden Dev-Yol davasında Yargıtay 11. Ceza Dairesi temyiz kararı açıkladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5920 sayılı İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u, özel istihdam büroları kurulmasını öngören 1. maddesinin yeniden görüşülmesi
için TBMM'ye geri gönderdi.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), hizmet bölgesinde birikmiş borcu bulunan abonelerin elektriğini kesme
işlemine başladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre sadece Sultanbeyli - Samandıra bölgesinde bu durumda olan 5.000 abonenin
bulunduğu belirtiliyor.
Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine öğrenci yerleştirmek amacıyla gerçekleştirilen ve ilköğretim 8. sınıf
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öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarının da katılarak hesaplandığı Ortaöğretim Yerleştirme Puanları'nın (OYP)
yarın açıklanması bekleniyor.
YÖK, ÖSS'de bu yıl soruların zor olması ve kontenjanların tam olarak doldurulamaması ihtimali nedeniyle taban puanda yeni bir
düzenlemeye gitti. Değişiklik ile sorularda yüzde 25 başarı sağlanması halinde alınan 165 taban puana yüzde 20 başarı
sağlanması ile ulaşılabilecek. Derleyenin notu: Nitelik mi, nicelik mi?
10
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Mersin'de bir apartman dairesinde tabancayla öldürülmüş aynı aileden 3 kişinin cesetleri bulundu. Polis, cinayetlerle ilgili
ipuçlarını çöpte aradı. Geçtiğimiz aylarda Adana'da da bir evde de 8 ceset bulunmuştu. Olaydan sonra kayıplara karışan ailenin
büyük oğlu kısa süre sonra bulunmuştu. Anne ve babası ile ablası, yengesi ve yeğenlerini mal paylaşmazlığı nedeniyle
öldürdüğünü itiraf eden zanlının davası hala sürüyor.
21. yüzyılın projesi olarak görülen Nabucco'da imza pazartesi günü atılıyor. Peki bu proje Türkiye'ye ne getirecek? İşte tüm
ayrıntılar... “Baku-Tiflis-Ceyhan 20. yüzyılın projesiydi. Nabucco doğalgaz boru hattı projesi ise 21. yüzyılın projesi olacak…”
Avrupa Birliği de törende en üst düzeyde yer alacak;
Bizzat AB Komisyonu Başkanı Barosso, imza törenine katılarak, AB'nin projeye verdiği siyasi desteği somutlaştıracak.
Törende ayrıca, ilgili ülkelerden Gürcistan da Cumhurbaşkanı Şaakaşvili düzeyinde temsil edilecek. Suriye, Azerbaycan, Mısır,
Türkmenistan gibi ülkelerden bakan düzeyinde, Almanya'dan müsteşar düzeyinde katılım var. Törene davetli olup da
gelmeyenler de, hiç davet edilmeyenler de anlamlı; Mesela, Rusya törene davet edilmiş. Ama imzaya üç gün kalmasına rağmen,
hala Rusya'dan katılıma ilişkin bir yanıt yok. Belli ki Nabucco'ya alternatif olabilecek Güney Akım projesi üzerinde çalışan Ruslar,
Nabucco anlaşmasının imza töreninde öyle üst düzey bir görüntü vermek istemiyor. İlginç bir başka davetli ülke ise Irak. Ancak
potansiyel olarak Nabucco'ya gaz sağlayacak ülkelerden biri olarak görülen ırak'tan da hala bir yanıt yok. Dünyanın en zengin
doğalgaz rezervlerinden birine sahip olan İran ise, Ankara tarafından her zaman “Nabucco'nun potansiyel tedarikçi ülkelerinden
biri” olarak görüldü. Ancak belli ki, İran'da seçim sonrasındaki son olaylardan sonra yaşananlar ne Washington'da, ne de AB'de
hoş karşılanmamış. Nitekim bu durum da, “İran'a davet gönderilmemesi” olarak somutlaşmış durumda. Hükümetlerarası
anlaşma imzalandıktan sonra, sıra “proje destek anlaşmalarına” gelecek. Nabucco hattını oluşturan şirketler, bu kez de ilgili
ülkelerle teker teker masaya oturup, ayrıntılara ilişkin “proje destek anlaşmaları” imzalayacaklar. Proje destek anlaşmalarında,
çevre konularından, sigortaya, mülkiyet haklarından, döviz transferlerine kadar hattın inşasına ilişkin tüm ayrıntılar yer alacak.
Bu anlaşmaların 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sakarya İl Kongre'sinde konuştu. Bahçeli konuşmasının bir bölümünde Erdoğan'ı Uygur
katliamına sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirdi ve "Nerede senin One Minute kahramanlığın" dedi. 
GAZİANTEP'te doğum için götürüldüğü poliklinikte fenalaşarak yaşamını yitiren 23 yaşındaki Fatma Deniz'in karnındaki erkek
bebeği operasyonla alındı. Mobilyacılık yapan 28 yaşındaki Fatih Deniz, eşinin kurtarılamadığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 31 Aralık 2009'a kadar geçerli olacak peşin ödeme düzenlemesi ile 2001 krizinden
kalan 45 bin 370 adet banka bireysel takip dosyasını yüzde 50 iskonto ve yıllık yüzde 20 basit faiz oranı ile tasfiye edecek.
Çin Uygur Özerk Bölgesi'nde 156 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı olayları değerlendiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sert
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tepki gösterdi. Erdoğan olayları " adeta soykırım" olarak değerlendirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüpheli paket ihbarı yapılan çantada terk edilmiş bebek bulundu. 
Valiler Kararnamesi'yle Van Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu'nun ilk icraatı ayakta alkışlanacak cinstendi… Karaloğlu, Valiliğe
atanmasının ardından birçok tebrik çiçeği aldı. Karaloğlu kendisine gönderilen bir oda dolusu çiçeği, mikrokredi biriminden 750
TL alarak çiçekçilik yapmaya başlayan 55 yaşındaki 11 çocuk annesi Azize Turan'a hediye etti. Azize Turan, Vali Karaloğlu'nun
bu davranışı karşısında gözyaşlarını tutamadı. 
Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılan ve ilköğretim 8. sınıf
öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarının da katılarak hesaplandığı Ortaöğretim Yerleştirme Puanları (OYP)
açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, OYP sıralamasına göre, birinciliği İstanbul Üsküdar Özel Bilfen
Çamlıca İlköğretim Okulundan Cansu Güngör, Ankara Özel Yenimahalle Pınar İlköğretim Okulundan Yahya Ertuğrul Geçkil,
Malatya Yeşilyurt Özel Rahime Batu İlköğretim Okulundan Melih Altay 500'er puan ile birinciliği paylaştı. İkinci, 499.253 puan ile
Isparta Özel Altınbaşak Bedri Ayhan İlköğretim Okulundan Burak Şahinoğlu olurken, üçüncülüğü Adana Özel Çukurova Bilfen
İlköğretim Okulundan Hatice Nur Eken, Gaziantep Şehitkamil Özel Gaziantep Koleji Vakfı İlköğretim Okulundan Merve Özzorlu,
Bursa Mudanya Özel Emine Örnek İlköğretim Okulundan Cansu Yavaşcaoğlu, İstanbul Kadıköy Özel Atacan İlköğretim
Okulundan Nur Sena Çağatay 498.500 puanla paylaştı.
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Neticede hepimiz insanız!!! 
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Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kastamonu'nun Daday İlçesi'nde yapacağı mitinge 500 araçlık bir konvoy eşliğinde gitti.
“Ankara'ya tabela asmaya gitmem, Türkiye'nin anahtarını teslim alamaya giderim” diyen Sarıgül, “Biz sadece Türkiye'nin
yönetimi için Ankara'ya gitmeyeceğiz. Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ve Kafkaslar'da lider bir Türkiye yaratacağız” dedi.
Aden Körfezi'nde deniz haydutlarının ele geçirdiği “Horizon-1” adlı kuru yük gemisinde 4. kaptan olarak görev yapan 24
yaşındaki Aysun Akbay'ın İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan ailesi tedirgin bekleyişini sürdürüyor. Aile, kızlarının bulunduğu
geminin kaçırıldığından bugün haberdar oldu.
Mersin'de dün aynı aileden üç kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlısı olarak aranan ailenin küçük oğlu Gökhan Uğuz Batman'da
yakalandı.
Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde 3 katlı bir inşaat için yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı önünde ve milletin vicdanında
aklanması gerektiğini belirterek, “Türkiye'de üretilen tüm deterjanları kazana dökerek AKP'yi üç defa
yıkamadıktan sonra onlara ‘AK Parti' demeyeceğiz” dedi. 
ŞIRNAK'ın Cizre ile İdil İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişinin 2 polis
memurunun şehit edilmesi, Cizre'de 3 askerin şehit edilmesi saldırılarına karıştığı açıklandı. Yakalanan PKK'lıların ev ve
işyerlerinde yapılan aramada el bombaları, Kalaşnikof tüfek, mermiler ele geçirildi.
ERMENİSTAN'daki Jarankoutioun (Miras) Parlamenter Grubu üyesi milletvekili Stepan Safarian, Türkiye-Ermenistan sınırının
Ekim ayından önce açılacağını öne sürdü.
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İLKÖĞRETİM okullarında okutulan ‘Öğrenci Andı'nın kaldırılması için kampanya başlatan Mazlum-Der, hazırladığı ve içerisinde
garip ifadeler bulunan afişleri Diyarbakır'daki bilboardlara astırdı. “Kürdüm, Lazım, Çerkezim, Ermeniyimi, Aleviyim...
Desem de, ben çalışkanım ilkin, büyüyünce işsiz kalsam da. Büyüklerimi görmek, küçüklerimi dövmektir işim. İlk
işim yurdumu ve milletimi ‘Üzüm'den çok sevmektir kesinlikle. Ülküm, takla atmak, yere düşmek ve ne olursa
olsun taş ile yakalanmamaktır. Ey büyük Kürd, Laz, Çerkez, Ermeni, Alevi... Kaçtığın yoldan, gösterdiğin hedefe
oturmadan yürüyeceğime ayran içerim. Varlığım Kürd, Laz, Çerkez, Ermeni, Alevi. Varlığına ceza olsun. "Ne mutlu
Kürdüm, Lazım, Çerkezim, Ermeniyim, Aleviyim... Diyene, sonrada dayak yiyene.” Afişin altında metninin mizahi olarak
hazırlandığı belirtilerek, söz konuşu çalışmada amaçlanan olayın öğrenci andının kaldırılması olduğu uyarı yazısı yer aldı.  
ABD'de, Washington ile Idaho arasında kalan geniş tarım bölgesinde yaşadığı düşünülen bir solucan türü ile ilgili anlatılan
hikayeler efsaneye dönüşüyor. Uzunluğunun 90 cm civarında olduğu düşünülen solucana artan ilgi, bilim adamlarının bölgedeki
araştırmalarını artırmasına neden oldu. İlk olarak 1890'lı yıllarda görüldüğü söylenen ve son olarak da 1978, 1988, 1990 ve
2005 yıllarında, benzer türleri belgelenen solucanın, yaklaşık 90 cm uzunluğunda olduğu düşünülüyor. El ile tutulduğunda
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zambak çiçeğine benzer bir koku salgıladığı bildirilen solucanın, yerin 4.5 metre altında yaşadığı ve kendisini tehdit eden diğer
yırtıcılara tükürerek karşılık verdiği bildiriliyor. Bilim adamları solucanın kolay bulunmayan bir tür olmasına rağmen, varlığından
şüphe duyulmadığını da söylüyor. Bu beyaz renkli solucan türüne ait 2005 yılında bulunan en son örneğin boyu ise yaklaşık 15
cm civarında bulunuyor. Derleyenin notu: İlginç!
BURSA'da vatani görevini yapan ve çarşı iznine çıkan 21 yaşındaki Yusuf Cibilli, Tophane sırtlarında tuvalet ihtiyacını gidermek
isterken ayağının kayması sonucu 10 metre yükseklikten sünnet düğünü yapılan düğün salonu bahçesine düştü. Derleyenin
notu: Memleketimden manzaralar…
ÖĞRENCİ Seçme Sınavı'nda SÖZ-1 ve Eşit Ağırlık-1 puan türlerinde birinci olan Kayserili Mustafa Öztürk'ün evinde büyük sevinç
yaşandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yerel seçimlerde alınan
sonuçlardan sonra Antalya'ya küsmediğini söyledi. Derleyenin notu: Küssen ne olur (alt tarafı Ankara’dan gereken mali yardım
verilmez) küsmesen ne olur?
Samsun'da 3'ü çocuk 4 kişi boğularak suda can verdi. Kızı ve bacanağı ile iki yeğenini kaybeden imam şoka girdi.
Küresel krizde Avrupalı rakipleri hızla küçülürken, transit yolcuya ve Avrupa-Orta Doğu hattına ağırlık vermek gibi stratejilerle
istikrarlı büyümeye devam eden Türk Hava Yolları, mayıs ayı itibariyle yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 4'üncü sıraya
yükseldi.
Topkapı Sarayı'nda dün dünyaca ünlü sanatçı İdil Biret'in verdiği konseri basan Alperen Ocakları'na Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay'dan sert tepki geldi. Günay olayı "zavallıların saçma girişimi" olarak değerlendirdi. dün gece, dünyaca ünlü piyanist İdil
Biret'in şarap firması sponsorluğunda Topkapı Sarayı'ndaki konserinin protesto edilmesi ve sanatçının afişlerinin yakılmasıyla
ilgili sert konuştu. “Türkiye'yi geriye götürmek isteyen zavallıların bu tür saçma girişimlerine kimse müsaade etmeyecektir”
diyen Bakan Günay, şunları söyledi: “Basından gördüğüm kadarıyla üzüntü verici bir davranış. Herhangi bir kurumsal kimlik
altında böyle saçma bir davranışı kimsenin sergileyebileceğini düşünmüyorum. Oradaki topluluğun ne olduğu hakkında
emniyetimiz gereken incelemeleri yapıyor. Türkiye'nin çağdaşlık yolundaki gelişmelerini, ilerlemelerini böyle kasıtlı biçimde
engellemeye çalışanlara Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamı hoşgörü göstermeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim.”
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Asya Kıtası'ndan Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak olan ve hattın en önemli ayağını Türkiye'nin oluşturduğu Nabucco Projesi'nin
anlaşması bugün Ankara'da resmen imzalandı. Yüzde 60'ı Türkiye'den geçecek Nabucco toplam 8 milyar dolara mal olacak ve
4,8 milyar dolarlık yatırım Türkiye'ye yapılacak. Bu yatırımla 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.
İstanbul'da oturdukları sitenin bahçesinde başını eşinin dizine dayayan çifti, güvenlikçiler 'uygunsuz davranışta bulunuyorlar'
diye feci şekilde dövdü. Derleyenin notu: Memleketimden manzaralar…
Gaziantep Sazgın Havaalanı'ndaki askeri birlikte meydana gelen patlamada 2´si ağır, 3 asker yaralandı.
Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği 2. Başkanı Cengizhan Uzuner, “İdil Biret'in şahsı ve sanatı ile bu protestonun hiçbir
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bağlantısının olmadığını” savunurken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İdil Biret konseri sırasında Topkapı Sarayı dışında
yaşanan olaylara ilişkin inceleme başlattı.
CHP TBMM grubu bugün olağanüstü toplandı ve askere sivil yargı yolunu açan düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne
başvurma kararı aldı. Toplantının başlangıcında konuşan CHP lideri Deniz Baykal, yasanın askeri yargıyı vesayet altına alma
girişiminin sonucu olduğunu belirterek, "Türkiye'de askeri vesayet sorunu yok, Tayyip Erdoğan vesayeti var" dedi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde askeri araç ile kamyonun çarpışması sonucu 7'si asker 8 kişi yaralandı.
Bölücü terör örgütünden kaçan 8 terörist, dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CMK'nın 250'nci maddesinde değişiklik yaparak askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını
sağlayan yasayı onaylamasının ardından, askerlerin yargılanması amacıyla ‘Dağlıca davası' ile ilgili başvurunun ardından ikinci
talep, Şemdinli Davası için geldi. Van Baro Başkanı Avukat Ayhan Çabuk ile iki avukat, Şemdinli Davası'nın Van Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülmesini isteyen dilekçeyi, Van Jandarma Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne verdi.
CHP, askere sivil yargı yolunu açan yasanın ilgili hükmünün iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa
Mahkemesi'nde dava açtı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt dağıtım ve bayi satışlarına yönelik belirlediği “tavan fiyat”ı düşürdü.
Şanlıurfalı bir vatandaş, Diyarbakır'da Cumhuriyet Savcılığı'na sanatçı Levent Kırca hakkında, televizyon programdaki skeçte
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şanlıurfalı Eyüp Sabri
İzol'un avukatı Sertaç Eke aracılığıyla Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, sanatçı Levent Kırca'nın TCK'nın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”
suçunu kapsayan 216/2. maddesi uyarınca yargılanması istendi. Suç duyurusunda, skecin bir daha yayınlanmaması için
gereken tedbirlerin alınması gerektiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu skeçte bireysel rol ve davranışlar
'İbrahim Tatlıses' esas alınarak Şanlıurfa toplumunun yaşam biçimi ile özdeşleştirildiği ve skeç formatında, güncel Şanlıurfa
halkının yaşam biçiminin taş devri özellikleriyle benzeştirilerek izleyiciye aksettirildiği açıktır. İlgili programda açık bir şekilde
Şanlıurfa halkı aşağılanmıştır.” Derleyenin notu: İnsan düşünen varlık, sanatçı ve özellikle tiyatrocu ise kimi zaman hayatın
gerçeklerini mizahi şekilde gözler önüne serer. Alınmamak, olgunlukla karşılayabilmek lazım. En büyük erdemlerden biri,
insanın, kendisi şaka konusu olsa dahi, gülebilme kabiliyetidir!!!
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Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Topkapı Sarayı'ndaki konseri sırasında dışarıda yaşanan olaylar nedeniyle Alperen Ocakları
Genel Başkanı Abdullah Gürgür'ün kendisine çiçek vermesine ilişkin, “Bana çiçek getirdiler, teşekkürle kabul ettim ve böylece bu
hadise tatlıya bağlanmış oldu” dedi.
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına olanak sağlayan yasanın, Anayasa'nın 145.
maddesine aykırı olduğu iddialarıyla ilgili olarak, “Biçimsel olarak baktığımız zaman bir aykırılık olmadığını kimse söyleyemez
ama Anayasa Mahkemesi nasıl değerlendirir, onu bilemiyorum” dedi.
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MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ne bağlı Kemer Beldesi'nde, içinde Antalya'nın Kaş İlçesi'ne tatile giden gurbetçi Ay Ailesi'nin
bulunduğu otomobille, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Ay ve eşi Emine Ay ile diğer otomobilin
sürücüsü ölürken, gurbetçi ailenin 2 çocuğu yaralandı. 
RTÜK Daire Başkanı ve Uzman Denetçi Cengiz Özdiker, RTÜK Başkanlığı görevi bugün sona eren ancak RTÜK üyeliği devam
eden Zahid Akman hakkında, RTÜK Başkanlığı döneminde resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanmak, kanunları
uygulamamak, denetim görevinin ihmali gibi suçları işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulundu.
Bakanlar Kurulu'nun ardından kameraların karşısında geçen Tarım Bakanı Mehdi Eker, beraberindeki dört bakan ile birlikte
Türkiye'nin yeni fındık stratejisini açıkladı. Üç yıl sonunda ruhsatsız alanlarda fındık üretimine izin verilmeyeceğini açıklayan
Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) de bundan sonra fındık alımı yapmayacağını duyurdu. Eker, ruhsatlı fındık ekim alanına
sahip olanlara da ek destek vereceklerini ifade etti.
Maliye Bakanlığı, pasaport ve ehliyet gibi değerli kağıt ücretlerine tam yüzde 50 oranında zam yaptı. Buna göre ilk defa
pasaport çıkaracak olanlar 90 lira yerine 135 lira, ehliyet alacak olanlar da 40 lira yerine 60 lira ödeyecek.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Garipoğlu Grubundan devraldığı Fulia isimli yat ile çeşitli gruplara ait 11 adet lüks
otomobili satışa çıkaracak.
Görev yaptığı Afganistan'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan Kurmay Albay Faruk Sungur'un ölümünün duyulmasının
ardından çok sayıda Afgan vatandaşı, Türk birliğinin konuşlandığı Kamp Doğan'da Mehmetçiklere taziye ziyaretinde bulunarak,
gözyaşı döküyor.
Birinci sınıf lokantalar ile 3 yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda uygulanan KDV
oranı, yüzde 8'den yüzde 18'e çıkarıldı.
ERCİYES Dağı'nın zirvesine soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kar yağdı. 3 bin 916 metre yüksekliğindeki zirvedeki Şeytan Deresi,
Hörgüç Kaya ve dağcıların tırmanış için kullandığı sırta 3 santim kalınlığında kar yağdı.
İstinye'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.
Yeşilçam'ın tıpkı adı gibi bir zamanların büyülü dünyasının yıldızları da birer birer kayıp gidiyor. Üstelik bazılarının sonu da çok
trajik oluyor. Tıpkı 65 yaşında hayata veda eden ve 10 kişi tarafından toprağa verilen bir zamanların senarist, yönetmen ve
oyuncusu Birol Işın gibi...
DİYARBAKIR'da tutuklanan Kayseri Jandarma Alay eski Komutanı Albay Cemal Temizöz ile Şırnak'ın Cizre İlçesi Belediye eski
Başkanı Kamil Atak'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 7 sanıkla ilgili iddianame hazırlandı.
Beyoğlu'nda sağlıksız koşullarda midye imal ederek satanlara zabıta operasyon düzenledi.
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Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ordu, Artvin ve Bartın'da meydana gelen sel, su baskınları ve
heyelan nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını, 1 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.
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ESKİŞEHİR'de gece sokakta kız arkadaşını döverken araya giren iki gençten biri öldürüp diğerini de bıçakla yaralayan Gökhan
Çam, 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı Füsun Tunçok, “Mağdurlar bir anlamda belalarını aramışlardır.
Gördükleri tartışma olayını polisi arayarak bildirmek yerine kendileri macera aramışlardır” dedi. Derleyenin notu:
Memleketimden manzaralar… Avukat hanım bunca sene dirsek çürütmenin karşılığı bu mu? Yazık, çok yazık…
ORDU Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'nın davetlisi olarak kente gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, işadamlarına seslenerek Türkiye'de para kazanmak için markalaşmanın, yenilenmenin ve kurumsallaşmanın
önemine değindi. Hisarcıklıoğlu, “Kayserili bedava akıl vermez ama bizim işimiz gereği o. Bedava akıl vereceğiz” dedi.
Derleyenin notu: Akıl veren çook ama para veren yok!
KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'ne bağlı Özlüce köyü açıklarında meydana gelen hortum, vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, askere sivil yargı yolunu açan yasal düzenlemeye ilişkin sözlerini eleştiren Cemil Çiçek'i "Ben
doğru bildiğimi söyledim" diyerek cevapladı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun, öğretim üyesi yetersiz fakültelere öğretim elemanı
gönderilmesine olanak sağlayan kararının dayanağı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükmünün iptali istemiyle Anayasa
Mahkemesine başvurma kararı aldı.
Yeni Galata Köprüsü, baskül kanatlarının mil değişimi çalışması nedeniyle, 17-20 Temmuz arasında tek taraflı olarak araç, yaya
ve tramvay trafiğine kapanacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kısa vadeli faiz oranlarında 50 baz puanlık indirim yaptı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki temasları çerçevesinde bir konuşma yapıyor. Erdoğan konuşmasında muhalefete
sert eleştirilerde bulunurken "Atatürk yaşasaydı bunların hepsini mezara gömerdi" dedi. Derleyenin notu: Evet, katılıyorum
sizler başta olmak üzere…
''Aile içi şiddet, kadına karşı şiddet, kız çocuklarına karşı şiddet, şehrin ortasında eşkiyalık artmışsa bu insanların bunu müftüye
sorarak yapmadıkları aşikar'' diyen diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, toplumda bir merhamet ve şefkat eğitimine ihtiyaç
olduğunu söyledi. Derleyenin notu: Hocam, balık baştan kokmaya başlarmış!
İZMİR'in Bornova İlçesi'ne bağlı Çiçekli Köyü'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın henüz kontrol
altına alınamadı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Yukarı Karabağ sorununun çözümü için
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
BURSA'da 14 yaşındaki B.Ç. adındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanırken, geçen salı günü
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yeniden tutuklanan Vakit Gazetesi yazarı 76 yaşındaki Hüseyin Üzmez'in avukatlarının, tutuklama kararına itirazı reddedildi.

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde karayolunun hemen üzerinde bulunan kaya kütlesini vatandaşlar yola düşmesin diye iple bağladı.
Derleyenin notu: Türk usulü…
Anayasa Mahkemesi heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği dosya üzerine Başkanvekili Osman Paksüt hakkında
“soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına” oy çokluğuyla karar verdi. Karar, Başkanvekili Paksüt'e tebliğ edildi. Heyetin kısa
kararında, Paksüt hakkındaki Anayasa Mahkemesi Başkanlığına sunulan delillerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
“İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması” başlıklı 135. maddesi ve “Tesadüfen Elde Edilen Deliller” başlıklı 138.
maddesindeki nitelikle uygun görülmediğinden soruşturma açılmasına gerek olmadığı kaydedildi. Anayasa Mahkemesi üyesi
Serruh Kaleli'nin bu görüşe katılmadığı ve karşı oy kullandığı öğrenildi. Başkanvekili Paksüt, sürecin sonuçlanmasını uzun
süredir beklediğini, karardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt dağıtım ve bayi satışlarına yönelik belirlediği “tavan fiyat”ı artırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonunun İDO ve İGDAŞ'ın özelleştirilmesi yönündeki raporunu kabul
etti.
ANTALYA Pamuk Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (ANTBİRLİK) akaryakıt istasyonu açılışında kurban edilen boğa
krize neden oldu. İlçe Müftüsü Mustafa Altun, uyarısına rağmen boğa kesilince açılışı terk etti. Müftü Altun, kurbanın ortalık
yerde kesilmesinin İslama uygun olmadığını belirterek, “Etrafta bir sürü insan ve çocuk var. Onların gözü önünde kurban
kesmek dinimizce caiz değildir” uyarısında bulundu. Müftü Altun, böyle durumda kesilmesi gereken kurbanlık hayvanın,
mezbahane gibi kapalı ve sıhhi yerlerde kesilmesinin daha uygun olduğunu veya bağış yapılması gerektiğini kaydetti. Mütfünün
uyarısına rağmen kurbanlık boğa forklifte (ağır yükleri taşımada kullanılan iş makinesi) asılarak kesimi yapıldı. Uyarısının
dinlenmemesine sinirlenen Müftü Altun, açılışı terketti. Derleyenin notu: Bunlar nasıl insan? Ne din nede bilim adamını dinlerler.
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Beldesi Belediye Başkanı Tuncay Uysal, 12 bin yazlık bulunan beldeye yaklaşık 2 bin yazlık
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sahibi geldiğini, bu durumdan belde ekonomisinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Belediye bütçesinin büyük bölümünün yaz
aylarında beldeye gelenlerden alınan vergiler ve su paralarıyla karşılandığını kaydeden Uysal şöyle konuştu: “4500 konut, 12
bin yazlık bulunan beldemizde bu yıl yaklaşık iki bin yazlık sahibi geldi. On bini aşkın yazlığın kapı ve kepenkleri kapalı.
Yazlıklara gelen binlerce kişi buradaki ekonomiyi canlandırıyordu. Birçok sektör hareketleniyor, piyasa canlanıyordu. Ekonomik
sıkıntı nedeniyle yazlıkçılar gelmeyince beldemizin ekonomisi felç oldu. İnsanlar yazlık lüksünden vazgeçmiş durumdalar.
Belediye meclisimizde karar alarak başta her yıl düzenlediğimiz Şeftali Festivali olmak üzere tüm etkinlikleri durdurduk.
Önümüzdeki turizm sezonunun sonuna kadar hiçbir yatırım yapmamaya karar verdik. Tasarruf etmeye çalışıyoruz.” Derleyenin
notu: AKP siyasetinin bir iflas göstergesi daha!
Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Park'ın içerisindeki 350 metre uzunluğundaki yapay plaj 22
Temmuz'da açılıyor.
Kayıp olan eşini aramak için Emniyet'e gelen kadın, eşinin 14 yaşındaki bir kızla para karşılığı ilişkiye girdiği için gözaltına
alındığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Derleyenin notu: Toplumsal yozlaşmaya bir örnek daha…
Uygur türklerinin gösterisi ölümle sonuçlandı. Çin polisi sert müdahale etti.. Bin 500 kişi gözaltına alındı. Olayların sorumlusu
olanlar da kurşuna dizildi.
YÖK Genel Kurulu'nun Salı günü yapacağı toplantısında, 2010 yılında yapılacak yeni sınav sistemine son şekli verilecek. Sınavın
birinci aşamasına "Yükseköğretime Giriş", ikinci aşamasına ise "Lisans Yerleştirme Sınavı" adı verilecek.
İstanbul'da suya 1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere yüzde 8,5 oranında zam yapıldı. İzmir'de de zamlı yeni tarife 1 Haziran'da
yürülüğe girmişti. İstanbul ve İzmir'de yeni tarifede fiyatlar zamlanırken Ankara'da ise su fiyatlarında indirime gidildi. Konutlara
suyun metreküpü atık su bedeli dahil 2.70 TL'den verilecek. Gökçek, Ankara içme suyunun hem İstanbul hem de İzmir'den
daha ucuz olduğunu söyledi.
BURSA'nın Merkez Nilüfer İlçesi'ndeki Kent Ormanı'nda kara çam ağaçlarının bulunduğu bölgede orman yangını çıktı.
Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, günü birlik tatil için Şile'ye akın etti. Deniz kenarında mangal yapıp eğlenen tatilcilerin
keyfi 3 kişinin boğulmasıyla bozuldu.
Ünlü Spor Spikeri Orhan Şengürbüz dün gece saat 22.30 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu.
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Çin Yönetimi dünyaya adeta meydan okuyor. Çin'den bir katliam haberi daha geldi. Çin yönetimi olaylardan sorumlu tuttuğu
196 Uygur Türk'ünü kurşuna dizdi.
ANTALYA'da bazı kahvehane sahipleri sigara yasağına karşı çözümü, masaları dükkanları önündeki boş alanlar ve kaldırımlara
çıkarmakta buldu. Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu ise yasakla ilgili
Türkiye'nin her ilinden tepki telefonları aldıklarını söyledi.
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde tarihi Alanya Kalesi'ndeki uçurumda erkek ceset bulundu. Tüm çabalara karşın ceset
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çıkarılamazken, bölgeye bugün dağcıların gönderileceği belirtildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-Kimse kimsenin işine karışmamalı burnunu sokmamalı. Herkes yerini yurdunu bilmeli.
- Eğer adresi şaşıranlar olursa benim milletim er geç ona adresi buldurur.
- Dünyanın hiçbir yerinde idare bu tür afetler karşısında olmazsa olmaz çare değildir.
- Herkes doğal afetler karşısında haddini bilecek.
- ABD'de olmadı mı afetler. Ama bakıyorsunuz hemen başlıyorlar ‘Yok efendim bentler yıkıldı da ondan oldu' diye.
- Ama gerçekleri göreceksiniz haddinizi bileceksiniz.
- İnsanoğlu bunu bilecek. Ama bunu bilmeyenler var mı. Hem de ne kadar.
- Ankara artık AB'nin yanı başında.
- Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ı AB ülkelerine yapılıyor.
- Olayları geniş düşüneceğiz. Dünya küçülen bir köy haline geliyor.
- Biz bu adımları atarken Avrupa olumsuzluğu sürdürecekse onu da söyleyeyim Türkiye için bu bir kıyamet değildir.
- Artık 10 yıl öncenin Türkiyesi yok.
- Ankara dünyadaki vatandaşlarımızın, Urumçi'deki, Telafer'deki soydaşlarımızın da, Gazze'deki kardeşlerimizin de yanındadır,
yanı başındadır.
- Türkiye'yi dünyada enerji alanında önemli bir aktör konumuna getiriyoruz.
- Nabucco projesine rüya diyenler var. Onlar 15 bin kilometre duble yola da rüya diyorlardı.
- Biz paradan 6 tane sıfırı atacağız dediğimizde de rüya demişlerdi.
- Yaptığımız eserler görünce anlaşılır. Sayın Baykal, Sayın Bahçeli de görünce anlayacak.
- Bazı şeyler oluyor ki konuşmadan olmuyor. İfade şu: ‘Türkiye'de Tayip Erdoğan vesayeti var.
- Buradan soruyorum 22 Temmuz seçimleri, 29 mart seçimleri öncesinde muhalefete defalarca çağrıda bulundum: ‘Eğer partim
birinci parti olmazsa genel başkanlıktan çekileceğim. Ama cevap alamadım. Bu mu vesayet.
- 2011 seçimlerinde son kez aday olacağım sonra yerimi yeni arkadaşlara bırakacağım. Bu mu vesayet.
- Sizden başka kimse yok mu. Bunca senedir milletvekilisiniz, doymadınız mı hala.
- Ben 55 yaşındayım bunu söylüyorum. 70 yaşına geldin sen söyleyemiyorsun.
- 27 Nisan bildirisinden sonra neredeydin. Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında neredeydin. Nasıl bir tavır takındın.
- Milletin yanında mıydın yoksa vesayet özlemi içinde olanların mı yanındaydın.
- Şimdi de kendi katıldıkları yasaya gece yarısı baskını diyorlar.
- Arkasından ne yapıyor, daha cumhurbaşkanımızın onaylayacak mı onaylamayacak mı belli değil biz bunu Anayasa
mahkemesi'ne götüreceğiz diyor.
- Bu dönem 33 kez Anaysa mahkemesi'ne gittiler. Ayıptır yahu. Bu kadar sulu siyaset olur mu yahu.
- Bu mu demokrasi anlayışı.
- Türkiye'de bir AKP, bir Tayip Erdoğan vesayeti yoktur. Türkiye'de bir muhalefet vesayeti vardır. CHP'de ise bir Deniz Baykal
sultası vardır.
- Biz istismar siyaseti yapmıyoruz yapmayacağız. Yapanlara da müsaade etmeyeceğiz.
- Sayın Bahçeli son zamanlarda biraz fazla vurmaya başladı. Urumçi'deki olaylarla ilgili neler yapıyorsunuz diyor.
- Sayın bahçeli benim nerede ne yaptığımı yakalayamazsın. Benim senin kadar istirahat edecek zamanın yok.
- Sen bize diplomasi öğretme.
- Uygur Türkleri çok ağır baskı görürken, Ankara'da ağırladığınız Çin Devlet başkanına Devlet Nişanını nasıl verdiniz.
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- Karşılığında ne aldınız. Nasıl olup da verdiniz.
- Biz muhafazakar bir siyasi partiyiz.
- Muhafazakarlığımızı koruyacağız. Gençler unutmayın.
- Biz manevi değerleri yücelten yükselten bir partiyiz. Manevi değerlerini ayakları altına alan bir siyasi parti değiliz.
- Biz manevi değerleri yüceltmeye devam ederken muhafazakarlığını aileye endekslemiş bir partiyiz.
- Özellikle görsel medyada bir takım programlar var ki bizim aile değerlerimizi tehdit ediyor.
- Hiçbir görsel medya patronu gençliğimizin ahlaki erozyonuna fırsat vermemeli. Yarın öyle bir bela olur ki bu bela onları da
çarpar.
- Onun için güçlü olmaya mecburuz.
- Son zamanlarda bazı arzu edilmeyen cinayetler katliamlar duyuyorsak bundan üzülüyorsak anne baba olarak kendimizi
hesaba çekmeliyiz.
- Dün gençliğimizin bir bölümünün halini gördük. Gerçekten üzüntü vericiydi. Onun için aileye sahip çıkacağız.
- Kendi başına bırakılan ya davulcuya ya zurnacıya. Davulcu zurnacı bana kızmasın. Bunu ne anlamda söylediğim belli. Onlara
sanatkar olarak saygım var.
- Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.
KKTC'de 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 35. yılı kutlamasına ilişkin törenler KKTC Meclis Başkanı'nın Hasan Bozer'in ev
sahipliğinde bir resepsiyonla başladı. Resepsiyona katılanlar kadar katılmayanlar da ilgi çekti.
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Gaz zehirlenmesinden 13 yıl önce komaya giren adamın karısı gelen sesle şoke oldu. Çin'in başkenti Pekin'de 13 yıl komada
kalan adam, mucizevi bir şekilde uyandı. Çin Günlüğü gazetesinde çıkan haberde, Pekin'de 13 yıl komada kalan adamın karısı
51 yaşındaki Yang Liying, eşinin 13 yıl önce kaza sonucu gaz zehirlenmesinin ardından komaya girdiğini belirterek, yıllardır
bitmeyen çabalarıyla kocasına baktığını ifade etti ve "Bir an bile onu bırakmayı düşünmedim, çünkü biz karı-kocayız" diye
konuştu. Yang, rutin ev işlerini yaparken aniden, tanıdığı bir sesin içeriden kendisini çağırdığını, koşarak içeriye gittiğinde eşinin
gözlerini açıp etrafına bakmaya çalıştığını gördüğünü söyledi. Yang, eşinin şu anda daha iyi olduğunu, ihtiyaçlarını dile
getirebildiğini ve kendi başına yemek yemeye başladığını kaydetti. 
Tatillerini Türkiye'de geçirmek için tur operatörleri Tour Plan ve Golden Tours'dan paket satın alan yaklaşık 7 bin Hollandalı ve
Belçikalı turistin rüyası, her 2 şirketin de iflas etmesiyle kabusa döndü. Türkiye pazarında uzmanlaşan tur operatörlerinden
müşterilere gönderilen kısa mesajda, "Üzgünüz, iflas ettik. Seyahatiniz iptal edildi" denildi.
İstiklal Caddesi'nde Alman bir turist kalbinden bıçaklandı. Cadde ortasında tartıştığı kişi tarafından kalbinden bıçaklanan turist
hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Gül, Devlet Denetleme Kurulu'ndan skandal kararlara imza atan Adli Tıp Kurumu'nun denetlenmesini istedi. Adli
tıp'ta son 3 yıldaki gelişmeler değerlendirilecek.
Manisa Valiliği, Manisa-Akhisar-Balıkesir yolundaki çalışmalar nedeniyle 4 gün boyunca yolun günde üç saat trafiğe
kapatılacağını duyurdu.
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Burdur'da 10 gün önce kenenin ısırdığı 70 yaşındaki çiftçi, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde
öldü.

İnsanoğlunun Ay'a adım atmasının 40'ıncı yıl dönümü. Ancak Rusya, ABD'nin Ay'a hiçbir zaman ayak basmadığını iddia ediyor.
Ay'a ilk kez ayak basan Neil Armstrong ise şimdiye kadar hiç yayınlanmamış fotoğraflar yayınlayarak tartışmaya son noktayı
koydu.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde 1994 yılında 12 kişinin, İç Güvenlik Tabur Komutanlığı içerisinde öldürülüp,
gömüldüğü iddiaları ardından Hakkari Baro Başkanı Necip Korkmaz öncülüğündeki 11 avukatın verdiği dilekçe işleme konuldu.
Şemdinli Savcısı Mustafa Dağlı, avukatlara kazının yarın sabah başlayacağını bildirdi.
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Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 5 arkadaş şişme botla denize açıldı... Eğlence kısa sürdü, esen sert rüzgarlar ve dalgalar sonucu
bot ters döndü... 5 arkadaştan 2'si boğuldu, bota tutunabilen 3 kişi kurtuldu... Kurtulanlar boğulan 2 arkadaşlarını kıyıya
çıkardı, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı... Ancak boğulan arkadaşları kurtulamadı... Kurtulanlar ise arkadaşlarının cesedine
sarılarak gözyaşı döktü...
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından Federal Liyakat Nişanı ile
onurlandırıldı.
YÖK bugünkü toplantısında katsayı puanı uygulamasını kaldırma kararı aldı. Üniversiteye girişte gelecek yıldan itibaren
uygulanmaya başlanacak yeni sistemde, tüm adaylar için aynı katsayı uygulanacak. Öğretmen lisesi mezunları ile meslek lisesi
mezunlarına ise alanlarıyla ilgili programları seçmeleri halinde ek katsayı verilecek.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde 1994 yılından bu yana haber alınamayan 12 kişinin, İç Güvenlik Tabur
Komutanlığı içerisinde öldürülerek gömüldüğü iddiaları üzerine, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bahadır Sakaoğlu ve Şemdinli
Savcısı Mustafa Dağlı gözetiminde kazı çalışması başlatıldı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, “Musa'nın Gülü” adlı kitapta yer verilen ifadelerle “kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu”
gerekçesiyle yazar Ergün Poyraz ile kitabın yayıncısı şirket ve yöneticisi aleyhinde açtığı 50 bin TL'lik manevi tazminat davası
reddedildi.
ŞIRNAK'ta arazi taraması yapan askerlerin geçiş güzergahına düşenen bir bombanın uzaktan kumanda ile patlaması sonucu 1
asker şehit oldu.
Kocaeli ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Teğmenler Sinan Efe Noyan, Alperen Erdoğan ve Faruk Akın
“silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan L.Ç. ise mahkeme
sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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Bugün polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Akyol'un savcıya verdiği ifadede "O gün bir Hıristiyan öldürmek
istiyordum, kiliseleri geziyordum, bu kişiyi gördüm öldürdüm" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. İbrahim Akyol'un "kasten adam
öldürmek" suçundan tutuklandı. Derleyenin notu: !?
Antalya'da, 14 yaşındaki genç kıza ağabeyi tecavüz etti, hamile kalan kız 6,5 aylık bebeğini teyzesinin vurduğu iğneler
sayesinde düşürdü, annesi ise bebeği alıp boş bir arsaya gömdü.Bunları öğrenen abla ise evden kaçıp küçük kardeşinin yaşadığı
dramı polise anlattı. Anne ve teyze gözaltında, ağabeyi ise aranıyor. Derleyenin notu: !?
3 muvazzaf subayın avukatları tutuklama kararının usulsüz olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünün Buham mezrasında 6 kişiyi öldüren baba ve iki oğlu yakalandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt dağıtım ve bayi satışlarına yönelik belirlediği “tavan fiyat”ı motorin ve kırsal
motorinde artırdı.
Tuzla'da bir banka şubesini soyan silahlı 2 kişi otomobille olay yerinden kaçtı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, yol kenarında taksi bekleyen bir kadını öptükten sonra omuzundaki çantasını çalarak kaçtığı
öne sürülen kişi ve arkadaşı yakalandı. Derleyenin notu: Kapkaç ama en azından öpmeyi ihmal etmemiş bu açıdan… 
Kayseri'deki trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen 6 ve 9 yaşlarındaki iki kardeş, otomobilin çarpması sonucu
yaşamını yitirdi. 
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Dışişleri Bakanlığı uluslar arası diplomaside büyük bir atağa geçiyor. 45 büyükelçiliğe yeni atamalar yapıldı.
Koç Holding, mesleki eğitim meselesinin, katsayı konusundan çok daha derin ve bütünsel çalışmaları fazlasıyla hak eden bir
mesele olduğunu belirterek, tüm paydaşları katsayı tartışmasının sona ermesini bir fırsat olarak görerek, meslek edinme,
ihtisaslaşma ve bu sayede istihdam sağlamasına yönelik stratejiler geliştirmeye davet etti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan deprem güçlendirme ve derz yenileme çalışmalarından sonra İstanbul'un en önemli
ulaşım akslarından olan Haliç Köprüsü'nde de güçlendirme çalışmaları başlatılıyor.
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Türk Hava Yolları'nın (THY) dün Paris-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi “Niğde" adlı yolcu uçağına kalkışından kısa bir
süre sonra yıldırım isabet ettiği öğrenildi.
Üsküdar sahilinde denizde bir adet lav silahı ile 2 poşet içerisinde mühimmat bulundu.
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Horizon-1 adlı Türk yük gemisinin Somali açıklarında deniz korsanları tarafından kaçırılması konusundaki iddialar bitmiyor. Bu
konudaki son iddianın kaynağı ise NATO. Horizon-1'in kaçırıldığına ilişkin yardım sinyalini verdiğinde, Gediz fırkateyni, Romen
gemisine eskortluk ettiğinden Horizon-1 gemisine yönelemedi. Bunun yerine sadece bir helikopteri olaya keşif için Horizon-1'in
olduğu yere gönderdi.
Bu arada NATO'da boş olan Yunan gemisi Navarinon'un derhal Horizon-1'in olduğu bölgeye gönderilmesi için çalışmalar başladı.
Ancak, NATO çevrelerinin iddiasına göre, tam bu anda Türk genelkurmayı devreye girdi. Genelkurmay NATO'dan, Yunan gemisi
Navarinon'un doğrudan Horizon-1'e yönelip, müdahale etmesi yerine, dönüp, Gediz fırkateyni'nin Romanya bandralı gemiye
eskort görevini üstlenmesini istedi.
Yunan gemisi gelene kadar, Gediz fırkateyni görev başında olduğundan, helikopter göndermek dışında, Horizon-1'e herhangi bir
müdahalede bulunamadı. Gediz ancak, Yunan gemisi Navarinon gelip Romen bandralı geminin eskortluğunu üzerine aldıktan
sonra rotasını Horizon-1'e yöneltip, bu geminin eskortluğunu üstlendi. Derleyenin notu:?
Çorum'un Dodurga ilçesi Belediye Başkanlığı yapan ancak 29 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilemeyen Mustafa Aydın, TESK
Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in yakın koruması oldu. Derleyenin notu: İlginç, sanırım böyle gelişmeler ancak Türkiye’de
yaşanır!
ANTALYA'da, Lozan Barış Antlaşması'nın 86'ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen ‘Lozan'dan Lozan'a' konu başlıklı bir panele
başkanlık eden Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, konuşmacılardan Prof. Dr. Ünsal Yavuz'a, ‘Lozan konferansının
ikinci bölümünde İsmet Paşa, komutan Kruse'e one minute demiş mi?' diye sordu. Bu soru, salondakileri kahkahaya boğdu.
Derleyenin notu: Aradaki fark, rahmetlilerin dünyaya “one minute” demiş olmaları!
İstanbul'un bazı ilçelerinde 26, 28, 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Baykal, yaklaşan TBMM Başkanlığı seçimleri için Köksal Toptan'ı desteklediklerini ve aday gösterilmezse kendi adaylarını
çıkaracaklarını açıkladı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucunda oluşan selde, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Selde tarım arazileri
ile bir köyün içme suyu şebekesi zarar gördü.
TÜRK Hava Yolları, Uşak-İstanbul seferlerini 31 Aralık 2009 tarihine kadar durdurdu. THY'nin internet sitesinden yapılan
açıklamada, haftada üç gün gidiş-dönüş olarak yapılan seferlerin, Uşak Havaalanındaki pist genişletme ve aydınlatma sisteminin
yeraltına alınması çalışmalarından dolayı durdurulduğu belirtildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt dağıtım ve bayi satışlarına yönelik belirlediği “tavan fiyat”ı kurşunsuz
benzin ve kırsal motorinde artırdı.
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İşadamı Halis Toprak'ın ilk eşi Ayşe Toprak'tan olan 7 çocuğu, babalarının 17 yaşında bir kız ile yaptığı evliliğin iptali için
savcıları göreve çağırdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Etiler Tamburi Ali Efendi Sokak'ta bulunan bir villaya kumar oynatıldığı
ihbarı üzerine baskın düzenledi. Baskında aralarında ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şarkıcı Mustafa Topaloğlu ve Gökhan
Güney'in de bulunduğu 27 kişi gözaltında alındı.
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Gazeteci-yazar Nezihe Araz, bugün İstanbul'da yaşama veda etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden (TGC) yapılan açıklamada,
TGC üyesi, Basın Şeref Kartı ve 2003 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Nezihe Araz'ın bugün İstanbul'da vefat ettiği
bildirildi.
DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in istifasından sonra, DSP'nin yeni Genel Başkanı seçilen Dr. Masum Türker'in de istenilen
başarıyı yakalayamamasının ardından DSP'de sular durulmaya başladı. Sel felaketi yaşayan Giresun'a ziyarette bulunan DSP'nin
Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit meydanlara inmeye başladı. Çizmelerini giyip Giresun'da ziyaretlerde bulunan Ecevit, uzun
süredir ortalarda görünmüyordu. Ecevit, Fiskobirlik yönetimine de sorunların çözümü için Ankara'da eylem yapmayı önerdi.

Dün İzmir'de haklarını arayan ve harç alınmasın diye protesto gösterisi yapan öğrenciler orantısız güç ile karşılaştı.
Hurriyet.com.tr bu haberi duyurduktan sonra Türkiye'de olaya karşı büyük tepkiler geldi. Buna rağmen, öğrenciler benzer bir
müdahaleye bugün İstanbul'da maruz kaldılar.
Erzincan'da, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya giden partililerin bulunduğu konvoyda yaşanan trafik
kazasında 1 kişi öldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir. Tarihin süzgecinden geçmiş, her türlü
felaketi aşmış ve varlığını devam ettiren büyük bir milletin devletidir. Çapulcularla pazarlığa oturamaz. Onları muhatap alamaz”
dedi. (…) “Türkiye Cumhuriyeti tutarsız, ilkesiz, işbirlikçi ve teslimiyetçi bir siyasi iktidar tarafından 6 yıl 8 ay 8 günden bu yana
yönetilmektedir” diyen Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyeti dışa bağımlılığın giderek arttığı bir ülke durumuna düşürülmüştür. Küresel
güçlerle yapılan senaryoların acımasızca sahnelendiği ülkemiz ağır sorunlarla yüz yüzedir. Birlik ve beraberliğimiz tahrip
edilmekte, bin yıllık kardeşliğimiz zedelenmekte. İşte Türkiye'yi yöneten AKP iktidarının ortaya koyduğu Türkiye görünümü
budur” dedi. (…) Bin yıllık kardeşliğin tahrip edilmek istendiğini anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “PKK terör örgütünü,
bu içeriğinden sıyırarak, siyasallaşma süreci içine çekerek, Türkiye'nin meselelerini çözdüğünü zannetmek, adını bölücü terör
olmaktan çıkartıp Kürt sorunu, Kürt açılımı haline dönüştürmek, bu ülkede yaşayan, Konya'da yaşayan, bu ülkenin batısında,
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doğusunda ve güney doğusunda yaşayan, Kürtçe konuşan kardeşlerimize hakarettir. Bin yıllık kardeşliği tahrip etmek demektir.
Bölücü terör başkadır, Güney Doğu Anadolu'nun az gelişmişlikten, bölgesel farklardan doğan sorunlarının gündeme taşınması
başkadır. Bölücü terörü Kürt sorunu haline dönüştürüp, 'Kürt açılımı' demek, PKK'nın etrafında, (bu ülkede Kürtçe konuşan
kardeşlerimizin hepsinin, tek bir örgütü vardır, o da PKK'dır) demektir. Bu hata olur, yanlış olur.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle 3 güvenlik görevlisi yaralandı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangında şu ana kadar 8 hektarlık alan zarar gördü.
İşadamı Halis Toprak'ın Eskişehir ve Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki fabrikalarında haciz işlemleri başlatıldı.
Samsun'da müteahhit Ali Kaya, 2 yıl önce yapımını tamamladığı Mescidi Aksa Camii'nin parasını alamadığı için haciz getirdi.
Müteahhit Kaya, alacağını tahsil edilemediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. 3'ncü Asliye Hukuk Mahkemesi müteahhidi
haklı buldu ve Mescidi Aksa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni 31 bin 56 TL ödemeye mahkum etti.

Erzurum'da 20 dakika süren sağanak yağış kent merkezini felç etti. Palandöken ilçesinin Yunus Emre Mahallesinde karşıdan
karşıya geçmek isteyen bir çocuk, annesinin elini bırakınca taşkın suya kapıldı.
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Astsubay Konsept 2010 adlı bir çalışma yürüten Genelkurmay Başkanlığı, astsubay çavuşların rütbelerinin isimlerini, "Erbey,
üstbey" şeklinde değiştiriyor. Değişiklik kararı astsubayların eğitim seviyelerinin yükselmesi üzerine alındı. Rütbe isimleri,
internet üzerinde tartışıldıktan sonra belirlendi.
Kütahya'da kendisini peygamber ilan eden Hatice Benlioğlu ile YÖK tarafından öğretim üyeliğinden ihraç edilen eşi Yrd. Doç. Dr.
Osman Nuri Benlioğlu, yargılandıkları ağır ceza mahkemesinde 25'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 4 kişi hakkında ise
beraat kararı çıktı.
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi yarın, Türkiye'yi AB Bakanlarına şikayet edecek.
KONYA'nın Beyşehir İlçesi'nde düğününe gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, yol kenarında park halinde bulunan traktöre
çarptıktan sonra otobüsle çarpıştı. Kazada, aynı aileden 5 kişi öldü.
ŞIRNAK'ın Büytüşşebep İlçesi'nde dün akşam 2 kişi, başlarına taşla vurulup göğüslerine birer kurşun sıkılarak öldürüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Mersin İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Recep Tayyip Erdoğan'ın
Cumhurbaşkanı olmak istediğini, milletvekilliğine aday olmayacağı açıklamasının aldatıcı olduğunu öne sürdü. Derleyenin notu:
Yani…
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki olaylardan dolayı, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bırakmak isteyen bir
gruba, güvenlik barikatını aşmak isteyince polisce müdahale edildi.
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Prof. Dr. İnalcık, Osmanlının Söğüt'te değil Yalova'da kurulduğunu resmen açıkladı. İnalcık'ın kanıtı ise 1302'de Yalova'da
kazanılan Bafeus Zaferi...Yalovalılar bayram yapıyor, Bilecikliler ise tepkili... Diğer tarihçilerin bu iddiayla ilgili ortaya atacakları
tezler ise merak konusu...
Türkiye'nin en kritik dönemlerinde kilit görevlerde bulunmuş emekli orgeneral Yamak vefat etti. Yamak Kıbrıs Barış Harekatı
öncesi gizli operasyonları yönetmiş, Körfez Savaşı zamanı Özal'ın danışmanlığını yapmıştı. Son olarak TBMM'de farklı partilerde
pek çok özel harpçi olduğunu açıklayarak gündeme damgasını vurmuştu.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçtiği sırada “metalci selamı” verdikleri
için “devlet büyüğüne saygısızlık” suçunu işledikleri gerekçesiyle bir süre gözaltına alınan gençlerden 2'si ile bir araya geldi.
PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte yakın televizyon ve internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Gül ve
Başbakan Erdoğan’ın dolaylı yollardan kendisine ricada bulunduklarını iddia etti. Öcalan, Ertuğrul Özkök’ün yazısıyla ilgili de,
"Ben eski ben değilim. Devlet de eski devlet değil. Geçmiş geçmişte kaldı" dedi. Sorunun her iki taraf için de silahla çözülme
dönemi artık geride kalmalı. Bu noktada PKK Türkiye’nin iç meselesi. Evet, PKK’nın bazı yapıları bizim bölgemiz içinde. Hatta
bizler PKK ile savaşmadığımız için suçlandık. Ancak, Nisan 2008’den itibaren yeni bir dönem başladı ve bu dönem beni çok
umutlandırıyor. Derleyenin notu: Memleketin anasını zaten bulunanlar ağlatıyor. Biliyorsunuz biriside gömlek değiştirmiş, eski
ben değilim iddiasında bulunmuştu!!!

Yüksek bir binadan 12 yaşındaki kızın başına kaplumbağa düşünce hayatı karardı. Çin'in Çongçing eyaletinde 12
yaşında bir kız çocuğu yüksek bir binadan kafasına kaplumbağa düşmesi sonucu hafızasını kaybetti.  
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, başta Kürt açılımı olmak üzere, ABD ile ilişkiler ve Kuzey Irak konusunda açıklamalar
yaptı. Cumhurbaşkanı Gül gazetecilerin ‘Kürt açılımı' konusundaki sorusu üzerine, “Mesele şu. Mesele Türkiye'nin
kendi sıkıntılarını, kendi problemlerini kendisinin çözme iradesidir. Türkiye'nin birçok meselesi vardır. Sadece
bahsettiğiniz mesele değil, birçok meselesi vardır. Sadece bahsettiğiniz mesele değildir. Bu meseleleri çözmek de
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bizim kendi inisiyatifimizle ne kadar çok gerçekleşirse, o kadar çok doğru olur. Bunlar da şu şekilde olacaktır:
Türkiye'nin kendi standartları toplu şekilde yükseltilince, problemler otomatik olarak zaten çözülecektir. Buna böyle
bakmak lazım. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin doğudan batıya, kuzeyden güneye
herkesin bu ülkeye olan aidiyetini pekiştirmek, herkesi kendi ülkesinde mesut, mutlu yapmak. Mesut, mutlu
olmanın yolları bir taraftan zenginlik olacak, ekonomik kalkınma söz konusu olacak ve herkes müreffeh olacak.
Diğer taraftan demokratik standartlar en yüksek seviyede olacak” diye konuştu.
Bursa'nın İznik İlçesi'nde iki yıl önce kaybolan ve 4 milyon liralık servete sahip olduğu iddia edilen 73 yaşındaki
Emine Ö. ve emlakçı eşi 82 yaşındaki Ahmet Refik Ö.'nün en küçük çocukları 48 yaşındaki Kenan Ö., anne babasını
servet için kaçırdığı iddiasıyla tutuklandı. Derleyenin notu: Para sen nelere kadirsin.
Karabük'te ameliyat edilen bir hastanın vücudunda 3 adet enjektör iğnesi unutulduğu iddiası üzerine hastane
yönetimince inceleme başlatıldı. Derleyenin notu: Olur böyle vakalar Türk doktoru bakar. 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), Adli Yargı Unvanlı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkındaki Kararnamesi
Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Kararname ile unvanlı 164 hakim ve savcının görev yeri değişti. Listede,
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ile “Ergenekon” soruşturmasında görevli ve kararname çalışmaları sırasında
isimleri sıkça gündeme gelen Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Mehmet Murat Yönder, Nihat Taşkın, Kasım
İlimoğlu, Ercan Şafak ve Mehmet Ali Pekgüzel yer almadı.

Uğur Ergan, Kuzey Irak'ta yapılan ve Barzani-Talabani ittifakının önemli oranda oy kaybettiği seçimlere Türkiye'nin
neden gözlemci gönderdiğinin perde arkasını yazdı... Konuyla ilgili diplomatik kaynaklar şu değerlendirmede
bulundu: “Türkiye'nin gözlemci göndermesine ilişkin talep Irak Yüksek Seçim Konseyi'nden geldi. Türkiye'nin
seçimlere gözlemci göndermesi ‘Bağımsız bir Kürdistan' anlayışını tanımak değildir. Zaten bölgesel yönetiminde
böyle bir talebi ve girişimi yoktur. Tek bağımsız bir Irak vardır. Ancak Irak'ın kendi iç anayasasındaki düzenleme
Irak'ın kendi iç işidir. Türkiye ile birlikte başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok başka ülke de seçimlere gözlemci
göndermiştir. Yanı başımızda yapılan seçimlere gözlemci göndermemiz kadar doğal bir şey olamaz. Unutmayalım ki
bu seçimler bölgede yaşayan Türkmenler, Asuriler ve diğer azınlık grupları açısından da çok önemlidir. Bu grupların
seçimlere ilişkin herhangi bir itirazının olup olmadığını bilmemiz gerekir. Ayrıca Türkiye, Irak Yüksek Seçim
Komisyonu'nun talebi ve BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) çağrısı üzerine geçen 31 Ocak'taki Irak yerel
seçimlerine de gözlemci göndermişti. Türk gözlemciler, Bağdat, Selahaddin, Kerbela, Babil, Basra, Anbar ve Diyala
kentlerinde görev yapmıştı. Seçimlerin yasalara ve demokratik kurallara uygun olup olmadığını izleyen yabancı
gözlemciler arasında özellikle Türkiye'nin de yer almasının istenmesi hem merkezi yönetimin, hem de bölgesel
yönetimin Türkiye'ye verdiği önemin ayrı bir göstergesidir.”
KARAMAN'da, 6'sı yabancı uyruklu 12 kişi domuz gribi şüphesiyle evlerinde gözlem altına alındı.
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Kurşunsuz benzin (95 oktan), motorin ve kırsal motorinin satış fiyatı litrede 1 kuruş arttı.
Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a mesaj gönderdiğine yönelik
haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde:
"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın terör örgütü elebaşısına dolaylı olarak mesaj
gönderip, ricada bulunduğu yolundaki haberler, gerçekle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır ve terör örgütü elebaşısının
avukatlarının iddiaları tümüyle asılsızdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BAŞBAKANLIK DA YALANLADI
Başbakan Basın Müşaviri Kemal Öztürk'ün iddialara ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde:
“Bugün bazı basın yayın organlarında, terör örgütü elebaşısının avukatlarına atfen, ‘Sayın Başbakanın kendisine dolaylı mesaj
gönderdiği ve ricada bulunduğuna' dair bazı asılsız iddialar yer almıştır.
Sayın Başbakan, başta PKK olmak üzere hiçbir terör örgütüne ne dolaylı, ne de basın aracılığı ile hiçbir mesaj göndermemiş,
hiçbir ricada bulunmamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na yönelik bu sözler tümüyle yalan ve iftiradır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
28

Temmuz

2009

19 Temmuz'da uygulanmaya başlanan geniş kapsamlı sigara içme yasağı sonrası, Türk insanı ilginç yöntemler geliştirmeye
başladı. Bu yöntemlerin en ilginci ise, "hortumlu çözüm" oldu. 
Darüşşafaka-Hacıosman arasında kazı çalışmaları sona eren metronun tünel birleşmeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş'ın katıldığı törenle yapıldı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, sınır açılmadığı sürece, Türkiye'nin 2010 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda
Ermenistan ile yapacağı maçı izlemeye gitmeyeceğini açıkladı.
ISPARTA'da, 30 Kasım 2007´de 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili açılan kamu davasının ilk duruşması Isparta
Ağır Ceza Mahkemesi´nde başladı. Davada Atlas Jet seferini yapan World Focus Hava Yollarında görev yapan üst düzey ve
teknik personelden oluşan 10 kişi sanık olarak yargılanıyor.
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Amirallere suikast iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında göz altına alınan teğmen Tarık A. tutuklandı.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek ve yüksek yargıdan gelen 9 üye tarafından yapılan ortak
açıklamada, “HSYK'nın devam eden dava (Ergenekon) ile ilgili yargı bağımsızlığının korunması amacıyla azami hassiyeti
gösterdiği” ifade edilerek, “Bir kısım basında haksız bir şekilde yer aldığı gibi, HSYK'nın davaya bakan mahkemenin başkan ve
üyeleriyle ilgili herhangi bir düşünce, öneri ve tasarrufu başından beri olmamıştır” denildi. Açıklamada, HSYK Başkanvekili
Özbek'in yanı sıra Suna Türkoğlu, Ali Suat Ertosun, Musa Tekin, O.Cem Erbük, Coşkun Öztürk, F.Anıl Genç, Feyzi Altınok, H.
Ceyda Kerman ve Ayşe Albayrak Doğan'ın imzası yer aldı.
Küresel bazda olumlu bilançoların sağladığı kaynakları daha riskli, yüksek getirili varlıklara yöneltme eğilimiyle doların değer
kaybı sürüyor. Gelişmeler karşısında içeride de değer kaybeden ve bankalararası piyasada 1,47'nin de altına inen dolar,
1,4675'le 30 Ekim 2008'den beri en düşük düzeye geriledi.
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde, orta şiddette deprem meydana geldi.
Sivasspor, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'nın Anderlecht takımına 5-0 mağlup
oldu ve turu zora soktu.
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ANTALYA'da küçük oğluyla birlikte dilencilik yapan kadını takip eden MOBESE kameraları, topladıkları paraları döviz bürosunda
Dolar ve Euro'ya çevirdiklerini ortaya çıkardı. Derleyenin notu: “Benim” memurum, “benim” valim işini bilirde… “Benim”
dilencim işini bilmez mi?
MANİSA’nın Saruhanlı İlçesi’ne bağlı Kumkuyucak Beldesi’ndeki bir meyhanede, işletme sahiplerinin sigara içen grubu uyarması
üzerine silahlar konuştu.
Ülkelerin ekonomik durumları ile ilgili uyarılar yapmasına alışık olduğumuz Dünya Bankası, 6-7 Ekim'de İstanbul'da
gerçekleştirilecek olan IMF-DB toplantıları sırasında göstericilere yumuşak davranılmasını istedi. DB, polisin biber gazı
kullanmasını da istemiyor.
MARDİN'de Anavatan Partisi'nde var olduğu öne sürülen olumsuzluklara tepki göstermek amacıyla il yönetiminin yanı sıra 6 ilçe,
26 belde yöneticileri topluca istifa etti.
TOKAT'ın Reşadiye İlçesi'nde hastaneye giden 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil, Kelkit Çayı'na uçtu. Araçta bulunan 5 kişiden
kurtulan olmadı.
Adalet Bakanlığı Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında teftiş başlattı. Sincan Ağır Ceza mahkemesi 'Kayıp Trilyon' davası ile
ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yargılanabileceği yönünde karar vermişti. Derleyenin notu: Olacağı buydu ama bir
gün, elbet bir gün!
İranlı bir işadamını temsil ettiğini öne süren bir avukatın açıkladıkları Ankara'yı karıştırdı. Avukatın iddiasına göre, hükümetin
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çıkardığı Vergi Barışı kapsamında 18,5 milyar dolarını TIR'la Türkiye'ye gönderen İranlı işadamının parası buharlaştı.
Türk edebiyatının büyük kaybı... Yazar Demirtaş Ceyhun yaşama veda etti. Usta yazar bir süredir Alman Hastanesi'nde tedavi
görüyordu.
Silivri Celaliye TEM yolu üzerinde meydana gelen kazada 20 araç birbirine girdi.
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LİBYA lideri Kaddafi'nin iki oğlu lüks bir motor yatla Yunan adalarından Bodrum'a geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında ağırladığı Macaristan'ın Honved takımını 5-1 mağlup etti.
Yargıtay tarafından 2. kez bozulan, 1980 yılında öldürülen DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin
yargılanan Ünal Osman Ağaoğlu için 3. kez beraat kararı verildi.
Memur maaşlarında aylıklara yapılan zam sonrası en düşük memur emekli maaşı ek ödemeyle birlikte 842,82 lira oldu.
GÜMÜŞHANE'nin Kürtün İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı yayayı ambulansa taşımaya yardım etme bahanesiyle yaklaşan hırsız, cep telefonunu çaldı.
Hırsızlık ve kovalamaca anı saniye saniye görüntülendi.
KKTC Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da Merkez Orduevinde resepsiyon verildi. Resepsiyonda Genelkurmay Başkanı
Orgeneral İlker Başbuğ, son dönemdeki gelişmelerle ilgili olarak ´Mesaj vermemiz gerekirse veririz´ dedi.
Denizli Belediyesi'nin 6 engelli ve 4 eski hükümlüyü iş sahibi yapmak için yaptığı duyuruya Türkiye genelinden 5
bin 695 kişi başvurdu.
Yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin ihracatı 47.7, ithalatı ise 62.3 milyar dolar oldu. Derleyenin notu: AB(D) AKP’yi nasıl
desteklemesin. 14,6 Milyar Dolar adamların cebine sırf Türkiye’ye yaptıkları ticaretten giriyor, borsa işlemleri falan çabası. Bu
not 23.11.2010 gününde yazılmıştır. Bu sabah haberlerde yer alan ET sıkıntısı; kurban bayramının hemen ardını yaşamamıza
rağmen artan et fiyatları ile ilgilidir. AKP iktidarı canlı hayvan üreticilerinin sıkıntılarını gidermek yerine, canlı hayvan ithalat
kolaycılığına başvurmuştur. Ancak Türk halkı ithal hayvanlara rağbet göstermemektedir, nedenlerinden biride damak tadı olsa
gerek. Düşünüyorum da bu konuda hassasiyet gösteren halkımız teknoloji, moda ve buna benzer konularda da hassasiyet
gösterip YERLI MAL tüketimine yönelse, yönelmekle kalmayıp Türk üreticisini kalite kontrol mekanizmasını geliştirmeye teşvik
ve mecbur etse bu ülkede neler olmaz. AKP hükümetinin bu sıkıntıyı gidermek için giriştikleri beyhude çabaları hayretle
izlemekteyim!
Başbakanlık Kıbrıs İşler Başmüşavirliğinden, halen ziyaretçi izni, ikamet izni, iş kurma izni veya çalışma izni bitmiş olmasına
rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC)ayrılmayan yabancı uyruklu kişilerin, 17 Eylül 2009 tarihine kadar bin 190
Türk Lirası ödemek şartı ile bu ülkeden ayrılabileceği bildirildi.
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Aden Körfezi'nde SAT Komandolarınin operasyonu sonucu 7 korsan etkisiz hale getirildi.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerini sert sözlerle uyarmasına neden olan AKP Hakkari Milletvekili
Rüstem Zeydan'ın ardından bugün de, AKP Mardin Milletvekili Mehmet Halit Demir, PKK çizgisinde yayın yapan Roj
TV yayınına telefonla katıldı. Demir, “Sorunun çözümüne katkı sunacak aktörlerin dikkate alınması lazım” dedi.
ESKİ Başbakanlardan Necmettin Erbakan, AKP'ye destek veren vatandaşları fena haşladı. Erbakan “Bu zihniyetleri
nasıl oluyor da destekliyorsunuz arkadaşlar. Bu sözleri söyleyenlerin arkasından nasıl gidersiniz? Bu ne hayret
edilecek bir manzara. Bu ne şuursuzluktur'' dedi.
Dişhekimleri Odası Başkanı'na kesik köpek başı gönderdiler.Ofisinin kapısının önüne bırakılan koliden köpek başı çıkan Mustafa
Düğencioğlu'nun tehditler aldığı öğrenildi. Derleyenin notu: ???
1

Ağustos

2009
TOKAT'ın Reşadiye İlçesi yakınlarında Kelkit Çayı'na uçan otomobilde 1'i çocuk 5 kişinin öldüğü bildirildi. 2 önce de yine aynı
yerde 5 kiş daha yaşamını yitirmişti. Kelkit Çayı, 2 günde 10 kişiye mezar oldu.
ABD'de internetten müzik dosyası indirdiği ve paylaştığı için telif hakları yasasını ihlal ettiğine karar verilen bir üniversite
öğrencisi, 4 plak şirketine 675 bin dolar ödemeye mahkum edildi. 
Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Cinel, kentte yaşanan sel felaketinin ardından, selden zarar görenler için yardım
hesabı açıldığını bildirdi.

ERCİYES Dağı'nda bulunan 5 kilo 850 gram ağırlığındaki mantarın Ziraat Fakültesi ve Tarım Müdürlüğü'nde incelenmesi istendi.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’da bir öğlen yemeğinde ağırladığı ve aralarında The Coca-Cola Company CEO’su
Muhtar Kent’in de bulunduğu 4 şirketin CEO’sundan yemek parasını aldığı ortaya çıktı. Bu ilginç olay, Obama’nın ABD’nin önde
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gelen dört şirketinin CEO’larıyla birlikte 25 Haziran’da yediği öğlen yemeğinde gerçekleşti. ABD’li dört şirketin CEO’ları
Obama’yla Oval Ofis’in hemen yanındaki özel yemek odasında biraraya geldi. Dört CEO’dan kredi kartlarının numaralarını
isteyerek yemeğin parasını ödeten Beyaz Saray çalışanları, protokol kurallarında bir ilke imza attı. Derleyenin notu: Bizde olsa
birde adamların cebine para koyardık…
Cizre’de görev yaptığı dönemdeki faili meçhullerle ilgili hakkında 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Albay Cemal
Temizöz’le ilgili iddianamede tanık sıfatıyla ifadesi yer alan Mehmet Nuri Binzet, değişik ağızlardan duyduğu birçok olayı
anlattığını belirterek, ifadesini geri çekti. Binzet, "Hayat, ne olursa olsun iftira ile aslı olmayan atıflarla hiç kimsenin zarar
görmesine değmez" dedi.
Yüksek Askeri Şura, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda toplandı.
ABD'nin göbeğinde yaşıyorlar. Elektrik, telefon, televizyon, otomobil kullanmıyorlar. ABD'nin göbeğinde ilkel yaşamlarından
vazgeçmiyorlar. En önemli işleri ise "çoğalmak". "Çok çocuk sahibi olma" politikalarıyla ABD'nin en hızlı artan alt topluluğu
oldular. İşte Amişler, Kraybill, ülkedeki diğer etnik ve dini toplulukların nüfus planlaması yaptığını, Amişlerin ise son 20 yılda
“çok çocuk sahibi olma” politikası izlediğini belirterek, toplulukta her ailenin ortalama 5-6 çocuk sahibi olduğunu kaydetti.
Derleyenin notu: Aman Recep Tayyip duymasın!  Almanca'nın farklı bir aksanıyla konuşan ve anadillerini 200 yıla yakın
süredir bulundukları Amerika kıtasında da kullanmayı sürdüren topluluk, çocuklarını ilköğretimin ardından okula göndermiyor.
Derleyenin notu: Bana bir seyler hatırlatıyor ama… Son 20 yılda çok hızlı şekilde büyüyen ve ABD'de 27, Kanada'da ise 2
eyalete yayılan Amişler topluluğunun son olarak yerleştiği şehirlerden biri de ABD'nin Kanada sınırında bulunan Maine eyaletine
bağlı Smyrna oldu. Adını İzmir'in eski adı olan Smyrna'dan alan kente, ilk Amişler 1996 yılında yerleşmeye başladı. Ülkenin
farklı şehirlerinden gelerek Smyrna'ya yerleşen grupların hızla artmasıyla bu kentteki Amiş nüfusu 200'e yaklaştı.
1830 yılında kurulan şehri, kültürlerini yaşatacak ve tarımla uğraşmalarına olanak tanıyacak yer arayışları sonunda seçen Amiş
aileleri, burada kurdukları 10'un üzerinde fabrikada işledikleri ürünleri ABD iç piyasasında satarak geçimlerini sağlıyorlar.
Sonunda bu da oldu. Cenazeler bile "üst aramada" kullanılan cihazlarla tarandı. İnanılmaz ama gerçek olay, başkent Bağdat'ı
dün sarsan korkunç saldırılardan sonra gerçekleşti. Bağdat'ta Şiilere ait 5 camiye dün düzenlenen bombalı saldırıda 27 kişi
ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. Saldırılar, cuma namazı sırasında Şiilere ait 5 camiye eş zamanlı olarak düzenlenmişti.
71 yaşındaki Halis Toprak'ın 17 yaşındaki bir kızla evlenmesi Türkiye'de haftalardır konuşuluyor tartışılıyor. Toprak, dün katıldığı
FOX TV Ana Haber Bülteni'nde İrfan Değirmenci'nin sorularını yanıtlarken, ilk eşi Ayşe Hanım ile ilgili “O çok ahlaklıdır gençle
evlenmez” dedi.
ŞANLIURFA'da, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Şanlıurfa Çocuk Yuvası'nda kalan 16
yaşındaki Betül Yastirmak, üçüncü kattan atlayarak yaşamına son verdi. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt dağıtım ve bayi satışlarına yönelik belirlediği “tavan fiyat”ı kurşunsuz
benzinde 1 kuruş artırdı. Böylece akaryakıt fiyatları, EPDK'nın tavan fiyat uygulamasının ardından kısmi bir düşüş gösterse de,
son dönemde gelen zamlarla uygulama öncesi düzeyinin üzerine çıktı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Bursa İl Kongresi'ne katıldı. “Sözde aydın olarak her gün televizyonlarda
demokratikleşme süreci adı altında Türkiye'nin bölünmesine katkı sağlayan, zehir saçan konuşmaları dinlemekten bu millet
usanmıştır (…) Anlaşılıyor ki, demokratikleşmeyi sık sık tekrarlayanlar, Türkiye'de, kimlik ayrımcılığını körükleyen, etnik terörü
cesaretlendiren tarihi bir hatayı işliyorlar veya bunlara yandaşlık yapıyorlardır (…) Türkiye'nin varolan meseleleri, gittikçe
derinleşerek, Türk milletinin geleceğini ambargo altına almaktadır” diyen Bahçeli, söz konusu durumu “AKP iktidarının eseri”
olarak değerlendirdi.
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Ayasofya'nın altındaki yaklaşık 1700 yıllık sırların, efsanelerin peşine düşen belgeselci Göksel Gülensoy, iki dalgıç ve dört
mağaracıyla bugüne kadar girilmemiş mekânlara ulaştı. Dalgıçlar, sarnıçların Yerebatan ve Topkapı Sarayı'yla bağlantılarını
araştırdı. Mağaracılar Tekfur Sarayı'ndan, Adalar'a uzandığı rivayet edilen gizli geçitleri bulmaya çalıştı. Çekimine 1998'de
başlanan belgesel, bütçe, resmi izinler ve müzede sürdürülen restorasyon çalışmasının çıkardığı engeller nedeniyle ancak
tamamlanabildi. 50 dakikalık “Ayasofya'nın Derinliklerinde”, sonbahardan itibaren uluslararası yarışmalara katılacak.
Sabancı Suikastı tetikçisi Mustafa Duyar, Türkiye'nin gündemine yıllar sonra yine oturdu.
Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Saat 19.42'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki
deprem Bandırma ilçe merkezinde de hissedildi
KONYA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait 81 işyerinin bulunduğu Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali'nde çıkan ve 4.5 saatte
kontrol altına alınabilen yangında 20 işyeri kül oldu, 10 işyeri hasar gördü.
RİZE'nin İkizdere lçesinin Anzer yaylasında üretilen dünyaca ünlü Anzer balının geçen yıl 480 TL olan kilo fiyatı yüzde 4.5 artışla
500 TL olarak belirlendi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Antalya Havalimanı'ndan 12:56'da İsviçre'nin Zurih kentine gitmek üzere havalanan yolcu uçağının sol motoru alev aldı. Motor
kalkıştan bir süre sonra havada alev alırken 7 mürettebat, biri bebek 206 yolcusu bulunan Boeing 752 tipi uçak 13. 19'da
havalimanına acil yaptı iniş yaptı..
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, ailesinin maddi durumu yetersiz olması nedeniyle, okuldan almaya karar verdiği liseli Emine,
arkadaşının bilgisayarından ilçe kaymakamına gönderdiği elektronik postayla yeniden okullu oldu. 
İşkembe zarı içine bulgur, üzüm, fıstık ve ince doğranmış sakatatlar konularak yapılan Haggis adlı yemek İngilizler ile İskoçları
karşı karşıya getirdi. Kıbrıs Rum kesimi baklavanın milli tatlıları olduğunu iddia ederek Avrupa Birliği patent kurumuna
başvurmuştu. Rum kesimi aynı şeyi geçen hafta helim peyniri için de yaptı. Bu günlerde Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında
helim peyniri kimin tartışması yaşanırken, benzer bir tartışmada İngiltere'de gündemi meşgul ediyor. Derleyenin notu: Keşke
tüm dertlerimiz bunlar gibi olsa…
ADANA'da ailesiyle piknik yaparken maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 9 yaşındaki Akif Can Yıldız'ın katilinin bulunması
için 250 polis olayın meydana geldiği alanda boş kovan aradı.  Derleyenin notu: Hiç unutmam böyle bir maganda olayını 17
yaşındayken yaşadım. Şile sahillerinde kamp yapıyorduk, deniz kenarında bir patlama duymamla birlikte bir kaç adım yanımda
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saçmalar kuma saplandı. Sözüm ona “avcıyı” yakalayamadık!
Kadıköy'de bir kişi, misyonerlik yaptığını iddia ettiği adamı bıçakla rehin aldı. Elindeki Türk bayrağının birini rehin aldığı kişinin
başına geçirdi. Polis saatlerce uğraştı ve rehine dehşet sona erdi.
Bu arada Gaziosmanpaşa'da ise trafikte 3 araç birbirine girdi. Kaza sonucu 1 kiş hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, ailesiyle tatil yapan 9 yaşındaki Emre Kılıçarslan, önceki akşam saatlerinde denize girmek için
ailesinin yanından ayrıldı, ancak bir daha dönmedi. Küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu, 2009 yılı temmuz ayı ve yıllık enflasyon verilerini açıkladı. TUİK verilerine göre TÜFE temmuz ayında
yüzde 0.25 artarken, ÜFE yüzde 0.71 azaldı. Açıklanan rakamlarla yıllık TÜFE artışı yüzde 5.39 olurken ÜFE'deki yıllık azalış
yüzde 3.75 oldu. Yılın yedi ayında TÜFE yüzde 2,08, ÜFE yüzde 2,54 oranında artış gösterdi. Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık
ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,52 üretici fiyatlarında yüzde 5,47 düzeyinde gerçekleşti.
7'NCİ Cumhurbaşkanı Kenan Evren Bodrum Yalıkavak'daki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Evren'in yoğun
bakıma alındığı, kendisine kan verildiği öğrenildi.
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EGE Denizi'nin iki yakasını bir araya getiren İzmir- Atina arası direk uçuşlar 18 yıl aradan sonra yeniden başladı. İzmir'den
Atina'ya Sun Express tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşa, belediye başkanları, meslek odalarının başkanları, sivil toplum örgütü
temsilcileri, turizmciler ve medya temsilcileri katıldı. Eylül ayından itibaren THY ve Pegasus'un da seferleriyle, haftanın her günü
İzmir- Atina arasında direk hava köprüsü kurulmuş olacak.
"İrtica planı" çalışmasıyla YAŞ'ın en tartışmalı ismi olan Kurmay Albay Dursun Çiçek için TSK özel bir açıklama yaptı. "AKP ve
Fetullah Gülen'i bitirme planı" çalışmasıyla basının gündemine oturan Kurmay Albay Dursun Çiçek için YAŞ'tan süpriz çıkmadı.
Daha önce 2 defa "temdit" alarak beklemeye çekilen Çiçek'in bu durumu süpriz olmadı. Ancak asıl sürpriz Genelkurmay'ın
Çiçek'e özel bir açıklama yapması oldu.
TSK özel bir açıklama yaparak Çiçek'in terfi ettirilmeme sebebinin boş tuğamiral rütbesinin bulunmaması olduğunu bildirdi:
"Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun ÇİÇEK’in terfiine ilişkin basında muhtelif haberler çıkmış ve Yüksek Askerî Şûra çalışması
sonuçları açıklandıktan sonra da çeşitli sorular tevcih edilmiştir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda sadece bir adet deniz piyade amiral kadrosu mevcut olup, bu kadroya 2008 yılında bir terfi
yapılarak atama yapılmıştır. Bu nedenle, boş kadro olmadığından bu yıl deniz piyade için kontenjan ayrılmamış; dolayısıyla bu
sınıf mensupları Yüksek Askerî Şûra’da değerlendirilmemiştir."
Genelkurmay'daki çalışma süresi dolan Çiçek'in kuvvette görevlendirileceği öğrenildi.
Meteoroloji uyarıyor. Sıcak hava kavuracak. Karadeniz hariç tüm bölgeler sıcak havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıklar çeşitli
illerde 40 dereceyi bulacak.
Piliç eti fiyatlarına ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldı. Poşette satılan bütün pilicin kilosu 6 TL, piliç pirzolanın kilosu 11 TL
ve kanatın kilosu ise 13 TL oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın, "İDO'yu blok olarak satacağız, Avrupa ve Körfez ülkelerinden
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birçok talip var" demesine rağmen, İDO'nun "Kabotaj Yasası" gereği yabancılara satılamayacağı ortaya çıktı. Derleyenin notu:
Allaha çok şükür!

İkinci Dünya Savaşı'nda mücadele sadece cephede verilmiyor aynı zamanda karşılıklı büyük bir propaganda da yürütülüyordu.
Derleyenin notu: Bu haberi okuduğumda aklıma nedense AKP geldi. Birçok resim arasından bunu sizin için seçtim. Seçtim ve
soruyorum: Pirinç, et, iş vs. sıkıntıları ve Hitler döneminde yaşanan baskılara benzer Türkiye’de yaşayarak izlediğimiz
uygulamalar sizde de bir çağrışım yaratıyor mu?
Asrın korkunç hastalıklarından biri olan AİDS, bilim adamlarının tüm çabalarına rağmen engellenemiyor, aksine gelişmeye,
insanları hasta etmeye devam ediyor. Üstelik şimdi, AIDS'e yol açan HIV virüsünün yeni bir türü daha ortaya çıktı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda son dönemlerde yaşanan hareket baş döndürüyor. Ekonomideki tedirginliğe inat endeks
her geçen gün tırmanırken, özellikle bazı hisselerde inanılmaz bir kazanç oluştu. Yeni yıla ekonomik krizin ağır etkisi altında
başlayan borsa, mart ayına kadar ağırlıklı olarak düşüş yönünde hareket etti. Martta 22 bin 500 sınırına kadar gerileyen borsa
daha sonra yurtdışı piyasaların desteği ve ekonomiye ilişkin öngörülen iyileşmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Aylardır soluksuz bir
şekilde yükselen borsada yılın başından bu yana elde edilen kazanç ise yüzde 65'e ulaştı.
„1 Haziran 2009’da savunmamı yaptım. Savunmamda da belirttiğim gibi en büyük suçum türban sabıkam.
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Üniversitede açık ve kapalı alanda türban takılmasını yasaklamıştım. Bu nedenle 2 kez TBMM’de sorgulandım ve
aklandım. Türban kararı nedeniyle Danıştay hákimini katledenlerle aynı salonda yargılanmaktayım. Bu, bana
vereceğiniz idam cezasından daha ağır bir cezadır.“ SİLİVRİ Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nun yanına yapılan yeni
duruşma salonunda 52 gün aradan sonra başlayan Ergenekon ana davası, Danıştay suikastı davasının 3 sanığı da salonda
bulunduğundan gergin geçti. Danıştay davasının Ergenekon ile birleştirilmesini eleştiren İP Genel Başkanı Doğu Perinçek ile
Muzaffer Tekin’in de aralarında bulunduğu 5 sanık, avukatları ve duruşmayı izleyen İP’liler salonu terk etti. Tutuksuz sanık
Kemal Alemdaroğlu ise Danıştay Suikastı Dosyası sanıkları ile aynı salonda bulunmanın kendisi için idam
cezasından daha ağır olduğunu söyledi.
Rum komandolardan Türk katliamı itirafı Rum yazar Panikos Neokleus’un Kıbrıs Barış Harekátı sırasında askerlik yapan Rumların
anılarını derlediği "Kıbrıs’ta 1974’te göz ardı edilenler" adlı kitap, savaşta yaşanan korkunç bir katliamın itirafına da sahne oldu.
Tiyatrocu Atilla Olgaç’ın "Rum esir öldürdüm" sözleri üzerine Türkiye’yi AB’ye şikáyet eden Rumların o vahşeti yaşayan
komandoları, 20 Temmuz 1974 gecesi Doğruyol mevzilerinde esir alınan 20 kadar Türk mücahidin canlı canlı uçurumdan atıldığı
baskına katıldıklarını söyledi.
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçiminin ilk turunda adaylar, üçte iki çoğunluğa (367) ulaşamadı. İlk tur oylamanın en
büyük sürprizi ise, seçime bağımsız aday olarak katılan Kamer Genç'in 11 oy alması oldu.
Diyarbakır'da DTP'ye yakınlığıyla bilinen Yurtsever Demokratik Gençlik yapılanmasının düzenlediği ‘Yola gelin' yürüyüşünde
olaylar çıktı.
KARADENİZ sahillerindeki plajlarda, alınan tüm önlemlere rağmen özellikle sıkça görülen boğulma olaylarının nedenlerinin
başında pek bilinmeyen 'rip akıntıları' geliyor. Çok iyi yüzme bilenleri bile denizin derinliklerine çeken, saatte 70 kilometre hızla
hereket eden bu sinsi ve çok güçlü akıntı, çok sığ olan plajlarda da görülüyor. RİP AKINTISI NEDİR:
Kıyıya ulaşan dalgaların etkisine tepki nedeniyle oluşur. Kıyıya ulaşan suların tekrar denize dönmeleri sırasında meydana gelir.
Pek çok plajda bu oluşum bazı bölgelerde kıyıya dik bir şekilde meydana gelir. Rip akıntısı ancak yüksekten bakıldığında dikkatli
gözle anlaşılır. Bu bölgede suyun rengi çevresindeki su rengine oranla daha koyudur. Bu bölgede derinlik artar. Yüzey çevresi,
denizin yüzeyine göre daha kırışıktır.
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Sabit, aniden oluşan ve gizli olmak üzere değişik türleri bulunan rip akıntılarında sahile gelen dalga geri dönerken çık hızlı bir
şekilde hareket ettiğinden, çok iyi yüzme bilen kişi bile bu akıntıya karşı koyamaz.
Uzmanlar dize kadar gelen sığ suda bile aniden oluşabilecek rip akıntısına yakalananların paniğe kapılmamalarını, sahile doğru
değil sahile paralel olarak yüzülmesi gerektiği, rip akıntısının bulunduğu alandan ancak bu şekilde çıkılabileceği uyarısında
bulunuyor.

MİT Açıklaması: Ergenekon şemasının düzenlenmesinde hiçbir katkımız yoktur.

Mars'ta, yüksek çözünürlüklü kameralarla çekilen görüntülerde tesadüf eseri ortaya çıkan dikilitaş biçimindeki gizemli bir kaya,
tüm dünyadaki komplo teorisyenlerini heyecanlandırdı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesini belirleyen Yüksek Askeri şura tamamlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
tarafından onaylanan kararlar 2014'e kadar komuta kademesini de şekillendirdi. İrticadan 3 personel ihraç edildi.
İŞTE TERFİLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Sıra Rütbesi

Adı
Soyadı

Bulunduğu Görev
Yeri
GENELKURMAY II
NCİ
BAŞKANLIĞINDAN

1

2

ORGENERAL

ORGENERAL

HASAN
IĞSIZ

ASLAN
GÜNER

ANKARA

KARA KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI
KURMAY
BAŞKANLIĞINDAN
ANKARA

7'NCİ KOLORDU
KOMUTANLIĞINDAN
3

4

KORGENERAL

BEKİR
KALYONCU

KORGENERAL HÜSEYİN

Atandığı Görev Yeri
1'İNCİ ORDU
KOMUTANLIĞINA
İSTANBUL

GENELKURMAY II NCİ
BAŞKANLIĞINA
ANKARA

KARA KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI
KURMAY
BAŞKANLIĞINA

DİYARBAKIR
ANKARA

GENELKURMAY

HARP AKADEMİLERİ

635

NUSRET
TAŞDELER

GENEL PLAN VE
KOMUTANLIĞINA
PRENSİPLER
BAŞKANLIĞINDAN YENİLEVENT/İSTANBUL
ANKARA

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Sıra

1

2

Rütbesi

ORAMİRAL

KORAMİRAL

Adı
Soyadı

EŞREF
UĞUR
YİĞİT

EMİN
MURAT
BİLGEL

Bulunduğu Görev
Yeri

Atandığı Görev Yeri

DONANMA
KOMUTANLIĞINDAN

DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞINA

GÖLCÜK/KOCAELİ

ANKARA

DENİZ KUVVETLERİ
KOMUTANLIĞI
KURMAY
BAŞKANLIĞINDAN

DONANMA
KOMUTANLIĞINA
GÖLCÜK/KOCAELİ

ANKARA

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Sıra

Rütbesi

Adı
Soyadı

Bulunduğu Görev
Yeri

Atandığı Görev Yeri

1

ORGENERAL

HASAN
AKSAY

HARP AKADEMİLERİ

HAVA KUVVETLERİ
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2

KORGENERAL

BİLGİN
BALANLI

KOMUTANLIĞINDAN

KOMUTANLIĞINA

İSTANBUL

ANKARA

1'İNCİ HAVA
KUVVETİ VE 6'NCI
BİRLEŞTİRİLMİŞ
GENELKURMAY II NCİ
HAVA HAREKÂT
BAŞKAN
MERKEZİ (CAOC)
YARDIMCILIĞINA
KOMUTANLIĞINDAN
ESKİŞEHİR
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ANKARA

ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından sokak hayvanlarının yaz sıcağında susuz
kalmaması için başlattığı ‘Bir kap su' adlı kampanyaya destek verdi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 3. Ergenekon iddianamesini kabul etti. Genelkurmay eski Başkanı Org. Hilmi Özkök'ün
Ergenekon davasını yürüten savcılara verdiği ifade de iddianamede yer aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “DTP diyalog başlatmanın mutluluğu içerisinde, Sayın Başbakan da 15 Ağustosta 25. yıl
dönümü münasebetiyle terörist başının yol haritasının krokisini elde etme gayreti içerisinde olmuştur” dedi.
Nevşehir'in Gülşehir İlçesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi
öldü, 13 kişi yaralandı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında hazırlanan üçüncü iddianameyi kabul eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk
duruşmanın 7 Eylül 2009 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, tensiple birlikte tutuklu sanıklardan eski 19 Mayıs
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ferit Bernay ile Muhterem Bağcı'nın tahliyesine karar verdi.
Mehmet Ali Şahin üçüncü tur oylamada Meclis Başkanı seçildi. Şahin 338 oy alarak yeni başkan oldu. Şahin, AKP'nin meclisteki
sandalye sayısı olan 338'i bulmasına rağmen kulislerde bazı AKP'li milletvekillerinin Şahin'e oy vermediği iddia edildi.
Erdoğan- Türk görüşmesi 1 saat sürdü. Toplantının ardından beklenen basın açıklaması Türk'ten geldi. Erdoğan ile kameraların
karşısına çıkmadılar. Ayrı ayrı açıklamalar yaptılar.
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İkinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanığı Adil Serdar Saçan, “Sihirbaz David Copperfield gelse beni buraya sokamazdı. Ama
11 aydır burada tutuyorsunuz tebrik ederim. Hiç ağlamadım, ağlamayacağım da... Tahliye istemiyorum” diye konuştu.
Rusya ile Türkiye arasında çeşitli konularda 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Protokolleri Türkiye ve Rusya'dan ilgili devlet
adamları imzaladı. İmza töreninin ardından Başbakan Erdoğan, Rusya Başbakanı Putin basın açıklaması yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın uygulamaya koyduğu 'güven timi' projesi bu hafta başlıyor.Sivil giyimli polisler
öncelikle suç oranının yüksek olduğu sokak ve caddelerde görev yapacak. Uygulamadan alınacak sonuca göre polis sayısı
artırılacak.
Genelkurmay Başkanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantılarına verilen ara, eylül ayı başına kadar uzatıldı.
İkinci “Ergenekon” davasının bugünkü duruşmasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci ve üçüncü “Ergenekon”
davalarını birleştirilmesine karar verirken emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'un yeniden Adli Tıp'a sevk edilme
talebini reddetti.
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ABD'nin pilotsuz uçağından önceki gün fırlatılan füze tam isabet kaydetti. Füzenin vurduğu ev havaya uçtu. İçinde
bulunanlardan kimse kurtulamadı. Asıl sürpriz, bugün yaşandı. Ölenler arasında Pakistan'daki Taliban lideri Beytullah Mesud'un
da bulunduğu doğrulandı.
TUNCELİ'de güvenlik güçleri Kandil Dağı'ndan eylem talimatı aldığını belirlediği PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş
kapsamlı hava destekli operasyon başlattı.
ESKİ Başbakanlardan Necmettin Erbakan, hükümetin başlattığı 'kürt açılımı´ politikasını `suni gündem' olarak nitelendirdi,
``Bizim böyle bir meselemiz yok'' dedi.
ABD'de açıklanan işsizlik rakamlarının beklenenden daha iyi gelmesi piyasalardaki yükselişi hızlandırdı. Avrupa borsaları ile
birlikte İMKB de yükselişe katılırken bir anda yüzde 1.5'in üzerinde bir artışla 44 bin 500 seviyesine yükseldi. Borsadak,i artış
sonrasında da sürerken gün sonu kapanış 44 bin 767 puandan gerçekleşti. Hisse senetlerinin ortalama değer artışı da yüzde
2.13 oldu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve yeni açılan üniversitelerin rektörlerini kabul etti.
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Dünyanın en zorlu sporlarından biri olan uçurum atlayışı-yüksekten atlama, Red Bull Cliff Diving'in 5'inci ayağı Antalya'daki
Atatürk Parkı'nda yapıldı.
Bolu'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.
İstanbul Fatih'teki Özel Çapa Hastanesi'nde yangın çıktı.
TMSF Başkan Yardımcısı Fethi Çalık, Toprak Holding2in mekez binasındaki 18 kasanın 15'ini anahtarla, 3'ünü ise çilingir
yardımıyla açtıklarını ve yeni belgelere ratladıklarını söyledi.
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Türk basının usta foto muhabiri Mehmet Erdur, dün gece hayata gözlerini yumdu.
Çanakkale-Biga merkezli 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.52'de meydana gelen deprem, çevre illerde ve
İstanbul'da da hissedildi.
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Dünyada elektronik medyanın yükselişini gören ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı internet sitesinin yenilenmesi talimatını
veren Cumhurbaşkanı Gül, bir yıl içinde kendisine ulaşan 60 bin elektronik postada yer alan taleplerden bazılarıyla bizzat
kendisi ilgilendi, bazılarını da ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Özdemir Özok, Türkiye'de son zamanlarda hukuka aykırılıkların sergilendiğini savunarak,
iktidara "Toplumda yargıya güven duygusunu sarsan müdahaleler son bulsun" uyarısında bulundu.
VAN'da polis ve jandarma tarafından gözaltına alınan PKK'lı 2 terörist ile bunlara yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Van'ın
Erciş İlçesi Eğitim-Sen üyesi 4 öğretmen tutuklandı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz beldesinde, bir düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Ankara'nın Akyurt ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi öldü.
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Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Haluk Oral, sahaflarda bulduğu bir mektubu
okuduğunda fena halde etkilendi. Çünkü mektup, Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan ve bugüne
kadar hiç bilinmeyen bir kahramanlığı gün ışığına çıkartıyordu. Erzincanlı Hasan Çavuş, takımıyla
birlikte düzenlediği süngü hücumuyla Fransızları durdurmuştu. Hasan Çavuş'un, ‘Bu toprak bizim,
biz bu toprağın sahibiyiz' sözleri ise tarihe kaydedilmişti. MERAKLILARI bilir, Boğaziçi Üniversitesi
Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Haluk Oral, Türkiye'nin en zengin imzalı kitap
koleksiyonuna sahiptir. Nâzım Hikmet'le ilgili en geniş koleksiyon da ondadır. ‘Ne zaman
matematikle ilgileniyor' sorusunu sorduracak bir başka ilgi alanı ise Çanakkale Savaşları'dır. Oral,
Çanakkale ile ilgili olarak ne bulursa toplar ve her yıl birkaç kez gittiği savaş bölgesini de gayet
iyi bilir. Zaten bu konuda yazılmış en iyi kitaplardan birisi de Haluk Oral'ın imzasını taşır zaten.
Haluk Oral'ın, NTV Tarih Dergisi'nde bütün detaylarıyla yazdığı hikâyeye göre, Kerevizdere'de
Fransızlarla Türkler arasındaki mesafe zaman zaman on metreye kadar inmekte, iki ordu
neredeyse birbirinin nefes alıp verişini duymaktadır. Savaşın seyrini değiştirmek için, Fransızlar'ın
‘köprülü siper'ini ele geçirecek bir kahramana ihtiyaç vardır. Erzincanlı Hasan Çavuş, tıpkı Namık
Kemal'in ünlü oyunu Vatan Yahut Silistre'deki Abdullah Çavuş gibi, ‘Ben ölürsem kıyamet mi
kopar' diyerek öne atılır. Hasan Çavuş'un, 30 kişiden müteşekkil takımına yaptığı konuşma ise
bugün artık yitirilen o saf ruhu vermesi açısından son derece önemlidir: “Allah yoluna tutacağımız
bu siper bin kere Kâbe'ye gitmek demektir. Bu toprak bizim, biz de bu toprağın sahibiyiz. Evvela
hepiniz birer adım kadar aralıkla siperin arkasına dizilin. Süngülerinizi takın, içinizde gelmek
istemeyen aşikâre söylesin.” Yedek subay Kemal Efendi, bunca yıl sonra ortaya çıkan
mektubunda, bu sahneden sonra olup biteni şöyle anlatacaktır:
“Bu hitap hepsinin beyninde yıldırım gibi tesir gösterdi. ‘Hasan Çavuş, üç aydır beraberiz, sen
takımını bilirsin' dediler. Bu arada alay kumandanının gözlerinden hafif yaşlar dökülmeye başladı.
‘Var olun evlatlarım' demekten kendini alamadı. Hasan Çavuş devamla, ‘Ben hücum dediğim
zaman hepimiz Allah der ve bu kâfirleri tepeleriz' dedi.” Arkasından Hasan Çavuş ve takımı süngü
ile düşmana hücum edecek, Fransızlar böyle bir şey beklemediği için ilk hamlede yüzden fazla
kayıp verecektir. Hasan Çavuş'un takımı köprülü siperin önünde tutunmuştur bir kez. Çatışmalar
gece boyu devam etse de, Hasan çavuş ve takımını oradan kopartmak mümkün olmayacaktır.
Fransızlar ertesi sabah Hisarlık'a yerleştirdiği dağ topuyla bölgeyi cehenneme çevirecek, başta
Hasan Çavuş olmak üzere bütün takım son nefeslerini orada verecektir. Gerisini Haluk Oral'dan
takip ediyoruz: “Erzincanlı Hasan Çavuş'un yaptıkları, tüm Türk cephesinde duyulmuştu. Mustafa
Kemal'in kurmay subayı olan İzzettin Çalışlar, Kerevizdere'ye 25-30 km. uzaklıktaki ArıburnuAnafartalar cephesinden, aynı gün günlüğüne şöyle not düşüyordu: “Hava serin. Seddülbahir'den
oldukça şedid (şiddetli) top sesleri geliyor. Orada bir blokhavz muharebesi olmuş. Düşmanın
blokhavzını bizimkiler zapdetmiş.” (Blokhavz: Etrafı dikenli tellerle çevrili, gözetleme imkânına
sahip, hafif veya ağır piyade silahlarıyla donatılmış kapalı küçük alan.)
Fransızlar daha ileri gidemeyeceklerdir. Çünkü, Oral'ın ifadesiyle, “Hasan Çavuş, ölerek o yolu
kapatmıştı...”
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20. yüzyılın başlarındaki teoriye göre bağışıklık sistemi kanserli hücrelere karşı mücadele ediyor. İşte bu doğru sanılan teori
yanlış çıktı. Şimdi, teorinin aksine, kanserli hücrelerin çoğalmasının başlangıcında, bağışıklık sistemi tarafından korunduğu
belirlendi. Bugüne kadar bilinen teori, kanserli hücreler oluşmaya başlayınca bağışıklık sisteminin bu hücreleri anormal hücre
olarak tespit edip onları yok etmeye çalıştığını ve kanserin bu anormal hücrelerin savunma mekanizmasından kaçtıkları anda
meydana geldiğini öngörüyordu.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangının şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
Yerleşim birimlerini tehdit eden yangına karşı evler boşaltıldı. Yangın kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin çalışmaları
sürüyor.
Almanya'daki Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesinde yargılanmakta olan ve aralarında Adem Yılmaz ile Atilla Selek adlı
Türklerin de bulunduğu 4 terör zanlısı, bugünkü duruşmada suçlarıyla ilgili olarak itiraflarda bulundu. Hücre elebaşısı olarak
ifade veren Fritz Gelawicz, Avrupa'da terör eylemleri düzenlemek için Pakistan'da eğitim aldığını itiraf etti. Derleyenin notu: Ya
sabır...
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarında askeri ve siyasi eğitim aldıktan sonra Bingöl, Tunceli ve Elazığ'da 5 güvenlik
görevlisini şehit edilmesi, 17 güvenlik görevlisinin de yaralanması saldırılarına katılan PKK'lı O.K., S.K. ve D.K. hakkında 17- 29
kez arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 61- 134 yıl arasında hapis cezası istendi.
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Kendisine 'muhafazakar demokrat' denilen bir parti, bugün siyasal Kürtçülüğün, siyasal
amaçlarına ulaşılmasını 'demokratik açılım' olarak ileri sürmektedir” dedi. Oktay Vural, “Bu milletin askerine, polisine,
öğretmenine, mühendisine kurşun sıkanları görmediler mi? Türkiye'yi bölmek isteyenlerin siyasal amaçlarının farkında değiller
mi? Türkiye'nin hangi tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bilmiyorlar mı? Bu milleti etnik kimliklere göre bölme senaryosunun
farkında değiller mi? Bu muhteremler nerede yaşıyorlar? Kendilerine sormak lazım; bu milletin adını değiştirmek isteyenler yok
mu, bu milletin coğrafyasını bölmek isteyenler yok mu, bu millete kurşun sıkanlar, Doğu ve Güneydoğu da Kürtlere kurşun
sıkan PKK diye bir örgüt yok mu? Sayın Cumhurbaşkanı... Yok mu? 40 bin şehit yok mu?” şeklinde sorular yöneltti. “Sayın
Cumhurbaşkanı sen Bizans tekfuru musun?” diyen Vural, şunları kaydetti:
“Demokratik olduğunuzu göstermek için İstanbul'un adına da 'Konstantinopolis' diyelim. Böyle bir gaflet olmaz. Bu projeyi, Türk
milletine düşmanlık projesi olarak görüyoruz. Sayın Ahmet Davutoğlu, 'Kardeşlik Projesi' diyor. Bu millet kardeşçe yaşamıyor
mu ey Ahmet Davutoğlu? Üç beş terörist, askere, polise kurşun sıkıyor; onların istek ve taleplerini yerine getirmeyi 'Kardeşlik
Projesi' olarak görüyorsun. Bu coğrafyada kardeşlik projesi, büyük Türk milleti ailesinin oluşmasıdır. Kardeşlik burada. Kardeşlik
dedikleri bölücülüğe prim tanımaktır. Hükümeti uyarıyoruz MHP olarak biz bu milletin birlik ve beraberliğini savunan bir parti
olarak bu tip safsatalarla MHP'nin kapısını çalmaya kimse cüret edemez. Bir Cumhurbaşkanı kalkıyor Bizans'tan bahsediyor.
Türk İslam Medeniyetine atıfta bulunması gerekirken Bizans'tan bahsediyor. İsmimizi 'Türkiye' olmaktan çıkartalım mı?
Milletimizin ismini mi çıkartalım. Bunlar safsatalardır. Uyarıyorum, bu milleti böyle kışkırtmayın, yanlış yapıyorsunuz. Bu milletin
birliğinden yana olanlarla bir hesabınız mı var?” Söz konusu projeyi “tarihe hakaret” olarak değerlendiren Vural, “Biz Afrika;da
bulunmuş yeni kabile miyiz? Cumhurbaşkanına çağrımız, ettiği yemini iyi okumasıdır ve o yemine sadık davranmasıdır. AKP'yle
bu konuda giriştiği rol paylaşımını ve Cumhurbaşkanlığı makamını AKP'nin siyasi projelerinin uygulama yeri yapması da
Cumhurbaşkanlığı makamıyla bağdaşmadığını söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, milleti ve bu devleti temsil ediyorsunuz.
Siyasal anlamda bölücülük, ayrımcılık, milli kimliği paylaştıracak bir takım projeler, sizin üstlendiğiniz görevlerle bağdaşmaz”
diye konuştu.
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İçişleri Bakanlığı, 'Demokratik Açılım' çalışmaları ile ilgili olarak 7 siyasi partiden randevu talebinde bulundu.
Bayrampaşa'da iş makinesi taşıyan araç metro köprüsüne takılarak bir kamyonetin üzerine devrildi, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'da sıcak su elde etmek için dar gelirli ailelerin kullandığı ilkel su ıstıcıları, can almaya devam ediyor. Dicle
Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne son 7 ay içerisinde 216 kişi elektrik çarpması sonucu getirilirken, yaralananların
103'ünün çocuk olduğu belirtildi. Elektrik çarpması sonucu 6'sı çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.
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İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde çıkan orman yangını yürekleri ağızlara getirdi. 17 saatte kontrol altına alınabilen yangın sonrası
havadan çekilen görüntülerde yangının büyüklüğü açıkça belli oluyor. Yangında toplam 700 hektarlık alan yandı.
Almanya’da Sauerland çetesi olarak tanınan ikisi Türk asıllı dört terör zanlısı, Almanya’daki Amerikan hedeflerini vurmak için
gönüllü olduklarını itiraf etti. Mahkeme sürecini sıkıcı buldukları için itirafçı olmaya karar veren zanlılar, “Saldırı kararını
Pakistan’daki kampta aldık” dediler. 1584 sayfalık detaylı itiraf, yargıcı bile şaşırttı. Derleyenin notu: Bak dün

Tunceli’de yıllardan bu yana süren terör ve şiddet olayları, son dönemdeki olumlu gelişmeler sonucu yerini huzur ve güvene
bıraktı. 
Başbakanlık binasına yürüyen bir grup öğrenci "Teşekkürler Başbakanım" pankartı açtı ve en ufak bir gösteriye dahi izin
vermeyen polisin önünden sloganlarla geçti.
KKTC’nin yeni Maliye Bakanı Tatar, Türkiye’nin yardımlarıyla bile karşılanamaz noktaya gelen kamu açıklarının üzerine gidince
25 sendikayı karşısında buldu. Bakan Tatar, ikinci maaş haline gelen fazla mesaileri kısıtladı, sendikalar greve giderek hayatı
felç etti. Tatar, “Türkiye bizim IMF’miz ama Türkiye’den al, kamuya dağıt dönemi artık bitti. Geri adım atmayacağım” diyor.
Trafik kazası geçiren vatandaşların milyarlarca liralık tedavi masrafını özel sigorta şirketleri yerine ‘yanlışlıkla' sosyal güvenlik
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kurumlarının üstlendiği ortaya çıktı. 13 yıllık bu vahim hatayı Sayıştay yakaladı. Derleyenin notu: Vay be, ne sayıştaymış ama
13 sene sonra!?
Dünya'nın en iyi 10 stadı sıralamasında, Beşiktaş İnönü Stadyumu dördüncü sırada yer aldı.
The Times'ın yaptığı sıralamada ilk 3 sırada Westfalenstadion, San Siro ve Anfield yer aldı. Beşiktaş İnönü Stadyumu ise
dördüncü sırada yer alırken, Beşiktaş'ın taraftarların ateşli olmasının yanı sıra, stadın bulunduğu yerin inanılmaz bir manzaraya
sahip olduğu belirtildi. The Times'ın yaptığı Dünya'nın en iyi10 stadı sıralaması şöyle :
1- Westfalenstadion
2- San Siro
3- Anfield
4- İnönü Stadyumu
5- Allianz Arena
6- Bernabeu
7- La Bombonera
8-Stadionul Dinamo
9- Nou Camp
10- Craven Cottage
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Deniz Kurmay Albay
Dursun Çiçek'in, RTÜK üyeleri hakkındaki suç duyurusuyla ilgili Başbakanlık'tan soruşturma izni istedi.
Meclis Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir kez daha görüşülmek üzere iade ettiği İş Kanunu, İşsizlik Sigortası
Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kabul edildi.
DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, “Biz, Kürt sorununun çözümünde Öcalan'ı muhatap alıyoruz, PKK ve Öcalan'sız bir
barış süreci olmaz, 15 Ağustosta Öcalan'ın açıklayacağı yol haritasını önemsiyoruz” dedi. Derleyenin notu: Hiç bu adamın
yazdığı kitaplardan okudunuz mu? Deli saçması…
ŞIRNAK'ın Uludure İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının patlaması sonucu koruculardan Servet Babat şehit
oldu, Sıddık Yarar da ağır yaralandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Güneysu İlçesi'nde hemşehrilerine seslendi. Erdoğan, "Bırak, benim burada
yaşayan vatandaşım yeri geldiği zaman Güneysu yeri geldiği zaman Potomya der. Niye rahatsız oluyorsun?" dedi. Derleyenin
notu: Çünkü burası Türkiye!
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8 yıl önce ABD operasyonuyla iktidardan uzaklaştırıldılar. Ama bunca çabaya rağmen Taliban yok edilemedi. Aksine güç
kazanmaya başladı. Şimdi yeniden Afganistan'ın başkenti Kabil'e kadar girdiler. Taliban militanları dün, başkent Kabil'in
güneyinde kamu binalarına, makineli tüfek ve roketlerle saldırdı. Afganistan'daki Amerikan kuvvetlerinin komutanı General
McChrystal endişeli.
İsrail-Suriye görüşmeleriyle ilgili olarak İsrailli Bakan'dan Türkiye'yi kızdıracak bir açıklama geldi. İsrail Türkiye aracılığıyla

643

Suriye ile görüşmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda arka arkaya yaşanan rekorlar son dönemde yerini kâr satışlarına bıraktı. 45 bin 500
zirvesinden başlayan düşüş ufak git-gel'lerle bugün endeksi 43 binin altına kadar indirdi. A Yatırım Genel Müdür Yardımcısı
Murat Salar, piyasada bir düzeltme hareketinin yaşandığını söyledi. Aslında bu sürecin 10 gündür yaşandığına dikkat çeken
Salar, "Profesyonelce, yani fiyatları çok sarsmadan bir realizasyon yaşanıyor ve hise senedi tarafından çıkış var. Bundan sonra
da global piyasalara bağlı olarak aşağı gitme ihtimali yukarı çıma ihtimalinden çok daha kuvvetli görünüyor" dedi. Derleyenin
notu: Garip, guruba – fakir, fukara edebiyatı yapanlar bunu neden halka anlatmiyorlar? Bu para…
CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İETT Genel Müdürlüğü’nün Kamu İhale
Kurumu’nun (KİK) "İvedilik ve kamu yararı" nedeniyle iptal ettiği ve bir Alman firmasının aldığı 350 otobüs alımı
ihalesinin, verilen bu iptal kararına rağmen yapıldığını söyledi. İhalenin 76 milyon dolarlık bedeli olduğunu
söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan. Bu cuma namaza gidecek alnını secdeye koyacaksın. Kul hakkını
yiyenlerden hesap soracaksan işte fırsat. Kendini kanıtla. Adalet ve yolsuzluklar karşısında duruşunu görelim"
dedi.
Manisa’nın Kula İlçesi’nde, önceki gün 23.30 sıralarında Ayazören Köyü’nden Kula’ya dönen Ferhat Zeybek’in (16) kullandığı
motosiklet ile Alaşehir’e giden Hüsamettin Demir (57) yönetimindeki otomobil kavşakta karşılaştı. Aşırı hızlı olduğu belirtilen
motosiklet, otomobilin sağ kapısına çarptı. Kask takmayan Zeybek, çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kapı camına sıkıştı. Bu
sırada paniğe kapılan otomobil sürücüsü Demir, öldüğünü sandığı Zeybek’le birlikte Alaşehir yönünde seyretmeye devam etti.
Demir, Baklacı Köyü yakınlarında durdurulup gözaltına alındı. Yapılan aramada, kaza yerine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta
Zeybek’in cesedi bulundu. Kula’ya getirilen Demir, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir’in mahkemede, “Olay
sırasında arabama bir şeyin çarptığını duydum, bu sırada şok geçirdim. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Polisler beni
Kula’ya getirdiklerinde kaza yaparak adam öldürdüğümü söylediler. Bir şey hatırlamıyorum” dediği öğrenildi. Demir, tutuksuz
yargılanacak. Derleyenin notu: Türkiye…
Başbakan Tayyip Erdoğan dün Meclis’te, "Kürt açılımı"yla ilgili tüm tarafları kapsayan mesajlar verdi
Dünyanın önde gelen enerji ekonomistlerinden Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih Birol, “AB için büyük önem
taşıyan Nabucco projesi ile Türkiye’nin önemi artacak. Enerjide köprü ülke olmak Türkiye için en az AB’ye üye olmak kadar
önemli. Türkiye, enerji taşıyıcılığıyla dünyada önde gelen 5 ülkeden biri olur” dedi.
DÜNYADA soyu tükenmekte olan 120 memeli arasında yer alan kedigiller familyasından karakulak (Caracal caracal), Atlas
dergisi muhabirlerinden sonra Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından, Güllük Dağı Milli Parkı'ndaki doğal ortamında ikinci
kez görüntülendi.
ERZURUM'un Tebrizkapı İlçesi'nde yeraltı sularının toprağı aşındırması sonucu çöken yolda bir metre genişliğinde 6 metre
derinliğinde çukur oluştu.
HADIMKÖY'de, hurdacı Barış Bal, yol kenarındaki çalılıkların arasında 2 el bombası buldu.
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Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı.Yangının hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan şiddetli poyrazın da
etkisiyle yayılmaya başladı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 13 ve 14 Ağustos günleri için akaryakıt tavan fiyatlarını belirledi. Buna göre,
kurşunsuz benzinin litre fiyatı 1 kuruş artırıldı.
İZMİR'in Seferihisar İlçesi'nde 1000 hektarlık orman ve tarım alanını kül eden yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle
gözaltına alınan N.K., sevkedildiği adliyede tutuklandı.

Hindistan'da dört kolu ve dört bacağı olan bir çocuk tanrı ilan edildi. Anne bebeği dünyaya getirmek için tam 5 gün uğraştı.
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İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hareketli bir gün yaşandı. 45 bin 486 ile 44 bin 316 puan arasından dalgalanan borsa
günü yüzde 1.34 artışla 44 bin 484 puandan tamamladı.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili dün yaptığı açıklamalara konunun
muhatabından henüz bir yanıt gelmediğini ifade ederek, “İstanbul anakent belediyesinin bu kadar uzun süre sessiz kalması çok
ilginç” dedi. Ayrıca Kılıçdaroğlu, vesika almak için bekleyen kadın sayısıyla ilgili "Dile getirdiğim 60 bin sayısı, Şefkat-Der'in
açıklamalarıydı. Ama 6 bin diyorlarsa saygı duyarım" dedi. Derleyenin notu: 60.000 veya 6000 kadın neden vesika almak için
bekliyor? Böyle bir şeyi severek yaptıkları için mi yoksa zorunlu oldukları için mi?
Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, memleketinde yanına gelen ve kendisinden 350 TL harç parası isteyen bir genç kıza
''Git Tayyip versin'' dedi. 
Öğretmen Dengiz Sönmez, haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik eylemde polisin cop darbeleriyle sağ gözünden
yaralandı.İki ameliyata rağmen Dönmez’in sağ gözü yüzde 80 oranında görmüyor 
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Cumhurbaşkanının Güroymak'tan Norşin diye bahsetmesinin ardından başlayan tartışma ilçede yaşayanların nüfus kağıtlarıyla
yeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Bitlis ziyaretinde Güroymak ilçesinin adını Kürtçe orijinali olan "Norşin"
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diye telaffuz etmesi, muhalefeti ayağa kaldırdı. İktidarın 'Kürt açılımı'na destek olarak algılanan çıkışa CHP ve MHP'den
bölücülük suçlaması geldi. Ancak Güroymak'ta yaşayan bazı ilçe sakinlerinin nüfus kağıtlarında Norşin yazıyor. 3 Mayıs 1956
doğumlu Mehmet Bingül, kimliğinde doğum yeri 'Norşin' yazanlardan sadece biri. Aynı şekilde 1 Aralık 1959 doğumlu Filit Güleç
de kimliğinde doğum yerinin 'Norşin' olarak yazıldığını ve bu yıla kadar ilçenin adının resmiyette 'Norşin'' olarak geçtiğini
söyleyenlerden.
DEVRİMCİ 78'liler Federasyonu, 12 Eylül döneminde idam edilen Erdoğan Yazgan'ın idamdan hemen önce yazdığı mektuba
ulaşarak 26 yıl sonra ailesine teslim etti.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Demokratik Açılım” çalışması kapsamında DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi. Beşir
Atalay, AKP Grup Başkan Vekili Bekir Bozdağ ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ile DTP Genel Başkanı Ahmet
Türk ve diğer parti yöneticilerini parti genel merkezinde ziyaret etti.
MANİSA'da AKP'li yönetim döneminden kalma, 5 yıldan bu yana ödenmeyen 8 milyon TL'lik borç nedeniyle Manisa Belediyesi'nin
elektrikleri kesildi. Derleyenin notu: Bu belediye, bekle hele AKP iktidarından neler neler kalacak!!!
NAKŞİBENDİ tarikatının kollarından İsmailağa Cemaati hakkında, ‘cebir ve şiddet' ile ‘kanuna aykırı eğitim yuvası açma'
suçlamasıyla Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan 13 kişi hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor.
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) toptan elektrik satış fiyatlarında 1 Ekim itibari ile yaklaşık yüzde 20 oranında
zam yapmaya hazırlanıyor.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun Anadolu'daki ilk
toplantısı sona erdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı açılışlar yapmak üzere Artvin'in Arhavi ilçesine geldi. Başbakan Erdoğan'la birlikte Rize
gezisine katılan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun bayan korumasının boynundaki kolyenin ucunda asılan Cevşen dikkat
çekti. Derleyenin notu: Normal, açılıp saçılıyoruz, özgürleşiyoruz yakında … pazara çıkar!
Kuruluşunun 8. yılını kutlayan AKP'de İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yine
sert ifadelerle yüklendi. Hükümetin Kürt açılımını eleştiren Bahçeli'ye Erdoğan'ın yanıtı ''Siz Alparslan'dan, siz Mustafa
Kemal'den daha mı fazla milliyetçisiniz'' oldu (…)Erdoğan “demokratik açılım” projesinin tüm Türkiye'yi kapsadığından
bahsederken de süreci yeniden adlandırıdı. Sürecin Türkiye'nin tümünü kapsadığını kaydeden Erdoğan “Biz bunu aynı zamanda
‘Milli Birlik Projesi' diyoruz” dedi
2036-37 veya 2069'da 260 metrelik "Apophis: Yok Edici" meteorunun Dünya'ya çarpma olasılığını saptamış olan NASA, şaşırtıcı
bir açıklama yaptı. NASA, gerekli ödeneğin verilmemesi üzerine Dünya'yı, gelecek 70 yıl içinde tehdit edebilecek büyük gök
taşlarını saptayamayacağını duyurdu.
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İstanbul'da bir günde iki yangın çıktı. Çamlıca Tepesi'ndeki çalılık alanda ve Kavacık'ta orman yangını çıktı.
Denizcilik Müsteşarlığı, Aden Körfezi'nde, Elgiznur Çebi isimli Türk bayraklı yük gemisine deniz haydutları tarafından yapılan
saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.
ISPARTA- Eğirdir karayolunda kamyonla çarpışan otmobilde bulunan 20 yaşındaki Hasan Aydoğdu, 20 yaşındaki Mehmet
Yılmaz, 23 yaşındaki Veli Koçer ve 19 yaşındaki Mehmet Köse olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede 35 yaşındaki İrfan Uçkur isimli işçi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) akaryakıt dağıtım şirketi ve bayi tavan fiyatlarında yaptığı düzenlemeye paralel
olarak, yarından geçerli olmak üzere benzin fiyatı 4 kuruş, kırsal motorin fiyatı 1 kuruş düşürüldü.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Reysaş Lojistik hisselerinde bugün inanılmaz bir olay yaşandı. Reysaş
Lojistik'in ortaklarından Rıfat Vardar ilk seansında yanlışlıkla tam 6 milyon 101 bin 845 adet şirket hissesini İMKB'de sattı.
BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde, işyerine ruhsat almak için başvuruda bulunan 37 yaşındaki Murat Ruşhan, kendisinden
rüşvet isteyen Zabıta Müdür Vekili 51 yaşındaki Hüseyin Alkan'ın sesini cep telefonuna kaydeti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) 100 milyar doları gelişmekte olan ülkelere tahsis edilecek toplam 250 milyar SDR'lik ek kaynaktan
1.4 milyar dolarlık bölümü Türkiye'ye kaynak olarak aktaracak.
Gaziosmanpaşa'da bir çöp konteynerinde patlama meydana geldi. 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Büyükada Anadolu Kulübü'nde Adalar'daki cemaat vakıfları, bazı sivil toplum kuruluşları ve
Adalar Vakfı işbirliğiyle organize edilen yemekte, diğer dinlerin liderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Erdoğan’nın
Büyükadada’da sivil toplum kuruluşları ve azınlık liderleriyle yapacağı görüşme öncesi adada hareketli saatler yaşandı.Apar
topar toplanan afişte "Kör cehalet şirketleştirir adamı, suskunluğun asaletindendir. Her lafa verecek bir cevabın var. Lakin bir
lafa bakarım, laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Bu mısralar sözde Ermeni soykırımı için özür kampanyası
başlatan, Kıbrıs’ı peşkeş çekmek için uğraş veren, bin yıllık kardeşliğimizi yok sayıp ülkemizi kaosa sürüklemeye çalışan 12 kötü
adama ithaf olunur" yazıyordu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Erzurum İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ''Haddini bil'' diyen Başbakan Erdoğan'a sert
sözlerle cevap verdi. İşte 'asıl siz haddinizi biliniz' diyen Bahçeli'nin konuşmasından önemli satırbaşları:
- PKK'nın 25 yılda başaramadığı siyasallaşmayı AKP de başaramayacak...
- Erzurum Doğu'nun özüdür.
- Türkiye'yi etnik bölünmeye götürecek bir gaflet ve ihaneti Türkiye'de görmekteyiz
- Hayır, devlet başkanı yuhalanamaz. Ne kadar hata yapsa da saygı duyulacaktır. (Cumhurnbaşkanı Gül'ü yuhalayanlara tepki
gösterdi)
- Devletin zirvesinde uyum vardır, bu sorun (Kürt sorunu) mutlaka çözülecktir diyor. Kimdir bu devletin zirvesi?
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- Devletin zirvesi, bir Cumhurbaşkanı, iki Meclis Başkanı, üç Başbakan, dört Genelkurmay Başkanı diye devam eder. Burada bir
uyum varsa bunu anlatmak zorundasınız
- Asıl siz haddinizi bilin, ne söylediğinizi kulağınız duysun. (Başbakan Erdoğan'ın haddini bil sizlerine cevap verdi)
- MHP'ye aklınca hasım yaratma gayretinden vazgeç
- Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yetki artırımı ile bölgesel özerkliğe gitmeye gayret gösteriyorlar.
- Üçüncü aşama olarak Türkiye'yi federasyonlaşmaya itiyorlar. Bir sonraki adım da bağımsız Kürt devletini kurmak.
- Bunun adı ihanet değil de nedir? Bunun neresi demokratikleşmedir?
- AKP'nin içinde bu ülkeden seçilip Meclis'e gelenler PKK'nın sivil kuruluşu olan DTP ile de paralel hareket ediyorlar. Şu an
Türkiye'de AKP ile DTP arasında örtülü bir koalisyon başlamıştır
- Bölünmenin, parçalanmanın kimseye yararı yok.
- 1000 yıllık kardeşler olarak beraber yaşayacağımız yerde bölücülerin isteklerini yerine getirmeyi ve mahalle baskısı yaratarak
karşı olanları da ikna etmek isteyen gafillere sesleniyorum: Türkiye'yi bölmek için MHP'yi kullanmaya, ikna etmeye sizin aklınız
da kabiliyetiniz de yetmez.
- Başbakan Erdoğan grupta konuşuyor, bazıları da hüngür hüngür ağlıyor. Şırnak'ta 13 mehmetçik şehit olurken neredeydi bu
ağlayanlar
- MHP var oldukça ülkeyi etnik temelde bölmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak.
- AB dayatmaları ile ABD'nin talimatları ile PKK'nin talepleri ve bazı STK'ların çözüm diye ortaya kondukları üst üste konduğu
vakit hepsi birbiri ile örtüşüyor. Türkiye'de bu taleplerin örtülşerek nereye varmak istediklerini çok iyi anlamamız gerekiyor.
- Kasımpaşalı Recep Tayyip yerine Potamyalı Recep Tayyip diyebilirsiniz, burada bir sıkıntı yok. ama Güneysu'nun ismini
değiştirip Potamya yapamazsınız.
- Türk alfabesine yeni harfler sokmak istiyor olabilirler mi acaba? Bunu demokratik bir açılım olarak niteleyebilir misiniz?
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, “Kamu İhale Kurumu (KİK) ve yargı kararlarına rağmen, 45,5 milyon avroluk
otobüsleri 76,3 milyon avroya satın alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile diğer yöneticilerin hesap
vermesi gerektiğini” ifade ederek, “Başbakan Erdoğan, bu konuda niçin suskunluğunu koruyor?” diye sordu.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki bagaj taşıyıcı bantlarda meydana gelen arıza nedeniyle uzun yolcu kuyrukları
oluşurken, bagajlar görevliler tarafından elle taşındı.
Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Yunanistan’da piyasaya çıkan “Kırmızı ve Yeşil Hat” isimli kitapta, Kıbrıs’ta Türk askerine karşı savaşan Yunan askerlerin anıları
anlatılıyor.
Bir Yunan askeri, Kocatepe’yi Türk jetlerinin yanlışlıkla batırması gibi Rumların da Yunan uçaklarını vurduğunu söyleyip,
kendilerini en çok ‘dehşete düşüren’ anılarını da şöyle özetliyor: “Çoğunun tüfeği omzunda, namlusu aşağı bakıyordu.
Bilemiyorum subayları Türk askerlerine ne demişti, sanki gezmeye çıkmış gibiydiler. Biri düşüyor arkasından başkası çıkıyordu.
Türk askerleri bitmek bilmiyordu.”
KASTAMONU'nun Taşköprü İlçesi'nde 23'ncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde kürsüde
konuşan MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, bir kişinin ‘Apo'yu idamdan siz kurtardınız' sözleri üzerine sinirlenerek
“Kes sesini terbiyesiz herif' diye çıkıştı.
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Marmara Depremi'nin ardından depremzedelerin oturması koşuluyla yaptırılan İzmit'teki deprem konutlarında çıkan olaylara
polis müdahalesi sert oldu. Eylemci gençlerden birini sakinleştirmekte zorlanan polis, genci çöp kutusuyla birlikte itti.
Toplu görüşmelerde bugün başlayan birinci tur görüşmeleri sona erdi. İkinci tur görüşmeler 19 Ağustıos'ta yapılacak.
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, toplu görüşme gündeminin beşinci maddesinin toplu sözleşme ve grev hakkına
ilişkin olduğunu bildirdi.
ŞIRNAK ve Hakkari'de güvenlik güçlerinin geçiş yoluna tuzaklanmış 3 havan topu mühimmatı bulunarak etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'da ilk silahlı eylemleri düzenlediği iki yerleşim biriminden biri olan Siirt'in Eruh
İlçesi'nde DTP'li belediye tarafından düzenlenen ‘Eruh Cirav Doğa ve Kültür Festivali' başladı.
Deniz ve hava yolu ile Trabzon'a gelen ve Meryem Ana'nın ölüm yıldönümü olması nedeniyle Sümela Manastırı'nda ayin yapmak
isteyen Gürcü, Rus ve Yunanlı turistlere izin verilmedi. Sümela Manastırı'nda izinsiz ayin yapmak isteyenler ile yetkililer
arasında kısa süreli tartışma oldu.
Adana'da terör örgütü PKK sempatizanlarının düzenlediği korsan gösteri sırasında yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede
şehit oldu.
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MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Atatürk Anıtı önünde şortunu çıkarıp cinsel organını gösteren, küfürler savuran 19 yaşındaki
İngiliz Thomas Robert Strong, gözaltına alındı. Yeminli tercüman eşliğinde ifadesi alınan İngiliz Thomas Robert Strong'un alkollü
olmadığı belirlendi.
İngiltere'de paraşütle yaklaşık 3 bin metreden atlayan bir aktör, paraşütü açılmamasına rağmen burnu kanamadan kurtuldu.
Tam açılmayan yedek paraşütü nedeniyle havada daireler çizerek hızlı şekilde zemine yaklaşan Lewis, şans eseri bir uçak
hangarının çatısına düştü. Hangarın çatısının esnek malzemesi sayesinde düşüş şiddeti azalan Lewis, böylece ölümcül darbeyi
almadı.
ANKARA Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, komiser üniforması giyen bir kişinin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı
üzerinde bulunan gazinolardan para topladığını belirledi. Çalışmalar sonucu gözaltına alınan Hasan Lokman T. adlı kişinin,
“Küçük yaştan bu yana polisliğe hevesliyim ama ortaokul mezunu olduğum için polis olamadım” dediği belirtildi. Hasan Lokman
T.'nin üzerinde 1 bilye atar gaz tabancası, 2 el telsizi, bir kelepçe ve sahte polis kimliği ele geçirildi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 87'nci yıldönümü kutlamaları nedeniyle bugün ve 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da bazı yollar
araç trafiğine kapanacak. Bugün 05.00-16.00 saatleri arasında Vatan Caddesi'nde ana provası yapılacak olan Zafer Bayramı
törenleri 30 Ağustos 2009 günü 05.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Prova ve tören nedeniyle trafiğe kapatılacak
yollar şunlar; Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi ve bu yollara çıkan bütün yollar, Topkule, Mahmutbey Köprüsü,
Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Topkapı, Edirnekapı Kavşağı, Vatan Caddesi Kesişim Noktası, Mahmutbey Yolu, Topkule
arasında kalan yol, Mahmutbey Köprüsü ile Sultançiftliği Kavşağı arasında kalan yol, Mahmutbey Köprüsü - Habipler Yolu.
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MHP Lideri Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ı Damat Ferit'e benzeterek, "PKK'yı siyasallaştırma gafletine düşemeyiz. MHP ihanet
sürecine katkı sağlayamaz" dedi.
Şanlıurfa merkeze bağlı Büyükalanlı Köyü'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü.
Olaylı seçimlerin ardından İran'da karışıklık devam ederken, ikinci kez Cumhurbaşkanı olan Ahmedinejad ülkesinde 30 yıl sonra
bir ilke imza attı. Üç kadını bakan yapan Ahmedinejad, şaşırttı.
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Adapazarı Ormanköy sapağında bulanan bir havafişek fabrikasında patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans
sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi öldü, 37'den fazla yaralı var. Ölen kişinin ise 1976 doğumlu Mehmet Arıcı
isimli vatandaş olduğu açıklandı.
Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Koçyiğitler Piyade Taburu’nda vatani görevini yapan 4 asker, el bombasının patlaması sonucu şehit
oldu, 3 asker de ağır yaralandı.
CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’in Aliağa İlçesi’nde maaşının düşüklüğünden yakınan bir emekliye, “Hükümet
emekliye 5 lira zam yapıyor. Ama seçimlerde sonuç değişmiyor, AKP yine iktidar oluyor. Bence emekliler örgütlenme olarak
zayıflar” dedi.
ADANA'da, terör örgütü PKK'nın Siirt'in Eruh İlçesi'nde ilk silahlı eylemi düzenlemesinin yıldönümü nedeniyle yapılan yasadışı
gösteride bir polis memuru bıçakla yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı Adana Numune hastanesi´nde hayatını kaybetti.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, hükümetin Kürt açılımı ile ilgili çalışmasını değerlendirirken, “Yeni bir süreç başladı” dedi.
İsrail'de son günlerde ilginç bir söylenti dolaşıyor. Buna göre özellikle ülkenin kuzeyindeki geniş tarım arazileri Körfez sermayesi
tarafından ele geçiriliyor ve bu gidişle İsrail toprakları Araplar'ın kontolüne geçecek.
Marketten aldığı rakının bir kısmını içtikten sonra içinde sinek olduğunu fark eden Mummamer Devecioğlu, “sinekli rakıyı içtiği
için, ruh halinin bozulduğunu ve sağlığının tehlikeye girdiğini” belirterek Tüketici Mahkemesi’nde rakıyı üreten firmaya dava açtı.
Ankara 7. Tüketici Mahkemesi Hakimi İlhan Kara, rakı şişesinde sinek bulunan üreteci firmayı yasal faiziyle birlikte 7 bin 700 lira
tazminat ödemeye mahkum etti. Hakim Kara, kararında, şişenin ağzının bilyeli oluşu ve sineğin şişeye bu şekilde sonradan
konulmasının mümkün olmadığını” kaydetti. Derleyenin notu: Tüketici hakları açısından önemli bir karar ancak insanlarımız bu
hakkın farkında mı açıkçası bilmiyorum.
İki yıldır girdiği hâkimlik sınavlarını kazanan ancak mülakatları kaybeden M.D., Adalet Bakanlığı’na başvurunca
“Öğrenciliği sırasında örgütsel eylemlere katılmış olabilir” diye fişlendiğini öğrendi. 2000 yılında çıkan
yönetmeliğe göre her türlü fişlemenin silinmesi gerekiyordu.
Müzik ve sinema sektörünü büyük maddi kayıplara uğratarak üretimin düşmesine neden olan, “internetten müzik ve film
dosyası indirilmesine” sıkı takip ve cezai yaptırım getirilecek.
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1999 yılında meydana gelen ve yaklaşık 18 bin kişinin öldüğü 7,4'lük Marmara Depremi unutulmadı...Ailelerini,
yakınlarını kaybedenler dualar okudu, anma törenlerine katıldı.
Antarktika'daki buzulların, 10 yıl öncesine oranla dört kat hızlı eridiği açıklandı. Uzmanlar bu durum karşısında "Beklenenden
çok daha kötü bir gelişme" dedi. Ve devasa buzdağının yok olması için daha önce yapılan hesaplamalara göre 600 yıl olan süre
100 yıla indirildi. Uzmanlar bir de uyarıda bulundu: Bu erime, dünyadaki tüm denizlerin seviyesini yükseltecek.
MERSİN'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan 16 yaşındaki Yasin Akyüz, tutuklu bulunduğu Adana'nın Pozantı İlçesi'ndeki
Çocuk Islahevi'nde ölü bulundu. Otopside, Akyüz'ün önce dövüldüğü, sonra da iple asılarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti,
koğuşta kalan 13 çocuğun işlediği iddia edildi. Derleyenin notu: Ve bu çocuklar bir gün büyüyerek toplum içine karışacak…
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5921 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı.
İçişleri Bakan Beşir Atalay 'Demokratik Açılım' çalışmaları çerçevesinde yarın DİSK ve TÜSİAD'la görüşeceğini açıkladı.
TOKİ, İstanbul'un Bakırköy ilçesi Ataköy sahilindeki, kamuoyunda tartışmalara neden olan arazilerin kiralama ve satışına ilişkin
ihaleleri, İstanbul 5. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı uyarınca iptal etti.
Rusya'nın İnguş Cumhuriyeti'nde emniyet müdürlüğü binasına bombalı saldırı düzenlendi. Bina yıkıldı, parçaları yüzlerce metre
uzaklara saçıldı, 19 kişi öldü. Saldırının, Rusya'nın bölgede güçlenmesini istemeyen güçlerin işi olduğu savunulurken Kafkaslar
yine diken üstünde.
ADANA Ortopedia Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi Kalça Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Toğrul'un, kalça çıkığı
ameliyatlarında yaklaşık 6 yıl önce geliştirip uygulamaya başladığı ‘Yonga Yöntemi', bilim dünyasının en prestijli yayınlarından
‘Journal of Arthroplasty' dergisinde yeni bir yöntem olarak yayınlandı.
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Ankara'da Başbakan Erdoğan'ın bilgisiyle hazırlandığını öne sürdüğü 3. Köprü'nün
güzergahını açıkladı.Tekin, 3. Köprü'nün Tarabya ile Beykoz arasına yapılacağını iddia etti.
Konya'da bir kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın, İmralı’dan avukatları aracığlıyla bir bölümünü açıkladığı “yol haritası”nı CHP ve
MHP, “Ayrı bir devlet kurmaya giden yol” olarak değerlendirdi.
İngiliz gazeteci Gareth Jenkins, ABD ve Avrupalı iki araştırma kuruluşu için bir ‘Ergenekon raporu’ hazırladı.
Yabancı gözüyle soruşturmaya büyüteç tutan raporda, soruşturmadaki çelişkilere yer veriliyor. Jenkins’in ilk iki
Ergenekon iddianamesini satır satır okuyup hazırladığı 83 sayfalık raporun adı bile, Ergenekon soruşturmasına
‘Batılı gözüyle bakışı’ özetliyor: “Gerçek ile Fantezi Arasında: Türkiye’nin Ergenekon Soruşturması.”
Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne her fırsatta karşı çıkıyor. Ancak Fransa İran'da tutuklu
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bulunan akademisyeninin serbest bırakılması için Türkiye'den de yardım aldı. Sarkozy, Fransız akademisyen Clotilde Reiss
serbest kaldıktan sonra medya önünde adeta şov yapmıştı.
ZONGULDAK'ta kalacak yeri olmadığı için yaklaşık 3 aydan mağarada bulunan 47 yaşındaki Turan Altundağ, kendisini ziyaret
eden Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürü Nejat Uludüz'den iş istedi. Uludüz, Altundağ'a iş bulup, barınma sorununu
çözeceklerini söyledi. 
Kadınların kıyafetlerini gündeme getirmesi ile bilinen ‘Haya Edep ve Ahlaka Aykırı Müstehcen Kadın Kıyafetleri Men'i Cemiyeti'
Başkanı 86 yaşındaki Avukat Kemal Yılmaz Bayraktar, devlet memuru olan kadınların kılık ve kıyafetlerini 3'üncü kez bölge
valiliklerine şikayet etti. Avukatlık ofisinde basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, devlet dairelerinde çalışan kadınlar ile günlük
yaşamda kadınların giydiği kıyafetleri eleştirdi. 1982 ve 2001 yıllarında hükümetlerin ‘Kılık Kıyafet Kararnamesi' çıkardığını
hatırlatan Bayraktar, şu iddialarda bulundu: “Kararnamedeki hükümlere uyan yok. Şimdi bu kararnameye çok aykırı giyimler
oluyor. Göğsün yarısı gözüküyor. Önü açık, sıfır kol. Bu giyimler hem milli vicdanı rahatsız ediyor, hem de devleti tanımıyor.
Devlet dairesinde çalışan kadınlar devleti tanımıyor. Bunları takip etmek vali, savcı ve mülki amirlerin görevi. Bunların önüne
geçmeleri lazım” diye konuştu. Derleyenin notu: Bir tarafta kara çarşaflılar, öte tarafta gerçekten hoş görünmeyen ve
kamu hizmetinde bulunan bir hanıma yakışmayacak derecede açık seçik bir giyim tarzı ve tabii Türbanlı bayanlar…
Bunun ortası yok çünkü!!!
Ankara'da önce genel müdür, ardından müsteşar yardımcısı, son olarak da yaklaşık 9 yıldır Dışişleri Bakanlığı müsteşarı olarak
görev yapan büyükelçi Ertuğrul Apakan veda ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ilk kez bir
resepsiyona evsahipliği yaparken, gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Demokratik Açılım'a ilişkin önemli
mesajlar verdi..
Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılında ödemesi gereken katkı payları belirlendi.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarında öğretim gören öğrencilerden 71 TL ile 591 TL arasında katkı payı alınacak.
Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Bölgesi belediyelerinin, Ankara'dan talepte
bulunma konusunda tevazu içinde olduğunu söyledi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kısa vadeli faiz oranlarında 50 baz puanlık indirim yaptı.
Faizlerde yaşanan düşüşle birlikte bankalar konut kredi faizlerinde rekor indirimler yapıyor. Son olarak Garanti Bankası konut
kredi faizini 12 ay vadede yüzde 0.81'e kadar çekti.
Başbakan'ın Davos'taki "One Minute" çıkışından para kazanma hayali suya düştü. Patent Enstitüsü, tüm marka başvurularını
iptal etti.
Her yıl Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif'in yandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu iddianın ardından gözler
başta İstanbul Müftülüğü olmak üzere yetkilere döndü. Ancak hırkanın yanmadığı, iyi şartlarda korunamadığı için kat
yerlerinden yıprandığı anlaşıldı. Hırka-i Şerif'i 57 kuşaktır koruyan aile ise bu durumdan çok rahatsız. Daha önce de yaptıkları
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yardım çağrısını bir kez daha tekrarladı ve devletten destek istedi. Hz. Muhammed'in Veysel Karani'ye verdiği hırka günümüzde
hala aynı aile tarafından korunuyor. Ramazan ayı boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde sergilenen kutsal emanetin
anahtarı, Veysel Karani'nin 57. kuşaktan torunu Gülay Köprülü'nün himayesinde.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta 7 semtte eş zamanlı olarak düzenlenen bombalı ve havan toplu saldırılarda Türkiye'nin Bağdat
Büyükelçiliği maddi hasar gördü. Eş zamanlı düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 77, yaralı sayısının 400-500 olduğu bildirildi.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Demokratik Açılım” projesine herkesin omuz vermesi ve destek olması gerektiğini belirterek,
“CHP'nin, MHP'nin başlangıçtaki olumsuz tavırlarının ilelebet sürmeyeceğine inanıyorum. Çünkü toplumsal talebin dışında
kalamaz hiç bir siyasi parti” dedi. Derleyenin notu: Eğer algılarım beni yanıltmıyorsa toplumsal talep terörün bitmesi yönünde.
Teröriste taviz verme yönünde değil. Nerede görülmüş bir teröristin – bir katilin hapishane ardından kurmuş olduğu örgütü
yönetmesi? Kaldı ki siz ve sizin zihniyetiniz iktidarında Terör örgütünün siyasi kanadı akıl almayacak bir cüretle haklı / haksız
taleplerde bulunarar Türk ulusunun izzetinefsini rencide edebiliyor.
İstanbul trafiği yine felç oldu. Sabah saatlerinde bir TIR Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne seyir halindeyken, Molla Gürani
Viyadağü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, koruma demirlerini aşıp, 20 metre yükseklikten aşağıya uçtu.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) Bileşik Endeks, gün sonunda 45.645,00 puana ulaşarak 28 Şubat 2008'den bu
yana ilk kez 45.000 puanın üstünde ve 2009 yılı kapanış rekoruyla günü tamamladı.
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 7 DTP'linin tutuklanmasının ardından bugün esnafın kepenk kapatma eylemi sürerken, bir grup
tutuklanmaları protesto etmek izinsiz gösteri yapmak istedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin dün üçüncü köprü güzerganını ayrıntılarıyla açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, üçüncü köprüyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu ve Tekin'i doğruladı. Topbaş, "Evet üçüncü köprü
güzerganı Beykoz - Tarabya arasında" dedi.
İsviçre bankaları gizli hesap cenneti olarak biliniyor. İsviçre bankaları "nereden buldun" sorusunu sormadan dünyanın her
tarafından gelen milyarlarca dolar parayı kasalarında saklıyordu. Ancak dünyada bir ilk yaşandı. İsviçre UBS Bankası, ABD'li 4
binden fazla kişinin hesaplarını deşifre edecek. Anlaşma iki ülke arasında imzalandı.
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Depremzedeler için yapılan evlere ilin önde gelen bürokratlarının yerleştirilmesine yönelik Kocaeli’nde yapılan protestolar bir
başka skandalı ortaya çıkardı. Depremzedeler dün bir vali yardımcısının taşınmasına yönelik protestolar sırasında lojmanlarda
kalan diğer bürokratları da hedef aldı. Bu sırada olay yerinden tesadüfen geçen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli,
depremzedelerin “Utan utan size ev mi yok’ tepkileriyle karşılaştı. Dün sayfalarımıza yansıyan olayın altında başka bir skandal
çıktı. Protesto fotoğraflarında İspirli'yi gören bazı kaynaklar, Milli Eğitim Müdürü'nün İstanbul'da başka bir lojmanı haksız yere
yıllardır kullandığını ihbar etti.
Sultanbeyli'deki bir halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 itfaiyeciden 1'i şehit oldu. Eyüp'te
de bir itfaiye görevlisi, itfaiye aracının bakımını yaparken elektrik akımına kapılarak şehit oldu. Şehit olan kahraman itfaiyeci
Mustafa Arabacı, son nefesine kadar yangını söndürmek için mücadele etti. Kendini zorlukla dışarı attı ardından emekledi ve bir
arkadaşının kucağına yığıldı.
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Türk inşaat sektörünün önde gelen gruplarından Ağaoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, 17 Ağustos
depreminin 10. yıldönümü ertesinde İstanbul konut yapısına ilişkin şok açıklamalar yaptı.
Referans Gazetesi'nden Ayten Güvenkaya'ya konuşan Ağaoğlu, olası bir depremde uzmanların açıkladığı 50 bin
binadan çok daha fazlasının yıkılacağını, can kaybının ise milyonları bulabileceğini belirtti. Ağaoğlu, "Avazım
çıktığı kadar bağırıyorum. İstanbul konut inşaat sektörünü en iyi bilen isimlerden biri olarak söylüyorum ki;
mevcut yapı stoğunun yüzde 70'i deprem açısından güvenli değil. 1970'li yıllarda İstanbul'un Anadolu yakasında
yapılan yapıların büyük bir kısmına inşaat malzemesini ben sattım. Kumları Marmara Denizi'nden demirleri
hurdadan çektik. O zamanın şartlarında en iyi malzeme buydu. Sadece biz değil tüm firmalar aynı şeyi yapıyordu.
Deprem olursa İstanbul'a ordu bile giremez, ölen şanslıdır" itirafında bulundu.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında açılan 52 sanıklı üçüncü “Ergenekon” davasının 182 klasörden oluşan ve 2 DVD'ye
aktarılarak avukatlara dağıtımına başlanan eklerinde, sanıklardan ele geçirilen doküman ile iletişim tespit tutanakları yer alıyor.
Klasörlerde, tutuksuz sanıklardan yazar Yalçın Küçük'ün iletişim tespit tutanakları, Küçük'te ele geçirilen Mehmet Eymür'ün
ifadesi, eski İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ile Habip Ümit Sayın arasında geçen telefon
görüşmesini içerir iletişim tespit tutanağı gibi belgeler de bulunuyor. Klasörlerde ayrıca Küçük'ten ele geçirilen “PKK terör
örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın ifade fotokopisi” ile Küçük'ün, Almanya'nın Bonn şehrinde 1992 yılında PKK'nın düzenlediği
festivaldeki konuşmasının çözüm tutanağı da yer alıyor. Klasörlerdeki belgeler arasında ayrıca Küçük ile Öcalan'ın yemek yerken
görüntülendiği fotoğraflar yer alıyor. Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Bedrettin Dalan arasında geçen
iletişim tespit tutanaklarına da yer verilen klasörlerde, emekli İÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Manisalı'nın ikametinde bulunan
bilgisayar harddiski çıktıları ile bazı şüphelilerle görüşmelerinin iletişim tespit tutanakları, eski rektörler Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu,
Prof. Dr. Rıza Ferit Bernay ve Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran ile ilgili muhtelif yazışmalar, aramalarda ele geçirilen
dokümanın fotokopileri, iletişim tespit tutanakları ve bilgisayar inceleme tutanakları da bulunuyor. Klasörlerde, sanıklardan
Mustafa Koç ve Cihandar Hasanhanoğlu'ndan ele geçirilen “Ergenekon” davasının diğer sanıkları emekli orgeneraller Mehmet
Şener Eruygur ile Hurşit Tolon'un evlerinde yapılan aramalardan çıkan bazı belge ve örnekleri ile sanıklardan Yarbay Mustafa
Dönmez'den ele geçirilen, “Turhan Çömez'den elde edilen dijital verilerin bilgisayar çıktısı” ve “Emin Gürses ile irtibatını
gösteren iletişim tespit tutanakları”na da yer veriliyor. Sanıklardan Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal
Şenel'den elde edilen diğer sanıklar Mustafa Balbay ve Şener Eruygur “arasındaki irtibatı gösterir döküman” ile “sanık Ergün
Poyraz'ın sim kartının döküm tutanakları”nın da yer aldığı klasörlerde, sanıklardan Engin Aydın'ın, Hurşit Tolon ile irtibatını
gösterir doküman, emekli Albay Levent Göktaş'ın ajanda fotokopileri, Hüseyin Buzoğlu'nun “Ermeni Diasporası” başlıklı
dokümanı ile ajanda fotokopisi, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ın telefon fihristi fotokopileri ile
bilgisayar çıktıları da bulunuyor. Klasörlerde, sanıklardan Mustafa Özbek'e ait CD ve telefon inceleme tutanakları, Özbek ile ilgili
çeşitli müştekilerin dilekçeleri, Türk Metal-İş Genel Merkezi'nde yapılan aramalarda elde edilen doküman, Büyük Avrasya Haber
Ajansı'ndaki aramalarda çıkan “Ramazan Akyürek'in sicil kaydı” yazılı doküman ile “Lobi Andıç”, “Vatansever Kuvvetler”,
“Tayyip-Kürt sorunu” ve “Oramiral Özden Örnek” ibareli yazıların olduğu dokümanın yanısıra, “turkiyemtoplulugu.com”
adresinden e-mail çıktıları ile BDDK'nın Türk Metal-İş Sendikası ve Özbek ile ilgili düzenlemiş olduğu raporlara da yer veriliyor.
Klasörlerde, tutuklu sanıklardan eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin'e ait birçok belge ve iletişim tespit
tutanağına yer verilirken, aralarından bazıları şöyle sıralanıyor:
“Orhan Pamuk ile ilgili bilgileri içerir el yazısı dokümanı, 'Hrant Dink olayı ve Ermeni Kürtler ve benzeri başlıklı' yazılar, Şahin'in
Ankara'daki evinde arama sonucu suç unsuru olduğu değerlendirilen belge ve muhtelif evraklar, ele geçirilen mühimmatlara
ilişkin fotoğraflar, Şahin'e ait iletişim tespit tutanakları, 'Ergenekon' davasındaki şüpheli şahıslardan elde edilen ve Şahin'in
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isminin geçtiği ilgili dokümanlar, operasyonlarda yakalanan şüpheliler ile Şahin'in irtibatını gösterir telefon kayıtları, Şahin'in
Tarık Ümit olayı ile ilgili deliller, şikayetçi Nuray Yorulmaz'ın ifade tutanağı, Hasan Akkoca'nın ihbar mektubu ve Şahin'in sanık
Muzaffer Tekin ile irtibatını gösterir deliller.” Ek klasörlerde, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, bağımsız
İzmir Milletvekili Recai Birgün ile Adil Timurtaş, Varol Bülent Aral ve Necdet Atış ile müşteki Faruk Çelik ve mağdur Taner
İmamoğlu'nun ifadeleri ile Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen dilekçelere de yer veriliyor. Gizli tanıklar “Gurbet”, “İlk Adım”,
“Mehmet” ve “Anadolu”ya ait ifade tutanakları ile kimlik bilgilerinin kasada saklanmasına ilişkin müzekkerelerin de olduğu
klasörlerde, fotoğraf, iletişim tespit tutanakları, krokiler, ev ve iş yerlerindeki aramalardan elde edilen dokümanlar gibi çok
sayıda belge yer alıyor.
3. İddianame delil klasörlerinde 90. klasörde yer alan birbirinden çarpıcı konuşmaların ve talimatların yer aldığı belgeler için
aynı klasörün sonunda ise 13. ağır Ceza Mahkemesinin 17 Ağustos 2009 tarihinde 2009/191 esas sayılı tutanağında klasör 90
dizin 216 ile 248 arasındaki evrakların devletin iç ve dış siyasal yararlarını ilgilendirme olasılığına karşı adli emanete alındırmak
üzere dosyadan çıkarıldığı belirtiliyor. Tarihi ve yeri belli olmayan toplantılarda tutulan tutanaklarda “Türklerin üstün bir ırk
olduğu safsatasını yerme“, “Atatürk'ün Kürtleri katlettirdiği gibi lüzumsuz sözlerin durdurulması“,“ Alevi olmayanlara
güvenilmemesi“ konuşmaları geçerken, Tutanaklarda ,Sadece eşi kapalı,namaz kılan değil sağcı, milliyetçi yarın irticaya
kaçması muhtemel herkesin yazılı olarak mercilere şikayet edilmesi emrediliyor. Gizli toplantı konuşma notlarında ise Org.D.“
Ankaradaki orgenerallerin politikası son derece yanlış ,darbe yapmayacağına yemen eden bir ordunun etkisi ne kadar olur“ sözü
de belgeler arasında. Yine açık istihbarat sayılabilecek ve üzerinde herhangi bir imza, numara veya tarih bulunmayan belgelerde
okullarda öğrencilerin kız arkadaşlarla görüşmesini teşvik, cinsel konularda sınırların zorlanması,din ve milliyetçilik duygularının
zayıflatılması kayıtları bulunuyor. Yapılan gizli toplantılarda ise önemli bir mesaj olarak “PKK ya karşı savaşanlara el altından şu
mesajı götürün“ Sakın ha ölmeyin bırakın Atatürk'çü bile olsa sünniler ölsünö veriliyor.bunun yanında irtica korkusu salan
mesajların iş adreslerine postalanması, Ordudaki Ateistlere bile güvenilmeyeceğini veriliyor.Belgede ayrıca şema olarak ordu
içinde irticai yapılanmanın üst düzey elemanları ve alt birimleri isimleri ve görev yerleri veriliyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, özel okulların, dershanelerin fiyatları konusunda ses
çıkarmayanların üniversite harçlarına yapılan yüzde 8'lik zam karşısında “dünya yıkılmış gibi” davrandığını savunarak,
üniversitelerde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için, velilerin de elini taşın altına koymasını istedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
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İstanbul'da çok sayıda vatandaş, dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla ilk iftarlarını Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde yaptı.
Derleyenin notu: !?
Okyanus suyu küresel ortalama sıcaklığı, ölçümlerin başlatıldığı 1880 yılından sonraki en yüksek düzeyine çıktı. Bilim adamları
okyanus sularındaki bu anormal gelişme için "kötü bir haberci" dedi.
Başbakan Erdoğan, Kürt açılımı konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hükümetin Kürt açılımını 'ABD'nin bir projesidir bu'
diye eleştirenlere oldukça sert bir dille cevap veren Erdoğan, ''Bunu ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar'' dedi.
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Uzaylı teknolojisi gibi görünebilir ama
bu bir UFO değil. Güneş enerjisiyle çalışan yeni nesil bir
hava aracı. Airtürkhaber.com'da yer alan habere göre Odysseus adı verilen bu garip araçın tam 5 yıl boyunca hiç yere inmeden
havada kalması planlanıyor.
ABD'de federal bir temyiz mahkemesi, California eyaletinde 9 yıl önce kabul edilen ve 1915 olaylarında ölen
Ermenilerin mirasçılarına, sigorta şirketlerine karşı dava açma yetkisini veren yasayı iptal etti.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, MGK bildirisini saygıyla karşıladığını belirterek, “Türkiye'nin içinden geçtiği şu süreçte önemli
bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade edebilirim” dedi. Şahin, Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu, herkesin düşüncesini
açıkça ifade etmesinin doğal olduğunu belirtirken “Muhalefet partileri de kaygılarını, endişelerini dile getireceklerdir. Bu da
onların en doğal hakkıdır”diye konuştu.
Rusya'nın Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de düzenlenen 5 ayrı intihar saldırısında, ilk bilgilere göre 4 polisi öldü.
ANTALYA'dan bir tekneyle mavi yolculuğa çıkan 7'si çocuk, 5'i kadın toplam 19 Iraklı turistin, “Tekne bozuldu” denilerek,
Fethiye sahilindeki kayalıklara bırakıldığı iddia edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra yapılan basın bildirisinin milletin
kaygılarını daha da derinleştirdiğini” savundu. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
“Hükümet eliyle başlatılan ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yalnız olmadıklarını açıklama kaygısı ile devlette görülmemiş
uyum olduğu yönünde izaha çalışılan vahim süreç içinde Türk milli kimliğine yönelik yıkım arayışları hızla devam etmektedir.
Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasına ağır darbe vuracak bu gelişmeler sürerken, 20 Ağustos 2009 tarihindeki Milli Güvenlik
Kurulu toplantısından sonra yapılan basın bildirisi milletimizin kaygılarını daha da derinleştirmiştir. Söz konusu açıklamada,
hükümetin başlatmış olduğu milletimizi ayrıştırma projesinde çalışmalara devamın tavsiye edilmiş olduğu ifade edilmiştir. Bu
durumun, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından benimsenmesi, kabulü ve devlet görüşü olarak yorumlanması asla mümkün
değildir.” Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) dünkü toplantısında
yapılan bir sunumun içeriği ve bu konuyla ilgili çalışmaların sınır ve doğrultusu konusunda üyelerin ifade ettiği görüş ve
tavsiyeler hakkında bilgi sahibi olunmadan bugün MGK'yı ve üyelerini hedef alarak yapılmış olan açıklamanın “yakışıksız”
bulunduğu bildirildi.Yazılı açıklamada, MGK toplantılarındaki görüşmelerin “gizli” olduğu belirtilerek şöyle denildi:
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"MGK Toplantılarında yapılan görüşmelerin gizli olduğu kamuoyunun malumudur. Buna rağmen, dünkü MGK Toplantısında
yapılan bir sunumun içeriği ve bu konuyla ilgili çalışmaların sınır ve doğrultusu konusunda sayın üyelerin ifade ettiği görüş ve
tavsiyeler hakkında bilgi sahibi olunmadan bugün MGK'yı ve sayın üyelerini hedef alarak yapılmış olan açıklama yakışıksız
bulunmuştur. "
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın dün İstanbul'da kendisini hedef alan açıklamalarına oldukça sert bir
dille yanıt verdi. ''Başbakan Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket'i hedef alan seviyesiz beyanları ve ahlak dışı saldırıları, hezeyan
bataklığında çırpınan bir ruh halinin yansımalarıdır. Etnik bölücülük konusundaki siyasi sicili ve eğilimleri çok iyi bilinen
Başbakan ve hükümeti Türkiye'yi ayrıştırma ve bölme projelerini İmralı, Kandil ve Barzani'nin desteğiyle hayata geçirmek için
çıktığı gaflet ve ihanet yolculuğunda suçüstü yakalanmış, gerçek niyetler açığa çıkmaya başlamıştır. Başbakan'ın siyasi proje
olarak sahip çıktığı ve topluma maletmeye çalıştığı bu sürecin etnik bölücülerin taleplerini taksit taksit karşılama amacına
yönelik olduğu gün gibi ortadadır. Barış ve kardeşlik projesi gibi sahte etiketler bu gerçeği saklayamamaktadır. Bu projenin
ABD'nin stratejik hesaplarının bir gereği olduğu ABD yetkilileri ile Barzani ve Talabani'nin beyanlarıyla sabittir. (…) Namus ve
şeref gibi ulvi kavramlar yakışmayan ağızlarda değerini kaybeder. (…) Bu konuda Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama
hakkında söyleyeceğimiz şudur: Terör örgütünün ve etnik bölücülüğün taleplerini karşılayacak bir sürece girilmesini Türkiye
Cumhuriyeti devletine yakıştıranların, Anayasal görev ve sorumlulukları hakkındaki beyanlarımızı yakışıksız bulmalarının aslında
fazla yadırganacak bir yönü bulunmamaktadır. (…)
İzmit'teki Arızlı Konutlarında çıkan olayların ardından buradaki ve İstanbul'daki lojmanını boşaltacağını açıklayan İl Milli Eğitim
Müdürü Nevzat İspirli'nin açıklamasının ardından bir bürokrat oturduğu daireyi boşalttı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK tarafından araziye döşenen mayının patlaması sonucu bir asker yaralandı.
MANİSA'nın Soma İlçesi'ne bağlı Turgutalp Beldesi'nde orman yangını çıktı.
MALATYA'nın Hekimhan İlçe Kaymakamı Ramazan Fani, ilçeye bağlı Yukarı Saz Köyü'ne makam otomobiliyle giderken 85
yaşındaki Zöhre Kıraç'ı görünce nereye gittiğini sordu. Kıraç, “Oğlum Kaymakam gelecekmiş köye beni Kaymakama götür” dedi.
Bu yanıt karşısında şaşıran Kaymakam Fani yaşlıkadını otomobile alarak köyün yolunu tuttu. 
CIA ile ilgili skandallara bir yenisi eklendi. Bu kez CIA'nın kibarca "sorgulama teknikleri" dediği işkence yöntemlerinnden biri
daha deşifre edildi. CIA ajanlarının, bir El Kaide üyesini konuşturmak için matkap kullandığı belirtildi. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME, taksi, minibüs ve okul servislerine yüzde 5 ile 15 arasında zam yapacak.
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Yalova Valisi Mehmet Ersoy Armutlu'daki orman yangının Özturunç Sitesi'ne sıçradığını ve sitedeki 40 evin yandığını söyledi.
Başkarcı Dağı'nın Çamiçi Mevkii'ndeki makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan orman yangını akşam
saatlerinde kontrol altına alındı. Antalya'nın Alanya İlçesi Dimçayı Mevkii'nde çıkan yangında 4 hektar çamlık alan yandı. İzmit
merkeze bağlı Kulfallı Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile havadan bir
helikopterle müdahele edildi. Yaklaşık 3 saat içersinde kontrol altına alınan yangında 4 hektar ormanlık alan kül oldu. Bursa'nın
Büyükorhan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçeleri arasında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle genişleyen ve 40 hektarlık alana
yayılan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Tedbir amacıyla Dursunbey'in Kuşköy ve Terzi köyleri boşaltıldı.
Dursunbey'e bağlı Kuşköy ve Terzi köyleri tedbir amacıyla boşaltıldığı yangında ilk belirlemelere göre 13 hektar alan zarar
gördü. Yangının Piriler istasyonu yakınlarında, raylardan çıkan kıvılcımdan başladığı öne sürüldü. Konya'nın Seydişehir ilçesinde
çıkan anız yangınında, yaklaşık 100 hektarlık tarım alanı zarar gördü.
1 Eylül'de başlayacak olan avlanma sezonunu bekleyen balıkçıların yeni korkusu 'kaykay' adındaki hastalık oldu. Dalarel, 1 Eylül
ile birlikte “Vira Bismillah” diyerek denize açılacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
“Son 2 yıldır umutla beklediğimiz av döneminden, umduğumuzu bulamadık. Küresel ısınma yüzünden son yıllarda denizden az
balık çıkar oldu. Buna bir de 'kaykay' denilen bir hastalık eklendi. Jelimsi beyaz bu maddenin tam olarak nasıl oluştuğu
bilinmiyor, ancak bir çeşit deniz anasının neden olduğu tahmin ediliyor. Bu hastalık yüzünden gırgır, karides ve küçük balıkçı
tekneleri elleri boş dönmek zorunda kaldı. Ağlara zarar verdi. Bu yıl da tek korkumuz kaykay ve balıkların az gelmesi.”
Tarım Bakanı Mehdi Eker, "Kürt Açılımı"nı bir grup gazeteciye değerlendirdi. Eker "Barışa herkesin ihtiyacı var. Sadece Türklerin
değil Kürtlerin de. Kürt sorunu aynı zamanda bir Türk sorunudur" dedi. Derleyenin notu: Vallaha arkadaş benim
Türklüğümle, Kürt asılı vatandaşlarımla hiç bir sorunum yok, bu notun yazıldığı tarih 26.11.2010; dün TBMM’nde
konuşan “milletvekili” Sırı Sakık okullarda içilen ant hakkında konuşurken ben “…Türk değilim ki…”
diyebilmektedir. Madem Türk değilsin, madem bu ulusun bir evladı değilsin o halde Türkiye Büyük Millet
Meclisinde ne işin var?
İzmir'de 5 yıldır kayıp olan işadamı Sezai Rahmi Özden'in, iki fabrikasına el konmak amacıyla öldürüldüğü, tetiği de avukat
T.T.'nin çektiği belirlendi. Derleyenin notu: Öyle bir zamanda yasıyoruz ki artık değil avukatına anana, babana, karına ve
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evladına güvenemiyorsun!!!
EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün 21 Mayıs 2007'de başlattığı, farklı kıyafetlerle halk arasında dolaşan “Güven Timleri” ve onlara
yardımcı olan “Yıldırım Ekipler” uygulaması, gasp ve kapkaç suçunda azalma sağladı. Hırsızlıkla mücadelede istediği sonucu
alamayan Emniyet, bu yıl uygulanacak yeni bir proje için 3 bin polisi eğitime aldı. Asayiş hizmetlerinde “önleyici hizmetlere”
ağırlık verilmeye başlanmasıyla gasp, kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık, otomobil hırsızlığı gibi mala karşı işlenen suçlara
anında el konulması, faillerin suç üstü yakalanmaları, suçların azalmasında etkili oldu.
İstanbul'da ise “Güven Timleri”nin 10-20 Ağustos tarihleri arasında müdahale ettiği 274 ayrı olayda 375 kişi gözaltına alındı. Bu
kişilerden 63'ü tutuklandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt dağıtım ve bayi satışlarına yönelik belirlediği “tavan fiyat”ı kurşunsuz
benzinde 2 kuruş, motorin ve kırsal motorinde 3 kuruş artırdı.
Sibirya bölgesinde yaşayan Türk kökenli avcılar "kocaayak" gördüğünü iddia edince Rus uzmanlar harekete geçti. Rus uzmanlar
bir hafta boyunca Sibirya'da kocaayak arayacak. 
Kemerburgaz'da bulunan ve her yıl yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Zeynep Mutlu Vakfı Kemer Okulları, eğitim
sezonunun başlamasına üç hafta kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. ZEYNEP Mutlu Eğitim Vakfı
Kemer Okulları'ndan yapılan açıklamada ise yıkımın ‘yasadışı bir uygulama' olduğunu belirtilerek şöyle denildi: “Bugün
Cumhuriyet tarihimizde bir ilk yaşanmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde 10 yıldır faaliyet gösteren Zeynep
Mutlu Eğitim Vakfı Kemer Okulları yasa dışı bir uygulamayla Pazar sabahı 06.00'da 600 kişilik bir belediye ordusu tarafından
yıkılmış ve eğitim kampusu bir savaş alanına çevrilmiştir.” Açıklamada, ‘tebligat'ın ‘komik, vahim ve hukuk dışı' bir kağıt
parçasıyla 19 Ağustos Cuma günü 16.58'de yapıldığı, böylelikle anayasal bir hak olan yargıya başvuru hakkının gaspedildiği
belirtildi. Cumartesi günü ise Eyüp Kaymakamı'nın durumu bildiği için ortadan kaybolduğu vurgulanarak, Kaymakam hakkında
suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, okulu boşaltmak için istenen 15 günlük sürenin de reddedildiği
vurgulandı. Derleyenin notu: Tekkeler, tarikatlar dururken okulu ne yapacaksın?
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AKP ile MHP arasındaki "Kürt açılımı" kavgası büyüyor. Bahçeli'nin "ABD projesi" suçlamalarına AKP Grup Başkan Vekili Bekir
Bozdağ'dan sert yanıt geldi: "Asıl bölücü başını ipten almak ABD projesi..."
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
hakkında, 10'ar bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanı Gül
hakkında “kayıp trilyon” davasında verilen takipsizlik kararını kaldırmasının ardından, Gül ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların,
Kaçmaz'ın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı öne sürüldü.
ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, “Kürt Açılımı”nın bir ABD projesi olduğu savlarına ilişkin tartışmalar konusunda “Türkiye’nin
demokratikleşmesini destekliyoruz ancak bu plan, bir Türk planıdır” şeklinde konuştu.
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Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, GAP bölgesinin turizm cazibe merkezi
haline gelmesi için “bölgede Las Vegas benzeri kumarhane, su kayağı merkezleri ve çocukların eğleneceği Disneyland” gibi
merkezler kurulmasını önerdi.
Çevre ve Orman Bakanlığı, daha önce 'su kaynaklarına yakın' diye vermediği ormanlık alanı bu yıl belediyeye 'çöplük' olarak
tahsis edip 50 bin ağaca kıydı. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, İstanbul’da kendi kararıyla en az 50 bin meşe ağacını katlettirdiği
ortaya çıktı. Katliamın gerekçesi, ‘Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Göktürk- Odayeri mevkisinde bulunan ve İstanbul Avrupa Yakası’nın çöp depolama alanı olarak
hizmet veren katı atık tasfiye tesisinin kapasitesini doldurması nedeniyle ‘ek saha’ sağlamak...’ Sahanın İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne tahsisi için ‘ağaç tıraşlama’ işlemini de Orman Bölge Müdürlüğü yaptı. Temmuz ayında sonlanan ağaç katliamının
ardından İstanbul’un en yeşil bölgelerinden Göktürk civarında bulunan bu alanlarda eskiden binlerce meşe ağacı salınırken,
şimdi bomboş arazilerde kazı işlemlerini tamamlamakla görevli iş makineleri ve nereye tüneyeceklerini bilemeyen kuşlar var.
Derleyenin notu:???
Başkanvekili Yakut önerdi, Meclis Başkanı Şahin olumlu yaklaştı. Milletvekillerine ‘MV’ ya da ‘TBMM’ yazılı plakalar verilecek.
Böylece vekillerin önü kesilemeyecek, protokol krizi yaşanmayacak.
15 yılda Türk Metal-İş’te tanık olduklarını günlüğüne yazınca Genel Başkan Mustafa Özbek’in adamlarının hastanelik ettiği,
Ergenekon savcılarına ifade verdikten sonra ortadan kaybolan eski Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Taşdemir’den 1 yıldır tek
bir haber alınamıyor. Özbek’e son mektubunda, “Ölümüne emrindeyim” diye yazan Taşdemir’in eşi ise, “Düşünmek bile
istemiyorum ama öldürülmüş olabilir” diyor. ERGENEKON davası kapsamında verdiği ifadeyle Ergenekon ile Türk Metal-İş
Sendikası’nın bağlantılarını deşifre eden sendikanın eski Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Taşdemir’den 1 yıldır haber
alınamıyor.
Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) bugün İstanbul Kayabaşı'nda dar gelirlilere yönelik aylık 100 lira taksitle satışa çıkardığı
konutlara yoğun ilgi olduğu gözlendi. Derleyenin notu: Seçim yatırımı olduğuna inanmasam çok güzel bir uygulama diyeceğim
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ama sanırım gerçekler farklı. Garip guruba, fakir fukara edebiyatının başka bir perdesi! Ancak ihtiyaç sahiplerinin düşünmediği
bu konutların kimin parasıyla yapılıp dağıtıldığıdır.
Turkcell Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, Diyarbakırspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, “soruşturmanın gizliliği gözetilmeden ilgili parti hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca
kovuşturmaya yer olmadığına dair verilmiş ve bildiriyle yayımlanmış bir karar olmadan yapılan haberlere itibar edilmemesini”
istedi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bir kısım basın yayın organlarında, bir siyasi parti hakkında (AK Parti)
Anayasa'nın 69. maddesi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesine aykırı olarak “yabancı devletlerden,
uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım aldığı” iddiasıyla Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlandığı yönünde haberler yer aldığı anımsatıldı.
Ceza Muhakemesi Yasası'nın 157. maddesi uyarınca, soruşturmaların gizli olduğu, 172. maddesi gereğince de soruşturmanın
tamamlanması halinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verileceğinin düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:
“Soruşturmanın gizliliği gözetilmeden ilgili parti hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımızca kovuşturmaya yer olmadığına
dair verilmiş ve bildiriyle yayımlanmış bir karar olmadan yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin hatırlatılması uygun
görülmüştür.”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakanlık Yeni Bina'daki
toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Adalet Bakanlığı'nca
hazırlanan “Yargı Reformu Strateji Taslağı”nın Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğünü belirterek, “Bu temel ilkeleri biz de
benimsemiş oluyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de düzenlenen toplantıya ilişkin iddialarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Son dönemde Washington merkezli bir düşünce kuruluşu adına hazırlanan bir rapor hakkında ABD'de düzenlenen bir toplantıya
atfen Bakanlığımızı da hedef alan bazı iddiaların kamuoyunun gündemine getirildiği görülmektedir.
Bahsekonu toplantıya Türkiye'yi temsilen herhangi bir katılım olmamıştır. Türkiye'nin dış politikasının dış unsurların
yönlendirmesiyle sevk ve idare edildiğinin ima edilmesi, Türkiye'nin yüksek çıkarlarını her alanda savunmak için büyük bir
özveriyle çalışan ve köklü bir geleneğe sahip olan Bakanlığımız mensuplarını derinden yaralamıştır.
Türkiye'nin temel dış politika ilkeleri partiler-üstü niteliktedir. Siyasi partilerimizin demokratik eleştiri hakkını kullanırken daha
sorumlu davranmalarını; ülkemizin itibarına ve ulusal çıkarlarımıza zarar verecek davranış ve beyanlardan kaçınmalarını
bekliyoruz." Derleyenin notu: Dikkatinizi çekti mi? AKP, MHP, ABD Büyükelçiliği ve sonunda Dışişleri Bakanlığı…
Ateş olmayan yerden misali!
CHP Lideri Baykal, "Kürt açılımı"yla ilgili beklenen açıklamasını yapıyor. Baykal, DTP, İmralı ve Kandil'in aynı kapıya çıktığını
söyledi ve bu sürecin sonunun çatışmaya varacağını vurguladı. İşte Baykal'ın açıklamalarından satırbaşları...
Hükümetin başlattığı tartışmalar yeni bir durum değerlendirmesi yapma ihtiyacını ortaya koymuştur. Değerlendirmelerimiz
geçerli olmaya devam ediyor. Şimdi o günden bugüne yaşananlarla ilgili durumu uygun olacağını görüyorum. Bu yapılan
çalışmanın Türkiye'yi bütünleştirip birleştirme bir yana, tam tersine Türkiye'yi olumsuz etkileyip karşılıklı kuşkuları artırmaya
çok derin tartışmaların ortaya çıkmasına ve bir anlamda ulusal birliğin sarsılmaya başlamasına yol açmıştır. Ortada henüz proje
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netleşmiş değildir. herhangi bir uygulama gerçekleşmiş değildir. Ama başlatılan çalışma ve tartışmalar, düşünceler görüşler
Türkiye'yi olumsuz etkilemeye başlamıştır. Geldiğimiz noktada maalesef çok ciddi gerilim kendisini göstermeye başlamıştır. Bu
gerilimin Başbakan'ını, MGK'yı kapsamı içine aldığını üzüntü içinde görüyorum. Bunların hepsi Türkiye'de gerilimin tarafı haline
gelmeye başlamışlardır. Sanatçılar bölünmeye başlamıştır. Toplumun her kesimine mensup insanlarının sevdiği saydığı insanlar
bu yaşanan sürecin içinde olumsuz etkilenmeye başlanmış ve birbirleriyle tartışır çekişir suçlamaların hedefi haline dönüşmeye
başlamıştır. Bu gelişmelerin altında ne yatıyor? Bunun altında 1 ay kadar önce hükümetin sanki bir dümeye basılmış gibi birden
bire harekete geçirdiği bir süreç yatıyor. Bu süreç belli bir takvime bağlı bir süreç olarak takdim edilmiştir. Ucu açık bir süreçtir,
kapsamı çerçevesi belirsiz bir süreçtir. Her düşüncenin, her kesimin, her iddianın rahatlıkla gündeme getirilebileceği bir süreçtir.
Bu sürecin sonucunda müthiş gelişmelerin olacağı, anaların gözyaşının dineceği terörün sona ereceği, barış ortamının
gerçekleşeceği ifade edilmektedir. Böyle bir bekleyiş yaratılmaktadır. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda hiçbir resmi
açıklama yapılmamıştır. Konu hala aydınlanmış değildir. bu çalışmalar gerçekten bu beklenen sonucu sağlayabilecek bir nitelikte
midir? Yoksa yapılan çalışmalar anaların gözyaşı dinsin söylemi altında çok farklı gelişmelerin ortaya çıkacağı bir noktaya doğru
mu Türkiye'yi sürüklemektedir kaygısı yaygınlaşmaktadır.
Toplum da giderek kendi içinde Türkiye'nin bölünmeye gidip gitmediği konusunda ciddi sorular sormaya başlamıştır. Türkiye'de
bir etnik ayrışmanın bir etnik bölünmenin gündeme gelip gelmeyeceği duygusu düşüncesi kaygısı, insanlarımıza ulaşmaya
başlamıştır. Bir bölünme kaygısı telaşı Türkiye'de toplumsallaşmaya başlamıştır. Başbakan'ın küfür noktasındaki söylemler, bir
süre sonra toplumun her kesiminde gerginliklerin derinleşmesine yol açabilir ve bir süre sonra bu belirsizlik, nereye bağlanmak
istendiği belli olmadan gerçekleştirilen bu arayış, bir süre sonra insanlarımızı da çok tehlikeli gerginliklerin içine sürükleyebilir.
Bunun altında bu sürecin yanlış dizayn edilmesi ve yönetilmesi yatmaktadır. Hükümet bir şey yapmak istiyor ama adını
koyamıyor. Koymayı uygun görmüyor. Yapmak istediğini söylemeye cesaret edemiyor, söyleyemediğini birilerinin ağzından
topluma duyurmak istiyor ve bu haklı olarak tepki çekiyor. Takvimi yöntemi hedefi çerçevesi belli değil. Arayışın içinde halk ve
toplum yok. İktidarın uygun gördüğü muhataplar var, bir kısmı STK'lar, bu tabloyu toplum göründe rahatsızlık duyuyor. Bu
tablonun içine muhalefet partisi olarak bizi de sokmak istemişlerdir, biz reddetmişizdir. Bu çok açık net ve sağlam gerekçelere
dayanıyor. Bu belirsizlikleri aydınlatmadan, ne olacağını neyle yapacağını, kendi kafasında netleştirmeden, o konu etrafında
sanki bir destek varmış gibi bir izlenim vermek üzere, biz rotasını bilmediğimiz gemiye binmeyiz. Şimdi tam iktidarın yapmak
istediği de budur. Hep beraber yola çıkalım bir yere gideriz. Anaların gözyaşının dineceği bir noktaya gideceğiz. Bu bir
aldatmacadır. O nedenle bu yöntem yanlıştır ve gerilim yaratmaya başlamıştır.
Hükümet yapmayı düşündüğü şeyleri şimdi söylemeden, kabul ettirebileceğini sanıyorsa ciddi şekilde yanılıyor.
Bu dönem içinde yaşananlar bize şu gerçekleri bir kez daha ortaya koymuştur. Birinci gerçek hükümetin bu meseleyi herkesten
görüş alıyorum diyerek birileriyle müzakere yapıyor. Hükümet bir müzakere süreci içindedir. Bu süreç içinde bir muhatap
tartışması yaşanıyor. Bu tartışmanın da gerçekte hiçbir anlam taşımadığı ortadadır. Biz bu sürecin başlangıcında da ifade
etmiştik. Bu konuda DTP'nin İmralı'nın yada Kandil'in birbirinden farklı, çelişen, değişik talepler ortaya koyabilecek durumda
olmadığını, bunların hepsinin aynı kapıya çıktığını, herhangi birisiyle başlatılacak müzakerenin, bunların tümüyle müzakere etme
anlamına geleceğini belirtmiştik. Geldiğimiz noktada bunlar arasında bir ayrımın olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. DTP yetkilileri
İmralı'yı muhatap alın demektedirler. İmralı DTP ve Kandil arasında bu süreçte bir anlayış beraberliği bulunduğu ortadadır.
Şu görülmüştür ki PKK'nın projesi başlangıçta neyse şimdi de odur. İmralı'dan yapılan açıklamalar, ön görülen hedefin milleti
ayrıştırmak olduğunu, bir ayrı millet örgütlemek olduğunu ve bu milletin silahlı kuvvetler eğitim dahil her alanda kendi kararını
kendisi alarak, kendisini yönetme arayışı içinde olduğunu bize göstermiştir.
Apo eski Apo değil, PKK'nın talepleri değişti söylemine dayalı olarak yaratılmak istenen atmosferin gerçekçi olmadığı açıkça
görülmüştür. Hükümetin müzakere etmeye çalıştığı hangi muhatap olursa olsun, ortaya çıkacak proje milleti ayrıştırma
projesidir. Türkiye'de hükümetlerin, terör karşısındaki konumu terörle mücadele etmektir, terörü ortadan kaldırmaktır. Türkiye
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bu anlayışla yönetilmiştir. 1984'ten bu yana terör karşısında kararlı bir mücadeleyi sürdürmüştür. Türkiye bu süreçte çok acı
yaşamıştır. Ama milletimiz hiçbir zaman terörle mücadeleyi bırakalım düşüncesine girmemiştir. Ama şimdi hükümetin, terörle
mücadele yerine terörle müzakere platformuna geçtiklerini görüyoruz. Bunu da yaygın temaslar yaparak yürütmeye
çalışmaktadırlar. Tabi bu çalışmalar Türkiye'de ciddi şekilde tartışma çekmiştir. Terörle müzakere kolay iş değildir. Ben bu
varken terörle, terörün sorumlularıyla sakın ha bir şey konuşmayın demiyorum. Eğer terörün tamamen bitme noktasına
geldiğini görüyorsanız, bir araya gelip konuştuktan sonra terörün gündemden kalkacağı konusunda güven anlayışı içindeyseniz,
o zaman ben konuştum çözdüm dersiniz. İktidar partisinin yetkili sözcüleri silahların bırakılması şart değildir müzakere içinde,
silahların bırakılması konusunda ısrarlı olmak müzakereyi çıkmaza sokmaktadır diye değerlendirme yapıyorlar. Bu müzakerenin
amacı olarak anaların gözyaşına son vermek değil miydi? Bu ne demektir? Şiddete teröre şiddete son vermektir. Hem
müzakereye başlayacağız, hem de silahların bırakılması şart değil diyeceğiz. Hiçbir şekilde sizin muhataplarınız silahları
bırakmayacaklarını söyleyecekler, ama siz yine de müzakereyi önemseyip temasları sürdüreceksiniz. Bu temasların getireceği
nokta, teröre son verilmesi değildir. Bu açıkça ortaya çıkmıştır. Nedir müzakerenin gerçek amacı? Amacı Türkiye'de etnik
kimliklere bir siyasal milli kimlik kazandırma sürecini harekete geçirmektir. Müzakerenin amacı içeriği gerçeği budur. Türkiye'de
yapılmakta olan ve bir süre sonra adımlarını göreceğimizi düşündüğüm konu, etnik kimliklere, belli bir etnik kimliklere, siyasi
milli bir kimlik kazandırma girişimidir. Türkiye uzun süre etnik kimliklere saygı gösterilmesini, etnik kimliklere özgürlük
tanınmasını sağlamak için mücadele etmiştir. Türkiye'yi oluşturan insanlarımızın birbirinden ayrı etnik kimliklere sahip olması
çok doğaldır. Bizim bir araya gelip bir milli devlet kurmuş olmamız, Türkiye'nin bir başka temel gerçeğidir. Türkiye Anadolu'da
sadece milli mücadele sonrası dönemini söylemiyorum, 1000 yıldan beri bir Anadolu Türk İslam kimliği anlayışı içinde bir kültür
geliştirmiştir. Bu 1000 yıllık sürecin sonunda ortaya çıkmıştır. bu sürecin içinde çok önemli düşünürlerin, şairlerin, kültür
insanlarının, filozofların ve onların düşüncelerini Anadolu'ya taşıyan pek çok öncünün gayreti ve çabası vardır. Hacı Bektaş-ı
Veli, Yunus Emre bir tarafa bırakılarak Anadolu insanının kimliğini açıklanamaz. Bu coğrafyanın bir kültür kimliği ve giderek
siyasi kimliği haline dönüşmüştür. Osmanlı imparatorluğu, Selçuk, buradaki insanlara dışardan bakanlar Türk'lerdir demişlerdir.
Buna Kürtler, Çerkezleri, Gürcüleri de dahil etmişlerdir. Onlar bu insanların tümüne Türkler demişlerdir. Bu milli kimliği ortadan
kaldırma girişimi son olarak birinci dünya savaşından sonra denendi. “Anayasa'daki bu Türk milli kimliği anlayışını kaldıralım”
bu düşünce arayışlar içinde dile getirilmektedir. Bunu değiştirip arkasından, etnik kimliklere kendi siyasi kimliklerini ifade etme
çağrısı yapmak. İkinci bir temel nokta, etnik kimliği bir milli kimlik haline dönüştürmek için, devleti belli bir etnik dili öğreten
yaygınlaştıran bir konuma çekmek. Şimdi en hassas olunması gereken noktaların başında bu gelmektedir. Bu sürecin içinde şu
projeler ortaya çıkacaktır. Bunlar: Üniversitelerde Ana Dil de eğitim. Okullarda ana dil öğretelim. Ana dil de eğitim yapalım. Yani
tarihi biyolojiyi ana dil de öğretelim. Yani Türkçe olmayan ana dil de öğretelim. Bu üçüncü aşamadır. Bu işte Türkiye'yi
ayrıştırma projesidir. Demokrasi etnik parçalanmayı ön görmez. Elbette herkes ana dilini bilecektir, konuşacaktır. Ana dile tam
bir özgürlük tanınacaktır tamam. Ama bu ayrı, ben devlet olarak ana dillerden birisini üniversitelerde bir eğitim konusu olarak
alıp öğrencilere öğreteceğim. Sonra o öğrenciler okullarda seçmeli ders diye okullarda öğretecekler. Sonra o anadil de eğitim
vereceğiz. Bütün bunların amacı bugün Türk toplumunun bir parçası olan insanlarımızı, gelecekte bu toplumun parçası olmaktan
çıkarmak, onları başka bir siyasi kimliğe doğru yönlendirmektedir. Batı demokrasilerinde herkes kendi dilinde eğitim yapsın diye
bir şey yok. AB'de ülkeler ana dilleri okullarda öğretir, o dillerde eğitim yapar diye bir şey yok. Sadece ana dillerin
öğrenilmesine yardımcı olmak engellememek yasaklamamak var. Herkesin kendi anadilini derneğiyle vakıfıyla öğrenmesi haktır
tamam onu vereceksin. Ama devletin görevi, bir başka etnik dili öğretmek eğitmek değildir. Anayasa'da çok net şekilde
düzenleme yapılmıştır ve bu çok net ifadelerle yasaklanmıştır. İktidarın kuşatmasıyla ele geçirilen YÖK'te bu konuda adımlar
atılacak, ana dil de eğitim verilecek bazı üniversitelerde. Sonra ikinci aşamada onlar seçmeli ders olarak öğretecek. Bu proje hiç
kuşku yok ki Türkiye'yi aşan bir ilgi konusu halindedir. Bu proje çok uzun bir süreden beri bu bölgenin yeniden düzenlenmesi
anlayışı çerçevesinde dış güçler tarafından takip edilmektedir ve Türkiye'de etnik tartışmaların kapısı açılmak istenmektedir.
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Müdahale Irak'a yapıldı ama bugün geldiğimiz noktada Irak paramparçadır. Etnik kimlikler ortaya çıkmıştır. böyle bir tabloya
girilmiştir, bu bir kan çatışma iç savaş tablosudur. Türkiye'de etnik kimliklerin kurcalanması, devlet eliyle teşvik edilmesi
giderek ayrıştırılmasına yönelik eğitim süreçlerine getirilmesi Türkiye'yi tehlikeye sürükleyecektir. Bazı temel uyarılarımı
söylemek istiyorum.
- Bu ucu açık süreç bir an önce söylemelidir. Hükümet ne yapacağını utanmadan korkmadan açıkça çıkıp ilan etmelidir. Bu
belirsizlik ülkeyi sıkıntıya sokuyor.
- Hükümet bu süreç içinde Türkiye'deki milli bütünlüğü milli siyasi kimliği zaafa uğratacak, zaman içinde çözünmesini ön gören,
milli birliği dağıtmaya yönelik projeleri kesinlikle uygun görmeyeceğini kamuoyuna ifade etmelidir.
Yaşanan telaşın küfürleşmelerin altında yatan tablo budur. Kurnazca ortaya atılacak proje bundan sonra takip edilecek olursa,
Türkiye'de huzurun tehlikeye gireceği açıktır. Türkiye'nin milli siyasi kimliğiyle iktidar kesinlikle oynamamalıdır. Türkiye'nin
elindeki bu proje uzun süreden beri uluslar arası ilgi ve katkı ile şekillendirilmiş bir projedir. Bunun tartışılır bir tarafı yoktur.
Çok açık yalın bir gerçektir. Siyasi hayatımızda bir rapor konuşuluyor. Ama onun 2009 tarihli bir raporu da var. Bu rapor
Türkiye'nin bu konularıyla yüksek bir uluslararası ilginin ortaya çıktığını görüyoruz. Atlantik konseyi bir ABD kuruluşu. İçinde
devlet yönetiminde sorumluluğu üstlenmiş çeşitli kişiler çalışıyorlar. En son 13-15 nisan 2009'da Washington'da toplantı yapıldı.
Toplantıya katılanlar arasında Norveç'in Washington büyükelçisi de vardı ve Norveç hükümeti bu çalışmaların gerçekleşmesi için
fon tahsis etti. Açık toplum enstitüsü olarak bilinen enstitünün temsilcisi, ABD ve İngiltere'nin eski Ankara büyükelçileri o
toplantıda yer aldılar ve Eylül'de İstanbul'da bir toplantı daha olacak. Bu kişiler Türkiye'ye geldiler. Dışişleri Bakanlığı karşıladı
ağırladı. Türkiye'den giden kişiler o konularda ciddi katkılar yaptılar. Burada PKK üyelerine kademeli af çıkarılması önerildi.
DTP'li tutukluların serbest bırakılması önerildi. Anayasa'daki Türk kelimesinin çıkarılması önerildi ve yargının katı ve hesap
vermeyen niteliğine son verilmesi istendi. Ankara Öcalan'la görüşmeyi kabul etmeyebilir ama DTP'liler bu meseleyi çözer denildi
ve bu çerçevede yeni düzenlemelerin reformların yapılması istendi. Bu açık gerçek, örtülebilir tarafı yok. Cumhurbaşkanı Gül'ün,
“Başımıza başka işler açılır' dediği herhalde budur. Başbakan ağır hakaretler küfürler söyleyerek bu gerçek saklanamaz.
Başbakan'ın telaşsı zaten bu konunun önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye bu konuyu başkalarının yönlendirmesiyle ele
alırsa bu Türkiye'ye yarar getirmez. Bunun somut örneklerini herkesten çok daha iyi biliyoruz. O konuda üzerimizde düşeni de
elbette yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bir defa şu çok iyi görülmelidir. Türkiye her türlük telkini baskıyı göğüsleyerek,
bir yandan terörle mücadelesini en ciddi şekilde götürmelidir. Öte yandan da toplum içinde ayrışmaları ileri götürmek için değil,
ortadan kaldırmak için, ayrışmaları kaynaşmaya dönüştürmek için üzerine düşenleri yapmalıdır. Bu konuda bizim çok ciddi
hazırlıklarımız var. 20 yıl önce ilk kez etnik kimliklere özgürlük diyen parti biziz. İnsanların etnik kimliklerinin farklı olmasının,
aynı milletin ferdi olmasına engel olmadığını ortaya koyan biziz. Bizim 89 tarihli o raporumuz ilgi haline geldi. Keşke 89'da o
rapor bugünkü ilgiyle karşılansaydı da Türkiye bu noktaya gelmeseydi. Eğer etnik dilde eğitim yapılacaksa, önerim derhal Milli
Eğitim'in başındaki Milli'yi kaldırmalarıdır. Milli eğitim diyeceksiniz, etnik dil öğreteceksiniz. Herkes üniter devlet diye
başlamaktadır. Ama Üniter devlet sözü, milli kimliğin bölünmesi düşüncesini kamufle etmek için kullanılamaz, kullanılmamalıdır.
Devlet Üniter ama millet parçalanmış. Türkiye gerçekten tarihi bir dönüm noktasındadır. İmralı'dan yapılan açıklamalar,
yapmakta olduğumuz iş, Atatürk'ün devlet kurmasına eşit değerdedir denmektedir. Eğer Türkiye'de milleti çözülmek istenirse,
bu Türkiye Cumhuriyeti anlayışının artık sonuna gelmiş oluşunu, yeni bir siyasi düzenin başlayacağına işarettir. Bu ayrışmanın
sonunda barış demokrasi insan hakları çıkar diye düşünenler yanılmaktadır, bu sürecin sonucunda çatışma çıkar. Herkese
olağanüstü büyük siyasi sorumluluk düşüyor. Bu geldiğimiz noktada özellikle etnik dillerde eğitim yapılmasına yeşil ışık yakarak
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milleti ayrıştırma politikasına sahip çıkanlar, destek verenler, bu sürece göz yumanlar, bu süreci sorumluluğunu üstlenmeyi
içlerine sürdürenler, bilinmelidir ki ister kişiler ister kurumlar olarak tarihi bir ayıbın vebalini üstlenmektedirler. CHP olarak biz
böyle bir ayrışma sürecinin parçası olmayız. Hiçbir şekilde bizi birbirimize karşı bir noktaya çekecek bir gelişmenin
sorumluluğunu üstlenmeyiz. Değerli yazar Yılmaz Özdil çok değerli bir şey söyledi. Bizi terör bölemez, bizi bölerse dil böler dedi.
Fevkalade doğru bir gözlemdir. İşin temeli odur. Şimdi birileri bunu çok iyi bilerek Türkiye'de dili ayrıştırmaya yönelik, aslında
Türkiye'yi ayrıştırmaya yönelmektedirler. Geldiğimiz noktada pek çok çevrede diyebilir ki nerden biliyorsun bunlar söz konusu
değildir. İnşallah söz konusu değildir. Ama bütün işaretler bize ciddiyetle bunu göstermektedir. Resmi kurumlarda haritalar
konuşuluyor. Şimdi biz gelmişiz dil ayrışması yapalım demeye başlamışız. Herkes aklını başına alsın. Giderayak şimdi iç dış
baskıları karşılayacağı diye kendilerine emanet edilecek Türkiye'yi perişan etmesinler. Türkiye'nin gerçekten amacını doğru
belirlemiş, kızların eğitimi diye belirlemiş ve o çocuklara okuma olanağı sağlayan kuruluşun verdiği burslardan yararlanan
insanların, muhtemel sanık muamelesine tabi tutulması vicdansızlıktır. Aynı şekilde İstanbul'da eğitim hizmeti veren bir okulun
çok yönlü kapsamlı saygın bir eğitim kurumunun İBB kararıyla dozerlerle yıkıldığının haberlerini gördük. Hiç kuşku yok birilerine
göz dağı vermeye yönelik yıkımlar. Başbakan, Anayasa'daki Türk maddesini kaldıralım diye gelecekse hiç gelmesin. Niye bizi
Lübnan'a Irak'a Yugoslavya'ya dönüştürmeye çalışıyorsunuz? Buna birde destek mi vereceğiz? Türkiye'yi piyon yapmak
isteyenlere biz destek vermeyeceğiz. Türkiye'de bir üniversitemizde Kürt dilinin tarihinin edebi özelliklerinin yayınlarının
sözlüğünün şivelerinin bütün ayrıntılarıyla en yukarı düzeyde incelenmiyor olması gerçekten üzüntü vericidir. Türkiye'de
üniversiteler Kürtçe'nin romanını hikayesini en iyi şekilde bilecek. Ama bu ayrı bir şey ben üniversitelerde kürsü açacağım
demek farklı bir şey.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum, 3-1 kazandıkları Diyarbakırspor maçından sonra şöyle konuştu:
"Yenik duruma düştük ama bu durumdan sonra maçı çevirmemiz bizim için çok sevindirici. Özellikle ikinci yarıda daha fazla gol
atabilirdik. Ama sahada iyi bir Diyarbakır takımı gördük. Eminim buraya gelecek diğer takımlar da zor maçlar yapacaklardır."
Bu arada yakasına Atatürk rozeti takan Daum, bununla ilgili gelen bir soruya; 'Ben Atatürk fanatiğiyim' dedi ve Türkçe şöyle
konuştu: "En büyük Atatürk"
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Zaman zaman terör olayları ve yaşanan izinsiz gösterilerle gündeme gelen Şırnak'ın Cizre ilçesi'ndeki Hudut Taburu'nun da
içinde bulunduğu Şehit Yarbay Muammer Yüzsüren Kışlası nizamiyesine bir taleba asıldı. Geçen yıl, tabura ait askerleri taşıyan
servis aracının taranması sonucu 3 asker şehit olmuş, 13 asker de yaralanmıştı.
Sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin düzenlediği miting ve yürüyüşlerin güzergahında bulunan Yarbay Muammer Yüzsüren
Kışlası'nın nizamiyesine "Üzerimize kılıç çekilmedikçe, vatanımıza girilmedikçe, milletimiz cefa çekmedikçe, bizden kimsey zarar
gelmez" yazılı tabela asıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin internet sitesi aracılığıyla son günlerdeki 'Kürt Açılımı' tartışmalarıyla ilgili zehir
zemberek bir açıklama yaptı. Hükümetin 'Kürt açılımı' çalışmalarını sistematik bir yıkım projesi olarak değerlendiren Bahçeli,
"Gelişmeler devlet, millet ve ülke birliğinin bir yol ayrımına sürüklendiğini ortaya koymaktadır" dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Kürt açılımıyla ilgili hararetli tartışmaların sürdüğü bugünlerde TSK'nın tavrını açıkça
ortaya koydu. Zafer Haftası mesajında "Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir." dedi.
Demokratik Toplum Partisi, bir açıklama yaparak AK Parti ve TSK'dan yapılan açıklamalara tepki gösterdi. AK Parti Grup
Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın dün ve Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un bugün yaptığı açıklamaların hedef alındığı
duyuruda "Kürt açılımı"nın resmi söylemin dışına çıkmadığı ileri sürüldü. DTP'den yapılan açıklamada AK Parti'nin açılımının
daha önceki açıklamaların allanıp pullanmasından başka bir şey olmadığı belirtildi.
ABD ve Euro Bölgesi başta olmak üzere son dönemde global ekonominin toplarlanmaya başladığı yönünde sinyaller gelmesine
karşın Çin ekonomisiyle ilgili kaygılar piyasalarda tedirginlik yarattı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam iftarda Ankara Bağcılar Mahallesi'nde bulunan gecekonduları gezdi. Başbakan'dan
toprak yollarının asfaltlanmasını isteyen mahalleliye Başbakan'ın cevabı ''Gidin Çankaya Belediyesi'nin önünde oturun'' oldu.
Derleyenin notu: Kasımpaşalı…
Hükümet, memura zam teklifini bugün sunmadı. 3 saat süren toplantıdan memurlar ‘umutsuz’ çıktı. Kamu-Sen Başkanı Bircan
Akyıldız, “Sanırız, yarın bize yüzde 2.3’lük zam teklifiyle gelecekler” tahmininde bulundu.
CHP lideri Deniz Baykal, Kürt açılımı için hükümete, “Bu sürecin sonunda Irak’ta, Yugoslavya’da ne çıktıysa Türkiye’de de o
çıkar” uyarısı yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, MHP’nin suçlamalarına basın toplantısıya yanıt verdi. Bozdağ “Erciyes’te kurt olup
Ankara’da susmak olmuyor. Orada uluyorsan burada da uluyacaksın” dedi.
DTP Diyarbakır İl Başkanı Fırat Anlı, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde düzenleyecekleri 'Onurlu bir barışa evet' mitinginde Abdullah
Öcalan'ın Kürt açılımına ilişkin açıklayacağı yol haritasını tarihlerin uyuşması halinde açıklayabileceklerini söyledi.
SAMSUN’da balıkçılar 1 Eylül’de başlayacak avlanma sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri
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Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedat Gönener, ‘Ruma’ adı verilen yem balığının denizde bolca bulunduğunu belirterek,
“Bu durum palamut ve lüferin bol olacağına işaret. Şu andaki deniz suyu sıcaklığı da 20 derece civarında. Palamut için ideal bir
sıcaklık” dedi.
Atatürk Havalimanı’na Florya yönünden inecek uçakların sağ taraftaki ana pisti karşılamasını sağlayan ILS cihazı sinyalleri, son
altı yıldır belli bir bölgede çalışmıyor. Uçuş emniyetini tehdit eden sorun nedeniyle, sinyallerde bozulma yaşanan hava sahası
notamlanarak, kullanıma kapatıldı. Sinyallerdeki sorunun, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası’nda
bulunan elektronik karıştırıcı sistemlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.
İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi CHP’li Zeynel Avcı’nın cüzzam hastalığıyla mücadelenin simgesi Prof. Dr. Türkan
Saylan’ın isminin İstanbul Lepra Hastanesi’ne verilmesi teklifi AK Parti’li üyelerin çoğunlukta olduğu Çevre ve
Sağlık Komisyonu tarafından reddedildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu yılki ilk iftar yemeğini Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ve gazilere verdi.
Kocaeli'nde 5 yıl boyunca iki öz kızına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan R.K. hücresinde kendisini asarak
intihar etti.
Ankara Yenikent'teki Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatla ilgili yargılanan Yarbay Mustafa Dönmez'in davasında bilirkişi
"krokiyle" ilgili kararını açıkladı. Bilirkişi raporuyla ele geçirilen krokinin Yarbay Mustafa Dönmez'e ait olduğu kesinleşti.
Hükümetin, zam oranını açıklayacağı beklentisiyle pazarlık masasına oturan memur, büyük hayal kırıklığına uğradı. 2010 yılı
için yüzde 11'lik zam isteyen memura, borç faturası çıktı.
Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Hasan Aksay'a devretti. Hava
Kuvvetleri'nin yeni komutanı Org. Hasan Aksay, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Son terörist ölene kadar
mücadelemiz sürecektir” dedi.
ERGENEKON davasının tanığını ve gizli tanığı, Danıştay davasının birleştirilmesi ile de Ergenekon davasının sanığı olan Osman
Yıldırım, davayla ilgili ilk kez konuşarak, Cumhuriyet Gazetesi'ni kendisinin bombalattırıdığını, bunda da pişmanlık duymadığını
söyledi.
26

Ağustos

2009

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Üniter yapımız üzerinde herhangi bir spekülasyona müsaade etmek asla mümkün değil.
Çünkü bu üniter yapının oluşabilmesi için yıllar yılı verilmiş olan bir mücadele var. Bu uğurda, 24 yılı aşalım, ta Kurtuluş
Savaşı'na varan bu işin kaynağı var, bir bedeli var” dedi.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet felsefesindeki laiklik anlayışıyla, ordunun laiklik anlayışının
birbirinden çok farklı olduğunu savundu ve "Ben Türkiye'yi yabancılara anlatmaya çalışmıyorum, Türklere anlatmaya
çalışıyorum" dedi. Derleyenin notu: Açıklamalarından ve sana ödül verenlerden ne MAL olduğun belli!!!
Maliye Bakanlığı, 2. varlık barışı uygulaması kapsamında 100 bin vatandaşa mektupla davet gönderdi.
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Atina’nın kuzeydoğusunda beş gün süren ve ancak dün kontrol altına alınabilen yangının ilk bilançosu, kül olmuş 235 bin dönüm
ormanlık arazi, 2 milyon ağaç, 200’e yakın ev ve çok sayıda otomobil.
Elazığ'da şehit düşen 4 askerin komutanları tarafından cezalandırılırken öldüğü iddiası güçlendi.
ELAZIĞ'ın Sivrice İlçesi yakınlarında, fındık işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp devrildi, 18 kişi yaralandı.
DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Oramiral Uğur Yiğit'e görevini törenle devretti. Oramiral Ataç, devir teslim
töreninde yaptığı konuşmada, konuklarını kahkahaya boğdu.
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 17.26'da, büyüklüğü 4.2 olarak ölçülen hafif şiddette deprem kaydedildi.
Depremin merkezinin, Fethiye'ye yaklaşık 173 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, terör örgütü PKK'ya silah bırakması çağrısında bulundu.
Tunceli´nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasında kalan Kızılmescit bölgesindeki çatışmada 1 PKK´lı teröristin ölü olarak ele
geçirildiği belirtildi. Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor.
Bilgisayar devi Microsoft firması, bir reklam fotoğrafının ABD versiyonunda siyahi erkeği Polonya'da yayınlanan versiyonunda
beyaza çevirdiği için ırkçılıkla suçlanmasının ardından özür diledi.
DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde PKK'lı teröristler taşocağındaki 1 iş makinesini kundaklarken, ocakta çalışan 3 işçiyi de kaçırdı.
Avrupa Birliği ülkeleri 1 Eylül tarihinden itibaren zorunlu olarak tasarruflu lamba uygulamasına geçiyor ancak sözkonusu
lambaların sağlık için büyük tehdit oluşturduğu belirtildi. Avrupa Birliği ülkeleri 1 Eylül tarihinden itibaren tasarruflu lamba
kullanımını zorunlu hale getiriyor. Bu tarihten itibaren AB sınırları içindeki her evde sadece tasarruflu lambalar kullanılacak.
Ancak bilim insanları tasarruflu lambaların beraberinde büyük bir tehlike taşıdığını belirtiyor. Yasak öncesi açıklama yapan
Alman bilim insanı ve ışık uzmanı Alexander Wunsch, tasarruflu lambaların baş ağrısından tutunda kansere kadar birçok
hastalığa davetiye çıkardığını söyledi. Wunsch ampullerin yerini alacak bu lambaların yanlış kullanımı halinde kalp hastalıkları,
diabet, sinir sistemi bozukluğu, göğüs ve protast kanserine neden olabileceğini belirtti. Wunsch ampullerin yaydığı ışınların
doğal olduğunu ancak tasarruf lambalarının yaydığı ışınların kansorojen etkisi olduğunu söyledi. Tasarruf lambalarının içeriğinde
bulunan cıvanın da insan sağlığı için büyük tehlikeler barındırdığını ifade eden Wunsch, "Politikacılar ve çevre örgütlerinin
tasarruf lambası gibi cıva içeren ürünlere neden karşı çıkmadığını anlamış değilim" dedi. Göz doktoru Bernhard Lachenmayr da
ışık kırmayan lens takan kişilerin gözlerinde kalıcı hasarlar meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, demokratik açılıma
yönelik TSK’nın altı maddelik şerhini ortaya koydu.
Hükümet memur maaşlarına gelecek yıl 6'şar aylık dönemlerde yüzde 2'şer zam yapmayı önerdi.
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Haydarpaşa - Eskişehir seferini yapan Cumhuriyet Ekspresi bu akşam iş makinesine çarptı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım
kazada 5 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını söyledi.
Ekonomik krizin, Kürt açılımıyla başlayan sert tartışmaların gölgesinde kalması iş dünyası ve piyasalarda kaygı ile izleniyor.
Amerikan siyasetinin en etkili isimlerinden Senatör Edward Kennedy, 77 yaşında beyin tümörüne karşı verdiği mücadelenin
ardından hayata veda etti. Eceliyle ölen tek kardeş.
Almanya’nın Pforzheim kentinde 27 yaşındaki Züleyha Temel üç aylık kızı Esma Nur ve dört yaşındaki oğlu Muzaffer ile

669

dördüncü kattan atlayarak intihar etti. 
Çankaya Köşkü’nde şehit yakınlarına iftar... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çaprazındaki kadına da soruyor, “Peki sizin bir
isteğiniz var mı?” Kadın başını kaldırıp öylece bakıyor. Gül tekrar soruyor. Kadın yine öylece bakıyor. Şehit yakınlarından biri
Gül’ün kulağına eğiliyor; “Sayın Cumhurbaşkanım o Türkçe bilmez.” Gül susuyor. Sonra da, “Peki o zaman tercüme edin
söylediklerimi” diyor. Cumhurbaşkanı bir kez daha sormak üzereyken, yanındaki bir başka şehit yakını Gül’ün kulağına eğilerek
şöyle diyor:
“Sayın Cumhurbaşkanım o Türkçe bilmez...”
İşte bu söz masada bir duygu patlamasına neden oluyor...
Gül kısa bir süre susuyor, sonra şöyle diyor:
“Peki o zaman tercüme edin söylediklerimi...”
Evet işte sözünü ettiğim o duygusal atmosfer budur...
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın iftar masasında, PKK’yla çatışırken şehit düşen bir Kürt evladımızın anası
Cumhurbaşkanı’yla konuşuyor...
O Kürtçe konuşuyor, Cumhurbaşkanı Türkçe dinliyor...
Cumhurbaşkanı Gül:
“Sizin adınız nedir? Nerelisiniz?”
Şehit Anası: Adım Sultan Gidiş. Gaziantepliyim.
Şehit yakınınız kim?
Oğlum Mehmet Gidiş. Jandarma erdi. PKK’yla çatışırken şehit düştü.
Peki benden bir talebin var mı?
Sağ olun. Devletimiz sağ olsun her şeyi yaptı...
Afyon'daki Büyük Taarruz' un 87. Yıldönümü törenlerinde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ “Hepimiz
kardeşiz, bunu bozmak isteyenlere fırsat verilmemeli” dedi.
Hükümet ile memur sendikaları arasında devam eden toplu görüşmelerde 22 madde üzerinde anlaşmaya varıldı. Varılan 22
maddelik anlaşmaya göre, memura, bakmakla yükümlü oldukları engelli yakınları için bir saat izin verilecek. Sağlık
çalışanlarının 9 saat olan mesai süresi de bir saat kısaltılarak 8 saate indirilecek.
YÖK Genel Kurulu Mardin Artuklu Üniversitesinde Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması talebini daha detaylı değerlendirilmek
üzere 10 Eylül 2009'a erteledi.
28

Ağustos

2009

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) 100 milyon TL'lik Eğitime Katkı Projesi
protokol imza törenine katıldı. Tayyip Erdoğan İMKB'nin eğitime alanında hükümet çalışmalarını anlatırken, "Gençlik bizim çok
önemli bir sorunumuz. Sulu, kuru her türlü kötü alışkanlık gençliğimizde var. Bunun önüne geçmek için devlet millet el ele
vereceğiz" dedi.
Türkiye'de ilk kez bir üniversite demokratik açılıma destek verdi. Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ,
Üniversite Senatosu olarak 'demokratik açılıma' destek verdiklerini açıkladı.
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Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatına son iki gündeki fiyat ayarlamaları ile litrede 1-3 kuruş,
motorine ise 1-6 kuruş arasında zam yapıldı.
Memur sendikalarının, hükümet ile sürdürdüğü toplu görüşmelerin 7. turunda da anlaşma çıkmadı. Bugünkü görüşmelerde
Memur-Sen'in 2010 yılı için zam talebini yüzde 6+5'ten, yüzde 4+4'e çekmesini ardından, hükümet de zam teklifini yüzde yarım
oranında yükseltmişti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dilipak ailesini ziyaret etti. Abdurrahman Dilipak, eski Deniz Kuvvetleri
Komutanı merhum Oramiral Güven Erkaya hakkında yazdığı yazısı nedeniyle 167 bin TL tazminat cezasına çarptırıldığı için
Kadıköy Acıbadem'deki evi icra yoluyla satılmıştı.
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İstanbul'da ulaşımı hızlandırdığı ve konforlu olduğu için tercih edilen Metrobüs tercihli yoldaki asfalt yenileme çalışmaları
yüzünden eziyete dönüşmeye başladı.
ABD'de, küresel finansal kriz nedeniyle batan banka sayısı, dün üç bankanın daha katılmasıyla, 2009 başından buyana 84'e
çıktı.
Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin talebini dikkate alan hükümet, Abdullah Öcalan'ın yanına tutuklu gönderme kararında
harekete geçiyor. 9 hükümlünün önümüzdeki günlerde peyderpey İmralı'ya sevk edileceği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan'a randevu verecek misiniz sorusuna; "Ülkeyi bölecek böyle bir proje ile gelecek ise
hiç gelmesin" cevabını verdi.
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 3 Eylülde başlayacak 2. tur Kıbrıs müzakereleri öncesinde temaslarda bulunmak üzere yarın
akşam KKTC'ye gelecek.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde güvenlik güçleri terör örgütü PKK'nın lojistik ikmal ve barınma noktası olarak kullandığı iki
katlı mağara içinde aralarında 2 adet uçaksavarında bulunduğu çok sayıda mühimmatı ele geçirildi. Siirt'te 1 PKK'lı üzerindeki
mühimmat ile yakalandı.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde teröristler, yola yerleştirdikleri bombayı operasyondan dönen askerler geçerken patlattı, 1'i
astsubay 4 asker şehit oldu.
Büyük Zafer'in 87. Yıl kutlama törenlerinleri nediniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Ankara Merkez
Orduevi'nde verdiği resepsiyana Hakkari'den gelen 4 şehit haberi damga vurdu.
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Hakkari Şemdinli'de şehit düşen 4 askerden biri olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sadık Yeniekinci'nin cenaze
töreninde gözyaşı sel oldu. Şehit Yeniekinci, memleketi Gaziantep'e toprağa verildi…
Türkiye ve Ermenistan, İsviçre'nin arabuluculuğuyla parafladıkları “Diplomatik İlişkilerin Tesisi Protokolü” ile “İkili İlişkilerin
Geliştirilmesi Protokolü”ne dair iç siyasi istişarelerini başlatma hususunda mutabakata vardı.
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ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Başkentte okul servis ücretlerine yüzde 7,5 ile 9 arasında zam yapıldı.
Konya'nın Çumra İlçesi'nde, 20 yaşındaki Derya Çelik'in birlikte çalıştığı ve iftar yemeğini hazırlamak için tarladan ayrılan
annesi, babası ve iki kardeşinin bulunduğu at arabası kamyonun altında kaldı.
Adalet Bakanlığı, “Ergenekon” soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcıları ve bu soruşturmada işlemleri bulunan hakimlerle
ilgili bir şikayet dosyası daha açtı.
1

Eylül

2009

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) gerçekleştirilen operasyonla, organları normal insanların simetrisinde bulunan kadavradan
alınan karaciğer, siroz hastasına ters duruşla yerleştirildi. Vakanın, dünya literatüründe bildirilen 4 benzerinin bulunuyor.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan dün Erivan'da bazı diplomatlarla biraraya geldiği toplantı sırasında gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Sarkisyan, Türkiye- Ermenistan protokolüne ilişkin olarak "Türkiye ile diyalog, Karabağ sorunundan bağımsız" dedi.
DTP'nin Diyarbakır'da düzenlediği Barış Mitingi'ne konuşan Belediye Başkanı Osman Baydemir, Hakkari'de 4 askerin şehit
edilmesiyle ilgili olarak, “Ben bir Kürt evladı olarak çıkıp derim ki, askere sıkılan kurşun bundan böyle bana sıkılsın. Ancak Türk
aydınları, Türk siyasetçileri de bundan böyle gerillaya sıkılan kurşun bana sıkılsın demelidir" dedi.
Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağış ve rüzgar akşam saatlerine kadar etkili olacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, teröristlere teslim olmaları çağrısı yapan Genelkurmay Başkanı
Orgeneral İlker Başbuğ'un ‘Adalete güvenin gelin teslim olun' sözlerine karşı çıktı. Baydemir, “Gelin ‘adalete güvenin, adalete
sığının' diyorlar. Hangi adelete güveneceğiz? Panzere taş atmak doğru değil ama panzere taş attı diye 25 yıl ceza veren adalete
mi güveneceğiz? Halkın yüzde 66'sının oyu ile seçilmiş birinin elini sıkmayan adalete mi güveneceğiz?” dedi.
Bursa- Ankara arası Yüksek Hızlı Tren ve otobüs aktarmasıyla 6 saatten 4 saate indi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) başvurular dün başlayan 15 bin öğretmen atamasında en fazla kadro okul öncesi ve sınıf
öğretmenliklerine ayrıldı.
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Kartal'da sitelerin arasında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Kartal Yakacık Uğur Mumcu mevkiiinde çıkan yangına Kartal,
Kadıköy ve Ümraniye'den itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Başbakan Erdoğan Polis Akademisi'nde katıldığı iftarda bir konuşma yaptı.
- Tek şey istiyorum, bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında bütünleşmemiz lazım. Herkes etnik kimliği ile övünsün. Ama
herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile de övünsün.
- Anneler şehit tabutları önünde gözyaşı dökmesin.
- Tahrikkar açıklamalarla süreci baltalamak isteyenler olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütünü muhatap alması asla asla
söz konusu olamaz.
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- Bizim muhatabımız 72 milyon Türkiye cumhuriyeti vatandaşıdır. anneliğin ideolojiliği yoktur. Şehidin bir damla kanını 550
milletvekiline değişmem.
- Anneliğin ideolojisi yoktur, sağcılığı solcuğu yoktur, bu süreçte annelerin göz yaşını dindirmekten başka gayemiz yok, olamaz.
- Biz bu süreci siyasi amaçlarla değil vicdani görevimiz gereği başlattık.
- Biz elimizi taşın altına koyduk ve dedik ki gelin hep beraber ellerimizi taşın altına koyalım.
- Bedeli ne olursa olsun biz bu yolda attığımız adımdan asla geri dönmeyeceğiz.
- Bu mesele 25 yıl önce iyi görülse, iyi analiz edilseydi, biz onbinlerce insanımızı terör yüzünden kaybetmeyecektik.
- Sağduyumuzu muhafaza etmek durumundayız. Soğukkanlılığımızı yitirmeyeceğiz.
- Bu süreçten zincirlerini kırmış, şaha kalkmış, güçlü bir Türkiye olarak çıkacağız
- Güvenlik güçlerimiz, devlet millet kaynaşmasının sağlanmasında kilit rol üstlenmektedirler.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokole ilişkin olarak “Ermenistan'ın
Azerbaycan'daki işgali sona ermedikçe Meclis'te onay vermeyiz” dedi.
Mardin'in Mazıdağ İlçesi Bilge Köyü'nde geçen 4 Mayıs akşamı 7'si çocuk 44 kişinin öldürülüp, 3 kişinin yaralandığı katliamla
ilgili davada tutuklu sanıklardan "Şıh Mehmet" lakaplı M.Ç. suçunu itiraf ederek, katliamı nasıl gerçekleştirdiklerini anlattı. İlk
duruşmada 2 kişi tahliye edilirken ikinci duruşmanın 14 Ekim'de yapılacağı açıklandı.
Denizli'de yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan heykel başı tüm arkeoloji dünyasını ayağa kaldıracak. Roma Cumhuriyet
Dönemi'ni sona erdiren ilk imparator Augustus'un bugüne kadar bilinen en sağlam ve ayrıntılı heykelinin başı bulundu.
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşıyla yürüyen Alman Turist Nathalia Lisar Jansen'ın (26) başına, bir binadan kopan yumruk
büyüklüğündeki taş düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Alman turist şikayetçi olacağını söyledi.  
Başbakan Tayyip Erdoğan, bugün Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile buluşacak.
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Topkapı Sarayı'nın altı tarih kaynıyor. Sarayın birinci avlusunda yer alan gecekonduların atıklarıyla “çöplük” haline gelen
mekanın, ilk yapımı yapımı 4. yüzyıla dayanan ve Aya İrini Kilisesi'yle organik bağı bulunan “Piskoposluk Sarayı” olduğu ortaya
çıktı. Bu sarayın altında da Pagan dönemine ait Artemis Tapınağı'nın olabileceği tahmin ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, “Gündemimizde Türkçe vaaz, Türkçe hutbe var başka bir dil yok” dedi.
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'a, hakkında yürütülen
soruşturma kapsamında savunması istenilen konuların önceden tebliğ edildiğini bildirdi. Başkanlık, “buna karşın Kaçmaz'ın
mahkeme kararlarını hiçe sayıp, dayanak belgelerin örneklerinin kendisine verilmemesini gerekçe göstererek savunma
vermekten kaçındığını, bunu müfettişlerce savunmasının kısıtlandığı şeklinde göstermek istediğini” öne sürdü.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinin bir bölümüne trafo merkezindeki çalışmalar nedeniyle 6 Eylül Pazar günü 7 saat süreyle elektrik
verilemeyecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, iftar yemeğinde bir araya geldiği şehit yakınları ile gazi ve ailelerine demokratik
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açılım konusunda 3 net mesaj verdi.
1- Dağdaki son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecek
2- Şehitlerimizle, teröristlerin aynı kefeye konulmasını kabul edemeyiz
3- Türk Milleti, terörist başını ne muhatap alır, ne de affeder
Türkiye ile varılan mutakabatın ardından Ermenistan'da patlak veren tartışmalar tüm hızla sürüyor. Son olarak da Miras Partisi
Başkanı Armen Martirosyan, partisinin Türkiye ile parafe edilen Protokoller konusunda ülkede bir referandum talep edeceğini
açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 0.30 gerilerken, üretici fiyatlarında yüzde 0.42'lik artış görüldü.
Analistler Ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0.2 artmasını bekliyordu.
Uzmanlar, iç talepte yaşanan durgunluk nedeniyle firmaların maliyet artışlarını tüketiciye yansıtamadığını ve bu nedenle tüketici
fiyatlarının gerilediğini belirtiyor. TÜFE'de yaşanan düşüşte gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yüzde 1.57'lik ve giyim ve
ayakkabıdaki yüzde 5.22'lik fiyat inişleri çok etkili oldu. TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek
artış yüzde 1,73 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Ulaştırmada yüzde 1,67, konutta yüzde 0,74, çeşitli mal ve
hizmetlerde yüzde 0,61, lokanta ve otellerde yüzde 0,44, eğlence ve kültürde yüzde 0,28, eğitimde yüzde 0,21, haberleşmede
yüzde 0,20, ev eşyasında yüzde 0,17 ve sağlıkta yüzde 0,03 artış kaydedildi.
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Genelkurmay Başkanlığı iki ay ara verdiği Basını Bilgilendirme Toplantıları'na bugün tekrar başladı.İlk toplantının en önemli
mesajı, Genelkurmay Karargahı'nda hazırlandığı öne sürülen ancak aksi ispatlanan "İrtica ile Mücadele Planı"yla ilgiliydi.
Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ'un "kağıt parçası" olarak tanımladığı belgeyi hazırlayanların hala yakalanmamasına dikkat
çekildi ve savcılara çağrıda bulunuldu.
Danıştay 5. Daire Başkanı Salih Er'e, içinde ne olduğu belirsiz “toz” bulunan bir zarf gönderildi.
ÇORUM'da geçen çarşamba günü başlayan 44 kişinin öldürüldüğü Bilge Köyü katliamı davasının ilk duruşmasında sanıkların
ifadeleri şoke etti. Katliamın ‘namus meselesi' nedeniyle yaptıklarını söyleyen ‘Şıh Mehmet' olarak bilinen 43 yaşındaki M.Ç.,
eşiyle ilişkisinden şüphelendiği Fesih Çelebi'yi en son öldürdüğünü anlattı. “Kan davası olmasın, elimi kana bulamayayım diye
Cemil Çelebi'ye ‘kardeşini öldür' dedim. Beni oyaladı” diyen M.Ç., “Baskın gecesi orada ‘Tövbe Şıh'ım affet' diye yalvaran Fesih'i
en son öldürdüm” dedi. Savunmasında bu kadar kişiyi neden öldürdüklerini bilmediğini söyleyen 33 yaşındaki A.Ç. de, “Biz
bölgenin şartları gereği, ağabeyimiz ne derse sorgusuz yaparız” diye konuştu. Derleyenin notu:!?
Tartışmalı kararlarıyla gündeme oturan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, sürpriz bir kararla görevinden alındı. Özer'in
yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Muammer Yıldız getirildi.
VakıfBank'tan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve kamu personeline özel taksitli ihtiyaç kredisi kampanyaları
başladığı bildirildi.
ORDU'dan Şanlıurfa'ya dönen fındık işçilerini taşıyan komyonet, Elazığ'ın Yarımca Beldesi yakınlarında lastiklerinden birinin
patlaması sonucu devrildi.
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Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar, Ergenekon savcıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Amerikan uzay ajansı NASA'nın Mars'a ait son yayımladığı görüntülerde Hz İsa'nın suretinin görüldüğü ileri sürüldü.
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Jerry Hall'a ait 120 saat 1 dakika 9 saniyelik rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniye sualtında kalarak kıran dalgıç Cem Karabay,
sağlık sorunları nedeniyle havuzdan çıkarıldı.
Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, “çözüm olmazsa, ayrılığı konuşuruz” diye açıklama yapan DTP Milletvekili Aysel
Tuğluk'u isim vermeden eleştirirken avukatlarına "Hayır böyle değil, ikisi de değil. Benim sunduğum çözüm, Türkiye'nin uzun
vadeli geleceğini kazanma projesidir. Sayın Erdoğan'dan rica ediyorum. Bizim bu sorunun çözümünde engel olma durumumuz
olmaz. Tam tersi elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtiyoruz” dedi. Derleyenin notu: AKP iktidarı altında bir tutuklunun
hapishane ardından söyledikleri (…) öyle ya bu iktidar ile daha da özgürleşiyoruz!?
Gürcistan'ın amborgo uyguladığı Abhazya'ya petrol getirirken Gürcistan sahil güvenlik kuvvetleri tarafından alıkonulan Buket
isimli Türk tankerinin 16 personeli serbest bırakıldı. Kaptan Coşkun Mehmet Öztürk'ün ise tutukluluk hali devam ediyor.
Uzlaştırma Kurulu, memur maaşlarına gelecek yılın birinci altı ayında yüzde 4 ikinci altı ayında yüzde 4 zam yapılmasını önerdi.
RİZE'nin Çayeli İlçesi'nde kavşakta hatalı dönüş yapan Gürcistan plakalı bir otomobile kamyonetin arkadan çarpması sonucu
meydana gelen kazada, Gürcistan uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel krizin henüz geride bırakılmadığını ve işsizliğin
halledilmesinin zor bir sorun olmaya devam edeceğini söyledi.
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KAHRAMANMARAŞ'ta bir bankanın mevduatı bulunan Kahramanmaraş Belediyesi'ne ‘şartlı bağış' olarak verdiği 350 bin TL
değerindeki son model makam aracı tartışma konusu oldu.
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Hamburg'daki merkez camiinin benekli minareleri yerine oturtuldu. Almanya'nın Hamburg kentinde bir sanat projesi
çerçevesinde yeşil altıgen desenlerle boyanan Sankt Georg semtindeki Merkez Cami'nin iki çelik minaresi, yeniden yerlerine
oturtuldu. Türk kökenli mimar Boran Burchardt tarafından sökülerek vinçle atölyeye taşınan, her biri 20,1 metre uzunluğunda
ve 1,18 ton ağırlığında olan minarelerin yerlerine monte edilme işlemini çok sayıda Türk ve Alman vatandaş izledi. Derleyenin
notu: Garip çok garip!
Sinema etkinliklerinden yoksun olan Adıyamanlılar, 1 lira karşılığında sinema keyfi yaşayacak. 
Türkiye, sıcak ve yağışsız geçen bir haftanın ardından, yeni haftaya yağışla başlayacak.
KAHRAMANMARAŞ'ın merkeze bağlı Döngel Köyü yakınlarında arazide gizlenen 7 lav, 15 el bombası ve 1 sis bombası bulundu.
Alanya'da girdiği evde fazla gürültü yapınca ev sahibi tarafından yakalanan hırsızlık zanlısı kadının, polise teslim edileceğini
anlayınca “Bana tecavüz ediyorlar” diye bağırarak, soyunmaya çalıştığı bildirildi. Derleyenin notu:  şu millet zekasını birde
faydalı yönde kullansa bizi kim tutar?
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Gerçeker'in "Yandaş Yargı" sözlerini değerlendirdi. Kılıç, Yargıtay
Başkanı Hasan Gerçeker'in “Yargı bağımsız olacaksa, yandaş yargı olmaması gerekir” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine
Kılıç, spesifik olarak bir şey söylemek istemediğini belirterek, “Sayın Başkanın düşüncelerine büyük bir saygıyla bakıyorum.
Sayın Başkan, gerçekten çok düzeyli, germeden, herhangi bir ithamda bulunmadan, vatana ihanetle ya da bölünmekle,
parçalanmakla bir takım ağır şeylerle ifadeler kullanmadan, son derece düzeyli ifadelerle katılmadığı yerleri belirtti” dedi.
GENELKURMAY Başkanlığı tarafından 1962'de Üstün Hizmet Başarı Ödülü alan, 1974 yılında da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan
emekli Pilot Tuğgeneral Nurettin Gül, tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi.
Kilyos açıklarında demirli bulunan Kamboçya bayraklı bir yük gemisi karaya oturarak ikiye bölünürek battı.
Yargıtay, yeni yargı yılının başlaması nedeniyle TBMM bahçesinde bir resepsiyon düzenledi.
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ESKİŞEHİR yolundan Kavaklıdere’ye giderken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın duvarındaki o muazzam “şey”
Önüne gelen, “ben herkesten daha Atatürkçüyüm” diyerek büst yarışına girmesin...” (Benzeri bir tanesini de Anayasa
Mahkemesi’nin eski Başkanı Yücel Özden yaptırtmıştı. Saçlarından acayip alevler çıkan korkutucu bir Atatürk... Hâlâ duruyor.)
Adli Yıl açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, demokrasi kavramı çevresinde yapılan açıklamaların cumhuriyetin
bazı değerlerine zarar verdiğini işaret etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, “siyasi partilerde parti içi demokrasi sağlandıktan sonra HSYK'ya
yasama organınca üye seçilebileceği” görüşünü ifade ederek, “Bunun için Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik yapılması gerekir”
dedi.
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Marmara Bölgesi sel felaketiyle sarsıldı. Selde 10 kişi hayatını kaybetti. Deniz ve kara birleşti. Özellikle sahil kesimlerindeki
evler, dükkanlar sular altında kaldı. Trafik felç oldu. TEM otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Selimpaşa,
Çatalca, Silivri ve Saray'ın büyük bölümü sular altında kaldı. En büyük dram ise sele kapılan bir hayvan çiftliğinde yaşandı.
Sular tüm aileyi yok etti. E-5 ve TEM uzun süre trafiğe kapandı. Mahsur kalanlar ancak askeri helikopterlerle kurtarıldı.
Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde iki saat aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı felç etti. İlçede çok sayıda ev ve işyerini su
basarken, bir metreye ulaşan sel yüzünden trafik aksadı, enerji nakil hatlarındaki arızalar nedeniyle kentin birçok mahallesine
elektrik verilemedi.
Türkiye bugün sel felaketiyle uğraşırken Güneydoğu'dan 8 askerimizin şehit haberi geldi. Şehit haberi gelir gelmez herkes şu
soruyu sordu: "Acaba demokratik açılım bitti mi?" Bu soru Ankara'ya kadar ulaştı ve Başbakan Tayyip Erdoğan şehit
haberlerinden hemen sonra şu açıklamayı yaptı. "Bizim güvenlik güçlerimize, askerimize sıkılan bu kurşunlar hiçbir zaman bizim
72 milyon vatan evladının birliğine beraberliğine yönelik başlattığımız ve sürdürmekte olduğumuz bu süreci engellemeyecektir."
İstanbul'un Beylikdüzü ve Esenler ilçelerinde 10 ve 11 Eylülde elektrik kesintisi yapılacak.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, “TBMM Genel Kurulu'nun açık oturumunda milli hassasiyetleri ilgilendiren her
konuyu olduğu gibi bu konuyu da (demokratik açılım) Türk milletinin huzurunda her yönüyle tartışmaya ve Türkiye'nin milli
varlığına kastetmeyi amaçlayan bu hain suikastı teşhir etmeye hazır” olduğunu bildirdi.
Doğan Yayın Holding A.Ş'ye 3 milyar 755 milyon lira ceza kesildiği bildirildi.
Gürcistan'da tutuklu bulunan Türk kaptan serbest bırakıldı.
Yargılandığı bir dava sırasında yaptığı savunmada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle hakkında dava
açılan kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana beraat etti.
Mesut Yılmaz, Susurluk raporunun istenmesi ile ilgili olarak, "Hukukçulara danışacam ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım.
Şu ana kadar bana ulaşan bir talep yok. Ben de medyadan mahkemenin bu konudaki talebini öğrendim" dedi.
CNN Türk Hava Durumu Editörü Bünyamin Sürmeli, Marmara'yı etkisi altına alan şiddetli yağışların salı günü de artarak devam
edeceğini söyledi. Sürmeli, “Yağış daha etkili olacak ve daha tehlikeli olacak” dedi.
9

Eylül

2009

Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayın infilak etmesi sonucu Astsubay Fatih Aydoğan ve Uzman
Çavuş Deniz Kaya şehit oldu, 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş ve 5 er yaralandı.
Maliye Bakanlığı, Doğan Yayın Holding'e bağlı şirketlerin hisse değişim işlemlerini, muafiyetleri tümüyle hiçe sayarak, ortada
alım satım varmış gibi değerlendirerek, 3.8 milyar lirayı bulan Maliye tarihinde görülmemiş yeni bir vergi cezası yazdı. DYH
Başkan Yardımcısı Soner Gedik, “Bu işlemde kasamıza tek kuruş girmedi. Ceza, kontrolörlerin kişisel yaklaşımından
kaynaklanıyor” dedi.
CHP Lideri Deniz Baykal, Doğan Medya Grubu'na uygulanan görülmemiş cezanın büyük bir
zulüm olduğunu söyledi.
Vodafone Türkiye, İkitelli Basın Ekpres yolu üzerinde bulunan veri santralinin, yoğun yağış
nedeniyle bu sabah 07.50 itibariyle kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.
Dün Trakya'yı esir alan ve 7 cana mal olan felaket bugün İstanbul'u vurdu. Marmara
Bölgesi, 17 Ağustos depreminden beri ilk kez bu boyutta bir felaket yaşıyor. Pameks Tekstil
Fabrikası'na servisle gelen 7 kadın çalışan bir anda sele kapıldı. İkitelli TIR parkında uyuyan
6 şoför uykularında can verdi. İkitelli ve Halkalı'da 8 ceset bulundu. Dün de Çatalca ve
Silivri'de 3 kişi hayatını kaybetmişti. İki günde 31 can alan felaket havalimanına ulaşımı
felç etti. 9 kişi ise kayıp... Son yağışlardan dolayı Büyükçekmece Barajı'nın kapakları
açılınca Büyükçekmece'nin baraja yakın Dizdariye Mahallesi ve Kaymakamlık binası sular
altında kaldı.
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Meteoroloji 15 il için sağanaka yağış ve sel uyarısında bulundu. Yağışla birlikte sıcaklıklar da azalacak.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, arama-kurtarma ve vatandaşlara yardım
kapsamında kullanılmak üzere, 2 milyon liranın İstanbul Valiliğine gönderilmesi talimatını verdiği bildirildi.
Başbakan Erdoğan yanına 3 bakanını alarak yüz yılın afetini değerlendirdi. Erdoğan atasözünden yola çıkarak,
"Derenin intikamı ağır olur" dedi. Derleyenin notu: Laf ola beri gele… Yıllarca İstanbul’u yöneten ben miydim?
Neden gereğini yapmadın?
İstanbul'daki sel felaketinde 7 kadın işçi serviste boğularak hayatını kaybetti. 7 kadın işçi servisten tam inecekken aniden sel
sularıyla çevrilen servis minibüsünün içinde sıkıştı.
10
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Siirt'in Eruh ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 20 yaşındaki jandarma piyade er Emrah
Temel için Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun beldesinde askeri tören düzenlendi.
Adalet Bakanı Ergin, “HSYK'nın 20 kişilik bir kurulunda eşit oyla bir tek bakanın ( Adalet ) bulunması o kurulun bağımsızlığına
halel getirmez” dedi.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Türkiye'nin batı bölgelerinin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni
bir yağışlı havanın etkisine gireceğini belirterek, yetkililer ile vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.
Ankara'nın bazı yerlerinde yıllık periyodik hat bakım-onarım ve işletme çalışmaları nedeniyle 13 Eylül Pazar günü elektrik
kesintisi uygulanacak.
ERGENEKON soruşturması kapsamında 17 Nisan 2009'da tutuklanan Jeofizik Mühendisi Gökhan Ecevit avukatlarının itirazı
üzerine bugün İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi.
İZMİT Körfezi'nde, Richter Ölçeği'ne göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmit kent merkezinde de hissedilen
deprem, hasara yol açmadı.
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen sağnak yağışın ardından oluşan sel, bir kişinin ölümüne neden oldu. Aralıksız 3
saat süren yağış sonrasında çok sayıda evde oturulamaz hale geldi.
Sel felaketinde çok sayıda kişiye mezar olan İkitelli TIR Garajı çevresini şimdi de kimyasal atıklar tehdit ediyor. Selle depodan
dağılan bidonlardan sızan kimyasallar dereye karıştı. Bu suyu içen hayvanlar telef oldu
KONYA merkeze bağlı Sille Selçuklu İlçesi'nde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Doğan Yayın Holding'e verilen rekor vergi cezasının 14 Ekim'de açıklanacak olan Türkiye
İlerleme Raporu'nu etkileyebileceğini söyledi. Reuters ajansının bildirdiğine göre, Komisyon sözcüsü bugün Brüksel'de yaptığı
açıklamada, “(Doğan) Bu olayda görüldüğü gibi, bir basın grubunun tamamının varlığını tehdit eden bu büyüklükteki bir
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yaptırım uygulandığında basın özgürlüğünün tehlike altında olduğu söylenebilir” dedi. Doğan grubuna getirilen rekor ceza, New
York Times gazetesinde de haber konusu oldu.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Mardin Artuklu Üniversitesinde “Türkiye'de Yaşayan Diller” adı altında bir enstitü
kurulmasının kararlaştırıldığını belirterek, enstitüde sadece Kürtçe değil, Farsça, Arapça, Süryanice gibi programların da
açılabileceğini bildirdi.
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Bundan tam 8 yıl önce ABD'nin New York kentinde Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırı dünyayı tamamen değiştirdi.
Derleyenin notu: Evet, tek kutuplu ve yeni düşman Müslümanlar!
ADANA'da yerel seçimlerde yasa dışı telefon dinlemesi yapıp bazı siyasilere servis ettiği iddia edilen ve bir süre
açığa alınan ‘telekulakçı' polis Murat Antlı'yı tayin edildiği Van'a 4 yıldızlı otelde düzenlenen veda gecesinde AK
Partili Seyhan Belediye Başkanı Azim Öztürk'ün tablo armağan ederek uğurladığı ortaya çıktı.
“İstanbul İkitelli'de dere kenarına kurulan ve ‘ölüm garajı'na dönüşen TIR parkının izni var mı? Bu soruya Küçükçekmece
Belediye Aziz Yeniay, İzni yok, kaçak çalışıyor” cevabını veriyor.
İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından dere yataklarında yaşanan yoğun yapılaşma sorunu tekrar gündeme
geldi. Başbakan Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş dere yataklarına yapılan binaların
yıkılacağını açıkladı ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olan Kiptaş'ın, Dragos sahilinde dere
yatağına trilyonluk villalar yaptığı ortaya çıktı.

Selin etkisini en çok gösterdiği noktalardan olan Silivri'de havadan çekilen görüntüler selin bıraktığı etkiyi gözler önüne seriyor.
ŞIRNAK'ta 1993-1995 yılları arasında işlenen 23 faili meçhul cinayetten sorumlu oldukları iddiasıyla, Kayseri İl Jandarma eski
Komutanı Albay Cemal Temizöz davasında, sanık avukatlarının mahkemenin görevsizlik ve yetkisizlik kararı verip davayı askeri
mahkemeye taşıması talebi reddedildi.
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, derelerin ıslah edilmesini engellemek için CHP'nin dava açtığını iddia eden İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a basın toplantısı ile yanıt verdi. Tekin, ”Eğer dava varsa CHP İstanbul İl Başkanı
olarak istifa etmeye hazırım. Eğer böyle bir dava yoksa sayın Topbaş gereğini yapacak mı? Sizi iddianızı ispatlamaya davet
ediyorum” dedi.
Tuzla Organize Deri Sanayii Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Yangına Tuzla, Kurtköy, Orhanlı,Tuzla OSB, Kartal, Kadıköy
itfaiyesi müdahale ediyor.
Eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz, yargılandığı mahkemede yaptığı savunmada, “bölgedeki tüm
kanunsuzluklar üzerime fatura edilmeye çalışılıyor” dedi.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), son vergi uygulamalarının, “basit bir vergi cezası uygulamasının ötesinde bir
demokrasi sorunu” olduğunu belirtti.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, hasar gören bölgeleri gerekirse afet bölgesi ilan edebileceklerini, yasanın kendilerine bu
yetkiyi verdiğini söyledi.
12
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Geçen salı günü tüm Türkiye'yi şoke eden sahte BBG evi haberi, dünya kanallarının da ekranlarında yerini buldu. 'BBG
formatındaki program için yarışmacı aranıyor' ilanı gönderen bazı kişiler, 9 kıza yarışmacı olduklarını söyleyip Beykoz'daki bir
villaya götürdü. Evin her yanını kameralarla donatan çete üyelerinin daha sonra kızların çıplak görüntülerini para ve kontör
karşılığında sattığı ortaya çıkarken kızların ailelerinden birinin ihbarı üzerine eve operasyon düzenleyen jandarma olayla ilgili bir
kişiyi gözaltına almıştı. Derleyenin notu: Akılsız başın cezasını… çekermiş 
Trabzon'da 8 yaşındaki ikiz kızlarını sahile getiren baba kayalıklarda uyuyunca, denize düşen topu almak isteyen çocukları
boğularak öldü. 
Konya'da son 2 gündür yaşanan, paniğe neden olan 3 ayrı orta şiddetteki depremin merkezinin, her ne kadar Sille Mahallesi
olduğu açıklansa da gerçekte yoğun yerleşim alanlarından Yazır Mevkisi olduğunu ileri sürüldü.
İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sonucu Habibler'deki Cebeci Mezarlığı'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle tahrip
olan yaklaşık 100 mezardan etrafa saçılan kemikler belediye yetkilileri tarafından toplanarak başka bir yere topluca
gömülürken, mezar taşları da vinçlerle kaldırıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, saat 13:00 sıralarında evinden çıkarak beraberinde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la birlikte helikopterle 3. köprünün yapılması planlanan güzergahları gezdi.
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'ne bağlı Okurcalar Beldesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen hortumda çoğunluğu Alman 8 kişi
yaralandı. Bir otelin çatısını uçuran, bölgedeki otel ve işyerlerinin camlarını patlatan, ağaçları devirip şezlongları savuran
hortum, büyük maddi hasara neden oldu.
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Şırnak ve çevresinde işlenen faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olduğu iddiasıyla tutuklanan Kayseri İl Jandarma Komutanı
Albay Cemal Temizöz davasının hem tutuklu sanığı hem de ‘Tükenmez Kalem' rumuzlu gezli tanığı olan PKK itirafçısı
Abdülhakim Güven, mahkemeye verdiği yazılı ifadesinde soruşturmayı yürüten savcı tarafından kandırıldığını ileri sürdü.
YEŞİLLER Partisi Eş Başkanı Claudia Roth, Maliye Bakanlığı'nın Doğan Yayın Holding'e kestiği yaklaşık 3 milyar 755 milyon TL'lik
vergi cezasının, basını susturmak anlamına geldiğini söyledi.
A Milli Basketbol Takımımız, Polonya'da düzenlenen 2009 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda 2. Tur (F) grunundaki ilk
maçında son Dünya Şampiyonu İspanya'yı 63-60 yenerek 4'te 4 yaptık ve çeyrek finale kalmayı garantiledik.
Meteoroloji, bazı bölgelerde beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı yetkilileri ve vatandaşları uyardı. Tüm Türkiye'de etkili olan
yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor.
13
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Washington'da on binlerce kişi Obama yönetiminin sağlık reformunu protesto gösterisi yaptı. Derleyenin notu: Değişen,
değişene… Bu suratı kaldır, yerine başkasını koy Hitler bıyığını yerleştir! Ne görüyorsun? Amerika, Fransa gibi ülkelerde insanlar
tepkilerini sokaklara dökebiliyor! Nerde bizde o bilinç ve cesaret!!!
New York Times gazetesi, Doğan Yayın Holding'e verilen rekor cezayı “Basına açık bir saldırı” başlıklı bir başyazısında
değerlendirdi ve bunu bağımsız seslerini susturmanın tüyler ürpertici bir örneği olduğunu yazdı.
İZMİR'de 5 gün arayla yolda yürüyen ve otobüs durağında bekleyen 1'i kadın 3 kişi, nereden atıldığı belli olmayan, havalı bir
silahla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Neye uğradığını şaşırıp kanlar içinde kalan yaralılar, hastanede tedaviye
alınırken, polisin soruşturması, şok bir gerçeği ortaya çıkardı. Olay yeri yakınındaki bir havalı silah malzemeleri satış dükkanında
çalışan 2 çocuğun, aralarında ‘Vurursun- vuramazsın' diye iddialaşıp hedef alarak geçenlere ateş açtıkları saptandı. Gözaltına
alınan, ancak savcının talimatıyla ailelerine teslim edilen ikisi de 16 yaşında olan H.B. ve O.B. pazartesi günü adliyeye sevk
edilecek. 
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TEKİRDAĞ'ın Kumbağ Beldesi'nde, 12 Eylül askeri darbesinden 29'uncu yıldönümünde tanklar, bu kez selde mahsur kalanları
kurtarmak için sokaklara çıktı.
UŞAK'a bağlı Karaağaç Köyü'nde temizlemek için içine girdikleri su deposunun kuyusunda havasız kalan 5 kişiden 2'si öldü 3'ü
hastaneye kaldırıldı.
ÇATALCA'daki sel baskınında kaybolan 9 yaşındaki Gülseren Dursun'un cesedi bulundu. 
ADANA'da terör örgütü PKK yandaşı bir grup, içinde yaklaşık 30 kişi bulunan bir markete parke taşı ve molotof kokteylli saldırı
düzenledi. Camlarının büyük bölümünün kırıldığı markette, molotoflardan birinin içeri düşmesi sonucu yangın çıkarken, saldırı
sırasında alışveriş yapanlar bir süre mahsur kaldı.
Samsun'un Havza ilçesinde, 14 yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybeden baba, aynı yerde bir kamyonetin çarpması sonucu
hayatını kaybetti.
14
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Selimpaşa'yı vuran sel felaketinde Denizkent Sitesi'nde sulara kapılarak kaybolan Dila'yı arama çalışmaları sürüyor. Dila'nın
babası Muharrem Manav'ın gösterdiği yerlerde dalgıçlar, iş makinelerinin yardımıyla arama yapıyor.
Bugün önce gazeteden sonra CNN Türk'teki programımdan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş'a bir soru sordum:
“Mühürlediğiniz bir garajı nasıl kapatamadınız? Vicdanınız rahat mı?”
Ve Kadir Topbaş aradı...
Büyük bir açık yüreklilikle ihmal olduğunu kabul etti ve şöyle dedi:
“İki vatandaşımızın hayatını kaybettiği garajı mühürlemişiz. Şubat ya da Mart ayında. Ancak o tarihten
bu tarihe garaj çalışmaya devam etmiş. Bu nasıl olmuş? 6 ay içinde ikinci kez mühürlenebilirdi ve
yasaya göre ancak ikinci kez mühürlendiğinde savcılığa müracaat edilebiliyor. İşte buradaki ihmali
kabul ediyorum. İşin başındaki bir kişi olarak sorumluluğumu biliyorum ve bu yüzden soruşturma
açtırdım. Bu gecikme nasıl olmuş araştırılacak.”
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'daki toplu ulaşımın yüzde 50 indirimli olmasına karar
verdi. Bu kapsamda üç günlük bayram süresince İETT otobüsleri, şehir hatları vapurları, metro, tramvay, hafif metro ve
fünüküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.
İkinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanığı Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi sanık Mustafa Balbay, “İddianamede yer alan
ve bana atfedilen günlük adındaki notlar bana ait değildir” dedi. Tutuklu sanık Ali Özoğlu ise "Savcı Zekeriya Öz'ün hangi
gerekçeyle askerlik yapmadığının araştırılmasını istiyorum" dedi.
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Ergenekon soruşturmasının yürüten savcıların 4. iddianameyi yazmaya başladıkları, Poyrazköy kazıları ve sonrası gözaltına
alınan şüphelilerin 4. iddianamede olacağı öğrenildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bahçelievler 7. Cadde'de içkili yerler için referanduma gidilmesini istiyor.
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, “Dokunulmazlıkların sınırlandırılması gerekir” dedi. Kanadoğlu,
İzmir'in Bergama ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü nedeniyle Belediye Meclis Salonunda “Çağdaş Yaşam
ve Demokrasi” konulu konferans verdi. Yargıya sahip çıkılması gerektiğini belirten Kanadoğlu, şöyle konuştu:
“Dokunulmazlıkların sınırlandırılması gerekir. Suçluların bu ülkeyi rahat bir şekilde yönetmesine olanak sağlanıyor. Yargıya sahip
çıkın. Nasıl mı çıkacaksınız, gücünüzü ve iradelerinizi birleştirin.”
Kanadoğlu, “15-20 milyon kişi meclise yürüse olur mu?” şeklindeki soru üzerine, “Yeterli olan o gücü göstermek lazım. 15
milyon yarattık. İnşallah yine yaratırız. Hala Türkiye'de hakim ve savcılar var. Her hakim, savcı korkutulamaz” yanıtını verdi.
ORDU eski Valisi Ali Kaban'ın ‘hijyen ve dinen uygun olmadığı' gerekçesiyle ‘itikadımıza ters' diyerek kaldırdığı cami
tuvaletlerindeki pisuvarlar, yerine takılmaya başladı. Vali Kaban'ın, 10 gün önce görevden alınarak merkeze çekilmesi ardından,
Ünye İlçesi Merkez Büyük Camii'nden kaldırılan pisuvarlar yerine takıldı. İl Müftü Vekili Veysel Çakı, “Bununla ilgili herhangi bir
talimat veya görüşmem olmadı” dedi. Ordu ve ilçelerdeki camilerin tuvaletlerinde bulunan pisuvarların hijyen ve dinen uygun
olmadığı gerekçesiyle ilçe müftülüklerine 20 Temmuz'da gönderilen resmi yazıyla kaldırılması tepkilere neden oldu. Dönemin
Valisi Ali Kaban'ın talimatı ile ‘İtikadımıza ters' denilerek kaldırılan pisuvarlarla ilgili haber, büyük yankı uyandırdı. Müftülüğün
talimatı ile kent merkeziyle ilçeler dahil olmak üzere 6 camiden kaldırılan pisuvarlar 10 gün önce görevden alınarak merkeze
alınan Vali Kaban'ın Ordu'dan ayrılması ardından yeniden takılmaya başladı. Ünye İlçesi Merkez Büyük Cami tuvaletinden
sökülen pisuvarlar, önceki günü tekrar yerine konuldu. İl Müftü Vekili Veysel Çakı, yerlerine takılan pisuvarlardan bilgisinin
olmadığını belirterek, “Bununla ilgili herhangi bir talimatım veya görüşmem de olmadı” diye konuştu. Ordu'da oturan 43
yaşındaki Vedat Şensoy, bu uygulamayı eski Vali Ali Kaban'ın keyfi yaptırımları olarak nitelendirirken, “Kendi çalışma alanıyla
hiç bağdaşmayan pisuvar sorunuyla Türkiye gündeminde geniş bir yer aldı. Biz Orduluların sosyal dokusu ve kültürüyle uğraştı.
Demokratik kitle örgütleri, medyanın ve vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Görevden alınması da bizi üzmedi, aksine sevindirdi”
dedi. Emekli memur Talat Demir ise, valinin pisavur olayından sonra merkeze alındığını dile getirerek, “Türkiye'yi bir yerlere
götürmeye çalışanlar halkın tepkisini de görmüş oldu. Memlekette o kadar iş varken, pisuvarlarla ilgilenen bir valinin hiç becerisi
yoktur anlamını taşıyor” diye konuştu. Diğer camilerden kaldırılan pisuvarların ise yerine takılmadığı belirtildi.
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Muğla'nın Yatağan İlçesi'nde seyir halindeki bir otomobile başka bir otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar, lastiğinin patlaması
sonucu duran otomobildeki biri kadın 3 kişiyi dövüp sürücüsünü bacağından av tüfeğiyle yaraladı. Olayın ardından otomobildeki
kadını kaçırıp tecavüz ettikleri ileri sürülen 2 saldırgandan biri polis tarafından yakalandı.
İstanbul'da yaşanan sel felaket Nesin Vakfı'nı da vurdu. Sel suları ağaçları devirirken, tarla ve bahçeler kullanılamaz hale geldi.
Vakfın içindeki tüm ekipmanlar ve yiyecek stokları yok oldu. Kitap depolarındaki on binlerce Aziz Nesin kitabı da elden gitti.
Uzun süreden beri yolları olmadığı için muzdarip olan mahalle sakinlerinin Başbakan Erdoğan'a dert yanmasının ardından
belediyeler asfalt yarışına girdi. Daha önce birbirilerini suçlayan Büyükşehir ve Çankaya belediyesi aynı anda çalışmaya başladı.
Derleyenin notu: Ey büyük Allahım sen nelere kadirsin!
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İstanbul'da, 17-18 Eylül tarihlerinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak.
ADANA'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan'ın adı geçen bir
fıkrayı yayınlayan yerel gazeteci Sevda Turaçlar'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, cezayı erteledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı saat 15.45'de Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
Tüm dünyayı etkileyen global krizin miladı olarak görülen Lehman Brothers'ın batışının üzerinden tam bir yıl geçti.
SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde, sahur vakti kahveden eve gelen C.T., karısını, sevgilisiyle birlikte yatakta yakaladı. C.T.,
karısı ve sevgilisini dövdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp, polis merkezine giderek şikayette bulundu. 
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde 26 Nisanda düzenlenen operasyon sonucu, “Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel amaçlı hürriyeti
tahdit” suçlarından haklarında dava açılan yazar Hüseyin Üzmez ve mağdur çocuk B.Ç'nin annesi Livaze Ç'nin yargılanmalarına
devam edildi.
DTP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani Türkiye'nin başındaki üç bela olarak söz ettiği Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker
Başbuğ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Kürt açılımına karşı çıkmakla eleştirdi.
DTP Grup Başkan Vekili Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da Kürt açılımı ve partili 10 kişinin tutuklanmasına sert tepki gösterdi.
Demirtaş, "Açılım gerçekten Kürt açılımı ise Kürt halkının hassasiyetleri, talepleri ortadır. Birincisi siyasi iradelerine önderliğine
saygı duyacaksınız. Bu nettir. Halkımızın partisinin seçilmişlerine, öncüsüne saygı duyacaksınız. Ana diline kültürüne saygı
duyacaksınız. Daha açılımın başından bu kadar pervasız bir yaklaşım sergilenirse. Bundan sonra yapılacak olan açılımın başına
TRT 6'nın başına gelenler gelir" dedi.
Antalya'da tatil yaparken, 13 yaşındaki İngiliz C.M'ye “cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla tutuksuz yargılanan Alman Bernard
Marco W, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçunu işlediğinin sabit görüldüğü belirtilerek, 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına
çarptırıldı.
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adı geçen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile emniyet
mürdürleri M.A. ve M.N.'nin savcılık sorguları tamamlandı. 3 müdürün sorgusu yaklaşık 10.5 saat sürdü. Savcılık 3 emniyet
müdürünü de tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk etti.
AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hitler'in gizli ailesinin izi bulundu. Hitler'in kaç akrabasının hayatta olduğu da ortaya çıktı. Belçikalı araştırmacılar, Nazi lideri
Adolf Hitler'in yaşayan akrabalarının izini buldu. Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Alman Nazi lideri Adolf Hitler'in
DNA kodunu çözen Belçikalı araştırmacılar, Nazi liderinin yaşayan 39 akrabasının izini buldu. Araştırmacılardan Belçikalı Gümrük
Memuru Marc Vermeeren ve gazeteci Jean-Paul Mulders, Hitler'in doğduğu Aşağı Avusturya'nın küçük bir kasabasında
unutulmuş sigara izmaritleri, New York'taki bir fast-food restoranında kullanılmış kağıt peçeteler ve 30 yıl önce Kuzey
Fransa'dan gönderilen bir mektup üzerinde yaptıkları analizler sonucunda, ilk defa Hitler'in yaşayan akrabalarının tespit
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ettiklerini duyurdu.
Hitler'in ABD'de yaşayan 3 akrabasının bulunduğunun bugüne dek bilindiğini belirten araştırmacılar, Nazi liderinin doğum yeri
olan kasabada yaptıkları araştırmalar sonunda yaşayan diğer 39 akrabasının da ortaya çıkartıldığını kaydetti. Araştırmacılar,
Hitler'in yeğeni Alois'in, New York'un dışındaki Long Island'da Stuart-Houston takma adıyla yaşadığını öne sürdü. Louis ve Brian
Stuart-Houston'ın, East Patchouge'da ahşap bir evde yaşadıkları ve bahçıvanlık yaparak geçimlerini sağladıkları, 60 yaşındaki
Alexander'ın ise emekli bir psikolog olduğu öne sürülüyor. Alexander'ı 7 gün gece-gündüz gizlice izlediklerini anlatan Belçikalı
araştırmacılar, yaşlı adamın bir fast-food restoranda tavuk kızartması yedikten sonra ağzını temizlediği kağıt peçeteyi aldıklarını
ve Hitler'in DNA'sıyla karşılaştırdıklarını, sigara izmaritinin ise Hitler'in Avusturya'daki bir akrabasından geldiğini kaydetti.
Hitler'in Aşağı Avustuya'da yaşayan akrabalarının, Hüttler, Hiedler, Hütler olarak değiştirerek aile secerelerini saklamaya
çalıştıkları ortaya çıktı.
Önce Irak'la; Şimdi de Suriye ile... Türkiye, bölgede sessiz sedasız çok önemli adımlar atıyor. Suriye ile Türkiye arasında
"Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşması" imzalandı. Yapılan anlaşmalar gereğince Türkiye ile Suriye arasında vizelerin
karşılıklı olarak kaldırıldığı açıklandı.
Başbakan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad onuruna verdiği iftarda Demokratik Açılım ve Suriye ile ilişkilere dair
açıklamalar yaptı.
İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
- Tarih Suriye ve Türkiye'yi birbirine kardeş yaptı.
- Dünya üzerinde bu kadar çok ortak noktası olan iki komşu ülkenin olduğunu düşünmüyorum.
- Suriye bizim dosttan öte kardeşimizdir.
- Bugün bir adım attık. Bu bir bayram müjde3si. Suriye ile Türkiye arasında vizeleri kaldırdık.
- Bu bayram için de büyük önem arz ediyordu. Artık bu bayramda sınırdan rahatlıkla geçilebilecek.
- İşte barış, sevgi, kardeşlik, dayanışma bu.
- Suriye ile güzel yarınlara birlikte yürüyoruz.
- Son yedi yılda çok büyük başarılar elde ettik.
- Türkiye olarak 2 aydır milli birlik projesi başlattık.
- Bu bir paket değil bir süreçtir. Paket derseniz başı ve sonu olur.
- Bunun içinde hak ve eşitlikler var. İşsizlik var.
- Bu sadece Tayip Erdoğan'ın değil Türkiye Cumhuriyeti'nin bir projesidir ve muhatabı millettir.
- Bunu hep birlikte çözceğiz. El ele çözeceğiz.
- Buna rant olarak bakmak çok yanlıştır. Çünkü kan ve şehitlerimizin üzerinde rant devşirmek çok yanlıştır.
- Otuz yıldır devam eden bir süreç. Soruyorlar. Niçin son bir kaç ay. Hayır yedi yıl önce partimin programında buna yer verdik.
- İki yıl önce Diyarbakır'da buna değindik.
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Gemiler ve Yorgunum adlı unutulmaz şarkıların yaratıcısı Orhan Atasoy bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.
Amerika'nın Sesi'nin haberine göre 1993'ten bu yana ABD'de yaşayan Atasoy, Baltimore'daki John Hopkins hastanesinde son
nefesini verdi.
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 5 yıl önce evlenen ve bir çocuk sahibi olan Norveçli Heidi Elisabeth Sostuen ile Hilmi Sevik, Norveç
Konsolosluğu'nun vize vermemesi nedeniyle yılda bır kez görüşebiliyorlar. Baba Sevik 4 yılda oğlunu 4 kere görebildiğini ve
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bunun insanlık ayıbı olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
ELAZIĞ'ın Salkaya Köyü'nde yaşayan ve Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoklu öğrencisi 21 yaşındaki
Ezgi Ol, okul masraflarını karşılamak için tatillerinde babasına ait köy minibüsüyle şoförlük yaparak yolcu taşıyor.
MANİSA'da kayıt yeniledikten sonra kent merkezine gitmek için otostop yapan Celal Bayar Üniversitesi makine mühendisliği
bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinin bindiği açık kasalı kamyonet Muradiye Kampusu çıkışında devrildi. 2 Ölü.
Başbakan Erdoğan gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile iftarda buluştu. Erdoğan'ın gündeminde Açılım ve
Garipoğlu'nun yakalanması vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de görüşelecek olan "Demokratik Açılım"
tartışmasının açık olabileceğini söyledi. Televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin katıldığı iftarda konuşan Erdoğan,
ağırlıklı olarak "Demokratik Açılım"dan bahsetti.İşte Erdoğan'ın 40 genel yayın yönetmeni ile yaptığı görüşmeden satır başları.
- Açılım tartışması kapalı olacaktı ama şart değil. Görüşme açık da olabilir.
- CHP lideri Deniz Baykal'a kişisel mektup yazacağım. Görüşme talebini ileteceğim. CHP'nin 1990 yılında yayımladığı Kürt
Raporu konusunu görüşmek isterim.
- Demokratik açılım 3 aşamalı olacak:
1. Kısa vade : Kısa vadede İçişleri bakanlığı aracılığıyla yapılacak. Yasa değişikliği olmadan bazı düzenlemeler yapacağız.
2. Orta vade : Önlemler paketi olacak.
3. Uzun vade : Anayasa değişikliği
- PKK ve Öcalan ile kesinlikle görüşme olmayacak.
- Ama önce PKK silah bırakmalı.
- Operasyonlar bitmeyecek.
Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, aşırı hızlı olduğu ve bir yolcu otobüsü tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobilin kontrolden çıkıp
karşı şeritteki incir yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Mardin'in Nusaybin ilçesi Kaymakamı Yücel Gemici, Suriye tarafının vize işlemlerini kaldırdığını belirterek, “En yakın zamanda bu
işlem bizde de başlayacak” dedi.
Elektrikte zam oranları belli oldu. Buna göre 1 Ekim'den itibaren konutlarda kullanılan elektirik yüzde 9.68, sanayide kullanılan
elektirik ise yüzde 9.85 zamlı olacak.
Cem Garipoğlu'nun gelmesinin beklendiği Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampusu içinde koğuşlarda yangın çıktı. Cezaevi içinde
koğuşlarda akşam saat 17.30'da meydana gelen yangını söndürmek için 6 araçlık bir takım itfaiye ekibi cezaevine gönderildi.
KONYA'da bakkaldan aldığı ‘çatpat' olarak bilinen patlayıcı eğlence fişeğini yutan 4 yaşındaki Yusuf Yılmaz, sarı fosfor
zehirlenmesine bağlı karaciğer yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. 
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MUŞ merkeze bağlı Özdilek Köyü'nde çiftçilik yapan Ferzende Gündüz, Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma
Hastanesi'ne götürdüğü sara hastası kızı 3 yaşındaki Rojda Gündüz'ün, omuriliğinden kendilerine sorulmadan sıvı alındıktan
sonra komaya girdiğini öne sürdü.
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Ulaştırma Bakanlığından büyük atak. Bakanlık gelecek yıl asfaltı olmayan bölünmüş yolda kaplama yaptıracak. Bölünmüş
yolların güvenliği artırılacak. Kuzey-Güney ekseninde otoyol konforunda üç yeni koridor açılacak. Bir yandan da yolları kara
renginden kurtarmak için beyaz, turuncu, yeşil, mavi renkleri kullanılarak yollara makyaj yapılacak.
Ahmet Türk Erbil'deki konuşmasında ‘Dört parça Kürdistan'da Kürtler, zorluk içinde baskı görüyor' dedi.
KONYA'da, 4 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın kıvılcım çıkaran eğlence fişeği çatapatları yutup yaşamını yitirmesinin ardından benzer
bir olay da Bursa'da meydana geldi, ancak olay bu kez acı sonlanmadı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine askeri operasyona izin veren ve 17 Ekim'de sona erecek tezkerenin süresinin yeniden
uzatılmasını istedi.
İZMİR'in Seferihisar İlçesi Sığacık sahili açıklarında, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen kaçakların bulunduğu teknenin
batması sonucu 6 kişinin sağ olarak kurtulması, 1'i Türk 60 kişinin boğularak ölmesiyle sonuçlanan faciada tutuklu kalmadı. İki
yıl önce, yasadışı yollardan Seferihisar'ın Sığacık sahilinden Yunan adalarına geçmek için açılan Filistin, Etiyopya, Mısır ve Suriye
uyruklu kaçakların bulunduğu 15 metrelik tekne, dalgalara yenik düşerek alabora oldu. Toplam sayıları 85 olduğu sanılan
kaçaklardan 6'sı kurtarılırken, 1'i Türk 50'sin kimliği bellirlenen 60 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunanlardan birinin sol
kolundaki ‘Canım Anam Nur' yazılı dövmeden, 17 ayrı suçtan sabıkalı Hüseyin Güzelcan (34) olduğu saptandı. Hüseyin
Güzelcan'ın tekneyi kullanan kişi olduğu anlaşıldı.
ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde 16 yaşındaki Kemal Çiftçi, koyunlarını otlatırken bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi'nde İran otobüsü ile birkamyon çarpıştı, ilk belirlemelere göre İran uyruklu 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
YARGITAY'ın Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararı iki kez bozmasının ardından yeniden görülmeye başlanan
Nesim Malki cinayeti davasında, ‘azmettirici' olarak yargılanan işadamı Erol Evcil'in tahliyesine karar verildi.
Bayramda Türkiye genelinde hava sağanak yağışlı olacak. İşte 5 günlük hava tahmini. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
Mehmet Çağlar, Ramazan Bayramı'nda kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini bildirerek,
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“Hava sıcaklığı yağışla birlikte ülke genelinde hissedilir derecede, yaklaşık 6-8 derece azalacak” dedi. Çağlar, düzenlediği basın
toplantısında, Karadeniz ile İtalya'nın doğusundan gelen yağışlı hava kütlelerinin Türkiye'yi etkisi altına alacağını söyledi. Bu
nedenle Ramazan Bayramı süresince kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini, hava sıcaklığının
yağışla birlikte ülke genelinde hissedilir derecede azalacağını ifade eden Çağlar, sıcaklıklardaki düşüşün 6-8 dereceyi
bulacağını kaydetti. Kuvvetli yağış alan bölgelerde tedbirli olunmasını isteyen Çağlar, bayram tatiline çıkacak sürücülerin yağış
nedeniyle daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Çağlar deniz suyu sıcaklıklarının Akdeniz'de 28, Ege'de 24-27,
Marmara'da 21-22, Karadeniz'de 23-25 derece olacağını belirtti.
Panama'nın Cerro Azul kasabasında yaşları 14 ve 16 arasında değişen bir
grubun gencin göl kenarında oynarken karşılaştıkları yaratık, kasaba halkı
arasında korkuya ve kafa karışıklığına neden oldu.
Panama haber ajansı Telemetro'nun bildirdiğine göre, gençler, yaklaşık
bir buçuk metre boyundaki yaratığın gölün yakınlarındaki mağaradan
çıktığını gördü. Kayaların üzerinden sıçrayıp kendilerine saldıracakmış
izlenimi veren yaratıktan korkan gençler, çığlık atmaya başladı.
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Geçen ay tüm yüksek gerilim hatlarına "top" bağlandı. İşte ülke genelinde hayata geçirilen bu uygulamanın sırrı.
Türkiye genelinde bulunan şehir içi ve şehirlerarası noktalardaki tüm yüksek gerilim hatlarına belirli mesafelerle birer top takıldı.
Airturkhaber'de yer alan habere göre bu uygulamaya, son dönemlerde hizmete giren ambulans helikopterlerle birlikte artan
helikopter trafiğini rahatlatlatmak için geçildi. Havadaki helikopterleri bekleyen en büyük tehlikelerden biri olarak işaret edilen
yüksek gerilim hatları, bu toplar sayesinde görünür hale geliyor. Bu basit toplar helikopter pilotlarının işini kolaylaştırırken,
yolcularına da yüksek güvenlik sağlıyor.
İstanbul'dan 15 ton ambar yüküyle İzmir'e gelen kamyonun, yokuş aşağı inerken frenleri patladı ve yaklaşık bu şekilde 5
kilometre yol aldı. Ancak şoför Gürsel Duran'ın becerisi ve trafik ekiplerinin aldığı önlemlerle, hiçbir araca çarpmadan ve
herhangi bir yere zarar vermeden durduruldu. Böylece İzmir bayram öncesi olası büyük bir faciadan kurtuldu.
Ramazan Bayramı öncesi yollar yine kan gölüne döndü. Kazalarda onlarca kişi hayatını kaybederken en acı kaza haberlerinden
biri Konya'dan geldi. Konya'da ailesiyle baba memleketine giden Mehmet Aksoy kaza yaptı. Kazada sürücü Mehmet Aksoy ve
oğlu Bayram Aksoy hayatını kaybetti.
Interpol Cem Garipoğlu'nun yakalandığını arama kaydının üstüne "yakalanmıştır" damgasıyla duyurdu.
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İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde bir kağıt fabrikasındaki hamur kazanını temizlemek isteyen Ayhan Çanakçı, Haydar Koray Güçlü
ve Ramazan Demir, metan gazından zehirlenerek öldü. Birbirlerini kurtarmak isterken peş peşe ölen işçilerin, kesin ölüm
nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle memurlara ihbar yükümlülüğü getirildi.
ANTALYA'da tatil yapan Rus turist 47 yaşındaki Mikhail Mishin, falezlerin altındaki kayalıklarda ölü olarak bulundu.
Son haftalarda aldığı kötü sonuçların üzerine Kayserispor'a da İnönü Stadı'nda yenilen Beşiktaş'ta taraftar çileden çıktı...
ANTALYA'da bir ihbarı değerlendiren polis bir eve düzenlediği baskında 15 yaşındaki kız çocuğunu erkeklere pazarladığı iddia
edilen 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganı ile ‘Yaşam Tüneli' projesinin
startını verdi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda hayata geçirilen proje kapsamında kural ihlali yapan sürücüler yol kenarına
kurulan tünel içerisine alınarak, bilgilendirme amaçlı sunum yapılıyor. Her ay kural ihlali yapan en az 3 bin sürücüyü
bilgilendirmeyi hedef alan projenin ilk ayında ‘Emniyet Kemeri Kullanımının Gerekliliği' konusu işleniyor.
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hürkan Kerimoğlu, çatapat
gibi patlayıcı ve yanıcı maddelerin çocuklara ciddi zararlar verebildiğini bildirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisin İstanbul İl Teşkilatı'nın bayramlaşma töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında
şunları söyledi: " Hep söylüyorum artık gündemi belirlenen bir Türkiye yok, artık gündem belirlemeye uygun bir Türkiye var.
Çalışıyoruz, üretiyoruz ve geleceğe yönelik parlak hedefler belirliyoruz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette her geçen gün
daha büyük mesafeler kat ediyoruz. Yaşadığımız olumlu değişimin etkilerini hayatın her alanında görüyoruz. Her şeyi çözdük
hallettik iddiasına değiliz. Ama bu sorunları giderecek inancımız var. Yeter ki birbirimize güvenelim, kendimize güvenimizde en
ufak bir taviz vermeyelim. Bayramlar yeni başlangıçlar. Bunu iyi değerlendirelim. Bir milli birlik projesi dedik. Ama bakıyorsunuz
ki sıfatı muhalefet olanlar buna muhalefet ediyorlar ve beyaza siyah deme gayreti içindeler. Gelin bunu görüşelim dediğiniz
zaman hayır biz sizinle görüşmeyiz diyorlar. Görüşülmeden neyin ne olduğunu bilmeden nasıl oluyor da bunu damgalıyorsunuz?
Açıklandı mı bir şey? Ülkeyi bölüyorsunuz diyenler bölücüdür. Kimse Ak Parti'ye bölücü yaftasını yapıştıramaz. Biz Türkiye'de 61
vilayette birinci partiyiz. Diğer kalan vilayetlerde de 2. partisiyiz. Ey CHP MHP DTP sen nerede varsın?"
Sinema sanatçısı Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı “Şabanoğlu” filmi, dünyanın en büyük sinema filmleri veritabanı olarak
kabul edilen ‘imdb.com' tarafından “Tüm Zamanların En İyi 50 Komedi Filmi” listesinde birinci seçildi. 
KKTC'nin, Kıbrıs Rum Yönetimi iele sınır köylerinden Bağlıköy'de dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.
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Hilton'un dünyada ilk kez iki konsept otelinin yan yana Bursa'da yapılmasına izin verdiği bildirildi.
Baykal, genel merkezde partililerle bayramlaşma öncesinde gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılar, sosyal sorunlar ve hukuk ihlalleri nedeniyle buruk bir bayram yaşadığını
savunan Baykal, özellikle işsizlikle karşı karşıya kalmış vatandaşların acılarını paylaştığını vurguladı. Türkiye'de hukuk ihlalleri
yaşandığını da iddia eden Baykal, “Ekonomik sıkıntıların yanı sıra Silivri cezaevinde acılar çekmekte olan bu memleketin dürüst
ve namuslu aydınlarını selamlıyorum” dedi.
Millward Brown'un, krizde tüketici davranışları araştırmasına göre, Türkiye'de geçen yıla oranla kişisel finans durumunun yüzde
14 daha kötü olduğu, ülke ekonomisinin yüzde 44 daha kötüye gittiği ve halkın moralinin ise diğer yıllara oranla yüzde 36 daha
bozuk olduğu ortaya çıktı.
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Mardin'deki birliklere sürpriz bir ziyarette bulundu.
Orgenral Başbuğ daha sonra karakolun önünde bir konuşma yaptı.
- Bugün burada Mehmetçiklerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum
- Tüm Mehmetçiklerimizin Edirne'den Hakkari'ye kadar görev yapan Mehmetçiklerin ve ailelerinin bayramını kutluyorum
- Evlatlarınız hiçbir yerde yalnız değildirler
- Onlar her zaman komutanlarıyla, arkadaşlarıyla beraberdir
- Türkiye çeyrek asırdır terörle yaşıyor
- Bu geçen çeyrek asıra bakınca insani olarak üzüntü duymamak mümkün değil
- Bu kanı kim ve niçin akıtıyor. Bu soruyu sormak lazım. Bu akan kan dursun. Peki ama bu kanı kim ve niçin akıtıyor. Cevap
açık. Bölücü terör örgütü
- Teröristler dünyanın her yerinde gündemin kan, gözyaşı ve nefret üzerinde olmasını ister.
- Bazıları diyor ki şu tarihe kadar insanların ölümüne neden olmayacağız. Ancak şu tarihten sonra masum insanları öldürmeye
devam edeceğiz. Bu tehdit, insanlık dışı bu düşüncelere nasıl ılımlı bakılabilir. Bu çeşit düşünceler nasıl desteklenir? Bunun da
herhalde sorulması lazım
- Ülke ve millet bütünlüğünün korunmasının elbette bir bedeli vardır. Asker için onur ve vazife her şeyin üstündedir
- Bizler aynı zamanda acılara da göğüs germeye de eğitilmişizdir ve bunu biliriz.
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- TSK, bölücü terör örgütü ile mücadelede kendisine düşen görev ve sorumluluklarının bilinci içindedir
- Bölgede 683 adet jandarma karakolumuz var. Bu karakolların asli vazifesi bölgedeki insanların güvenliğini sağlamaktır
- Bölücü örgüt bugüne kadar 5669 sivil vatandaşımızın ölümüne neden olmuş
- Katliamların sayısı 386.
- Kimi katlediyor. Kendi insanını, bölgedeki insanını katlediyor.
- 392'si çocuk, 371'i kadın olmak üzere bir çok vatandaşımız katledildi
- 84'te Eruh Şemdinli olayları ile başlıyor terör eylemleri.
- 15 Ağustos 1984'den sonra 8 Kasım 1984'te örgütün ilk katliamı gerçekleşti. Eruh Karageçit'te. 35 ilde katliamlar
gerçekleştirildi örgüt tarafından.
- Bu katliamların en yoğun olduğu il ise Mardin.
- Mardin'de 56 adet katliam gerçekleştirdi.
- Birinci görevimiz bölgedeki insanımızın güvenliğinin sağlanması.
- İkinci görevimiz sınır bölgelerinden giriş ve çıkışların etkin biçimde kontrol altına alınması. Bu amaçla 258 sınır boyunca
karakolu var. Şu an onlardan birindeyiz.
- Devletimize milletimize şükran borçluyuz.
- Mehmetçiklere devletimizin, milletimizin bu imkanları sağlaması karşısında çok büyük şükran borçluyuz.
- Yeni karakolların inşaatı devam ediyor
- Üçüncü görevimiz kırsal kesimde alan hakimiyetinin sağlanması, teröristlerin aranıp taranıp bulunması ve etkisiz hale
getirilmesidir
- Devlet, ülkede meşru güç kullanma hakkına sahip tek otoritedir
- Terör örgütleri de her fırsatta bu otoritenin sarsılmasını ister
- Bu bölgelerde teröristler bulunduğu sürece bu görevlerin yerine getirilmesi ve dolayısıyla güvenlik kuvvetlerinin vazifesidir
- Devletimizin milletimizin ve güvnelkik kuvvetlerinin kararlılığı karşısında bölücü terör örgütünün amaçlarına ulaşması mümkün
değildir
- Bugüne kadar örgüt, kandırdığı, kullandığı 40 bine yakın insanın ölümüne neden olmuştur
- TSK her zaman her şeye rağmen bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadeleyi insan odaklı yürütmektedir
- Kandırılan teröristlerin büyük bölümü 26 yaşına ulaşmadan hayatını kaybediyor
- Bu kapsamda özellikle terör örgütüne karşı çıkmalarına rağmen, evlatlarını terör örgütüne kaptıran ve bu acıları yaşayan anne
ve babaların da acılarını anlamak zorundayız
- Silahla, kanla bir yere varılamaz. Tek çıkar yol bölücü terör örgütünün silahlarını bırakmasıdır.
- Büyük devletler, güçlü uluslar adildir, şefkatlidir
- Adalet Bakanlığı'ndan aldığımız bilgilere göre 2005-08 yılları arasında bölücü terör örgütünden 221. maddeden faydalanmak
üzere müracaat eden kişi sayısı 870'dir
- Yine bakanlığın verdiği bilgilere göre, 638'ine ceza verilmemiştir, serbest bırakılmıştır
- Bu çok da küçük bir rakam değil
- Tek çıkar yol silahlarınızı bırakmaktan geçiyor. Bu ülke çok büyük bir ülke. Bu ülke bütün vatandaşlarına yeter.
- Mardin Ovası'nı gördükten sonra neyi paylaşamıyoruz. Bu ülkenin geleceği güzel. Şu toprakta şu şartlarda bile yılda 2 defa
ürün alınıyor. GAP'la su buralara gelecek.
- Buranın tarihi bir geçmişi var. Tarihi Mezopotamya'nın kuzeyindeyiz. Dünyanın en verimli yeri. Bütün insanlarımıza yeter.
- Bir de şunu unutmamız lazım. Bu terörden en büyük zararı bölge insanı çekti, çekmeye devam ediyor
- Bölge insanının ihtiyaçlarını tespit edip, bunu karşılamak devletin asli görevi.

692

- Bu konuda çok çeşitli araştırmalar var. Urtiçi ve yurtdışında yapılan araştırmalar. Bu araştırmaların büyük bölümünü
inceledim. Bu bölge halkının öncelikli iki temel ihtiyacı nedir diye bana sorsanız derim ki:
1 – İşsizlik, geçim sıkıntısı, ekonomik sıkıntı
2 – Eğitim sistemi. Eğitim sistemimiz yetersiz. Eğitim yalnız buranın sorunu mu değil. Değil ama buradaki problem diğer
bölgelerden daha büyük. Bu bölgedeki eksiklikler diğer bölgelerden fazla.
- Devlet fırsat eşitliğinden daha fazla yararlanabilmeyi tüm vatandaşlarına sağlayabilmeli.
- Bu bölgede hala Türkçe okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 20. Türkiye ortalaması yüzde 8.
- Gözden kaçan önemli bir nokta var: Türkçe. Anayasa'nın 2. maddesi açık: Türkçe resmi dil. Türkçe aynı zamanda ortak
iletişim dili. Türkçe aynı zamanda ekonomik dil. Burada yüzde 20 noktalarında geride olduğumuzu düşünürsek bölge insanının
iyiliğini isteyen herkesin esas üzerinde durması gereken noktalar bunlar değil mi? Ana noktaları bırakıp diğer noktalarda
kalıyoruz.
- Birlikte yaşamaya karar verenler için cumhuriyetin kurulduğu ilk günden beri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ezici bir
çoğunluğu birlikte yaşama kararındadır
- Herhangi bir vatandaşımızın nerede olursa olsun kendisini ezik hissetmesi de bizim sorunumuzdur
- Özellikle bu bölgedeki insanlarımız ağalardan çekti. Zamanın ağalarından çeken insanlarımız şimdi maalesef siyaset ve terör
ağalarından muzdarip. Esas sorunlardan biri de halkımızın siyaset ve terör ağalarından kurtarılması.
- Geçenlerde bir makaleyi okurken rahmetli Kartal'ın sözlerini değerli buldum. Onun sözlerini yarsak yenemeyeceğimizi hiçbir
güçlük yok: Ayrılık tohumu giren tarladan nifak ve nefret çıkar. Bu milletin evlatları kaderlerinin ortak olduğunu öğrenmelidir.
- Birbirimizi yeteri kadar seversek başka sevgiye muhtaç olmayız. Herhalde bu bayram gününde en güzel mesaj bu olmalı.
- Elbette yaşanmakta olan gelişmelerden tedirgin olan vatandaşlarımız var. Tedirginlik duyanlar merak etmesin. TSK
milletimizden aldığı güç ve azimle görevinin başındadır. İşte Mehmetçikler. Bakıyorsunuz bu Mehmetçiklere. Ağrılısı var, Bitlislisi
var, İstanbullusu var… Bu tablo bu ordunun milli olduğunu göstertiyor. Bizim için Karslı da Erzurumlu da aynıdır. Hepsi bizim
Mehmetçiğimiz.
- Bu orduyu burada görüyorsunuz. Bazıları bu orduyu karıştırıyorlar. Bu ordu hiçbir grubun ordusu değildir. Bu ordu milletin
ordusudur. Bunu bozdurmayız. Bizim gücümüz bu. Türk ordusunun arkasında millet var.
- Türk ordusu kurulduğundan beri millilik vasfı vardır ve ilelebet devam edecektir. Tarihsel geçmişimiz, tecrübemiz, aklımız var
- Güçlüyüz, özgüvenimiz tam. Milletimizin sağduyusuna, kahramanlığına, aklına ve vicdanına güveniyoruz
- Nereye giderseniz gidin Edirne'de de Ankara'da da Urfa'da da bunu göreceksiniz. Burada olmak buraya olmak heryere
gitmekle eşanlamlıdır
Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde bugün meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin çarptığı
otomobilde bulunan 23 yaşındaki Hasan Moran ile 19 yaşındaki eşi Tuğba Moran olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Genç çiftin
ölümünden sonra çalan cep telefonuna bakan jandarma, acı haberi yakınlarına söyleyemedi.
Bursa'daki bayramlaşma töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, ‘demokratik açılım' adı altında
girişimlerde bulunan bugünkü hükümetin döneminde en çok demokrasinin tahrip edildiğini öne sürdü.
Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun konulduğu Maltepe Cezaevi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle açık görüş
gerçekleştirildi.Cem Garipoğlu'nu cezaevinde görüş saatinin sona erdiği 17.00'ye dek ziyaret eden olmadı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 40
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kürt açılımı”na ilişkin değerlendirmeleri nedeniyle sanatçı Hülya Avşar hakkında, “Halkı kin,
nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle soruşturma açtı. Avşar da "bu hakarettir" dedi. Türkiye'de hiçbir şey demokratik
değil ki açılım yapılsın. Benim çocukluk günlerimi anlattığım bir röportajdı. Ne demişler; Halkı kin, nefret ve düşmanlığı tahrik
etmek. Bunu, benim hayatımda bana yapılmış en büyük hakaret olarak düşünüyorum. Bu durumda nasıl demokrasiden
bahsedilebilir Türkiye'de? Açılımın ne olduğunu bilmiyoruz Türkiye olarak. Zaten daha bizim mercilerimiz de açılımın ne
olduğunu bilmiyorlar. Demokrasiye izin verilmiyor. Benim yaptığım röportaja bu şekilde bir tepki gösteriliyorsa ne Kürt açılımı
yapılabilir, ne demokratik açılım yapılabilir. Demokratik bir ülkede yaşamıyorsun ki açılımı yapalım.
Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde, şerit ihlali yapan otomobilin karşıdan gelen limuzinle çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de
yaralandı.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nin Irak sınır kesimindeki Bayrak Tepe bölgesinde mayına basan 1 vatandaş olay yerinde hayatını
kaybetti.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'de 14 gün önce güvenlik güçlerince yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen ve Hakkari Devlet
Hastanesi morgunda bekletilen 2 Suriyeli teröristin cenazelerinin ailelerini verilmemesi yüzünden olaylar çıktı.
Bursa'nın İznik İlçesi'ne bayram tatili için gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, dünyanın korkulu rüyası haline gelen domuz gribine
karşı geliştirilmekte olan aşının ekim ayının ikinci yarından itibaren toplu kullanıma hazır hale geleceğini belirterek, “Dünyada
aşıyı kullanacak ilk ülkelerden biri olacağız” dedi. Derleyenin notu: Türk insanı bunun pek farkında değil ama Türkiye’de birçok
ilkler yaşanıyor. Batı yıllardan beri Türkiye’yi birçok konuda kobay konumunda kullanmaktadır.
Ramazan Bayramı tatilinde yollar yine kan gölüne döndü, meydana gelen kazalarda 98 kişi öldü, 493 kişi de yaralandı.
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Airbus 340 tipi yolcu uçağı New York'ta arızalandı. Dün Türkiye saati ile saat 16.30'da kalkması
gereken THY uçağı için o zamandan beri lastik aranıyor.
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Kale Köyü'nde meydana gelen heyelanda 2 kişi öldü, iki kişi ise toprak altında.
Endonezya'da 8 kilo 700 gram ağırlığında bir bebek dünyaya geldi. Bebek ülkenin en ağır bebeği olma unvanını da ele geçirdi. 
Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele için yıllar önce kurulan koruculuk sistemi son günlerini yaşıyor. Bölgede birçok
sorunun kaynağı olarak görülen korucular silahsızlandırılacak.
DİYARBAKIR'da özel bir bankanın güvenlik görevlisi H.A., Ramazan bayramı nedeniyle ATM'lere konulmak üzere kendisine
teslim edilen 485 bin TL ile kayıplara karıştı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ile ABD Başkanı Barrack Obama'nın korumaları arasında arbede yaşandı.
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Türkiye bir “söz” verdi, sözümü tutacağım diye, en prestijli uluslararası görevlerden birini kaçırdı. Oysa Kemal
Derviş'in BM Kalkınma Örgütü Başkanlığı ve Ekmelettin İhsanoğlu'nun İslam Konferansı Örgütü Başkanlığı'ndan
sonra, bir Türk, son derece prestijli bir başka uluslar arası kuruluşun başkanlığına çok yaklaşmıştı. BM'nin Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun Genel Direktörlüğü için Zülfü Livaneli'nin adı geçiyordu.
Ancak seçim yapıldı; Livaneli aday bile olamadığından, Türkiye'nin hiç geçmedi. Daha da kötüsü, Türkiye'nin “söz
verip, desteklediği” aday da kazanamadı. Kısacası Türkiye açısından tam bir diplomatik kargaşa yaşandı.
Bakın bu sonuca nasıl gelindi? UNESCO'da “yazılı olmayan kurallar” çerçevesinde, bu dönem genel direktörlük
görevinin Arap ülkelerinden birine gideceği üzerinde duruluyordu. Nitekim, Arap dünyasının güçlü ülkesi Mısır da,
bu prestijli görevi kaçırmamak için, hemen devreye girdi; Mısır, Kültür Bakanı Faruk Hüsnü'yü aday gösterdi.
Hüsnü resmen aday olunca, ülkesi onun adına diplomatik açıdan iyi ilişkileri olan ülkelerden destek istemeye
başladı. Türkiye de destek istenen ülkelerden biriydi. Mısırlıların destek isteği kabul edildi, Ankara'dan “sizin
adayınızı destekleyeceğiz” sözü alındı. Derleyenin notu: Ve böylece Atatürkçülüğü Katletme Partisi bir kez daha
Arap olanı Türk’e tercih etti!
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi, kolları kesildikten sonra 17 mermiyle vurularak öldürüldü. Derleyenin notu: ???
VAN'da 2009- 2010 eğitim dönemi için zil çaldı. Birçok öğrenci okul ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşarken,
Önlüklerini giyip okula gelen bazı öğrenciler ve anneleri de, Kürtçe yazılı dövizler taşıyarak, KURDİ-DER tarafından okul önünde
düzenlenen Kürtçe eğitimin serbest bırakılması eylemine katıldı.
Hülya Avşar'a, “Kürt açılımı”na ilişkin değerlendirmeleri nedeniyle, “Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle
soruşturma açan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır sürpriz bir karar aldı ve emekliliğini istedi. Emekliliğini isteyen Savcı
Çakır, noter olmak için de dilekçe verdi. AVŞAR NE DEMİŞTİ? „Demokratik açılım meselesinden ben çok korkuyorum.
Korkuyorum, çünkü bu öyle bir mesele ki, artik dönüşü yok. Bu işe başladıysanız bitirmek zorundasınız. Aksi halde bu yeni
doğmuş bebeğin ağzına memeyi verip en güzel anında çekmeye benzer ki bu çok tehlikeli. Çünkü o zaman ne olur o bebek?
Kıyameti koparır, olay çıkarır. Ne zaman ki sen yine o memeyi ağzına verirsin ya da başka bir meme; ancak o zaman susar,
başka türlü kurtulamazsın artık.“
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Demokratik Açılım” konusunda yapılacak bir kapalı oturumun her şeyin
açıkça konuşulmasına imkan vereceğini, ancak yapılacak açık oturumla konunun özelliğine göre bazı konuların ima yoluyla ya
da 'Bay X' diye anlatılmak zorunda kalınacağını söyledi.
Emniyette akşam saatlerinde tam anlamıyla bir şok yaşandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ile iki emniyet
müdürü hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 64. Genel Kurul Genel Görüşmeleri'nde Genel Kurul'a hitap etti.

25

Eylül

2009

Ulaştırma Bakanlığı'nın okul servislerinin yaş sınırını 20'ye çıkaran kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
İstanbul'daki okul servislerinin 10 yaşından daha büyük olamayacağını açıkladı.
MÜNEVVER Karabulut'un katil zanlısı Cem G.'yi sakladıkları ve kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan Nida Garipoğlu'nun şoförü
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Ahmet Batur savcılıkta,“Babası Cem'i alırken yanında Hayyam Garipoğlu'da vardı” şeklinde ifade verince, polis, Hayyam
Garipoğlu'nu Etiler'deki evinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.
Üçüncü Ergenekon davasının görüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının '2002-2009 yılları arasında darbe girişimi olup
olmadığı Genelkurmay'dan sorulsun' istemini kabul etti.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, emniyet müdürleri Murat Nemutlu ile Mustafa Aral tutuklandı.
Bilkent Üniversitesi tarafından, Kırım'da bugün başlayacak ve 3 gün sürecek Türk Dil Kurultayında ortak dil konusunda atılması
gereken adımlar belirlenecek.
Almanya'da pazar günü yapılacak seçimler öncesi terör örgütü El Kaide internette yayınladığı bir video ile Almanya'yı vuracağı
tehdidinde bulundu. Alman polisi El Kaide videosunu internete yükleyen kişinin bir Türk olduğunu ve bu gerekçeyle bir Türk'ü
gözaltına aldıklarını açıkladı.
Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında sanatçılarında bulunduğu bir çok kişiye sahte çürük raporu hazırlayan çeteye baskın
düzenledi. Baskında 14 kişi gözaltına alındı.
ABD'nin Pittsburgh kentindeki G-20 Zirvesi'ne katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Pittsburgh David L. Lawrence Convention
Center'de devam eden G-20 Zirvesi'nin ilk oturumunun ardından, geleneksel aile fotoğrafı çektirildi. Aile fotoğrafı çekimi
sırasında liderlerin duracakları yerleri gösteren ülke bayraklarının zeminde yer aldı görüldü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
diğer liderlerin yerlerini aldığı sırada, Türk Bayrağı'nı konulduğu yerden alarak ceketinin iç cebine koydu. Derleyenin notu:
Kendisinden beklemedigim bir hareket ama okudugumda gercekten sevindim. 
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Çeşitli vergi daireleri, Doğan Yayın Holding ve bağlı ortaklıklara kesilen 3.8 milyar TL'lik vergi aslı ve vergi cezalarına gecikme
faizini de ekleyip, 15 gün içinde 4 milyar 823 milyon TL teminat talep etti. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Başkanı Yahya Arıkan; “Maliye, 2009 yılı için toplam 3.7 milyar TL vergi ve ceza kesmeyi öngörüyordu, 4.8 milyar TL ile kesilen
cezalar 20 milyar TL'yi buldu” dedi.
Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamit'in torunu Ertuğrul Osman'ın cenaze töreninde İsmail Ağa cemaati gövde gösterisi yaptı.
Cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nu görmek isteyen sempatizanları polise oldukça zor anlar yaşattı.
Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde suları borçtan dolayı kesilen 5 ilkögretim okulunda mühürlenen vanalar okul yöneticileri tarafından
açıldı. Çocukları mağdur etmemek için kaçak su kullanım yoluna giden okul yöneticileri Kaymakan'dan aldıkları talimatla okulun
vanalarını açtılar. 
SAMSUN'da Demokratik Sol Parti (DSP) ve Sosyal Demokrat Halk Partisi'nden (SHP) ayrılan 145 kişi düzenlenen törenle
Cumhuriyek Halk Partisi'ne (CHP) geçti. Törende bir konuşma yapan SHP eski İl Başkanı Tekin Akın, “Biz üç kardeştik. Evlendik,
eşlerimiz anlaşamadı ve ayrı eve çıktık. Şimdi ise yuvaya geri döndük” dedi.
İSTANBUL, Ümraniye'de kardeş çocukları tarla anlaşmazlığı yaşadıkları kardeşlerinin yolunu kesti. Gruptakilerden Fatih Yılmaz,
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elektrik borcu bulunan patates tarlasını vermeyi reddeden öz amcasını önce tekme tokat dövdü sonra da pompalı tüfekle
üzerine ateş açtı.
İkinci ‘Ergenekon' davasına bakan mahkeme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) darbeye teşebbüs amacıyla son 7 yılda bir
örgütlenme olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığı'ndan sorulmasını kararlaştırdı.
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BM Güvenlik Konseyi ve Almanya, İran'ı nükleer programı nedeniyle masaya oturmaya zorlarken, İran son bir hafta içinde
Batı'ya iki yeni hamleyle meydan okudu. İran önce ikinci bir uyanyum zenginleştirme tesisi kurduğunu dünyaya ilan etti. Aynı
İran bugün de karadan karaya füze denemesi yaparak bir kez daha meydan okudu.
İstanbul'da, “İslami Moda ve Aksesuarları İhtisas Fuarı” 1 Ekimde açılıyor. Fuarı düzenleyen Demos Fuarcılık Organizasyon
Firmasının Genel Müdürü Hüseyin Arslan, dünyanın ilk İslami moda fuarının İstanbul'da düzenleneceğini ifade ederek, fuara
ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.
Derleyenin notu:
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, 9 kişi yaralandı.
Samsun'da çoğunluğu üniversite öğrencisi yolcuları taşıyan otobüsün
devrilmesi sonucu, 16 kişi yaralandı.

Marifet ve hakikat…
Şeriat ve tarikat…
Çarşafta ırz…
Peçede namus arayan

gaflet!

Kocaeli'nde, 17 Ağustos Marmara depremi sonrası kimsesiz ve kalıcı konutlardan hak sahibi olmayan depremzedeler için Irak
hükümetinin yardımıyla yaptırılan Arızlı konutlarından çıkmak istemeyen bir grup depremzede, “barınma hakları” ile ilgili
mevzuat hazırlanması talebini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek amacıyla Kocaeli'den Ankara'ya yürüyüşe başladı.
Almanya'da yapılan kritik seçimde Merkel'in partisi önde gidiyor. Merkel yine Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakmayan Hür
Demokrat Parti ile koalisyona gidebilir.
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KÜRESEL ekonomik krizden en fazla etkilenen illerden biri olan Denizli'de en büyük sanayi kuruluşlarından biri daha kapıya kilit
vurdu. Denizli'nin en eski şirketlerinden biri olan ve tekstil sektörünün Amiral Gemisi olarak bilinen Denizli Basma ve Boya
Sanayi (DEBA), üretimi durdurdu.
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türk taarruz helikopteri T129'un, dünyadaki benzerlerinden çok daha üstün bir taarruz
helikopteri olacağını söyledi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan bir turist, Babadağ eteklerine düştü. Turisti bulmak için, arama çalışması
başlatıldı.
ŞANLIURFA'nın Hilvan ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçelerinde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen hafif şiddetli depremler, can
ve mal kaybına neden olmadı.
DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde, yerde bulduğu cismin kurcalarken elinde patlaması sonucu 13 yaşındaki Ceylan Önkol, yaşamını
yitirdi.
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yapılması planlanan 3'üncü köprü ile ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı'nın birbirleriyle çelişen sözleri olduğunu söyledi.
ÇÜRÜK rapor ve satılamaz şerhi bulunan askeri arazilerin pazarlanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ak Parti Beşiktaş
Belediye Başkanı adayı Sibel Çarmıklı ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlı Çarmıklı ve oğlunun
kelepçeli olmadığı görüldü. Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Çarmıklı savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı.
Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Bursaspor ile Diyarbakırspor arasında geçtiğimiz cumartesi akşamı oynanan
maçta yaşanan olaylara el koydu.
KADIKÖY, Fikirtepe'de kız meselesi yüzünden iki grup arasında başlayan kavga bir gün sonra 3 kişinin ölümüyle sonuçlandı.
İstanbul Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ hakkında kanunla verilmiş görev ve
yetkilerin dışına çıktığı ve siyasi nitelikte konuşmalar yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, milletvekilleriyle yapacağı toplantı öncesi bir basın açıklaması yaptı. Kürt açılımının bir ihanet açılımı
olduğunu sık sık dile getiren Bahçeli'nin basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Bir gazeteci sorusunda "Sayın Öcalan" ifadesini
kullandı. Ardından özür dileyen gazeteciye Bahçeli ise "Başbakan söylemiş, sen söylesen ne olacak" diye karşılık verdi.
Türkiye'de en büyük sorunlardan biridir... “Yetkili ve etkili” kişiler için yollar kapatılır, uçaklar bekletilir…
Zeynep Gürcanlı
YAZIYOR
Yollarda, uçakta ya da “güvenlik” nedeniyle bina kapılarında bekletilenler de kızar, sinirlenir, söylenir.
Çoğunlukla da söylendiğiyle kalır…
Ancak bugün İstanbul'da çok farklı bir olay yaşandı...
Yine bir “VIP” için bekletilen uçağın yolcuları, o kadar çok protesto ettiler ki, o VIP uçağa binemedi.
Bahsettiğimiz “çok önemli kişi” bir cumhurbaşkanı: KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat.
TUNCELİ'de, terör örgütü PKK adına bildiri dağıttığı için gözaltına alınan P.K.'nın verdiği ifade doğrultusunda, polisler, savcılık
izni ile Belediye Başkanı DTP'li Edibe Şahin'in konutu ve belediye misafirhanesinde arama yaptı.
Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Albay Temizöz davasında yargılanan PKK eski itirafçısı Hıdır Altuğ hakkında Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Hak ve Özgürlük Partisi (HAK-PAR) Onursal Başkanı ve eski Demokrat Parti (DP) milletvekillerinden Abdülmelik Fırat, bir süredir
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Artvin-Borçka yolu, heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.
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Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi harekat ve
müdahalede bulunması için Hükümete verilen yetkinin süresinin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin TBMM'ye
gönderilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
Küresel finansal krizde kurtarma paketleri ile ayakta kalan bankalar, krizin çıkmasında başrolü oynayan türev ürünlerin yarattığı
felaketten ders almamış görüyor.
KARADENİZ'den İstanbul Boğazı'na saat 17.00 sıralarında giren ve dümeni arızılanan Yulisa isimli şilep, Bebek açıklarında 180
derece döndü.
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Ulaştırma Bakanlığı'nın çalıştayında İstanbul'a Üçüncü köprü projesiyle ilgili ortaya yeni bir formül çıktı: Köprü kuzey aksına
yapılırsa çevresi SİT alanı ilan edilsin.
İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası temizlenen Ayamama Deresi'nden 'yakıt hırsızlığı şebekesi' çıktı. 9 Eylül'de yaşanan sel
felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri Ayamama Deresi'ydi. Sel sonrasında derede ve çevresinde temizleme çalışmaları
başlatıldı. Çalışmalar sırasında Ayamama Deresi'nin içinden geçen yaklaşık 500 metre uzunluğundaki hortum belediye ekiplerini
ekipleri şaşkına çevirdi. Belediye ekiplerinin bildirmesiyle polis olay yerine geldi. Polis ekipleri hortumu metre metre takip etti,
hortumun kimi zaman rögardan bile geçtiği görüldü. Polis, rögar kapaklarını kaldırarak adım adım incelemesini yaptı. Yapılan
inceleme sonucu hortumun bir ucunun İnönü Mahallesi Çınaryolu Sokak'ta Atatürk Havalimanına giden 'uçak yakıt ikmal'
hattına, diğer ucunun ise Ayamama Deresi'nin karşısındaki bir TIR parkındaki bir TIR'a bağlı olduğunu tespit etti.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Beşiktaş, Rus ekibi CSKA Moskova'ya deplasmanda 2-1 yenildi.
Yapımı tamamlanan Diyarbakır Hipodromu'nun açılışı için gelen Tarım ve Köyişleri Mehdi Eker, DTP miletvekilleri Selahattin
Demirtaş ile Emine Ayna'nın Ankara'daki duruşmaya polis zoruyla götürülmeleriyle ilgili kararı doğru bulmadığını söyledi. Bakan
Eker, “Milletvekili dokunulmazlığı herkes için geçerli olmalı. Kararı kişisel olarak yanlış görüyorum” dedi. BursasporDiyarbakırspor maçında çıkan olaylara da değinen bakan Eker, “Spor bölücü, ayrıştırıcı faaliyetin aracı haline getirilemez” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Faraç, “Ergenekon” soruşturması kapsamında, soruşturmayı yürüten savcılardan Zekeriya
Öz'e ifade verdi.
Somali'de 2 korsan saldırısı bölgede bulunan Türk fırkateyni sayesinde engellendi.
IMF-Dünya Bankası toplantılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul'da trafik çilesi şimdiden başladı. 6-7 Ekim'deki
toplantılar için Harbiye çevresindeki birçok sokak ve cadde trafiğe kapatıldı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBMM'de bir uzlaşma sağlanırsa Cumhurbaşkanının Parlamento tarafından seçilmesi sistemine
yeniden dönülmesine yönelik düzenlemeye destek vereceklerini söyledi.
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EGE Özel Sağlık Kuruluşları Derneği (ESKD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ruşen Aydın, 1 Ekim 2009'dan itibaren özel sağlık
kuruluşlarından alınan katkı payının 15 TL'ye çıkarılmasına tepki olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile olan sözleşmeleri
feshetmeyi düşündüklerini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'nin açılışında milletvekillerine hitap etti. Hükümetin yaptığı demokratik
açılımı destekleyen mesajlar veren Gül'ün konuşmasına muhalefetten sert eleştiriler geldi. Bahçeli, konuşmada hiç
Türk kelimesi geçmediğini belirterek Gül'ün başka bir ülkenin cumhurbaşkanı gibi konuştuğunu öne sürdü. Gül'ün
ise konuşmasında sadece bir kez Türk kelimesini kullandığı gözlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Meclis
açılışında yaptığı konuşmanın tam metni:
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23. dönem, dördüncü yasama yılının başlaması vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yüce
Milletimizin varoluş iradesini yüksek düzeyde temsil etme ayrıcalığına ve onuruna sahip sizleri selamlıyorum. Bu vesileyle çeşitli
konulardaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çatısı altında buluştuğumuz Yüce Meclis, kurtuluş ve kuruluş
dönemlerimizin kuşkusuz en önemli kurumudur. Dünyada eşi benzeri olmayan bir Meclisin çatısı altında bulunmanın onurunu
yaşıyoruz. Başka ülkelerde, Meclisler, genellikle bir savaş sonunda kurulmuşken, Meclisimiz Milli Mücadele’ye komuta etmiş ve
milletimizin yeniden ayağa kalkışının önderi olmuştur. Milli Mücadele’ye rehberlik eden Yüce Meclisimiz, tüm olumsuz şartlara
göğüs gererek, ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü haline gelmiştir. Bu nedenle dünyanın tek ‘Gazi’ Meclisidir. En
büyük kazanımımız olan Cumhuriyet’in ilanını sağlayan da, onu takiben gerçekleştirilen reformları yapan da bu Meclis’tir.
Meclisimiz muasır medeniyetin üstüne çıkma hedefinin de en büyük taşıyıcısı olmuştur ve olmaya devam edecektir.
Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini ve geleceğe yürüme iradesini temsil eden demokrasi de Meclisimizde vücut bulmaktadır.
Hiç unutmamamız gereken gerçek şudur: Muasır medeniyetin siyasi yüzü, Cumhuriyetimizin sağlam temelleri üzerinde yükselen
ve ayrılmaz bir parçası olan demokrasidir. En güçlü vurgusunu bu çatı altında bulan demokrasi, Cumhuriyetimizin değişmez ve
değiştirilemez niteliği haline gelmiştir. Demokrasi erdemini halktan alır. Sadece demokrasilerde, halk, serbest seçimler yoluyla
işbaşına getirdiği temsilciler eliyle yönetilmektedir. Çağdaş demokrasiler, demokratik ve laik değerler şemsiyesi altında,
politikaları belirleme ve uygulama yetkisinin sandıktan önde çıkana ait olduğu yönetim biçimleridir. Demokrasilerde, hükümetler
çoğunluğun iradesiyle kurulur ama hükümetlerin yönetim yetkisi sınırsız değildir. Hükümetler, hukukun üstünlüğüne bağlı
kalarak hareket ederler; sayıca çok ya da az olmalarına bakılmaksızın tüm toplumsal kesimlerin ve tek tek bireylerin hakları da
teminat altındadır. Çağdaş demokrasiler, anayasal demokrasilerdir; anayasalar da toplumun çoğulcu yapısını ve temel hak ve
hürriyetleri koruyacak biçimde düzenlenirler. İnsanlığın siyasi bilincinin bugün geldiği aşamada demokrasileri rakipsiz kılan,
toplumsal ve siyasi farklılıkların bir arada yaşamasına en uygun vasatı sunma imkânıdır. Ancak, birlik fikrini koruyarak
farklılıkları yönetme, modern demokrasilerin aynı zamanda en ciddi sınavıdır. Demokratik rejimler, birbirinden farklı düşünen ve
yaşayan bireyleri kucaklayan, çoğunluktan farklı düşünenlerin de hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bir siyasi, kültürel ve
hukuki düzen sunabildiği takdirde başarılı sayılmaktadır. Milletin birliğini ve millet içindeki çeşitlilikleri aynı derecede kollamak,
birlik ile çeşitliliği birbirinin alternatifi değil destekleyicisi olarak konumlandırmak ve korumak modern demokrasilerin
omurgasıdır. Demokratik devlet, millet olmanın esası olan ‘birlik’ fikrini ve düzenini güçlü bir biçimde geleceğe taşırken, sosyal
ve kültürel farklılıkları ortadan kaldıran değil, onları zenginlik olarak kabul edip geliştirilmesine imkan sağlayan devlettir.
Demokratik devlet, farklı olanı tek bir kalıp içerisinde eritmez ve ötekileştirmez; her bir bireyi varolan değerleriyle birlikte
koruması altına alır. Çağdaş devlet, toplumsal ve siyasal çeşitliliği korumak için dünya görüşleri ve siyasi ideolojiler karşısında
aynı mesafede durmayı başarabilen devlettir. Nihayet demokratik devlet, herkesin serbestçe kendi doğrularını oluşturabileceği
ve başkalarına zarar vermeden huzur ve refah içerisinde yaşayabileceği bir siyasi düzeni kurabilen devlettir. Ülkemize,
milletimize, devletimize tarihi tecrübemizin ışığında “biz”den bir gözle bakarsak var olan farklılıklarımızın birer zenginlik;
“yabancılaşmış” bir göz ile bakarsak tehdit olduğunu düşünürüz. Yüzlerce yıllık bir tarihin ve devlet geleneğinin varisi olan
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bizler, farklılıklarımızın birlikte yaşadığımız uzun asırlar içerisinde birbirimize sağladığımız katkılar ve milli birliğimizi pekiştiren
unsurlar olduğunu düşünmeliyiz. Farklılıklarından korkan bir devlet Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaşlığı
yakalayamaz. En zor savaş ve yıkım şartları içerisinden, dipdiri bir şekilde vücuda gelen Cumhuriyetimiz, bu toprakları
kendilerine vatan bilen farklı renklerin kendi çatısı altında ayrılmaz bir biçimde kaynaşmasıyla kurulmuştur. Bu toprakları
kendine vatan kılan farklı renklerin kaynaşmasıyla millet dediğimiz renk vücuda gelmiş ve tarihe damgasını vurmuştur. Dünya
milletleri içinde müstesna bir yere sahip olan milletimiz “farklılıklara saygıyla yaklaşan birlik ideali”nin tecessüm etmiş halidir.
Bugün, bu temel kabullerde yapılacak bir yanlışlık, farklılıklarıyla büyüyen bir Türkiye yerine, enerjisini heba eden bir Türkiye
tablosu ortaya çıkarır. Cumhuriyetimizi var eden değerler milletimizin değerleridir. Milletimizin nitelikleri, devletimizin de temel
nitelikleridir. Milletimiz Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimiz de milletimize artık tartışılmayacak şekilde ram olmuştur. Kuşkusuz
bugünün dünyasında ‘çeşitlilik içinde birliğin nasıl sağlanabileceği’ en temel tartışma konularındandır. Bu tartışmaları sağlıklı bir
biçimde yürüten milletler geleceğe damga vuracaklar; tartışmaları bastıran toplumlar ise kendi içlerine kapanarak tarihin
gerisine düşeceklerdir.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Müthiş bir dinamizme sahip toplumumuz önünde yürütülen tartışmaları, dile getirilen önerileri, ifade edilen kaygıları, eleştirileri
ve sorunlara çözüm arayışlarını dikkatle izliyorum; uzlaşma kültürünü ortadan kaldıran ve aşırılıkları kışkırtan sonuçlar
doğurmadığı sürece bunları demokratik çoğulcu zihniyetin gelişmesi bakımından çok değerli buluyorum.
Son dönemde, siyaset ve toplum hayatımızın tartışma konularının başında, devlet ve kültürel farklılıklar ilişkisi geliyor. Bugün
devlet ve kültürel farklılıkları, çağın ruhuna uygun bir biçimde düzenleme arayışlarında, özellikle yöntem düzeyinde, saydam ve
katılımcı bir tutum sergilenmelidir. Unutmayalım ki, büyük devletler, temel niteliklerinden taviz vermeden çağa ayak uydurma
yeteneği olan devletlerdir. Büyük milletler, devlet ve kültürel farklılıklar ilişkisini tarihin çeşitli dönemlerinde tazeleyerek ve
güncelleyerek yollarına devam etme yeteneği gösterenlerdir. Bugün, devletimizin temel nitelikleri ve üniter yapısı korunarak,
devlet ve çeşitlilik arzeden etnik, dini, kültürel gruplar arasındaki ilişkilerin çağın ruhuna uygun bir biçimde geliştirilmesi
amacına dönük bir tartışma sürecinden geçiyoruz. Bu süreç, millet olma bilincimizin güçlenmesine hizmet edecektir.
Milletimizden gelen demokratik taleplerin doyurucu bir biçimde karşılanması devletin varoluş sebebidir. Anadolu’nun tüm tarihi
mirasını korumak devletin anayasal görevidir. Siyasi açıdan da birliğimizi ve dirliğimizi güçlendirecek bir yenilenmedir.
Demokrasinin geliştirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olma duygusunu ve milletimize aidiyet bilincini
güçlendirmenin tek yoludur. Milletimizin mayasına olan sonsuz güvenim, bana, bu tartışmalar yoluyla daha güçlü bir devlete ve
daha çağdaş bir demokrasiye sahip olma yolunda büyük umutlar veriyor. Unutmayalım, farklılıkları ayrılık vesilesi görmenin de,
birlik ve beraberlikten herkesin birbirinin aynı olduğu bir toplum yapısını anlamanın da bu çağda yeri yoktur.
Doğal bir durum olan, etnik, dini ve kültürel farklılıkları, uç ayrılıkçı fikirlerin zemini haline getirenler çağın gerisinde duruyorlar
demektir. Birlik ve beraberlikten herkesin tek tip bir kalıp içinde erimesini anlayanlar da, çağın ruhuna aykırı davranıyorlar
demektir. Türkiye’de bugün tartışılan sorunların büyük bir bölümü, demokrasinin yetersiz uygulanmasından kaynaklanmış
sorunlardır. O halde çözüm demokrasimizin standartlarını yükseltmektir. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasının yolu da
demokrasiyi güçlendirmekten geçmektedir. Siyasi bilincin ve demokrasinin yetkin olduğu bir toplumda, ‘çeşitlilik içinde birlik’
ilkesi, o ülkenin kuvvet kaynağı olur. Birliğimiz ve dirliğimiz farklı nehirlerle beslenen ve güçlenen bir okyanus haline gelir.
Kendi vatandaşlarını tek bir kalıp içinde erimeye zorlayan ülkelerin, en başta kendi birlik ve dirliklerine zarar verdikleri gibi,
dünya sahnesinde de ciddiye alınmadıklarını görüyoruz. Etnisite ya da din adına kamplaşarak birlik fikrinden uzaklaşan
toplumlar da büyük acılarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bunu görmek için fazla uzaklara da bakmaya gerek yoktur.
Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşananlar herkes için ibret vesilesi olmalıdır. Türkiye çağdaş bir ülke olarak farklılıklara saygı
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temelinde kendi sorunlarını kendisi çözebilecek sağlam bir siyasi kültüre ve engin bir devlet tecrübesine sahiptir.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Önemle dikkatlerinize sunmak istediğim bir husus da şudur: Birbirinden farklı ve karşıt düşüncelerin bulunduğu ortamlarda
karar alma mekanizmasının belli düzeyde uzlaşmayı gerektirdiği de açıktır. Demokratik rejimlerin doğası bunu gerektirir.
Şüphesiz, uzlaşma bütün fikirlerin ortalamasını almak değildir. Öyle olsaydı seçim yapmanın, belli aralıklarla milletin iradesine
müracaat etmenin, hükümetlerin kurulması sisteminin, devleti yönetmenin hükümet sorumluluğunda olmasının anlamı
kalmazdı. Uzlaşmak varolan fikirlerin ortalamasını almak anlamına gelseydi, demokratik rejimin sağlıklı işlemesi açısından
muhalefetin vazgeçilmezliğinin ve yüklendiği denetleme işlevinin de önemi olmazdı. Oysa her ikisi de demokrasi açısından
gereklidir. Devlet ve millet hayatının temel meselelerinde gerçek uzlaşma kültürünün hakim olması, geleceğe yön vermenin tek
yoludur. Herkesi ilgilendiren siyasi meselelerde ‘partili’ olmakla ‘partizan’ olmak arasındaki çizgi kalın bir şekilde çizilmelidir.
Devletin ve milletin bekasını ilgilendiren bütün milli sorunlarda aynı hedefe kilitlenmenin yolları aranmalıdır. Türkiye açık toplum
düzeninin gereklerine uygun bir biçimde siyasi alandaki farklı görüşlerin toplum önünde rekabet etmesine dayalı demokrasisini
güçlendirmeye devam etmelidir. Siyasi partilerin toplum önünde bu rekabet temelinde yarışmaları geleceğimiz açısından çok
önemlidir. Katılımcı demokrasi için Meclisin ve kamuoyunun verimli bir şekilde ve doğru bilgilendirilmesinin sağlanması da çok
önemlidir. Çözülmesi beklenen sorunların özü hakkında bilgi sahibi olmak, çözüm için izlenecek yöntemin doğru seçilmesi için
gereklidir. Unutmayalım ki bazen usul esasın önüne geçebilmektedir.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Milli güvenlik anlayışı, dünyada kaydedilen dinamik gelişmeler ışığında kapsam ve içerik değiştirmiştir. Milli güvenlik kuşkusuz
güçlü bir orduyu zorunlu kılar. Türkiye’nin güçlü bir ordusu vardır. Ancak kapsam ve içerik değiştiren, dinamik milli güvenlik
anlayışı sadece ordunun imkan ve kabiliyetleriyle sağlanan bir çerçeve olmayı aşmıştır. İmkan ve kabiliyetleri yüksek bir
ordunun yanında, bir ülkedeki, demokrasinin gelişmişliği, ekonominin sağlamlığı, entelektüel bakımdan ve her açıdan nitelikli
insan gücü, enerjiye hakimiyeti veya ulaşabilirliği, her alandaki üretim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve bilgi-teknoloji
üretebilme yeteneği bugünün dünyasında milli güvenliğin önemli unsurlarıdır. Yurt savunmasına her durumda hazır, gücü
tarihin tecrübesinde sınanmış, teröre karşı önemli zaferler kazanmış bir orduya sahibiz. Bununla her zaman gurur duymaktayız.
Bununla beraber günümüz dünyasında silahlı gücün yanısıra devletlerin ‘yumuşak güç’ de denilen diplomasi, enerji-politik ve
sağlam ekonomik değerler gibi unsurlarının ülkelerin bekasını doğrudan etkileyen sonuçlar doğurduğunu gözardı edemeyiz.
Türkiye, milli menfaatlerini koruma konusunda, gelişmiş yumuşak güç unsurlarını daha etkili kullanmalıdır. Bir ülkenin yumuşak
güçten sert güce kadar milli gücünü oluşturan unsurlarının temelinde ise, derin fay kırıklarından uzak toplumsal bir mutabakata
sahip olması yatar. Büyük milletimiz, tek millet olma fikri ile farklılıklara saygı fikrini içiçe yaşatmaktadır. Devletimizin kurucu
felsefesinin Türk milleti kavramına esasta yüklediği içerik de budur. Bugün bunun siyaset ve devlet anlayışımıza da çağın
gerektirdiği biçimde yansıması gerekir. Şunu da hatırlatmak isterim ki, hiç kimse farklılıkların varlığını millet içinde yeni millet
adacıkları oluşturmak şeklinde anlamamalıdır. Böyle anlayanlar, toplum içinde derin fay kırıkları oluşturarak toplumsal
mutabakata zarar verirler. Bu da hem milletin bütününe, hem de farklılığını korumak isteyenlere yıkıcı bir deprem olarak geri
döner. Kendi içinde güçlü bir mutabakatı sağlayamamış bir devletin dünya sahnesinde güçlü olması düşünülemez. O nedenle
Türkiye kendi sorunlarını kendisi çözmek zorundadır. Bir ülkenin içini kemiren sorunlar varsa, bunlar kaçınılmaz olarak başka
devletlerin müdahalesine açık alanların ortaya çıkmasına yol açar. Çünkü bugünün dünyasında sorunları başkalarından
gizlemenin yolu yoktur; herşey açık bir şekilde dünyanın ve herkesin gözü önünde yaşanıyor. Kendi sorunlarını kendi
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iradeleriyle çözemeyen devletler başkalarının istismarına açıktır. Siyasi aklı güçlü bir devlet buna izin vermez; sorunlarını
başkalarına fırsat vermeden kendi iradesiyle çözer. O nedenle iç sorunlarımızın demokratik usullerle çözülmesi, demokrasi
yoluyla vatandaşlık mensubiyetinin güçlendirilmesi; toplumsal mutabakatımızın ve demokrasimizin sağlığı açısından olduğu
kadar, milli güvenliğimizin ve milli menfaatlerimizin teminat altına alınması bakımından da zorunludur. Sorunları kabul edilebilir
demokratik yöntemlerle çözmek yerine, sorunları görmezden gelmek ve milli birliği korumak adına siyaset ve demokrasi dışı
alanlara kayarak aşırılıklara yol açmak aslında çıkmaz sokağa sapmaktır. Öte yandan, farklılıkları ifade etme iddiasıyla birlik
fikrini zedeleyen aşırılıklara sarılmak da toplumlar için birer çıkmaz sokaktır. Bugün Türkiye kendi içinde gündem oluşturan
kültürel kimlik sorunlarını çözecek demokratik bilince ve olgunluğa kavuşmuştur. Ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler de
büyük çapta Türkiye’nin milli menfaatleri ile paralel hale gelmiştir. Basiretli devlet adamlarını bünyesinde barındıran Yüce
Meclisimiz, Türkiye’deki her soruna bu anlayışla bakmalı, toplumumuzdaki farklılıkları milli birliğimizi güçlendirecek bir zenginlik
olarak konumlandırmayı başarmalıdır. Şehitlerimizin eşsiz fedakarlıkları ve gazilerimizin unutulmaz kahramanlıkları sayesinde
Türkiye, birlik ve bütünlüğünü her şart altında koruyacağını dünyaya göstermiştir. Türkiye’nin bugüne kadar başarıyla
sürdürdüğü terörle mücadele çizgisi bugün yeni imkanları önümüze açmıştır. Bugün gelinen noktada ise, Türkiye daha fazla
şehitler vermeden, teröre daha fazla mali kaynak ve enerji harcamadan, terör sorununu geride bırakmaya yarayacak yeni
yöntemleri devreye sokma kapasitesine ulaşmıştır. Türkiye’nin içindeki bu gelişmeler ile uluslararası şartların da uyumlu hale
gelmesi, bu konjonktürde azim, kararlılık ve hedef değiştirmeden ülke güvenliğini garanti altına alma imkanlarını Türkiye’nin
önüne getirmiştir. Bu konuların Yüce Meclis’te kapsamlı bir şekilde ele alınması büyük önem arzetmektedir.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Bugün karşımızda ilginç ve pek çok yönden dikkat çekici bir dünya tablosu var. Bugünün şartlarını kendimize uygun yöntemlerle
değerlendirmek, gelecek nesiller adına bizim sorumluluğumuzdadır. Türkiye’nin önüne çıkan bu tablo zaman kaybı olmaksızın
dinamik bir şekilde değerlendirilmelidir. Bugünün dünya konjonktürünün ve bölgesel dengelerin terörle mücadelede önümüze
çıkardığı olumlu şartların ve fırsatların ilelebet devam edeceğini düşünmemeliyiz. O nedenle bilinçli, kararlı, planlı ve hızlı
hareket etmeliyiz.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Hukuk devleti, kavram olarak, bilindiği gibi, yönetilenlerle yönetenlerin önceden belirlenen ve herkes için eşit uygulanan hukuk
kurallarıyla bağlı olmasını ifade etmektedir. Hukuk devleti insanlığın en değerli kazanımlarından biridir. Hukukun üstün olduğu
yerde keyfiliğe yer yoktur. Hukuk devleti, kamu hizmetlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak yerine
getirildiği devlettir. Hukuk devleti, devlet erkini kullanan kişi ve kurumların yetki alanlarının hukuk kurallarıyla belirlenmesini
gerektirir. Konum ve sıfatı ne olursa olsun, hiç kimse hiç bir nedenle hukukun dışına çıkamaz. ‘Devletin bekası’ veya ‘ulusal
çıkar’ gibi kavramlar da, hukuksuzluğu ve keyfiliği haklılaştırmak için kullanılamaz. Hukuk devletinin olduğu yerde keyfiliğe yer
yoktur. Devletin ve milletin bekası, laik demokratik Cumhuriyetin hukuk devleti niteliğinin pekiştirilmesiyle yakından ilintilidir.
Hiç kimse, devleti ve rejimi korumak bahanesiyle hukuk dışına çıkamaz. Devleti ve rejimi koruma bahanesiyle hukuk dışı yollara
başvurmak, devletin güvenliği ve rejim için en büyük tehlikedir. Geçmişte bu alanda yaşanmış bazı yanlışlıkların faturasını
bugün hepimiz ödüyoruz. Devletin, bir yüzeyde görünen bir de derin ve görünmeyen yüzü olamaz. Devletin tek yüzü hukuktur.
Hiç kimse ve hiçbir grup kendini devletin yetkili organlarının yerine koyarak tasarrufta bulunamaz, eylem yapamaz.
Hukuk devletinin olmazsa olmaz şartı, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Anayasamız yargı bağımsızlığını güvence altına almıştır.
Bütün kurum ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin buna uygun davranması, adaletin tecelli etmesini engelleyecek tutum ve
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davranışlardan kaçınması gerekir. Bu hassasiyetler gözetilmek şartıyla Türkiye’nin çağdaş standartları yakalama konusunda
ivmesini artıracak yargı reformu çalışmalarının sağlıklı bir müzakere ile devam etmesi ve bu çabaların bir an önce sonuçlanması
gerekmektedir. Yargı reformu, günlük siyasi polemiklere kurban edilmemelidir. Yargı reformu, daha güçlü ve daha gelişmiş bir
yargı sistemine, dolayısıyla daha iyi işleyen bir devlet sistemine kavuşmamız açısından büyük önem taşımaktadır. Yargı
bağımsızlığı ve tarafsızlığı, öncelikle millet için vardır. Çünkü yargıçlar kararlarını millet adına vermektedirler. Bu nedenle
milletimizin hakettiği yüksek standartların kısır tartışmalar içine sokulmaması gerekir. Yargı reformunun, kim tarafından
üretilirse üretilsin, partizanca yaklaşımlardan uzak bir şekilde, çağdaş standartlar temel alınarak yüksek bir sorumluluk bilinciyle
gerçekleştirilmesi gerekir. Mülkün temeli olan adaletin yerine getirilmesini gözeten bir anlayışla ve mutlaka gerçekleştirilmesi
gerektiğine inandığım yargı reformu partiler tarafından ve toplumun tüm kesimlerinde özgürce ve sağlıklı bir şekilde tartışılmalı,
ama partizanca yaklaşımların konusu olmamalıdır. Çok önemli bir başka noktayı da tekrar vurgulamak istiyorum: Hukuk devleti,
bireyin temel hak ve hürriyetlerinin güvenceye alındığı devlettir. Bu haklardan biri de ‘masumiyet karinesi’dir. Suçluluğu
mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar hiç kimse suçlu ilan edilemez. Anayasamızın 15. maddesi uyarınca olağanüstü hal,
sıkıyönetim, hatta savaş durumunda dahi ihlal edilemeyecek olan bu hakkın, yaşadığımız olağan dönemde sıkça ihlal ediliyor
olması üzücüdür. Bu konuda tüm kesimlere, özellikle medyamıza büyük bir sorumluluk düşmektedir. Kişilerin mahkeme
salonlarında herhangi bir karar verilmeden önce yazılı veya görsel medyada yargılanıp mahkûm edilmeleri hukuk devleti
anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Devlet hayatının her alanında, usul yasalarına özellikle dikkat edilmesini tavsiye ediyorum.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Şimdi de, artık bir devlet politikası haline gelmiş olan Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimizle ilgili görüşlerimi sizlerle
paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği, Türkiye’nin çok önceden belirlenmiş en önemli hedeflerinden biridir. Bu yolda bugüne
kadar çok ciddi adımlar atılmıştır. Bunlar büyük başarılardır, ama daha yapılacak çok şey vardır.
Bu bağlamda TBMM’ye yeni yasama yılında da çok önemli işler düşmektedir. AB Komisyonu İlerleme raporlarında, katılım
ortaklığı belgelerinde ve nihayet Türkiye’nin taahhütlerini içeren ulusal programlarda yer alan hususların hayata geçmesi için,
bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Meclisimizin çok büyük bir özveriyle çalışması gerekmektedir. Ülkemizin
Avrupa Birliği’ne üyeliği siyasi partilerin ve hükümetlerin mutabık oldukları bir devlet politikasıdır. Bu nedenle, iktidarı ve
muhalefetiyle tüm partilerimizin ve milletvekillerimizin bu yönde düşündüğünü bildiğim için, bu konuda Meclis içinde işbirliğinin
daha çok geliştirilmesini tavsiye ediyorum. Bu yoldaki gayretler, ülkemizin siyasi, hukuki ve ekonomik açıdan çok daha iyi
noktalara ulaşmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye kendisi için hedef olarak belirlediği muasır milletler düzeyinin
ötesine geçme yolunda ilerlemekten ve bu amaçla AB’ye tam üyelik perspektifinden geri adım atmamalıdır. Bu konuda
tereddüte mahal yoktur. Başkalarının bizi raydan çıkartmak için zaman zaman sabrımızı zorlayan yaklaşımlarını kaydetmeli ama
bu nedenle çabalarımızı azaltmamalıyız. Türkiye dışarıdan gelen rahatsız edici seslere bu anlamda kulağını tıkamalı ve geçen
sene de bu kürsüden ifade ettiğim gibi, gerekirse kendi kendine kalsa bile fasılları açıp kapama iradesini canlı ve taze tutmalıdır.
Burada esas hedefin Türkiye’nin her alanda dünyadaki en yüksek standartlara kavuşması olduğunu unutmamalıyız. Bu yolda,
milletimiz o standartlara layık olduğu için bu çabayı gösteriyoruz. TBMM, Avrupa Birliği ile ilgili yasal düzenlemeleri, ayrıcalıklı
bir yaklaşımla ele almalı ve özel çalışma usulleri oluşturmalıdır. Türkiye güçlü bir iradeye sahip olursa, basiretsiz bazı Avrupalı
politikacıların can sıkıcı yaklaşımlarının hiç dikkate alınması gerekmeyen teferruat olduğu herkes tarafından görülecektir. Öte
yandan, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada güven, istikrar ve barışın teminatı olarak görülmesi; Komşu ülkelerle iyi
ilişkilerin geliştirilmesi; Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Güneydoğu Asya’da yaşanan sorunların çözümünde aranan ve
güvenilir bir arabulucu olarak kabul görmesi; Türk-Ermeni ilişkileri gibi kronik sorunların çözümüne yönelik siyasi inisiyatifin
elden bırakılmaması; Kıbrıs meselesinde çözüm temelli aktif politikalar izlenmesi; Bütün bunlar Türkiye’nin dünya sahnesinde
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giderek daha görünür hale gelen ve giderek daha işlevselleşen özgüveninin işaretleridir. Türkiye bütün bu alanlarda kendi ulusal
ilkelerinden taviz vermeden barış ve istikrar adına inisiyatif almayı sürdürmelidir. Türkiye yapıcı bir şekilde dünya sistemine
katkıda bulunma misyonunu güçlendirmelidir. Üstlendiğimiz bütün uluslararası görevlerde, ilgili ülkelerdeki istikrarsızlıklar
üzerinden değil, istikrara katkıda bulunarak milli menfaatlerimizi korumalıyız. Daha açık ifade etmek gerekirse, Türkiye kendi
istikrarını başka ülkelerin istikrarını zedeleyerek ya da şantaj unsurları kullanarak değil, muhataplarının istikrarlarına katkıda
bulunarak gerçekleştirme şeklinde ahlaki ve siyasi bir yol tercih etmektedir. Karşımızda duran küresel tablo ülkemizin
uluslararası sorunlarda barış inşa eden siyasetler üretmesinin önemini daha belirgin şekilde ortaya çıkarıyor. Evvelce, bildik bazı
ülkelerin katkılarına muhtaç görünen pek çok sorun, taraf ülkelerin açık davetleriyle, Türkiye’nin aktif katılımıyla çözüm yolunda
ilerliyor. Türkiye, bölgesinde, güvenlik, istikrar, ekonomik işbirliği ve refah denkleminin adil bir biçimde yeniden inşasında,
dinamik bir unsur olarak özgün yerini almaktadır. Ülkemizin uluslararası sorunlara yaklaşımının her geçen gün daha çok takdir
topladığını görüyoruz. Dünya sisteminin en önemli aktörü durumundaki Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir yönetimin başa
gelmesi, bütün dünya için olduğu gibi, bizim ülkemiz için de, yeni imkanlara ve fırsatlara kapı aralamış bulunuyor. Yenilenmiş
bir anlayışla işbaşına gelen yeni ABD yönetimiyle karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı işbirliğimiz güçlenerek devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki geçici üyeliğimizi, bu bağlamda, hem milli menfaatlerimizin tahakkuku, hem bölgede
istikrarın inşası, hem de dünya sistemine yapıcı katkılarda bulunmak açısından en verimli şekilde kullanmalıyız. Milli davamız
olan Kıbrıs meselesinde, yerleşik BM parametreleri olan iki kesimlilik, siyasi eşitlik ve iki kurucu devleti haiz yeni bir ortaklık
temelinde, BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde Ada’da liderler arasında kapsamlı müzakereler geçtiğimiz Eylül
ayından itibaren devam etmektedir. Yürütülen müzakerelerde bu yıl sonuna kadar adil ve kalıcı bir barışa erişilmesi bölgede
barış ve istikrarın tesisi açısından çok önemlidir. Burada tüm dünyaya şunu hatırlatmak isterim: Kıbrıs’ta mevcut statükoya
dayalı denklem ilanihaye devam edemez. Mevcut fırsat penceresi sonsuza kadar açık kalmayacaktır. Kıbrıs Türklerinin
uluslararası toplumun kenarına itilmesine ve tecrit altında tutulmasına devam edilemeyeceği bilinmelidir.
Kafkasya’da, Ortadoğu’da, Balkanlarda, Güneydoğu Asya’da ve uluslararası toplumu meşgul eden bütün önemli konularda
karşılıklı güveni pekiştirmeyi, güven artırmayı ve diyalog yoluyla sorun çözmeyi önceleyen girişimleri bundan böyle de
desteklemeye devam edeceğim. Özellikle, Kafkaslar’daki statükonun hiç kimsenin yararına olmadığını belirtmek isterim.
Kafkaslar’da donmuş görünen sorunların çözümü yönündeki gayretleri çok önemli buluyorum. Türkiye’nin bu vizyon temelinde
performansını artırması gereğini bu vesileyle yeniden vurgulamak isterim. Artık dış politikanın ayrılmaz bir parçası olan enerji
meselesine önümüzdeki dönemde çok daha fazla önem vermeliyiz. Türkiye’nin enerji meselelerini büyük bir dikkatle takip
ediyorum. Türkiye sadece enerji geçişi sağlayan bir transit ülkesi olmakla yetinemez. Alternatif enerji üretimi konusunda da
tatminkar bir seviyeye süratle ulaşmaya mecburuz. Büyük savaşların, büyük kararların ve büyük stratejilerin ekseni olan enerji
bölgelerinin çok yakınında bulunuyoruz. Sadece bu nedenle bile enerji meselemizi boru hatları ve geçiş güvenliğine
indirgeyemeyiz. Türkiye enerji üretim merkezlerinde güçlü şirketleriyle de yerini almalıdır.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
İlk, orta ve yükseköğretimde okullaşma oranlarımızı çağdaş ülkelerin seviyesine çıkarma yolunda bugüne kadar atılan adımlar
daha büyük bir kararlılıkla sürdürülmelidir. Eğitim sistemimizde nitelikli iyileştirmeler de sağlanmalıdır. Üretebilen, kendi
kendine yeten, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık ve her yönüyle yetenekleri gelişmiş bir insangücü, hem demokrasimizin
hem de kalkınmamızın teminatı olacaktır. Eğitimde karşımıza çıkan bölgesel farklar bir an önce kapatılmalıdır. Yurt çapında
okullarımızın eksikliklerini tamamlamak için, elimizden geleni yapmalıyız. Eğitim sistemimiz, yetenek, başarı ve fırsat eşitliğini
öne çıkarmalı, her türlü eşitsizliği dışlamalıdır. Okullarda verilen eğitim güçlendirilmeli ve herkesin eşit eğitim imkânlarından
faydalanması sağlanmalıdır. Özellikle kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kızlarımızın eğitimi ayrı bir önem arz etmektedir. Son
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yıllarda kızlarımızın eğitimine gösterilen özenin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Türkiye’nin 21. yüzyılın bilgiye
dayalı ekonomisinde rekabet etmesi ve ekonomik büyümesini devam ettirebilmesi yolunda, okullarımıza ve üniversitelerimize
çok önemli görevler düşmektedir. Üniversitelerimiz toplumumuz ve sanayimizle daha güçlü bağlar kurmalı, toplumsal, kültürel
ve ekonomik gelişmemizde öncü bir rol üstlenmelidir. Üniversiteler ülkemizin ihtiyaçlarını iyi analiz etmeli ve bu ihtiyaçları
gözeten bir eğitim sunmalıdır. Üniversite toplumun bütün kesimleriyle ilişki içinde olmalı ve her kesime hayat boyu öğrenim
imkânı sunmalıdır. Üniversiteler, bulundukları bölgelerin her açıdan gelişmesinin ve kalkınmasının lokomotifi olmalıdır.
Türkiye’nin bilgi ve teknoloji transfer eden bir ülke olmaktan, bilgi ve teknoloji üreten bir ülke konumuna geçmesi
üniversitelerimizin başarıları sayesinde olacaktır. Araştırma-geliştirmeye sağlanan imkanlar ve ayrılan fonlar sayesinde, son
yıllarda bilim dünyamızda büyük bir atılımın başladığını üniversiteler ve TÜBİTAK arasında işbirliğinin geliştiğini görmekten
büyük memnuniyet duyuyorum. Üniversite hür düşüncenin kalesidir; her türlü görüşün tartışılabildiği ve bireylerin birbirini
hoşgörüyle dinlediği bir kurum olarak varolagelmiştir. Bundan dolayı, üniversiteler, farklı kimliklerle barış ve diyalog içinde
birarada yaşama kültürünü öğrencilerine yaşatırlar. Sayıları artan ve ülkemizin artık her tarafında bulunan üniversiteler,
inanıyorum ki, birlik duygumuzu güçlendireceği gibi farklılıklara olan hoşgörüyü de yaygınlaştıracaktır. Bu noktada yeni kurulan
üniversitelere aktarılacak kaynakların güçlü olması konusunda Hükümetin özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Yeni kurulan
üniversiteler ne kadar güçlü kaynaklarla işe başlarlarsa o kadar sağlam altyapıya sahip olurlar. Böylece yeni üniversite olmaları
bir avantaja dönüşür.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Küresel ekonomik krizin ilk işaretleri geçen yıl görülmüştü; o bağlamda düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. O günlerin
ardından kriz tam anlamıyla ortaya çıkmış ve tüm dünyayı sarstığı gibi bizi de etkilemiştir. Hükümetler ve merkez bankaları
krizin olumsuz etkilerini sınırlamak için çeşitli önlemleri hayata geçirmişlerdir. Bu önlemler arasında mali ve parasal genişleme,
ekonomiyi canlandırma paketleri, finans sektöründeki sorunların daha da büyümesinin önüne geçmek ve mevcut sorunların
çözülmesine yönelik olarak atılan adımlar yer almaktadır. Bir yandan da ileride böylesine büyük ve geniş çaplı bir krizin
yaşanmaması için gereken reformların hayata geçirilmesi konusunda ülkeler arasında ortak bir anlayış ve irade birliği
oluşmuştur. Bu noktada uluslararası camianın bugüne kadar sergilemiş olduğu yakın işbirliğini önümüzdeki dönemde de
sürdürmeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. G-20 platformu, küresel krizle mücadele kapsamındaki bu çalışmalara stratejik
yön verilmesi açısından önemli bir görevi yerine getirmektedir. Türkiye’nin söz konusu platformda yer alarak yapılan çalışmalara
son derece önemli katkı sağladığını memnuniyetle gözlüyorum. Grup içerisinde varlığımız, küresel sorunlar karşısında ülkemizin
uluslararası camianın etkin ve ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etmektedir. Ülkelerin tek tek ve birlikte atmış olduğu adımlar,
bu zorlu test döneminden belli oranda çıkıldığına işaret etmektedir. Açıklanan iktisadi veriler ve piyasalardaki gelişmeler bu
görüşü doğrular niteliktedir. Ancak yaşanmakta olan olumlu gelişmelere rağmen, küresel krizin tam olarak atlatıldığını söylemek
için erken olduğunu da unutmamak gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde, özellikle de Avrupa’da, finans sektöründeki sorunlar henüz
tam olarak giderilememiştir. Emtia fiyatlarının yeniden yükselme eğilimine girmesi enflasyon ve cari işlemler açısından risk
oluşturmaktadır. Artan ve derin bir sosyal sorun haline dönüşme riski bulunan işsizlik de hükümetlerin ivedikle çözüm
üretmeleri gereken bir alandır. Son krizle birlikte, uluslararası finansal mimarinin yeniden yapılandırılması konusundaki
çalışmalar hız kazanmıştır. Türkiye sürdürülen bu çalışmalara katılarak önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çerçevede finans
sektörünün düzenleme ve denetimine ilişkin çalışmalara aktif katkı sağlanmasını ve bu alandaki yeni düzenlemelerin zamanında
kendi uygulamalarımıza yansıtılmasını önemli bulduğumu belirtmek isterim Türkiye pek çok ülkeden önce krizden çıkış
stratejisini açıklamıştır. Türkiye’nin gelişebilecek olaylara karşı stratejilerini zamanında hazırlaması anlamına gelen bütün
çalışmaları dikkatle takip ediyorum. Unutmayalım ki ekonomi yönetimindeki gevşeklik, büyük gayretlerle elde edilen başarıları
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kolayca eritebilmektedir. Demokratik hayatın bir gerçeği olarak, zaman zaman yönetimlerin popülist baskılar altında kalabildiği
bir vakıadır. Halkımızın uzun vadeli çıkar ve refahı için doğru stratejiler kararlılıkla uygulanabilmelidir. Bu bağlamda, kamu
dengelerindeki iyileşmeyi kalıcı kılmak amacıyla “mali kural” uygulamasına geçilmesi de elde edilecek kazanımların önümüzdeki
dönemlerde sürdürülmesine katkıda bulunacaktır. Mali kural uygulamasını önemsiyor ve destekliyorum. Türkiye’nin öngörülebilir
bir ülke olması, planlı-programlı hareket etmesi ve güven unsurunu pekiştirmesi bakımından mali kural uygulaması önemli bir
kazanım olacaktır. Orta ve uzun dönemde ekonomimizin daha verimli, rekabetçi, esnek ve güçlü olması için gerekli olan
reformlar, toplumun tüm kesimlerinin desteğini ve sahiplenmesini gerekli kılmaktadır. Bu süreçte sosyal alanlardaki gelişmenin
güçlendirilmesi de ihmal edilmemelidir. Millet iradesinin en üst düzeyde temsil edildiği Yüce Meclisin, ihtiyaç duyduğumuz bu
reformların en geniş katılımla ve en kısa sürede gerçekleştirilmesinde üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğine
inancım tamdır.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri
Yakın zamanda yüreğimizi yakan doğal afetler yaşadık. Uzun yılların birikimi olan tedbirsizlikler ve plansızlıklar, doğal afetlerle
birleşince, gerçekten çok üzücü tablolar ortaya çıktı. Devlet ve millet olarak çevre konularını en önemli ve öncelikli
konularımızdan kabul etmeliyiz. Aziz vatanımızın çevre koşullarını sağlıklı kılmaya, şehirlerimizi daha planlı hale getirmeye,
doğal afetlere karşı önceden hazırlıklı olmaya da sınırlarımızı korumak kadar önem vermeliyiz.
Ülkemizin deprem fay hatları üzerinde olduğu bilimsel verilerle ispatlanmış bir gerçektir. Ayrıca tarih de bunun şahididir. Acılar
yaşandıktan sonra feryat etmemek ve zararları asgariye çekmek için şimdiden olağanüstü bir anlayışla koruyucu tedbirlerin
alınmasını ve bu konudaki çalışmalara hız verilmesini bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Çevre duyarlılığını
artırmalıyız. Kamu yönetiminin ve toplum hayatının her sahasında doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Uzun yılların birikimi
yüzünden vatandaşlarımızın hayatını ve milli servetlerimizi tehdit eden plansızlıkları süratle ortadan kaldırmalıyız. Çağdaş bir
toplum olmanın çevre duyarlılığı konusundaki tüm gereklerini yerine getirmeliyiz. Tüm kamu yöneticileri başta olmak üzere,
ilgili herkesi ve tek tek her vatandaşımızı, yaşanabilir çevre koşulları oluşturulması ve korunması konusunda seferberliğe davet
ediyorum.
Sayın Başkan,
Değerli Milletvekilleri,
Yüce Meclisin milletimiz ve devletimiz için çok değerli çalışmalara imza atacağına olan inancımla sözlerime son veriyorum. Başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Yüce Meclis’in milletimize hizmet etmiş tüm mensuplarını minnet ve saygıyla
anıyorum. Önümüzdeki dönemin milletimiz ve devletimiz için hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan diliyorum. Sizleri ve
şahsınızda aziz milletimi saygıyla selamlıyorum.
Cumhurbaşkanı Gül'ün TBMM'deki konuşması için CHP lideri Baykal "Yüreğim kanadı" derken, MHP lideri Bahçeli
"Farklılıklar ülkesinden gelen konuk bir Cumhurbaşkanı gibi konuştu" dedi. DTP lideri Ahmet Türk ise konuşmadan
gayet memnun kaldı.
TBMM'de verilen Meclis Açılış Resepsiyonuna komutanlar damga vurdu.
Komutanlar resepsiyona gelmeseler de tüm resepsiyon boyunca sohbetlerin ana konusu oldular.
Herkesin birbirine sorduğu “Daha önce boykot ettikleri Meclis açılışına neden şimdi gelmeye karar verdiler” sorusuydu.
Gerek hükümet kesiminde gerekse diğer devlet yetkililerin üzerinde uzlaştığı yanıt ise şu oldu: “Obama faktörü”
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Çünkü komutanlar 2007 seçimlerinden itibaren Meclis açılışlarının hiç birine gelmiyordu. Buna gerekçe olarak ise PKK'ya terör
örgütü dememekte direnen DTP'li vekillerin varlığını gösteriyorlardı.
Ancak komutanların bu boykotu tek bir kez bozuldu. ABD Başkanı Obama'nın Meclis'te yaptığı konuşma sırasında.
Başkan Obama'nın Ankara ziyareti sırasında Meclis'te yaptığı konuşmayı komutanlar da salonda canlı olarak ve tam kadro
halinde dinlediler.
Şimdi, bu Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Gül konuşma yaparken salonda olmasalardı şu görüntü ortaya çıkacaktı:
“Komutanlar ABD Başkanı'nı dinlemeye Meclise geldiler ancak kendi Cumhurbaşkanlarını, anayasal başkomutanlarını boykot
ettiler…”
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi 11 milyon
274 bin 375 TL 5 Kr ikramiye kazandı.
2

Ekim

2009

Şerif Seyrek iki gün önce saat 21.00 sıralarında hınca hınç dolu bir metrobüste fenalaşarak hayatını kaybetti.Tıka basa dolu
metrobüste kalp rahatsızlığı geçiren Seyrek iki durak arasında son nefesini verdi. Şerif Seyrek'in ölümü bir gerçeği daha gözler
önüne serdi: Metrobüs hattı yolcu kapasitesini kaldırmıyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile kuvvet komutanlarının TBMM'nin yeni yasama yılı açılışına katılmalarının
ardından DTP'li Meclis İdare Amiri Sırrı Sakık açıklamalarda bulundu.
Almanya Büyükelçiliği Resepsiyonda konuşan Sakık'ın sözleri çok konuşuldu. İşte "Komutanların açılışa katılması hakkınde ne
düşünüyorsunuz" sorusuna Sakık'ın verdiği cevap:
"Ya gelmeyeceksin ya da geliyorsan açıklama yapmayacaksın. Biz bu ülkeyi birlikte kurmadık mı? Beni ötekileştirerek nasıl
sorun çözeceksin. Sayın Başbuğ akşam kafasını yastığa koyunca bunları düşünsün. Biz Cumhuriyeti birlikte kurduk, birlikte
yönetmeliyiz. Onlar meclise geldiğinde katkı yapmaya geldiklerini düşündük. Madem gelmekten rahatsız oldular bu onların
sorunu. O zaman herkes görevini yapsın. Onlar kışlaya biz Parlamentoya"
Bugün Türk Denizcilik Tarihinin kara sayfalarından birinin 17. yıldönümü... 17 yıl önce bugün 5 kahraman bahriyeli bir hiç
uğruna şehit oldu. Çünkü asla ateşlenmemesi gereken iki 'dost füze' hayatlarına mal oldu. ABD gemisinden 'kazala' fırlatılan
füzeler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en önemli gemilerinden birini hurdaya çevirdi...
TRABZON'da hasta taşıyan ambulans ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 15 kişi yaralandı.
ABD'de istihdam verisinin beklenenden kötü gelmesi piyasaları çarptı. Borsadaki kayıp yüzde 3'e dayanırken dolar 1.50 lirayı
aştı. Ancak kapanışa doğru borsa kayıplarını azalttı, dolar ise tekrar 1.50 liranın altına indi.
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, uyuşturucu operasyonu soruşturmasını yürüten
savcıya tanık olarak ifade verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylül ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde
0.39 artarken, üretici enflasyonu ÜFE yüzde 0.62 artış gösterdi. Piyasalar eylül ayında TÜFE'nin yüzde 0.76 olarak
gerçekleşmesini bekliyordu. Yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 5.27 ÜFE'de yüzde 0.47 olarak belirlendi. Dokuz aylık dönemde
TÜFE yüzde 2.18, ÜFE yüzde 3.60 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 11,13, ÜFE'de yüzde
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12,49 olmuştu. Böylece, Eylül ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının, TÜFE'de 5,86 puan, ÜFE'de 12,02 puan
altında gerçekleşti. TÜFE'de Eylül ayında endekste yer alan 449 maddeden 95 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı,
221 maddenin ortalama fiyatında artış, 133 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti. ÜFE'de ise Eylül ayında
endekste bulunan toplam 768 maddeden 210 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 349 maddenin ortalama fiyatında
artış, 209 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.
DEMOKRATİK açılım konusunda verdiği demeçler nedeniyle Hülya Avşar hakkında halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği
gerekçesiyle soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Savcı Ali Çakır, takipsizlik karar verdi.
İZMİR'in de aralarında bulunduğu 12 kentte, kamu kurumlarındaki yemek, güvenlik ve temizlik ihalelerinde usulsuzlük yapıldığı
gerekçesiyle gerçekleştirilen Karantina 1 operasyonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.
İ.A.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi.
3

Ekim

2009

İngiliz The Guardian gazetesi yazarı Chris Phillips son yıllarda yumuşayan Ankara-Şam ilişkilerinde Türkiye lehine bariz bir
dengesizlik olduğunu belirtti.
Ak Parti Kongresi'nde seçim sonuçlandı. Başbakan Erdoğan 1362 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik protokollerin imza tarihiyle ilgili resmi açıklama, 5 Ekim
Pazartesi günü İsviçre'nin Bern kentinde yapılacak.
KARTAL'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından bir banka şubesinin camına yapıştırılan plastik patlayıcının patlaması sonucu hasar
meydana geldi.
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu 2 astsubay yaralandı. Yaralı
astsubaylardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Devrimci Karargah; Bostancı'da çıkan çatışmada emniyet amiri şehit olmuş, örgüt lideri Orhan Yılmazkaya ölü ele geçirilmiş bir
vatandaş da hayatını kaybetmişti. Yılmazkaya'dan sonra örgütün Türkiye liderliğine Ulaş Erdoğan'ın(31) getirildiği ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta Aksu Çayı üzerindeki Hasancıklı Köprüsü altında 4 genç kızın cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ve hepsi aynı
soyadı taşıyan ve 2'sinin ikiz olduğu sanılan kızların cesedinde yaralama ve kurşun izi bulunmazken, soruşturma çok yönlü
sürdürülüyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük bankalarının üst düzey yöneticilerine uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşlarını şikayet etti.
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Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları için gelen heyetleri karşılayan bir çalışanda domuz
gribi virüsüne rastlandı.
CHP lideri Baykal, Başbakan Erdoğan'ın demokratik açılımla ilgili mektubuna yazılı cevap vereceğini açıkladı.
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Yunan televizyonları, bugün yapılan genel seçimlerin galibinin, tek başına hükümet kurmaya yetecek sayıda milletvekili
çıkarması beklenen ana muhalefet partisi PASOK olduğunu duyurdu.
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A Milli futbol takımı Hollanda'da bir saat kayboldu.Millileri taşıyan otobüs Tegelen kasabasını bulamadı. 
Bir dönem Türkiye'nin en bilinen gömlek markaları arasında yer alan Abbate, kullandığı krediyi geri ödeyemeyince icra ile
satıldı. Abbate fabrikasının yeni sahibi Halk Bankası oldu.
ADANA'da psikolojik sorunları bulunan 11 yaşındaki H.Y., sınıfta sinir krizi geçirip, arkadaşlarını ve öğretmenlerini tehdit ederek
ayrıldığı okuluna tüfekle dönüp, ateş açtı. Öğrencinin tehdidi üzerine okul yönetimi ve öğretmenlerin kapıları kapatıp, okuldaki
herkesi üst kata çıkarması sayesinde silahlı saldırıda can kaybının önlendiği belirtildi.
DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, İstanbul Şişli'de bulunan sendika binasının 7'nci kattaki makam odasında Rıza Tunçbilek'in
silahlı saldırısına uğradı. Bacağından üç mermi yarası alan Çelebi'nin ameliyatı iyi geçti.
SİİRT'te kimliği belirsiz 5 kişi, yol kesip uzun namlulu silahlarla araçlara kurşun yağdırdı. Bir sürücüyü yaralayan saldırganlar,
bir kamyonu da ateşe verip kaçtı. Güvenlik güçleri, PKK terör örgütü mensubu olduğu tahmin edilen saldırganları yakalamak
için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
AĞRI'nın Patnos İlçesi'nde iki katlı bir inşaatın çökmesi sonucu, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Avcılar'da “bir gencin polis tarafından tartaklandığı” iddiasına ilişkin olarak gözaltına alınan bir polis memuru, “işkence ve
eziyet” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
DOĞAN Holding, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın The Wall Street Journal Gazetesi'ne yayınlanan sözleri üzerine şu
açıklamayı yaptı: “Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ekim'de ‘The Wall Street Journal' gazetesine verdiği mülakatta,
Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aydın Doğan ile Amerika ve dünyanın en büyük gangsteri olarak ün yapmış Al
Capone arasında bir benzerlik kuran sözlerinin kastı aşan bir beyan olduğuna inanmak istiyoruz. Al Capone, Amerika Birleşik
Devletleri'nin en karanlık günlerinde adam öldürme, adam kaçırma, içki kaçakçılığı, haraç kesme, kumar gibi toplumsal ahlak
açısından kabul edilemez suçlarla sivrilmiş, kurduğu suç örgütü ile uzun süre yasalardan kaçmış bir gangsterdir. Doğan Holding
kurucusu Aydın Doğan ise, 50 yıldır yasal zeminde tüm şeffaflığıyla ödediği vergi, yarattığı istihdam ve kurmuş olduğu vakıf
aracılığı ile gerçekleştirdiği sosyal hizmetler ile Türk iş dünyasının saygın bir üyesidir. Aydın Doğan genç yaşından beri vergi
ahlakını savunmuş ve yıllardır yüksek seviyede vergi ödeyenler listesinde yer almıştır. Sn. Başbakan, kendisine atfen yapılan Al
Capone-Doğan benzetmesinin Doğan ailesini ne kadar rencide edeceğini bilecek kadar aileyi yakından tanımaktadır. Ayrıca,
Doğan ailesinin hiçbir ferdi Sn. Başbakan ile Rusya Başbakanı Vladimir Putin arasında bir benzerlik imasında bulunmamıştır.”

6

Ekim

2009

Taksim ve çevresinde toplanan 2000 kişi IMF'yi protesto etti. İstanbul Valisi Muammer Güler, yaptığı son açıklamada 96 kişinin
gözaltına alındığını açıkladı. Vali Güler “Herkesin düşündüğünü ifade etme özgürlüğü vardır, ancak dünyanın hiçbir yerinde
şiddet hoş görüyle karşılanmaz” dedi. Protestocuların açıklama yapmaları için izin verdiklerini belirten Güler “Dağılırken polise
saldırdılar biz de cevap verdik” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte ev sahibi sıfatıyla IMF ve Dünya Bankası toplantısı katılımcılarına Kongre
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Vadisi'nin terasında resepsiyon verdi.
Doğan Yayın Holding A.Ş, bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş ile dolaylı bağlı bazı ortaklıkları tarafından vergi dairelerince
gösterilmesi talep edilen teminat ile ilgili olarak yürütmenin durdurulması talebi ile dava açıldığının öğrenildiğini duyurdu
AİLESİYLE birlikte yurtdışına çıktığı ileri sürülen Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Sakarya'nın Pamukova İlçesi'ne bağlı
Bakacak köyünde bulunan ve TMSF tarafından el konulan çiftliğini yaparken orman arazisini işgal ettiği iddiasıyla yargılandığı
davada, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Iraklı Kürt parlamenter, Türkiye ve İran'ın, Irak'la ‘Sınır ötesi operasyon' anlaşması yaptığını iddia etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla
Hükümete verilen sürenin, 17 Ekim 2009 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.
VERGİ incelemeleri sonucu hesaplanan vergi ve cezaların tamamı üzerinden teminat istenilmesi ve yeterli teminat
gösterilemediği durumlarda, “ihtiyati haciz” uygulanması, son zamanlarda çok sık tartışılıyor.
MARDİN'in Kızıltepe İlçesi Sürekli Köyü'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında kepçenin ortaya çıkardığı altınların ardından
bölgede sürdürülen kazılarda içi ziynet eşyası dolu bir küp daha bulundu.

Dünyanın en büyük müzayede
salonlarından biri olan Christies'de bugün yapılan açık
artırmada, el çizimi Türkiye haritası yaklaşık 2,5 milyon TL'ye (1 milyon 71 bin 650 sterlin) alıcı buldu.
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Hükümetin ilaç şirketlerinin fiyatlarında indirime gitmesini istemesi ABD hükümetinin gündemine girdi. Hükümet bu sene 60
milyar doları bulması beklenen bütçe açığını azaltmak için sağlık sektöründeki harcamaları kısmaya özel önem veriyor.
Türkiye'nin 2009'da ilaca ödediği toplam miktarın yüzde 20 fazla ödeme yapıldığı belirtiliyor.
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IMF toplantılarına yönelik protestolar bugün de sürdü. Ancak dün yapılanların aksine bugünkü 50 kişilik grubun çok organize
olduğu gözlendi. Ergenekon Caddesi'nde başlayan eylem, daha sonra E-5'e taşındı ve yol kapatıldı. Uzun süre müdahale
edilmeyen göstericiler, görüntülerini çeken bir polis helikopterine havai fişekle saldırdı. Roketatar gibi kullanılan havai fişek
saldırısı A.A. muhabiri Salih Zeki Fazlıoğlu tarafından kare kare görüntülendi.
İsrail uçakları bu yıl Türk hava sahasında eğitim yapamayacak. Anadolu Kartalı tatbikatının uluslararası kısmı iptal edildi.
DENİZLİ'de gök cisimlerine ve uzay bilimlerine olan ilgisi nedeniyle ‘Ufocu işadamı' olarak bilinen Funika Holding'in sahibi
Osman Nuri Sözkesen, Funika Tekstil'deki odasında başına sıktığı kurşunla intihar etti. ‘Anadolu Kaplanı' olarak tanımlanan
Denizli'nin önde gelen sanayi kuruluşunun sahibi olan 3 çocuk babası 53 yaşındaki Sözkesen'in intihar haberi, Denizli'de şok
etkisi yarattı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 50 bin puana ulaşarak 2009 yılı rekorunu, altının ons fiyatı da 1045 dolarla tüm zamanların
rekorunu kırdı. Dolar ise 1.47'nin altında hareket ediyor.
KAYSERİ'nin Talas İlçesi'ndeki evlerinden 21 Eylül'de Ramazan Bayramı'nın ekinci günü şeker toplama için ayrıldıktan sonra bir
daha geri dönmeyen 2'si kardeş 3 çocuktan 17'nci günde de haber alınamadı. Ankara'dan gelen 7 kişilik özel ekip ilk kez
çocukların evlerinin bulunduğu mahalleye gelerek, ipucu aradı.
Harran Üniversitesi öğrencilerini taşıyan sürücülüğünü ise 15 yaşındaki muavinin yaptığı halk otobüsü, kampus çıkışında virajı
alamayarak devrildi. Kazada, 8'i ağır 26 üniversite öğrencisi yaralandı.
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ABD'li sinema oyuncusu Kevin Costner'in “demokratik açılımı desteklediğine” yönelik AK
Parti'den gelen iddiaları yalanladı. Vural Costner'ın menajerine ulaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığından, İstanbul'daki camilere asılan mahyalarla ilgili yapılan açıklamada, “Mahyaların içeriğinin, İstanbul
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul Müftülüğü ile görüşülmeden belirlenip ve bilgi verilmeden Sultan Ahmet,
Süleymaniye, Eminönü Yeni, Eyüp Sultan ve Üsküdar Cedid Valide Camisi minarelerine asıldığı” ifade edildi.
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Amerika'daki bir kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, dünyadaki müslüman nüfusu 1.57 milyara yükseldi. Araştırmaya göre
dünyada her 4 kişiden 1'i müslüman. En fazla müslüman nüfus Asya'da yaşıyor. Avrupa nüfusunun 5'te 1'i de müslüman.
DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in Muş'a gelişi nedeniyle havalimanında düzenlenen karşılama
protokoluna alınmayınca, Vali Erdoğan Bektaş'la tartıştı. Bağırarak konuşan Sakık, “Burada silahların gölgesinde yaşamak
istiyorsanız hodri meydan, öldürebilirsiniz bizi. Böyle bir saygısızlık olmaz ki” dedi. Sakık, TBMM Başkanı Şahin'i, protokolden
ayrı öne geçerek karşıladı.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Rusya ile kara yolu taşımacılığındaki “belirsizliği” ortadan kaldıran 4 yıllık bir anlaşmanın bugün
imzalandığını bildirdi. Bakan Yıldırım, anlaşmayla Türkiye'den Rusya'ya yapılacak taşımacılıkta yıllık izin sayısının 12 bine
çıkarıldığını ve Türk taşımacıların Rusya üzerinden yapacakları transit taşımaların da serbestleştirildiğini kaydetti.
Başbakan Erdoğan'ın CHP Lideri Baykal'a hitaben yazdığı demokratik açılımla ilgili mektup Baykal'a ulaştı.
DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali inşaatında çalışan iki iş makinesi ile bir kamyon, PKK'lı
teröristler tarafından yakıldı. Güvenlik güçleri olayın ardından teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon
başlattı
AZERBAYCAN ve Ermenistan Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Serj Sarkisyan Dağlık Karabağ sorunun çözüm yollarını
görüşmek üzere Moldova'nın başkenti Kişinyev'de bir araya geldi.
Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin protokolünün 10 Ekim cumartesi günü imzalanacağı
arabulucu İsviçre tarafından resmen açıklandı.
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Doğan Holding, Sabah gazetesinin bugünkü sayısında yayınlanan haberle ilgili bir açıklama yaptı...
Açıklama şöyle:
"Sabah gazetesinin 8 Ekim 2009 tarihli nüshasında atılmış ‘Mahkemeden Doğan'a Ret' başlığı uydurma ve kasıtlıdır. Israrla
sürdürülen ve bir kampanyaya dönüştürülen hukuka, ahlaka ve yayıncılık ilkelerine aykırı bu haberlerin yargıyı etkilemek kastı
taşıdığı aşikardır. Bu tarz bir yayıncılık anlayışını, medya sektörü adına vahim bir talihsizlik olarak değerlendiriyoruz.
1- Haberin içerisinde de yer aldığı gibi, Doğan TV'ye kesilen vergi cezasına karşılık istenen teminatın, yürütmesinin
durdurulması için vergi mahkemelerindan bir ret kararı çıkmamıştır. Tam aksine, vergi mahkemeleri ara karar alarak, ilgili vergi
dairelerinden konu ile ilgili görüşlerini 7 ila 30 günlük süre içinde vermelerini istemiştir.
2-Aynı haberde, Doğan Grubu'nun lehine bazı işlemler yapması için görevlendirildiği iddia edilen yetkililerden bahsedilmekte ve
bunların UYAP sistemine müdahele girişimlerinden söz edilmektedir. Doğan Holding'in bahsi geçen rumuzlu şahıs ve olaylarla
hiçbir ilgisi yoktur. Bu gibi müdaheleler suçtur. Bu iddialar sadece Grubumuzu yıpratmayı amaçlamakla kalmayıp, bağımsız
yargıyı da zan altında bırakmaktadır.
3-Diğer taraftan Adalet Eski Bakanı Mehmet Moğultay'ın Doğan Grubu adına devreye sokulduğu iddiası da yalandır. Sn.
Moğultay bu ülkede Adalet Bakanlığı da yapmış değerli bir hukukçudur, ancak Grubumuzla herhangi bir bağlantısı bulunmadığı
gibi, kendisinden hiçbir yardım istenmemiştir.
4-Kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yanıltılması yönündeki bu haberlerle ilgili olarak Doğan Holding her türlü yasal hakkını
kullanacaktır.
5-Yasal ve etik olmayan bu yönlendirmelere rağmen, Türkiye'de hakimlerin olduğu, hukuka ve vicdanlarına göre karar
verdiklerine inancımız tamdır."
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın 'Demokratik Açılım'a ilişkin randevu talebini içeren mektubu aldı. Baykal
bu akşam saatlerinde kendisine ulaşan mektupta sadece randevu talebi olduğunu söyledi.
Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a Kürt açılımıyla ilgili bilgi vermek ve destek istemek için bir
mektup yazacağını söylemişti. O mektup akşam saatlerinde Baykal'a ulaştı.
Bir sayfalık mektupun sonunda, Recep Tayyip Erdoğan - "Başbakan" sıfatını kullandı. Başbakan imzası şu anlama geliyor. Açılım
mektubu, AK Parti'nin değil, devletin projesi. Randevu talebine Baykal'ın ne cevap vereceği merakla bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye artık eski Türkiye değil, şiddet içermediği sürece katılmadığım düşünceler ülkemde
rahatlıkla konuşulabiliyor" dedi.
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Doğan Yayın Holding, vergi cezalarına ilişkin olarak talep edilen teminatı ilgili vergi dairelerine gösterdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından 13-16 Ekimde “Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi” düzenlenecek. DEÜ
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, düzenlenen basın toplantısında, kongrenin Türkiye'de kadınların seçme ve
seçilme haklarını elde etmelerinin 75. yıl dönümü etkinleri kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.
Şırnak ve Diyarbakır çevresinde görev yaptığı dönemde faili meşhul cinayetleri azmettirmekten yargılanan Kayseri Jandarma
Alay Komutanı Temizöz davasında şok gelişme. Mahkeme heyeti davadan çekildi. Dosya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne
gönderildi. Dava duruşmasında söz alan Temizöz çok ilginç ifadeler kullandı. Temizöz, " Ben komutanlık yaptığım dönemlerde
de hiç bir şehit vermedim. Terör örgütlerinin hedefi haline getirildim. Beni öldürmek istemektedirler." dedi.
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Başbakan Erdoğan, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, dün CHP lideri Baykal'a gönderdiği yazılı
randevu talebine henüz cevap gelmediğini söyledi.
BAŞBAKAN Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki trafik sorunu ile ilgili olarak “Bunu sıfırlarız diyen kesinlikle yalan söyler” dedi.
Başbakan Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Marmaray inşaatında yaptığı incelemede İstanbul'da “Bazı yolların paralı
hale getirileceği” şeklindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konunun detaylarını bilmediğini ve Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile görüşülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Ama dünyada ulaşım sıkıntısının
olduğu yerlerde, Londra'nın kendine has bir çözümü olduğu gibi Amerika'da mesela Manhattan'a girenlerden ücret
alarak bir önlem aldıkları görülüyor”diye konuştu.
TERÖRİSTBAŞI Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının 12'inci yıldönümünde Güneydoğu'nun bazı illeri ve ilçelerinde
kepenk kapatma eylemleri yapıldı.
Doğan Holding, Sabah gazetesinin bugünkü sayısında yer alan iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Sabah gazetesinin 9
Ekim 2009 tarihli nüshasında yer alan ‘Doğan ve Yöneticilerini Malvarlığı Telaşı Sardı' başlıklı yazının "uydurma ve kasıtlı"
olduğu belirtildi.
10

Ekim

2009

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal, Danıştay'ın Doğan Yayın Holding lehine durdurduğu vergi cezası
kararını manşetten verdi.
Associated Press: Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması için imzalanacak anlaşma son
dakikada taraflar arasındaki belgenin ifadeleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar yüzünden ertelendi.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki protokol krizi saatler sonra aşıldı. İki ülke dışişleri bakanları tarihi imzaları gergin bir
atmosferde attı. Görünen neden Ermenistan'ın “soykırım” konusunu, Dışişleri Bakanı Nalbantyan'ın ağzından bir şekilde tören
konuşmasına dahil etmesi olarak görünse de; Asıl neden, Azerbaycan sıkıntısı. Daha doğrusu, Dağlık Karabağ konusu.
Ermenistan ile imzalanan Protokollerde Karabağ konusunda hiçbir açık atıf yok.
Ermenistan, bunu kendi kamuoyuna da, tüm dünyaya dağılmış ama güçlü Ermeni diasporasına da hep aynı cümlelerle anlattı;
“Bu protokollerde, Dağlık Karabağ sorunu hiç geçmiyor. Dolayısıyla, Karabağ konusu Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin
düzeltilmesinde ön şart değil….” Peki gerçekten öyle mi?
Ankara'da hükümet yetkilileri böyle konuşmuyorlar. Türkiye'ye göre, Karabağ konusu metinlerde hiç yer almasa da,
protokollerin uygulanması için kesinlikle bir “ön şart…” Yani, imzaların atılmış olmasına rağmen, kimse “Ermenistan-Türkiye
sınırı hemen açılacak”, ya da “iki ülke hemen Büyükelçi atayacak” beklentisine girmemeli.
Çünkü Türkiye tüm bu adımları “hemen” atmaya hiç de niyetli değil. İmza atılmış olsa da, protokollerin yürürlüğe girmesi,
hayata geçirilmesi için bir “onay süreci” gerekiyor. İşte Ankara'da, TBMM'den geçen bu sürece güveniyor.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in İran'a saldırmasının büyük bir hata olacağını ve böyle bir hareketin bölgeyi geri dönüşü
olmayan bir yola sokacağını söyledi
PKK'nın elebaşı Öcalan'ın Suriye'de çıkarılışının yıldönümü bahane edilerek dün kepenklerin kapandığı Hakkari'nin Yüksekova
İlçesi'nde bugün de olaylar çıktı. DTP İlçe binası önünde toplanan kalabalıktan bir grup, basın açıklamasını ardından polise taş
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atmaya başladı. Bunun üzerine polis müdahale etti. Savaş alanına dönen ilçede polis, göstericileri gözyaşartıcı bomba ve tazikli
su kullandı, havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı. Olaylarda DTP'li vekil Hamit Geylani de biber gazından etkilendi. Geylani'ye
göstericiler limonla müdahale etti.
Malatya'da kına eğlencesine gidenlerin bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk
belirlemelere göre 8 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Kına gecesi nedeniyle minibüse aşırı yolcu bindiği, araçtakilerin çoğunluğunu da
kadın ve çocukların oluşturduğu belirtildi.
2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup maçında Bosna Hersek, Estonya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bosna Hersek
bu sonuçla puanını 19'a yükseltti ve Türkiye'nin de yer aldığı grupta son maçlar öncesi baraj maçları oynamayı
garantiledi. Böylece A Milli Takımımızın 2010 Dünya Kupası'na gitme şansı da sona ermiş oldu.
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, 8 yaşındaki D.K.'yi parayla kandırmaya çalıştığı ileri sürülen 2 kişi, gözaltına alınarak
götürüldükleri Polis Merkezi'nde kız çocuğunun yakınları tarafından linç edilmek istendi. Olayı duyarak toplanan yaklaşık 1000
kişi, şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyerek zorla içeri girmeye kalkıştı. Güçlükle engellenen grup şüphelilere ait olduğu
öne sürülen bir kamyoneti tahrip etti. Grup tekme tokat ve sopalarla kamyonete saldırdı. Gerginliğin sona ermemesi üzerine,
jandarma güçleri de polis merkezi önünde takviye olarak görevlendirildi. Viranşehir'de yaşanan olaylar ancak akşam saatlerine
doğru yatıştırıldı.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, “Kredi kartı borçlarının yapılandırılması kapsamında imzalanan protokolün yaklaşık
yüzde 4'ü daha ilk ayda bozulmuştur” dedi. Kaya, yaptığı açıklamada, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılarak taksitle
ödeme kolaylığı getiren uygulamanın bankaların süre uzatmalarıyla birlikte eylül sonu itibarıyla sona erdiğini hatırlattı.
Başbakan Erdoğan AK Parti MKYK toplantısının ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalar yaptı. Erdoğan,
partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) açıkladı.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, Salı günü, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla,
Çarşamba günü ise Antalya, Isparta ve Burdur'da beklenen kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı
dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki tarihi protokoller öncesinde son dakika krizi
yaşandı. Bakanların konuşma metinlerinde yer alan Karabağ’la ilgili ifadeler nedeniyle çıkan kriz ABD Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton’un devreye girmesiyle aşıldı. 18.00’de yapılacak tören saat 21.15’de gerçekleşti. Tören sonrası konuşmaları, metinler
üzerinde mutabakat sağlanamaması nedeniyle iptal edildi.
BURSA'nın Orhangazi İlçesi'ne bağlı Gürle Köyü'nde yaşayan 100 yaşındaki İbrahim Topçu, Sosyal Güvenlik Yasası'ndaki
olanaklardan yararlanarak Marmarabirlik aracılığıyla Bağ-Kur emeklisi oldu. 474 TL. aylık bağlanan asırlık İbrahim Amca,
evlenmek için kendisine 70 - 75 yaşında eş arıyor. 
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı 6 sayfalık yanıt mektubu Başbakanlığa gönderildi.
Baykal Erdoğan'a 1 hafta içinde buluşma önerisinde bulundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mektupla siyasetin Türkiye'ye çağ atlatmayacağını, açılımın sonlandırılmasına katkı
sağlamayacağını söyledi.
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İSTANBUL Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri baskında 110 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Harp
Akademileri'de görevli Albay Ç.Ç'de kaçak sigaraları İstanbul'a getirmek suçundan gözaltına alındı.
Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini düzeltmek üzere protokol imzalarken, diğer tarafta Türkiye ile İsrail arasında büyük gerginlik
yaşanıyor. Ve İsrail, bugüne kadar hiç kullanmadığı bir kartı, “Ermeni soykırımı” kartını açmaya hazırlanıyor; İsrail'de, ilk kez bir
soykırım anıtı kurulması konusunda karar alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eyyüp Mutlu, Lice'de patlama sonucu öldüğü iddia edilen Ceylan Önkol ile ilgili olarak,
bilirkişi raporu doğrultusunda, Ceylan Önkol'un “Daha önce araziye atılmış ancak patlamadan kalmış 40 mm'lik bomba atar
mühimmatına elindeki tahra ile vurarak patlaması neticesinde hayatını kaybettiği kanaatine varıldığını” açıkladı.
Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek Bakanlar Kurulu sonrası bir açıklama yaptı. Çiçek Erdoğan-Baykal arasındaki görüşmenin haftaya
yapılabileceğini söyledi.
Ümraniye'de bir belediye otobüsünde tanıştığı özürlü kıza tecavüz eden zanlı, ardından genç kıza 3 arkadaşının daha tecavüz
etmesini sağladı. Genç kızın ailesinin verdiği kayıp ilanının ardından operasyon yapan polis,zanlıları kıskıvrak yakalarken genç
kızı da ailesine teslim etti. 
Sayısal Loto'nun cumartesi gecesi yapılan çekilişinde, 1 liralık kupon oynayanan kişi, 1 milyon 542 bin 455 lira kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM), yarından itibaren etkili olacak lodos fırtınası ve sağanak
yağış dolayısıyla, il genelinde gerekli önlemleri aldığı bildirildi.
Cem Uzan'ın avukatı Şaylan Çığgın Cem Uzan'a Fransa'nın siyasi sığınma hakkı tanıdığını, Uzan'ın bundan sonra Fransa'da
yaşayacağını iddia etti.
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Karabük'te bir vatandaşın Vali Konağı'nın önünde ayı gördüğünü iddia ederek karakola koşması üzerine, gece yarısı polis ve
belediye ekipleri alarma geçti. 
ANKARA'nın Ulus Semti'nde bulunan ve Ankara'nın başkent oluşunun yıldönümü etkinlikleri öncesi altın sarısına boyanan
Atatürk Heykeli, gösterilen tepkiler üzerine eski haline getirilmeye başlandı.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, İstanbul'da lodos fırtınasının yer yer 75 km.hıza ulaştığını
açıkladı.
Türkiye Suriye ile ortak askeri tatbikat yapma kararı aldı. Ayrıca komutanlar arasında kırmızı telefon hattı kurulacak, iki ülke
arasında geniş çaplı güvenlik işbirliği anlaşması imzalanacak ve Suriye ile karşılıklı subay değişimi yapılacak. Türkiye İsrail ile
“Anadolu Kartalı Tatbikatı” nedeniyle kriz sürerken bu ülkenin can düşmanı Suriye ile stratejik kararlara imza attı.
Genç Parti (GP) Genel Başkanı Cem Uzan'ın avukatı Şaylan Çığgın'ın müvekkilinin Fransa'ya sığındığı yönünde yaptığı açıklama
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üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında inceleme başlattı. Başsavcılık, inceleme sonunda, Uzan hakkında
kanuni gereğin yapılacağını bildirdi.
Kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan Albay Çetin Çevik tutuklandı.
Suriye, Türkiye-İsrail arasındaki hava tatbikatının iptalinden memnuniyet duyduğunu açıkladı.
İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom, Konya'daki ortak askeri tatbikat ile ilgili gelişmelerden sonra yaptığı açıklamada,
"Türkiye'nin aklıselimle hareket etmesi gerekir" dedi.
Eskişehir'de yedikleri yemekten zehirlenen 39 işçi hastanelere kaldırıldı. 5 işçinin durumu ağır.
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda Ermenistan Ümit Milli Takımı'nı son dakika golüyle 1-0 yendi.
14
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BATMAN Gıda ve Toptancılar Sitesi'nde 2004 yılında 3 kişinin ölümü, 24 kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlamanın ardından
72 işyeri sahibi yaraların sarılmamasından şikayetçi. Cumhuriyet ve Şirinevler mahallelerinde bazı evlerin bahçelerinde
yer yer çıkan saf benzini Vali Ahmet Turhan ve Belediye Başkanı DTP'li Nejdet Atalay'a gösteren vatandaşlar, “Bu
yakıt rafineriden değil de nereden geliyor? Havadan mı geliyor? Kuyu sularımızda resmen saf benzin akıyor” dedi.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde bir madencilik şirketi tarafından yapılan kazıda, bölgede önemli
derecede altın rezervinin olduğu bildirildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, DTP hakkındaki kapatma davasında, raportörlerin bu ayın sonuna kadar raporlarını
tamamlayacaklarını ifade ettiklerini bildirdi.
İmarbankası'nı zarara uğrattığı iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanırken Fransa'ya sığındığı ortaya çıkan Genç Parti lideri Cem
Uzan hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 8. Ağır
Ceza Mahkemesi'nce gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. TMSF avukatları ayrıca Cem Uzan Hakkında ”Kırmızı Bülten”
çıkarılmasınıda istediler.
Irak Başbakanı Nuri El Maliki, PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini ve Irak topraklarından temizlenmesi gerektiğini söyledi.
Piyasalarda sabah başlayan hareketin devamı geldi. Dolar sert bir düşüşle euro karşısında 1.4920'ye geldi, sonrasında ABD
perakende satış verisi ile tekrar 1.49'un altına indi. Ancak doların bu artışı fazla uzun sürmedi ve parite 1.4900-1.4910
aralığında dengelendi.
İsrail, Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarını TRT'de yayımlanan bir diziyle ilgili olarak protesto notası
vermek için Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la Almira Otel'de yaptığı ikili görüşmede şu ifadeyi kullandı:
“Tarih yapıyoruz”
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ABD yönetimi, PKK'nın üç lideri hakkında çok önemli bir karar aldı; ABD Hazine Bakanlığı, halen Kuzey Irak'ta oldukları sanılan
PKK liderleri Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ı, Amerikan kanunları uyarınca resmen, "uyuşturucu kaçakçısı"
ilan etti.
Adana'da 20 gün arayla yapılan iki operasyonda toplam 600 kilo at ve eşek eti ile, 47 kesilmeyi bekleyen eşek ele geçirildi.
Türk ve Iraklı heyetler arasında 48 mutabakat muhtırası Bağdat'ta imzalandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "demokratik
açılım"ın Kürt kökenli vatandaşlara yönelik değil, terör soruna karşı atılmış bir adım olduğunu söyledi.
Hakkari'nin çeşitli mahallelerinde yollara barikat kurarak molotofkokteyli atan göstericilere, polis müdahale etti. Polise taş atan
göstericiler askeri aracın geçisi sırasında Mehmetçiğe el salladı ve gösteriye ara verdi. Göstericiler askeri araçların geçişi sonrası
eyleme devam etti.
Domuz gribi: Sağlık Bakanlığı, Bilkent University Preparatory School (BUPS) İlköğretim Okulu'nda virüs tespit edilen vaka
sayısının 15'e ulaştığı açıklandı. Şüpheli vaka sayısı ise 31'e ulaştı.
TERÖR örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kampların kaçan 8 terörist Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını yüzde 0.50 daha indirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu,
borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'ten yüzde 6,75'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 9,75'ten yüzde 9,25'e indirdi.
İZMİR- Çanakkale karayolunda kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin şoförü ile yanındaki kişi öldü.
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Adana'da anne 2 çocuğunu, Siirt'te baba ikizlerini yanına alıp ölüme gitti. Geçen hafta da Eskişehir'de anne 2 yavrusuyla birlikte
ölüme atlamıştı.Uzmanlar bu intiharları değerlendirdi. Son bir hafta içinde meydana gelen bu üç olay "Ruh sağlımız bozuluyor"
yorumlarına neden oldu. Anne ve babaların çocukları ile birlikte ölüme gitmesini Psikiyatr Prof. Dr. Cengiz Güleç; anne ve
babaların ölüme çocuklarını da götürmesinin derin karamsarlıktan kaynaklanabileceğini söyledi. Psikiyatr Güleç, anne ve
babaların, "benim için gelecek yok. Çocuklarım için de olmaz" psikolojisini girdiğini ve ayrı ayrı bölgelerde bu tip intiharların
meydana gelebileceğini belirtti. Türkiye'deki ruh sağlığının bozulmasını ergenlik krizine de benzeten Güleç, bu tip intiharlara,
akıl sağlığı yerinde olan insanların bile tutulabileceğini söyledi. Güleç, son bir hafta içinde toplam 6'sı çocuk toplam 10 kişinin
ölmesinin rastgele bir olay olmadığını da vurguladı.
OSMANİYE'nin Hasanbeyli İlçesi ve Merkezdeki taşımalı eğitim Öğretim veren okullarda eğitim gören yaklaşık 116 öğrenci,
zehirlendikleri şüphesi ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak, Hükümet'in “Demokratik Açılım” diye nitelendirdiği adımlarla ilgili çok sayıda
sorular yönelttiklerini, ancak aradan geçen 4 aylık sürede doğrudan bir açıklama gelmediğini ifade ederek, “Hükümetin ortaya
attığı ve adına 'açılım' denen şey, aslında bir yıkım projesidir” dedi.
Dolardaki değer kaybı alternatif yatırımlara yönelik risk iştahını artırırken petrol fiyatlarını son bir yılın en yüksek seviyesi olan
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78 dolara çıkardı.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy, Dışişleri Bakanlığına gelerek TRT'de yayımlanan Ayrılık dizisi nedeniyle duydukları
tepkiyi dile getirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek merkeze alındı, yerine Konya Emniyet Müdürü Hüseyin
Namal atandı.
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Irak'ta görev yapan bir ABD'li başçavuş, Amerikan ordusundaki ihaleleri Türk şirketlerine kazandırmak için rüşvet aldığını itiraf
etti.
DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, yaptıkları açıklamada, “Kürtler dün olduğu gibi bugün
de barış ve çözüm konusunda oldukça kararlıdır. Barış gruplarının Türkiye'ye gönderilecek olması, bu kararlılığın ve samimiyetin
en açık ifadesidir” dedi.
Amsterdam'da 12 Ekim'de gerçekleştirilen tadım sonucunda Kavaklıdere Şaraplarının bazı ürünlerinin dünyanın en prestijli
restoranları olan Michelin yıldızlı restoranlarında servis edilmesine karar verildi.
Ankara'da domuz gribi vakası sayısı 26'ya yükseldi.
BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Şehitler Hıyabanı'nda bulunan Türk şehitliğinde abidenin yanındaki Türk
bayrakları kaldırıldı. Bayrakların kaldırılması Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği tarafından da doğrulandı.
Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi'nde Can Kimya adlı iş yerinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangında 10 işyeri yanarken, sokakta bulunan bir minibüs tamamen yandı. Can Kimya'nın sahibi Ümit Can, kalp krizi geçirerek
hastaneye kaldırıldı.
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İran'ın güneydoğusunda Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızlarını hedef alan saldırıda aralarında Kara Kuvvetleri
komutan Yardımcısı'nın da bulunduğu 31 kişi öldü. Saldırıda bir aşiret lideri ve sivillerin de öldüğü belirtildi. Devrim
muhafizlarını hedef alan saldırıyı bir intihar bombacısı gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları terör saldırısında ABD'nin parmağı var
iddiasını ortaya attı.
BÖLÜCÜBAŞI Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kuzey Irak'taki Kandil Dağı ve Mahmur Kampı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak
PKK'lı grupları karşılamak için DTP, Habur Sınır Kapısı'na 1 kilometre uzaklıkta bulunan TIR Parkı'nda karşılamaya gelenler için
çadır ve seyyar tuvaletler kurdu. Çalışmalar çevre belediyelerin araçları tarafından yürütüldü.
31. Kıtalar Arası Avrasya Maratonu sırasında üzerinde Yaşar Ölmez adına düzenlenmiş kimlik bulunan bir kişi Boğaziçi
Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.
Türkiye ile İsrail arasındaki son kriz 'Türk kahvesi'ni de vurdu. Yedioth Ahranot gazetesine bağlı internet sitelerinden Ynet, Tel
Aviv'deki "İlan" adlı kafelerin müşterilerine Türk kahvesi satışlarını durdurduğunu yazdı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuştu.
İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
- MHP'li lider Devlet Bahçeli partisinin il kongresinden konuşuyor.
- Dava arkadaşlarım her şeyi takip ediyorsunuz her şeyin farkındasınız, bazen tilkileri uzaktan seyredip onu bozkurt
sanıyorsunuz.
- Bu tilkileri fark ediniz ve bozkurt yerine koymayınız. Bugünkü AKP yönetimi çok alçakça MHP'ye saldırıyor. Biz imkan sahibi
olmuşlar MHP'nin direncini kırmaya çalışıyorlar.
- Erdoğan ve hiç kimse "MHP aç ve çapulcular ordusudur, başkanını kırıntılarla besleyin" diyemez. Bu sözün her harfini
kendisine tek tek ve kat kat yedireceğim. Nereye gidersen git bozkurtların nefesi ensende olacaktır.
- Kardeş olarak her türlü sevinçle birlikte olduğumuz İstanbul'da, İzmir'de, Aydın'da ve Türkiye'nin birçok yerinden
- Ne PKK ne de AKP. Güneydoğu'da bugün aldıkları oylar kalıcı değillerdir. Günü geldiğinde nereye çalıştıklarını sizler de
göreceksiniz. Ama ben inanıyorum ki 1991 programını uygulamaya koyuyorsun.
- MHP, PKK, ABD, AB üçlüsünün kurduğu ihanet çemberi içinde olmayacaktır. Sayın başbakan neden kaçıyorsun, görüş
kameralar önünde. 1989 anlaşmasını sorsunlar sana bakalım ne cevap vereceksin.
- Siyasete atıldıkları günden beri havada karada sürekli kameraların önündeler. Kamerasız bir iş yapmıyorlar. Peki CHP'nin
kamerasından neden korkuyorsun.
- Birileri "DTP dururken, AKP ile uğraşmak doğru mudur" diyor. Bozkurtların arasına karışmış bir tilki aklı sıra bunu söylüyor.
PKK'nın ne olduğu biliniyor, DTP'nin nasıl yandaş olduğu biliniyor. Ama yeşerdikleri yer AKP'dir. AKP nerdedir. AKP'nin
iktidardan alınması lazımdır.
- MHP olarak sokakta olmayacağız, bir etnik çatışmanın tarafı olmayacağız. Bir ülkücünün burnu kanamadan çalışacağız,
millerin iradesini alarak iktidar olacağız. Bölücülüğü tahrik edenlerle hesabımız var, bu hesap görülecek. Anayasa ve yasa
çerçevesinde mutlaka hesabı görülecektir. Ama bunun için iktidar olmak lazımdır. Son söz milletindir, son söz milliyetçi
hareketindir.
- Tuzağa düşmeyeceksiniz. Telefonları dinleyeceğine, terörle mücadele et. Her kim ki "bunlar Kürt açılımı yapıyor" "biz de Türk
açılımı" yapalım diyerek haklı cereyana getiren beyinler sussun. Kimse ukalalık yapmasın.
- Vatanseverlikle hareket edeceğiz, kardeş kavgasına düşmeyeceğiz, milli yapıyı bozmayacağız. MHP olarak şerefli
mücadelemizi yürütmeliyiz. Bazı imkanlardan yararlanabilirsiniz, bazı insanları ikna edebilirsiniz, bazıların saflığından
yararlanabilirsiniz. Ama bu tavırlar MHP'ye zarar veremez.
- Ülkücü hareket İstanbulsuz olmaz, ama bu demek değildir ki ülkücü hareket sadece İstanbul'dadır. İstanbul için gece gündüz
çalışmalıyız. Bozkurtlar birlik olacaktır. İstanbul'u İstanbullulardan istiyoruz.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, PKK terör örgütünden bazı grupların teslim olacağına ilişkin haberleri yorumlarken, “Bu
doğrultuda atılacak adımları memnuniyetle karşılıyorum. Teröristler dağdan inmelidir. Ama bu Türkiye üzerinde yapılmış olan bir
pazarlığın ön ödemesi olarak uygulanmamalıdır” dedi.
ADANA Valiliği, Başkanlığını MHP'li Aytaç Durak'ın yaptığı Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısında
yaptırılan 17 kafeterya için ‘gecekondu oldukları' gerekçesiyle yıkım kararı verdi. Bunun üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi de
Adana Valiliği'nin kurduğu Adana Kent Bilgi ve Güvenlik Sistemi (Mobese) komuta kontrol binası için yıkım kararı çıkarttı.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ormana mantar toplamaya giden yaşlı adam, ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
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Diyarbakır İl Hıfzıssıhha Kurulu, 6'sı öğrenci 7 kişide H1N1 virüsü belirlenmesi nedeniyle 2 okulda yarından itibaren 5 gün
süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verdi.
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MHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu, uçucu madde kullananlara ceza uygulanması için kanun teklifi hazırladı.
Ankara ve Tel Aviv arasındaki gerilimin zirve yaptığı bu son dönemde The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir haber
şaşkınlık yarattı. Gazete İsrail'in Türkiye'den su satın almak için Ankara ile görüştüğünü yazdı.
Irak'tan teslim olmak için gelen PKK'lı grup, Kandil'den çıkışlarından itibaren dakika dakika her hareketlerini canlı
bir şekilde Türkiye'ye iletmek için özel bir çaba gösterdi. Sınır Kapısı diğer tüm geçişlere kapatıldığı için öğleden
sonra sağlıksız bilgi akışı ortaya çıktı. Önce teslim oldukları öne sürüldü. Daha sonra Irak tarafından kaynaklanan
bir sorundan Türkiye'ye gelemedikleri belirtildi. PKK kaynaklarından gelen son bilgi ise Türk hükümetinin zorluk
çıkardığı yönündeydi. Ancak yetkililerden alınan bilgiye göre, teslim olmaya gelenlerin aslında özel muamele
istediği anlaşıldı. Tüm bu gelişmelerden sonra PKK'lı grup saat 18:30 civarında teslim oldu.
Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi (HYP) Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.
Hükümet, köprü ve otoyol zammına hazırlanıyor. 2010 bütçesinden yapılan hesaplamaya göre gelecek yıl köprü ve otoyol geçiş
ücretleri ‘anormal' düzeyde artacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Zahid Akman, Almanya'daki Deniz Feneri e.V. Derneği soruşturmasını yürüten
Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığının talebi doğrultusunda, talimatla ifade verdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'i telefonla arayarak bir süre görüştü.
YALOVA'nın Çınarcık İlçesi'ne bağlı Ortaburun Köyü Yedipınar Mevkii'nde, jandarma tarafından yapılan aramalar sırasında El
Kaide'ye ait içinde askeri malzemeler bulunan 400 metrekarelik sığınak ortaya çıkarıldı.
Birinci “Ergenekon” Davası'na bakan mahkeme heyeti, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın, iddia olunan
“Ergenekon Terör Örgütü” üyesi olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünden
sorulmasını kararlaştırdı. Derleyenin notu: !!!  Artik gülmekten ölmek üzereyim…
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Kandil Dağı’ndan 8, Habur Kampı’ndan 26 olmak üzere toplam 34 kişilik ‘Barış Grubu’, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın
çağrısı üzerine Türkiye’ye gelerek teslim oldu. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, en az 100 PKK'lının daha teslim olmasını
beklediklerini söyledi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve Habur Gümrük Sahası'nda Silopi'den gelen bir hakime
ifade vermeye başlayan 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dün serbest bırakılan 29 kişi ise Habur Sınır
Kapısı'nın hemen dışında bekliyor. Dağdan inen 34 PKK'lının hepsi serbest kaldı... Serbest bırakılan 34 PKK'lı DTP otobüsüne
binerek Silopi'ye doğru yola çıktı... Habur Sınır Kapısı'na bir kilometre kalan kurulan kutlama alanında toplanan binlerce insan
bu haberi alınca ortalığı bayram yerine çevirdi...
Balkanların en büyük uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirtilen Slovenyalı Brane D. nefes kesen operasyon sonucu yakalandı.
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Rize'de tedavi gördüğü hastanede akciğer yetmezliği sonucu 77 yaşında vefat eden emekli vaiz Mustafa Yıldız, düzenlenen
cenaze töreni ile toprağa verildi. Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde ‘Mahmut Hoca' diye bilinen, İsmailağa
cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile ‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Mahmut
Hoca'yı yakından görmek isteyenler izdihama yol açtı. Derleyenin notu: !!!
Antalya'da parkta oynayan iki çocuktan birinin diğerini öpmesi üzerine başlayan tartışma, iki aileyi mahkemelik etti. Çocuk
parkında oynayan komşularının 3 yaşındaki erkek çocuğu B.D'nin 3.5 yaşındaki kızını öptüğünü gören anne C.F.K, çocuğa tepki
gösterdi. Sesleri duyarak parka gelen B.D'nin annesi A.D, C.F.K. ile tartışmaya başladı. Komşuların araya girmesiyle tartışma
sona erdi. Derleyenin notu: Bu bize neyi gösteriyor?
Türkiye ile Azerbaycan arasında çıkan “bayrak krizi” çözülüyor… Türk bayrakları, Azeri şair Sabir Rüstemhanlı “O bayraklar bu
topraklar için şehit düşenlerindir. Saygılı olalım” demesi üzerine başlayan hareket üzerine önce Diyanetin camisinde Türk
bayrağı yükseldi. 
Şırnak'ın İdil İlçesi'ne bağlı Kaşıkçı Köyü'nde geçici köy koruculuğu yapan 55 yaşındaki Şevki Kartal, aynı yaştaki eşi Şükriye
Kartal ve 17 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Kartal'ı Kalaşnikof tüfekle vurup öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi. Bu
sabaha karşı meydana gelen olay, bugün öğlen saatlerinde ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP lideri Baykal'ın 'kameralı görüşme' talebininin siyasi ahlaka
ters olduğunu söyledi ve ''Kesinlikle görüşme için CHP'ye gitmiyorum'' dedi.
CHP Başkanı Deniz Baykal, Meclis grup toplantısında Hükümet'e sert sözlerle yüklendi ve ''Bursa'da milli maçta Azerbaycan'ın
bayrağını yasaklıyorsunuz. Gücünüz sizin PKK'ya yetmiyor da Azerbaycan'a mı yetiyor?'' dedi. Başbakan'ın ''Kameralı görüşme
talebi siyasi ahlaksızlık. Görüşmeye gitmeyeceğim'' açıklamasına Baykal'ın yanıtı ise ''Görüşme talep eden de Başbakan,
vazgeçen de Başbakan. Buyur içeceğin çay olsun'' oldu.
Siirt'in dağlık kesiminde güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı.Çatışmada ölen ya da yaralanan
olmadığı belirtildi.
İspanya'dan Irak'a giden C-17 Globemaster tipi Amerikan askeri kargo uçağı, kokpit camı çatladığı için İstanbul Atatürk
Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.
İstanbul Valisi Muammer Güler, grip rahatsızlığı nedeniyle evlerinde tedavileri devam eden 6 öğrenciye H1N1 virüsü bulaştığının
tespit edildiğini bildirdi.
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Doğan Yayın Holding, bağlı ortaklıklarına tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinin terkini amacıyla gerekli davaların açıldığını
bildirdi.
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Din Hizmetleri Müşavirliği önündeki Türk bayrağının indirilmesinden dolayı Azerbaycan'a nota
verdi.
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollerle ilgili TBMM Genel Kurulunda bilgi
verdi. Davutoğlu'nun ardından muhalefet kürsüye gelerek görüşlerini açıklıyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU:
Bundan sonrada bütün önemli dış politikalarımızla gerek TBMM'yi gerek siyasi partileri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Türkiye'nin dış politikası temel sağlamları belirlidir. Her zaman olduğu gibi ülkemizin etrafında barış yaratmaktır. Bütün çevre
bölgelerimizde, kara ve deniz havzalarında refah kuşağı oluşturma çabasını sürdüreceğiz. Bütün bu ülkelerde dört ana unsur
vardır:
1 - Bu bölgelerdeki herkes için güvenlik ve istikrar düzeni kurmak
2 - Sorunlar olduğunda sorunların diyalog yoluyla çözülmesi
3 - Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılık oluşturmak. Bununla birlikte barışın önündeki
4 - Kültürel alanda yan yana iç içe yaşayan ülkelerin toplulukların, farklılıklarını içselleştirmek.
Donmuş krizler çevre ülkelerde, elimizde patlamaya hazır bomba gibi her an risk oluştururlar. Güney Kafkasya'da ülkeler
arasında karşılı güvene dayalı siyasal diyalog zemini yoktur, bunu güçlendirmek lazım. Ekonomik ilişkiler zayıftır. Karşılı
ekonomik bağımlılık olmadan kalıcı barış mümkün değildir. Anadolu topraklarında bu statüko karşısında kayıtsız kalmamız
mümkün değil. Bunun için tek yöntem vardır, barışçıl yöntemlerle bizim istediğimiz, siyasal diyalog zemini oluşturan bir düzen
etrafında yeniden şekillendirmek. Peki bunun kime yararı var?
Dost ve kardeş Azerbaycan'a yararı var mı? Hayır yok. Bu statüko yüzünden 17 yıldır toprakları işgal altında.
Ermenistan'a yararı var mı? Hayır yok. Görünüşte başarı göstermiş gibi görünüyor, gittikçe fakirleşiyor.
Peki bizim menfaatimize mi? Değil. Bölgede gerekli etkinliği kuramıyoruz.
O zaman biz ne yapmaya çalıştık? Biz öyle bir şekilde bu statükoyu değiştirmeye çalışalım ki yeni bir statüko karşımıza
çıkmasın. Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında iyi komşuluk ilişkilerinin olması. Son dönemde Suriye ile Irak'la
geldiğimiz nokta belli. İkinci hedefimiz yüzyıllar boyu birlikte yaşamış Türk ve Ermeni milletleri arasında geçmiş acılara dayalı
istismara dayalı ortamı ortadan kaldıracak sağlıklı bir kanal kurmak.
Azerbaycan Ermenistan konusunda, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyarak, bunu çözmek, çözüme ivme
kazandırmaktır. Bu üç hedefe ulaşıyor muyuz? Protokollerle ortaya çıkan süreç buna zemin sağlıyor mu? Sorunun bu olması
lazım. Protokol, Türkiye ile Ermenistan arasında normal ilişkilerin tesis edilmesi için karşılıklı toprak bütünlüğünü korumayı
garanti altına alıyor. Yani Ermenistan'ın toprak talebinde olmadığı da Ermenistan tarafından teyit ediliyor. Sevr anlaşmasının
tekrar gündeme getirilmesi söz konusu değildir.
Hep övünürüz. İran ile sınırımız 1600 yıldır değişmedi. Sınır tesis eden anlaşmalar devletlerin nitelikleri değişti diye ortadan
kalkmazlar. Ermenistan'ın hükümlülükleri, kendisinden beklenenleri yerine getirdiğinde sağlıklı bir şekilde iki devlet arasındaki
ilişkilerin normalleştirilmesi Peki Kars Anlaşması niçin açıkça zikredilmedi? Özü itibari ile öylesine yer aldı ki, burada empoze
edilen bir metin değil, müzakere edilen bir süreç var. Ulaştığımız noktada bu hükümden Kars ve Moskova anlaşmaları çıkıyor.
Anlaşmalara bakarsanız, beni bile okuduğumda şaşırtacak kadar detaylı tanımlıyor sınırı ve başka tanımlayan herhangi bir
anlaşma yok. Birinci hedefimiz Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşmesi. Özellikle tarih yolu üzerinden Türklerin ve Ermenilerin
tarih yorumu karşısında acaba biz bu protokollerde yeni çerçeveler oluşturabildik mi?
Çünkü bu TBMM açısından da önemlidir. Ortak tarih komisyonu kurulması için 2005 yılında ortak olarak kabul edilen, Türk ve
Ermeni uluslarını barıştırmak amacıyla karar var. Zurih'te sayın Başbakanımızın Ermenistan Cumhurbaşkanı'na yazdığı bir
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mektup var. Zürih'te imzaladığımız protokolde, mevcut sorunların tanımlanmasına katkı yapacak, bir tarih araştırma komisyonu
kurulması ön görülüyor. Bu alt komisyonun yapacağı çalışmalarda, tarihsel arşivleri incelemesi bulunuyor. Ermenistan
tarafından bunun kabullenmesi demek, bunun tek taraflı kanalla kabullenilmemesi demektir. Biz asil ve tecrübeli bir milletiz. Acı
hatıralar, balkanlardan Kafkaslardan göç hikayelerimiz var. Ama başka bir çok millet bunu nakletmiş, tek taraflı hafızalar
oluşmuş. Bizim yapmak istediğimiz adil hafıza oluşturmak. Bu çerçevede bu alt komisyon bu çalışmalara başlayacak, protokoller
meclisimiz tarafından onaylandığı zaman. Üçüncü hedefimiz, bu protokol paralel olarak genel bir normalleşme zemininin
oluşması. Azerbaycan Ermenistan arasındaki sorunun çözüme kavuşturulması. Bir çok paragrafta ikili ilişkilerin
normalleştirilmesinde atıfta bulunuluyor. Yani metinin bir çok yerinde bu normalleşme sürecinin bölgesel gelişmelerine olan
maddeler var. Toprak bütünlüğü ve sınırlara saygı vurgulanıyor. Son bir yıl içinde yaşadığımız pratik ne? Bu müzakereler
sürerken, paralelinde Azerbaycan Ermenistan sorunun çözümü hız kazanmıştır. Son 5 ay içinde Azerbaycan ve Ermenistan
Cumhurbaşkanları 5 kez buluştular. Yerleşmiş statükoları sabırlar örülerek barışın kurulması lazım. Bizim her vesileyle
vurguladığımız gibi, Türkiye için Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü bizim toprak bütünlüğümüz kadar azizdir ve bu konuda 17
yıldır Türkiye kadar çaba gösteren yoktur, bunu da göstereceğiz. Geçen hafta sayın cumhurbaşkanımız, Obama'yla,
Medvedev'le bu konuları görüştü. Benim imza öncesinde Clinton'la yaptığımız görüşmenin ana esası bu oldu. Biz bu ihtilafın
çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bölgede normalleşme kapsamlı olduğu zaman gerçekleştirilebilir. Bu bilinçle
biz iki senedir yoğun bir çabayla, Dışişleri Bakanlığı'mız büyük bir emekle bu protokolün hazırlığını yaptık.
MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ OKTAY VURAL:
Sayın bakanı bugün TBMM'ye bilgi getirmeye sağlayan bu süreç oynanan oyunu ortaya koymaktadır. İmza öncesinde bunlar
TBMM'ye getirilmemiştir. Bütün bu protokol Türk milletinin iradesinden saklanmıştır. David Philips, protokoller hakkında 14
Mayıs 2009'de bilgi vermiştir. Kurulacak protokoller anlatılmıştır. Biz ABD'lilerden tam 161 gün sonra haberdar edilebiliyoruz.
Türkiye Ermenistan arasındaki sınırın açılacağını kimden öğrendiniz? Sayın Başbakan'dan mı, Bakan'dan mı? 6 Nisan 2009
tarihinde yaptığı konuşmayla Obama tarafından. Gök yere inmemiş, ama ABD Başkanı konuştuktan sonra bugün bu protokoller
buraya gelebilmiştir. Paraf ettiğiniz ile imzaladığınız arasında ne fark vardır? 2 Nisan'da onayladığını protokollerin neresinde
değişiklik yaptınız? Açılım eş başkanı David Philips, AB Temsilciler Meclisi'nde paraftan imzaya, imzadan uygulamaya dolambaçlı
bir süreç olacağı için zaman alacak diyor ve ekliyor, Türkiye'nin uluslararası çıkarlar Azerbaycanlılara bağlı olmamalıdır.
Sayın Başbakan ve derin koalisyon ortakları, bu süreçte ortaya koyduğumuz eleştirilere cevap vermemiştir. Protokoller
ortadadır? Sizce kime inanmamız gerekmektedir? Dışişleri bakanı paraflanan bu protokoller için bilgi için genel başkanımızdan
randevu talebinde, TBMM'yi adres olarak göstermesinin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu protokollerde hangi TBMM
kararları var? Hangi unsurları için katkı sağladınız? İmzaladığınız hangi maddeyle milletimizin menfaati sağlanmıştır? İlişkileri
normalleştirmek için yola çıkanlar, bu ilişkileri kimin bu hale getirdiğini ortaya koymalıdırlar. Ülkemizin topraklarının bir kısmını
Batı Ermenistan olarak gösteren ülke Ermenistan değil midir?
Anayasalarında bağımsızlık bildirgesine atıfta bulunan Ermenistan değil midir?
Bursa'ya indiğinde ambleminde Ağrı Dağı'nın simgesi olan Ermenistan değil midir?
Neyi değiştirdiniz? İnsanlık suçu olan soykırımını dış politikasının, temel unsuru yapan Ermenistan değil midir?
Hocalı'da katliamı yapanlar kimlerdir? Bir milyon insanı aç susuz bırakan kimlerdir? Asıl utanması gerekenler bu süreci
doğuranlar değil midir? Bu zulmü yaşatanlarla çözüm ortağı olmak zulme ortak olmak değil midir?
Soruyorum bu protokolü imzaladığınızda bu haksızlıklar arkasında susmanız mı gerekiyordu? Biz MHP olarak sesimizi de
sözümüzü de yükselttik. Sizler yumuşak başlı olabilirsiniz. Ancak Türk milletini temsil edilenlerin ulusal koyun olmasını
milletimiz hazmedemiyor. Teslimiyeti milletimize hazmettirmeye çalışmanıza da izin vermeyeceğiz.
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Sizin nasıl bir uzlaşmacı olduğunuzu, sizin şahin gibi davranmayacağınızı bildiği için cesaret bulmuş ve Türkiye'ye gelmiştir.
Söylenen sözler, imzalanan protokoller, sıkılan eller, bu süreçten hepinizin alması gereken elbette dersler vardır? Hangi
devletten, sınırlarını tanımayan bir devletle ilişkiyi bekleyebilirsiniz. Bu sözleri söyleyen 13 Nisan 2005'te Abdullah Gül'dür.
Elinizi vicdanınıza koyun ne değişti? Dışişleri Bakanı, ortak tarih komisyonuna olumlu talep verilmesinin normalleştirmeye katkı
sağlayacağını söylüyor. Bugün bu protokolle gelen konu maalesef tarih komisyonu değildir. 2005'te TBMM'de verdiğimiz
kararda, Türk ve Ermeni tarihçileri ortak komisyon oluşturulsun kararı çıkartmıştık. Bugün bu protokolde İsviçre'li bir komisyon
ortaya çıkmaktadır. MHP olarak biz bu konudaki bütün görüşlerimizi sayın genel başkanımız milletimizle paylaşmıştır.
DTP GRUP BAŞKANVEKİLİ DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ
DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokole destek verdiklerini belirtirken,
Türkiye ile Ermenistan arasında tarihsel bir sorun olduğunu söyledi. Demirtaş, Hükümetin samimiyetine inanmak için tarih
kitaplarına “Ermeni halkına yapılan katliamı” koyması gerektiğini savundu. Demirtaş, “Hükümet hala Türkiye'de devam eden
Ermeni düşmanlığını ortadan kaldırmak için hiçbir tedbir almaması Hrant Dink örneği mevcuttur” dedi. Demirtaş, TBMM Genem
Kurul'da, Hükümetin Ermeni açılımını anlatan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı konuşma üzerine DTP Grubu adına
söz aldı. Demirtaş, Türkiye ile Ermenistan arasında yaşanan sorunun, Cumhuriyet tarihi boyunca en önemli sorunların başında
geldiğine dikkat çekti.
Ermenistan ile imzalanan protokolün anlamlı olduğunu savunan Demirtaş, Ermeni sorununu tartışmanı n yararlı olacağını dile
getirdi.
“ERMENİ UŞAKLARI “ TÜRKİYE'DE “KÜFÜR” OLARAK KULLANILIYOR
TÜRKİYE İLE Ermeni ilişkilerinde tarihte ortak acılar yaşandığına dikkat çeken Demirtaş, her şeyden önce tarih kitaplarındaki
ayrımcı uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Demirtaş şöyle dedi:
“Ermeni halkına yapılan katliamlar tarih kitaplarına yansımamıştır. ‘Ermeni uşağı' kavramı bu ülkede küfür olarak kullanılmıştır.
Türk Ermeni ilişkilerinde sanki geçmişte ortak acılar yaşanmamış gibi niye çabalanıyor. Her şeyden önce Türkiye tarih
kitaplarındaki ayrımcı uygulamalarından vazgeçmelidir. Bunu ancak ayırımcılığa uğrayanlar anlar. Türkiye toplumu bir arada
kardeşçe yaşayacaksa ortak barış dilini tarih kitaplarına yansıtarak başlamalıdır.”
Hükümet hala Türkiye'de devam eden Ermeni düşmanlığını ortadan kaldırmak için hiçbir tedbir almadığı eleştirisini
CANAN ARITMAN'LI ELEŞTİRİ
Demirtaş, konuşmasında CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Annesi de Ermeni kökenli”
sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e eleştiri getirdi.
Demirtaş, “O süreçte sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermeni olmadığı araştırması telaşı içine girdi. Ermeni kimliği ile ilgili
toplumda yayılmak istenen ırkçılığa karşı hükümetin önlem alması gerekiyor. Sadece ermeni değil, tüm etnik kimlikler
konusunda önlem alması gerekir” dedi.
AKP ADANA MİLLETVEKİLİ ÖMER ÇELİK
Sevr Anlaşması Türk hükümeti tarafından tanınmamıştır ve sınır belirlememiştir. Ermenistan Sovyetler Brliği'nin imzaladığı
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bütün anlaşmaları kabul ettiğini beyan etti. BM üyesi bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını kabul etmemesi kabul edilemez.
Türkiye Ermenistan sınırını belirleyen anlaşma Kars Anlaşması'dır. Protokolden asıl rahatsız olanlar Ermeni Diasporasıdır.
Türkiye ile Azerbaycan kardeş ülkelerdir. Bursa'da stada Azerbaycan bayrağının sokulmaması bizim kararımız değildir. FIFA'nın
kararıdır. FIFA'nın kararına uymak zorundayız. AK Parti'yi dış unsurlarla bağlantılı göstermek istiyorlar. Türkiye komşularına
istikrar ihraç ediyor. Türkiye eksen kuran bir ülkedir. Atılan adımlarla bunu açıkca ortaya koymuştur. Ermenistan Türkiye'nin
uzattığı bu iyi niyet adımını iyi değerlendirirse kendi çıkarına olur.

İstanbul'da araç alan herkese 100 lira metro vergisi gelecek.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarın İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Mısır, Kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek Akdeniz Birliği toplantısında İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ı görmek
istemediğini açıkladı.
İstanbul'da 10 ayrı okulda 16 öğrencide H1N1 virüsünün tahlil edildiği bildirilmişti. Şimdi ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ikisi
özel kolej olmak üzere 50 öğrencide domuz gribi virüsü belirlendi. Ankara'da ise Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi domuz gribi
nedeniyle 1 hafta tatil edildi.
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Ekim

2009

Türkiye'nin ilk dev akvaryumu Turkuazoo, ziyarete açıldı. Bayrampaşa'da sekiz bin metrekarelik alan üzerinde kurulan ve
yapımı Yeni Zelandalı bir şirket tarafından yaklaşık altı ayda tamamlanan akvaryumda, tatlı su, tuzlu su, okyanus balıkları ve
tropikal balıkların yanı sıra beş farklı köpekbalığı türü ve nesli tükenen orfoz da yer alıyor.
UEFA Avrupa Ligi F Grubu maçında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Dinamo Bükreş'i 4-1 mağlup etti.
CHP Genel Merkezi, Tunceli il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri ile Nazimiye ilçe teşkilatını görevden aldı.
İstanbul Barosu Başkanlığı, terör örgütü PKK üyelerinin teslimi sürecinde hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerinin
ihlal edildiğini savundu.
Bilge Köyü katliamı nedeniyle Mardin İl Jandarma Alay Komutanı Alaattin Katı'nın görevden alındığı iddialarına komutanlıktan
yalanlama.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal 8-9 Kasım tarihlerinde Irak'ı ziyaret edecek.
Doğan Yayın Holding A.Ş, bağlı ortaklıklarının, kendilerine tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak, “tarhiyat
sonrası uzlaşma” talebinde bulunduklarının öğrenildiğini bildirdi.
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ANKARA'nın Pursaklar İlçesi'nde geçen pazar günü düğünde havaya ateş ederek yakındaki apartmanın 5'inci katındaki evlerinin
balkonunda oynayan 3.5 yaşındaki Burçak Damla Üngör'ün ölümüne neden oldukları iddiasıyla 40 yaşındaki Hamdullah S. ile eşi
35 yaşındaki Naile S. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, Naile S.'nin eşine ait tabancayla rastgele havaya ateş ettiği ve bu
sırada Burçak'ı vurduğu ortaya çıktı.
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İstanbul Valisi Muammer Güler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da fırsat bilerek domuz gribine karşı dezenfekte çalışması
yapılmak üzere 30 Ekim Cuma günü kentteki okulların tatil edildiğini açıkladı. Böylece okullar dört gün süreyle eğitime ara
verecek.
DTP İstanbul İl Başkanlığı, demokratik açılıma destek vermek amacıyla 28 Ekim'de Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapacak olan 15
kişilik PKK grubunu şölenlerle karşılayacağını açıkladı. Vali Güler, Diyarbakır'da PKK'lıları karşılama törenlerinde yaşananların
benzerinin istanbul'da yaşanmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ise
"Avrupa'dan gelecek PKK'lılarla ilgili olarak yasal prosedür ne ise o uygulanacaktır" dedi.
AYDIN'ın Didim İlçesi'nden Yunanistan'ın Farmakosi (Eşek) Adası'na geçmek isteyen 17 kaçak ve onlara rehberlik eden 1
Türk'ün bulunduğu lastik bot, Taşburun Mevkii açıklarında battı.
Fırat Haber Ajansı, mahkeme kararı ile akşam saatlerinde kapatıldı. Kısa adı ANF olan Fırat Haber Ajansı'nın internet sitesi
www.firatnews.com erişime engellendi. Söz konusu siteye girmek isteyenleri, “Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin,
09.05.2008 tarih ve 2008/2815 numaralı ‘Koruma Tedbiri' kapsamında bu internet sitesi (firatnews.com) hakkında verdiği karar
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nca uygulanmaktadır” yazısı karşılıyor. ANF, daha çok terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah
Öcalan'ın avukatları aracılığı ile yaptığı konuşmaları yayınlaması ile tanınıyor. Ajans ayrıca, PKK'nın dağ kadrosu ile
gerçekleştirdiği röportajlar ile de bir çok kez gündeme gelmişti.
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Azerbaycan ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri arasında ateşkes bölgesinde çıkan çatışmada bir Azeri askerinin öldüğü bildirildi.
Başbakan Erdoğan, ''Güven bunalımı doğdu. Avrupa'dan gelecek PKK'lı grubun gelişi ertelendi'' dedi.
ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale amacıyla bölgeye su taşıyan askeri tanker şarampole
yuvarlandı. Kazada 2'si de 20 yaşında olan Hamit Kara ile Yusuf Pehlivan adlı askerler yaralandı.
Sakarya'nın Arifiye İlçesi'nde, oturan ve domuz gribi şüphesiyle Kocaeli Tıp Fakültesine kaldırılan bir ögrencide Domuz Gribine
rastlanılmasıyla Sakarya'da da Domuz Gribi' ortaya çıktı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı duyuruda, domuz gribi tespit edilen ve bir süredir tedavisi sürdürülen 29
yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 132 kişi öldü, 600 kişi yaralandı. İntihar saldırısında
Adalet Bakanlığı ve Vilayet binası hedef alındı. Bomba yüklü araçların patladığı an saniye saniye kameralar tarafından
görüntülendi. Bağdat'ta kentin üstünü kapkara bir duman kapladı.
KÜTAHYA'da sürücü belgesi olmayan 29 yaşındaki Nevin Topçu, kullandığı otomobille 5 yaşındaki kızı Zeynep Topçu'ya çarparak
ölümüne neden oldu.
Ankara Valisi Kemal Önal, “Domuz gribi virüsünün yayılmasını kontrol altında tutmak” amacıyla, Ankara'daki ilk ve orta dereceli
okullarda yarından (26.10.2009) itibaren, 7 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiğini kaydetti.

26
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Ülkemizin uluslararası arenada tanıtımı konusunda ciddi anlamda negatif etkisi ile bilinen 1978 yapımı Midnight Express
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(Geceyarısı Ekspresi) filminin yönetmeni Alan Parker, ABD'nin Hartford Courant gazetesine Türkiye ile ilgili ilginç açıklamalarda
bulundu. Allen Parker, "Pek çok ülke gezdim ama Türkiye'nin yeri bir başka. İstenmeyen adam ilan edilmiştim ama şimdi
çocuklarım tatillerini Türkiye'de geçiriyor" dedi.
DİYARBAKIR'da, 10 yaşındaki E.S. adlı kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 25 yaşındaki F.B., olay yerinde çevredekiler
tarafından linç edilmek istendi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “İrticayla Mücadele Eylem Planı”na ilişkin yeni gelişmelerle ilgili olarak “Temennim odur ki şu
andaki yazılanlar, çizilenler veya söylenenler doğru çıkmasın, yanlış çıksın. Böyle bir bedeli Türkiye Cumhuriyeti Devleti
kaldıramaz. Özellikle de Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir zan altında kalmasını da tabii hazmetmek kabul edilebilir gibi değil”
dedi.
Hazine Müsteşarlığı, yeni madeni paraların değiştirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Domuz gribi vakaları artıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, domuz gribi aşısıyla ilgili olarak, “Kimse aşı olmaya mecbur
değildir, ama bilimsel olarak, medyanın da gündeminde zaten, buradan takip ederek arzu eden bu aşıyı yaptırmalıdır, arzu
etmeyen yaptırmamalıdır” dedi.
Bingöl'ün Yedisu, Adaklı ve Kiğı üçgeninde sürdürülen arazi arama ve tarama faaliyetleri sırasında bir grup teröristle karşılaşıldı
‘YÜZYILIN definesi' olarak adlandırılan Elmalı Sikkeleri, 25 yıllık sürgün döneminin ardından ait olduğu topraklarda, Antalya
Müzesi'nde düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Antalya'nın Elmalı İlçesi'ne bağlı Bayındır Köyü'nde 18 Nisan 1984 tarihinde
gerçekleştirilen kaçak kazılar sonucunda bulunan 1900 gümüş sikkeyi kapsayan definenin Ankara'da bulunan Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'ndeki sürgünü sona erdi. 25 yıl önce Türkiye'den yurt dışına kaçırılan ve 1999 yılından itibaren Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan yüzyılın definesi, ait olduğu topraklara döndü.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bankasından sağlanan 322 milyon 150 bin dolar kredinin 200 milyon TL'lik kısmıyla 19
adet derenin daha ıslahını yapacak.
ZONGULDAK'ta, AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi Avukat Pelin Aydemir Erdem, ‘Kürt Açılımı Projesi'yle
memleketin düştüğü mevcut durumu kabullenemediğini belirterek partisinden istifa etti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devrilen askeri minibüsteki 1 uzman çavuş ile 2 er yaralandı.
Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Mısır'ın İsrail itirazı yüzünden, Kasım ayında İstanbul'da yapılması öngörülen Akdeniz
İçin Birlik bakanlar toplantısının ertelendiğini söyledi. 
Manisa'da domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki Yusuf Demirtaş öldü. Sağlık Bakanlığı, 8 kişinin tedavisinin
sürdüğünü ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
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İZMİR'in Seferhisar İlçesi'nde çobanlık yapan 47 yaşındaki Şahin Güner'in, Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde geçirdiği kazada beyin
ölümü gerçektikten sonra organlarını bağışladığı kızı 21 yaşındaki Damla Güner için başlattığı hukuk mücadelesi sonuçlandı.
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Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Damla'nın bulunduğu motoksikletin ehliyetsiz sürücüsü Cengizhan
Savur'a, ‘taksirle ölüme neden olmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ceza 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi.
Motokisletle çarpışan alkollü olduğu tesbit edilen taksi şoförü Hasan Özceylan'a da ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak'
suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. Onun cezası da 18 bin 200 TL para cezasına çevrildi. Karara tepki gösteren baba Şahin
Güner, “Bir canın değeri 30 bin lira mı? Böyle adalet olmaz” dedi. 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Demokratik Açılım çalışmalarının temel hususlarından biri ülkemizde demokrasinin standardını en
geniş anlamda yükseltmek. İnsan özgürlüğünü artırmak, bu alanda eksiklerimiz varsa onları gözden geçirmek ve demokrasimizi
daha da derinleştirmek” dedi. Atalay, “Bağımsız bir insan hakları oluşumu üzerinde çalıştıklarını” açıkladı.
Fransa'nın Bourgoin Jalieu kentinde oturan Mustafa A., henüz belirlenemeyen nedenle 7 ve 10 yaşındaki 2 oğlunu öldürdü, eşi
Sibel ise komşuları olan Türk aileye sığınarak canını zor kurtardı. 
Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri yeni yılda 5 kuruş artarak, 1 lira 15 kuruş olacak. Derleyenin notu: Harcaya, harcaya
bitiremesin! Adamla dalga geçiyorlar…
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Türkiye tüm farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, değerleriyle bir
bütündür. Bu ülkede yaşayan herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak eşit haklara sahiptir. Herkes gelecek korkusu
olmadan, insan gibi yaşama ve kendini geliştirme hakkına sahiptir. Türkiye, barış ve huzur ortamının pekişmesi için iyi niyetle
ve sabırla gayret gösterirken, terörle mücadelesini de en güçlü ve kararlı bir şekilde devam ettirecektir” dedi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile bir araya geldi.
ERZURUM'daki Veyisefendi Mahallesi'nde 54 yıllık 23 Temmuz İlköğretim Okulu bahçesine ‘Kadiri tarikatından'
Ahmet Özyapar ile eşi İzzet Özyapar için yaptırılan ve öğrencileri endişelendiren sembolik mezarlar kaldırıldı.
Geçen Ağustos ayında, adını Atatürk'ün Erzurum Kongresi'ni başlattığı 23 Temmuz tarihinden alan ilköğretim
okulunun bahçesine şeyh ve eşinin sembolik mezarları Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan izinle
İstanbul'da oturan torunları işdamı Yalçın Özyapar tarafından dikildi. Sembolik mezar taşları okulların eğitim ve
öğretime açıldığı gün öğrencilerin korkmasına neden oldu. Derleyenin notu: Yorumsuz, takdirini siz sayın okuyucuya
bırakıyorum.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül' ün verdiği 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunda Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı
Başbuğ'un samimi sohbeti dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “milliyetçi hareket mensuplarına yönelik tahrik arayışlarının başlatılacağına dair işaretler
alındığını” savunarak, parti teşkilatlarından tahriklere dikkat edilmesini, gerilim, tartışma ve çatışmadan kaçınılmasını istedi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, DTP'nin Demokratik Açılım sürecini tahrip ettiğini söyledi.
Domuz gribi bir can daha aldı. Domuz gribinden ölenlerin sayısı üçe yükseldi.
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İZMİR Birinci Kordon'da son zamanlarda Büyükşehir Belediyesi ile işletme sahipleri arasında, tenteler ve kaldırım işgalleri

730

yüzünden yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.
İSTANBUL Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan kanseri tedavisi gören ve son günlerinde solunum cihazına bağlı
olarak yaşatılan 22 yaşındaki Meryem Topçu'nun ailesi, eve götürmek istedikleri kızlarının, doktorların izin vermemesi üzerine
yaşam destek ünitesindeki fişini çekti. Doktorlar olayı yaklaşık 25 dakika sonra farkettiğinde Topçu'nun yaşamını yitirdiği
anlaşıldı. Polis, fişin bilinçli mi yoksa kaza sonucu mu çekildiğini araştırıyor.
Eylül ayına ait dış ticaret açığı rakamları açıklandı. Dış ticaret açığı yüzde 22,5 azalarak, 3,95 milyar dolar oldu.
Güne yüzde 2 primle güne başlayan IMKB 2. seansın hemen başında ABD'den gelen verinin de etkisiyle eksiye döndü. İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,52 oranında değer yitirdi. İMKB
Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 2.392,78 puan düşerek 47.184,71 puandan kapandı.
Marmara Denizi'ndeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani ile ortak bir vizyonu
paylaştıklarını belirterek, Orta Doğu'yu Araplar, Kürtler ve Türklerin yeniden birlikte inşa etmesinin ve cesaretli adımlar
atılmasının vakti geldiğini söyledi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'ne bağlı Büyüktatlı Beldesi'nin DP'li Belediye Başkanı Ali Bayram Köse, beldede bulunan
asbestli toprak nedeniyle son 15 yılda 250 kişinin kanser hastalığından hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Köse, kendisi ile 2
kardeşinin de kanser olduğunu söyledi.
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Demokrat Parti ve Anavatan Partisinin bütünleşme kongresinde, iki parti DP çatısı altında birleşti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yılbaşına kadar enerjiye zam yapılmayacağını ve elektrik faturalarındaki TRT
payının kaldırılacağını söyledi.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Koçyiğit Köyü'nde 27 yaşındaki Emrah Samur, PKK'lı teröristler tarafından Irak'a kaçırılarak
öldürüldü. Teröristler öldürdükleri Emrah Samur'un devlet yanlısı olduğunu iddia ederek cenazeyi de vermeyeceklerini ailesine
bildirdi.
Başbakan Recep Erdoğan açılışını yapacağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda konuştu. Erdoğan erken seçimle ilgili olarak,
"seçimin tarihi ne zamansa o zaman olacak" dedi.
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Turizm Dünyasının Oscarları” olarak kabul edilen 16. World Travel Awards ödülleri kapsamında, Rixos Premium Belek iki ödül
aldı. Otel ‘Türkiye'nin en iyi oteli” ve Türkiye'nin en iyi resort oteli” seçildi.
Esenyurt'ta ekip otosundan kaçan 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede başından vurularak şehit
olan polis memuru Halil Taşçı'ya arkadaşının silahından çıkan kurşunun isabet ettiği belirlendi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun
güney ve batısında yarın gece yarısına kadar sürecek kuvvetli yağış bekleniyor.
İMRALI Adası'nda çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın 8 mahkumla birlikte
kalacağı İmralı F Tipi Cezaevi'nin girişinde Atatürk büstü konuldu ve direklerde bayraklar asıldı.
Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal, Akyazı İlçesi'nde ortaya çıkartılan çeteyle ilgili operasyon öncesi bilgi sızdırdığı iddiasıyla
açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Gaziantepspor deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetten sonra açıklama yapan Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Çetin Sümer,
Diyarbakırspor'u ligden çekme kararı aldıklarını söyledi.
Domuz gribine 4. Kurban; Ankarada Gazi Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve bir hafta önce hastalandıktan sonra
aynı hastaneden evine gönderilen, daha sonra durumu ağırlaşınca bu kez Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edilen 28
yaşındaki Durmuş İlhan domuz gribinden öldü.
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MUĞLA'da hayırseverlerin ‘Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası' çerçevesinde okul ve derslik yaptırma yarışları sürüyor.
Hayırsever Kazım Yılmaz ise “Ömrüm oldukça Datça'da yeni okullar yaptırmaya devam edeceğim. Tüm kötülüklerin anası ve
kaynağı cahilliktir” dedi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 8 kişi yaralandı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'n Irak'a yapması planlanan ziyareti ertelendi.
BURSA Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Bursa Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 1 Ekim 2009
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tarihli başvurusunu değerlendirerek 6 Mayıs 2006'da aldığı kararı iptal etti. Kurul, Sarıalan ve Çobankaya bölgelerini, ‘az
yoğunluklu konaklama amaçlı kullanımlara olanak tanımak üzere', 1'inci derece doğal SİT alanı olmaktan çıkararak, 2'nci derece
doğal sit bölgesi olarak belirledi.
ADANA'da, okuldan eve dönen 10 yaşındaki Ece Erboğa, pitbull saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Bazı ülkeler ahde vefa göstermemektedir. Büyük ülkeler birkaç sene önce attıkları imzalara
uymamaktadır. Bu büyük ülkelere yakışmamaktadır” dedi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında maktu ÖTV tutarlarını enflasyon oranında güncelleyeceklerini belirterek, zam
sinyali verdi. Şimşek'in açıklamalarına göre, geçtiğimiz yaz aylarında vergisi arttırılan tütün, yeni yılda bir artış daha yaşayacak.
Sigara fiyatları otomatik olarak zamlanacak. Şimşek ÖTV tutarlarında yapacakları artış sayesinde KDV gelirlerinde 970 milyon
liralık ek artış olacağını açıkladı.
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MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Ortakent- Yahşi Beldesi'nde bir pansiyon odasında sağlıksız koşullarda para karşılığı
barındırılan 8 yaşlı, Muğla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarılarak Muğla Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlıların üzerinde bulunan para ve kıymetli eşyaların da alındığı ortaya çıktı. Vali Ahmet Altıparmak,
soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
İstanbul Valisi Muammer Güler, 8 erişkinde daha domuz gribine rastlandığını ve gribin ilk görüldüğü günden beri İstanbul'da
456 pozitif vaka belirlendiğini bildirdi. Vali Güler, vatandaşları hastalıktan korunmak için aldıkları dezenfektan maddeler
konusunda da uyardı.
“İrticayla Mücadele Eylem Planı” olduğu öne sürülen belgede imzası olduğu iddia edilen Albay Dursun Çiçek'e henüz bir tebligat
gönderilmediği belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayında tüketici
fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 2,41, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,28 arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllı
verilerine göre, Ekim ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 5,08, ÜFE'de yüzde 0,19 arttı. Yılın 10 ayında TÜFE yüzde
4,64, ÜFE yüzde 3,90 oranında artış gösterdi. Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici
fiyatlarında yüzde 6,95, üretici fiyatlarında yüzde 2,20 düzeyinde gerçekleşti.
ABD Başkanı Barack Obama, Washington'da temaslarda bulunan Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Beyaz Saray'da bir
görüşme yaptı.
Suudi Arabistan'da temyiz mahkemesi, çocuklara tecavüz etmek ve bir çocuğu çölde ölüme terk etmekten suçlu
bulunan mahkum hakkında verilen başı vurulduktan sonra çarmıha gerilme cezasını onayladı. Derleyenin notu:
Çağdışı mı? Hayır, bu tür suçlara ibreti alem için gerekli bir ceza!!!
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İsrail'in, Akdeniz'de, Güney Kıbrıs yakınlarında el koyduğu, Antigua bayraklı şilebin yüzlerce ton silah ve mühimmat taşıdığı
belirtilirken, İsrail'in devlet televizyonu Kanal 1'de yayınlanan haberde, konteynerlerin İran'ın Bender Abbas limanından bir İran
gemisine yüklendiğini ve Mısır'da yükü boşaltılıp, ikinci gemiye aktarıldığı ifade etti.
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Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı ekiplerce Atatürk Havalimanı'nda operasyon yapıldı. Operasyonda yurda kaçak
yollarla sokulmaya çalısan binlerce cinsel içerikli hap ele geçirildi.
Adli Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu, Elbistan Cezaevi'nde yatan terör örgütü üyesi kanser hastası Güler Zere'nin sağlık
durumu nedeniyle af kapsamında olduğuna karar verdi.
YURT dışına çıkma yasağı bulunurken eşi ve çocuklarıyla kaçtığı Fransa'da sığınma talebinde bulunan Genç Parti eski lideri Cem
Uzan, Pamukova'daki çiftlik baskınından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
DOĞAN Holding yazılı açıklama yaparak, yargının verdiği takpsizlik kararına rağmen atılan iftiraların bir kısım medya tarafından
gündemde tutularak grubun yıpratılmaya ve yargının etki altında bırakmaya çalıştığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, emniyet müdürleri Murat Nemutlu ve Mustafa Ayar ile Sakarya Emniyet Müdürü
Faruk Ünsal açığa alındı.
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Afrika kıtası, Etiyopya'da oluşmaya başlayan devasa bir çatlakla ikiye bölünmeye başladı. Uzmanlar hızla büyüyen bu çatlağın
yeni bir okyanusun habercisi olduğunu söyledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'ya bir mektup göndererek,
Yunanistan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde geliştirilmeye çaba gösterilen ilişkilerin, bölgesel barış ve istikrara da olumlu
etkileri olacağını bildirdi.
Ankara Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Daire Başkanlığı'nda bir hakim ve 3
bilirkişi inceleme yapıyor. Uzmanlar usulsüz dinleme iddialarını araştırıyor.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile bir araya geldi.
Acıbadem Bursa Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaya Aksoy, silahlı saldırıya uğradıktan sonra hastanelerinde tedavi altına alınan
eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.
BODRUM'un yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan içinde 19 kaçağın bulunduğu tekne, Turgutreis açıklarında battı.
12 kaçağın kurtulduğu olayda 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 3 kaçak ise kayboldu. Sahil güvenlik kayıp kaçakların bulunması için arama
ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
PENDİK'te, manav Hüseyin Erden (50), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Fikriye Erden (38) ile çocukları Ezgi (13) ve Melih'i
(11) bıçakla öldürdükten sonra intihar etmek istedi. Bıçakla kendisini de yaralayan Hüseyin Erden hastaneye kaldırıldı.
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ANTALYA Fener Parkı'ndaki henüz kimliği belirlenemeyen 40- 45 yaşlarındaki bir kadın, ‘Kızım sana geliyorum' diye bağırıp 40
metre yükseklikteki falezlerden atlayarak yaşamına son verdi. Derleyenin notu: İnsan düşünen ve his eden bir varlık, hiç kimse
durup dururken ölüme atlamaz! Bu kadın mutlaka yapmayı düşündüğünü bir şekilde dışa vurdu, vurdu ama ne ailesi ne toplum
bu sesiz çığlıkları anladı. 
Yüzyılın en büyük deneyini bir kuşun düşürdüğü ekmek kırıntısı durdurdu. Yüzyılın en büyük deneyinin gerçekleştirileceği
CERN'de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)'nın içine ekmek parçası kaçtığı için, bazı bölümlerinin aşırı ısınma sonucu bozulduğu
açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, domuz gribinden ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.
Kadıköy İskele Meydanı'nda 8 Kasımda düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar tüm
yollar trafiğe kapatılacak.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Öğretmen Evi Müdürü Cengiz Genç, kimliği belirsiz kişilerce dövülerek hastanelik edildi. Polis olayla
ilgili soruşturma başlattı.
Washington, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in ziyareti ve İran ile yapılan iş anlaşmaları konusunda uyardı.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “Demokratik Açılım”ın birinci kısmının demokrasinin standardını yüceltmek, ülkede demokratik
sistemi derinleştirmek, ikinci ayağının ise terörü sonlandırmak ve kardeşliği yeniden kurmak olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Karanlık ilişkiler içindeki şahısların, kazançlarının kaynağını açıklayamayan kişilerin, yabancı
ülkelerle ticaretin de üstünde özel ve kuşkulu bir yakınlaşma ve işbirliği geliştirenlerin, Milliyetçi Hareket Partisinde hangi
seviyede olursa olsun asla yerlerinin olmayacağını” bildirdi.
Fransa, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bir çalışma grubu kurulmasın önerdi.
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Barakada yaşıyordu. Muğla'nın Milas İlçesi'nde oturan Kore gazisi Muharrem Topçu (80), terk edilmiş bir restoranın baraka
benzeri bölümünde ölü bulundu. Kimsesiz Kore gazisinin üç gün önce yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Bir deri bir kemik kalan
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gazinin, açlıktan, takatsiz kaldığı için ölmüş olabileceği belirtildi. Milas- Bodrum Karayolu'nun 3. kilometresindeki terk edilmiş bir
restoranın baraka benzeri kısmında yaşamını sürdüren Kore gazisi Muharrem Topçu, günlerdir maaşını almaya gitmeyince
arkadaşları eve giderek buldu. 
İZFAŞ'ın, ODD'nin desteğiyle gerçekleştirdiği İzmir Autoshow 2009 Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Fuarı, Uluslararası İzmir
Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle kapılarını otomobil severlere açtı.
DEMOKRATİK Toplum Partisi (DTP), Hakkari'de "Batı illerinde yaşayan Kürtlere yönelik sürdürülen baskı, ırkçı ve şoven
politikalara karşı barış yürüyüşü" düzenledi. Yapılan basın açıklamasını ardından aralarında çocukları da bulunduğu 30 kişilik bir
grup, olayların çıkmasına neden oldu. MOBESE kameraları taşlayarak yola barikat kuran grubu, polis gaz bombası kullanarak
dağıttı.
ŞIRNAK'ın İdil İlçesi yakınlarında köylere yolcu götüren midibüs virajı alamayarak şarampole yuvarlandı, kazada ilk
belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, ‘irtica ile mücadele eylem planı' belgesindeki ıslak imza
konusunda kamuoyunu tatmin edecek soruşturmanın yapılması gerektiğini belirtti.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 71. yıl dönümünde son yolculuğunu anlatan 150 eşsiz fotoğraf karesi,
Anadolu Ajansı tarafından, “Dolmabahçe'den Anıtkabir'e” adlı fotoğraf galerisinde izlenime sunulmaya başladı.
AK Parti ve MHP arasındaki kavga gittikçe büyüyor. AK Parti bugün yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'ye "Öncelikle belirtmek
isteriz ki, bu dil ve üslup sağlıklı ve kendisiyle barışık bir ruh halinin yansıması değildir." dedi.
Psikolojik harp için kurulduğu iddia edilen internet sitelerinin, ‘Başbakanlığın ilgili plan ve direktifleri çerçevesinde' izlendiğini
açıklayan Genelkurmay, internet sitesinden yaptığı açıklamada bu direktifin 2000 yılında verildiğini duyurdu.
8

Kasım

2009

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir süren domuz gribi aşısı tartışmalarına son noktayı koydu. Erdoğan, bir televizyon
kanalında katıldığı programda, bugüne kadar 500 milyon liraya ithal edilen aşılarla ilgili olarak çok kritik bir açıklama yaptı ve
ABD'deki aşılarla bizdekilerin farklı olduğunu söyledi. Erdoğan'ın bu sözü üzerine 'peki bu aşıları kim ithal etti?' sorusu gündeme
geldi. Gözler şimdi Sağlık Bakanı'ndan gelecek açıklamada... İşte Başbakan Erdoğan'ın, İrtica ile Eylem Planı'ndan demokratik
açılıma, tartışılan El Beşir ziyaretinden domuz gribine kadar gündeme ilişkin bir çok konuda yaptığı açıklamaları:
10 KASIM MATEM GÜNÜ DEĞİL
İrtica ile Mücadele Eylem Planı'yla ilgili Orgeneral İlker Başbuğ'la aralarında güven sorunu olmadığını söyleyen Erdoğan, TSK'nın
“Belgeyi 3 kez istedik, fotokopisi geldi” açıklamasına “Asker Yargı, Adli Tıp Raporu'nu esas almalı. Kilidi ıslak imza çözecek”
yanıtını verdi.
Başbakan Erdoğan, 10 Kasım'ın matem günü olmadığını ve demokratik açılımın TBMM'de 10 Kasım'da görüşülecek olmasının
Atatürk'ün anlayışına uygun olduğunu belirtti.
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AÇILIMDA DTP'NİN ROLÜ
- Bir defa siz bir legal örgüt olduğunu bilmelisiniz. Biz illegal bir şahsı hiçbir zaman muhatap almayız. DTP Türkiye partisi
olmalıdır. Belli bir bölgenin partisi olmaktan çıkmalıdır. Türkiye'de 80 vilayetten milletvekili çıkarmış bir AK Parti, bununla biz bir
şeyi ortaya koyuyoruz, AK Parti Türkiye'nin partisi.
- Fakat DTP, PKK'yla bu iletişimi sürdürüyor. Ama onlara demokratikleşme sürecine katkı sağlamak yok, tam aksine İmralı'yı
muhatap alsınlar. Böyle şey olur mu? Nasıl konuşulur? Böyle saçmalık olur mu? Bunu söylemek onların nerede olduğunu
gösteriyor.
- Biz terörle mücadele asla taviz vermeyeceğiz. Ama ne var? Bu işin sadece güvenlik boyutu yok. Bunun psikolojik, ekonomik,
sosyolojik boyutu var.
"DARFUR'DA SOYKIRIM TESPİT EDEMEDİK"
- Bir kere davet bizim davetimiz değil, İslam Konferansı Örgütü'nün daveti. Ben Darfur'a da gittim. Orada böyle bir soykırım
tespitini biz yapamadık. Afrika ülkeleri de buna katılmıyorlar. Şu anda BM'nin de Türkiye'ye yönelik herhangi bir yazısı yok.
- Bunlar tabi medyada çok farklı şekilde yer alıyor. Ama Gazze durumu çok çok farklı. Burada 1500 insan öldürülmüş, fosfor
bombaları kullanılmış, 5000 insan yaralanmış. Ben Darfur'a giderken öbür taraftan ben Gürcistan'da da en aktif rolü oynadım,
çözüm için gayret sarf ettim. Biz sıkıntılı bölgelere aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz.
- Yardım kararının üzerinden 9 ay geçti ama hala yardım yapılmadı. Oradaki okul hastanedeki yıkımlar aynı şekilde
durmaktadır. Gıda ve ilaç konusunda içeriye çok zor yardım girebiliyor. Durum içler acısı devam ediyor. Bir Müslüman soykırım
yapamaz. Varsa böyle bir şey rahatlıkla söyleriz. Türkiye'nin bu noktada özgüveni var ve bu konudaki rahatlığımızı Ban Ki
Moon'a da açıkladım.
İŞSİZLİKLE MÜCADELE
- Türkiye işsizlikte Avrupa, Uzakdoğu ülkeleriyle müzakere edilirse iyi bir noktada. İspanya'da işsizlik 19. ABD'ye bakıyorsunuz
yüzde 9'a ulaştı. Japonya'ya bakıyorsunuz 9.
- Şimdi yeni bir şeyimiz var, son çeyrekte büyüme tekrar başlıyor. Önümüzdeki yıl ise, biz ABD'nin yakaladığını yakalayacağız.
- Şimdi işsizlikte bizim bir handikabımız var. Artık Türkiye teknoloji bir istihdama gidiyor. Bunun için emekte kalite arıyor,
maliyeti düşürecek teknolojik yatırımlar artıyor. Bu da istihdamı zorlaştırıyor. Onun için çok daha yoğun bir şekilde onu devam
ettireceğiz. Çok farklı alanlar yaratmanın gayreti içerisinde olacağız. Eğitim ve hizmet sektörü. Hizmet sektörünü artırırsak
buradaki istihdam çok daha fazla olacaktır.
- Turizmde atılmış adımlar bunun örneğidir. 7 yıl önce Türkiye'ye gelen turist sayısı 1
milyonken, şimdi 26 milyon turiste çıktı.
“10 BİN KADROLU ÖĞRETMEN”
- Bizim personel alımında kamu olarak yüzde 50 gibi hep eğitime ayırıyoruz. Çünkü birinci derecede onu halletmemiz gerekiyor.
İki ay kadar önce biz 15 bin öğretmen alımı yaptık. Bunun 10 bini sözleşmeli, 5 bini kadroluydu. Bu ay içerisinde de 10 bin
kadro alacağız. Bunlar tamamen bilgisayar ortamında yapılıyor.
- Bizi üzen bir şey de budur. “Efendim bunlar kadrolaşma yapıyor” bilgisayarla kadrolaşma mı oluyor? Şurada 3 ayda 25 bin
öğretmen göreve gitmiş olacak.
- Enflasyon altında ne işçimizi ne memurumuzu bırakmadık. Kepçeyle alıp kaşıkla vermedik. Anlaşmayı yaptık, eğer enflasyon
daha yüksek çıkarsa aradaki farkı öderiz. Bugüne kadar bunu yaptık, ödedik.
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- Bir anne özürlü çocuğuna bakıyor, biz ona asgari ücret kadar ücret veriyoruz.
“İMKANI OLMAYANLARA KONUT”
- İmkan olsa biz bu rakamları daha da artırırız. Dünya nasıl bir süreci yaşıyor ortada. Gelirken bir şey söyledik, biz ne aldatan
olacağız, ne de aldatan olacağız.
- Yoksulluk oranı 7 yılla bugünü kıyaslarsak ciddi şekilde düşmüştür. Biz devletin sosyal boyutunu öne çıkardık. Şu anda
yaklaşık 400 bin konut inşaatımız oldu bunların 300 binini sahiplerine tespit ettik, kâr yok. Peşinat yüzde 10 – 15.
- Şimdi yeni bir proje içindeyiz. Bunları biz hiçbir geliri imkanı olmayanlar için yapıyoruz. Peşinat yok, bunlara aynı zamanda da
iş temin edeceğiz. İşe başladıktan sonra 100 lirasını ödemeye başlayacak. Bu adımları da atmış vaziyetteyiz.
DOMUZ GRİBİ AŞISI
- Ben bakanımla daha önce bu konuları görüştüm. Grup toplantısına giderken, bakanın yaptığı bir açıklamayı arkadaşlarım bana
getirdiler. Orada siyasilerin de olması gerekir gibi bir açıklaması oldu. Ben kendisine daha önce söyledim. Bu yine söylenince,
böyle bir şeyi ben yine doğru bulmuyorum.
- Belirli bir risk yaşı ilan edilmiş. Ben bu işin ehli olan yani tıptaki insanlar bunu bu şekilde teslim ettikten sonra, ben bunların
söyledikleri yanlıştır iddiası içine giremem.
- Olay bir aslında bünyenin bir işe tahammülü olabilir. Ben kendi kararımı daha önce vermiştim. Benim buradaki isteğim,
ağırlıklı olarak bu aşının yan etkilerini anlatmasını istemiştim. Her şeyi anlat.
- Ama anlattıktan sonra da faydası zararından daha fazladır ilkesinden hareketle, en azından çocuklarla ilgili ebeveyn istiyorsa
aşı yaptırsın ve bu konuda ebeveynleri özellikle bu süreci yakın takibe almalarını isteyelim.
- Bazı ülkeler bu işe karşı olduklarını söylüyorlar. ABD'nin kullandığı aşılarda farklı şeyler olduğu, bize gelende farklı şeyler
olduğu belirtiliyor. Zorlayıcı asla olmamalıyız. Yan etkileri ve faydaları anlatılmalı ve önüne gelen istediği gibi konuşmamalı.
Turkcell Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Diyarbakırspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenmesini bildi.
Ankara 5'inci Aile Mahkemesi Hâkimi Sebahattin Ali Erdem, sadece kızlık soyadını kullanmak için dava açan evli Dr. Başak
Çalı'nın isteğini haklı buldu. Çalı, “Kendimin olan şeyi almak için dava açmak yine de acı verici” dedi.
Devletin resmi verileri, memurların bu yıl enflasyonun üzerinde maaş artışı aldığını, kamu işçilerinin ise enflasyona yenik
düştüğünü ortaya koydu.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Muhammed El Baradey, İran'ın elindeki düşük ölçekte zenginleştirilmiş
uranyumun Türkiye'ye gönderilmesi önerisinde bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı banka şubesinde zimmetine 19,5 milyon TL geçirdiği iddia
edilen S.C'nin (45), Cumhuriyet Savcılığına teslim olduğu bildirildi.
MHP'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde, Devlet Bahçeli 1171 delegenin oyunu alarak yeniden MHP Genel Başkanı seçildi.
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Yaklaşık bir ay arayla, Türkiye'nin iki büyük siyasi partisi, kongresini yaptı. Ancak fark, bakış açısı, yaklaşım o kadar farklıydı ki.
AK Parti Kongresi 3 Ekim'de, tam bir “düğün” havasında yapıldı. MHP'nin bugün yapılan 9. Kongresi'nde ise “ölüm” teması
ağırlıklıydı.
ULUSLARARASI Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in, Türkiye'ye
gelmiyor.
İçinde 25'e yakın kişinin bulunduğu Çeşme Kanarya - Zeytinburnu Metro hattında çalışan İETT otobüsü Kanarya Mezarlığı
yakınındaki Papatya Durağı'na yolcu indirmek için yanaştığı esnada 6 kişi olduğu iddia edilen bir grubun molotoflu saldırısına
uğradı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olması için karar aldı.
KAMUOYUNDA "Kaos Planı", "AK Parti ve Fethullah Gülen'i Bitirme Planı" olarak bilinen İrtica ile Mücadale Eylem Planı başlıklı
belge ile ilgili yürütülen soruşturmada 8 asker daha ifade verdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta Türkiye turuna çıkıyor.
ARTVİN'in Hopa İlçesi'nde bir öğrencide domuz gribi virüsü tespit edildiği gerekçesiyle ilçe genelindeki eğitim kurumlarında
eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi.
Mahkemeye sevk edilen Aydınlık Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ve Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya tutuklandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında, 2004 yılında gerçekleştiği öne sürülen
telefon görüşmesi kaydının dergi ve televizyon kanalında yayımlanmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Aydınlık Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ile Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya bugün saat 10.00 sıralarında adliyeye
götürülmüştü. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedilen Deniz Yıldırım ve Ufuk Akkaya, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve
KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasındaki telefon görüşmesini yasadışı yollardan elde edilip yayınlanması ve örgüt
üyeliği” suçlarından tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, Adalet Bakanlığı'nın kendisi hakkındaki ihraç isteminin zamanlamasının anlamlı olduğunu söyledi
ve “Bana yöneltilen suçlamalarda neden Cumhuriyet Mitinglerine katıldığım soruluyor. Bir Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet
Mitingine katılmayacakta nereye katılacak. Cumhuriyet Savcısı olarak cemaat toplantılarına mı katılsaydım?” dedi. Eminağaoğlu
ayrıca konuya ilişkin kendisine herhangi bir tabligatın da yapılmadığını da ifade etti.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 71. yıldönümünde tüm yurtta anıldı...
Türkiye saatler 09:05'i gösterdiğinde vatandaşlar saygı duruşunda bulundu... Samsun'da ise elinde yük torbası olan bir genç,
siren seslerini duyar duymaz, torbasını yere değil sırtına koyarak Atatürk'e saygı duruşunda bulundu...
CHP parti grubu toplanıyor. Toplantıda, CHP Lideri Deniz Baykal gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. İşte
konuşmasından satır başları:
DOMUZ GRİBİ
- Başbakan aşılanmıyorsa niye isteyen aşılansın. Herkesin aşılanması devlet politikası ise ona sen öncülük yapacaksın. Sen
olmayabilirsin, ama olunması gerektiğini söyleyeceksin.
- Herkes kendi kararını alacaksa sana ne ihtiyaç var bu ülkede? Virüsleri aşıları millet izleyecek, ona göre herkes kendi çaresini
uygulayacak. Böyle bir anlayış var mı?
- Bu aşıdır, tıbbın gereğidir diyeceksin. Şimdi ne oldu? Eldeki aşılar bile tamamen kullanılamadı. Ne olacak? 500 trilyon para
harcadık. Yani işin parası bir yana, GDO üstünden para kazananlar kimlerdir bu ülkede soruyorum.
- Milletin sağlığını ve Türkiye'nin tarımını yok sayarak, kendi dünyasını geliştirenler kimlerdir?
- Bu aşı ithalatı kimleri zengin etmiştir? Kimler bu aşı işini Türkiye'ye belki de abartarak, bir panik yaratarak, Türkiye'nin
turizmine zarar vererek bunu kimler yapmıştır? Bunu bize söyleyiverin?
-Ucu açık, gerçeği ifade etmekten uzak duran, çarpıtarak söyleyen, temennilerini ifade etmekle yetinip bu temenniyi paylaşıyor
musun, paylaşmıyor musun diyerek insanları teslim almaya çalışma. Bu tutarsızlıklar ortaya çıktı. Şimdi bakalım bugün ne ifşa
edecekler.
-Bugün içişleri bakanı niyetini temennilerini kimlerle görüşeceğini söyleyecek. Ne yapacağını söyle. Hayır yarın görüşeceğiz?
Sen her şeyi ortaya koyacaksın, biz öğreneceğiz, yarın konuşacağız. Bu ne biçim kaçak güreşme?
-Son günlerde birbiri ardından bu iktidarın yönetme kabiliyetini, Türkiye'yi doğru dürüst yönetme kabiliyetini tamamen
kaybettiğini iki olayda görmüş olduk.
-Birkaç yönetim fiyaskosuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Son haftada birden bire ortaya çıkan olaylar. Nedir bunlar önce bir
GDO konusu yine millete karşı gizli, perde arkası hazırlıklar ve milletin güvenini çok ciddi şekilde sarsan, ne olduğu dahi tam
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ortaya çıkarılamamış olan bir tablo.
-Bu bir tarafsız bağımsız bilimsel kurulun kararıyla bunlar ithal edilecek denilmiştir. Ama kurulun tarafsız ve bağımsız olmadığı,
çoğunun devlet memurlarından oluştuğu ortaya çıkmıştır. bu ciddi bir tuzaktır. Tuzak kurdular, bir yandan demokrasiyi
ağızlarından düşürmezken, bir yandan millete haber vermeden bunlar karara bağlarlar. Ülke dağınıklık manzarasıyla karşı
karşıyadır.
Derken bir de El Beşir olayı çıktı.
- Daha önce geldiler, bizimkiler gitti, bir muhabbettir gidiyor. Şimdi tekrar El Beşir'i Türkiye'ye çağırdılar. Tabi dünya ne oluyor
dediler? Uluslar arası bir anlayış var. 200 binin üzerinde sivil vatandaşını katletti diye ciddi bir iddia var. 2 milyon kişiyi evinden
etti diye ciddi bir iddia var.
- Bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Büyük mücadeleler verildi, büyük engeller yaşandı. Bunlar savaşta yaşanmadı sadece,
savaştan sonra çok büyük mücadeleler ortaya çıktı. Dışarıdan ç isyanlar teşvik edildi. Ayaklanmalar yapıldı, kışkırtmalar yapıldı.
Bütün bunları milletçe aşmaya başardık.
- Önemli nokta şudur. Belki ilk kez Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğumuz ve bu çok başarılı cumhuriyet tablosuna karşı, ülkenin
içinden geride bıraktığımız dönemde engellerin çıktığını görmüştük. İçerden birilerinin kullanıldığını biliyorduk. Ama şimdiye
kadar cumhuriyete karşı iktidarın himayesinde ortaya çıktığına tanık olmamıştı.
- İktidar daima cumhuriyet düşüncesinin yanına yer almıştır. Atatürk yaşarken de ayrıldıktan sonra da öyle olmuştur. İnönü,
Menderes, Demirel zamanında da öyle olmuştur. Ama şimdi ilk kez cumhuriyete karşı bir tertibin iktidar tarafından planlanarak
konulduğunu görüyoruz.
- Bu gerçeği unutmamalıyız. Bizim karşımıza demokrasiyi geliştiriyoruz diye geliyorlar. Bu bazı temel değerlerin, ortak
anlayışların belli ortamlarda en çok istismar edilen, en çok kötüye kullanılan kavramlar olarak ortaya çıkar.
- Dünyada yaşanan acıların büyük bir kısmı din adına yaşanıyor. Barış adına en utanç verici savaşların gerçekleştiğini biliyoruz.
- Kadınlara oy hakkını, seçme seçilme hakkını verenler, Türkiye'de herkesin eğitim hakkını sağlamak için en zor koşullarda
mücadelelerini gerçekleştirenler, bunlar demokrat değil, basını sindirenler, 70 bin kişinin telefonunu dinleyenler, yargıyı baskı
altına alanlar, medya kuruluşlarını sindirenler demokrat. Niye, çünkü cumhuriyete karşı mücadeleye öncülük yapıyor.
BU TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ
- Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Bunlar gün olacak demokrasiden söz edecekler, sonra demokrasi bizim için bir tramvaydır.
İnançlarım gerekirse papaz elbisesi bile giyerim derler. Onların hesaplarına göre, hukukumuzu tanzim edeceğiz, bunlara teslim
olacağız, sonra da Türkiye özgür olacak var mı öyle bir şey?
- Türkiye'den saklanan bir tuzak kurulmuştur. Öğleden sonra müzakerelere başlayacağız, hükümetin neyi önerdiği belli değildir.
hiçbirimiz için hiçbir şey belli değildir. kimden neyi saklıyorsunuz? Niçin çıkıp, kendine güvenen insanlar olarak şunu şunu
yapacağız diyemiyorsunuz? Gizli gizli o köşede bir yönetmelik, burada bir YÖK kararı, bir kararname ne yapmaya çalışıyorsun,
çık erkekçe söyle.
- Bu gizlilik çok anlamlıdır ve rastlantı değildir. ne yapacaksınız? Sizleri dinleyeceğiz bakacağız. Ama vakit geliyor, takvim kısıtlı,
hemen yapmamız lazım. Hemen yapmamız lazımsa ne anlatacaksın?
- Bir paketin var mı? Hayır. Ne var? Ucu açık bir müzakere. Ucu açık müzakere sizi biri çağırırsa bir dakika durun diyeceksiniz.
- AB dedi ki ucu açık müzakere yapacağız. Şimdi anlaşıldı niye ucu açık müzakere diyorlar. Konuşulmayacak konu yok, neyi
konuşacağımı söylemeye mezun değilim. Anaların gözyaşı dinsin dediler, anaların gözyaşlarına sebep olanları kahraman gibi
sınırda karşıladılar.
- Türkiye NATO'nun üyesi, AB ile tam üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülke, yakışıyor mu diye tepkiler çıktı. ,
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-Dış politika anlayışı Türkiye'ye ne kazandırdı. Türkiye istediğini yapar yolundan caydıramazsın bunu mu gösterdiniz? Tam
tersine.
- Hem onların lafını uygulamak durumunda kaldın, hemde kendi zihniyetini uygulamak zorunda kaldın. Bunlar birbiri ardına
ortaya çıkan yönetim zafiyetleri.
- Önce basını sindirmeyi başardı. Basını sindirmiştir. Bu temel bir gerçektir, en çok demokrasi sözünün edildiği ortamda, ciddi
bir muhalefet basınının etkili olmaktan çıktığı bir ülke durumuna düşmüştür. Muhalefet basını sindirilmiştir, hükümet bunu
başarmıştır. Kısmet devletin parasıyla, imtiyazlar sağladığı, imkânlar sağladığı, yakın iş adamlarının desteğiyle, medyanın
yarısından fazlasını satın almıştır. Türkiye'nin önemli bir grubunu, damadının şirketine satın aldırılmıştır.
- Sonra diş geçiremediği, giderek ürkmeye başlamış, yoluna destek verir havaya girmiş olduğu halde bir medya grubunu tam
talimatım altında çalışmıyorsun diye 4-5 milyar dolarlık bir vergi zulmünün kurbanı haline getirmiştir.
- Türkiye'de medya yazamaz söyleyemez hale gelmiştir. Demokratik özgür bir basın ortamında acaba bu konular sessizce
geliştirilir miydi?
- Ayamama taştı, 40 kadar vatandaşımız öldü. Ayamama'nın geçtiği bölge, çöp toplama alanı ile atık su arınma tesisinin
yapılacağı yer olarak ayrılmış, bu şekliyle 6 aralık 1996'ya kadar devam etmiş. Ondan sonra belediye başkanı Erdoğan, çöp
toplama alanının yerini değiştirmiş ticaret alanı olarak onaylamıştır. 96'da yapılmış köklü bir imar planı ve TIR parkı yapılmıştır,
kimin imzasıyla Erdoğan'ın.
- Bu yazılamayabiliyor işte Türkiye'de.
- Bir örnek. Hep telefon kayıtları yayınlanıyor. Herkes işine geleni yayınlıyor. Tek taraflı psikolojik itilaflaştırma çalışmaları.
- Nedir?
- Mesela yine başbakan'ın iş adamı arkadaşı ve çocuklarıonın ABD'deki eğitimi üstlenmiş olan Remzi Gür'e kızına para
göndermesini söylüyor, ne kadar diye soruluyor, 20-30 gönder işte deniliyor. Bunlar olacak, kimse yazmayacak, duyduğumuz
zaman da sesimizi çıkarmayacağız.
- Yine başbakan'ın KKTC Başbakanı ile o zamanki başbakan'ı ile bir telefon konuşması deşifre edildi.
- Türkiye'nin Başbakan'ı, KKTC'nin Cumhurbaşkanı'na tezgah kuruyor.
- O başbakan ile birlikte tezgah kuruyorlar. Rumlar korumuyor, Yunanlılar korumuyor, Denktaş'a karşı tezgahı Türkiye
Cumhuriyeti'nin Başbakan'ı kuruyor, onu bitireceğiz diyor.
- Yargıyı sindirme işini henüz tamamlayamadı, ama çok büyük yol aldı. İstanbul'da bir bayan hakim şehitlerden kelle diye
bahsetti diye bir şehidin ailesinin başvurusu üzerine, başbakan'ı 3 kuruş ceza ödemeye mahkum etmiştir. Kadıncağıza
çektirilmeyen çile kalmadı, hakkında soruşturmalar v.s
- Dün ortaya çıkıyor ki Sincan'da bir hakim var, Cumhurbaşkanı'nın haklı olarak dokunulmazlığı olmadığını, Cumhurbaşkanı'nın
suç işlediği zaman yargılanabileceğini düşünerek bir hukuki mütalaa harekete geçmişti şimdi meslekten ihraç için Adalet
Bakanlığı düğmeye basmıştır.
- Türkiye'de bir anayasal çatışma yaşanıyor. Türkiye'de yaşanan olay YARSAV olayı değildir, Sincan ağır ceza'daki olay değildir,
Ergenekon'da üzerimde baskı var diyen, davadan çekilen hakimin şahsi olayı değildir.
- Sistematik bir olay var, bu olay bir anayasal çatışma olayıdır. Bu olayın temelinde, hükümetin AKP'nin laikliğe karşı eylemlerin
odak noktası olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar var. Mahkeme bir tespit yaptı, dedi ki bu iktidar laikliğe karşı
eylemlerin odağındadır. Şimdi bunların ne anlama geldiği yavaş yavaş yaşanıyor.
- Ne oldu? Olmaz dedi, kesinlikle benimsemedi, gereğini yapmadı. Hesaplaşmaya başladı, basının yargının sindirilmesi
arkasında olan budur.
- Genelkurmay adına 2 gün önce açıklama yapıldı. 3 kez bu orjinal belgeyi istedik vermediler diyorlar. Ciddi bir devlet
düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Bir davayı yürütme yetkisiyle etkin bir organ, devletin bir merciinde belge istiyor. O belge
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ona verilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Başbakan bunu uzatmayın diyor. Adli Tıp rapor verdi diyor.
- Ankara'da bir mahkeme bu davayı götürüyor. Mahkeme diyor ki bu belgeyi görüp inceleyeceğim. Görmeden yetki veremezler
buna hakları yok. Eğer böyleyse hak yok hukuk yok demektir.
- Akıl alır gibi değil. Böyle bir şey kabul değil. Bu meseleyi kim karara bağlamış. İstanbul Adli Tıp. Adli tıp ne demiş, nasıl
oluşmuş. Aldığı karar ne anlama gelmektedir. Bu kurul nasıl oluşmuş. Bu raporun altında 3 imza var.
- Tutarsız iddialar, karalamalar yürütülmek isteniyor. Danıştay cinayeti bir komplo imiş. Bu vatabdaşlar bunlara mı emanet. Bir
laf atıyor ortaya. Tepki örünce geri çekiliyor. Bir yandan PKK'lılara 5 milyar maaş verileceği projesi konuşuluyor, diğer tarafta
gazimiz açlıktan ölüyor, perişan oluyoruz.
- Bu gidiş gidiş değil. Bu gidişi artık engelleyecebilecek tek dayanak vardır o da Türk milletinin kendisidir. Türk milletinin dışında
bu gidişe son verece kimse yoktur. Kimseye de ihtiyaç yoktur.
Şırnak'ın Cizre ilçesi'nde domuz gribi virüsüne karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında okullar 3 gün tatil edildi.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 200 bin kişinin domuz gribi aşısı olduğunu ve ciddi bir yan etkinin görülmediğini bildirdi.
Evlenme vaadiyle 43 yaşındaki bir kişi tarafından kandırılarak, Kastamonu'dan Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirilen 13
yaşındaki kız, 2 aydır zorla tutulduğu evden kaçarak, polise sığındı. Derleyenin notu:???
Başbakan Erdoğan, TBMM'deki görüşmeler sırasında pankart açılmasını çirkin bulduğunu söyledi. Erdoğan her kurumda yanlış
tipler olduğunu ve bunların ayıklanması gerektiğini belirtti.
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Hamburg'un dünyaca üne sahip çılgın eğlence merkezi St. Pauli'de striptiz okulu işleten Bingöllü İmam Alkan (36), kızlara ve
erkeklere striptiz öğretiyor. Adının meslekle pek bağdaşmadığı için Rico Delgado adını kullanan İmam Alkan, yüzlerce striptiz
barın bulunduğu eğlence ve seks dünyasıyla ünlü St. Pauli'de en tanınan isimlerin arasında yer alıyor. Yüzlerce striptiz barın ve
şov mekanın bulunduğu St. Pauli'de İmam Alkan'ı mekan sahipleri "striptiz kralı" olarak tanıyor. İlk kez 1633'de, limana gelen
gemilerden inen gemicilerin kentte dağılıp, kadınları rahatsız etmemesi için özel izinle, müzik, dans mekanlarının açıldığı ve
bugün ünü aslında küçük bir semti olduğu kent Hamburg'u geçen St. Pauli'de, Rico Delgado adeta bir marka. Derleyenin notu:
Hayat nelere gebe… 
“İRTİCA ile Mücadele Eylem Planı” altında ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla yargılanan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, saat
10.15'de geldiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcıya verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz hakkında, “görevi kötüye kullanma” ve
“soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından iddianame hazırladı. Derleyenin notu: Siyasal İslamcıların Cumhurbaşkanının
ayağına bastı…
Kayseri'de ilk ve orta dereceli okullar, domuz gribi önlemleri kapsamında 1 hafta süreyle tatil edildi.
İsveç'e sığınan ve bir süreden beri bu ülkede yaşayan terör örgütü PKK üyesi Abdulkadir Aygan'ın Türkiye'ye iade talebini

743

görüşen İsveç Yargıtay'ı, Aygan'ın Türkiye'ye iadesini reddetti.
Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat ile ilgili olarak mahkemeye sevk edilen 4 askerden biri tutuklandı, 3 asker ise serbest
bırakıldı.
Suriye ile vizenin kalkmasının ardından iki ülke arasında hareketli günler yaşanıyor. Seyahat acenteleri de bu ilgiyi farkederek
Türkiye'den Suriye'ye tur düzenlemeye başladı.
ATATÜRK Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hong Kong seferini yapan ve yolcuları arasında
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da bulunduğu uçağında, yabancı uyruklu alkollü bir yolcu, pantolonunu
indirerek uçak koridoruna işedi. Uçakta Yolcuların tepkisi üzerine hosteslerin kibarca müdahale ettiği yolcunun pantolonu
giydirilerek, koltuğuna oturtuldu. 
ZONGULDAK'ta, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 4 çocuk annesi 32 yaşındaki Yeter Topçu'nun, evinin kömürlüğünde
kol ve bacakları ile başı vücudundan ayrılmış halde çuval içindeki cesedi bulundu.
12
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MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, Güney Koreli turistleri taşıyan yolcu otobüsü otoyolda yanarken mucize eseri ölen ya da yaralanan
olmadı.
Merkez Bankası ve Hazine faizlerindeki düşüşün ardından Maliye Bakanlığı da faiz indirimine hazırlanıyor. Maliye, vergi
borçlarına aylık olarak uyguladığı yüzde 2.5 oranındaki gecikme zammını yüzde 1.95'e indirmeye hazırlanıyor.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Bir nedenden dolayı bırakmak zorunda kalan insanları, biz okuldan atmayacağız.
Böyle esnek bir sistem her halde herkesin işine daha çok gelir” dedi.
"Demokratik açılım"a destek vermek için dağdan inip Türkiye'ye gelen 8 PKK'lının ardından bugün yeni bir teslim olma haberi
daha geldi. Reuters'in haberine göre 8 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu, ancak onların teslim olma nedeni açılıma destek
değil, terör örgütünden kaçmak.
Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, YARSAV Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında, “yargı
görevi yapanı etkileme”, “soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair
Kanun'a muhalefet” suçlarından iddianame hazırladı.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ TBMM2deki konuşmasında aşıdan bahsetmedi; "Ukrayna'da domuz gribinden bir haftada 70 kişi
öldü" dedi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yargıda telefonların dinlenildiği iddialarına ilişkin olarak, “Başsavcı ve Yargıtay'ın
dinlenmesi, Türkiye'deki hukuksuzluk buzdağının ortaya çıkmış yeni bir parçasıdır ve sadece bir bakanın haddini
aşmasını değil, iktidara hakim olan genel bir zihniyeti yansıtmaktadır” dedi. Baykal "Hiç kuşkusuz bu, Amerika
Birleşik Devletlerindeki Watergate skandalından çok daha vahim bir hukuksuzluktur" dedi.
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GEÇEN hafta kendisine ait işyerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün gece
kurtarılamayan yitiren Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, 59 yaşındaki Hikmet Şahin, İnegöl İlçesi'nde gözyaşları
arasında toprağa verildi.
13
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“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” altında ıslak imzası bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek ve
Deniz Kurmay Yarbay Mehmet Emre Sezenler tahliye edildi. Çiçek, kaçma şüphesi olmaması ve sabit adresi olması nedeniyle
tahliye edildi. Dursun Çiçek tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı.
Sarkozy ile görüşen Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye'nin Suriye ve İsrail arasındaki arabulucu rolünü ön plana çıkardı.
METRO Turizm'in sahibi Galip Öztürk, bir iş adamına zorla 2 milyon liralık senet imzalattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Derleyenin
notu: Aşk, savaş ve ticarette her şey mubahtır… 
TBMM Genel Kurulu'nun “Demokratik Açılım” özel gündemli toplantısı yapıldı. İlk söz İçişleri Bakan Atalay aldı.
Atalay orta ve uzun vadede alacakları tedbirleri anlattı... Atalay'ın ardından kürsüye DTP Grup Başkanı Ahmet Türk
geldi.... Türk, sorunun devletin hataları sonucu ortaya çıktığını savundu... Türk'ün ardından sözü MHP Lideri
Bahçeli aldı... Bahçeli açılımın rafa kaldırılmasını ve 4 maddelik önerilerinin hayata geçirilmesini istedi...
Bahçeli'nin ardından sözü CHP lideri Baykal aldı. PKK'lıların elbette sevineceğini söyleyen Baykal, "İktidarla İmralı
işbirliği var" dedi... Baykal'ın ardından AK Parti adına Ömer Çelik mikrofona geldiği sırada bir eylem konuşmayı
kesintiye uğrattı. Başkan Şahin ise locanın perdelerini kapatan görevlileri sert dille uyardı. Daha sonra kürsüye
çıkan Başbakan Erdoğan, muhalefet partilerini kastederek "Sürece karşı çıkanlar, şehit cenazelerinin gelmesini
istiyor" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri CHP'lileri ayaklandırdı. CHP grubu Genel Kurulu terk etti.
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Türkiye'nin dört bir yanında KESK gösterileri var. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve 170 gündür
cezaevinde tutuklu bulunan arkadaşları için gösteri yapan KESK'liler demokratik bir ülkede izahının mümkün olmadığını öne
sürdü. Gösteri sırasında annesiyle birlikte gözaltına alınan küçük çocuk ise bindirildiği otobüsün camından ne olduğunu
anlamaya çalışıyordu.
Tekırdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyonda CHP'li Belediyenin içki vermesini
protesto eden AK Partililer salonu terk etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre 16 Kasım'dan itibaren metrobüs ücretlerine
yüzde 33 oranında zam yapılacak.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Bu Hükümetin, bu partinin başında, birisi öksürdüğü zaman arkasına
bakmadan kaçan, birisi aksırdığı zaman şapkasını alıp giden, birisi kaşını çattığı zaman (eyvah bana eyvallah) deyip kaçan birisi
yok” dedi.
İSTANBUL'da 2001 yılında açık saçık giyindiği ve erkeklerle dolaştığı için ailesi meclisi kararı ile kabloyla boğularak öldürülen 18
yaşındaki Çimen Yüksel'in cesedi hala bulunamadı. Sabah saatlerinde 3 ağabey cesedi gömdükleri yeri göstermeleri için olay
yerine götürüldü.

745

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şu ana kadar 250 bin kişinin domuz gribi aşısı olduğunu belirterek 400 bin kişinin de hastalığı
atlattığının tahmin edildiğini açıkladı.
15
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BURSA'nın Gemlik İlçesi'nde, 15 gün önce kayıplara karışan 1 aylık evli 29 yaşındaki Celal Kenar ve 6 yıllık evli, 2 çocuk annesi,
27 yaşındaki Hülya Koçak'ın cesetleri, Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinlikte asılı olarak bulundu. İntihar eden sevgililerin “8 yıldır
bu şekilde yaşamaktan bıktık, ölümümüzden kimse sorumlu değildir” yazılı not bıraktıları bildirildi.
Türkiye'nin bir dönem İsrail'le Suriye arasında yaptığı arabuluculuk artık imkansız gibi. İsrail tarafı ipleri tamamen kopardı ve
Türkiye'nin bu tip görüşmelerde arabuluculuk yapmasının mümkün olmadığını açıkladı.
Ümraniye'de soba zehirlenmesi. Aynı aileden 5 kişi öldü
Genelkurmay Başkanlığı Albay Dursun Çiçek'in komutanlar ile öğle yemeğinde buluştuğuna dair iddiaları yalanladı.
Genelkurmay daha önce de Albay Çiçek'in terfi tartışmaları ile ilgili bir açıklama yapmıştı.
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"1. 10 Kasım 2009 günü Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen öğle yemeğine Kuvvet Komutanlarıyla Jandarma Genel
Komutanı katılmıştır.
2. Bunun dışında bu öğle yemeğine katılanlara ilişkin yapılan kasıtlı haberler yalandır.
3. Kasıtlı olarak yalan haber yapanlara ilişkin suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir-Ankara bölünmüş devlet karayolunun açılışıyla “Ege'yi başkente bağladıklarını”
belirterek, “Yaptığımız bu muhteşem duble yolla birlikte Turgutlu, Salihli, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir üzerinden güzel
İzmir'imizi Ankara'ya bağlıyoruz” dedi.
Hatay merkezde tüm okullarda grip salgını nedeniyle eğitime 3 gün ara verildi.
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu bugün yapılan genel kurulda yönetime seçilemedi.
Böylece YARSAV'da Eminağaoğlu dönemi sona ermiş oldu.
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EGE Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynel Tunca, bu gece (17 Kasım Salı ), yoğun bir
göktaşı yağmurunun izlenebileceğini açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “Demokratik Açılım Projesi”nin bir devlet projesi olduğunu ancak AK Parti
Hükümeti eliyle yürütüldüğünü bildirdi. Çelik terörle mücadelenin maliyeti konusunda da bilgi verdi. İRA'nın Kuzey İrlanda'daki
bir asırlık faaliyetleri sonucunda ölen insan sayısının bin 800 kişi olduğunu, İspanya'daki ETA terör örgütünün uzun yıllar süren
faaliyetleri sonucundaki insan kaybının ise sadece 800 olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:
“Bizim 25 yıllık terör sonucu kaybettiğimiz insan sayısı 40 bin küsurdur. Birçok insanın ocağına ateş düşmüştür. Annelerin
gözyaşları sel olmuştur. Babalar evlatsız, çocuklar babasız kalmıştır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye doğrudan 300
milyar dolar bu işe harcamıştır. Bugünkü kurlarla 450 katrilyon. Bugüne kadar ölü ya da sağ etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı
yaklaşık 30 bindir. Bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesinin bu ülke insanına maliyeti 10 milyon dolardır. Yani 15 milyon Türk
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Lirası'dır. Herkes şapkasını önüne alıp düşünmek zorundadır.”
Sağlık Bakanlığı, “domuz gribi” nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e ulaştığını, pandemik grip nedeniyle 249 kişinin
hastanelerde tedavi altında olduğunu, bu hastalardan 56'sının takip ve tedavisinin yoğun bakımlarda sürdürüldüğünü açıkladı.
Yunanistan'da, Mora Yarımadası'nın kuzeyinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CHP'li Öymen'e Dersim isyanıyla ilgili sözleri nedeniyle tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Artık kendi partisinden bile tepki almaya
başladı. Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı CHP'liler Öymen'i istifaya çağırdı. Peki Öymen ne yapmalı okuyun siz karar verin...
ÖYMEN NE DEMİŞTİ:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, 10 Kasım'da Meclis'te yapılan oturumda Alevileri kızdıran açıklamalara imza atmıştı.
Yapılanların Atatürk'ün terörle mücadele politikasına tamamen zıt olduğunu iddia eden Öymen'in şu sözleri tepki çekmişti:
"Maalesef bu ülkenin anaları çok ağladı. Tarihimiz boyunca çok şehit verdik. Çanakkale Savaşı'nda 200 bin şehidimiz vardı,
hepsinin anası ağladı. Kimse çıkıp 'bu savaşı bitirelim' demedi. Kurtuluş Savaşı'nda, Şeyh Sait isyanında, Dersim isyanında,
Kıbrıs'ta analar ağlamadı mı? Kimse 'analar ağlamasın, mücadeleyi durduralım' dedi mi? İlk siz diyorsunuz. Çünkü sizin terörle
mücadele cesaretiniz yok.''
"Atatürk Dersim isyanını yapanlarla oturup konuştu mu?"
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“Türkiye'de Dindarlık: Uluslararası Bir Karşılaştırma” araştırmasının sonuçları açıklandı. İlginç sonuçlara ulaşılan
araştırmanın en çarpıcı yanlarından biri, “devlet memuru kadınlar isterlerse başlarını örtmelerine izin verilmeli”
diyenlerin oranı 1999 yılında yüzde 74 iken, bu oranın bu yıl yüzde 69'a, “Üniversite öğrencisi kızların isterlerse
başlarını örtmelerine izin verilmeli” diyenlerin oranının da 1999 yılında yüzde 76 iken 2009'da yüzde 70'e indiği
sonucu oldu.
Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu,
2008-2009 yıllarını kapsayan ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri kullanılarak, örnekleme yöntemiyle bin 453 denekle, 53 ilde
gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.
Çarkoğlu, ISSP'nin uluslararası konjonktürde dindarlığın araştırılması amacıyla 43 ülkede de aynı soruları yönettiğini kaydetti.
Araştırma yapılan birçok ülkedeki verilerin raporlanması sürecinin henüz tamamlanmadığını belirten Çarkoğlu, bu nedenle
Türkiye'deki veri sonuçlarının ISSP'nin 1998 yılında aynı konuda yaptığı dünya sonuçlarıyla kıyaslamasının yapıldığını ifade etti.
Hazırlanan rapora göre, deneklerin yüzde 82'si “Allah var olduğu için hayatın anlamı olduğuna”, yüzde 28'i “hayatın akışını
kendisinin değiştirebileceğine” inandığını bildirirken, yüzde 50'lik bir grup ise “hayatı değiştirebilmek için yapabileceğimiz çok az
şey vardır” görüşüne katılıyor.
Çarkoğlu, bu sonucun kadercilik veya metafizik güçler tarafından belirlenen bir hayat algısının toplumda yaygın olarak
paylaşıldığı izlenimini ortaya koyduğunu ifade etti.
ALLAH'A İNANÇ
Katılımcıların yüzde 95'i Allah'a olan inancını küçük yaşta edindiğini bildirdi. Allah'ın tasavvuru hakkındaki inanç incelemesinde
ise “Allah tasavvurunun, baskıcı, cezalandıran, yargılayıcı ve otoriter bir babadan çok sevecen, destekleyen, esirgeyen, hayatı
kolaylaştırmaya destek veren bir baba imajına daha yakın” değerlendirmesi öne çıktı.
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Anket sorularını yanıtlayanlardan, “bilimin insanlığa yararlı olup olmadığı ve dine olan inancı aşındırıp aşındırmadığı”na ilişkin
soruya da yüzde 50 oranında bir kesim bilimin yararlı olduğunu düşünüyor.
Bir diğer sonuca göre de katılımcıların yüzde 89'u “kendi inanışlarında olmayan dinlere saygı gösterilmesi” gerektiği görüşünde.
Ancak, “Sizden farklı bir dine mensup olan veya hakkındaki görüşleri sizden farklı olan birisinin seçimlerde oy vermeyi
düşündüğünüz siyasi partiden aday olmasını kabul eder miydiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 37'si, “kesinlikle kabul
etmem”, yüzde 23'ü “kesinlikle kabul ederim” yanıtını verdi.
“Bu kişilerin kamuya açık toplantılar düzenleyerek görüşlerini açıklamalarına izin verilmeli mi?” şeklindeki soruya karşılık olarak
da yüzde 36 “Hayır kesinlikle verilmemeli”, yüzde 11 oranınında da “Mutlaka verilmeli” yanıtı alındı.
CEMAATLERİN GÜCÜ
Prof. Dr. Çarkoğlu, bu cevapların, Türkiye'de farklı dinlere saygı gösterilmesi ifadesinin kabul edilmekle birlikte, uygulamada bu
kişilerin kitap yazıp yayınlamalarına veya fikirlerini açıklamalarına sıcak bakılmadığı gibi bir durumu ortaya koyduğunu ifade
etti.
Deneklerin yüzde 44'ü “cemaatlerin gücünün çok olduğu”, yüzde 28'i “olması gerektiği kadar olduğu” ve yüzde 18'i de “olması
gerektiğinden az olduğu” görüşünü savunuyor.
Bu arada, “tek bir dinin gerçek olduğuna inananların oranı” araştırmada yüzde 57 olarak görülürken, deneklerin yüzde 34'ü
“birçok dinde temel doğrular mevcuttur”, yüzde 6'lik bölüm ise “herhangi bir dinin öğretilerinde çok az gerçek payı vardır”
görüşünde.
YATIR ZİYARETLERİ
Katılımcıların yüzde 41'i türbe, yatır gibi dinen kutsal kabul edilen yerleri yılda en az bir kere ziyaret ediyor, yüzde 36'lık bir
kesim hayatı boyunca türbe veya yatır ziyareti yapmamış.
Araştırmaya katılanların yüzde 80'i dua ettiğini beyan ederken, dua etme nedenleri arasında yüzde 97 ile “felaketten korunmak”
ön plana çıkıyor. Denekler bunun yanı sıra 'iyi bir eş bulup evlenmek”, “bir sınavda başarılı olmak” ve “taraftarı olduğu futbol
takımının kazanması” gibi nedenlerle de dua ediyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 90'ı Müslümanlara hoşgörüyle yaklaşırken, bu oran Hristiyanlara karşı yüzde 29, Budistlere
yüzde 18,7, Hindulara yüzde 19,4 ve Musevilere ise yüzde 21,9 düzeyinde. Prof. Dr. Çarkoğlu, “bu durumun Müslümanlar
dışındaki dinlere ve inanmayanlara karşı karşı büyük bir olumsuz görüş ortamı bulunduğu sonucunu çıkarttığını, Türkiye'de sık
sık ifade edilen din ve vicdan özgürlüğüne karşı saygı ve tarihten gelen dini hoşgörü savlarını doğrulamaktan uzak bir görüntü
çizdiği” görüşünü aktardı.
Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, katılımcıların yüzde 35'i nazara inanırken, yüzde 10'luk bir kesim ise faal, büyü,
yıldızlarının konumunu gibi
şeylerin insanın geleceğini tayin ettiği görüşünde.
Katılımcılar, “Dini ilkelerinize uymayan bir kanunun Meclis tarafından kabul edilmesi durumunda nasıl davranırdınız?” şeklindeki
soruya da yüzde 35 oranında “kesinlikle kendi dini ilkelerime uygun davranmaya devam ederim”, yüzde 32 oranında
“muhtemelen kendi dini ilkelerime uygun davranmaya devam ederim”, yüzde 13 oranında ise “Kesinlikle kanuna uyarım”
yanıtını verdiler.
TÜRBAN ARAŞTIRMA SONUÇLARI
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Türban yasağına ilişkin olarak 1999-2009 yılı arasındaki görüşlere de yer verilen araştırma sonuç raporunda, “devlet memuru
kadınlar isterlerse başlarını örtmelerine izin verilmeli” diyenlerin oranı 1999 yılında yüzde 74 iken, bu oranın bu yıl yüzde 69'a
gerilediğine yer verildi. Raporda, “Üniversite öğrencisi kızların isterlerse başlarını örtmelerine izin verilmeli” diyenlerin oranının
da 1999 yılında yüzde 76 iken 2009'da yüzde 70'e indiği ifade edildi.
'İnsanlar Müslümanlığın gereği olan ibadetlerini serbestçe yerine getirebiliyor mu?” şeklindeki soruya 1999 yılında 'evet'
diyenlerin oranı yüzde 65'ten 2009 yılında yüzde 78'e çıkarken, 'Hayır' diyenlerin oranı ise yüzde 31'den yüzde 19'a geriledi.
“Türkiye'de dindar insanlara baskı yapılıyor mu?” sorusuna da 1999 yılında yüzde 50 'Hayır' diyenlerin oranı 2009 yılında yüzde
71'e, 'evet' diyenlerin oranı da yüzde 45'ten yüzde 24'e indi.
“Laik kesimden insanlar hayatlarını serbestçe yaşıyor mu?” sorusuna karşılık olarak da 2006 yılında yüzde 79 olan 'evet' oranı,
2009 yılında yüzde 86'ya çıkarken, “bugün Türkiye'de laik kesimden insanlara baskı yapılıyor mu?” sorusuna verilen yüzde 83
'Hayır' cevabı yüzde 87'e çıkarken, 'Evet' yanıtı da yüzde 8'den 9'a yükseldi.
Araştırma sonucuna göre, “dindar kesime yapılan baskılar” arasında “Türban dayatması” ve “ibadet özgürlüğünün engellenmesi”
ön plana çıkarken, “laikler üzerindeki baskı” da ise “ibadet baskısı” ve “ifade özgürlüğünün engellenmesi” dikkat çekiyor.
Türkiye'de “şeriat düzeni” isteyenlerin oranı ise 1999 yılında yüzde 26'lar düzeyinde iken bugün bu oran yüzde 10'lara düştü.
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Türkiye'deki verilerin Şili, İrlanda, Filipinler, Slovakya gibi Katolik ağırlıklı nüfusa sahip olan ülkeler
ile Rusya, Güney Kıbrıs gibi Ortodoks, Hristiyan nüfusa sahip ülkelerle büyük benzerlik gösterdiğini kaydetti.
Almanya'daki Hür Demokratlar'ın AP üyesi Jorgo Chatzimarkakis, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin Türkiye
politikasını eleştirerek, "Türkiye ile ilgili bla bla yapıyor" dedi. Derleyenin notu: Almanya’da “bla bla” gevezelik, boş laf
anlamında kullanılır.
Dicle Üniversitesinde geçen yıl “ana dilde eğitim” talebiyle düzenlenen yürüyüşte slogan attıkları gerekçesiyle 10'ar ay hapis
cezasına çarptırılan 2 öğrenciye, 1 yıl boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmama cezası verildi.
Mali polis İstanbul'da gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonunda 4'ü Atatürk havalimanı gümrük görevlisi, toplam 40 kişiyi
gözaltına aldı.
CHP Isparta İl Başkanlığı'nda 14 üye ‘demokratik açılım' müzakeresinin yapıldığı TBMM'deki oturumu CHP'lilerin terk etmesini ve
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in tepkilere neden olan sözlerini kabullenemedikleri gerekçesiyle partilerinden istifa
etti.
Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprülerdeki geçişlerle ilgili uygulama belli oldu.
İşçe emeklileri ile memur emeklileri arasındaki maaş farkının kaldırılmasına yönelik ‘intibak' çalışmasının kolay
sonuçlanmayacağı açıklandı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Adli Müşavirliği tarafından hazırlandığı iddia edilen belgenin
sahte olduğu” bildirildi. Açıklamada, “İddia edilen 3. ihbar mektubunun 15 Kasım 2009 günü medyada yer almaya başlamasının
tesadüf olmadığı ve zamanlamasının da oldukça düşündürücü olduğu ortadadır” denildi.
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Mali Şube polisleri Kurban Bayramı öncesi artan sahte para şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Polisler tespit ettikleri şebeke
üyelerine baskın düzenledi. 9 ilçede tespit edilen 29 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında 16 kişi yakalandı. Operasyonda ele
geçirilen portakal sıkacağı makinesi ise polisi şaşırttı. Şüphelilerin portakal sıkacağı makinesine ısıtıcı ekleyerek baskı
makinesine dönüştürüldüğü tespit edildi. Derleyenin notu: Ne kafa ama…
Taksim'de İstanbul Barosu öncülüğünde 46 baronun destek verdiği ve yüzlerce avukatın katıldığı 'yargıya ve ülkene sahip çık
yürüyüşü' sırasında meydandaki bir otelin penceresinden sarkıtılan ''Darbeci Baro Taksim'e hoşgeldin'' gerginliğe yol açtı.
ESKİŞEHİR'de iş çıkışı piknik tüpünü doldurup aldığı ekmekleri evine götüren inşaat işçisi 28 yaşındaki Mustafa Kayış, plakası
belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu öldü. Yol ortasında kalan Kayış'ın cesedinin üzerinden bir minibüsün geçtiği öne
sürüldü. Kayış'ın evine götürmek istediği piknik tüpü ve poşetteki ekmekler ise yol ortasında kaldı. 
Kıbrıs'ta okullar domuz gribi nedeniyle 1 Aralık tarihine kadar tatil olacak.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aşıyla ilgili kanaatim aynı, aşı olmayacağım dedi. Daha önce aşı konusunda birçok tartışmaya
yol açan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Aşıyla ilgili kanaatim aynı, aşı olmayacağım, ben ve ailem de başka tedbirler
alacağız" dedi.
DEVLET Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'de yasal ölçüler çerçevesinde yapılan dinlemelere saygı duyulması
gerektiğini söyleyip, “Ancak, izin ve talep olmadan, piyasadaki elektronik cihazlarla, dışarıdan getirilen bir takım cihazlarla
birilerinin birilerini izinsiz ve kararsız dinlenmesi ayıptır. Ayıp olduğu gibi büyük bir suçtur, ahlak dışı bir harekettir” dedi.
ELAZIĞ İl Sağlık Müdürlüğü, kimliğini ve yaşını vermediği 1 kadının domuz gribinden öldüğünü açıkladı.
Poyrazköy'deki boş arazide yapılan kazılarla ilgili olarak ele geçen belgeler ve Ermeni Cemaati'ne yönelik suikast iddialarına
ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 5 askeri personelden 2'si tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri
mahkemedeki sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbset bırakıldı.
Yüzyılın en büyük deneyi olarak kabul edilen Büyük Patlama ortamının yaratılacağı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ), bir yılı
aşkın onarımın ardından deney için hazır hale getirildi.
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Uluslararası futbol camiası yeni bir bahis skandalıyla çalkalanıyor. Skandalın ucu Türkiye'ye kadar uzandı. Turkcell Super Lig'den
milli takım forması giyen bazı futbolcuların da şike olayında adı geçiyor.
PENDİK Kurtköy'de, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle otobüs durağında bekleyen yayaların
arasına dalan üniversite öğrencisi Berkant Polat, 3 kadının ölümüne neden oldu.
Doğan Yayın Holding'in yüzde 29 hissesi 356.7 milyon lira karşılığında Axel Springer AG'ye satıldı.
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Petrol Jeoloğu Sezgin Aytuna, “Uzaydan görülebilen dünyanın en büyük portresi, Atatürk'ümüzün portresi” dedi.
YARSAV'ın yeni başkanı Emine Ülker Tarhan oldu.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarıyla ilgili itiraz süresini uzatan yasa
taslağının Bakanlar Kurulu'nda bu hafta imzaya açıldığını söyledi.
Avrupa Birliği'nin liderleri sonunda karar verdi. Birliğin 27 ülkesinin ilk kalıcı başkanı Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy
oldu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 10 bin öğretmen kadrosuna atama yapılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.
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ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Georgetown Üniversitesi tarafından açıklanan "Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı"
listesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan beşinci sırada yer aldı. Listenin ilk on sırasında, demokratik yollarla seçilmiş tek
liderin Erdoğan olması dikkat çekti. Derleyenin notu: Demokratik yolda seçildi. Ulusal varlığımızı yok olma noktasına getirdi,
Atatürkçü düşünce düşmanı…
İkinci “Ergenekon” davasının 18. duruşmasının yapıldığı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde mahkeme heyeti büyük bir
panik yaşadı. İKİNCİ Ergenekon Davası'nın 18'inci oturumunda Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın
savcılık ifadeleri okunurken mahkeme heyetinin bulunduğu bölümdeki alanın tavanındaki 2*2 metre ölçülerindeki alçıpan parça
koparak mahkeme başkanı Köksal Şengün ve üye hakim Hasan Hüseyin Özese'nin arasına düştü. Mahkeme Başkanı Köksal
Şengün'ün kolunu sıyıran alçı parça daha sonra kürsüden yere düştü. Tavandan plakanın düşmesinin ardından izleyicilerin
oturduğu bölümde gülüşmeler yaşandı. Salondan “Bunu da Ergenekon yaptı” ve “Tavanı da Ergenekon düşürdü” esprileri
yükseldi. Yaşanan olay üzerine mahkeme duruşmaya ara verdi.
Adana'da gribal enfeksiyon nedeniyle okullardaki devamsızlık oranı yüzde 10'a yükselince Valilik, bayram öncesi günleri tatil
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kararı aldı. Bu karar ile birlikte okullar yarından itibaren bayram bitimine kadar tatil edildi.
ULAŞTIRMA Bakanı Binali Yıldırım, bir DTP milletvekilinin yaptığı “uçaklarda Kürtçe anons yapılması” önerisinin, Türkiye'nin
üniter devlet yapısına ve anayasasına uygun olmadığını söyledi.
4 askerin şehit olduğu el bombalı cezayla ilgili Askeri Mahkeme Teğmen hakkındaki kararını açıkladı. Elazığ'ın Karakoçan İlçesi
Koçyiğitler Piyade Taburu'nda pimi çekilmiş el bombasını cezalandırma amacıyla onbaşı İbrahim Öztürk'ün eline verip,
bombanın patlaması sonucu Öztürk'le birlikte 4 askerin şehit olmasına neden olmaktan dolayı yargılanan Teğmen Mehmet
Tümer'e 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
AĞRI'da operasyondan dönen askeri araç, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak takla attı. Kazada, Astsubay Üstçavuş 28
yaşındaki Mustafa Akar şehit olurken, 2'si ağır 7 asker de yaralandı.
Suriye'nin ardından Arnavutluk ile de vizeler kaldırıldı.
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Mersin'de şizofreni hastası olduğu belirtilen bir gencin, annesini döverek öldürdüğü iddia edildi. Ceset ile geceyi aynı evde
geçiren zanlı, ertesi gün ağabeyini telefonla arayarak annesini öldürdüğünü söyledi.
Turkcell Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, İnönü Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Kahramanmaraş'ta bir kadın, domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetti.
Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde heyelan olacağını tahmin eden bir kişi, komşularını telefonla arayarak
evlerini terk etmelerini istedi. Duyarlı komşunun uyarısını dikkate alan iki ailenin evlerinden ayrılmalarının ardından meydana
gelen heyelanda, iki ev toprak altında kaldı.
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, tam bağımsız bir yargı sistemi kurulduğu zaman, hukuka aykırı dinleme gibi sorunların en
asgari düzeye ineceğine inandıklarını belirterek, “Anayasa, yargı bağımsızlığını ve kuvvetler ayrılığı ilkesini öngörüyor. Biz buna
uygun bir yargı sistemi kurulmasını istiyoruz” dedi.
Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 18 kişiyi kurtarmak için dün gece yola çıkan 5 kişinin Ovit Geçidi'nde kayıp olduğu bildirildi.
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Eskişehir'de dün gece 10 gün sonra askere gidecek Emre'nin asker gecesi vardı... Oyunlar oynandı, halaylar çekildi, kınalar
yakıldı... Emre'ye annesinin işlediği "asker yazması" takıldı... Eğlence bitti ve dram orada başladı... Emre ve henüz evleneli bir
ay olmayan arkadaşı Ersin arabaya bindi... Otomobil Porsuk Çayı'na uçtu... Hayatlarının baharında olan iki arkadaş otomobilde
can verdi... Kaza sabah farkedildi... Emre ve Ersin'in aileleri perişan oldu... Kazadan geriye ise annesinin oğlu için ördüğü "asker
yazması" kaldı...
ERZURUM'un İspir İlçesi'nden çoğunluğunu Kurban Bayramı tatiline giden üniversitelilerin oluşturduğu yolcularını Rize'ye
götürürken cuma akşamı Ovit Dağı'nda çığ düşmesi sonucu mahsur kalan midibüsteki 18 kişi, tam 40 saat sonra kurtarıldı.
Bilecik ve Kütahya'da ilköğretim okulları ve liselerde domuz gribi nedeniyle eğitime ara verilmesine karar verildi.
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DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ü karşılamak üzere oluşturulan araç konvoyundaki partililerle bir grup vatandaş arasında
kavganın meydana geldiği Üçyol Kavşağı'na, çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
TERÖR örgütü PKK'nın Fransa'daki yandaşları örgütün 31'inci yıldönümü etkinlikler kapsamında başkent Paris'te konser
düzenledi. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı gecede Avrupa'da yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perwer de konser verdi.
Viyana'da CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Tunceli Milletvekili Ali Kılıç'ın katıldığı panel öncesi olaylar çıktı.
Yaklaşık 60 kişilik bir grup, panelin yapıldığı Mozaik Derneği salonunu işgal ederek, sloganlar attı.
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Başbakan Erdoğan demokratik açılım için tekrar muhalefet partileri ile görüşebileceğini söyledi.
Tunceli'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in 'Dersim isyanıyla' ilgili sözlerine tepki göstermek için aralarında 3 ilçe
belediye başkanı ile yaklaşık 300 partili partisinden istifa etti. İstifalar Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 1000 kişinin katıldığı
basın açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamayı istifa edenler arasında yer alan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül okudu.
Migros A.Ş'de yaklaşık 13 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
Brezilya açıklarında bir Türk gemisinde yangın çıktığı ve yangında 1 kişinin öldüğü öne sürüldü.
13 Kasım tarihinde 20 kişi... 16 Kasım tarihinde 13 kişi ... 19 Kasım tarihinde 20 kişi... 23 Kasım tarihinde ise 19 kişi domuz
gribinden hayatını kaybederken açıklanan rakamlar akıllara Çin işkencesini getirdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
pandemik gripten kaybedilen vatandaşların sayısının 113 olduğu belirtildi.
ZONGULDAK'ta, 62 yaşındaki Hamide Kaya, bayram öncesi bankadan çektiği emekli maaşını evine gitmek için bindiği dolmuşta
kapkaççıya kaptırdı. Kaya, “O benim kurban paramdı” diyerek ağladı. 
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Partisinin grup toplantısında Başbakan'a yönelik ağır eleştirilerde bulunan CHP lideri Deniz Baykal, Türkiye'de 15 araçla dinleme
yapıldığını iddia etti. Geçtiğimiz haftaki grup toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen ile gelen Baykal, bu hafta
ise CHP Grup Başkan vekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte salona girdi. Kılıçdaroğlu'yla, istifaya davet ettiği Onur Öymen
tokalaştı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyet ile birlikte Libya'ya gitti. Libya Başbakanı Bağdadi Ali El Mahmudi ile
görüşen Erdoğan, ilk olarak iki ülke arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Muammer Güler, memurların yarın yapacakları “uyarı grevi”ne ilişkin “Kanuna uymayan eylemlere tevessül
edilmesinde, idari ve disiplin yönünden yaptırımlar vardır” dedi.
Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Hayyam Elçi, henüz belirlenemeyen nedenle makamında tartıştığı bir eczacının silahlı
saldırısına uğradı. Elçi, olaydan yara almadan kurtuldu.
ANTALYA'nın Kepez İlçesi Varsak Mahallesi'nde deterajan fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
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Kuzey Irak'ın Selahaddin şehrinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattındaki sevkıyatın
Cumartesi gününden bu yana durduğu bildirildi.
VİYANA - Avusturya Meclisi'nin tek Türk kökenli Milletvekili Alev Korun sözlü saldırıya uğradı. Aşırı sağcı FPÖ ve BZÖ'lü
milletvekilleri, Korun kürsüde konuşurken “Geldiğin yere dön” imalı sataşmalar oldu.
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Türkiye Kamu-Sen ile Kamu Emekçileri Sendikası Konferedarasyonu (KESK) üyesi memurların bir günlük iş bırakma eyleminde,
hayat durdu. Eylemden en fazla ulaşım hizmetleri etkilendi. İstanbul ve Ankara'da tüm tren seferleri durdu, binlerce yolcu
perişan oldu, yer yer olaylar çıktı. Benzer şekilde hastanelerde de sadece acil servisler hizmet veriyor. Otoyol gişeleri ve vergi
daireleri şu an itibariyle çalışmıyor. İstanbul'da 30 bin memur Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Ankara'da da bir grup ile polis
arasında arbede çıktı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği grup, taş ve sopalarla polise saldırdı.
Yoğun sis nedeniyle İstanbul'da şehir hatlarının bazı seferleri iptal oldu.
ADAPAZARI'nda Yeni Yerleşim Bölgesi'nde hastanede tedavi gören 30 yaşındaki Bahriye Kalmaz, domuz gribinden yaşamını
yitirdi.
Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da 28 mayıs tarihinde kaçırılan bir Türk vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı.
Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurdu.
DOĞAN Yayın Holding (DYH) İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Doğan Yayın
Holding'in yaptığı görüşmelerde her iki tarafın sarfettiği gayretlere ve çok istenmesine rağmen uzlaşmanın sağlanamadığını
açıkladı.
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Kurban Bayramı arifesinde yüz binlerce hacı adayı Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara aktı. Öte yandan bölgede yaşanan sel
felaketinde 77 kişinin hayatını kaybetmesi ise üzüntü yarattı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarına 10 bin öğretmenin atanmasına dair kanun da olmak üzere 4 kanunu onayladı.
ERGENEKON soruşturması kapsamında İstek Vakfı'na ait Poyrazköy'deki boş arazide yapılan kazılarla ilgili ele geçen deliller ve
Ermeni cemaatine yönelik suikast iddialarına ilişkin yürütülen "Kafes" soruşturması kapsamında 2 albay ve bir yarbay hakkında
yakalama kararı çıkartıldı.
ESKİŞEHİR'de solunum rahatsılığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Down sendromlu 35 yaşındaki M.K. adlı kadın, domuz
gribinden öldü.
İnternetin en büyük sitelerinden biri hızla kan kaybediyor. Yazarların bu kadar hızlı Wikipedia'yı terk etmesinin nedeni ise
Wikipedia'ya makale giren editörlerin makalelerinin neden belirtilmeksizin silinmesi...
Iğdır'da insan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, kaçakların araçların yakıt depolarında yurda sokuldukları
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belirlendi.
Ergenekon davası kapsamında aranan Bedrettin Dalan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da görüntülendi.
27

Kasım

2009

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde kesilen kurbanların kanları İstanbul Boğazı'nı kırmızıya bürüdü. Kesilen kurbanlıkların kanları,
kanallar yoluyla Beylerbeyi'nde İstanbul Boğazı'na ulaştı.
Olağanüstü zenginliğiyle bir çekim merkezi haline gelen Dubai, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Dubai kaynaklı kaygılar, dünya
piyasalarının sert şekilde düşmesine neden oluyor.
KONYA'da, akaryakıt istasyonunun oto yıkıma bölümünde bir otomobilin motor kısmı aniden alev aldı, ardından LPG tüpü alev
aldı, otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Başbakan Erdoğan Bayram Namazını kıldığı Eyüp Sultan Camii çıkışında konuştu. "Konuyla ilgili YÖK gerekli açıklamaları yaptı.
Arkadaşlarım gerekli açıklamaları yaptı. Ancak Danıştay'ın aldığı bu karar Danıştay'ın kendi içinde ne kadar çelişki içinde
olduğunu gösteriyor. Bu konuda yetkili mercinin YÖK olduğunu söyleyen Danıştay'ın aynı yıl içinde tamamen farklı bir karar
alması izah edilemez. Bu karar tamamen idelolojik bir karardır, bunu anlamakta ben zorlanıyorum yargı organıdır kararını
almıştır. Ama inanıyorum ki YÖK de bununla ilgili itirazını yapacaktır tavrını belirleyecektir. Biz de mağdurların hakkını arama
noktasında olan bir siyasi iktidar olarak yargı karşısında yapılması gerekenleri bayramdan sonra aramızda değerlendireceğiz"
Yurdun çeşitli yerlerinden kurban kesmeye çalışırken yaralanan bin 954 kişi, hastaneye başvurdu. Rize ve Konya'da kurban
kesimi sırasında kalp krizi geçiren 2 kişi öldü.
ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı N.E. Ergenekon davası kapsamında gözaltına alındı.
Binbaşıyı Erzurum'dan giden özel yetkili savcının sorguladığı belirtildi.
Erdoğan, Kızılcahamam'da MHP'li Belediye Başkanını Ak Partili sanarak, “Burayı kaybettik, çok çalışıp kazanmamız lazım ona
göre” dedi.
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Genelkurmay Başkanlığı Kafes planı iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
İşte Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklama:
1. Halen devam etmekte olan bir soruşturmayla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında haberler ve yorumlara yer verildiği
görülmektedir.
2. Söz konusu soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 05 Kasım 2009 tarihinde başlanılmış ve olayın
medyaya yansıdığı 19 Kasım 2009 tarihine kadar, 24 askeri personel ifade vermeye gönderilmiştir. Gerçek bu iken, olayın 19
Kasım 2009 günü medyaya servis edilmesinin nedenleri üzerinde düşünülmelidir. Müteakiben 20 Kasım 2009 tarihinde 5 askeri
personel daha ifade vermeye çağrılmış, böylece bugüne kadar ifade vermeye gönderilen askeri personel sayısı 29 olmuştur.
3. İfadesi alınanların çoğu Savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk
edilenler de sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakılmışlardır. Sadece son gurupta ifade verdikten sonra mahkeme
kararıyla serbest bırakılan 3 subayın, Savcılığın istemi üzerine 26 Kasım 2009 günü tutuklanmalarına karar verilmiştir.
4. Türk Silahlı Kuvvetleri, her fırsatta hukukun üstünlüğüne ve yargıya saygısını ifade etmiş, yargı kararını vermeden
insanların peşinen suçlu ilan edilmelerinin evrensel hukuk kurallarına ve masumiyet karinesine aykırı olduğunu vurgulamıştır.
Benzer hususlar Başbakanlık tarafından 29 Ekim 2009 ve 19 Kasım 2009 tarihlerinde yapılan açıklamalarda aynı şekilde yer
almıştır.
5. Hal böyle iken, ortaya atılan her iddiayı peşinen doğru kabul eden ve bunu başkalarına da kabul ettirmeye çalışan bir
zihniyetin mensupları, ısrarla yargı sürecini etkilemek ve soruşturma kapsamında adı geçen herkesi suçlu, her iddiayı doğru
kabul eden bir gayret içine girmişlerdir.
6. 25 Kasım 2009 günü de, konunun farklı boyutlarla basında yer aldığı görülmüştür.
7. 26 Kasım 2009 günü ise son gurupta ifade veren ve mahkeme kararıyla serbest bırakılan 3 subayın, Savcılığın istemi
üzerine mahkeme kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir.
8. Türk Silahlı Kuvvetleri, adaletin er ya da geç, doğruyu ortaya çıkaracağına inanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
28

Kasım

2009

Çankırı Hizmet ve Muhafız Bölük Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 70 yaşındaki Ahmet Vatansever, hayatını kaybetti.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildiği zaman askerlik yapmadığı ortaya çıkan, daha önce de çeşitli hastalıklar nedeniyle
askere alınmayan 70 yaşındaki jandarma Er Ahmet Vatansever, 12 ay önce başladığı askerlik görevini tamamlayamadı.

29

Kasım

2009

BURSA'nın Merkez Nilüfer İlçesi'nde bir süpermarket önünde sürücünün kontrolünden çıkan bir otomobilin otobüs durağında
bekleyenlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Yurt genelindeki trafik kazalarında 14 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Mersin'de Yeni Pazar Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi'ne yaklaşık 400 kişilik bir grup PKK yandaşı, molotof kokteylli ve taşlı
saldırıda bulundu. Molotof kokteyllerinin isabet ettiği polis karakolundan açılan karşı ateş sonucu göstericilerden yaralananlar
oldu. Çıkan olaylarda bir çocuk yaralandı. Okmeydanı'nda da akşam saatlerinde olaylar çıktı.
"Minare yasağına, Evet" komitesi başkanı Walter Wobmann, İsviçre halkının yüzde 59 oranında minare yasağına "evet"
demesini zafer işareti yaparak kutladı. İsviçre'de minare inşasının yasaklanmasını öngören referandumu ülkenin ırkçı partileri
organize etti.
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DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, 20 Kasım'da, ''Türkiye'de etnik sayım yapılsın. Kürtler ne kadar, Türkler ne kadar belli
olsun'' diyerek gereksiz bir tartışma başlatmıştı. Kaplan bugün de Beytüşşebap'taki bayramlaşma töreninde seçtiği kelimelerle
bir gereksiz tartışma daha başlattı, ''Buralara domuz gribi uğramamış. Çünkü domuz gribi ve mikropların çoğu Ankara ve
ötesinde kaldı'' dedi!
30

Kasım

2009

Domuz gribinden ölenlerin sayısı hızla artıyor. Son 3 günde 34 kişi domuz gribinden öldü. Böylece şu ana kadar domuz
gribinden hayatını kaybedenlerin sayısı 195'e yükseldi. Yurt genelinde virüs 41 ile henüz uğramadı.
Üretim alanı Türkiye Cumhuriyeti olarak belirtilen rakı, “menşe adı” olarak tescillendi. “Rakı”nın coğrafi işaret olarak
tescillenmesi için Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği'nin (GİSDER) Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) yaptığı başvuru
sonuçlandı.Rakı, TPE'nin tescil metninde, “karakteristik özelliğini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan doğal unsurlardan,
özellikle Türkiye'de yetişen üzüm, anason ve Türkiye'de uygulanan geleneksel üretim yöntemlerinden alan üretimi, işlenmesi ve
diğer işlemlerinin tamamıyla Türkiye sınırları içinde yapıldığı kendine has, renksiz bir distile (damıtılmak rafine edilmek) alkollü
içki” olarak tanımlanıyor.
İsviçrelilerin ülkelerinde minare inşa edilmesini yapılan referandumda yüzde 57 oy oranıyla ret etmesinin ardından Avrupa'da
ırkçılık hortladı.
AB'de ortak para kullanan 16 ülkenin dahil olduğu Avro Bölgesinde Haziran-Ekim döneminde ekside kalan enflasyon oranı,
Kasım ayında yüzde 0,6 ile tekrar artıya döndü.
Suudi Arabistan'a hac farizasını yerine getirmek için gelen 20 Türk hacı adayının vefat ettiği bildirildi.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 terörist ölü ele geçirildi.
Arife ve 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 79 kişi öldü, 462 kişi yaralandı.
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İstanbul'da Esenyurt, Ataşehir ve Beyoğlu ilçelerinde izinsiz gösteri yapan gruplara polis müdahale etti.
Irak'taki Kandil Dağı ve Mahmur Kampı'dan 19 Ekim'de Türkiye'ye giriş yapan PKK'lı grubu, ilk kez İnsan Hakları Derneği (İHD)
Diyarbakır Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. İki grup adına konuşan Gülbahar Çiçekçi, bölgede sağduyunun hakim
olduğunu ve bugüne kadar olumsuz bir davranış ile karşılaşmadıklarını ifade ederek, “Amacımız öncelikle batıdaki vatandaşlarla
kucaklaşmaktı. Ancak batıda yaratılan ortam ve kışkırtmalar nedeniyle süreci tıkamamak için şimdilik batıya açılmayı
düşünmüyoruz” dedi.
1

Aralık

2009

İsviçre'deki minare yasağına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "faşizme işaret" ve Cumhurbaşkanı Gül'ün "İsviçrelilerin ayıbı"
sözleri Alman basınında yankı buldu.
İzmir, Ağrı ve Mersin'de terör örgütü yandaşları molotoflu saldırılar düzenledi. Mersin'de, Mevlana Mahallesi'nde, bir grubun
molotofkokteyli attığı polis aracında yangın çıktı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye meclisince Kenan Evren Bulvarı'nın adının Cumhuriyet Bulvarı olarak değiştirilmesine
karar verildi.
2004 yılının kuvvet komutanları ifade verecek. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim Fırtına, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'e Ergenekon soruşturması kapsamında
tebligat gönderildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinde kurum ve kuruluşlara bildirim yapabilmeleri
için 1 ay daha süre verilmesini öngören kanun tasarısı kabul edildi.
Türkiye ile Ürdün arasında vize uygulaması karşılıklı olarak kaldırıldı.
Marmara Denizi'nde hamsi ağlarını çeken balıkçılar, iki köpekbalığı yakaladı. Biri 3 metre ve 150 kilogram, diğeri ise 5 metre
uzunluğunda 750 kilogram ağırlığındaki iki köpekbalığı, sergilendiği balıkçının önünde görenlerin ilgisini çekti.
Danıştay Başkanı Mustafa Birden, yargı kararını, “siyasi ya da ideolojik bir karar olarak nitelendirmeye hiç kimsenin hakkının
bulunmadığını” belirterek, “Danıştay ve mensuplarını, verdiği kararlar nedeniyle suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı fikir, kanaat
ve beyanları anayasal koruma altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir sakınca olarak
görmekteyiz” dedi. Danıştay'ın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararının yürütmesinin
durdurulması yolunda Danıştay görevli Dairesince verilen karar üzerine yapılan açıklamaların yargı erkine yönelik yıpratma
faaliyetine dönüşmesi nedeniyle, Danıştay Başkanlığı, yüksek yargı olmanın sorumluluğu çerçevesinde aşağıdaki görüşlerini
kamuoyu ile paylaşma gereğini duymuştur.
Sayın Başbakanın, Danıştayda görülmekte olan sözü edilen dava hakkında eleştiri sınırlarını aşan, Daire kararını ideolojik olarak
niteleyen açıklamalarını bir talihsizlik olarak görüyoruz.
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Değerlendirmeye esas alınan Daire kararında yargılama süreci henüz bitmiş değildir. Danıştay ilgili Dairesince verilen
yürütmenin durdurulması kararının, Danıştayın ilgili kurulunda itirazen görüşülmesi mümkündür. Anayasadan aldığı yetki ile
Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan ve 141 yıllık onurla bir geçmişe sahip olan Danıştay, sadece hukukun üstünlüğünü
hedeflemekte, siyasi ve ideolojik kaygılarla karar verdiği yolundaki suçlamayı kesinlikle hak etmemektedir.
Bu bağlamda, yargı kararını siyasi ya da ideolojik bir karar olarak nitelendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.
Danıştayı ve mensuplarını verdiği kararlar nedeniyle suçlayıcı, töhmet altında bırakıcı fikir, kanaat ve beyanları anayasal koruma
altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir sakınca olarak görmekteyiz.
Unutulmamalıdır ki, bu tip açıklamalar, söylemler, kanaatler yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar vermekte; yargının,
kamuoyu nezdindeki güveni ve saygınlığında tahribata yol açmaktadır.
Danıştayımıza ve kararlarına yönelik değerlendirme ve eleştirilerde daha özenli davranılması ve Devlet adına yetki kullananlarca
bu hususa daha duyarlı olunması gerektiğinin haklı beklentisini taşımaktayız.”
2

Aralık

2009

ERZURUM Valisi Sebahattin Öztürk, incelemelerde bulunmak için gittiği Tekman İlçesi'nde her ailenin ortalama 9 çocuğu
olduğunu öğrenince sinirlendi. Sorunlarını anlatmak için Kaymakam Cahit Karatepe'nin odasında toplanan muhtarlara konuşan
Vali Öztürk, “Yazıktır bu çocuklara. Bir yorganın altına 5 çocuk sığdırıyorsunuz. Köy yerinde 3- 4 çocuk neyinize yetmiyor? Bu
hayat mı Allah aşkına? Hanımlarınızın ve sizin hayatınız hayat değil” dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Danıştay 8. Dairesinin, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesinin
durdurulması kararına itiraz etti.
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki cezaevi koşullarını protesto etmek için
izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdehale etti. Polise taşla saldıran göstericiler, gaz bombası ve tazyikli su
kullanılarak dağıtılmaya çalışıldı.
CHP Lideri Deniz Baykal, Ergenokon davasıyla ilgili ifade vermeye çağrılan 3 eski komutanla ilgili olarak; "O dönem görev yapan
komutanların iddialardan sonra ifade vermeye çağrılmaları normal" dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), anahtar bırakma ve kepenk kapatma eylemine hazırlanan Türk Eczacılar Birliği ve eczanelere
gözdağı verdi.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, yurdun batı kesimlerinin Orta Akdeniz'den gelen yeni bir yağışlı havanın
etkisine girdiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Barack Obama'nın Afganistan'da 30.000 ilave asker konuşlandırma kararını ve Afganistan'la
yürütülen ilşkileri değerlendiren bir açıklama yaptı.
İzmir'in Dikili ilçesinde deniz suyu 1 metre yükseldi.
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İsviçre'yi minare yasağı sonrası Müslüman ülkelerin paralarını İsviçre bankalarından çekme korkusu sardı.
İşte Müslüman ülkelerin İsviçre bankalarındaki para miktarı:

3

Aralık

2009

ÜLKE

MİKTAR

Suudi Arabistan

13.5 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri

6.9 milyar dolar

Endonezya

6.6 milyar dolar

Türkiye

3.9 milyar dolar

Lübnan

3.5 milyar dolar

Malezya

3.3 milyar dolar

Kuveyt

2.3 milyar dolar

Suriye

1.5 milyar dolar

Ürdün

1.5 milyar dolar

İran

1.1 milyar dolar

Fas

1 milyar dolar

Pakistan

1 milyar dolar

İstanbul'un, Avrupa 2010 Kültür Başkenti seçilmesi dolayısıyla 11 Aralıktan itibaren yurt içinde, Ocak ayından itibaren de yurt
dışında yeni bir reklam kampanyası başlatılacak.
PKK yandaşları, dün gece Diyarbakır'da polise havai fişekle saldırdı. Polise havai fişekle saldırı ilk olarak İstanbul'da 6-7 Ekim'de
yapılan IMF görüşmeleri sırasında olmuştu. Korsan gösteri yapan PKK sempatizanları, polis helikopterine havai fişek atmıştı.
Son zamanlarda Öcalan'ın cezaevi koşullarının zorlaştırıldığını bahane ederek eylem yapan gruplar, ilk olarak Mersin'de karakola
iki gün üstüste havai fişekli saldırı düzenlediler. Önceki gece de Adana savaş alanına döndü. Polisle çatışan PKK yandaşları,
polise havai fişekle saldırdı.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ordu'da muhalefet partilerini eleştirerek demokratik açılım projesiyle Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel ödülü alabileceğini söyledi. Günay ayrıca, “Biz bu Cumhuriyeti halklaştırmaya, seçkinlerin, bir
avuç tuzu kurunun Cumhuriyeti olmaktan, balo salonlarında kutlanan Cumhuriyet olmaktan çıkarıp, halkın paylaştığı, gerçekten
kimsesizlerin kimsesi olan bir içeriğe, halkın yönetimi haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 1.27 artarken, üretici
enflasyonu (ÜFE) yüzde 1.29 artış gösterdi. Açıklanan rakamlar beklentilerin üzerinde geldi. Yaşanan yükselişte gıdadaki yüzde
2.21'lik artış ve giyimdeki yüzde 4.55'lik çıkış etkili oldu. Öte yandan yıllık ÜFE yüzde 1.51 olurken, yıllık TÜFE yüzde 5.53
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olarak gerçekleşti.

Son dönemde Türkiye'nin bu yönde attığı adımlar atmış olsa da halen dünyada ülkelerin büyük bir çoğunluğu Türk
vatandaşlarından vize istemeye devam ediyor.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CNN Türk televizyon kanalında yayınlanan, Ankara Kulisi programında
soruları yanıtladı. İşte Arınç'ın programda yaptığı önemli açıklamalar:
'Bayramdan sonra ne ben kalırım ne Danıştay kalır' sözleri: Bayramın ikinci günü AK Parti Genel Merkezi'nde bayramlaşma
vardı. Ankara'da bulunduğum için ben de katıldım. Bir konuşma yaptım. Konuşmanın sonrasında gazeteciler, 'sorularımız olabilir
mi?' dediler. Dedim ki, 'bayramlaşma yaptık. Teşekkür ederim.' Tekrar ısrar ettiler, her zaman yaptıkları gibi. Onlar artık bizim
ayrılmaz bir parçamız oldular. Dedim ki bayramdan sonra. Tekrar ısrar ettiler. Üçüncü, dördüncü ısrardan sonra ağzımdan böyle
bir cümle çıktı. Zaten başında, sonunda da başka bir şey olmayınca... 'Yeter artık sizden kurtulmanın başka yolu yok' der gibi
birşey söyledik. Tabii ben bunun bu kadar dikkat çekeceğini veya televizyonların bu kadar üzerinde duracağını düşünmemiştim.
Aman Allahım ondan sonra ne yorumlar yapıldı. 'Danıştay kalır ama sen gidersin' diyenler oldu. 'Sen kendine bak' diyenler oldu.
'Acaba bunun arkasından ne çıkacak' diyenler oldu. En sonunda da hiç aklıma gelmeyen bir şey, akşam bir televizyon
haberlerinde, 3-4 kuvvet komutanının ifadeye çağrılması sanki gündeme bomba gibi düşen bir habermişcesine, 'Acaba Arınç,
bunu mu kastetti' diye bir haber yapıldı. Buna da pes dedim doğrusu. Çok açık yüreklilikle söylüyorum; bu gelişi güzel
kullanılmış yani o arkadaşlarımızın ısrarlarından kurtulmak için... Buna çok muhatap oluyorum. Aslında yeri geldiğinde, zamanı
geldiğinde sorulanlara cevap veren bir insanım. 'Ne Danıştay kalır' deseydim o başka bir felaketti ama içine kendimi de sokunca
biraz daha hafifletmiş oldum.
Danıştay'ın katsayı kararı: Şimdi konunun benim cümlelerimle ilgili kısmını bitirmiş sayayım. Çok şükür ki Danıştay da yerinde
ben de yerimdeyim. Birbirimize hasım olarak, birbirimiz yok etmek için kullanılmış sözler değil. Danıştayı ilgili dairesinin vermiş
olduğu karardan ötürü elbette eleştireceğim. Bu kararı doğrusu hukuki bulmuyorum.
3 eski kuvvet komutanının ifadeye çağrılması: Türkiye'de her şey ortaya dökülecek ve herkes yaptığı her şeyin hesabını
verecek. Ben dahil. Böyle olursak gerçek hukuk devleti oluruz. Türkiye, bunu gördüğü için kendini mutlu saymalı. Bunlar kutlu
doğum sancılarıdır. Bunlar iyi şeylerdir. Türkiye hukuk devleti olma yolunda ilerleyecekse bir şeylerin hesabının sorulması
lazım.Kurumlar kalır, yanlış yapanlar gider.
Prof. Dr. Haberal'ın tutukluluğu: Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesinin Rektörü... Ben bir insan olarak şunu düşünüyorum;
yani Bülent Arınç olarak benim Haberal ile insani ilişkilerim çok güçlü. Yani ben onun kadar insani ilişkisine önem veren bir
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insan tanımadım. Çok da fazla işimiz düşmez birbirimize ama fevkalade saygılı ve dikkatli. Yani ben orada bir hastayı ziyaret
etmek istesem kimseye haber vermeden giderdim. Nereden duyarsa duyar, koşar gelir. İnsani ilişkilerimiz bakımından veya
onun tıbba yaptığı hizmetler bakımından malum transplantasyon yapıyordu. Çok güzel bir insan. Şimdi orada olmasından
dolayı, öyle bir suçla suçlanmasından dolayı gerçekten ben şahsen üzülüyorum ama böyle bir davayla ilintili olduğu için bu
üzüntümü içimde saklıyorum. Bunu bir şekilde ben ifade edemem. Bir misal olsun diye söyledim. Başka rektörler de var.
Bunların geçmişte bizi üzen, bizi rencide eden çok beyanatları oldu. Bunları alt alta, üst üste getirirsek, bir Malatya Rektörü'nün
bir Samsun Rektörü'nün bizim için neler söylediğini veya ülkede belli ideolojik kamplaşmalar için neler konuştuğunu az çok
biliyoruz ama böyle bir davada ne kadar yerleri var, ne ile itham ediliyorlar, doğrusu savcıların, hakimlerin bileceği iş. Yoksa
ben şahsi düşünceme bakarak 'bu adam suçsuzdur' diyemem. O zaman bir başkasıyla aynı noktaya düşerim. 'Bunlar, iyi
çocukturlar' diyenle benim bir farkımın olması lazım. Ben şahsi kanaatimi, sevgimi içimde saklıyorum. Haberal, bana göre çok
iyi bir insandır ama sadece benimle ilişkileri sebebiyle ben bunu biliyorum. Yoksa işlediği suç var mı haklı mı haksız mı yarın
beraat edecek mi etmeyecek mi hepsi için aynı kanaate sahibim. İnşallah, suçsuz bulunsunlar ve çıksınlar.
Telefon dinlemeleri: Yasal olmayan dinlemeleri herkes yapabilir elindeki alet ve edevatla. Dünyada bunun için çok güzel
teknolojik imkanlar geliştirilmiştir. Yani bir insanı rızası olmadan, hakim kararı da olmadan dinlemek suç, ahlaken de ceza
hukuku yönünden de suç. Bununla ilgili incelemeler, araştırmalar yapılır. Suçlular varsa mutlaka cezalandırılır.
Demokratik açılım: Bu zorlukların altına sadece bir siyasi iktidarın girmesi mümkün değildir. Hem siyasi mutabakatın
parlamento içinde ve dışındaki partilerle sağlanması gerekir, hem de tüm kurumlarla... Sürecin desteklenmesi gerekir. Kim ne
kadar destekler, neresinde destekler, bunlar ayrı konular ama bunu sadece AK Parti iktidarının tek başına ortaya koyup, sadece
kendi imkanlarıyla başarabileceği, diğerlerinin buna tamamen karşı olabileceğini tasavvur bile etmek mümkün değil. Yani
herkes, sorumluluğu ölçüsünde kabullenebileceği bir süreç olarak bunu düşünmeli. Şimdi buna biraz aykırı bir görüntü var.
Nedir o? Ana muhalefet partisiyle, muhalefet partisi belli açılardan biraz da sert olarak, biraz da sert ifadelerle iktidarı bu süreç
dolayısıyla, 'hainlikle' suçlayacak noktaya geldiler. Diğer partinin durumuna gelince, doğrusu o da kendi içerisinde homojen bir
yapı olmadığı için bu sürecin belki başarıya ulaşmasını istiyor gibi gözüküyor ama meseleyi İmralı ile yani Öcalan ile ve meseleyi
PKK ile de bağlantılı görüyor. Bu bir gerçek. Bunu dünkü konuşmalarda açıkça ifade ediyor. Türkiye'nin böyle bir gerçeği olabilir,
ama böyle bir süreçte bizim ne örgütle, ne de İmralı'daki kişiyle bu meseleyi ne konuşmamız, ne onlara göre bu süreci devam
ettirmemiz, ne de onları düşünerek bu sürece yön vermemiz kesinlikle mümkün değildir. Bunu biz söylüyoruz, bize inanan
herkeste bunu biliyor.
DTP'nin tavrı: Hem Habur'daki karşılama törenlerinde görüyoruz, hem bugünkü olaylar sebebiyle Öcalan'ın İmralı'daki
sıkıntılarını anlatırken kullandıkları cümlelerden görüyoruz. Hem grup toplantılarını, hem Türkiye'nin her yerindeki yaptıkları
toplantılardaki, hep marjinal, hem de ajite edici sözlerinden anlıyoruz ki hatta birisi diyebilir ki 'DTP bu sürecin tam karşısında,
yani bunun başarıya ulaşmasını istemiyor.' Ben tam o kanıda değilim ama görüntü buna hak verdirecek bir görüntü. Ben DTP ile
de oradaki milletvekili arkadaşlarımla da görüştüğüm zaman onların çok büyük bir kısmının samimi olarak bu sürecin başarıya
ulaşması ve Türkiye'ye huzur gelmesi konusunda, terörün bitmesi konusunda istekli olduklarını görüyorum ama parti bütünüyle
verdiği görüntü buna hak verdirecek bir görüntü. Topluma verdiği mesajlarla bundan çok uzakta. Yani parlamento içerisindeki
üç partinin durumu bu.
Öcalan'ın yeni koğuşu: Öcalan bir hükümlü, 1999'dan beri cezaevinde. F tipi koşulların uygulanması insani açıdan düşünülmüş.
Bunu Avrupa da istiyor, bizim kendi hukukumuzda da buna yer var. Dolayısıyla tecrit koşullarının F tipi koşul haline getirilmesi
için Adalet Bakanlığı bir çalışma yapmış. 'Yalnız kalmasın' diye. Çünkü günde 2 defa, sanıyorum havalandırması var, ortak
alanlar var vesaire... Bunları en iyi Sadullah bey bilir. Böyle bir iyileştirme yapıldığı söylendi. Bu, Bakanlar Kurulu'nda da Sayın
Adalet Bakanı'nın verdiği bilgiyle belki de konuşulmuştu. Şimdi ona yönelik bir iyileştirme yapılıyor, ama içeriden Öcalan ve
avukatları dışarıya başka haber gönderiyorlar. 'Efendim 12 metre idi 6 metreye indi' Ölçmüşler, biçmişler 11,80 çıkmış. Bu
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bahane mi böyle bir şey olamaz. 'Efendim hastaymış nefes alamıyormuş, öksürük krizleri tutuyormuş' Yani sağlık şartlarını biz
kötüleştirmiyoruz. Bir insanın kendisinde rahatsızlık varsa, öksürdü diye ne yapacağız yani, Kızılay'da mı gezdireceğiz, nereye
götüreceğiz. Bir hükümlünün kendi şartlarının iyileştirmesi yine hukuk devleti olan Türkiye de yine F tipi koşullar neyse onun
için bir gayret sarfedilmiştir. İçeriden, 'ben şu durumdayım, hadi bakalım' deyip çocukları sokağa salmanın, Türkiye'nin pek çok
yerinde bugün gösterilerle, polise karşı taşlarla tahrip edilen yerlerle herkesi korkutmanın, herkesi ürkütmenin, herkese 'acaba'
dedirtmenin alemi yok. Bunlar aynı zamanda suç olan şeyler. Bunların takibatı yapılacaktır ama sadece 'Öcalan haber gönderdi'
diye bir siyasi partinin bu konuda açıklama yapmasını ve Öcalan'ın ağzıyla adeta konuşmasını doğrusu ben hazmedemiyorum.
ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'ne bağlı dünyaca ünlü tatil kenti Olympos'ta 14 Ekim'de meydana gelen sel felaketi sırasında denize
sürüklenen ve 50 gündür çıkarılamayan 23 araçtan 2'si, dün Antalya'yı etkisi altına alan fırtına sonrası dalgaların yükselmesi ile
Olympos Plajı'na vurdu.
4
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Türkiye, haftaya Öcalan lehine yapılan gösterilerle başlamıştı. 10 gündür farklı bir ilde yapılan gösterilerin bugünkü durağı
Ağrı'ydı. Öcalan için yapılan gösterilere bir de eczacılar ve katsayı mağdurlarının eylemleri eklenince Türkiye bugün ayakta bir
görüntü çizdi. Binlerce kişinin katıldığı eylemler farklı şekillerde milyonlarca kişinin hayatını etkiledi ve gündemin odağına
yerleşti...
İSTANBUL Sultanbeyli'de öğrenci servisinin minibüsle çarpışması yüzünden meydana gelen kazada bir öğrenci hayatını kaybetti,
biri öğrenci üç kişi yaralandı.
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker de
yaralandı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) temyiz niteliğindeki 17 yargıçtan oluşan Büyük Dairesi, CHP milletvekili Atilla Kart
ile ilgili dokunulmazlık davasında ihlal kararını bozdu.
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Brüksel'de yaptığı açıklamada “Türkiye muharip güç göndermese de desteği bizler için
önemli” dedi. Clinton ayrıca Afganistan konusunun Başbakan Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında Obama ile yapacağı görüşmede
gündeme geleceğini söyledi.
Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) yapılan açıklamada, “Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın daveti
üzerine 16 Kasım 2009 tarihinde Ankara Bölge ünitemizce anılan ile gerçekleştirilen görüşme bir nezaket ziyareti ölçüsündedir.
Söz konusu görüşmenin basına yansıdığı şekliyle konu ile doğrudan bağlantısı bulunmamaktadır” denildi.
Denizli, sabah merkez üssü Sarayköy ilçesi ile Aydın'ın Buharkent İlçesi arasında saptanan, Richter ölçeğine göre 4.9
büyüklüğündeki deprem ve artçı şoklardan sonra, akşam da merkez üssü Acıpayam olan 4.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Depremin şiddetli hissedildiği yerleşim merkezlerinde halk panik içinde sokaklara fırladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 08.02'de merkez üssü Aydın'ın Buharkent ilçesi Horsunlu beldesi olan 4.9
büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Denizli'de de hissedildi.Denizli'de 4 okul tatil edildi.
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Bulgaristan'da Türklerin yoğulukta yaşadığı Kırcaali bölgesindeki Koşukavak (Krumovgrad) kasabasında çocuk esirgeme kurumu
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yurdunda meydana gelen patlamada 13, 15 ve 16 yaşlarında üç Türk çocuğu hayatını kaybetti.
Terör örgütü yandaşları, günlerdir yurdun çeşitli yerlerinde bölücübaşı Öcalan'ın cezaevi koşullarını bahane ederek olay çıkardı.
Bugün Şanlıurfa, Şırnak'ın Cizre, Hakkari'nin Yüksekova ve Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçelerinde öğle saatlerinde PKK terör örgütü
yandaşları ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbede çıktı.
Sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 2 muvazzaf asker tutuklandı. İki askerin 'amirallere suikast planı'
soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi.
Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, yeni hücresi ülkede gerginliğe neden olan terör örgütü PKK'nın
elebaşı Abdullah Öcalan için “Yeri mi dar? 1 metrekare yeter ona” dedi.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde DTP'nin düzenlediği mitinge Kandil ve Mahmur kampından dönen PKK'lılar da katıldı. Mitingde
Mahmur Kampı'ndan gelen Bülent Aka, Kürtçe konuştu ve ''Kürtler kendi marşlarını okumak istiyor'' dedi.
6
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Diyarbakır, Hakkari, Ağrı ve İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti. Diyarbakır'daki olaylarda
yaşamanı yitiren 23 yaşındaki Dicle Üniversitesi öğrencisi Aydın Erdem'in tek kurşunla vurularak öldüğü açıklandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu. ABD ziyareti programını anlatan
Erdoğan, Afganistan'a asker gönderme konusunda “Biz orada yapacağımızı zaten yapıyoruz. Bunun dışında Afgan ordusuna
eğitim verebiliriz” dedi.
ABD Başkanı Barack Obama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi ABD'deki Ermeni kuruluşlarına gönderdiği
mektupta Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için verdiği desteği sürdürdüğünü belirtti.
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ve AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada, Diyarbakır'daki sokak
eylemleri ve taşkınlıkları üzülerek ve endişe ile izlediklerini belirttiler.
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
İstanbul'da yasadışı gösteri yapmaya hazırlandıkları gerekçesiyle aralarında DTP Esenler İlçe Başkanı Yılmaz Dursun'un da
bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
Tiyatrocu Halil Ayan, sahnede kalp krizi geçirip öldü
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ABD'nin geçtiğimiz sene kurtarma programı kapsamında büyük bankalara sağladığı kaynağın maliyeti 200 milyar dolar daha az
olacak. Küresel krizin başladığı ülkeden gelen bu haberin dünya ekonomisine de olumlu yansıması bekleniyor.
WASHINGTON - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın planlanandan yaklaşık bir saat uzun süren
görüşmesinde model ortaklıktan İran'ın nükleer programına, terörle mücadeleden Afganistan'a kadar birçok kritik konu ele
alındı.
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İçişleri Bakanı Beşir Atalay, demokratik açılım süreci ve son günlerde yaşanan yasadışı eylemlerle ilgili açıklama yaptı.
Muhalefetin açılım önerilerisini soran Atalay, yasadışı gösterilerde 799 kişinin gözaltına alındığını, 119 kişinin de tutuklandığını
söyledi.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) İstanbul İl Başkanı Mustafa Avcı, İETT otobüsüne molotofkokteyli atılması sonucu yaralanan
ve tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybeden Serap Eser'in uğradığı saldırıyı tasvip etmediklerini belirterek,
“Ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.
ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde bugün öğle saatlerinde yaklaşık 1 saat aralıksız devam eden sağanak yağmur, hayatı kısa
sürede felç etti. Yağış nedeniyle Hasdere Köyü'nde çilek bahçelerini su bastı.
Erzurum'da özel yetkili savcı tarafından ifadeleri alınan ve daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erzincan MİT Şube
Müdürü Ş.D ile 2 MİT görevlisi tutuklandı.
Birinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanıklarından Ümit Sayın, “Tolon, bana, 'ordu içinde, TSK içinde bir yapılanma olduğunu',
bu yapılanmanın gidişata 'dur' diyeceğinden bahsetti. Eruygur ile 2006 yılında Fenerbahçe Orduevi'nde yaptığımız görüşmede,
bana TSK içinde böyle bir örgütün varlığından, sivil toplum örgütleriyle koordinasyon kurulduğundan söz etti” dedi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan tutuklu sanık İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatı Mehmet
Cengiz, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile ilgili kendilerine yeni bilgi ve belgelerin ulaştığını ifade ederek, “buna ilişkin
dosyanın Adalet Bakanının masasında olduğunu” savundu.
Haşıloğlu'nun Çatalca Sulh Ceza Mahkemesi'nde görevli olduğu sırada eşinin dayısı Eyüp Aytemur adına Çatalca İcra
Müdürlüğü'nden ucuz taşınmaz satın alma girişiminde bulunduğunu ifade eden Cengiz, bu amaçla Çatalca İcra Müdürüne “baskı
uyguladığını” öne sürdü.
Cengiz, 14 Mayıs 2007 tarihindeki taşınmaz için yapılan ihaleye katılınarak 120 bin TL bedeli Haşıloğlu'nun ödediğini, bunun için
40 bin doları kuyumcudan bozdurduğunu savunarak, ardından bu taşınmazın üzerine yapılacak olan inşaat ruhsatının iptal
edildiğini kaydetti.
Cengiz, “Taşınmazın yasa gereği yeniden satışa çıkarıldığını duyan Haşıloğlu'nun, bir yargıç olarak bu gibi durumlarda ödenen
teminatın iadesinin yasaya göre mümkün olmadığını çok iyi bildiği halde tayin edildiği Beşiktaş Adliyesi'nden Çatalca Adliyesi'ne
gelmiş, İcra Müdürünü çağırmış, onu, memurları dışarı çıkartıp boşalttığı savcılık katındaki bir odaya kapatarak, 'Satış kararı
vermişsin, aynı gün seni görseydim öldürebilirdim. Bu gün teminatı geri vereceksin, yoksa tayin telin yarın elinde olur. Ben
şimdiye kadar istediğim yerde çalıştım. İstediğim kişiyi istediğim yerde çalıştıracak ve istediğim yerde çalışacak kadar
kuvvetliyim' diyerek tehditte bulunmuştur” dedi.
İcra Müdürünün bu olayın ardından Gaziantep'e sürüldüğünü ifade eden Cengiz, saptadıkları bu olguları değerlendirmesi
amacıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na başvurduklarını, konunun da CHP'li bazı milletvekilleri tarafından soru önergesi
şeklinde TBMM gündemine getirildiğini anlattı.
Cengiz, Haşıloğlu'nun fiilinin kamuoyu tarafından da öğrenildiğini belirterek, bu durumun, yalnız kendi güvenlerinin
kaybolmasına değil, kamuoyunda da Haşıoğlu'na karşı ciddi kuşkular duyulmasına yol açtığını savundu.
Cengiz, Haşıloğlu'nun davadan çekilmesini istedi.
Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de, tutuklu sanıklardan Ümit Sayın'ın dilekçe vererek “gizli oturumda dinlenmek
istediğini, ancak mahkemenin bu yönde bir karar vermediğini gerekçesiyle heyetin reddini talep ettiğini” kaydetti.
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Başkan Şengün, verdikleri kısa aranın ardından taleplere ilişkin kararlarını açıkladı.
DİĞER SANIKLAR SALON DIŞINA ALINDI
Reddi hakim talebinin kabul edilmediğini ifade eden Başkan Şengün, Haşıloğlu'nun da davadan çekilmediğini açıkladığını dile
getirdi.
Ümit Sayın da ishal ve grip olduğunu belirterek, hastaneye gitmek istediğini söyledi. Sayın, daha sonra kapalı oturumda her
şeyi açıklayacağını ifade etti.
Başkan Şengün de diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkları salondan dışarı çıkartarak, Ümit Sayın'ı salondaki kürsüye çağırdı.
Şengün'ün, “Evet seni dinliyoruz. Nedir söylemek istediklerin?” demesinin ardından Ümit Sayın, daha önce kendi yazılı talebi
üzerine savcı Zekeriya Öz'e ifade verdiğini, bu oturumda da ona ilaveler yapacağını söyledi.
Sayın, askeri okuldaki öğrencileri vasıtasıyla ve gittiği konferanslar nedeniyle tanıştığı komutanlar tarafından kendisine TSK
içerisinde gizli bir yapılanma olduğunun söylendiğini anlattı.
Adının “Ergenekon” olduğunu bilmediği bu örgütlenmenin, sivil toplum örgütleriyle koordineli olarak çalıştığını ve düzenli olarak
gizli toplantılar yapıldığını ileri süren Sayın, “Konuştuğum komutanlar Türkiye'deki durumun iyiye gitmediğini, bu örgütlenmenin
bu gidişe bir dur diyeceğini söylediler. Komutanlar muhtıra verilmesini savunuyorlardı. Tolon da dahil...” dedi.
Sayın, önceden Genelkurmay Psikolojik Harp Dairesi Başkanı olan Tümgeneral Can Teler ile yaptığı konuşmayı anlatarak, “Bana
'komutanların bir takım görüşmeler yaptığını, askeriye içinde birtakım toplantılar yapıldığını, özel telefonlar kullanıldığını'
söyledi. 'Askeriye içinde bir hareket olduğunu, bu gidişe 'dur' denileceğini' belirtti” dedi.
TOLON VE ERUYGUR İLE GÖRÜŞMELER
Sayın, yine 2006 yılında Merkez Orduevi'nde emekli orgeneral Hurşit Tolon ile de görüştüğünü ifade ederek, şunları anlattı:
“Bana ordu içinde, TSK içinde bir yapılanma olduğunu, bu yapılanmanın gidişata dur diyeceğinden bahsetti. Beni Şener Eruygur
ile tanıştırdı. Eruygur ile 2006 yılında Fenerbahçe Orduevi'nde yaptığımız görüşmede, bana TSK içinde böyle bir örgütün
varlığından, sivil toplum örgütleriyle koordinasyon kurulduğundan söz etti. Konuştuğum diğer komutanlar bana görev
üstlenmem konusunda bir şey söylemedi. Sadece Eruygur, 'sivil kanadında yer alır mısın?' dedi. Ben de alamayacağımı
söyledim.”
Genelkurmay istihbaratından emekli Tümgeneral Alaattin Parmaksız'ın da Genelkurmay istihbaratının bu konudan haberi
olduğunu söylediğini öne süren Sayın, 2006 yılında Kadıköy'de aynı internet sitesinde yazı yazdığı tutuklu sanıklardan Mehmet
Zekeriya Öztürk ve emekli Tümgeneral Reha Taşkesen'in de bu örgütlenmeden söz ettiğini savundu.
“EN AYRINTILISINI KIVRIKOĞLU ANLATTI”
Tutuksuz sanıklardan Kemal Alemdaroğlu ile 2004 yılında rektörlük binasında yaptıkları konuşmayı açıklayan Sayın, “Bana bu
yapılanmadan söz etti. Sivil toplum örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyledi. 'Görev alır mısın' dedi. Katılamayacağımı söyledim.
Emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ile de 2005 yılında Fenerbahçe Orduevi'nde görüştük. Bana en ayrıntılısını da Hüseyin
Kıvrıkoğlu anlattı. Örgütlenmenin 'Encümen-i Danış' olduğunu, toplandıklarını söyledi. Encümen-i Danış içerisinde büyükelçiler,
komutanlar ve devletin üst kademesindeki insanların bulunduğunu, görevi sırasında da böyle toplantılar yapıldığını söyledi” diye
konuştu.
Başka komutanlarla yaptığı görüşmelerde de 'gidişata dur' demek için toplantılar yağıldığını söylediklerini ifade eden Sayın,
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“Konuşmalar sırasında Ergenekon adı hiç geçmedi. Bu örgütlenmenin Ergenekon olup olmadığını bilmiyordum. Bir örgütlenme
olduğunu, sivil toplum kuruluşlarıyla, Encümen-i Danış ile koordineli olarak toplantılar yapıldığını biliyorum. Ama ben bu örgütün
üyesi değilim. Ergenekon adını basından duydum” dedi.
Ana dava iddianamesini ile ikinci dava iddianamesini okuduktan sonra ordu içerisinde bir yapılanma olduğu kanaatine vardığını
belirten Sayın, “Gerek Özden Örnek'in günlükleri, gerekse diğer deliller, TSK içerisinde bir örgütlenme olduğunu gösteriyor.
Zaten ikinci dava darbe üzerine açılmış” diye konuştu.
Koğuş arkadaşı olan, tutuklu sanık Emin Gürses'in kilisede Sevgi Erenorel ile yaptıkları bir toplantıya ilişkin bilgiler de veren
Sayın, “Erenerol, Emin Gürses'e, Şener Eruygur'un da başında olduğu bir yapılanma ve örgütlenmeden bahsetmiş. Şener
paşanın TSK'nın, sivil toplum örgütleriyle koordinasyonunu sağlamak için ADD'nin başına geçeceğini söylemiş” diye konuştu.
Sayın, Savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in sorusu üzerine, ek ifadesini “etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için verdiğini”
söyledi. İfadesini kendi iradesi ile verdiğini belirten Sayın, en büyük baskıyı 'İtirafçı olma' diye ablasından gördüğünü anlattı.
Tutuklu sanıklar Mehmet Demirtaş ile Oktay Yıldırım arasında yapılan bir konuşmaya da kapı arkasından şahit olduğunu belirten
Sayın, “Hangisi söylüyordu tam olarak hatırlamıyorum ama bombalardan bahsediyorlardı. Kendilerinin olduğu ortaya çıkarsa
fena olacağını söylüyorlardı. Oktay Yıldırım ise seri numaralarının farklı olduğu belirterek, 'korkma, bir şey olmaz' diyordu. Ben
içeri girince sustular” iddiasında bulundu.
GİZLİ TANIK İTİRAFI
Sayın, bu davanın gizli tanıkları arasında yer aldığını, basın organlarında çıkınca da kendi isteği üzerine duruşmalardan muaf
tutulduğunu belirtti.
Savcı Pekgüzel'in kendisinden ele geçirilen dijital verilerin şifrelerini istemesi üzerine Sayın, dijital verilerin 2000 yılında
ABD'deyken oluşturulduğunu, şifrelerini hatırlamadığını kaydetti.
Savcı Zekeriya Öz'e verdiği ifadesinde kendisi ve ailesinin can güvenliği ile ilgili endişesi olduğunu söylediği hatırlatılan Sayın,
“Eğer böyle bir örgüt varsa TSK hakkında böyle konuşarak can güvenliğimi tehlikeye soktuğumu düşünüyorum” diye konuştu.
Savcının “Bu konuları neden size anlatıyorlardı?” sorusu üzerine, Ümit Sayın, “Görüşmelerimizde konu hep Türkiye'nin geldiği
duruma varıyordu. İnsanlara güven sağlayan bir yapım var. Bu nedenle bana anlatıyorlardı” dedi.
Duruşma sırasında Sayın'a heyet tarafından dosyadaki gizli tanık “Anadolu” olarak alınan ifadesi, okuması için verildi. Sayın'a
öğleden sonraki oturumda bu ifadesine ilişkin sorular yöneltilecek.
"ÇOK PİŞMANIM"
Birinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanıklarından Ümit Sayın, “Ulusal çizgide pek çok şey yazdığım için pişmanım, eğer
bunlar suçsa. Bunların suç olduğunu da düşünmüyorum” dedi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuklu sanık Sayın, gizli tanık olarak alınan
ifadesini okuduğunu belirterek, itirazda bulunacağı noktalar olduğunu söyledi.
Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun, “Can Teler ve özel telefonlardan söz ettiniz. Biraz açıklar mısınız?” şeklindeki sorusu
üzerine, Sayın, Tahtakale'den başka insanların üzerine alınan telefonlar olduğunu ve bunlarla haberleşmenin sağlandığının
söylendiğini kaydetti. Savcı Zekeriya Öz'e verdiği bu ifadesini imzalamadan okuduğunu öne süren Sayın, Öz ile önce karşılıklı
konuştuklarını, anlattıklarını savcının yazdırdığını dile getirdi.
İfadesinde Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun örgütün üniversite yapılanmasından sorumlu olduğunu söylemediğini ifade eden
Sayın, Alemdaroğlu'nun anlattıklarından bu şekilde bir anlam çıkardığını, Alemdaroğlu'nun kendisine “Üniversite
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yapılanmasından sorumlu olduğunu söylemediğini” kaydetti.
Başkan Şengün de Sayın'a “Doçentsin, okumadan nasıl imzaladın” diye sordu. Sayın da konuşmalarının kağıda farklı
aktarıldığını söyledi. Sayın, tutuklu sanıklardan Alparslan Arslan'ı tanımadığını, ilk defa duruşma salonunda Arslan'ı gördüğünü
belirtti. Sayın, TÜBİTAK'ın bursuyla ABD'ye gittiğini, 3.5 aylık bursun ardından işe girerek 7.5 yıl Amerika'da kaldığını da
anlattı.
Yine ifadesinde, “JİTEM'in Ergün Poyraz için çalıştığı” şeklinde bölüm olduğunu da öne süren Sayın, “Söylemek istediğim Ergün
Poyraz'ın JİTEM ile birlikte çalıştığıdır” dedi.
Bu anlattıklarının kendisine nakledilenler olduğunu, kendisinin bizzat duymadığını savunan Sayın, “Örgütün içinde olduğum
anlamı çıkıyor. Ben bu örgütün, yapılanmanın içine hiç girmedim” diye konuştu.
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
Başkan Şengün'ün “Bu kadar bilgi size niye aktarılıyor? Özelliğiniz ne, görmediğiniz adam kalmamış. Alıp veremediğiniz bir şey
mi var?” şeklindeki sorusuna da Sayın, “Alıp veremediğim bir şey yok. Bana detaylarını vermeden böyle bir yapılanmadan söz
ediyorlar” dedi.
Başkan Şengün'ün “Size duyulan güvenin kaynağı ne?” sorusunu da Sayın, “Kitaplarımı okumuşlardır. Sadece 4-5 komutan
söyledi. Birinci, ikinci görüşmede değil. Kitaplarımın hepsi bu komutanlara gitti. O dönemde İstanbul Üniversitesi Adli Tıp
Enstitüsü'nde görevliydim” diye yanıtladı.
Bu yapılanmadan ilk önce 2004 yılında haberi olduğunu, bu yapılanmanın sivil uzantıları olduğundan ise Şener Eryugur'dan
2006 yılında duyduğunu ifade eden Sayın, “Eruygur ve Hüseyin Kıvrıkoğlu askeriyedeki yapılanmanın sivil bağlantısından söz
ettiler. 2 ya da 3 komutan sivil toplum örgütleriyle bağlantısından söz etti. Bu sivil toplum örgütleri arasında Çağdaş Eğitim
Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile TESAV var” şeklinde konuştu.
Şengün'ün “Çok güven veren bir kişisiniz ki bunlar size anlatıldı. Ayrıca çok konuşan bir kişisiniz de” demesi üzerine Sayın, son
dönemdeki konuşmalarının biraz fazla olduğunu belirterek, “Komutanların bu yönünü düşündüğünü sanmıyorum. Kimseye de
anlatmadım” dedi.
Sayın, herhangi bir istihbarat örgütüyle de bağlantısı olmadığını belirtti.
Savcı Öz'e verdiği ifadede kimliğinin gizli kalmasını istediğini söyleyen Sayın, daha önceden tutuksuz sanıklardan Hayrettin
Ertekin'in kendisine baskı yaptığını, dövmekle ve koğuştan attırmakla tehdit ettiğini söyledi.
Savcı Nihat Taşkın da “Etkin pişmanlığı düzenleyen TCK'nın 221. maddesinden yararlanarak tahliye olmak istiyorsunuz. Örgüt
üyesi olduğunuzu kabul etmiyorsunuz. Pişman olduğunuz şey nedir?” sorusuna da Sayın, şu cevabı verdi:
“Savcı Öz bana anlattıklarımın etkin pişmanlığa girdiğini söyledi. 'Ben örgüt üyesi değilim' dedim. Birtakım yazılarım olabilir,
Kuvayı Milliye ve Türkiye ile ilgili. Pişmanlıksa pek çok şeyden pişmanım. Ulusal çizgide pek çok şey yazdığım için pişmanım,
eğer bunlar suçsa. Bunların suç olduğunu da düşünmüyorum.”
Tutuklu sanık Ümit Sayın'ın beyanlarının alınmasının ardından, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar duruşma salonuna alındı.
Duruşma, Başkan Şengün tarafından Sayın'ın bugünkü beyanlarının diğer sanıklara okunmasıyla devam ediyor.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Sazak Köyü yakınlarında teröristler, devriye görevi yapan jandarma ekiplerine pusu kurdu. Teröristlerin
ateş açması sonucu şehit olan askerlerin sayısı 7'ye yükseldi, 3 asker ise yaralandı.
Başbakan Erdoğan, Johns Hopkins Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Sarkozy ve Merkel'in Türkiye için “tam üyelik dışı
formüller” ortaya attıklarını hatırlattı.Erdogan'ı dinleyenler arasında Merve Kavakçı da vardı.
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Tokat'ın Reşadiye İlçesi Sazak Köyü yakınlarında, yoğun sis altında devriye görevi yapan jandarma timine teröristlerce ateş
açıldı. Açılan ilk ateş sonucu devriye aracında bulunan jandarma uzman çavuş Harun Arslanbey (Adana); jandarma erler, Onur
Bozdemir (Adıyaman), Kemal Bide (Ordu), Ferit Demir (Muş), Yakup Mutlu (Muş), Cengiz Sarıbaş (Giresun) ve Fatih Yonca
(Hatay) şehit oldu. Jandarma uzman çavuş Yusuf Öztürk ile jandarma erler Emrah Mandıralı ve Arif Temel yaralandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP, Tokat'ın Reşadiye İlçesi'nde şehit olan 7 asker nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın ABD
gezisinin son günü uğrayacağı Meksika ziyaretini iptal edip, Türkiye'ye dönmesi gerektiğini belirtti.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Danıştay'a 3 üye seçti
ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'nin İran konusunda önemli rol oynayabileceği açıklamasına Tahran sert tepki gösterdi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, “17 Aralık 2009 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında, yürütmesi durdurulan maddeler
yerine yeni bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir” denildi.
TBMM'de Key ödemelerine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine “darbe” tartışmasıyla başlandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la dün Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Barack Obama'dan “Ermeni uyarısı” geldiği ortaya
çıktı.
9
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy büyükelçilik görevinden istifa etti. Büyükelçi Nabi Şensoy'un istifasıyla ilgili bazı
detaylar su yüzüne çıkmaya başladı. Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un, Obama-Erdoğan ‘ikili' görüşmesi
programlamasındaki sorunlar nedeniyle Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na istifasını daha Beyaz Saray'dayken sunduğu ileri
sürüldü.
DTP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, “Cemil Çiçek'in sözleriyle Baykal'ın açıklamalarının bu denli örtüşmesi, hükümet ve
muhalefetin Kürtlere, DTP'ye karşı bir ittifak halinde olduğunun en açık göstergesidir” denildi.
Türk hacker grubu, İsviçre'nin minare kararına karşılık ülkedeki 500 web sitesini çökertti. İnternette kendilerine ‘1923TurkGrup' adını veren Türk hacker grubunun, İsviçre uzantılı 500'e yakın web sitesinin erişimini engelleyerek büyük zarar verdiği
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bildirildi.
MARDİN'in Nusaybin İlçesi Beyazsu Mevkii'nde bulunan jandarma karkoluna PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla
taciz eteşi açıldı.
Doğan Yayın Holding A.Ş, 1 Nisan 2002-31 Mart 2003 hesap dönemi vergi ve ceza ihbarnamelerinin silinmesi amacıyla gerekli
yasal işlemleri başlattığını duyurdu.
TOKAT'ın Reşadiye ilçesine cenaze götüren Şişli Belediyesi'ne ait iki şoför ile cenaze sahiplerinin, hain saldırı sonrası olayı
hemen jandarmaya bildirdiği ve yaralıların hastaneye taşınmasına yardım ettikleri belirlendi.
İngiltere Kraliyet Ceza Mahkemesi tarafından “cinsel istismar” iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve İnterpol Daire
Başkanlığı tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı, Adana Havalimanı'nda yakalandı.
10
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PKK terör örgütüne yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki saldırıyı PKK'nın üstlendiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamada, Türkiye'de domuz gribinden ölenlerin sayısının 353'e yükseldiği bildirildi.
HAKKARİ'de polis lojmanları yakınındaki Valilik Parkı'nın girişinde meydana gelen patlama endişe yarattı.
HAKKARİ'de polis lojmanları yakınındaki Valilik Parkı'nın girişinde meydana gelen patlama endişe yarattı.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Mersin, Adana'nın Seyhan, Yumurtalık ve
Karataş, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak
beklendiğini bildirdi.
EDİRNE'de bugün ‘PKK yanlısı' basın açıklaması yapmak istedikleri öne sürülen 30 kişilik üniversite öğrencisi grupla, onlara
müdahale eden başka bir grup arasında kavga çıktı. Polis olaya müdahale ederken, basın açıklaması engellenen gruptakiler ara
sokaklara koşup, izlerini kaybettirdiler.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ndeki kömür madeninde metan gazı sıkışmasından meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi
toprak altında kaldı. İşçilerin 3'nün naaşı çıkarıldı

11

Aralık

2009

Anayasa Mahkemesi, “eylemleri yanında, terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği gerekçesiyle, DTP'nin
temelli kapatılmasına” oy birliğiyle karar verdi. Anayasa Mahkemesi, 141 delili tek tek inceleyerek oy birliğiyle
DTP'nin kapatılma kararını verdi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla Türkiye'de kapatılan partilerin sayısı 25
oldu. Uzmanlar kapatma kararının ülkedeki siyasi gerilimi artıracağını söyledi. DTP milletvekileri kapatma kararını
protesto için istifa ederse erken seçim gündeme gelecek. DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Anayasa Mahkemesi'nin
kapatma kararını değerlendirdi. Açıklamayı yarın yapacaklarını belirten Türk, “Yasaklandığım için mücadelemiz
bitmeyecek” diye konuştu. DTP'nin kapatılmasının ardından çok sayıda DTP'li yöneticiye siyasi yasak getirildi.
Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'un milletvekillikleri düşürüldü. Anayasa Mahkemesi'nin Demokratik Toplum Partisi'ni
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(DTP) kapatma kararını yabancı ajanslar acil koduyla duyurdu.
ASSOCIATED PRESS
Türk Anayasa mahkemesi, Demokratik Toplum Partisi'ni PKK ile bağlantılarından ötürü kapattı. Mahkeme aynı zamanda ondan
fazla parti üyesinin beş yıl boyunca diğer siyasi partilere katılmasını yasakladı ve DTP lideri Ahmet Türk dahil iki milletvekilini
meclisten ihraç etti. Verilen karar, PKK terörünü sonlandırmak için hükümetin Kürtlerle yürüttüğü uzlaşma çabalarını daha da
güçleştirecek gibi gözüküyor.
REUTERS
Kapatma kararı, uzun yıllardır süren PKK sorununu sonlandırmak için gösterilen çabaları baltalayabilir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kapatılma kararını açıklarken Batasuna kararını
da gözettiklerini söyledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 askerin yaralandığı bildirildi.
Iğdır'da, DTP İl Başkanı Ahmet Barbaros ile DTP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Avcı ve partinin il yönetiminde bulunan 5 kişi
gözaltına alındı. 9 Aralıkta izinsiz gösteri yapan ve terör örgütü PKK lehine slogan atıp, polisi taşlayarak, molotofkokteyli atan
çocukları kışkırttıkları gerekçesiyle DTP İl Başkanı Ahmet Barbaros ve DTP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Avcı ile partinin il
yönetiminde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Valisi Muammer Güler İstanbul'da kar yağışının beklendiğini açıkladı.
Doğan Gazetecilik'in yaklaşık 21.5 milyon liralık vergi cezasında anlaşma sağlandı. Ceza 4 milyon 465 bin 500 liraya düşürüldü.
12

Aralık

2009

Anayasa Mahkemesi tarafından ‘terör odağı' olduğu gerekçesiyle kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk, parti genel
merkezi önünde bundan sonraki yol haritalarını açıkladı. Türk, ''Gurubumuz bugünden itibaren Parlamento'dan fiili olarak
çekilmiştir'' dedi. DTP'li vekiller topluca Diyarbakır'a gideceklerini açıkladı. DTP'li Aysel Tuğluk DTP'nin kapatılmasıyla ilgili ifade
vermeye gideceğini açıkladı. Tuğluk, "29 Aralık'ta ifade vereceğim" dedi.
Bugün saat 17.23'te merkez üssü Oniki Adalar olan Marmaris ve çevresinde de hissedilen 4,5 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi.
Tüm Türkiye'de kış etkisini gösteriyor. Bu gece saatlerinden itibaren İstanbul, boğaz çevresi ve Karadeniz'e bakan kıyılar başta
olmak üzere tüm il genelinde kuzey ve kuzeybatı (Yıldız ve Kareyel) yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji
vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtına yarın akşam 17.00'ye kadar devam edecek.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 50 metre uzaklıktaki bir işyerinin önüne bırakılan pakette saat 18.30 sıralarında
patlama meydana geldi.
Kaçak yapılaşmaya yeni düzenleme getireceklerini söyleyen Bakan Demir, proje dışı olarak sonradan yapılan “asma kat” ve
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“çatı kat” gibi eklemelere izin verilmeyeceğinin belirterek, “30 daireye ruhsat veridiyse, 30'u yapılacak. Bunun üstüne 10 tane
kaçak kondurma dönemi bitti” dedi.
Iğdır'da 13 yaşındaki öz kızı H.K.'ya tecavüz ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis yatan 4 çocuk babası Nadir K.'yı, cezaevinden
çıktıktan sonra aile meclisi kararı ile eşi ve oğullarınca öldürüldüğü ortaya çıktı.
SİVAS'ta kız çocuklarının kaldığı 80'inci Yıl Kız Yetiştirme Yurdu'nda çocukların kaçışını engellemek ve rahatsız edilmelerini
önlemek amacı ile bir dizi tedbirler alındı. Yurt bahçesini kaplayan sac duvarlar yükseltilerek üzerlerine dikenli tel örgü
çekilirken, güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri yerleştirildi.
13

Aralık

2009

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail aleyhindeki söylemleri ile hükümetinin İsrail karşıtı tutumunun "bir stratejik hamle"
olduğu iddia edildi. İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, İsrailli diplomatik yetkililerin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail
aleyhindeki söylemleri ile hükümetinin İsrail karşıtı tutumunu bir 'stratejik hamle' olarak gördüğünü" yazdı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki 'Kardeşliği Yaşa ve Yaşat' mitinginde binlerce partiliye seslendi.
Bahçeli 'Bozulan kardeşliğin bedelini Başbakan ve kadroları ödeyecektir' dedi.
İSTANBUL'da 4 ay içinde aralarında Zeytinburnu CHP ilçe binasının önüne bomba konulması olayının da yeraladı 8 olaya
karıştığı tespit edilen PKK üyesi 1'i kadın 7 kişi yakalandı. Kadın zanlı H.D'nin İstanbul Üniversitesi birinci sınıf öğrencisi olduğu,
Kandil'de bir ay bomba eğitimi aldığı, kendisine “Abla” diye hitap eden 6 gence de molotof atma ve bombalama olaylarının
talimatlarını verdiği belirtildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.
Osmanlı imparatorluğu ve Rusya kraliyet ailesinin hayattaki fertleri, İstanbul'da düzenlenen tarihi toplantıda ilk kez resmi olarak
bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın yapıldığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, 67 ülkeden 516 çevre örgütünün organize
ettiği protesto gösterilerine, 100 binin üzerinde gösterici katıldı. Gösteri sonrası çıkan olaylarda Danimarka polisi binden fazla
kişiyi gözaltına aldı. Araçlar ateşe verildi, binaların camları kırıldı.
Yıllardan beri yolsuzluk iddialarıyla başı dertte olan, telekızlarla seks partileri düzenlediği haberlerinin ardından da karısının
boşanma davası açtığı İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi bu sefer de yumruk darbesi yedi. Berlusconi'nin burnu ve 2 dişi kırıldı.
Saldırı sonrası hastanede müşayede altında tutulan Berlusconi, "Yıkılmadım ayaktayım" mesajı verdi. Derleyenin notu: Darısı
kankasının başına...
Kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan
sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruyla ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.
Beyoğlu'nda kapatılan DTP'nin eski İstanbul il binası önünden yürüyüşe geçen bir grup, ev, iş yeri ve araçların camlarına
molotofkokteyli ve taş atarak zarar verdi. Protestocuları vatandaşlar silah, satır, balta, beyzbol sopaları ve döner bıçaklarıyla
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kovaladı. Vatandaşların silahlı tepkileri de yabancı ajanslardan AFP'nin objektiflerine takıldı. AFP muhabiri, açılan ateş sonucu
bir göstericinin yaralandığını duyurdu.
14
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulu'nda 2010 yılı Bütçe Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde vekillere hitaben
gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve hükümetin ekonomi politikasını sert bir şekilde eleştirdi. İşte Baykal'ın
konuşmasından satırbaşları:
Türkiye ne haldedir, nasıl bir durumdadır. Şiddetin, saldırganlığın şehirlere indiği bir Türkiye'deyiz. Şiddet şehirlere indi. Daha
dün evlerin, işyerlerinin saldırıldığı bir Türkiye'deyiz. Devletin aciz bıraktırılmış bir Türkiye. Vatandaşı, bayrağı sahipsiz bir
Türkiye var. Hiç şüphe yoktur ki Türkiye'yi buraya AK Parti'nin siyaseti taşımıştır.
Eğer iktidar bu yolda yürümeye devam ederse, virajı alamazsa çok daha vahim şeyler yaşanacaktır. Etnik ayrıştırma politikası
yürütülüyor.
4 ay önce açılım dediler başladılar. Terörün değerlendirileceği ifade edildi ve toplumun kendilerine destek verilmesi istendi. Kürt
açlımının içeriğini bilmek istedik. Kimse hiçbir bilgi vermedi.
KÜRT AÇILIMI
Açılımın içeriğini kimse anlatmadı, bir şey söylemedi. Ucu açık politika olmaz. Şeffaf değilsiniz
Projenin ucu açık ve samimi değil. Tarafları kim bu açılımın. Kim kiminle elele. CHP yok MHP yok. Kiminle oluyor bu açılım.
Silopi'de görüldü ki bu PKK açılımı hükümetin işbirliğini ortaya çıkardı.
Bu açılımın, bu projenin tarafları belli değil. Çok açık. Ortada bir plan var, işbirliği var. "Niye geldin" diye soruluyor. "Silahı
bıraktın, pişman mı oldun" diye soruluyor. ceavp "Hayır İmralı emretti ben geldim" diyor. Terörden vazgeçtiler mi, silahı
bıraktılar mı? Hayır.
Biz de o adamları bütün devletle karşılıyoruz, ayağına gönderdiğimiz hakimlerle yargılıyoruz. Bir de 221. maddenin içine
sokuyoruz. muhteşem bir olay. Bunların hepsi yapılmıştır. Sİlopi'den gelenler İmralı'nın emriyle geldiler. Bu kadar zorlama ne
için yapılıyor?
Sizi nedir elinde silah tutan bir örgüt örgütüyle işbirliği içine sokuyor. Dünyanın hiç biryerinde görülmemiştir. İç İşleri Bakanı
150 kişi gelecek diyordu. Hani nerede Avrupa'dan gelecekler. Terör örgütüyle masaya neden oturuyorsun.
AÇILIMDAN BU YANA 26 ŞEHİT VERDİK
Sadece açılımdan bu yana 26 şehit verdik. Tokat bir facia. Ama asıl faciası AK Parti yöneticilerinin takındığı tavır. Bu olayı
PKK'nın yaptığını bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Bo olayın PKK dışından yapılacabileceğini anlatmaya çalışıyorlar. Somut bir
delil varsa çık söyle. Ne bu telaş. Gerçeği ortaya çıkarmak zorundasın.
Neden PKK'yı koruyorsun. Neden PKK'yı sahiplenme psikolojisi içindesiniz. Ne acı bir manzara
Türkiye'de temel hata şu. Toplumun temel dokusunu değiştirmeyi demokrasi zannediyoruz. Demokrasi insan haklarını
genişletir. Şu an ki demokrasi anlayışı yavaş yavaş milletin dokusunu değiştirmeye başlıyor. Kabul edilemez.
Ülkenin dokusu ve yapısıyla oynanamaz. İktidar bu istikameti aynen sürdürmeye devam edecek olursa bunun Türkiye'yi çok
tehlikeli bir boyuta taşıyacağı kesin.
Sayın Başbakan ABD'ye giderken, görüşmemizde Kandil'i görüşeceğim dedi. Amerika bir süre önce 3 tane PKK yönetecisinin
sorumluluk taşıdığını ilan etti. Kandil'e giden yolları kesin. PKK hala nasıl İmralı'dan yönetilebiliyor. Bunun ABD ile müzakere
edilmesi gerekmez mi? Tek kelime yok.
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Başbakan İsrail'e "deprem gibi cevap veririm" diyor. Ama biz deprem gibi cevabı PKK'ya karşı bekliyoruz. Ama oraya cevap yok.
Uzlaşma yanlılığı var. Başbakan PKK'ya deprem gibi cevap versin.
İktidarın gücü yürüyüş yapan memurlara veya öğrencilere yetmektedir. Ama sokak anarşisi bu iktidar döneminde yine ortaya
çıkmıştır. İktidar sokağın egemenliğine seyirci kaldı.
ALARM ÇEKMEK İSTİYORUM
İktidar kendini toparlamalıdır. İktidarın kendisine gelmesini ve yolunu gözden geçirmesini diliyorum. Yoksa sorumluluk
tamamen hükümette olacaktır.
BÜTÇE
Bütçe sonuçlandı. Buraya bütçe geldiğinde Türkiye'nin yüzde 4 büyüme olacağı söylenmişti. Biz bu lafın boş olduğunu
söylemiştik. Yüzde 6 daralma oldu bunu hükümette kabul etti.
Yıllarca faiz dışı fazla verdik diyen hükümet 2009 yılında faiz dışı fazla değil, faiz dışı açık vermiştir. Yani faizler olmasa da açık
vermiştir. 2009 yılı faiz dışı fazla 47.1 milyar idi, şimdi -7.3 milyar olmuştur. Yani orada da 54 milyarlık bir sapma olmuştur.
7 yılı aşan bir AKP iktidarında ekonomi nereden nereye gelmiştir? Tablo nedir? Bir ekonominin ölçülmesinde bir sürü kriter
kullanılır. Ana kriter büyüme kriteridir. Ekonomi büyüyorsa işler yolunda demektir. Büyüyen ekonomide hem refah hem de
istihdam artar. Ekonomi gelişir ve güçlenir. Şimdi acaba AKP iktidarının 7 yılı nasıl bir büyüme tablosu oratya koymuştur? Neye
göre nasıl, Türkiye'nin geçmiş büyüme tablosuna göre. Buna bakarak daha doğru bir fotoğraf çekme imkanımız olur.
Bu 7 yılın içinde iki dönem var. Birisi dünyanın hızlı büyüme dönemi, imkanların ve kaynakların bol olduğu bir dönem. 2008'den
itibaren de kriz dönemi. Şimdi bu büyümeyi AKP'nin büyümesini mukayese ederken neyi esas alacağız? Zaman içinde ben size
gelişmekte olan 149 ülke içinde, 2002 yılında, yani iktidara geldiği yılda, Türkiye'nin büyüme performansı neymiş göstermek
istiyorum.
Türkiye 2002 yılında, 149 ülke içinde dünyada 29. hızlı büyüyen ülke. 2002 – 2007 dünyada hızlı büyüme dönemi. Bu dönemin
sonunda 2007'de acaba 29. sıradan nereye çıkmış diye bakacak olursak, Türkiye 149 ülke arasında 100. ülke haline gelmiştir.
149 ülkenin kalkınma hızı bakımından 2007 yılında, AKP iktidarında Türkiye 100. ülke olmuştur, 29. ülke olduğu halde.
Peki 2008 – 2009 ne oldu? 136. ülke. 2009 yılında Türkiye 149 dünya ülkesi içinde kalkınma hızı bakımından 136. ülke haline
gelmiştir. Bunlar gerçek.
Size başka bir ölçüyü hatırlatayım. G-20'lerin üyesiyiz. AKP'den öncede üyeydik. G-20'lerin içinde acaba Türkiye'nin kalkınması
durumunu sorarsak. 2002'de üçüncü ülke. 2007 yılında Türkiye dokuzuncu. Dünyanın kalkınma coşkusunu yaşadığı dönemde
dokuzuncu ülke. 2009 yılında 17. hızlı kalkınan ülke.
Bölgesel büyüme oranları Türkiye 2003 – 2009 döneminde yüzde 4 ile, Afrika'nın Ortadoğu'nun arkasındadır. Bu da net gerçek.
Denilebilir ki dünyayı bırak ta sen Türkiye'ye bak. Türkiye geçmişte ne kadar büyüyordu, AKP'yle ne kadar büyüdü.
1923'ten AKP'ye türkiye'nin teslim edildiği zaman içinde,
Savaşlar var, askeri müdahaleler var, 29 ekonomik bunalımı var, pek çok olay var. Bu dönemdeki büyüme hızı 1923 – 2002
4.6'dır.
1950'yle bugünü inceleyecek olursak, 52 yıllık dönemde 4.8'dir.
2003 – 2010 arası, ki bu dönem dünyada brezilya'nın hindistan'ın büyük atılım yaptığı dönemde, AKP'nin gerçekleştirdiği
büyüme oranı yüzde 4'tür. Bunlar gerçek.
Tabi kalkınma hızının düşümesi, gereken düzeyde olmaması Türkiye'de işsizliğin artmasının temel nedeni olmuştur ve rakamlar
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bunu çok açık biçimde göstermiştir.
Geride bıraktığımız dönemde Türkiye, tarihinin en büyük kullanılan dönemi olmuştur. 2009 yılı itibariyle, 2002 yılının iki katının
üzerine çıkmıştır.
Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 129.5 milyar dolar, 2009 ikinci yarısında 268 milyar dolar. Türkiye cumhuriyet döneminin
tümünün, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin, 2002 yılına kadar, tarih boyunca kullandığı borçtan daha fazla borcu 7 yıl içinde
kullanmıştır.
İç borçlarda AKP iktidarıyla ikiye katlanmış ve ayrıca 30.7 milyarlık özelleştirme yapmıştır. Yine bu iktidar Türkiye'nin en büyük
varlık satışını gerçekleştirmiş ve bu kaynakların sonucunda ortaya çıkan büyüme hızı, tarihi büyüme hızının altında kalmıştır.
Hiçbir rakam cambazlığıyla ört bas edilemeyecek temel bir gerçektir. Yanlış bir büyüme stratejisi gerçekleştirilmiştir. Bunun
sonucu olarakta sanal bir büyüme yaşanmış ama istihdamı artıran, üretimi artıran bir büyüme sağlanamamıştır.
Kriz teğet geçmedi. Kur tuzağının sonucu ağır tahribatı yaşamıştır. Bunun örneklerinden, Türkiye'de otobüs sanayinin izlediğiniz
politika sonucu nasıl sıkıntıya girmiş olduğudur. Türkiye Almanya'dan ve Hollanda'dan otobüsler ithal ederek, onların işsizlik
krizine çare olmuştur ama 22 bin metal işçisini de Türkiye kapının önüne koymuştur.
Türkiye'de ekonomi 4 çeyrek üst üste daralmıştır. Sanayi üretimi üst üste 14 ay gerilemiştir. Benzer ekonomilerin çoğu
toparlanmıştır. Türkiye krizden en ağır etkilenen ülkelerin arasında yer almıştır. 2009'un ilk 9 ayında tüketici borcu bulanan kişi
sayısı 1 milyon 664 bin olmuştur ve 2007 sonuna göre artış 1 milyonu geçmiştir. Bankaların varlık kalitelerindeki bozulma
dikkat edilmesi gereken bir husustur.
Türkiye benzin ve motorini, AB ülkelerinden daha fazlaya satan bir ülkedir ve ÖTV oranı da çok daha yüksektir. Vergi denetimi
konusu siyasi baskı haline dönüştürülmüştür. İktidar muhalif kesimleri susturmak için, hunharca vergi uygulamasına girmiştir. 3
milyar doların üzerinde vergi cezaları getirerek, medya kuruluşlarını esir almaya yeltenmiştir. Bunlar demokrasi açısından da
utanç vericidir.
EMEKLİLER İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLARAK GÖRÜLÜYOR
AKP'nin gözünde emekliler bu ülkenin ikinci sınıf vatandaşı olarak görülüyor. Yapılması gereken işler çok açık. Bir intibak yasası
derhal çıkarılmalıdır. Emekliler arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılmalıdır. İşçi memur ve emeklilerin maaşları sembolik
ücretlerle artırılmıştır.
2009 yılının ikinci yarısında bir SSK emeklisinin maaşı 11 lira, bağ kur emeklisinin ise 6 lira artırılmıştır.
Türkiye'de barışa ihtiyaç vardır. Türkiye'de şiddeti terörü siyasi hayattan tasfiye etmeye şiddetle ihtiyaç vardır. Ancak bu
duyarlılığı sergileyecek bir iktidar gözükmüyor. Önümüzdeki ilk seçimlerde inanıyorum, Türkiye'nin bu olumsuz tablosu ortadan
kalkacaktır.
Metrobüslere yapılan zamla ilgili eleştirilen Başkan Topbaş'ın, iklim zirvesine katılmak için Danimarka'ya özel uçakla gitmesi
dikkati çekti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda 2010 yılı Bütçe Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde gündem ve ekonomi
konularıyla ilgili Meclis'e seslendi. İşte Bahçeli'nin açıklamaları:
TEHLİKELİ BİR CEPHELEŞME YAŞANIYOR
Aziz şehitlerimize ve Bursa'da vefat eden arkadaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Bu gibi felaketlerin bir daha
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yaşanmamasını diliyorum. Muharrem ayına giriyoruz. Peygamberlerimizin torunlarının şehit edildiği bu ay ibret verici bir aydır.
Acıları paylaşıyorum.
Vatandaşlarımızı yoksulluğa sürükleyen haksızlıklar derin izler bırakmaktadır. Ne yazık ki 7 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin
ülkemize layık gördüğü yoksulluk, aile bağlarımızın yerle bir edildiği, gerilimin yönetim tercihi olduğu, kardeşliğimizin
yaralandığı vahim bir tablodur.
2009 bütçe yılı hayal kırıklığının yaşandığı bir yıl olmuştur. Türkiye'de 7 yıldır yatırım ve üretim artmıyor. Sorunlar karşısında
başarısızlığa uğranılan her durumda geçmişi suçlama yöntemine başvurulmuştur.
Yaşanan kutuplaşma giderek derinleşmiştir. Hükümet sorunlar karşısında geçmişi suçlama politikası izlemektedir. Gelir
dağılımındaki adaletsizlik, körüklenmek isteyen kardeş kavgası geleceğe umutla bakmaya engel olmuştur.
Yatırımlar azalıyor, işsizlik sosyal hayatı tehdit ediyor. Yolsuzluk artmış, merkezi ve yerel idarelerde kamu kaynakları yandaşlara
dağıtılmaya devan etmiştir. Hayırsever vatandaşlarımızın iyi niyetleri suiistimal edilmiştir.
Devlete ve adalete olan güven duygusu zedelenmiştir. Herkesin huzur içinde olacağı bir yargı sistemi tesis edilememiştir.
Hakkaniyetli bir anlayış uygulanamamıştır.
Terör ve etnik anlayış artmış. Tehlikeli bir yere varılmıştır. Ülkede yolsuzluk ve yozlaşma artmıştır. Yüzleşme adı altında milli
tarihi karalama kampanyaları hız kazanmıştır.
Vatandaşlarımızın geleceğe umutla bakmasını sağlayan bir ekonomi söz konusu değildir. Etnik tahrikler artmış, tehlikeli bir
cepheleşme yaşanmıştır ve yaşanıyor.
2009 yılı da ekonomik sorunların hiç bir dönemde olmadığı kadar vatandaşımızı yorgun düşürmüştür. 2010 yılı merkezi yönetim
bütçesi AK parti tarafından hazırlanan 5. bütçe olma özelliğini taşımaktadır.
Bütçe devletin 1 yıl içinde yapacağı harcamaları ve elde edeceği gelirleri belirteceği bir belgedir. Bütçenin ekonomik yönü
yanında siyasi ve hukuki yanı da vardır.
BÜTÇEYE ÖZEN GÖSTERİLEMEDİ
7 yıldır hazırlanan bütçeler sürekli Yap-boz tahtasına çevrilen bütçenin 1 yılı tamamlamadan gerçekliğini kaybettiği ortaya
çıkmıştır. İktidar hazırlık aşamasında bütçeye gerekli özeni göstermemiştir.
Türkiye, başarısız bir yönetim altındadır. Ardı ardına yaşadığı buhranlarla köşeye sıkışmıştır. Milletimiz çok bir açmazın içine
düşmüştür. Siyasetteki dengenin kaybı toplumda cepheleşmeye neden olmuştur.
Ekonomik meseleleri samimiyetle çözmeyi hiç düşünemediler. Ülkemizin ekonomik yapısı ve gelişmesi çoğunlukla dinamik
merkezler tarafından yönetilmiştir. İktidar ekonomik sorunlara çözüm getirmekten uzaktır. Görünmez bir elin dengeleyici
misyonuna duyulan hayranlık görünen değerleri tahrip etti.
DÜNYADA YOKSULLUK
Milyarlarca insan bu dengesiz sistem yüzünden aç kalmakta ve yeterli sağlık hizmeti alamamaktadır. Küreselleşme sürecinin
dayatmaları krizleri ortaya çıkarmaktadır.
100 milyon insan açlığa terk edilmiştir. Dünyada 900 milyon insan temiz suya ulaşamamaktadır. Son 40 yılda açlık dikkat çekici
şekilde arttı. 600 milyon yoksul çocuk yaşıyor, 40 milyonu aç.
Sayın Başbakan'ın eş başkanlığını yaptığı Büyük Ortadoğu projesi bu tablonun bir parçası.
BÖL – PARÇALA – YÖNET POLİTİKASI
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AB ile müzakere sürecinde Türk milletinin kendine olan güveni azaltmaya çalışılıyor. Küresel güçler, böl, parçala yönet
politikalarını dayatıyor.
AB ile müzakere süreci tehlike doludur. İstikrarsız bir ekonomi milletimize acı yaşatmaktadır. Kriz her ne kadar ABD kaynaklı
çıksa da bütün ülkeleri etkisi altına almıştır. Üretimden kopuk sistem ekonomik krizi ortaya çıkardı. Türkiye ekonomisi krize
hazırlıksız yakalanmıştır.
Türkiye ekonomisi yoğun bakım ünitesinden hala çıkamamıştır. 86 yıldır Türk ekonomisinde müzmin krizler yaşanmıştır. 20
yılda bir görülen bu krizler şiddetli oldu. İç siyasetteki kaos ekonomik krizin boyutunu artırdı.
HÜKÜMETİN GÜCÜ YOK
AK Parti hatalı politikalar izliyor. Siyasi iktidar ekonomideki açmazları izah bile etmekten aciz. Hükümet tedbir almamakta ısrar
ediyor. Hükümetin krizi ortadan kaldıracak gücü yoktur.
Yoksullaşan, işsiz kalan vatandaşlar avutulmaya çalışıyor. İktidar tedbirde geç kalmıştır. Büyüme kalkınmaya sadece
rakamlarda arayan hükümet geç kalıyor.
Ekonomide sayılar ve rakamlar önemlidir. Her rakamın arkasında vatandaşımızın acısının olduğu unutulmamalıdır. Halkın içinde
bulunduğu ekonomik sıkıntıları bu hükümetin anlaması mümkün değil
2009 ocak-ekim döneminde bütçe açığı yüzde 784 oranında arttı.
Hükümetin öngörüzülüğü ve önlem alamdığı kriz nedeniyle bütçe açığı yıl sonunda 62.8 milyon TL'ye çıkacak.
AKP iktidarı bütçeyi hiç bir anlamı olmayan kağıt tomarı haline dönüştürdü.
2010 bütçesi de ekonominin gerçeklerinden uzak
2010 büyümesi yüzde 3.4 olarak tahmin ediliyor.
Yüzde 6'lık bir küçülmeden sonra ekonominin nasıl olur da yüzde 3.4 büyüyeceği izaha muhtaçtır.
Ekonomi uzun yıllardan beri 2009'daki kadar daralmadı
Bunun sebebi hükümetin krizi ciddiye almamasıdır
2010 bütçesi krizi toplumsal yapıya daha da yayacaktır
Yüzde 3.5'lik büyüme tahmişni temelsiz bir yaklaşımdır
Hükümet istihdamı özel sektörün insiyatifine terketti
Ama bu bütçe açığı ile özel sektörün yatırım konusunda önünü kesmiştir
Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ne bağlı Alpagut Köyü yakınlarındaki Bükköy Madencilik'e ait kömür ocağında geçen
perşembe gecesi meydana gelen ve 19 işçinin ölümüne neden olan grizu patlamasıyla ilgili gözaltına alınan işletmenin Genel
Müdürü Fahrettin Şolpan, Ocak Müdürü mühendis Hayrettin Çelik ile Ocak Şefi Bayram Erdoğan tutuklandı.
Çek Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2010 Bütçesi Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Başbakan Erdoğan'ın konuşması
oldukça gergin geçti. Muhalefet milletvekillerinin konuşmasına itiraz etmeleri Başbakan'ı çileden çıkardı. Başbakan Erdoğan,
Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'e dönerek, ‘Sayın Başkan, siz mi susturursunuz, ben mi susturayım' dedi.
Kapatılan DTP'nin il ve ilçe binalarında tabelalar indirilip, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tabelası asıldı.
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Yurdun geceden itibaren Batı bölgelerinden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine
gereceği bildirildi. DTP milletvekilleri Diyarbakır'da kapatılan partilerinden istifa etme kararı aldı.
Sağlık Bakanlığı, domuz gribinden 62 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ölenlerin sayısının 415'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık
açıklamasında, hayatını kaybeden 415 kişiden 27'sinin hamile olduğunu belirtti.
15

Aralık

2009

Doğan Grubu, son dönemde bazı yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.
Muş'un Bulanık ilçesinde bir esnaf, işyerini ve arabasını yakmak isteyen göstericilere ateş açtı... Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 8
kişi de yaralandı. Bulanık Belediye Başkanı Ziya Akkaya, halkın panik içinde olduğunu ve işyerlerinin ateşe verildiğini açıkladı...
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bazı semtlere 17 Aralıkta 2 saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Antalya'da yarın beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle il genelindeki okullar bir gün süreyle tatil edildi.
TÜRK Ulaşım Sen Genel Merkezi ile Birleşik Taşımacılık Sendikası, 25 Kasım'da Türkiye genelinde gerçekleştirdiği bir günlük işi
bırakma eylemine katıldıkları gerekçesiyle görevden alınan 16 sendika üyesinin göreve iadesi için bu gece saat 22.00'den sonra
bir rötarlı kalkış eylemi başlatılacak.
MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'ndeki otogarda şüphe üzerine durdurulan bir kişinin elinde bulunan poşette 1 kilo plastik patlayıcı C4,
3 el bombası ve 2 ateşleyici fünye elegeçirildi.

16

Aralık

2009

BODRUM, iki gündür devam eden şiddetli lodos ve sağanak yağışa yenik düştü. Bodrum ve üç beldesinde lodos nedeniyle
işyerlerinin tabelaları koptu, küçük balıkçı kayıkları battı.
DTP'nin kapatılmasını protesto eden göstericilerin işyerini açık tuttuğu için saldırması üzerine Kaleşnikof'la ateş açan ve 2 kişinin
ölmesine sebep olduğu ileri sürülen manifaturacı T.B. ve ailesi gizli bir biçimde Bulanık'tan götürüldü. Lise öğrencisi Necmi
Oral'ın cenaze törenine katılanlardan bir grup, manifaturacı T.B.'nin evine taş attı. Tek kurşunla göğsünden vurulan Muhtar
Kemal Ağcan'ın 10 yaşındaki kızı Songül'e ilaç almak için beldeden ilçeye geldiği ve bankadan maaşını çektikten sonra öldüğü
ortaya çıktı. Bulanık Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 10 yıllık Başkanı Mehmet Hanifi Koşuncu, "8 yıl yalvararak getirdiğimiz Halk
Bankasını 10 dakikada yaktılar. Esnafın durumu perişan" dedi. Erzurum'dan Bulanık'a gelen 75 kişilik Robocop'lar ise slogan
atarak yürüdü.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, YÖK'ün katsayı kararına yaptığı itirazın reddine ilişkin kararının gerekçesinde, idarenin
katsayı konusunda yapacağı düzenlemede ölçülülük ilkesini dikkate alması gerektiği belirtilerek, “Ölçülülük ilkesi dikkate
alınarak belirlenecek olan katsayı, temel ilkeleri açıklanan eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğü bozmamalı,
alan/bölüm, mesleki eğitim, genel lise eğitimi gibi ayrımları ve yargı kararlarını geçersiz kılacak nitelikte olmamalıdır” denildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un 24- 25 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret sırasında iki
ülkenin uygulanan vizeyi karşılıklı kaldıracağı belirtildi.
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SGK, Türk Eczacılar Birliği ile olan protokolü iptal etti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında otomobil ile kamyon çarpıştı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi öldü,
1 kişi yaralandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), ekonominin düzelmeye devam ettiğini ve istihdam piyasasındaki kötü gidişatın hafiflediğini bildirdi.
17

Aralık

2009

MALATYA'da cinnet geçiren işsiz 40 yaşındaki Abdulvahap Yaylacı, çocuklarının gözü önünde önce tüfekle ateş ederek eşini
öldürdü. 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı.
Üç Kıbrıslı Rum, Türkiye ve KKTC aleyhine toplamda 2.1 trilyon TL'lik dava açtı.
Ankara'daki eylemlerinin üçüncü gününde polisle Tekel işçileri arasında olaylar çıktı. Üzerlerine gaz sıkılan işçiler soğuk havaya
bakmadan göle kaçtı. Gölde iken bile üzerilerine su sıkılması şaşkınlık yarattı. Polisin kullandığı biber gazı işçiler kadar onlara
destek vermek için Abdi İpekçi Parkı'na gelen milletvekillerini de etkiledi.
İstanbul'daki sel felaketi sırasında İkitelli'de bir tektstil firmasına ait servis aracında boğularak ölen 8 kadın işçiyle ilgili ilk
duruşma bugün Bakırköy Adliyesi'nde görüldü.
AB daimi temsilciler komitesi (COREPER), Türkiye'nin katılım müzakerelerinde çevre faslının 21 Aralık'ta düzenlenecek
hükümetlerarası konferansla açılmasını onayladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Azerbaycan Cumharbaşkanı İlham Aliyev ile
ayrı ayrı telefonla görüştü.
İZMİR- İstanbul karayolu'nun, Manisa'nın Gelenbe Beldesi yakınlarındaki kesimindeki bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle 18 ve
19 Aralık'ta 3'er saat trafiğe kapalı kalacağı bildirildi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada
yüzde 6,50, borç vermede ise yüzde 9,00 olarak uygulanacak.
TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin istifa etti. 2002'den bu yana THY'de görev yapan Karlıtekin,
son 4 yıldır yönetim kurulu başkanıydı.
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Grizu patlaması sonrasında 19 kişinin hayatını kaybettiği Bükköy Madeni'nin sahibi Nuralluh Ercan Mustafakemalpaşa
Adliyesi'nde verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
İSTANBUL Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, kentte şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

ÇANAKKALE'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa bir süre sonra yerini gökyüzünde iki gökkuşağına birden
bıraktı.
Bağımsız milletvikili Ufuk Uras BDP'ye katılıyor.
''Sayın Öcalan da parlamento zemininin terk edilmesinin doğru olmadığını ve mücadelenin devam etmesini istediğini bize
ilettiler.''
İşte hepimizin üzerinde dikkatle düşünmesi gereken söz budur...
DTP'nin sözcüsü durumundaki Ahmet Türk açıkça istifa etmekten vazgeçtiklerini söylüyor...
Balıkesir'in Dursunbey İlçesi´nde şiddetli fırtına ve aşırı yağış nedeniyle köy camisinin minaresi köy konağının üzerine devrildi.
Yıkık altında kalan 8 kişiden 4´ü öldü, 4 kişi yaralandı.
E-5 otoyolu Selimpaşa'dan itibaren tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Edirne istikametine giden araçlar, Tem Otoyoluna
yönlendiriliyor.
19

Aralık

2009

İsrail'le Ocak ayındaki Gazze operasyonu nedeniyle gerilen ilişkilerde ilk somut yumuşama gerçekleşti. Türkiye'nin İsrail'e
verdiği insansız hava aracı (Heron) ihalesinde, İsrail'in sözleşme şartlarını yerine getirememesi nedeniyle ciddi sıkıntı
yaşanıyordu.
Yaklaşık 200 milyon dolarlık projede geçen hafta projenin ana koordinatörü olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yetkilileri ile
İsrail savunma sanayi yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, ihalenin devamı konusunda mutabakata varıldı.
95 Oktan kurşunsuz benzin İstanbul'da 3,33 liraya, Ankara'da 3,34 liraya düştü.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle yarınki Of sahil düzenlemesi ve Yomra'da yurt açılışına
ilişkin programları da iptal edildi.
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DTP'nin kapatılmasıyla bağımsız olan Milletvekilleri Sevahir Bayındır, İbrahim Binici, Özdal Üçer ile eski DTP MYK Üyesi Hatice
Çoban, Şırnak Belediye başkanı Ramazan Uysal ve Uludere Belediye Başkanı Şükran Sincar'dan oluşan bir heyet 22 Aralık'ta
Mahmur kampını ziyaret edecek.
Marmara Bölgesi'nde lodos, pazar günü Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı çıkışında fırtına hızında esecek, hızı 60-70 km'ye
kadar çıkacak. Akşam saatlerinde Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor.
20
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2009

DTP'nin kapatılması İstanbul'un çeşitli semtlerinde protesto edildi. Sultangazi'de izinsiz gösteri yapan gruba, polis tazyikli su ve
göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bazı göstericiler gözaltına alındı.
DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan biri emekli, iki amirale yönelik suikast iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma
kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan Deniz Yarbay Ali Tatar, Beylerbeyi'nde kaldığı askeri lojmanda tabancayla
intihar etti. Yarbay Tatar'ın kendisini gözaltına almak için gelen görevlileri gördükten sonra intihar ettiği iddia edildi.
Irak, Türkiye ve ABD'nin katılımıyla terörle mücadele toplantısı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başladı.
VAN'ın Gevaş İlçesi'nde Van Gölü'nde bulunan Akdamar Adası'yla aynı adı taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi'nin ibadete açılacağı
belirtildi. Van Valisi Münir Karaloğlu, “Kültür Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapıldı. Kilise 12 Eylül 2010 tarihinde ibadete
açılabilecek” dedi.
KAÇAKÇILIK Daire Başkanlığı'nın Deniz Feneri e.V soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda, İstanbul'da 4 kişi
gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldü.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Dev dalgalar nedeniyle bazı ev
ve işyerlerini su bastı, restoranların malzemeleri denize sürüklendi.
Yağışlı hava tüm yurtta etkili olmayla devam ediyor. İstanbul'da bir kişi donarak öldü. Çanakkale'de sobadan sızan gazdan
etkilenen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve aşırı sağanak yağış deniz ve hava ulaşımını olumsuz
etkiledi. Birçok uçak başka havalimanına yönlendirilirken bazı seferler iptal edildi. Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkisi ile bazı tarım alanları sular altında kaldı. Nehir debilerinin artması
nedeniyle bazı köprüler geçişlere kapatıldı. Meteoroloji, sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini açıkladı. Uzmanlar gribal enfeksiyon
konusunda vatandaşları uyarıyor.
Diyarbakır Barosunca 2007 yılında hazırlanan “Kürtçe ajanda” nedeniyle haklarında “görevi kötüye kullandıkları” iddiasıyla dava
açılan eski Baro Başkanı Sezgin Tanrıkulu ve avukat Nesip Yıldırım beraat etti.
Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun ifade verme işlemi ertelendi. Kanadoğlu'nun Ergenekon soruşturması
kapsamında yarın ifade vereceği açıklanmıştı. Kanadoğlu'nun avukatı İsmail Sami Çakmak, "Kanadoğlu'nun avukatları olarak
savcının yaptığı tebliğa yönelik bir takım taleplerimiz oldu. Bu taleplerimiz savcılık tarafından değerlendirileceği için yarın
müvekkilimin adliyeye gitmesine gerek yok. Yarın ifade işlemi gerçekleşmeyecek. Savcının taleplerimize göre hareket edeceğiz"
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dedi.
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Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a ülkesinin “sürekli ve özlü
desteğini” iletti.
Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Irak dönüşü açıklamalarda bulundu. Temaslarını
değerlendiren Atalay, PKK'nın varlığına son verilmesi için atılacak adımları görüştüklerini söyledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Başbakanlık Yeni Bina'da gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6,5 saat sürdü.
Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek toplantı sonrası bir açıklama yaptı. Çiçek yurtdışında yaşayan yaklaşık 5 milyon Türk
vatandaşının sorunlarıyla ilgilenecek yeni bir başkanlığın kurulacağını açıkladı.
Tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü yaşamını yitiren Türk Sinemasının önemli yönetmenlerinden
Zeki Ökten son yolculuğuna uğurlandı.
Hükümet, AK Parti'ye açılan kapatma davasıyla askıya alınan yeni Anayasa tartışmalarını yeniden gündeme taşımaya
hazırlanıyor.
Tarım ve Köyişleri bakanlığı, döner, geleneksel sucuk, pastırma ve kavurmanın da dahil olduğu et ürünleri tebliğinde değişikliğe
hazırlanıyor. Tebliğ taslağı ile et ürünlerinde hammadde olarak tek başına kanatlı derisi kullanılması yasaklanırken, kemikten
mekanik olarak sıyrılmış etlerin kullanımının da sınırlandırılması öngörülüyor. Sucuk, geleneksel sucuğun özellikleri dikkate
alınarak “sucuk” ve “yarı kuru sucuk” olarak iki kategoriye ayrıldı. Kavurma, “Aynı tür büyükbaş veya küçükbaş hayvan gövde
etlerinin kemiksiz olarak, boyutları 7 cm'yi geçmeyen parçalar halinde doğrandıktan sonra belli oranlarda tuz ve etin kendi
türüne ait iç yağları ile birlikte pişirilerek hazırlanan ısıl işlem uygulanmış et ürününü” olarak tebliğde yer aldı. Tebliğ taslağına
göre, et ürünleri çiğ etten veya sakatattan hazırlanacak, dilli salam hariç olmak üzere çiğ etten hazırlanan et ürünlerine sakatat
katılamayacak. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise çiğ et katılabilecek. Et ürünlerinde hammadde olarak tek başına kanatlı
derisi kullanılamayacak. Bu kurallara ek olarak; et ürünlerinin üretiminde kullanılan etin hangi türe ait olduğu ürün ismi ve
marka ile aynı yüzde ayrıca ürün ismi ile birlikte etikette belirtilecek. Birden fazla hayvan türüne ait etlerden elde edilen
ürünlerde ürünün elde edildiği türe ait yüzde miktarları çoktan aza doğru etikette yer alacak.
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Türkiye'den giden 11 bin kişinin yaşadığı Mahmur Kampı'na giden kapatılan DTP'li milletvekili ve başkanlar kampta terör örgütü
PKK flamaları ve bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarıyla karşılandı. Mahmurlular, toplu geri dönüş ve ortak yaşam
koşullarının oluşturulup olgunlaşması için 10 talebini şöyle sıraladı:
1-Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşebilmesi ve kalıcı toplumsal barışın tesis edilebilmesi için Öcalan'ın üzerindeki
tecridin sona erdirilmesi ve önünün açılması
2- Askeri operasyonların durdurulması, çatışmalı ortamın son bulması
3- Kürt sorununun barışçıl, demokratik siyasi çözümünün önünün açılması
4- Kürt halkının özgür iradesinin esas alma temelinde çözümün diyalog ve müzakere yöntemiyle gerçekleştirilmesi
5- Kürt halk kimliğimiz temelinde ve Anayasal güvenceye sahip olarak özgür ve eşitçe birlikte yaşamak
6- Anadilimiz olan Kürtçeyi özgürce öğrenmek geliştirmek ve tarihi değerlerimizi, kültürümüzü, coğrafyamızı ana dilimizle
yaşamak
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7- Irak Kürdistan bölgesinde T.C. vatandaşı Kürtler olarak 8 ayrı kampta bulunuyoruz. Kürt sorununun çözümüyle birlikte
Türkiye'nin Kürt bölgesinde kendi öz irademizle yaşamayı ve kendi güvenliğimizi kendimizin sağlayacağı toplu bir yerleşik
yerinin yapılması ve dönüşümüzün BM denetiminde olması
8- Çocuklarımızı Kürtçe adlandırmak Kürtçe eğitmek ve büyütmek
9- Kürt halkı olarak tarihimizi kültürümüzü sanat ve edebiyatımızı özgürce yaşamak geliştirmek ve korumak
10- Kürdistan'ın köy ve şehirlerinde özel harekatçı, korucu ve polisin baskı ve zulmünden uzak yeterli imkanlara kavuşmuş ve
güvenlik içinde yaşayabilmek için korucuk sisteminin kaldırılması.
Milletvekilleri ve başkanlar, kampta görüşmelerde bulunup, bir rapor hazırlayacaklar.
Kapatılan DTP'nin eski milletvekillerince yapılan açıklamada, “Herkesi siyasetin seviyesini düşürmeyecek bir yaklaşım içerisinde
hareket etmeye davet ediyoruz” denildi.
Cumhurbaşkanı Gül, geçen yıl olduğu gibi, yasama yürütme ve yargı organları başkanlarını bir araya getireceğini söyledi.
Başbakan Erdoğan akşam saatlerinde basın toplantısı yaptı. Sesi hala kısık olan Başbakan, Tekel işçileri ve suikast girişimi
iddialarını değerlendirdi. Erdoğan, TEKEL işçilerinin eylemi ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, konunun 8 günlük değil, 2 yıllık bir
mazisi olduğunu belirtti. Yaklaşık iki yıl önce sendika yöneticileriyle konunun görüşüldüğünü ve kendisinden erteleme talep
ettiklerini ifade eden Erdoğan, “10 bine yakın kişi bu depolarda çalışarak değil, çalışmadan ücret alıyorlar” dedi.
Söz konusu ücretlerin maliyetinin 40 trilyon lira olduğuna işaret eden Erdoğan, bu kişilere mağdur olmamaları için kıdem ve
ihbar tazminatlarını ödediklerini ve 4/C'li olarak çalışma önerisinde bulunduklarını dile getirdi.
Eylemleri ve yapılan açıklamaları “spekülatif” olarak nitelendiren Erdoğan, muhalefet milletvekillerini de “şov” yapmakla suçları
ve samimiyetten uzak olduklarını kaydetti. Erdoğan, 4/C ile herkesin eğitim düzeyine göre farklı ücretlendirme yapacaklarını,
konunun üzerinde çalıştıklarını ve çalışma süresinin 11 aya çıkarılacağını bildirdi. Erdoğan, bunun, sayıları 70 bine yaklaşan tüm
4/C'lileri kapsayacağını ifade etti. Erdoğan, “Ben buradan özellikle Ankara'da uygunsuz, provokatif bu tür eylemlerin içerisine
girmek suretiyle... Muhalefette olan siyasilerin veya olmayanların Türk-İş'in önünde, sağda solda bu tür eylemleri yapmalarını
doğru bulmuyorum. Şu anda arkadaşlarımız ücretlerle ilgili çalışmaları yapıyor öyle zannediyorum ki bir hafta içinde bu
çalışmalar da biter ve ben tüm TEKEL işçilerinin geldikleri yere dönmelerini, bu tür oyunlara da gelmemelerini özellikle
kendilerinden rica ediyorum.”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik partisinin 5 saat süren MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını
cevapladı. Çelik tekel işçilerine yapılan müdahale maksadını aştığını söyledi. Çelik Bülent Arınç'a suikast iddialarına yönelik
soruya ise “Böyle bir iddianın ortada dolaşmış olması bile can sıkıcıdır. Umarız her şey bir yanlış anlamadan kaynaklanıyordur.
İçişleri bakanlığı konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor” cevabını verdi.
23

Aralık

2009

Kıbrıs'ta barışın sağlanması için KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la müzakere eden Rum lider Hristofyas, Beşparmaklar
Dağı üzerindeki KKTC bayrağı için "hilkat garibesi" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin bir sorusu üzerine
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Sayın Arınç'a yapılacağı
söylenen suikast aslında mizah konusu. Sayın Başbakan, İçişleri Bakanı, sayın bakanların çıkıp açıklama yapması gerekiyor.
Tamamen dedikodu üzerine giden haberlerle gazeteler çıkıyor. Ciddi bir hükümet bu konuda tutarlı bir açıklama yapmalı ve
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kamuoyunu aydınlatmalı” diye konuştu.Sadece bireylerin değil, kurumların da baskı altında olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu,
“Maalesef bu baskılar AKP iktidarının gözetim ve denetiminde yapılmaktadır. Devletin kurumları ve bu kurumlardaki yöneticiler,
karar vericiler bir kamu görevlisi gibi değil, AKP görevlisi gibi çalışmakta ve karar almaktadır. O kadar ki bu görevliler kamuoyu
önüne çıkıp açıkça iktidar yanlısı söylemlerde bulunmakta, kamuoyunu yanıltan demeçler verebilmektedir” diye konuştu.
Telekomünikasyon İletişim Başkanının (TİB) “Yargıtay'ın santralini dinlemedik” diyebildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Peki,
Yargıtay santrali üzerinden dinleme yapıldığı ortaya çıktığında, AKP'nin gözdesi, Sayın Başbakanın uğruna Anayasa Mahkemesi
kararını bile göz ardı ettiği bu başkan görevinde kalabilecek mi?” diye sordu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. TSK, iki askeri
personel hakkındaki iddiaların soruşturmanın ardından açıklığa kavuşacağını belirtirken, iki askeri personelin aynı bölgede bilgi
sızdırdığı iddia edilen bir askeri izlediklerini açıkladı. TSK'nın açıklamasında söyle denildi:
1. 19 Aralık Cumartesi günü, Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, kamuoyuna
yansıyan bir olaya el koymuş olup, olay halen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma safhasındadır.
2. Soruşturmaların gizliliği bir hukuk kuralıdır. Ancak, maalesef son zamanlarda yaşanan bazı olaylar, bu hukuk ilkesinin
ülkemizde geçerliliğini büyük ölçüde yitirdiğini göstermektedir.
Bu olayda da, olaya ilişkin detaylar büyük ölçüde 21 Aralık 2009 tarihinden itibaren medyada yer almaya başlamıştır.
Olayın genel hatlarıyla medyada yer almasıyla, olayın sadece bazı makamlarda bulunan detaylarıyla, yorum ve
değerlendirmelerle medyada yer alması farklı bir husustur.
3. Türk Silahlı Kuvvetleri, her şeye rağmen hukuk kuralları çerçevesinde sorumlu ve soğukkanlı hareket etmeye özen
göstermektedir.
Ancak gelinen noktada Türk Silahlı Kuvvetleri, yürütülen soruşturmanın sağlıkla yürütülmesine zarar vermeden, aşağıdaki
bilgileri de kamuoyu ile paylaşmaya mecbur edilmiştir.
a. 19 Aralık 2009 günü saat 17:10 civarında iki askeri personel, şüphe üzerine yakalanmışlardır. Kaba üst aramaları yapılan
personelin, kendilerinin askeri personel olduklarını beyan etmeleri üzerine; Merkez Komutanlığı görevlileri de olay yerine
çağrılmıştır.
b. İki personelin üst araması ve iki aracın aranması 23:30'a kadar sürmüş ve aramaların bitiminde, olay yerinde tutanak
tutulmuştur.
Tutanağa göre; gerek personel gerekse de araçlarda herhangi bir silaha, mühimmata, ses kayıt cihazına, teknik takip
teçhizatına ve diğer herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.
Yine bu tutanakta, adres yazılı bir notun askeri personelin birisinin elinden alındığı ibaresi yer almaktadır.
c. Yakalanan personelin konutlarında, Cumhuriyet Savcısının da katılımıyla, aynı günün gecesi 00:30 – 04:30 saatleri arasında
aramalar gerçekleştirilmiştir.
Konutlarda yapılan aramaların sonucunda tanzim edilen tutanaklardan; bu aramalarda da gözle tespit edilen herhangi bir suç
unsuruna rastlanmadığı anlaşılmaktadır.
Personele ait bilgisayarlarla, çeşitli sayıda elektronik veri depolama araçlarına ise el konulmuştur.
ç. Konut arama işlemi tamamlandıktan sonra personel, Cumhuriyet Savcısı tarafından, başkaca bir işlem yapılmaksızın serbest
bırakılmıştır.
4. Söz konusu askeri personel, uzun süredir devam eden, kastedilen bölgeye yakın bir yerde oturan ve bilgi sızdırdığı iddia
edilen bir askeri personel hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirilmişlerdir.
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5. Türk Silahlı Kuvvetlerinden kimse, birçok kimsenin yaptığı gibi, yürütülmekte olan bir soruşturma hakkında değerlendirme
yapmasını ve kendini yargı yerine koyarak hüküm vermesini beklememelidir.
6. Netice olarak; adres yazılı notun askeri personelin üzerinde bulunmasına ilişkin farklı iddialar olup bu iddiaların hangisinin
doğru olduğu, personele ait el konulan bilgisayarlarla, çeşitli sayıda elektronik veri depolama araçlarında suç unsuru
oluşturabilecek bir hususun olup olmadığı ve ileri sürülen diğer iddiaların doğru olup olmadığı soruşturma neticesinde ortaya
çıkacaktır.
İSTANBUL'daki Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Şırnak'a Kasımda ataması yapılan 38 pratisyen doktordan sadece 5'i göreve başlarken, bunlardan 3'ü aynı gün istifa etti.
Fener Rum Patrikhanesinden yapılan açıklamada, “Kendini çarmıhta hissetme” deyiminin, sorunların sebep olduğu üzüntü ve
sıkıntıların ifadesinden ibaret olduğu belirtilerek, “Bütün dillerde bu tür deyimler vardır ve dar söylemleriyle değil, o dilde
yüklenen anlamlarıyla değerlendirilirler. Patrik Hazretlerinin, kendisine bu deyim kullanılarak sorulan soruyu cevaplandırırken,
özel olarak hükümetimizden gelen bir baskıyı ifade kastını taşımadığı aşikardır” denildi.
Başbakan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad basın toplantısı yaptı.
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'nde askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 5 askerde yaralandı.
Tiyatro dünyasının duayenlerinden 89 yaşındaki Cüneyt Gökçer akşam hayata gözlerini yumdu.
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Arınç'a suikast şüphesiyle gözaltına alınan biri albay diğeri binbaşı iki subayla birlikte ele geçirilen iki kağıtta ilginç bilgiler
bulundu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, suikast girişimi iddialarına ilişkin “Olay adli bir konu. Sanıyorum
yakın zamanda bütün yönleriyle açıklanacak” dedi.
Kapatılan DTP milletvekilleri ve belediye başkanları Kuzey Irak'ta Mahmur Kampı'ndan sonra Duhok yakınlarında Türkiye'den
göçedenlerin yaşadığı iki kampı daha ziyaret etti. Van Milletvekili Özdal Üçer, “Biz asla Mahmur halkından, dağlardaki
gerillalardan, İmralı'dan, Kürt halkından asla vazgeçmeyiz” dedi. Derleyenin notu: Basta Imralida ki katil olmak üzere
yakalanan katillerin tümü asılsa vaz geçip geçmeyeceğinizi o zaman görürdük!
Gazeteci Şamil Tayyar, "Operasyon Ergenekon" adlı kitabında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' ve 'adli yargıyı etkilemeye
teşebbüs' gerekçeleriyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Sanığın yeniden suç işlemeyeceğini gözönünde bulundurarak,
hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.
1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan elektriğin kilovat saati (KWH) yüzde 1,32, sanayi elektriğinin
fiyatı ise yüzde 1,23 oranında artırıldı.
Obama-Erdoğan görüşmesi sırasında Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un istifasının ardından Washington'a atanacak yeni
isim Ankara'da netleşti. Washington'a Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Namık Tan'ın gönderileceği, atamaya dair
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açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin durumunun bütçe imkanları çerçevesinde iyileştirileceğini söyledi. Şimşek'in bu
açıklaması, basında emeklilere 100-150 lira zam yapılabileceği yönündeki haberlerin ardından gelmesi nedeniyle önem taşıyor.
Son dönemde okul ve caddelerdeki isminin kaldırılması girişimleriyle gündeme gelen 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in
Muğla'nın Marmaris İlçesi Armutalan Beldesi'ndeki villası satılmayı bekliyor. Evren'in 975 bin euro bedelle satışa çıkardığı, 1
dönüm arazi üzerine kurulu lüks villasına 2 yıldır alıcı çıkmadı. Derleyenin notu: ???!!!
Barış ve Demokrasi Partisi, gözaltına alınan belediye başkanları için eylem çağrısı yaptı. Baydemir ise küfürlü bir açıklama yaptı.
Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın düzenlediği “Muharrem Cemi”, ilk kez TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlandı.
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HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi'nde 12 askerin şehit edildiği, saldırı sonrası kendileriyle bir süre irtibat kesilen 8
askerin tutuksuz yargılandığı Dağlıca davasının 10'uncu duruşmasında karar çıktı. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı
Askeri Mahkemesinde görülen davada er Ramazan Yüce 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılırken diğer sanıklar için ise hükmün
açıklanmasına geriye bırakılmasına karar verildi. 7 sanık, 5 yıl içinde suç işlemezlerse, cezaları ortadan kalkacak.
AK Parti Tokat ve Konya'dan sonra bugün de Trabzon İl Başkanı istifa etti. AK Parti'nin İzmir'de 17 ilçe başkanı da istifalarını İl
Başkanı'na sundu.
Hava sıcaklığı iç ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Marmara ve Ege
Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Kılıçdaroğlu 'nun " Mahkemenin verdiği arama kararındaki imzaların farklı olduğu
yolundaki iddialarıyla ilgili; "Bir karardan birkaç örnek çıkar hepsi ayrı ayrı imzalanır" dedi.
Türkiye ile Azerbaycan arasında vize anlaşması imzalanamadı.
2010 bütçesi tasarısı TBMM'de kabul edildi.
Türk Telekom A.Ş Genel Müdürü Paul Doany, sabit telefon bağlantısız ADSL (yalın ADSL) hizmetini gelecek yıl hizmete sunmaya
hazır olduklarını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin
Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, İşbaşaran'ın tutum ve davranışları parti
tüzüğü, programı ve grup iç yönetmeliğine aykırı bulundu; tedbirli olarak kesin ihraç talebi ile parti Müşterek Disiplin Kuruluna
sevkine oybirliği ile karar verildi. AK Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran geçen hafta da katıldığı bir televizyon programında
Bülent Arınç'a yönelik suikast iddiasını, iki askeri personelin gözaltına alınmasını, polis içindeki bir grubun komplosu olarak
değerlendirmişti.
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İçişleri Bakanlığı, KCK operasyonunda gözaltına alınanlara kelepçe takılmasıyla ilgili inceleme başlattı.
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Polislerle girdiği küfürlü tartışma nedeniyle kesin ihraç talebiyle Müşterek Disiplin Kurulu'na oybirliğiyle sevkine karar verdiği AK
Parti Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.
BDP Milletvekili Hasip Kaplan, “Bugünlerde bize diyorlar ki 'Dağlara gel dağlara' şarkısı söyleyin. Hayır. Artık 'Dağlara gel'
demeyeceğiz. Sandığa gel, sandığı. Halkın kucağına gel” diye konuştu. 
VAN'ın Erçek Beldesi Ilıkaynak Köyü'nde iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın istifasıyla AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 337'ye düşerken, bağımsız
milletvekillerinin sayısı 11 oldu. İşbaşaran'ın istifasıyla Mecliste sandalye dağılımı şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi: 337
Cumhuriyet Halk Partisi: 97
Milliyetçi Hareket Partisi: 69
Barış ve Demokrasi Partisi: 20
Bağımsız Milletvekili: 11
Demokratik Sol Parti: 8
Demokrat Parti: 1
Türkiye Partisi: 1
Boş: 6
Konya'da AK Parti İl Başkanı Mustafa Çevik'in istifasının ardından yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden istifa etti. AK Parti İl
Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, “Yönetim kurulumuzdan 49 asil, 25 yedek üye istifa etmiş bulunmaktayız. İstifamızı da
ülkemize, Konyamıza ve AK Partimize zarar vermemek için yaptık” dedi. Başbakan Erdoğan'ın 17 Aralık Perşembe günü
Konya'ya yaptığı ziyaret ardından İl Başkanı Mustafa Çevik, görüşme istemiyle 21 Aralık Pazartesi günü Genel Merkez'e
çağırılarak istifası istendi. AK Parti Konya İl Başkanı Mustafa Çevik çağrıya uyarak istifa etti.
Sabah Genelkurmay açıklama yaptı: Suikast iddialarıyla ilgili 8 asker gözaltına alındı! Ankara'yı karıştıran bu açıklamanın
üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner sürpriz bir
şekilde Başbakanlık resmi konutuna geldi, Başbakanla baş başa 3 saat görüştü.
Diyarbakır'da PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 7 belediye başkanının da
bulunduğu 23 kişinin tutuklanmasını protesto etmek için BDP'li vekillerin de katıldığı oturma eylemi dün geceden bu yana
sürüyor. Diyarbakır'daki gergin bekleyiş sürerken, Hakkari'nin Yüksekova ve Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde de olaylar çıktı. KCK'ya
yönelik operasyonları protesto eden grup polisi taşladı. Polis göstericilere müdahale etti. Gösterilerde bazı protestocular da
eylemi daha eğlenceli hale getirmek için taktıkları maskelerle görüntülendi.
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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı takip ettikleri öne sürülen iki subayın görev yaptığı Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge
Başkanlığı'nda dün akşam saat 21.30'da başlayan ikinci arama halen devam ediyor.
Amerikan NBC Televizyonu, geçen hafta "Today's Show" adlı haber programında Türkiye'nin bir kısmını Kürdistan olarak

787

gösteren harita ile ilgili özür diledi ve aynı programda bir düzeltme yayınladı.
İngiltere'den gelen bir fotoğraf Müslüman kadınlara karşı şiddetin hangi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Başörtülü bir kadın belli
ki ya işe gidiyor ya da evine dönüyor. Yüzleri maskeli kişiler, genç kızın başında dikilmiş, sözlü sataşmada bulunuyor. Genç kız
ise bir güvercin tedirginliği içinde... 
ERZURUM'da İsmailağa Cemaati üyelerinden 36 yaşındaki Abdurrahman Narmanlı'nın cenazesini takip etmek isteyen kadın
gazeteci, cemaat üyeleri tarafından cami avlusundan çıkartıldı.
CHP Lideri Deniz Baykal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiaları ile ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı
Deniz Baykal, Star Televizyonunda Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar ve Nedim Şener'in soruların yanıtladı. Baykal,
"Burada sözkonusu olan Bülent Arınç' a akli dengesini yitirmiş kötü niyetli birinin suikast yapacağı iddiası değil. Hükümet
tarafından TSK'nın böyle bir suikast yapabilceğinin düşünülmüş olmasıdır. Bunun kondurulması bile vahimdir... Düşünün eğer
TSK bir devlet büyüğüne böyle bir suikast girişiminde bulunacaksa daha fazla bir şey söyleyemeyiz, bu sözün bittiği yerdir"
dedi. Deniz Baykal, Hükümet ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki güvensizlik ortamını değerlendirmek isteyenler olabileceği
uyarısında da bulundu ve "Ne diyor, Özel Kuvvetler'e haber verip sizin aradığınız muhbir şimdi Arınç'la biraraya geldi, ona bilgi
veriyor diyorlar. Buluşup Arınç'ın adresini veriyorlar. Sonra da Arınç'a suikast yapacaklar diye emniyete ihbar ediyorlar. Olabilir,
siz eğer bir güvensizlik ortamı yaratırsanız bu iki kurumu birbirine düşürmek isteyenler her türlü fitne fesatı araya sokabilir"
diye konuştu.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde bugün de PKK yanaşları, kentin en işlek caddesini ateş yakın barikat kurarak trafiğe kapattı.
Polisin müdahalesiyle çıkan olaylar ara sokaklarda devam ederken esnaf işyerlerini kapattı.
28

Aralık

2009

Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığındaki aramaya ilişkin olarak “devlet sırrı” kapsamındaki bilgilerle ilgili önleme ve yayın
yasağı getirilmesi talebi reddedildi.
Hakkari'de BDP İl Binası'nın açılışı ardından Altay Caddesi'nde slogan atan yaklaşık 1000 kişilik grup, izinsiz yürüyüş yapmaya
başladı. Uyarılara rağmen grupta bulunanlar yürüyüşlerini sürdürünce, polis göz yaşırtıcı bomba ve basınçlı su kullanarak
göstericileri dağıtmaya çalıştı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan grup bir banka ve resmi binayı
taşladı.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki hastanede 1997 doğumlu olduğu bildirilen Y.Ç, bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Torbalı Devlet
Hastanesindeki doğumun sezaryan yöntemiyle gerçekleştiği, annenin ve bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Y.Ç. ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu bildirilen C.Ş. (28) polis tarafından gözaltına alındı. C.Ş'nin
yakınları, nüfus kaydında 12 yaşında görünen Y.Ç'nin 17 yaşında olduğunu savunarak, mahkemeye başvurup, yaş büyütme
talebinde bulunacaklarını belirtti. Derleyenin notu: ?!?!?!
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Bülent Arınç olayı bir levye olarak kullanılmıştır, Özel Kuvvetlerdeki bu kozmik odalara
girilmek için bu levye kullanılmış olabilir” dedi.
Adana'da akşam saatlerinde iki ses bombası patladı.
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4.5 saat süren kritik MGK toplantısının bir bölümüne Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da katıldı. Bağış, toplantıda
bir saatlik AB brifingi verdi. Bağış, AB ile üyelik müzakereleri sürecinde 2009'da neler yapıldı, 2010'da neler yapılacak, 'çevre
faslının' açılışı başta olmak üzere bir çok konuda bilgi verdi.
Birinci Ergenekon Davası'nın 128.'nci duruşmasında Doç. Dr. Ümit Sayın'ın avukatı Mehmet Aytekin, Sayın'ı savunma
görevinden istifa etti. Ergenekon davasıyla birleştirilen Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine saldırı davasının sanığı Osman
Yıldırım'a 12 Kasım tarihinde başlayan çapraz sorgusunun 6'ıncı gününde sanık avukatları soru yöneltti. Duruşmada ilk sözü
alan Muzaffer Tekin'in avukatı Selin Deviren Tahtabiçen ile sanık Osman Yıldırım arasında tartışmaya varan diyaloglar yaşandı.
Tahtabiçen, Osman Yıldırım'a sık sık ifadelerinin çelişkili olduğunu söyleyerek, “Burada hepimiz adalete yardımcı olmak için
uğraşıyoruz. Siz de bize yardımcı olun" diye konuştu. Bunun üzerine Yıldırım , “Siz mi adalete yardımcı oluyorsunuz" dedi.
Ergenekon davası sanıklarından Doç. Dr. Ümit Sayın'ın avukatı Mehmet Aytekin, Sayın'ı savunma görevinden istifa etti. Sayın
için ‘'Akli melekelerini yitirmiş biridir'' ifadesini kullanan avukat Aytekin, ‘'Gizli tanık olduğuna göre Ümit Sayın'ın artık
avukatlığa ihtiyacı yok. Sayın'ın avukatlığını üstlenme görevimden istifa ediyorum'' dedi.
İstanbul'da bir ilköğretim okulunda görevli bir temizlik görevlisi 2. sınıf öğrencisi E.E'ye tecavüz ettiği iddiasıyla sevkedildiği
mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. 55 yaşındaki temizlik görevlisi S.C adliye çıkışında öğrencinin yakınlarının
saldırısına uğradı. Temizlik görevlisinin okulun temizlik işlerini üstlenen bir firmanın çalışanı olduğu, 4 yıldır aynı okulda
görevlendirildiği öğrenildi.
29

Aralık

2009

Kozmik odalar, açılım tartışmaları, siyasiler arasındaki atışmalar, polis baskınları derken Türkiye'nin en gerçek
sorunu işsizliği unutmuştuk. Bugün Karaman'dan gelen bu fotoğraflarla gerçek yüzümüzde patladı. 98 kişi işe
alınacaktı. Üstelik bu iş geçiçiydi. Yine de 1907 kişi koştu. Aralarından 18'i kadın 60 kişi sevindi. İş kurası çekilişi
için gelenler salonlara sığmadı. Soğuk havada dudaklarında dua bekleşti.
Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığındaki aramanın başlaması sonrasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 askeri
personelden 3'ü tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gece yarısı 3 asker de serbest bırakıldı.
Amerikan televizyonuna konuşan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Türkiye'de iki ana 'çekişme' olduğunu söyledi. Pamuk birinci
çekişmenin Kürt halkıyla, merkezi hükümet arasında olduğunu; ikinci çekişmenin de laiklerle İslamcılar arasında yaşandığını
belirtti. Derleyenin notu: İlk kez görüşlerine katılıyorum.
Kapatılan DTP'nin Eş Başkanları Ahmet Türk ve Emine Ayna gözaltı kararlarıyla ilgili konuştular. Türk, "Uygun bir süreçte gider
ifademizi veririz. Mahkemeden kaçma durumumuz yok" derken, Emine Ayna, "İfade vermeye gitmeyeceğiz. Geldiklerinde ne
yapacağını göreceğiz" diye konuştu.
Ankara Posta İşleme Merkezi'ndeki tasnif sırasında açılan bir zarftan “şüpheli toz” çıktı. Hıfzıssıhha'dan yapılan ilk açıklamada
tozun şarbon olmadığı açıklandı. İnceleme sonucu yarın öğleden sonra açıklanacak.
Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katındaki asma tavan saat 17.30 sıralarında henüz
belirlenemeyen nedenle çöktü. Vatandaşların 'bina çöktü' ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti açıkladı. Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın Asgari ücret tespit komisyonu
toplantısının ardından asgari ücreti açıkladı. 2010 yılında uygulanacak asgari ücret ilk altı ayda 16 yaşını doldurmuş işçiler için
brüt 729 lira, net 577 lira olarak belirlendi. Bu rakam şimdiki asgari ücrete göre yüzde 5.2 artış anlamına geliyor. Asgari ücret,
ikinci altı ay için de brüt 760, net 597.5 lira olarak açıklandı. Asgari ücret mevcut durumda 546 lira olarak uygulanıyordu.
Böylece asgari ücretteki artış da 31 lira olarak kaydedildi.
KOCAELİ'nde ormanlık alanda parçalanmış halde bavul içinde cesetleri bulunan Cengiz Nurçin ve Nizam Polat'ı öldürenler, önce
kafalarını kestiler ve beyinlerini açtılar. Sadece yüz bölümü gözüken başın fotoğrafını çekip ailelerine yolladılar. Şüphelilerin
“İşte kocalarınızın hali” dediği Cengiz Nurçin ile Nizam Polat'ın eşleri fotoğrafları görünce bayıldı. Gebze ve Dilovası arasında
Eski İstanbul Yolu kenarında ormanlık alanda parçalanarak bavula konulup toprağa gömülen cesetlerle ilgili soruşturma devam
ediyor. Cinayeti araştıran Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cengiz Nurçin (35) ile Nizam Polat'ın (25)
vahşice öldürülmesiyle ilgili olarak 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındakilerin çoğunluğunu Özbey Ailesi'nde olduğu belirtildi. Üç
yıl önce Pendik'te haraç anlaşmazlığı sırasında çıkan çatışmada dört yaşındaki Şevval Tandoğan'ın ölümü yüzünden polisin
aradığı Cengiz Nurçin ve Nizam Polat ile Özbey Ailesi arasında 2001 yılına kadar giden husumet vardı. En son meydana gelen
olayda Nesim Özbey, 3 Ekim 2009 günü saat 18.45 sıralarında Maltepe, İdealtepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saldırıya
uğramıştı. Şüpheli olarak yakalanan Adem Uzun'un ifadesine göre cinayetin azmettiricisinin Cengiz Nurçin olduğu anlaşıldı.
Cengiz Nurçin, Maltepe'de öldürülen Nesim Özbey cinayetinin azmettiricisi olarak da aranıyordu.
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, dört yıl önce, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 5 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı
saldırının failleri oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıklardan Mehmet Sıraç Keskin'e 6 kez müebbet, 161 yıl 1 ay 10
gün hapis cezası verildi. Diğer 5 sanık ise beraat etti.
30

Aralık

2009

Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'ndaki aramanın başlaması sonrasında 8 askenin gözaltına alınma gerekçeleri belli oldu.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiaları, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yapılan ilk arama ve
sonrasında 8 askerlerle ilgili savcının yaptığı suçlamalar belli oldu. NTV'nin haberine göre, 8 asker, 'silahlı örgüt kurarak
anayasal düzeni değiştirmeye çalışmak, hükümetin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, seçilmiş meşru hükümete silahlı
isyan ve TBMM'nin görevini yapmasını engellemeye teşebbüsle' suçlanıyorlar.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği yeni asgari ücret, işçi ve memurun aylık maaşında asgari geçim indirimi yoluyla
4,73 lira ile 8,03 lira arasında artış sağlayacak.
Diyarbakır'da 23 kişinin tutuklandığı KCK operasyonunu protesto etmek için Özgür Yurttaş Derneği tarafından düzenlenen
yürüyüşün ardından olaylar çıktı. Yürüyüşün ardından yüzleri kapalı bir grubun, polise havai fişek ve boyalı molotof kokteyli
saldırması üzerine polis de gaz bombası ve suyla müdahale etti.
TCDD Genel Müdürlüğü, bazı trenlerin 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren seferden kaldırılacağını duyurdu.

31

Aralık

2009

ANKARA Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda 5 gündür arama yapan Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Kadir Kayan'ın
‘takip edildiği' ihbarı üzerine polislerce aranan iki araçtan askeri personel çıktı. 7 askeri personel savcının talimatıyla serbest
bırakıldı.
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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, bu komutanlığın ‘JİTEM' adı altında bir birimi olmadığı kaydedildi.
Akaryakıttan sigaraya, içkiden pasaporta kadar gelen zamların ardından son haber de otoyol ve köprülerden geldi. Buna göre
köprü ve otoyol ücretlerine ortalama yüzde 13.91 oranında zam geldi. Zam 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Birinci Ergenekon Davasının son oturumunda saatin ilerlemesi nedeniyle açıklamadığı ara
kararlarını bugün açıkladı.
Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi, Danıştay davası sanığı Osman Yıldırım ile Ergenekon davası
sanığı Ümit Sayın'ı Terörle Mücadele Kanunu gereğince koruma sağlanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı
yazılmasına karar verdi. Mahkeme aynı zamanda davanın tutuklu sanığı Ümit Sayın'ın Tanık Korumu Kapsamına alınmasına
ilişkin talebini ise, Sayın'ın mevcut durumunun tanık korumu kapsamında kalıp kalmadığına ilişkin İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığının değerlendirme raporu düzenlenmesine karar verdi. Mahkeme gelecek raporu göre talebi değerlendirecek.
TAHLİYE TALEBLERİ REDDEDİLDİ
Mahkeme, Sayın hakkındaki tahliye talebini gündemine almadı. Mahkeme, Sayın'ın Tanık Koruma kanunu kapsamına alınıp
alınmayacağıyla ilgili rapor hazırlanmasına karar verdi. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün ile diğer üyeler Hasan Hüseyin Özese
ve Sedat Sami Haşıloğlu arasında tahliyeler yönünde görüş ayrılığı yaşandı.
Başkan Şengün daha önce sanıklar Muzaffer Şenocak, Emin Gürses, Kemal Kerinçsiz, Hayrettin Ertekin, Hüseyin Görüm, Erkut
Ersoy, Muhammed Yüce, Selim Akkurt, Hikmet Çiçek ve Nusret Senem'in tahliyesini istemişti. Şengün, son kararında bu
sanıkların yanı sıra sanıklar Mehmet Demirtaş, Zekeriya Öztürk ile İsmail Yıldız'ın da tahliyesini istedi.
BAŞKAN ŞENGÜL, TAHLİYE EDİLMESİ YÖNÜNDE OY KULLANDI
Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, 'tutuklu sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve toplum içindeki konumları dikkate alındığında bu
aşamadan sonra bu kişilerin kaçma ve saklanma şüpheleri bulunmadığı ve gerekirse haklarında adli kontrol uygulanarak'
sanıkların tahliyesi yönünde oy kullanırken, iki üye hakimin tahliye olmaması yönünde görüş bildirdiği için sanıkların tahliye
talebi oy çokluğu ile reddedildi.
BELGELER MİT, EMNİYET VE JANDARMAYA GÖNDERİLECEK
Mahkeme heyeti operasyonlar sırasında ele geçirilen ve iddianamede örgüt belgeleri olduğu öne sürülen belgelerin birer
örneklerinin MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderilerek bu belgelerin evveliyatlarının olup
olmadığı, daha önce herhangi bir yerde ele geçirilip geçirilmediği ve örgütsel nitelik taşıyıp taşımadığına ilişkin daha önceden bir
tespitin yapılıp yapılmadığına sorulmasına karar verildi.
ÖCALAN DOSYASINI GÖNDERDİ
Mahkeme Heyeti Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinden incelenmek üzere istediği Öcalan dosyasının bir örneğini aldıktan sonra
dosyayı mahkemesi olan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi
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Bugün yağmur gibi gelen vergi artışlarının yanında şarap üret icileri ve şarapseverler için sürpriz bir haber geldi. Hükümet,
şaraptaki nisbi ÖTV'yi tamamen sıfırladı, asgari maktu ÖTV ise 1.75 liradan 1.95 liraya yükseltildi. Bu haber özellikle kaliteli
şarap fiyatlarında büyük düşüşler sağlayacak.
1

Ocak

2010

Türk Silahlı Kuvvetleri, kozmik odada arama yapan "hakimin takip iddiaları" ile ilgili , "yaşananların toplumu ne hale getirdiği
ortada" açıklamasını yaptı. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında araçta bulunun personellerden birinin aşçı birinin de
marangoz olduğu da belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni:
1.Bugünkü bazı medya organlarında dün bir hakimi takip ettiğinden şüphe edilen iki aracın durdurularak arandığı, bu araçların
askeri ve içindeki şahısların da askeri personel olduğu haberlerine yer verilmiştir.
2. Olayın cereyan tarzı aşağıdaki şekilde olmuştur;
a. 31 Aralık 2009 saat 12:30 civarında, Uğur MUMCU caddesinde birbirinden bağımsız olarak idari görevle seyir
halinde olan beyaz renkli iki ayrı askeri araç polisler tarafından durdurulmuştur.
b. Durdurulan bu araçların askeri araç olduğunun anlaşılması üzerine olay yerine Merkez Komutanlığı ekipleri
çağrılmıştır.
c. Söz konusu araçlar ve içindeki personel, durdurma ve arama kararını veren Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine
saat 14:00 civarında Ankara Merkez Komutanlığına götürülmüşlerdir.
ç. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan tespitlerde;
(1) Araçlardan birisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait olduğu ve içinde iki şoför er ile bir uzman çavuş aşçının bulunduğu,
(2) Diğer aracın ise, Garnizon Komutanlığına ait olduğu ve içinde iki şoför (biri onbaşı biri er), bir elektrik teknisyeni er ve bir
marangoz erin bulunduğu anlaşılmıştır.
3. İlgili Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu askeri personel dün gece saat 22:00 civarında
serbest bırakılmıştır.
4. Olayın, bir şüphe üzerine yapılan ihbar ve bu ihbara yönelik olarak icra edilen bir uygulama olduğu anlaşılmış ise de, son
günlerde yaşananların, kişileri ve toplumu ne hale getirdiğini göstermesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.
5. Konuya ilişkin olarak gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hatay'da iki çocuk annesi bir kadın, Asi Nehri'ne atlayarak yaşamına son vermek istedi... Çırpındı, 100 metre akıntıda
sürüklendi... Ama Asi Nehri onu almadı... Olayı gören vatandaşlar hemen nehre atladı ve 2 çocuk annesi kadını kurtardı... 
Suriye'nin Lazkiye kentinden Mısır'ın El Ariş Limanı'na ulaşmak için gemi arayışında bulunan "Filistin'e Yol Açık" konvoyunu Türk
gemisi taşıyacak.
ANTALYA'da 3,5 yıl önce 3 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı otodrag şampiyonasında meydana gelen kazayla ilgili
ölenlerden İbrahim Uzun´un ailesinin açtığı tazminat davasında, sürücü ile 3 kurum ve kuruluşun aileye 132 bin lira ödemesine
hükmedildi. Kazanın ceza davası ise devam ediyor.
BAŞBAKAN Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, gazetecilerin Ankara'da aramaların sürdürüldüğü ‘kozmik oda' ile ilgili
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soruları üzerine “Sen ‘kozmik oda' diyorsun, yolda birisi bana ‘Kozmetik odada ne var ne yok?' diyor.
2

Ocak

2010

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dünçer dün TEKEL işçilerinin eylemi ile ilgili yaptığı basın toplantısında emeklilerin
beklediği müjdeyi verdi. Hükümet iyileştirme zammını Salı günü açıklıyor.
Malatya'da, tır ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.
HAKKARİ'nin Bağlar ve Medrese Mahallelerinde yola barikat kurararak slogan atan 15'er kişiden oluşan iki gruba, polis
müdahale etti.
Bölücü terör örgütü PKK'nın yan kuruluşu Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi'ne (KCK/TM) yönelik düzenlenen
operasyonu bahane eden bir grup Dolapdere'yi savaş alanına çevirdi.
Somali açıklarında, 8 Temmuz'da kaçırılan ve 90 gün sonra serbest bırakılan Horizon-1 gemisinin kaptanı Mustafa Ulusoy, “Bana
tehlikeyi geç bildirdi, zamanında bildirseydi, kurtulabilirdik” diyerek 4. kaptan Aysun Akbay'ı suçladı.
Giresun'da bir çöp konteynırında 6 kesik hayvan başı bulundu. Atlara ait olduğu öne sürülen kesik başlar incelenmesi için
Belediye Et Kombinası'na gönderilirken bölgede "At eti endişesi" başladı.
SGK'nın özel hastanelerin vatandaştan alacağı fark ücretini belirlemek için başlattığı puanlama sistemi tamamlandı. Hastaneler
puanlama göre A, B, C, D ve E grubu hastane olarak ayrılacak. E grubu hastaneler yüzde 30 fark ücreti alabilirken bu oran,
hastanenin sınıfına göre yüzde 40, 50, 60 ve 70'e kadar çıkabilecek. Puanlama göre 800-1000 puan alan “A sınıfı” olacak. A
grubu hastane yüzde 70 fark alacak. Diğerleri de puanlarına göre daha da azalan oranda fark ücreti alacak.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Sınır Kapısı'ndan İran'a giriş yapan 10 Türk vatandaşı, İran güvenlik güçlerince gözaltına
alındı.
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Bilecik'te iki yolcu treni çarpıştı. 1 makinist öldü, 2 personel ve 10 yolcu yaralandı.
TUNCELİ kırsalında PKK'lı bazı terörist grupların hala kış sığınaklarına girmedikleri ve küçük gruplar halinde arazide dolaştıkları
bilgisi üzerine, güvenlik güçleri nokta operasyonları başlattı. Örgütün özel eğitimli bu bikliklerinin kış barınaklarına girmemesi,
askeri ve polis birimlerine yönelik yeni baskınların olabileceğini akla getirdi.
İsrail'in “şahin” Dışişleri Bakanı Lieberman, Kudüs'te düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gaby
Levy'yi eleştirdi.
TOKAT'tan Reşadiye ile Koyulhisar bölgesine giden askeri konvoyda yer alan ve askeri personel taşımada kullanılan kamyonun
yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrdolden çıkarak savruldu. Kazada 9'u hafif olmak üzere 13 asker yaralandı.
YASADIŞI sol örgüt üyesi oldukları şüphesi ile 5 üniversite öğrencisinin tutuklanmasını protesto etmek için İstanbul'dan gelen
grubu Edirne'ye sokmak istemeyen binlerce kişi protesto eylemi yaptı. Gerginlik nedeniyle TEM otoyolu tek yönlü ulaşıma
kapandı
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Sağlık Bakanlığı'nın domuz gribi virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Atatürk Havalimanı'na koyduğu termal kameralar
kaldırıldı. Yetkililer 'Hacdan sonra kameraları kaldırın' talimatı vermiş.
İstanbul'da Avrupa yakasında özellikle Hadımköy, Bahçeşehir, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü gibi bir çok noktada kar yağışı
kendini göstermeye başladı.
Philip Morris ve BAT, vergi artışını sigara fiyatlarına yansıttı. Buna göre Marlboro 7 TL, Samsun 4.20 TL oldu.
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EDİRNE'nin Enez İlçesi sahilinde, 2- 2.5 yaşlarında başı kesilerek öldürülmüş bir erkek çocuk cesedi bulundu. 
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına'nın 10 saat süreyle darbe iddialarına ilişkin sorgulandığı ortaya çıktı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcı vekili Turan Çolakadı İfade alma işlemiyle ilgili bilgi veren "şüpheli olarak ifadelerini aldık, günlüklerle ilgili
sorular soruldu, başka konularla ilgili de sorular soruldu fakat bunları açıklayamayız" demişti. Kara Kuvvetleri eski komutanı
emekli orgeneral Aytaç Yalman, Hava Kuvvetleri eski komutanı emekli orgeneral İbrahim Fırtına ve Deniz Kuvvetleri eski
komutanı Oramiral Özden Örnek, 5 Aralık'ta 10 saat Ergenekon savcılarına ifade vermişti. NTV muhabiri Erdoğan Durna,
Ergenekon soruşturması kapsamında ifade veren eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına'nın sorgu tutanaklarına ulaştı.
5 Aralık'ta adliyeye gelen eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına'ya darbe iddialarıyla ilgili 131 soru sorulduğu ve bu
soruların büyük bölümünün, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu öne sürülen günlüklerden hazırlandığı
öğrenildi. İfadelerinde zaman zaman sertleştiği belli olan Fırtına'nın, "Lanetliyorum, reddediyorum" gibi sözcükler kullandığı,
Kıbrıs'la ilgili bir soruya ise savcıları "Devlet sırrı" konusunda uyardığı ortaya çıktı.
İbrahim Fırtına 35 sayfalık ifadesine darbe günlüklerinin gerçekleğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Günlüğün eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, tarafından yalanlandığına belirten Fırtına, "Bir darbe suçlaması kapsamı
içerisinde bana soru yöneltilmesini üzüntü ile karşılıyorum ve reddediyorum" dedi.
"Sarıkız", "Ayışığı", "Yakamoz" ve "Eldiven" isimli darbe planlarını emekli olduktan sonra basından duyduğunu anlatan Fırtına
"Görev yaptığım dönem içerisinde Cumhuriyetçi Çalışma Grubu'ndan haberim yoktur. Emekli olduktan sonra Şener Eruygur ile
bir iki kez sosyal ortamlarda bir araya geldim. Böyle bir çalışma yapmış olmasına ihtimal vermiyorum" ifadesini kullandı.
DENKTAŞ'A YAZILAN MEKTUP
Fırtına, Şener Eruygur'un dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a yazdığı ileri sürülen mektupla ilgisi olup olmadığını
soran savcıya itiraz edip, bir de devlet sırrı uyarısında bulunduğu öğrenildi.
Fırtına, bu konuyla ilgili “Annan Planı'na karşı yavru vatanın sokağa dökülmesi, Türkiye'de tepki gösterilmesi iddialarına ilişkin
olarak 2 noktada itirazım var. Birincisi doğru olmayan bu iddialar uluslararası boyutta tartışmaya yol açar. Bu husus
iddianamede yer almasın ya da örtülü olarak kullanılsın. İkinci itirazım,bu iddia öncekilerde olduğu gibi ülkenin birlik ve
dirliğine, yavru vatanda oluşabilecek çözümlere dinamit koyucu ve başkalarına istismar etme fırsatını veren yanlış bir kurgudur”
cevabını verdi.
İbrahim Fırtına, "Ayışığı" darbe planında geçen 22 Eylül 2003'deki toplantıda, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e hitaben
"Ya sen çekil ya da biz çekileceğiz" şeklinde notun verilmediğini ifade etti.
Fırtına, konuyla ilgili şunları söyledi: "Notun tarihi Özden Örnek ve benim göreve başladığımız ilk aydır. Belki ilk kez bir
toplantıda bir araya gelen kişilerin önceden planlayarak sarfedeceği sözler değildir. İlk ay zaten nezaket ziyaretleriyle iadei
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ziyartlerle geçen dönemdir. Bu işlere girişmek, kanunlara, nizamlara devlete aykırılıktır kabul etmiyorum. Ayrıca Genelkurmay
Başkanı'nın mektup yoluyla istifaya davet edildiği yönünde kendisinden birşey duymadım."
Mektupta TSK'nın protokol kurallarının ihlal edilmiş olduğuna da dikkat çeken Fırtına "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı'ndan önce yazılmış. Böyle bir yanlışı Şener Eruygur'un yapacağına ihtimal vermiyorum. Bu nedenle
yazının Şener Paşa'ya ait olmadığını, bir kurgu olduğunu düşünüyorum” dedi.
SEZER'İN GÖREV SÜRESİ
Hilafetin ilgasıyla ilgili 3 Mart 2004'te toplantıda AKP'den milletvekili kopartılması, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev
süresinin uzatılması konuşuldu mu diye soruldu.
İbrahim Fırtına "O toplantıya katılmadım. Ben o toplantı sırasında görev gereği Ankara dışındaydım” cevabını verdi.
Fırtına, Cumhurbaşkanı Sezer'in görevini sürdürmesi için ne gibi görüşmelerde bulunduğu, Sezer ile görüşmeleri kim ya da
kimler gerçekleştiriyordu sorusuna ise "Bu ifade Türkiye Cumhuriyeti'ni ve TSK'nın, birliğini tahrip etmek amaçlı bir kötü niyet
beyanıdır, lanetliyorum" diyerek yanıtladı.
UŞAK'ın Eşme İlçesi'ndeki yatılı ilköğretim bölge okulunda (YİBO), kız öğrenciler K.A. (13) ve M.Ö'ye (13) cinsel istismarda
bulunmakla suçlanan Müdür Yardımcısı İ.K. ve temizlik görevlisi F.G. tutuklandı. Okulun müdürü ve 4 yöneticisi de soruşturma
kapsamında açığa alındı. 
Kapatılan DTP'nin eski Muş Milletvekili Nuri Yaman, Barış ve Demokrasi Partisi'nin Meclis Grubu'nun başkanı oldu
LÖSEV, Mehmetçik Vakfı ve Deniz Fener Derneği'nin başkanları hakkında yakalama emri çıkartıldı. Vakıf Başkanları, kurban
kesiminde yolsuzluk iddiasıyla ifade verdikten sonra serbest bırakılmışlardı. Deniz Feneri, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV ile kurban
bayramında150 bin büyük ve küçükbaş hayvan kesimi için sözleşme imzalayan MAY-ET firmasının kurbanları kesmediği, bu
dernek ve vakıflarda çalışanların da yolsuzluğa göz yumduğu iddia edilmiş 8 şehirde 56 kişi gözaltına alınmıştı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazeteciler Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'ın sorularını yanıtladı. Kurumlar arası çatışma
yaşanmadığını söyleyen Abdullah Gül, yetki yorumlarında farklılıklar olabileceğini söyledi. Gül, "2010'da darbe olur mu?"
sorusuna ise, "Asla söz konusu değil. TSK'ya karşı saygısızlık olur" yanıtını verdi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak olan sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiği duyuruldu.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu sonrasında bir açıklama yaptı.
İşte Çiçek'in açıklamasından satır başları:
Hem uygulayanlar hem de reçete hep dışarıdan geliyordu.
2009 krizine bakınca bunun sebebi biz değiliz.
Başta ABD ve Avrupa olmak üzere krizin sebebi bu ülkelerdir.
Türkiye'ye IMF'ye ihtiyaç duymadan bu krizi en az zararla kapattı.
Biz IMF ile bir anlaşma yapmak istedik ve istiyoruz.
Kendi şartlarımızla uyuştuğu takdirde bu anlaşmayı yapmak istiyoruz.
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Bugün bu konuyu konuşma söz konusu olmadı.
Marketler
Çok sayıda market açılıyor Türkiye'de ama bakıldığında küçük esnaf zarar görüyor.
Ortada köklü bir yasal düzenleme yok. Büyük mağazalar, mağazalar zincirler ve AVM'leri ele alarak belli şartlarla bağlayıp
tamamını kapsayan bir yasal düzenlemedir görüştüğümüz.
Demokratik Açılım
Açılım meselesi son zamanda gündeme gelen bir konu değildir.
Bu devam eden bir süreçtir. Kısa, orta, uzun vadelerde neler yapılabileceği görüşülüyor.
Bunların bir kısmı da AB ile ilgili konulardır. AB ile ilgili fasıllarda kapanış-açılış kriteri denen hususları dikkate aldığımızda hepsi
aynı kapıya çıkıyor.
Sürecin önünü zamanla sıkıştırmak doğru olmaz.
Tekel İşçileri ve emeklilere zam
Yasayı imzaya attık. Sayın Başbakan yarın grupta konuyu ifade eder.
Türkiye'de özelleştirme şimdi yapılmıyor. Uzun zamandır Türkiye'de özelleştirmeler yapılıyor.
Özelleştirme nedeniyle iş akitleri feshedilmiş işçilere 4C statüsünü biz getirdik. İşçilerimizi memnun etmek. Bu durumda
olanlara bir imkan sağlansın diye.
4C statüsünü Türkiye'ye kazandıran, bu kolaylığı getiren bizim hükümetimizdir.
Dünyanın en yüksek binası Burj Dubai muhteşem bir törenle açıldı. 160 katlı ve 818 metre yüksekliğindeki bina 4.1 milyar
dolara mal oldu. Dubai krizden çıkmak için umudunu bir bakıma bu gökdelene bağladı.
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Seferberlik Bölge Başkanlığındaki arama ve soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı ile hakime gönderilen zarflardan mermi
çıktı. Derleyenin notu: Yani…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına ilk altı ay için yüzde 4.5 ile yüzde 20.4 arasında zam yapıldığını açıkladı.
Buna göre emekli maaşlarında en az 63 lira, en çok 101 lira artış yaşanacak. Ocak ayı itibariyle yeni emekli maaşlarının en
düşük hali şöyle oluştu: SSK Emeklisi 683 TL, SSK Tarım Emeklisi 480 TL, Esnaf Emeklisi 555 TL, BAĞKUR Emeklisi: 380 TL 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yasama, yürütme ve yargı erki başkanlarına verdiği yeni yıl yemeği verdi.Yemeğe Başbakan
Erdoğan da katıldı.
“Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı” iddiasıyla başlatılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest
bırakılan ve yapılan itiraz üzerine yeniden mahkemeye çıkarılan 5 kişiden, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu'nun da
aralarında bulunduğu 4'ü tutuklandı.
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bir görgü tanığının denize uçak düştüğünü iddia etmesi üzerine, Sahil Güvenlik tarafından
başlatılan arama çalışmaları, 6 saat sonra sona erdirildi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi uzmanları, düşen cismin göktaşı olma
ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.
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Rize'de cinnet geçiren polisin eşi, eşini ve çocuklarını vurduktan sonra intihar etti. Saldırıdan yaralı kurtulan 7 yaşındaki M.G.
Olgun, yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı.
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Norveç'te 6 yıldır oğlu Kutluay Tulum'un yanında yaşayan ve pazar günü hastalanan Döndü Tulum (63) ilk yardım ekiplerinin
çağrılmasına rağmen önce gelen polisin olayı yanlış anlaması sonucu öldü.
ADAPAZARI'nda hırsızlık ve gasp iddiasıyla tutuklanıp 49 gün cezaevinde tutulan 40 yaşındaki İlyas Türk, 6 yıl süren dava
sonunda beraat etmesi ardından açtığı davada mahkeme heyeti olay tarihinde işssiz olmasını ve üzerine kayıtlı gayrimenkul de
bulunmamasını dikkate alarak en alt sınırdan tazminata hükmetti. Türk'e suçsuz yere tutuklu kaldığı hergün için 14 TL 80
kuruştan toplam 725 lira 20 kuruş tazminat alacak.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, suiskast iddilarını ve CHP Lideri Deniz Baykal'ın sözlerini değerlendirdi.
Arınç, Baykal'ın "Kozmik odadan kozmik patates çıktı" sözlerine karşılık "70 milyon Baykal'a gülüyor" diye cevap verdi.
Tekel işçilerinin 23 gündür devam eden eyleminin geleceğini belirlemek amacıyla yapılan “referandumun” ilk sonuçlarına göre
geçerli 8 bin 180 oyun 8 bin 150'sinde “eyleme devam” kararı çıktı.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde aşırı buzlanma yüzünden öğrenci servislerinin yaptığı zincirleme kaza sonucu 11 öğrenci
yaralandı.
Genelkurmay Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda arama yapan Hakim Kadir Kayan'a gönderilen 8 mermi ve zarfta parmak izine
rastlanmadı.
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Geçtiğimiz günlerde büyük umutlarla borsaya açılan Konya merkezli Adese Marketleri'nin sahibi İttifak Holding'de büyük bir
hüsran yaşanıyor. Hisseler dört günde tam yüzde 38 gerilerken, piyasa değerinin 215 milyon lirası gitti. Şimdiye kadar hiçbir
şirket halka arzdan hemen sonra bu kadar değer yitirmemişti.
Avrupa ve Asya'nın kuzey bölgelerinde son yılların en sert kışı yaşanırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu güney
ülkelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Konya'da boğarak öldürdüğü komşusunun 4 yaşındaki kızının cesedini sobada yaktığı iddia edilen kadın hakim karşısına çıktı.
Zanlı kadın, ölen kızına ait olan oyuncak bebeğin kolunu çıkardığı için Beyza'yı öldürmüş. Derleyenin notu:???
İsviçre'de bir mahkeme, aracıyla trafikte sürat yapan bir milyonerin 290 bin dolar ceza ödemesine hükmetti. 
Bir grup üniversite öğrencisi Egemen Bağış'ın Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin vereceği konferans öncesi protesto gösterisi
yaptı. Protestolar yüzünden bakan konuşmaya başlayamadı. Öğrencilerle korumalar arasında arbede yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için öngörülen 120 günlük sürenin, 45
güne indirilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.
Yaptıkları referandumla ‘eyleme devam' kararı alan Tekel işçileri, 14 Ocak'tan itibaren aileleriyle birlikte Başkent'e gelecekler.
Ancak bu kez sonuç alınıncaya kadar Ankara'dan ayrılmayacaklar.Gerekirse seslerini duyurmak için ‘ölüm orucuna' bile
gidecekler.
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Mısır, bölgede yaşanan şiddetli çatışmaların ardından dün akşam Filistin'e giriş yapan uluslararası yardım konvoyunun Gazze'de
kalış süresini 48 saatten 24 saate düşürdü. Aralarında Türk kamyonlarının da bulunduğu yaklaşık 80 araçlık konvoy, Mısır
sınırında yaşanan çatışmalardan sonra dün akşam saatlerinde Gazze'ye girmişti. Çatışmalarda bir Mısır askeri ölmüş, onlarca da
Filistinli yaralanmıştı.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı “başından beri komik
bulduklarını” belirterek, “Sayın Arınç, kozmik odaya kozmetik oda dediniz mi demediniz mi?” diye sordu.
Sigarada, şirketlerin hem birbirleriyle hem de Maliye ile yaptıkları strateji savaşı devam ediyor. Şirketlerin, artırdıkları sigara
fiyatlarını eski fiyatlarına indirmelerinin ardından, Maliye Bakanlığı'nın bu hamleye yeni bir vergi artışıyla karşılık vereceği
belirtiliyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim, Gazze'de meydana gelen olaylarla ilgili tavrımız bir eksen kaymasının, bir politika
değişikliğinin değil, insani olanın, samimi olanın, vicdani olanın tezahür etmesidir” dedi.
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İstanbul Yeni Levent Lisesi öğrencileri ile okul dışından olduğu öğrenilen bir grup arasında devam eden gerginlik kavgaya
dönüştü. Öğrenciler arasındaki sözlü atışma yerini tekme tokat kavgaya bıraktı. Yaklaşık 250 kişilik grubun kavgası 4. Levent
İstasyon'da sona erdi. Olayda bazı öğrenciler yerlerde sürüklendi. Bazılarının metro girişindeki merdivenlerden aşağı
yuvarlandığı görüldü.
Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında ifade verdi. Kanadoğlu, Beşiktaş
Adliyesi'nde 2 saat ifade verdi. Kanadoğlu, adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı ve Çağdaş bir demokrasi
ancak hukuk devletinin geçerli olduğu ülkelerde olur. Hukuk devletinin olmazsa olmazı, yargı bağımsızlığıdır. Yargı
bağımsızlığının olduğu her ülkede Cumhurbaşkanı ve Başbakan dahil herkes sade vatandaş gibi gelip yargı önünde hesap
vermeye mecburdur. Bende sade vatandaş gibi gelip görevimi yaptım'' dedi.
Kanadoğlu içerde kendisini ne sorulduğunu soran gazetecilere," Soruşturma gizli bunları açıklayamam " yanıtını verdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE Başkanlığı Koordinatörlüğünde yürütülecek Eğitim
Programı açılışında konuştu. Erdoğan konuşmasında MHP lideri Devlet Bahçeli'ye erken seçimle, Baykal'a ise oy oranlarıyla ilgili
cevap verdi. Erdoğan kadın kolları toplantısında muhalefeti eleştirirken futbol terimlerini kullanarak "bunlar orta sahada top
çeviriyor ama golü atan atmış" dedi. Derleyenin notu: Bir şey unutmuş, malı götürende götürüyor…
İSTANBUL Harem Otogarı'nda, otobüslerin giriş ücretlerine yapılan zamlar firmaları isyan ettirdi. Firmalar zammı protesto etmek
için otobüslerini gara sokmadı, yolcu alma ve indirmeyi sahilde yaptı. Bunun üzerine Harem'de trafik karmaşası yaşandı.
AB dönem başkanlığını devralan İspanya'nın dışişleri bakanı, Türkiye'yle ağır ilerleyen üyelik görüşmelerinde dört başlığı
müzakerelere açmayı hedeflediklerini söyledi.
96 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema sanatçısı İhsan Devrim dün Teşvikiye Camii'nden mezunu olduğu Darüşşafaka
öğrencilerinin izci selamı ve alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.
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ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde dün akşam kendilerini sivil polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından zorla kaçırılarak tecavüze
uğradığını iddia eden laboratuvar teknisyeni 26 yaşındaki A.S. polise başvurdu. Derleyenin notu: !!!
Türkiye'nin ilk oyuncak kütüphanesi Bergama'da açıldı. Klasik olarak bilenen bir kütüphane öngörüsü ile başlatılan projede bu
kez kitapların yerini oyuncaklar aldı. 
Ergenekon soruşturması kapsamında ifade veren Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun Beşiktaş'taki adliye
binasından ayrılmasından bir süre sonra “İrtica ile Mücadele Eylem Planı" altında ıslık imzası bulunduğu iddia edilen Deniz
Kurmay Albay Dursun Çiçek bir yakını ile adliyenin önünden geçti.
İtalya'daki günlük gazetelerden Il Manifesto, Türkiye'de müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan terör örgütü elebaşı Abdullah
Öcalan'ın köşe yazılarını yarından itibaren yayımlayacağını duyurdu.
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Hakkari'de yollara barikat kurarak izinsiz gösteri yapan gruba polis gaz bombasıyla müdahale etti.
Edirne'de günlerdir polisin takibinde olan yasadışı sol örgüt üyelerine destek açıklaması yapmak için bekleyenlerden bir grup,
güvenlik güçlerini atlatarak kente girip basın açıklaması yaptı. Kent merkezinde basın açıklaması yapan gruba Edirneliler
müdahale etmek isteyince, “Biz PKK'lı değiliz, Amerika'ya karşıyız” diyerek kendilerini korumaya çalıştı. Ancak buna rağmen
provokasyon sonucu linç edilmekten zor kurtuldular.Çıkan olaylarda bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen ilginç bir olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. 4 yaşındaki Esma, oyun
oynarken düdüklü tencereye sıkıştı. Ailesi minik çocuğu tencereden çıkaramadı. Ailesi hemen tencereyle birlikte Esma'yı
hastaneye götürdü. Gördükleri karşısında şaşıran doktorların elinden bir şey gelmedi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi.
Hastanenin önüne itfaiye geldi. Tencerenin içindeki çocuk, itfaiyenin tencereyi kesmesiyle çıkarılabildi. 
CHP Grupbaşkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, ''AK Parti kendi derin devletini oluşturmaya çalışıyor'' dedi.
Bakanlık tarafından hazırlanan ve Dışişleri memuriyetinde “devrim” niteliği taşıyan adımlara ilişkin taslak hazırlandı ve geçen
hafta Ankara'da yapılan Büyükelçiler Konferansı'nda ilk kez Büyükelçilerin yorumlarına açıldı.
“Dışişleri Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”da değişiklik yapılmasını öngören taslakta şu unsurlar yer alıyor;
•
İdari memur sayısı arttırılacak: Halen Dışişleri'nde 493 idari memur, 970 meslek memuru görev yapıyor. Özellikle idari
memur sayısının azlığı, bakanlığın işleyişinde ciddi sıkıntı yaratıyor. Bakanlık, hem idari, hem de meslek memuru sayısını
arttıracak.
•
İdari memurluk, kariyer memurluğu olacak: İdari memurluğun adı yeni yasayla, “Konsolosluk, protokol ve idari işler
memurluğu” adını alacak. Bu çerçevede pekçok protokol ve konsolosluk işleri ve yetkileri meslek memurlarından, idari
memurlara geçirilecek. Ayrıca bakanlık tarihinde devrim nitelinde bir değişiklikle, idari memurların da “başkonsolos” olmalarının
yolu açılacak. Böylece idari memurluk da bir “kariyer memurluğu” haline dönüştürülecek.
•
Bakanlığın hukuk müşavirliği, ayrı bir daire haline getirilecek. Hukuk işleri tam bir “genel müdürlük”olarak yeniden
yapılandırılacak.
• Kamu diplomasisinin kurumsallaştırılması için Bakanlık bünyesinde bir “kamu diplomasisi sekreteryası” kurulacak.
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•
Zor ülkelerde, güvenlik sıkıntısı yaşanan ülkelerde görev yapacak diplomatlara ek ödenek imkanı sağlanacak. Bu
çerçevede “mahrumiyet tazminatı” ve “güvenlik riski tazminatı” adı altında, memurlara ek ödemeler yapılmasının önü açılacak.
•
Dışişleri'ndeki memurların eğitimi için oluşturulmuş olan merkez, bir “akademi”ye dönüştürülecek. Dışişleri
Akademisi'nde yarı ve tam zamanlı akademisyenler istihdam edilecek.
•
Dışişleri Bakanlığı'nın memur alım ve terfi sistemi değiştirilecek. Bu çerçevede, aday meslek memurları Dışişleri'ne
sınavla girecekler. Ancak akademide iki yıl eğitim aldıktan sonra asaletlerinin onayı için bir kez daha sınava girecekler.
•
Sınavlarda bugüne kadar kamu yönetimi, ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerden meslek memuru alınıyordu.
Yeni taslakta,
üniversitelerin tarih gibi bölümlerinden mezunların da meslek memuru olarak Bakanlığa girmelerinin önü açılacak.
•
Meslek memurları, çeşitli illerde staj yaparak yerel idari temsilcilerle temas kurmaları sağlanacak.
•
Meslek memurlarının hizmet yıllarına değil, performanslarına bakılarak terfi edilmelerinin önü açılacak. Meslek
memurları, başarıları çerçevesinde daha genç yaşta büyükelçi olabilecekler.
10
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Yoğun kar yağışı özellikle Almanya'nın kuzeyini felç etti. Kuzeyde yüzlerce köy ve kasabayla bağlantı koptu. Kar nedeniyle
trenler yolda kaldı. 200'den fazla kişi otobanlarda kurtarılmaya bekliyor.
Malatya'da sakız vermek bahanesiyle kandıran kişinin tecavüzüne uğradığı iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğunun, 6 aylık
hamile olduğu belirlendi. Polisin ifadesine başvurduğu küçük kız, 6 ay önce sakız vermek bahanesiyle kendisini bir bahçeye
götüren 30 yaşlarında birinin tecavüzüne uğradığını, tecavüzcünün olayı birilerine anlatması halinde kendisini öldürmekle tehdit
ettiğini söyledi.
ANAYASA Mahkemesi Raportörü Doç.Dr. Osman Can, yargıçların toplum ile ilişki kurmasının mümkün olmadığını anlatırken,
“Yargı ve yargıçlar adeta kafes içinde” dedi. Can, yargının toplumun dışında olduğunu öne sürdü.
Beşparmaklar'daki KKTC bayrağını daha önce "hilkat garibesi" olarak niteleyen Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimtris Hristofyas,
bayraklar yüzünden "hem üzgün, hem öfkeli" olduğunu söyledi.
Türkiye'de lif pamuk fiyatının bir yılda yüzde 50 oranında artarak 1,60 liradan 2,46 liraya çıktığı bildirildi.
Lübnan Başbakanı Hariri'nin 10-12 Ocak günlerindeki ziyareti sırasında iki ülke arasında vize zorunluluğunu kaldıran bir
anlaşmanın imzalanacağı bildirildi.
Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, başlattıkları hareketin, bu yıl partileşeceğini bildirdi. Sarıgül, “Genel
başkan seçilmemin ardından yasa gereği belediye başkanlığından istifa edeceğim" dedi.
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İlkokul mezunları 1996 yılından bu yana sürücü ehliyeti alamama korkusu yaşıyor. Geçen yıllarda 3 kez ertelenen değişiklik
2011'in Temmuz ayında uygulamaya geçiyor.
İsrail, Ankara-Tel Aviv arasında kriz yaşanmasına neden olan “Ayrılık” dizisinin ardından bu kez de “Kurtlar Vadisi Pusu”ya
yönelik diplomatik kanallardan bir protesto girişiminde bulundu.
Türkiye ve Lübnan arasında karşılıklı olarak vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve İstanbul polisi Taksim ve Fatih'te sokakta dilenen kişilere yönelik operasyon
düzenledi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile düzenlediği ortak basın
toplantısında İsrail'le ilgili sözlerine karşılık "Türkler'in İsrail devletine vaaz verecek en son kişiler olduğu" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sanko'nun patronu Abdulkadir Konukoğlu, tekstil ve konfeksiyon sektörünün ‘tehlikeli
işler' kapsamına alınmasına isyan etti. “Ben işçilerimin aybaşını mı takip edeceğim' diyen Konukoğlu, uygulama değişmezse 4
bin kadın işçinin işine son vereceğini söyledi. Konukoğlu, tekstil ve konfeksiyon sektörünün tehlikeli işler kapsamına alınması
nedeniyle kadın işçilere ayda 5 gün regl izni verilmesini uygulamasına isyan etti. Konukoğlu, “Lütfen yanlış anlamayın, siz
benim bacımsınız. Ama ben işçimin ay başını mı takip edeceğim? Fabrikaya bir bakmışsınız 200 kişi yok, sonraki hafta bir 300
kişi yok. Böyle bir şey olabilir mi, üretim bekler mi” dedi.
Sigarada fiyat artışları yeniden başladı. Maliye'ye tepki için geçtiğimiz günlerde önce zam sonra indirim yapan Philsa, bu düşük
seviyelerde fazla kalamadı. Philsa, sırasıyla 5.50 lira ve 5.75 lira olan Kısa Marlbroro ve Uzun Marlboro'nun fiyatını 7 liraya
çıkarttı.
12
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayalon'un, İsrail'in “Kurtlar Vadisi” dizisine ilişkin rahatsızlığını iletmek üzere davet ettiği Türk
Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'u daha alçak bir kanepeye oturtması ortalığı karıştırdı. Yiyecek veya içecek herhangi bir şey ikram
etmediği Çelikkol'un medya önünde elini sıkmayı reddeden Ayalon, İbranice olarak da “Bizim altımızda oturduğunu ve burada
sadece bir bayrak bulunduğunun görünmesini istiyoruz” dedi. Ayalon'un yarattığı skandal İsrail gazetelerinde de tepkiyle
karşılandı. Türkiye ile İsrail arasında karşılıklı açıklamalarla başlayan yeni dizi krizi, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik
ayıbıyla iyice alevlendi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Dışişleri Bakanlığı ile bu şartlarda diyaloğ söz konusu olmaz”
dedi. İsrail'in en büyük gazetesinde Jerusalem Post'taki ise haberinde "Türkiye elçisini çekebilir" iddiasına yer verdi.
Zeynep Gürcanlı YAZIYOR: Kurtlar Vadi'sindeki sahneyle başlayan İsrail-Türkiye krizi dün Tel Aviv Büyükelçisinin Dışişleri
Bakanlığı'nda aşağılanmasının ardından şiddetlendi. Peki tüm bunların anlamı ne, neden şimdi, İsrail'de neler oluyor? Zeynep
Gürcanlı yorumluyor... Türkiye-İsrail ilişkilerinde, “şahinler” yine devrede. İsrail'de, Dışişleri Bakanı Lieberman'ın başını çektiği,
“düşmanlarımız Suriye ve Lübnan ile bütünleşen, İran'a sürekli göz kırpan Türkiye'ye gününü gösterelim” cephesi, darbeyi en
hassas yerden vurdu; Türkiye'nin onuruna, saygınlığına karşı harekete geçti. İsrail, kamu diplomasisini en iyi bilen, en iyi
uygulayan ülkelerden biridir. Bunun için de, tüm dünyadaki hassasiyetleri, ülke gündemindeki tartışmaları iyi izler, iyi tahlil eder
İsrailliler. Türkiye'de, yaklaşık 10 yıl önce, bir fotoğrafın etrafında kopan fırtınadan da elbette haberleri vardır.
Washington'da, Beyaz Saray'da, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile birlikte
görüntülendiği fotoğraftan bahsediyorum. Fotoğrafta Ecevit ayakta dururken, Clinton bir koltuğa ilişmiş durumdaydı.
Bu fotoğraf Türk kamuoyunda, “Ecevit, Clinton'un talimatlarını bekleyen memur gibi görünüyor” eleştirileri nedeniyle çok
tartışıldı. Üstelik bu tartışmalar, Clinton'un ve ABD yönetiminin, “kesinlikle böyle bir amaç, böyle bir imaj olmadığı” yönündeki
açıklamalarına, telkinlerine rağmen, günlerce sürdü tartışmalar. Şimdi İsrailli Bakan Yardımcısı Ayalon, İsrail'deki Türk
Büyükelçisi Oğuz Çelikkol ile çok benzer bir fotoğraf veriyor, üstelik “belki de basın amacımızı anlayamaz” diye, bir de fotoğrafın
amacını iyice açıklıyor; "Yalnızca bizden aşağıda oturduğunun ve bu odada sadece tek bir bayrağın olduğunun görülmesini
istedik..."
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun düello teklifine yanıt
verdi: Kılıçdaroğlu dengim değil. Onunla düelloya girmem....
Zonguldak'ta, fındıklık alanda 2 adet içi boş el bombası, 27 adet G3 ve 5 adet M-16 mermisi ile bir adet lav silahı kapağı gibi
çok sayıda mühimmat ve bazı silahlara ait parçalar bulundu.
Eczacılar Birliği ilaç kriziyle ilgili yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gidip görüşecekler.
Terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu KCK'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Baydemir'in ifadesi alındı.
ERGENEKON davasının tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün ifadesinde yer aldığı iddia edilen " 7 milyon lira
örtülü ödenekten kullandık " sözleri üzerine bazı yerlerde arama yapılmaya başlandı. Bu sırada Ersöz'ün kızı ise bir kez daha
intihar girişiminde bulundu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarına seslendi. Erdoğan Putin'e vizelerin kaldırılması
teklifinde bulunacak.
13
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İsrail Dışişleri Bakan yardımcısı Ayalon'un özür mektubu Ankara'ya ulaştı. Dışişleri mektup özür niteliğinde açıklamasını yaptı.

Kızıl gezegenin etrafında 2006'dan beri dönmekte olan Mars Keşif Aracı (MRO), gezegenin kutup bölgelerinden elde ettiği
fotoğraflara bir yenisini ekledi. Son fotoğrafta görülen ağaç benzeri bitki örtüsü görünümüne sahip yapılar, yeni tartışmaların
tetikleyicisi oldu.
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Köyü, yöredeki turşu üretimi dolayısıyla göç alan köy haline geldi. Köyde, yılda 50
bin tonun üzerinde onlarca çeşit turşu yapılıyor.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki resmi temasları çerçevesinde Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin gelişimine vurgu yapılırken iki ülke arasaındaki ticaretin nezaman 100 milyar dolara ulaşacağı
konuşuldu
Danıştay, Sosyal Güvenlik Kurulu'nun eczacılarla tek tek sözleşme yapılmasını öngören kararının yürütmesini durdurdu.
Önümüzdeki dönemde SGK'dan savunma alınıp yeni bir karar verilecek. Karar sonrasında Eczacılar Birliği ve SGK'nın bu akşam
bir araya geleceği öğrenildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Milli irade”, “Sandıktan çıkan irade” lafları kullanılarak kuvvetler ayrılığının ortadan
kaldırıldığını savundu. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Deniz Baykal, başkanlığında parti genel merkezinde
toplandı. Alınan bilgiye göre, gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantıda, Genel Başkan Baykal, Tam Gün Yasasıyla ilgili
olarak Türk Tabipleri Birliği'nin istek ve görüşleri de dikkate alınarak, tasarının eksik ve yanlışlarının dile getirilmesi gerektiği
değerlendirmesinde bulundu. Baykal, toplantıda Türkiye'de basın özgürlüğünün geldiği noktaya da dikkati çekti. Basın
özgürlüğünün bulunmadığı bir ülkede demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığını ifade eden Baykal, “(Askeri vesayetten
kurtuluyoruz) söylemleriyle bir sivil diktaya doğru gidiyoruz. Bunu çok açık herkesin görmesi lazım. 'Milli irade', 'sandıktan çıkan
irade' lafları kullanılarak kuvvetler ayrılığı ortadan kaldırılıyor, hukuka darbe vuruluyor, yargı bağımsızlığı ortadan kaldırılıyor”
değerlendirmesinde bulundu.
Hükümetin, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısından şikayetçi olduğunu ve anayasa değişikliği ile bu yapıyı
değiştirmeyi arzu ettiğini savunan Baykal, CHP'nin bu kapsamdaki bir anayasa değişikliğine destek vermesinin
düşünülemeyeceğini kaydetti. CHP Genel Başkanı Baykal, iktidarın istediği şekilde bir kurul yapılanmasının yargı bağımsızlığını
tamamen ortadan kaldıracağını öne sürdü. Hükümetin HSYK'nın yapısını değiştirmeye yönelik anayasa değişikliğinin içine
Türkiye milletvekilliği, memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı gibi bazı önerileri de katmak istediğini belirten Baykal, ancak bu
konuların ayrı ayrı gündeme gelmesi halinde değerlendirebileceklerini, yargı bağımsızlığına zarar verecek bir düzenlemeye ise
TBMM'de de referandumda da karşı çıkacaklarını bildirdi.
Hulki Cevizoğlu, 5 Aralık 2009'da seçildiği Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) Genel Başkanlığı görevinden 39 gün sonra istifa
etti.
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Teknesiyle Çırağan Sarayı açıklarında şamandıraya çarpan KOÇ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ameliyata alındı.
Ameliyatı biten ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Mustafa Koç'un babası Rahmi Koç'un da 40 yıl önce aynı şekilde deniz
kazası geçirdiği belirtildi.
“İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” etkinliklerinin resmi açılış töreninin yapılacağı bugün Pendik, Kadıköy, Bağcılar ve
Taksim'de akşam saatlerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol'a
yönelik tavrının İsrail'in değil, bakan yardımcısının kendi yanlışı olduğunu belirtti.
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Ergenekon davasında çıkış noktası kabul edilen Ümraniye'deki bombaların bulunduğu evi ihbar eden Şevki Yiğit'in telefon ses
kayıdı, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne
gönderildi.
Mardin'de toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Ankara-Mardin seferini yapan THY uçağı Diyarbakır'a iniş yaptı.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribinin mutasyona uğrayabileceğini ve bunun için aşı stoğunu ellerinde tuttuklarını açıkladı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada
yüzde 6,50, borç vermede ise yüzde 9,00 olarak uygulanacak.
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İmralı'da hükümlü terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'ne getirilen 5 hükümlü ile birlikte 12 Ocak
tarihinden itibaren cezaevindeki şartlar düzeltilinceye ve tüm haklar verilinceye kadar ortak görüşe çıkmama kararı aldıklarını
açıkladı. Öcalan, “Bundan sonra bu durumlar düzeltilmeyene kadar ortak görüşe çıkmayacağım” dedi.
Burdur'un Bucak ilçesinde, işsiz olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen kişi, 4 yıl aradan sonra bir kez daha kızını rehin alarak,
çevreye rastgele ateş açtı.
“İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” etkinliklerinin resmi açılış töreninin yapılacağı 16 Ocak Cumartesi günü Pendik, Kadıköy,
Bağcılar ve Taksim'de akşam saatlerinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
İSTANBUL'da idare mahkeme başta metrobüs olmak üzere ulaşıma yapılan zam için yürütmenin durdurulması kararı verdi.
GENELKURMAY Başkanlığı, İkinci Ergenekon Davası'nın temelini oluşturduğu öne sürülen Sarıkız, Ay Işığı, Eldiven ve Yakamoz
isimli darbe planlarına ilişkin mahkemeye gönderdiği yazıda, bu planlara ilişkin ellerinde bilgi ve belge bulunmadığını bildirdi.
Türkiye, Haiti'yi yerle bir eden ve on binlerce kişinin ölümüne sebep olan depremin açtığı yaraları sarmak için Başbakanlık Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kanalıyla bölgeye mobil hastane, insani yardım malzemesi ve kurtarma ekipleri gönderiyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Google'ın Çin'deki faaliyetlerini durdurabileceği tehdidinde bulunmasına neden olan Çin kaynaklı siber
saldırılarla ilgili Pekin yönetimine resmi diplomatik nota verecek. Derleyenin notu: Internetin önemine vurgu.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay aylardır beklenen açıklamasını bugün yaptı. Kamuolunda Kürt açılımı olarak bilinen demokratik
açılımın ilk paketi bugün duyuruldu. İşte hükümetin ilk Kürt açılımı paketi:
CEZAEVLERİNDE KÜRTÇE GÖRÜŞME
- Cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla farklı lehçelerde konuşmasını sağlayan yönetmelik yürürlüğe girmiştir. TRT, TRT6'yla yayına başlamıştı. Şu anda özel televizyon ve radyolarda farklı dil ve lehçelerde 24 saat yayın yapılabilir. Üniversiteler
bünyesinde farklı dil ve lehçelerde enstitü araştırma merkezi kurulması yönünde YÖK'ün tasarrufları var.

804

YOL KONTROLLERİ AZALTILACAK
- Terörle mücadeleyi aksatmayacak şekilde, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atılmaktadır. Yol
kontrollerinin azaltılması ve yayla yasaklarının asgari seviyeye indirilmesi amacıyla genelgeler hazırlanmıştır. Bu önemlidir.
Bunlar ülkemizin değişik kesimleri için hayatı çok kolaylaştıran çok önemli, idari tasarruflarla sağlanabilecek tedbirlerdir. Biz
bunları önemsiyoruz. Özellikle günlük hayatta ülkemizin her köşesinde insanımızın rahat edeceği adımları atmaya devam
ediyoruz.
- Bunlar yasal değişiklik gerektiren adımlardır.
TAŞ ATAN ÇOCUKLAR, ÇOCUK MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
- 18 yaş altındaki tüm çocukların çocuk mahkemesinde yargılamaya yönelik kanun tasarısı Meclis'e gönderilmiştir. İnsan
haklarıyla ilgili yeni mekanizmaların kurulması bu sürecin en önemli sonuçlarından biridir. İnsan haklarını birey boyutunda daha
da böyle hücrelere kadar hissedilir şekle getirecek bazı tasarıların hazırlığı içerisindeyiz.
-Hükümetimiz milletimizi layıkıyla temsil etmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye'nin en itibarlı şekilde temsil edilmesi
için çaba veriyoruz. Son 7 yıldaki çabalarımız ülkemizi hem bölgesinde büyük bir güç hemde küresel bir aktör haline gelmiştir.
İÇ SORUNLARI CESARETLE ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ
-Bütün bunları yaparken ülkelerin kendi iç sorunlarını çözmesi ve bunları iyi yönetmesi yani içerdeki ev ödevini iyi yapması da
çok önemlidir. Biz bu iç sorunlarımızı da cesaretle çözmeye çalışıyoruz. Hükümetimiz sorunlardan kaçan değil sorunları çözen bir
iktidardır. Biz bunu ilke edindik. Risk almaktan kaçan değil millet adına sorumluluklarının farkında olan ve bunları üstlenen bir
iktidarız.
- Çünkü biz çözümü ne kadar büyütürsek sorunu o kadar küçülteceğimize inanıyoruz. Çözümsüzlüğü politika olarak
benimsemedik. Kınayıcıların kınamasından, felaket senaryolarından çekinmeyerek sorunların üzerine gittik. AK Parti hükümetleri
olarak geçmiş iktidarlarının yaptığı gibi biz kanayan yaralarına dokunmayabilirdik. Ama biz başta da söylediğim gibi farkı bir
iktidarız. Sorunları iyi analiz eden teşhis eden ve birbir çözen bir hükümetiz. Daha fazla yıllarca devam eden kanın akmasına da
seyirci kalmadık kalmayacağız.
- Bazen içeriği bilinmiyor gibi ifadeler kullanılıyor. Bunlardan birincisi terörün sona erdirilmesi. İkincisi ise demokratik
standardımızın yükseltilmesi.
HUZURLU BİR ÜLKEDE YAŞAYACAĞIZ
- Bu iki hedefin gerçekleşmesi halinde, kader birliği yapmış olan milletimizin tüm fertleriyle daha huzurlu özgür bir ülkede
yaşayacağı açıktır. Ayrıca kardeşliğimizi perçinleyecek bu hedeflere aklı başında hiç kimsenin karşı çıkacağına da ihtimal
vermiyoruz. Bu nedenle biz milli birlik ve kardeşlik projesi dedik. Burada hedefimiz sonsuzca kardeşlik.
- Kurumlarla ilgili kanun çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını biliyoruz. İhtiyari protokolün onaylanmasına ilişkin kanun
tasarısı Meclis'e gönderildi. Meclis'te önceliklerimiz arasında olacaktır. Türkiye insan hakları kurumu'nun kurulmasına yönelik
kanun tasarısı haftaya Meclis'e gidebilir.
- Diğer ikisi, bağımsız kolluk gözetim komisyonu hakkındaki kanun taslağının çalışması tamamlandı ve ilgili kamu kurumlarına
gönderildi. Tasarılarda ilgili kurumların görüşlerinin alınması önemlidir. Çok gecikmeden bunu
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- Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu'na ilişkin kanun tasarısı da tamamlanmak üzere, haftaya da bunu ilgili kuruluşların
görüşlerine göndereceğiz.
- Şu geçen sürece meclis'teki bu konuların sunumundan sonra, tüm bu kanun tasarılarının hazırlanması sürecinde biz, katılımcı
yöntemi mümkün olduğunca uygulamaya çalıştık. STK'larla, akademisyenlerle toplantılar yaptık, önerilerini aldık. Sivil katılımı
da dahil ederek yürütüyoruz bu çalışmayı.
- Yapılan bu değişiklikler, etnik kökeni, siyasi tercihi ne olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerini korumayı
amaçlamaktadır. Vatandaşlarımızın bütününü kapsamaktadır. Bu mekanizmalar herkese hitap ediyor.
- Bu adımlar uluslar arası insan hakları hukuku'na bağlı devletimizin attığı atacağı adımlardır.
- Bu mekanizmaların en az üç ortak özelliği var. Bunların tamamının öznesi insan olan, kurumsal yapılardır. İkincisi, bu dört
mekanizma bağımsız mekanizmadır. Hepsi bağımsızdır. Hiçbir organdan emir ve talimat almadan faaliyet göstereceklerdir.
Üçüncüsü de bunlar kendiliğinden, başvuru üzerine çalışacak mekanizmalardır.
- Türkiye İnsan Hakları Kurumu, hemen her demokratik ülkede bulunan bir kurumdur. Bildiğiniz gibi başbakanlık bünyesinde
faaliyet gösteren bir insan hakları başkanlığı'mız vardır. Ancak bu kurumumuzun bağımsızlık ve tarafsızlığı taşımadığı
gerekçesiyle eleştirilmektedir. Biz bu nedenle bağımsız olarka çalışacak yeni bir kurum oluşturuyoruz. İnsan hakları kurumu,
toplumda hak arama bilincinin gelişmesinde görevleri de olacaktır. Bu kurumların etkili şekilde çalışmasının toplumumuza büyük
faydası olacaktır. Bu kurumlar sayesinde AİHM önünde, ülkemize yapılan şikayetlerde büyük azalma bekliyoruz. Ülkemizi yüklü
miktarda tazminata mahkum edildiği düşünüldüğünde önemi büyüktür.
KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR
- Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu: Herkes ayrım edilmeksizin kanun önünde eşittir. Bağımsız bir mekanizma
oluşturuyoruz. Bu gerçekten Türkiye'de insan hakları ve demokrasiyi yükseltme bakımından büyük bir adımdır. Bu kurum her
türlü ayrımcılığın önlenmesi için, ihlalin ortadan kaldırılması için görev yapacaktır. Bu kurul, sembolik yetkilerin ötesinde önemli
yetkilere sahip olacaktır. Kurumun kararları tüm devlet organlarını bağlayacak düzeyde olacaktır. Ayrımcılığa tabi tutulduğunu
düşünen bütün vatandaşlarımız başvurabilecektir. Kurulun kararları, bilirkişi raporu olarakta kabul edilecektir.
- Kolluk Gözetim Komisyonu: İşkenceye sıfır tolerans politikamızı başarıyla uygulamaktayız. Bunun son örneklerinden biri de bu
komisyonun kurulmasına yönelik kanun çalışmasıdır. Kamu kurumlarından, üniversitelerden temsilciler görev yapacaktır.
Komisyon bir yandan ihlal iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmaları izleyecek, diğer yandan bizzat kolluk hakkında idari
soruşturmanın başlatılmasını isteyebilecektir. Esasen bu komisyn hem vatandaşlarımızı koruyacak, hemde kolluk görevlilerimizi
koruyacaktır. Kolluk görevlilerinin güvenlik personelinin, vatandaşa zaman zaman kötü muamele ettiği vs biz bu konuda bir çok
tedbirler aldık. 2009'da bütün polis merkezleirmizi yeniden gözden geçirdik. Standartlar getirdik, kamera sistemi getirdik. Bu da
daha ileri bir mekanizma. Kötü muamelede elbette yargı yolu var. Ama aynı zamanda idari olarakta disiplin soruşturması
yapılıyor. Ben yeni bir uygulama getirdim. Önce açığa alıyoruz, sonra inceleme yaptırıyoruz. Sonunda durum ortaya çıktığında
da uygulama yapıyoruz. Şimdi bağımsız bir mekanizma getiriyoruz. Bunu sadece vatandaşın hakkını korumak için de ifade
etmiyorum, diğer yandan güvenlik güçlerimiz için de bir güvence olacaktır.
- Tüm bu mekanizmalar herkes için daha fazla hak ve özgürlük anlayışını hayata geçiren koruma mekanizmalarıdır. Bunlar
baştan beri sürdürdüğümüz demokrasi sürecinin parçalarıdır. Biz partimiz kuruldığında bu hedefleri koyduk. 58. hükümetten
itibaren çok ileri adımlar attık. Bu getirdiğimiz 4 mekanizma, demokratikleşme alanında çok ileri çok rafine tedbirlerdir. Çok ince
ayarlardır. Bireyi koruyacak, bireyin hakkını aramasına imkan verecek gelişmelerdir. Bunun çok iyi algılanmasını gerçekten
önemli görüyorum. Milli iradeye dayanan demokratik hukuk devletinin tüm kurallarıyla işlemesi için çok önemli adımlar attık,
devam edeceğiz.
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- Demokratik açılım AK Parti'nin kurulmasıyla başlamıştır. Partimizin varlık nedenlerinden en önemlisi demokrasi açığını
kapatmaktır.
YAŞANAN TRAJİ KOMİKTİR
- Bu gerçekler ortadayken yaşanan bir tartışma traji komiktir. Ülkemizin polis devletine doğru gittiğini iddia ediyorlar. İnsanın
ciddiye alası bile gelmiyor. Türkiye neredeyse, demokratik standartlarını en uç noktalara doğru götürüyor. Yeni bir temcit
pilavıyla karşı karşıyayız. Çok ucuz bir sosyal mühendislik projesi. İşte sivil darbe, sivil faşizm gibi, özünde çelişkili ifadeler
yeniden gündeme getirilmeye başlanıyor. Aslında bunlar bazı siyasetçilerin ve partilerin klasiğidir. Geçmişte de bunlar olmuştur.
- Bunların hepsi önceden biraz çalışılmış, yapaylığı sırıtan, düşünce asaletinden de yoksuldur. Sığ ve yapan olduğundan da ömrü
bir haftayı geçmiyor. Ülkemizde tartışmamız gereken şey, ülkemizin standartlarının daha nasıl yükseltebiliriz kaygıları olmalıdır.
Bizim derdimiz milletimiz tarafından çok iyi biliniyor. Bizi anaların vicdanı çok iyi anlıyor. Girdiğimiz yol, başbakanımızın ifade
ettiği gibi, analar daha fazla ağlamasın ve daha güçlü bir Türkiye ortaya çıksın yoludur. Bunun en büyük karşılığı milletimizin
vicdanıdır. Türkiye normalleştikçe büyüyor.
- Dere yatağında akmaya başladı, bırakın Türkiye'de tekrar demokratik alanların sınırlanması veya işte sivil dikta vs. bu bizim
getirdiğimiz mekanizmalar ve AK Parti'nin 2002'den bu yana yaptığı uygulamalarla, bırakın şimdileri gelecekte de bunların
heveslileri olsa bile dönemeyeceklerdir. Türkiye öyle mesafe aldı. Onun için diyorum dere yatağı akmaya başladı, Türkiye
büyüyor. Bizim görevimiz bu.
- Bu idare işkenceye sıfır tolerans. Şu anda Türkiye'de işkenceyle ilgili dava yok denecek kadar azdır. Kolluklarla ilgili olan
tedbirler almaktadır. Bağımsız kolluk denetim ve gözetim mekanizması kuruyoruz biz. Polis devleti olanlar bu mekanizmayı
kurmazlar. Yani bunlar milletimizin kafasını karıştırmaya yönelik bazı suçlamalar. Türkiye'de artık o yollar geride kaldı.
Türkiye'de artık herkes herkesi düşünüyor ve konuşuyor. Biz yeter ki bu özelliğini daha da takviye edelim.
KARANLIK ODA KALMASIN
- Karanlık odalar kalmasın, karanlık kapıların ardında bir şey kalmasın. Her şey şeffaf ve açık. Biz baştan itibaren Türkiye'nin
demokratikleşmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Biz hepimiz birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Hepimiz birlikte Türk milletiyiz.
- Vatandaşımızın kadim kardeşlik hukuku ve engin ön görüsü bu söylemleri boşa çıkarıyor. Çözümün karşısında durmak,
çözümü baltalamak, kitleleri galeyana getirme çabası anlaşılır değildir. Birileri bunu yapıyor. Milletimiz basiret sahibidir. Ben
özellikle bir toplum araştırmacısı olarak, bizim milletimizin, Türk milletinin bu özelliğine karakterine çok güveniyorum. Oynanan
oyunları dönen dolapları çok iyi biliyor. Bu sorunları, siyasi rüştünü ispatlayamamış siyasi partiler, marjinal gruplar çözemez. Bu
konular geniş ufuk vizyon ister. Bu sorunlar ancak öyle çözülür. Bugün mikro boyutta boğulanlar var. Özden uzaklaşmamak
lazım. Bu süreçler kolay süreçler değildir.
CESARETLE ÇÖZÜLÜR
- Bu sorunlar ancak hükümetimizin ortaya koyduğu ufuk vizyon samimiyet ve cesaretle çözülür. Bizim farkımız bu. AK Parti
kendisini iktidar yapan gücün farkındadır. AK Parti'ye oy veren vermeyen her vatandaşımızın şikayeti derdi, bizim derdimizdir.
TERÖRÜ SONA ERDİRECEĞİZ
- Biz bu süreci kararlı şekilde devam ediyoruz. Terörün sonlandırılmasına yönelik olarak sonuç alınacak önemli çok ileri kapsamlı
çalışmalar yapıyoruz.
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- İçerde ve dışarıda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Terörün sona erdirilmesi için gereken ne varsa onu yapıyoruz. Bütün en
ileri adımları atıyoruz ve ince ince dokunarak devam ediyor. Bunun pek çok boyutları ve bütün boyutlarıyla bu yürütülüyor.
TÜRKİYE BU TERÖRÜ TAŞIMAYACAK
- Bildiğiniz gibi Türkiye'ye dönük terör daima zaman zaman komşu ülkelerden zaman zaman bazı Avrupa ülkelerinden destek
görmüştür. Şu anda Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye güçlü bir ülke ve uluslar arası alanda bu gücünü, Türkiye'ye dönük terör
desteklerini bitirmek için sonuna kadar kullanıyor. Türkiye bu terörü artık taşımayacak. Bunun için çalışıyoruz. Milletimizin
desteğini devam ettirmesini biz talep ediyoruz.
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İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinin resmi açılış töreni yapıldı.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Kalp Damar Cerahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rahman'ın (46), hastanenin 6.
katındaki penceresinden 1. kata düşerek yaşamını yitirdi.
KAHRAMANMARAŞ'ta düzenlenen CHP Merkez İlçe Kongresi'nde kavga çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Davos'a gitmeyeceğini açıkladı.
Aden Körfezi'nde görev yapan TCG Gökova fırkateynindeki unsurları, deniz haydutlarının, Hindistan bandralı bir gemiyi kaçırma
girişimini engelledi.
Gazeteci yazar Abdi İpekçi cinayeti ile iki ayrı gasp suçundan hüküm giyen ve 18 Ocak 2010'da tahliye olması beklenen Mehmet
Ali Ağca'nın annesi ve kardeşlerinin, Malatya'da Saray Mahallesi Kavukçu Sokak'taki evlerini boşaltarak başka bir yere
taşındıkları öğrenildi.
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “kendisine yönelik suikast iddiaları ve yürütülen soruşturma sürecine” ilişkin
olarak, “Türkiye'de yaşayan bir insan ahmak değilse, sağında, solunda, önünde, arkasında olup bitenleri yıllardan beri takip
ediyorsa bu olayı nasıl küçültebilirsiniz? Bu olayı nasıl basit görebilirsiniz?” dedi. Arınç, "Öyle yazılar yazdılar, öyle sözler
söylediler ki bunları tekrarlamaktan utanıyorum. Ama toplarsanız şöyle bir şey ortaya çıkar: 'Beceriksiz, sersem, salak adamlar
adresi bile kağıda yazmışsınız. İnsan utanır be'. Bunun arkasında yatan şey şudur: 'Bir işi başaramadınız. Ağzınıza, yüzünüze
bulaştırdınız'. Türkiye'de bu söyleniyor" dedi.
TEKEL işçileri ve onlara katılan diğer sendikalar, Trük-İş Başkanı Mustafa Kumlu'ya karşı istifa baskısı başlattı. İşçilerden gelen
tepki üzerine Türk-İş yönetimi karıştı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde havaalanında açıklamalarda bulundu. Türkiye ile
İsrail arasındaki krize değinen Erdoğan, ‘Biz bu olayı daha fazla ileri taşımayı düşünmüyoruz' diye konuştu.
BATMAN'ın Sason İlçesi ile Diyarbakır'ın Kulp İlçesi arasındaki dağlık kesimde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan
çatışmada, 24 yaşındaki Uzman Jandarma Çavuş Serkan İpek şehit oldu, 1 Uzman Jandarma Çavuş da yaralandı.
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Ankara-Tel Aviv gerginliği ile ilgili olarak ilk defa net bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, “Umarım
ilişkileri eski haline getirebiliriz” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayalon'un büyükelçi Oğuz Çelikkol'u alçak koltuğa oturtmak için
Lieberman'dan direktif aldığı biliniyordu. Muhafazakar/sağcı Yisrael Beiteinu (İsrail Evimiz) Partisi lideri Lieberman geçmişte
yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarla tanınıyordu.
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EDİRNE Belediyesi'nin 84 kişilik daimi işçi kadrosuna girebilmek için başvuran 2 bin 399 kişi, noter huzurunda
yapılan mülakata katılma çekilişine katıldı. Çekilişin yapıldığı salona sığmayan işsizler, yoğun yağmur yağışına
rağmen kapının önünde şemsiyelerini açarak umutlu bekleyişlerini sürdürdü.
Alman sismologların araştırmasına göre, İstanbul'un 20 km güneyinden geçen sismik fay hattı, 7,6 büyüklüğünde tek bir
deprem yerine, 7 büyüklüğünde birden fazla depreme yol açabilir. Almanya'nın Karlsruhe Üniversitesi'nden Tobias Hergert ve
meslektaşlarının, Kuzey Anadolu fay sisteminin parçası olan İstanbul fayının üç boyutlu modelini oluşturarak yaptıkları
araştırmada, bu fayın yılda 12,8 ve 17,8 milimetre arasında bir hareket içinde olduğunu tespit ettiler. Çalışmalarını Nature
Geoscience dergisinin dünkü sayısında yayınlayan bilim adamları, bu hareketin şimdiye dek yapılan tahminden yüzde 45 düşük
olduğunu belirterek, İstanbul'un yakınındaki bu fayın enerjisini tek bir kez yerine parçalar halinde bırakabileceğini kaydettiler.
Bu farkın önemli olduğunun altını çizen ve 8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısının, 7 büyüklüğündekinden 30 kat daha fazla enerji
salıvereceğini belirten araştırmacılar, nispeten daha küçük bu deprem dizilerinin “ilke olarak her an olabileceğini, ancak 30 yıl
içinde meydana gelme ihtimali bulunduğunu” savundular.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), tam gün yasa tasarısına karşı ülke genelinde iş bırakma eylemi
düzenliyor.
Başbakan Tayyip Erdoğan, 2009'un son günlerinde müjdeyi verdi: "Emekli maaşlarına 60'ar lira zam yapılacak." Bu müjde
üzerine dün ve bugün maaş günü gelen emekliler bankalara koştu. Maaşlarında sadece yüzde 4.6 TUFE zammını görünce şoke
oldu.
ERGENEKON Soruşturması kapsamında hazırlanan 4'üncü iddianame mahkemeye teslim edildi.
HAKKARİ'nin Keklikpınar ve Medrese Mahalleleri'nde yola barikat kurup slogan atan çoğunluğu çocuk yaklaşık 30 kişilik gruba
polis müdahale etti. Polis, taşla saldıran göstericileri gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su ile dağıttı.
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Üniversitelerde, bildiri dağıtıp eylemler yapan öğrenciler artık sadece soruşturulmakla kalmıyor, ailelerine de şikâyet ediliyor.
KIRIKKALE'nin Yahşihan İlçesi Irmak Beldesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne alınacak 4 itfaiye eri için sınav yapıldı. Çok sayıda
başvuru yapılmasına rağmen yeterli belgeleri olmadığı gerekçesiyle 9 adayın katıldığı sınavda kazananlardan birinin Belediye
Başkanı AK Parti'li Bilal Ağca'nın oğlu, diğerinin kayın biraderi, diğerlerinin zabıta memuru Kadir Bilge'nin oğlu Alper Bilge ile
Türkiye İş Kurumu Müdürü Nazım Ulu'nun kızı olması tartışmaya neden oldu. Başkan Ağca, prosedürü uyguladıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'ndeki törenle, terörle mücadelede şehit olanların yakınları ile gazilere Devlet
Övünç Madalyası takdim etti. Törende şehit yüzbaşı Tekin Işık'ın babası Muharrem Işık, önce gözyaşlarına boğuldu sonra
Cumhurbaşkanı Gül'ün yanında bir anda yere yığıldı. Şehidin babası baygınlık geçirirken annesini de görevliler zor sakinleştirdi.
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Binlerce TEKEL işçisi özlük hakları için önce şehirlerde toplanıp seslerini duyurmaya çalıştı. Sonra 12 bin işçi Ankara'ya geldi.
Eylemleri günlerce sürdü. Zaman zaman polisle çatıştı, biber gazlı müdahalelere maruz kaldı. 36 gündür eylem yapan işçiler
geçtiğimiz pazar günü Ankara'da ‘Ekmek, Barış, Özgürlük İçin Demokrasi ve Haklar' mitinginde toplandı, bekledikleri grev kararı
çıkmayınca da Türk-İş'in merkez binasını işgal etmeye kalktı. Direnişlerinden vazgeçmeyen TEKEL işçileri bugün açlık grevine
başladı.
ANKARA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El Kaide terör örgütü çatısı altında faaliyet gösteren
Taifetul Mansura örgütüne yönelik yaptığı operasyonda aralarında ‘Türkiye emiri' ve üst düzey askeri sorumluların da bulunduğu
13 kişiyi gözaltına aldı.
Anayasa değişikliklerinin halkoylamasına sunulma süresini 60 güne indiren düzenleme, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul
edildi.
İkinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanığı eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın avukatı Uğur Alacakaptan,
müvekkilinin tahliyesini isteyerek, “Gürbüz Çapan, hiçbir suçu işlememiştir. Basit cümlelerle, ama hep içten gelen
davranışlarıyla da savunmasını yaptı” dedi.
Sabah saatlerinde Kınalı'da başlayan kar yağışı öğle saatlerinden sonra Silivri, Kumburgaz, Çorlu'yu etkisi altına aldı.
İSTANBUL Fatih'te geçici ruhsatla çalışan bir apartmandaki ayakkabı atölyesinin 3'üncü katındaki ayakkabı imalatında kullanılan
fırın patladı. Patlamada bir gün önce İzmir'den iş bulabilmek için yeğenini de alarak İstanbul'a gelen Mehmet Şerif Olgun (27)
ile aynı ismi taşıyan yeğeni Mehmet Olgun (16) olay yerinde yaşamını yitirdi. İmalathanede çalışan 5 kişi de yaralandı.
Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Ali Karataş, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Anadolu yakasının yükseklerinde ve akşam
saatlerinden itibaren de kentin genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.İDO'nun bazı seferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal
edildi. Kilyos'ta ise fırtına yüzünden gemi karaya oturdu.
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Belek'te iki oteli ile faaliyet gösteren Cornelia Hotels, turizm oscarlarını topladı. World Travel Awards (WTA)'ta beş ödül birden
alan Cornelia otelleri, aynı zamanda dünyanın en büyük turizm acentalarından olan TUI tarafından da dünyanın en iyi oteli
seçildi.
İSTANBUL Kilyos'ta fırtına yüzünden dün karaya oturarak ikiye bölünen Moldova bandıralı kuru yük gemisi Orcun C., etkileri en
az 20 yıl sürecek kirliliğe yol açtı. Gemiden denize yaklaşık 90 ton mazot ile 30 ton makine yağı sızdı. Rüzgarın etkili olması
yüzünden denizde temizleme çalışması yapılamıyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” kabul edildi.
AKOM uyardı. İstanbul'da cumartesi öğle saatlerinden sonra tipi bekleniyor.
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Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerinde bulunan ve inşası 2 yıldır devam eden Elmadağ rampaları hizmete açılacak. Alınan bilgiye
göre, Ankara çevre yolundan başlayıp Kırıkkale çevre yolunda sona eren, 78 kilometre uzunluğa sahip Ankara-Kırıkkale Devlet
Yolu, 43 ili Başkente bağlıyor.
AVCILAR'da, Ekim 2009'da üniversite öğrencisi Güney Tuna'nı darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesi
ile tutuklu yargılanan polis memuru Muhammet Bağcı ifadesinde sadece görevini yaptığını söyledi. Derleyenin notu:???
İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, olası Marmara depreminin
büyüklüğünün mutlaka 7'nin üzerinde olacağını, burada 240 yıllık enerji birikimi bulunduğunu söyledi.
25 Aralık Cuma akşamı 19.30'da Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda başlatılan arama sona erdi.
Yunanistan'da hükümetin tarım politikalarını protesto eden Yunan çiftçilerin, Bulgaristan sınırındaki gümrük kapılarını abluka
altına almasıyla iki komşu ülke arasında başgösteren siyasi ve diplomatik gerginlik sürüyor. Krizin milyonlarca euro zarara
uğrattığı Bulgaristan, sorunun çözümü için hükümete bağlı bir kriz masası oluşturdu.
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Nadir olarak yaşamayı başaranların çoğunun 20 yaş altında öldüğü ve en fazla yaşam süresinin 34 yıl olduğu
hastalığı yendi. BURSA’da doğuştan ‘aort interrüpsiyon’ (aort damarında kan geçişi olmaması) hastalığı bulunan ve 52 yıl
hastalığının farkında olmadan yaşayan Necdet Önder, nefes darlığı şikayeti başvurduğu hastanede durumu anlaşılınca acil
olarak ameliyata alındı. Doktorlar, 20 milimetre çapında yapay damar takılan Önder'in bu yaşa kadar yaşamasını mucize olarak
nitelendirerek, makaleye konu edileceğini söyledi.
Türk bir babanın henüz 12 yaşında olan kızını 4 inek karşılığında satması, Alman Der Spiegel dergisine 'komik
haber' kategorisinden girdi. Haber aynen şöyle:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 12 yaşında kızın önce 4 inek karşılığında imam nikahıyla birlikte yaşamasına izin verildiği, evine
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dönen kızın daha sonra bir başkasına 10 bin TL “başlık parası” alarak verilmesinin ardından, söz konusu paranın ödenmemesi
üzerine çıkan kavgada 7 kişi gözaltına alındı.
Çorum'un Kurbağalı köyünde Şükrü A, kızı K.A'nın (12) yaklaşık 8 ay önce 29 yaşındaki inşaat işçisi Kamber Bostan (29) ile 4
inek karşılığında imam nikahıyla birlikte yaşamasına izin verdi.
Ankara'ya taşınan ve hamile olduğu öğrenilen K.A, bir süre sonra, Kamber Bostan'la anlaşamadığı gerekçesiyle Sungurlu'nun
Kurbağalı köyünde yaşayan babasının evine döndü.
Kızının eve dönmesini kabul etmeyen baba Şükrü A, zaman zaman kızına şiddet uyguladı. 28 Aralıkta fenalaşan K.A, Sungurlu
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan muayenede, bebeğin ölü olduğunu anlayan doktorların müdahalesiyle bebek
alındı.
BAŞLIK PARASI KARŞILIĞI İKİNCİ EVLİLİK
Yaklaşık 20 gün önce ilçe merkezinde bir iş yerinde garsonluk yaptığı ve K.A ile daha önceden sevgili olduğu öğrenilen Gökhan
Türk (20), köye giderek kızla evlenmek istediğini söyledi. Baba Şükrü A, kızı K.A'yı 10 bin TL “başlık parası” karşılığında
verebileceğini söyledi. Gökhan Türk, paranın 3 bin TL'lik bölümünü vererek, K.A ile birlikte yaşamaya başladı.
Aradan geçen sürede paranın geri kalan bölümünü alamayan K.A'nın ailesi, akşam saatlerinde Gökhan Türk'ün yanına gelerek,
7 bin TL'yi ödemesini istediler.
Gökhan Türk'ün paranın geri kalanını vermeyeceğini söylemesi üzerine aileler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgaya müdahale eden polis, aileleri polis merkezine götürdü.
Aileler neden kavga ettiklerini anlatması üzerine olay ortaya çıktı. Polis, kızın babası Şükrü A. (40), annesi Tülay A. (37) ile ilk
eşi Kamber Bostan'ın babası Hüseyin Bostan (58), annesi Şaziye Bostan (46), ikinci eşi Gökhan Türk, babası Talip Türk (47)
ve annesi Zeynep Türk'ü (42) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan kızın babası Şükrü A. ve ikinci eşi Gökhan Türk “küçük yaşta
çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. Mahkeme sonrası kız ailesine teslim edildi.
Polis, kızın ilk evlendiği Kamber Bostan'ı arama çalışması başlattı.
KAYMAKAMDAN SORUŞTURMA
12 yaşındaki K.A., kemik yaşının saptanması için Çorum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. K.A.'nın geçen yıl
ölü bebek dünyaya getirmesine karşın konunun polise bildirilmemesi nedeniyle kaymakamlık Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki
sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Kaymakam Hulusi Şahin, “2010 Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanması üzüntü
vericidir. İdari ve adli soruşturmalarımız devam ediyor” dedi.
Olay Sungurlu İlçesi'ne bağlı Kurbağalı Köyü'nde meydana geldi. 2 yıl önce İstanbul'da yaşayan ve burada İlköğretim Okulu
5'nci sınıfa giden K.A., okulunu bırakıp ailesiyle Sungurlu'ya göç etti. İddiaya göre hayvan tüccarı olan ve çiftçilik yapan 3 çocuk
babası 40 yaşındaki Şükrü A., geçen yıl Haziran ayında 4 inek karşılığında kızı K.A.'yı Ankara'da yaşayan inşaat işçisi 28
yaşındaki Kamber B.'ye verdi. Küçük kız Kamber B.'den hamile kaldı.
Geçen Aralık ayında yaşadıkları şiddetli geçimsizlik yüzünden K.A. Ankara'dan baba evine döndü. İnekleri alan baba Şükrü
A.'nın geri dönen kızını dövdü. İddiaya göre, bu nedenle geçen 28 Aralık'ta K.A. Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 aylık
hamile olan K.A.'nın karnındaki bebek ise öldüğü için kürtajla alındı.
10 BİN TL BAŞLIK PARASINA İKİNCİ KEZ SATILDI
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Sungurlu Örnek Evler Mahallesi 3'ncü Küme Evler Sokak'ta ev kiralayan baba Şükrü A., bebeğin alınmasının ardından kızını
hastaneden alıp eve götürdü.
İlçede garson olarak çalışan 20 yaşındaki Gökhan T., kızı görüp aşık oldu. Bu sefer yaklaşık 2 hafta önce K.A.'yı ailesinden
istedi. Baba Şükrü A., bunun için de Gökhan T.'den 10 bin TL başlık parası istedi. Başlık parasının 3 bin TL'sini veren Gökhan T.,
K.A. ile birlikte Sungurlu ilçe merkezine yerleşti.
İNEKLERİ GERİ İSTEDİLER
4 inek karşılığı K.A.'yı alan Kamber B.'nin ailesi ise kızın geri dönmesi nedeniyle Sungurlu'ya gelerek inekleri geri istedi.
Baba Şükrü A. vermeyince aralarında kavga çıktı. Kavganın ardından Şükrü A. Gökhan T.'yi sıkıştırıp “Kalan 7 bin TL'yi ver”
dedi. Alamayınca orada da kavga çıkması üzerine konu polise intikal etti. Bu durum ortaya çıktı.
K.A: BABAM BENİ İNEK KARŞILIĞINDA EVLENDİRDİ
12 yaşındaki K.A. ile gayri resmi evlilik yapan Gökhan T., suçunu kabul etti. Gökhan T., kendisinin 10 bin TL başlık parası
vereceğini ancak paranın tamamını ödeyemediği için kızın babası Şükrü A. ile tartıştıklarını söyledi. Daha önceden iddiaları
kabul etmeyen baba Şükrü A. ise, kızını önce 4 inek karşılığında, daha sonra da 10 bin TL para karşılığında evlendirmek
istediğini belirtti.
K.A. ise evlilikleri babasının zoruyla yaptığını ifade ederek, “Babam beni ilk önce Kamber B.'ye verdi. Daha sonra bunun
karşılığında dört inek aldı. Babam zaten hayvan tüccarı bu nedenle inekleri kabul etti. Ben Ankara'ya gittim. Burada Kamber ile
anlaşamayınca hamile halimle geri geldim. Ailesi de inekleri geri istedi. Bu nedenle babam beni dövdü. Bundan sonra da sürekli
şiddet uyguladı” diye konuştu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR
Soruşturmayı genişleten polis kızın babası 40 yaşındaki Şükrü A., annesi 37 yaşındaki Tülay A. ile Kamber B.'nin babası 58
yaşındaki Hüseyin B., annesi 46 yaşındaki Şaziye B., Gökhan T., babası 47 yaşındaki Talip T. ve annesi 42 yaşındaki Zeynep
T.'yi gözaltına aldı.
Dün nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden baba Şükrü A. ile Gökhan T. tutuklanırken diğer 5 şüpheli, tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis kayıp olan Kamber B.'nin bulunması için çalışma başlattı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Bu arada 12 yaşındaki K.A. bugün Çorum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kemik yaşının tespiti için gerekli
tıbbı çalışma başlatıldı.
Öte yandan Sungurlu Devlet Hastanesi'nde geçen yıl Aralık'ta ölü bebek dünyaya getirmesine ve yaşının da küçük olmasına
karşın konunun polise bildirilmemesi üzerine Kaymakamlık konuyla ilgili soruşturma başlattı.
İdari ve adli soruşturmanın sonunda sorumlular hakkında gerekli işlemin yapılacağı belirtildi. Kaymakam Hulusi Şahin,
“Sungurlu modern bir ilçedir. Böyle bir ilçede bu tür bir olayın yaşanması bizleri son derece üzmüştür. 2010 Türkiye' sinde böyle
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bir olayın yaşanması üzüntü vericidir. İdari ve adli soruşturmalarımız devam ediyor” dedi. Derleyenin notu: Bu haberi bir örnek
olarak derledim, inanın Avrupa genelinde imajımız çok daha kötü! Siz olsanız bizi AB’ne alır mısınız?
BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde grizu patlaması sonucu 19 işçinin öldüğü kömür ocağının sahibi Nurullah Ercan,
Devecikonağı Köyü'nde yaşamını kaybeden madenciler için mevlit okutarak 600 kişiye yemek verdi. Maden ocağında işçilerle
görüşen ve buradaki görüşmeler sonucu ocağın kapatılıp kapatılmayacağına karar vereceğini söyleyen Ercan, işçilere
seslenirken medyaya sitem etti. Ercan, “Allah aşkına söyleyin. Sizi sokakta kırbaçla toplayıp döve döve mi çalıştırdım?” dedi.
Derleyenin notu: AB yasalarına göre iş güvenliginden iş veren sorumludur!
İşçi ve memur konfederasyonları tekel işçilerinin durumuyla ilgili olarak 26 ocak salın günü saat 17:00'ye kadar süre verdi.
Tekel işçileri hükümetle temas kurulana kadar açlık grevine 3 gün ara verecek.
Taraf Gazetesi'nde yer alan Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nın ardından Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı.
Genelkurmay, açıklamasında 'Bu iddiaları aklı ve vicdanı olan kimse kabul edemez' ifadesini kullandı. İşte Genelkurmay'ın
açıklaması:
1 - 1'inci Ordu Komutanlığı tarafından 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilen Plan Seminerine ilişkin çeşitli iddialar ve
değerlendirmeler medyada yer almaktadır.
2 - Söz konusu Plan Semineri, Genelkurmay Başkanlığı 2003-2006 yılları Tatbikatlar Programında bulunmaktadır.
3 - Plan Seminerinin gayesi, dış tehdide ilişkin olarak hazırlanan Harekat Planlarını geliştirmek ve ilgili personelin eğitimlerini
sağlamaktır.
Plan Semineri, giderek tırmanan bir gerginlik dönemini kapsayan bir senaryo içerisinde uygulanmıştır.
1'inci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen bu Plan Seminerinde, Ordu Geri Bölge Emniyeti ve savaş hali, savaşı
gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde de uygulanan sıkıyönetim konuları üzerinde de durulmuştur.
4 - Bu Plan Seminerine ilişkin olarak ortaya atılan iddiaları, aklı ve vicdanı olan hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir.
5 - Söz konusu iddiaları ciddiye alarak üzerinde yorumlar yapılmasının ve bilgi kirliliği yaratılmasının; özellikle toplumumuzda
tedirginlik yaratmak isteyenlerin amacına hizmet edeceği değerlendirilmektedir.
BALYOZ GÜVENLİK HAREKAT PLANI
AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak amacıyla, yaklaşık 5 bin sayfadan oluştuğu iddia edilen darbe planına göre, camiler
bombalanarak halkın tahrik edileceği, cübbeli insanlara askeri müze bastırılacağı, askeri jet uçağının düşürülerek Yunanistan ile
savaş çıkarılacağı iddiaları yer alıyor.
Tüm Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. Yarından itibaren İstanbul'da 4 gün sürecek kara yağışı bekleniyor. Meteorolojiye
göre, İstanbul boğazı girişi, Kilyos ve Demirciköy gibi Batı Karadeniz sahillerini 7 metre yüksekliğe kadar ulaşan dalgalar
dövecek. Bu arada İstanbul Emniyeti de kar alarmı verdi. Bu çerçevede araçlarda zincir ve takoz bulundurmayanlara 62 lira
ceza kesilecek.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD), 40'ıncı genel kurulunda yeni başkan Ümit Boyner oldu.
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Gül, son dönemde gündemi meşgul eden darbe iddialarını yanıtsız bırakırken istikrara vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Balyoz Güvenlik Harekat Planına ilişkin soruları yanıtlamadı. Ancak gündemdeki konularla ilgili üstü kapalı önemli mesajlar
verdi. İstikrarın her şeyin otoriter yönetilmesi anlamına gelmediğini; Türkiye'nin hükümetler üstü sorunlarını halının altına
süpürmemesi gerektiğini söyledi.
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, “Türkiye, bir demokratik ülkedir ve Türkiye'nin
demokrasiyi tercihi, temel bir tercihtir. Eksiği vardır, noksanı olabilir ama biz demokrasiyi, mevsimlik bir tercih olarak almadık,
bir temel tercihtir” dedi. Derleyenin notu: ? (…) !
YÖK Genel Kurulu, Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen adaylara yönelik düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nın
(YÖS) kaldırılmasını kararlaştırdı.
Yarın illk ve orta dereceli okullar yarıyıl tatiline giriyor. Ancak öğrencilerin karne alıp alamayacağı belli değil. Karneler Milli
Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki ‘e-okul' adlı bölüm kanalıyla hazırlanıyor. Ancak sisteme iki gündür giriş
yapılamıyor. Bu nedenle bir çok okul karnelerini henüz hazırlayamadı. Derleyenin notu: Yaptıkları yapacakların teminatıdır.
Anayasa Mahkemesi askeri personelin sivil mahkemede yargılanmasını öngören düzenlemeyi oybirliği ile iptal etti.
Üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
22

Ocak

2010

İzmir-İstanbul Karayolu'nun Akhisar-Balıkesir bölümünde zincirsiz araç geçişine izin verilmiyor. Marmara'da hava sıcaklığı
yarından itibaren -8 derecelere kadar düşecek. Kar yağışı 4 gün devam edecek. İstanbul Valisi Güler, düzenlediği basın
toplantısında hava muhalefetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Güler'in konuşmasından satır başları:
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e güvenlik
uyarısıyla gönderdiği tebligatta, bölücü terör örgütünün Baydemir'e yönelik, silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduğu yönünde
bilgi yer aldığı görüldü.
DİYARBAKIR'de KCK/TM soruşturması kapsamında tutuklanan İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı
Muharrem Erbey'e, terör örgütü PKK'nın Avrupa sorumlularından olan ve İnterpol tarafından aranan Ahmet Gülabi Dere'nin
Belçika Parlamentosu'nda konuşma yapması için internetten davet gönderdiği ortaya çıktı.
Balyoz Darbe Planı'na a göre kurulacak hükümetin başbakanı olarak adı geçen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iddialara sert
yanıt verdi. İddiaları yayınlayan Taraf Gazetesi hakkında dava açan Hisarcıklıoğlu, bu çamurun kendisine yapışmayacağını,
milletin olmadığı hiçbir yerde olmadığını, olmayacağını söyledi. “İddialara kargalar bile güler” diyen Hisarcıklıoğlu, “Herkesi
uyanık olmaya, duvarın arkasındakini görmeye davet ediyorum. Burada bir tezgah var” dedi.
ABD Başkanı Barack Obama'nın Wall Street'teki bankalara sert bir şekilde çıkması piyasaları kötü vurdu. Uluslararası borsalar
yüzde 2'ye varan oranlarda değer kaybederken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekete olan ülke borsalarındaki
kayıplar bir ara yüzde 3'e dayandı. Dolar ise dışarıda düştü, ancak içeride hızlı bir hareketle 1.50'ye yaklaştı.
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Almanya'nın Stuttgart kentinden İzmir seferini yapmak üzere havalanan SunExpress Havayolları'na ait uçak, bomba ihbarı
alınınca dün Yunanistan'ın Selanik Havalimanı'na acil iniş yaptı. İhbarın, uçağın tuvaletine "Bugün öleceğiz. Bomba" yazılı bir
notla yapıldığı bildirildi. Uçakta herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmazken, yolcular Selanik'te bir süre kaldıktan sonra
akşam saatlerinde İzmir'e geldi. İzmir'de tüm yolculardan yazı örneği alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi ifadesi
alındıktan sonra serbest bırakıldı.
BALKANLAR üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Trakya'da, akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı
olumsuz yönde etkiledi. Kar yağış nedeniyle beyazla kaplanan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı.
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Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi olan işsizliğin yanı sıra çalışanların da bir çoğu düşük gelirden şikayetçi. Böyle bir
durumda ek gelire sahip olabilmek çok büyük bir avantaj. Örneğin ek iş anlamında pek de fazla alternatifi olmayan kırsal
kesimlerde yaşayanlar ve zamanı bol olanlar için günde 150-200 lira gelir elde edebilmeleri mümkün. Bu geliri
sağlayabilecekleri iş ise mantar. Tabii ki çok dikkatli olmak gerekiyor.
Ulaştırma Bakanlığı otobüs firmaları arasında yaşanan rekabet savaşlarına el koydu. 600-700 kilometrelik mesafeleri 1TL gibi
rakamlara taşımaya başlayınca çığırından çıkan haksız rekabete mesafeye göre taban fiyat uygulaması ile son verildi.
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Türkiye'nin anayasa, yargı ve adalet konularında
reforma gereksinim duyduğunu belirterek, “Ancak, laik demokratik Cumhuriyet aleyhine eylemlerin odağı olduğu
Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmiş bir iktidarın ne reform yapmaya, ne de anayasa değişikliği yapmaya
hakkı yoktur. Olmamalıdır” dedi.
Ağrı Doğubayazıt ve Hakkari Yüksekova yine karıştı. Her 2 ilde de göstericiler PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın
cezaevi koşulları ve Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) yapılan baskıları protesto ettiklerini söylerek olaylar çıkardı. Polis
göstericilere müdahale etti.
İzmir'in Menderes ilçesinde hafif şiddette deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat
21.24'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3,3 olarak ölçüldü.
Trakya'da etkili olan yoğun tipide TEM yolunun Çerkezköy kesiminde çok sayıda araç mahsur kalınca askeri birlikler zırhlı
araçlarla devreye girdi.
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'ne bağlı İncekum Beldesi'nde sahilden yaklaşık 800 metre açıkta hortum çıktı.
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Türkiye'de bankacılık sektöründe bu yıl 400'ün üzerinde şube açılacağı tahmin edilirken, bunun sektör içinde genel müdürlük
kadrolarındaki büyümenin etkisiyle 10 bin kişinin üzerinde yeni istihdam sağlayacağı düşünülüyor.
Türkiye bugün kültür ve sanata en çok yatırım yapan değerli insanlarından birini, Şakir Eczacıbaşı'nı kaybetti. Ancak biraz
geçmişe bakıldığında Türkiye'nin 24 Ocak'ta üç önemli değerini daha kaybettiği görülüyor.
OKKAN'A SUİKAST
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Türkiye'nin yine bir 24 Ocak'ta kaybettiği diğer değeri Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'dı. Okkan ve 5 arkadaşı,
Diyarbakır'da 24 Ocak 2001 tarihinde uğradıkları hain bir saldırı ile şehit düşmüşlerdi.
Okkan için de bugün şehit olduğu yerde anma töreni düzenlendi.
İSMAİL CEM HASTALIĞINI YENEMEDİ
Türkiye'nin en uzun süre görev yapan dışişleri bakanlarından biri olan İsmail Cem de yine bir 24 Ocak günü hayata gözlerini
yumdu. Kanser tedavisine bağlı olarak bağışıklık sistemi zayıflayan ve enfeksiyon gelişen İsmail Cem'in yaklaşık bir ay süren
tedavisi sonuç vermedi ve Cem 24 Ocak 2007 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
ECZACIBAŞI'NI DA KAYBETTİK
Türkiye'nin yine bir 24 Ocak'ta en son kaybettiği değer ise bugün ölüm haberi gelen Şakir Eczacıbaşı oldu. İstanbul Kültür ve
Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı, işadamı Şakir Eczacıbaşı bir süredir kanser tedavisi gördüğü VKV Amerikan
Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Şakir Eczacıbaşı'nın ölümü iş ve sanat dünyasını yasa boğdu.
Uludağ'da kar kalınlığı 115 santimetreye ulaştı. Bursa- Uludağ arasındaki karayolunun ulaşıma açık kalması için Karayolları 14.
Bölge Müdürlüğü ekipleri 24 saat aralıksız görev yapıyor. Ekipler buzlanmayı önlemek için tuzlama yaparken, iş makineleri da
yolda biriken karları temizliyor. Jandarma Milli Park gişelerinden itibaren zincirsiz araç çıkışına izin vermiyor.
Norveç'te polisin işgüzarlığı ve zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle hayatını kaybeden, Döndü Tulum'un ailesi ırkçı
tehdit mesajları içeren bir mektup geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbulluları buzlanma konusunda uyardı.
Türkiye Afganistan'da asker-polis eğitecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai
görüşmesinde, 3'er aylık periyotlarla Afganistan'daki asker ve polisin eğitilmesi, terörle mücadele konusunda Afganistan ile
daha yakın işbirliği yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.
AĞRI'nın Patnos İlçesi'nde kız kaçırma konusunda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi öldürüldü, 5 kişi yaralandı. Olaylarla
ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde istemediği halde dayısının oğlu ile evlendirilmek istendiği iddia edilen 21 yaşındaki ikiz kız
kardeşten biri, 5. kattan atlayarak intihar etti. Kardeşinin peşinden atlayan diğer kız da yaşamını yitirdi.
4,5 yaşındaki Orbay Sakat, Goldenhar sendromu da denilen dış kulak anomalisi hastası.
Orbay Sakat, dış kulağı kapalı olmasına rağmen yüzde 10 oranında duyabiliyor. Orbay'ın en önemli özelliği ise dünyada bu
hastalıkla doğup yaşayan 4. kişi olması. Dünya çapında yayınlanan tıp kitaplarına da giren Orbay'ı yabancı doktorlar ameliyat
edebilmek için yarışıyor.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, darbe iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada çok sert konuştu. "Vicdansızlara
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sesleniyorum" diyerek cümlesine başlayan Başbuğ, yumruğunu kürsüye vurarak, "Vahim iddialar var. TSK eğitimde
kullandığımız dökümanlara 'talimname' deriz. Talimnamelerimizden taarruzla ilgili bölüme baktığımız zaman, özellikle hücum
bölümü ‘Biz askere ne dedirtiyoruz; 'Allah Allah' diye taarruz ettiriyoruz. Ordu nasıl Allah'ın evine bomba atmayı düşünür?
Vicdansızlıktır, lanetliyorum. Ordunun Mehmetçiği, 'Allah Allah' sesleriyle eğitim yapıyor. Talimnamemizde var. Böyle bir
ordunun kişileri çıkacak Allah'ın evlerine bomba atacak, orada ibadetine yapanlara... Lanetliyorum.” dedikten sonra darbe
söylentilerine son noktayı şöyle koydu: "TSK'nın son ve nihai düşüncesi şudur: İktidarlar demokratik yollardan gelir. TSK, biz
buna inanıyoruz." Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda Kazım Karabekir için özel anma töreni düzenlendi. Törende konuşan
Başbuğ, Kazım Karabekir'in ''Vatandaş gerçeği ara, öğren. Yanlış bilgi felaket getirir. Her işin hakikati aranmalı. O zaman kendi
yolunu bulabilirsin'' sözlerine atıfta bulunarak ''25 Ocak 2010'dayız. Karabekir'in sözlerinin günümüz Türkiyesi'nde ne kadar
önemli olduğunu anlamış bulunuyoruz'' diye konuştu.
Saat 22.10'da Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Onur Air'e ait yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçakta bomba olduğu
yolunda yapılan bir ihbar nedeniyle uçak geri döndürüldü. Uçakta bulunan yolcular ve bagajlar polis tarafından arandı.Aramanın
ardından ihbarın asılsız çıkması üzerine yolcuların yeniden uçağa alındı. Didik didik aranan ve herhangi bir patlayıcıya
rastlanılmayan Onur Air uçağı, saat 23.40'da havalandı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Maltepe, Marmara, Beykent, Boğaziçi ve Okan üniversitelerinde 1-2 gün süreyle
eğitime ara verildi.
NEW York Modern Sanatlar Müzesini (MOMA) ziyaret eden bir kişi, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun (1881-1973) "Actor"
tablosunun üzerine düşerek, eserin yırtılmasına neden oldu.
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın dizi yapımcıları ile gerçekleştirdiği toplantıya Calinos Entertainment'ten Fırat Gülgen'in sözleri
damga vurdu. Gülgen, Azerbaycan'da son 1,5 senedir “Ermeni meselesinden dolayı” tüm pazarın kapandığını ve Türkçe dizilerin
yayınlanmaması konusunda talimat verildiğini belirtti.
İstanbul'da bir kamyonun, Erzurum'da ise çığın neden olduğu aksaklık yolları kapattı. İstanbul Beylikdüzü'nde kamyonun açık
damperi üst geçide çarptı, üst geçit çöktü. Bu kaza sonucu uzun bir süre E-5 karayolu trafiğe kapanmış ve ulaşım yan yoldan
sağlanmıştı.
Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a cevabi mektubunun bugün
Ankara'ya ulaştırıldığı bildirildi. Atina haber ajansı ANA, Papandreu'nun, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi tarafından ulaştırılan
mektubunda, “iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusundaki ortak arzularından cesaret aldığını” belirterek, “Türklerle Yunanların
işbirliği yaparak, bölgede bir istikrar gücü oluşturabileceğini” kaydettiğini duyurdu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, “EMASYA protokolünün yeniden gözden geçirilmesi faydalı olur” dedi.
Ankara'da evli ve 3 çocuk annesi bir kadın, yasak aşk yaşadığı emlakçıdan doğurduğu bebeğini poşete koyup sevgilisinin
işyerinin kapısına terk etti. Bir günlük bebek soğukta ölürken, kadın tutuklandı.
Türkiye nüfusu, 2009 yılı sonu itibarıyla 72 milyon 561 bin 312 oldu. 2008 yılı sonunda nüfus, 71 milyon 517 bin 100 idi. Bu
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rakam, 2008 yılı sonunda 71 milyon 517 bin 100 olarak kaydedilmişti.
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EMEKLİ DGM Savcısı Talat Şalk, PKK'nın kuruluşundaki bazı asılsız iddiaların ortaya atıldığını söyleyerek, “Bu kanlı terör
örgütünü MİT ya da Ergenekon Örgütü kurdurmadı. O yıllarda Ergenekon Örgütünün varlığından söz edilemez” dedi. Şalk,
MİT'in Abdullah Öcalan'ı kullanmış olabileceğini söyledi. Abdullah Öcalan'ın yargılayan mahkemede de görev yapan emekli DGM
Savcısı ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) İç Güvenlik ve Hukuk Uzmanı Talat Şalk, ‘Apo'nun
yargılanmasının bilinmeyenleri' konulu panele katıldı. Keşan Ahmet Yenice İlköğretim Okulu Sevim Yenice Kültür
Salonu'nda yapılan panelde, Şalk, ‘İmralı'da Öcalan'a Soruldu' adlı kitabında da yer verdiği, Kızıltepe ve Mardin'de savcılık
yaptığı dönemlerdeki PKK örgütlenmesini, terör örgütünün 12 Eylül Dönemindeki yapısal değişimini ve kararlı bir mücadele
sonunda yakalanan Abdullah Öcalan'ın yargılanma sürecindeki gelişmeleri anlattı.
Uzun yıllar DGM savcılığı yaptığını ancak Ergenekon adına hiç rastlamadığını anlatan Şalk, “MİT Apo'yu kullanmış olabilir. Ancak
MİT'in Öcalan'ı ajan olarak kullanmasıyla, PKK'yı kurdurmuş olması farklı şeylerdir. Öcalan, sonrasında müstakil olarak örgütü
kurmuş ve bu örgüt Türkiye Cumhuriyeti'ni uzun yıllar uğraştırmış ve uğraştırmaktadır. Bu tip örgütlerde adet, büyük bir
eylemin ardından, kuruluşunu ilan etmektir. PKK da Bucak Aşireti'ne karşı giriştiği eylemden sonra örgüt olduğunu ilan etti.
Bütün Bucak ailesini öldürmeyi planlayan PKK, gösterilen mukavemet yüzünden başarılı olamamasına rağmen, adından söz
ettirmeyi başardı” dedi.
PKK, ERUH VE ŞEMDİNLİ'Yİ RESMEN TESLİM ALDI
1984 yılının 15 Ağustos'unda, ülkenin büyük bir bedel ödendiğinin altını çizen Şalk, “Türkiye'ye ellerini kollarını sallaya sallaya
gelen PKK'lılar, Eruh ve Şemdinli'yi resmen teslim aldı. Kaymakamıyla ve Jandarma komutanıyla birlikte resmen teslim alıyorlar.
Askerin silahlarını topluyor, meydana topladıkları halka örgütün propagandasını yaptıktan sonra ilçeleri terk edip gidiyorlar. Bu,
çok ciddi olay bile Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından küçük görüldü ve ‘birkaç eşkıyanın işi' olarak açıklandı. Ancak sonraki
yıllarda, bu birkaç eşkıya ile anlaşma yolları bile arandı. Bu da bir gerçektir” dedi.
ÖZAL, APO'YA EL ALTINDAN HABER GÖNDERDİ
Talat Şalk, sözlerini şöyle sürdürdü:
“PKK da tek taraflı ateşkeslerle kendisine siyasi bir hüviyet kazandırmak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti de kesinlikle bu ateşkese
karşılık vermedi ama Özal da el altından PKK'ya haber göndererek, ‘Gidin bu adama söyleyin. Gelsin burada siyaset yapsın.
Milletvekili olmak istiyorsa milletvekili olsun' dedi. Ne amaçla olduğunu bilmiyorum ama asker orada çarpışırken böyle
açıklamaları doğru bulmuyorum. Daha sonra yargılamasında bulunduğum Leyla Zana ve arkadaşları da bu olayı kullandı.”
Abdullah Öcalan'ın sorgulanması ve yargılanması sırasındaki psikolojisi ve davranışlarını anlatan Talat Şalk, “Sorgulaması
sırasında aramızda gelişen diyaloglarda, bana, kendisinin idam edilip edilmeyeceğini, ardından da affedilip affedilmeyeceğini
sordu. Bir başka örnek vereyim. Sorgulamayı yaptığımız salonun tavanı oldukça basıktı. Ben biraz hızlıca ayağa kalktığımda,
başımın tavana vuracağını gören Apo, eliyle tavanı işaret ederek, dikkatli olmamı istedi. Ancak sonuçta o bir terörist.
Anlattıklarında köylere olan saldırı emrini kendisinin verdiğini de gururla söyledi. Bir köydeki yaşlı, çocuk ve kadınların
öldürülme emrini veren bir kişi insancıl olamaz” diye konuştu.
Dünyada nükleer güç bulunduran sayılı ülkelerden olan Hindistan, 60. bağımsızlık yılı kutlamalarında gövde gösterisi yaptı.
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İZMİR'in Çiğli İlçesi'ndeki 2'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda pilotaj eğitimlerini tamamlayan 1'i kadın 48 teğmen, törenle
brövelerini takıp mezun oldu. Pilot teğmenler arasında tek kadın olan Kerime Kumaş, büyük gurur yaşarken, “Çok mutluyum.
Görevimi en iyi şekilde yapacağım” diyerek sevincini dile getirdi. 
Amsterdam'a inişi sırasında 25 Şubat'ta düşen Türk Hava Yolları uçağının pilotlarının kazada suçu olmadığı ortaya çıktı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında partililere seslendi. Konuşmasında yandaş medyayı uyaran
Erdoğan, 'Bize gaz vermeyin. Biz ne yapacağımızı iyi biliriz' dedi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin grup toplantısında konuşuyor. Baykal, gündemdeki bir çok konuyla ilgili
açıklamalarda bulundu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasını 'Aşk-ı Memnu' dizisine benzetti.
Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye'nin Kıbrıs'taki Rumlarla ilgili AHİM kararlarına uyması gerektiğini söyledi. Öte
yandan Başbakan Erdoğan'ın, Papandreu'nun kendisine gönderdiği cevabi mektupla ilgili olarak, “Olumlu ve sorunların çözümü
için ümit verici” ifadesini kullandığı öğrenildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı Yahudi karşıtlığını dolaylı olarak kışkırtmakla suçladı.
Türkiye ise tarihinde hiçbir zaman Yahudi karşıtlığı olmadığını söyledi.
Dolar, uluslararası piyasalarda yaşanan çalkalanma ve borsalardaki düşüşle birlikte içeride 1.5020 TL seviyesine ulaştı. Dolar
böylece 2010 yılının zirvesine tırmanmış oldu.
Tekel işçilerinin yaptığı eylemle ilgili olarak Başbakan Erdoğan Türk-İş'in görüşme talebine olumlu yanıt verdi. Başbakan
Erdoğan Tekel işçilerine perşembe günü saat 18:00'de randevu verdi.
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Başbakan Erdoğan bugün Ankara'da Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada valilere seslenerek "Oralara gidin, öyle haneler
var ki çatıların altında nice trajediler yaşanıyor. Fakire fukaraya koşun. Vali kardeşlerime özellikle söylüyorum. Herhangi bir
evde kömür yoksa, bu sizin vebalinizedir. Sobası yoksa, soba alacağız. Bunları yapacağız. Şöyle demiş böyle demiş, hiç
aldırmayın. Bu kervan bu doğru yolda yürüyeceğiz" dedi. Başbakan'ın bu konuşmaları sırasında Sakarya'dan yürek burkan bir
haber geldi. Parasızlık ve çaresizlik içinde olan bir aile farelerle yaşam mücadelesi veriyor. Sakarya'da bir anne ve 2 çocuğuna
fareler saldırıyor ve ısırıyor. 
Anayasa Mahkemesi'nin askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi iptal edilmesinin ardından kabul edilip edilmeyeceği belirsiz
olan Poyrazköy İddianamesi, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemenin tensip metninde, sanıklara
atılı eylemlerin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun dışında kaldığı belirtildi.
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi, Armutalan Beldesi'ndeki, dört yıldızlı bir otelin yöneticileri hakkında tesisin çatısındaki direklerde
asılı iki yırtık Türk bayrağı nedeniyle inceleme başlatıldı.
Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu gözaltına alındı.
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Bahçelivler'de bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 2 işçi itfaiye
ekipleri tarafından kurtarıldı.
Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani, Türk hükümetinin “demokratik açılım” sürecine güçlü destek
verdiklerini, ancak Kürt meselesinin çözümünde askeri yollar ya da siyasi baskıları içeren bir seçeneğin parçası olmayacaklarını
söyledi. Derleyenin notu: Hoşt köper, seni adam yerine koyanda kabahat!
İzmir, Aydın, Muğla, Antalya ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı yarın Marmara'yı terk ediyor. Yağışlı hava ise tüm hafta etkili olacak.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), 2009 yılında en fazla mahkumiyet kararını Türkiye aleyhine verdiği açıklandı.
Türkiye, mahkemeye yapılan şikayet sayısı bakımından ise beşinci sırada.
Eylemlerinin 45'inci gününde olan TEKEL işçileri için yapılan görüşmede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Türk-İş Başkanı
Mustafa Kumlu ile bir araya geldi. Toplantıdan bir sonuç çıkmadı ancak Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TEKEL işçilerinin
sorunu ile ilgili olarak, “Bir çalışmayı gerektiriyor. Bu anlamda önümüzdeki hafta sonuna kadar bu çalışmanın neticesini görünce
Sayın Başbakan bizi tekrar çağıracak, oturup değerlendireceğiz” dedi.
ERGENEKON Ana Davası ile birleştirilen Danıştay Suikasti Eylemi'nin sanığı Osman Yıldırım'ın avukatı Murat Eken, Danıştay
Suikasti'ne iştirak eden kişinin Osman Yıldırım değil, Urfa'dan gelen Osman M. isimli bir kişi olduğunu iddia etti.
Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde bir gemide yapılan çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İlk
belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Recep Gençoğlu, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'a ifade veriyor.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Albay Gençoğlu'nun Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığını
söyledi.
“Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” kapsamında yürütülen demokratikleşme çalışmaları içinde orta vadeli adımlardan biri olarak
nitelendirilen “Türkiye İnsan Hakları Kurumu”nun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Londra'da devam eden Afganistan Konferası'na katılan Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward
Nalbandyan ile ilk defa yüz yüze görüştü.Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede Nalbantyan'ın protokollerin değişmesine ilişkin
renk vermediği belirtildi.
Dünyanın en ilham verici kenti İstanbul 2010 yılının Avrupa Kültür Başkenti. Bu çerçevede İstanbul'da 182 kültürel aktivite
gerçekleşecek.
Kar yağışı yarın yurdu terk ediyor ve yerini yağışlı havaya bırakıyor. Erzurum -34 dereceyle Sibirya'yı aratmazken, kar hayatı
felç etmeye devam ediyor.
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Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde, kız öğrencilerin kaldığı yurt binasının çökmesi sonucu 18 kişinin ölmesi, 27
kişinin yaralanması olayıyla ilgili ifade veren müştekiler, kimseden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Konya'nın Taşkent ilçesine
bağlı Balcılar beldesinde, 1 Ağustos 2008'de, kız öğrencilerin kaldığı ve kaçak Kuran kursu eğitimi verildiği iddia edilen yurt
binası, sıkışan gazın patlaması nedeniyle çökmüş, faciada 18 kişi ölmüş, 27 kişi yaralanmıştı.
Başlatılan soruşturma kapsamında, binanın çökmesinden üç gün sonra, olayda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına
alınan 4 kişiden nöbetçi mahkemeye çıkarılan Özel Boğaziçi Ortaöğretim Yurdu Müdürü İbrahim Çölmek ve yurdun müdür
yardımcısı Mehmet Semerci, “İhmal nedeniyle ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklanmıştı.
Tutuklu sanıklar Çömlek ve Semerci, 7 Ekim 2008'de, avukatlarının talebi üzerine, Hadim Sulh Ceza Mahkemesince tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılmış, böylece olayla ilgili tutuklu sanık kalmamıştı.
Konya Valiliğince görevlendirilen komisyonun Valilik makamına teslim ettiği raporda, “gaz sisteminin kurulmasında standarda
uyulmadığının anlaşıldığı” ve “çöken yurt binasında Kuran kursu verildiğine dair herhangi bir bilgi ve belge tespit edilemediği,
herhangi bir kurs için de izin alınmadığı” belirtilmişti.
Sanıklara yöneltilen “taksirle ölüme sebebiyet vermeye yaralama” suçu, Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girmesi ve
Hadim'de Ağır Ceza Mahkemesi bulunmaması nedeniyle dosya Konya'da ikinci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.
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Ormanlar Kralı aslandan, geniş ovaların özgür canlısı kanguruya, pırıl pırıl renkleriyle tavus kuşundan ağaçtan ağaca atlayan
maymununa kadar birçok hayvan doğasına hiç uygun olmayan koşullarda yaşamak zorunda. Türkiye'deki hayvanat bahçelerinin
çoğunda durum böyle. Konya'dan gelen bu fotoğraflar insanı düşündürse de tek teselli yan aşırı soğuklara karşı dört duvar
odalarda yaşamak zorunda kalan hayvanların üşümüsini önleyecek tedbirlerin alınarak elektirkli ısıtıcıyla ısıtılması.
BANDIRMA-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, Küçükçekmece açıklarında hareket halindeki gemiyle çarpıştı.
İZMİT'in Çınarlı Mahallesi'nde yamaçta kurulu semt olan Terzibayırı'nda akşam saatlerinde heyelan nedeniyle yol bir evin
üzerine çöktü. Heyelanın devam etmesi nedeniyle buradaki 20 ev boşaltıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs zammına durdurma kararına yaptığı itiraz reddedildi.
Meteoroloji, İstanbul geneli için sel uyarısında bulundu. Şiddetli yağış tüm ilde etkili olurken sıcaklıklar 4 derece artacak.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, “Her parti için kapatma davası açılıp açılmayacağı kendi fiilleriyle
ölçülür. Bunu partiler zaten hisseder” dedi.
ESKİ Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç ile dönemin donanma komutanı şimdiki Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur
Yiğit'e yönelik suikast düzenleneceği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasını öngören kanunu onayladı.
Başbakan Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın
toplantısı düzenledi. Erdoğan görüşme sonrası doğalgaz zammı olursa kendisinin açıklayacağını söyledi.
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Ulaştırma Bakanlığı tarafından haksız rekabeti engellenmesi adına taban fiyat uygulamasına geçilmesine rağmen firmalar
arasında rekabet devam ediyor.
Bu yeni uygulamaya rağmen yaklaşık 230 km olan İstanbul-Edirne arasında otobüs firmaları kampanyalarına devam ederek
taban fiyatı 15.50 lira olması gereken fiyatlara rağmen 10 TL'ye yolcu taşımaya devam ediyorlar. Daha önce firmalar bu hat
üzerinde16 TL'ye yolcu taşıyorlardı.
Ulaştırma Bakanlığı'nın fiyat tarifesine göre mesafelere göre taban fiyatlar ise şöyle;
-101-115 kilometre arası: 10 TL
-116-130 kilometre arası: 10.50 TL
-131-150 kilometre arası: 11 TL
-151-175 kilometre arası: 12 TL
-176-200 kilometre arası: 13.50 TL
-201-250 kilometre arası: 15.50 TL
-251-300 kilometre arası: 18 TL
-301-350 kilometre arası: 21 TL
-351-400 kilometre arası: 24 TL
-401-475 kilometre arası: 27 TL
-476-550 kilometre arası: 30 TL
-551-625 kilometre arası: 33 TL
-626-700 kilometre arası: 36 TL
-701-800 kilometre arası: 39 TL
-801-900 kilometre arası: 42 TL
-901-1000 kilometre arası: 44 TL
-1001-1100 kilometre arası: 46 TL
-1101-1200 kilometre arası: 48 TL
-1201-1300 kilometre arası: 50 TL
-1301-1400 kilometre arası: 52 TL
-1401-1500 kilometre arası: 54 TL
-1501-1625 kilometre arası: 57 TL
-1626-1750 kilometre arası: 60 TL
-1751-1875 kilometre arası: 63 TL
-1876-2000 kilometre arası: 66 TL
-2001 ve üzeri kilometre arası: 69 TL.
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CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, iktidardan sendikalara, aydınlardan kendi partisine kadar her kesime
eleştiriler yöneltti. Bir siyasi parti için başarının tek ölçütünün “iktidara gelmek” olduğunu belirten Kılıçdaroğlu,
''Oturduk sıcak evlerimizde gazete okuduk. Ankara'da sosyolojik uçurumlar var. Ankara'nın öbür tarafına gidelim
dedik mi? Altındağ'da bir aileye misafir olduk mu, onları misafir ettik mi? Onlar bunu yapıyor, biz yapmıyoruz.
Rahata alıştık, tatillere gidiyoruz'' dedi.
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Geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden ressam Ömer Uluç'un cenazesi bugün İstanbul'da Bebek Camii'nde kılınan
namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Güler Sabancı, Bülent ve Oya
Eczacıbaşı, Kadir İnanır, Sezen Aksu, Bedri Baykam ile Ömer Uluç'un çok sayıda yakını ve seveni katıldı.
Adana'da köprüden geçerken dengesini kaybederek Seyhan Nehri'ne düşen tansiyon hastası kadın, durumu fark edip dolmuştan
inen öğretmen tarafından sudan çıkarıldı. 
Bu işte bir terslik var... Türkiye'de gelenektir, yılda en az iki kez kaldırım ihalesi açılır. Hatta dedikodular çıkar;
"Başkan tanıdıklarına peşkeş çekti" denilir. Dedikodu, söylenti arasında memleketimizin en küçük belediyesinden
en büyük belediyesine kadar sık sık yeniden asfaltlama, renginden ötürü kaldırımlama çalışmaları yapılır. Bu
durum dünyanın en zengin, en gelişmiş ülkesi ABD'de çok farklı. Üstelik şimdi vereceğimiz örnek ABD'nin
gözbebeği olan bir kentten, Hollywood'dan. Hollywood'un ünlü Sunset Bulvarı'nda hummalı çalışma var.
Hollywoodlular çok rahatsız. Kaldırımlar sökülüyor, asfalt kazılıyor. Şimdi sıkı durun. Bu kentte en son asfalt ve
kaldırım yapıldığında takvimler 1930'lu yılları gösteriyordu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “2009 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda
düzenlenen törenle, Neyzen Niyazi Sayın ve Tamburi Necdet Yaşar'a takdim edildi.
Sivas-Malatya karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
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ANTAKYA'nın Narlıca Beldesi'nde 43 yaşındaki imam Şerif T., görev yaptığı camideki Kuran Kursu'na gelen kız öğrenci 13
yaşındaki Ç. G.'ye sarkıntılık ettiği ve tacizde bulunduğu iddiasıyla mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. İkizi kız dört çocuk
babası imam Şerif T., kendini camiye kilitleyerek linçten kurtuldu. Mahalle halkının lojmanını da taşladığı imam, gelen polis ekibi
tarafından yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.
Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın talimatıyla geçen Çarşamba günü gözaltına alınan ve çıkarıldığı
mahkemece bu sabaha karşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Recep
Gençoğlu, Eskişehir'de alkışlarla karşılandı.
ADANA'da, bir at arabasından kanala tek tırnaklı hayvan kemikleri ve iç organları döken bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin
kesilen at ve eşeklerin etlerinin bir kişi tarafından bir kamyonetle Ankara'ya götürüldüğünü söylediği belirtildi.
MALATYA merkeze bağlı Tanışık Köyü yakınındaki kayalık bölgeye tavşan avına giden 16 yaşındaki Derviş Aktaş ile amcasının
oğlu 14 yaşındaki Fatih Aktaş'ın üzerine dün akşam saatlerinde çığ düştü. Arama- kurmarma ekipleri, bugün öğlen saatlerinde
kuzenlerin cesedini çığ altından çıkarırken yakınları sinir krizi geçirdi.
KADIKÖY'de bir müşteriye ait otomobilin içinde oturan 2 bar çalışanı, caddeden geçerken kendilerine yan baktıkları iddasıyla
tartıştıkları 3 kişinin üzerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kıbrıs'a, Kıbrıs sorununun çözümü için iki lider tarafından harcanan çabalara şahsi desteğini
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belirtmek için geldiğini belirterek, Kıbrıs Türk ve Rum halkına “Kaderiniz kendi elinizdedir” diye seslendi.
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Yüzlerce KKTC'li Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a çözüm dileklerini iletti. Ada'da gerçekleştirdiği temaslar
dahilinde, KKTC Cumhurbaşkanı Talat ve Rum lider Hristofyas ile ayrı ayrı görüşen Ban ise liderlerden en kısa zamanda çözüme
ulaşılması konusunda teminat aldığını söyledi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin Ergenekon soruşturmasıyla herhangi bir ilgisi olduğu iddialarının saçma bulduğunu
açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sözcüsü, "Ergenekon soruşturmasının parçası olan iddianamede belirtildiği üzere,
medyada yer alan İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu'na ait bir aracın Poyrazköy olarak bilinen askeri bölgeye girerek
fotoğraf çektiği haberlerini doğrulayabilir miyiz?" sorusuna verdiği yazılı yanıtta, Türk mahkemesindeki bir davada yer alan
belirli iddialarla ilgili yorum yapamayacaklarını belirtti.
Çin'in orta kesiminde bulunan Hubey eyaletinde, öldü sanılarak cenaze töreni düzenlenen kadın, gömülmek üzereyken tabutu
tıklatarak yaşadığını duyurdu ve yakınlarını korkuyla karışık sevindirdi. 
Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu Başbakanlık'taki Tekel işçileri ile ilgili görüşmenin ardından uzlaşma sağlanamadığını açıkladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından her ay Türkiye'nin farklı illerinde açıklanan ihracat rakamlarının 2010 yılı Ocak ayı
verileri Erzurum'da düzenlenen toplantı ile duyuruldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından açıklanan 2010 yılının ilk ayı
ihracat rakamlarına göre, Ocak ayında Türkiye'nin ihracatı 2009'un aynı ayına göre yüzde 12.52 artış ile 7 Milyar 911 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise bir önceki döneme göre yüzde 21 oranında düşerek 97 milyar 955 milyon dolar
olduğu belirtildi. Açıklanan verilere göre, Ocak ayında en yüksek ihracat artışı kaydeden sektör yüzde 73 ile madencilik sektörü
olurken sektörün toplam ihracatı 270 milyon dolar oldu. Toplam ihracatın içinde yüzde 82.16 ile en çok paya sahip sektör olan
sanayi ürünleri ihracatı ise yüzde 12.98 artarak 6.5 milyar dolar olduğu açıklandı. Tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 1.68'lik artış
ile 1.14 milyar dolar olarak gerçekleşti.
İstanbul'da miting yapılacak yerler arasına Kadıköy Meydanı otobüs durakları da eklendi.
Kuzey Ege'de lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
BALYOZ Güvenlik Harekat Planı'na ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtilen 5 bin sayfa yazı ve CD'lerin yer aldığı belgelerin orjinal
olup olmadığı Adli Tıp Kurmu'nca tespit edilecek.
Marmara Bölgesi, yarın Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girerek, kar yağışıyla birlikte sıcaklık 10-12 derece
arasında düşecek. İl Afet Müdürlüğü, buzlanmaya, soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşları uyardı. Özellikle dere kenarlarına,
kaldırımlara, yokuşlara araba park etmeyin.
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı'na Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş seçildi.
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Başbakan Erdoğan'ın askerle hükümet arasındaki işbirliğini anlatmak için söylediği 'Orgeneral Başbuğ ile paslaşıyoruz' sözleri
siyasetin yeni polemik konusu oldu. Baykal, Erdoğan'ı 'Çok paslaşmayın, kendi kalenize gol atarsınız' diyerek eleştirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Ömerli Barajı kapaklarının açılacağını, bu nedenle Riva
Deresi boyunca su taşkınları olabileceği uyarısında bulundu.
Dün Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda 15 dereceyi işaret eden dijital göstergede bugün aynı saatte 4 dereceyi gösterdi.
2003 yılında Kuzey Irak'taki Süleymaniye'de 11 Türk askerini tutuklanıp, başlarına çuval geçirilmesini emreden Amerikalı
General Ray Odierno, Ankara'ya geldi. Derleyenin notu: AKP’nin onur tablosu!
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Balyoz Darbe planı iddialarıyla ilgili gündeme gelen Org. Doğan'dan dönemin Genelkurmay Başkanı Özkök'e sitem... Balyoz
Darbe planının hazırlayıcısı olmakla suçlanan emekli Org. Çetin Doğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök'ün
“Adil bir yargılama için sonuna kadar bekleyeceğim” sözlerine tepki gösterdi. Doğan, planın görüşüldüğü iddia edilen seminerde
Özkök'ün temsilcisi olduğunu belirterek “Kendisine bir rapor verildi. En azından o raporu açıklayabilirdi” sözleriyle sitem etti:
“Sayın Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök'ün açıklamaları beni üzdü. Şu anda inceleme yapılıyor. Zaten peşinen şu
yapmıştır, bu günah işlemiştir sözleri etik değildir. Onun için inceleme yapılıyor. Kamuoyu önünde kurulan mahkeme önünde
her zaman söyledim yine söylerim, suçsuz olduğumu. Şu ana kadar bana bilgi almak için başvuran resmi bir makam olmadı.
İfade vermek için hazırım.” AK Parti'li milletvekilleri ile MHP'liler yumruk yumruğa kavga etti. Tartışmalar TBMM Başkan Vekili
Güldal Mumcu'nun, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı 'baskı' yapmakla suçlaması ve 'yürütmenin yasama üzerindeki baskısı'
iddialarından sonra başladı. MHP adına söz alan Osman Durmuş'un, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2007 yılında
tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'u ziyaret etmek istemesi ancak kendisine, başörtüsü nedeniyle GATA'ya alınmayacağının bildirmesi
olayına gönderme yaparak, GATA'daki doktarlara yönelik, "siz peygamber olarak kabul edilen bir Başbakan'ın eşini nasıl içeri
almazsınız. Sizi gidi beyaz yakalılar sizi' sözleri Genel Kurul'u karıştırdı. Kürsüye çıkan Erdoğan Osman Durmuş'a dönerek
şunları söyledi:
1. "Nasıl olur da peygamberlik zincirinin bittiğini bilmezsiniz. Böylesi bir densizliğe imza atarsınız. AK Parti içinde peygamber
sıfatını kullanacak birisi varsa biz onu partimizde barındırmayız.
2. Susmayı öğren. Dinlemeyi öğren. Kaldı ki, benim ile ilgili bu tür yakıştırmayı yapan sizsiniz. Ayrıca eşime laf atamazsınız.
Ahlaksızlıktır! Sen ( işaret parmağı ile Durmuş'u işaret ediyor ) başörtüsü sebebiyle oy isteyeceksin. Eşimi başörtüsü sebebiyle
GATA'ya sokmayanları müdafa edecek kadar da vicdansızsın.
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ABD doları son sekiz yılda yüzde 25 oranında değer kaybetmesi uzmanların para biriminin dünyanın rezerv tercihi olmaya
devam edip etmeyeceğini sorgulamasına neden oldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ TBMM Genel Kurulu'ndaki tartışma ile ilgili yaşananlara ilişkin tutanakları okurken,
tutanaklara yansıyan küfürlü ifadeyi de basın mensupları karşısında ağzından kaçırdı. Yaptığı hatayı, küfürlü cümleyi okuduktan
sonra fark eden Bozdağ defalarca özür diledi. Derleyenin notu: Kasımpaşa adabı benim milletimin, Türkiye Büyük Millet
Meclisini adeta mahalle arasına çevirdi…
TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Bülent Arınç'ın dün kendisine şiddet uygulayacak durumda olduğunu belirtti.
TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, dün gensoru görüşmesi öncesi odasına giren Başbakan Yardımcısı eski TBMM Başkanı Bülent
Arınç'ın kendisine baskı yaptığını yazılı açıklamayla duyurdu. Güldal Mumcu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın gün içinde
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kendisine yönelik "Partinizin militanı gibi hareket ediyorsunuz" sözlerine, "Arınç'ın tavrı en ufak ifadeyle densizliktir. Arınç
elinden gelse fiziki şiddet uygulayacak durumdaydı" diye yanıt verdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve AK Partili Mustafa
Elitaş'ın tavrını kınadığını bildiren yazılı açıklamasında Mumcu, "Yaptıkları yürütmenin yasamaya baskısından başka birşey
değildir" dedi. Hareketi "densizlik" olarak niteleyen Güldal Mumcu, "Arınç elinden gelse fiziki şiddet uygulamaktan çekinmeyecek
durumdaydı" ifadesini kullandı.
ERZURUM Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın talimatıyla geçen hafta çarşamba günü gözaltına alınan ve
götürüldüğü Erzurum'da 4 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Recep
Gençoğlu için bugün tutuklama kararı verildi. Öğle ssatlerinde Eskişehi Adliyesi'ne gelen Albay Gençoğlu tutuklandı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, şiddetli kar yağışı, öğle saatlerinde İstanbul'u terk edecek.
Balıkesir'de 9 Ocaktan bu yana kendilerinden haber alınamayan 3 kişinin cesetleri bulundu.
Sendikalar yarın yapılacak olan genel iş bırakma eylemi için son hazırlıklarını tamamladı. Eyleme destek vereceiğini açıklayan
Hava-İş'in açıklamasının ardından THY eyleme katılanlar için hukuki işlem başlatılacağı açıklaması geldi.
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Yurt genelinde 'çalışmama' haklarını kullanma kararı alan işçilere farklı şehir ve kurumlardan destek yağıyor. Üniversitelerden
belediye çalışanlarına kadar tüm çalışanlar iş yerlerine gitmedi. Bazı kurumlar ise işlerine gitmeyen işçileri tespit edilmeye
başlandı. Bazı işçiler ise Türk-İş Genel Merkezi'nde sürdürdükleri açlık grevinde fenalaşan arkadaşlarının arkasından gözyaşı
döktü.
Ağrı Dağı'na kış tırmanışı yapan ODTÜ'lü dağcılar, 5 bin 137 metre yükseklikteki doruktan Tekel işçilerine mesaj gönderdi. Karlı
zirveye çıkmanın sevincini yaşayan 20 dağcı, "Tekel işçileri üşümüyorsa, biz de üşümüyoruz" pankartı açtı.
Şubat ayı sonundan itibaren geçerli olacak uygulamasıyla acil servisler 3 basamağa ayrılacak. Şubat ayı sonundan itibaren
geçerli olacak uygulamayla acil servisler 3 basamağa ayrılacak. Ay sonuna kadar yapılacak yeni düzenleme ile hastanelerin acil
servislerine gelen hastalar önem sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil bölgelere alıncak.
İstanbul'da başlayan NATO Savunma Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ilk gün yaşanan aksaklıklar damga vurdu. Daha önce
IMF-Dünya Bankası zirvesine de ev sahipliği yapan İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantılar sırasında elektrikler kesilince
katılımcılar ve basın mensupları zor anlar yaşadı. Zifiri karanlıkta kalan basın mensupları bir süre kameraların ışığında çalışmak
zorunda kaldı. Diğer taraftan basın merkezinin giriş kapısında küçük bir dağ çöpü oluşması da tepkilere neden oldu. NATO Genel
Sekreteri Anders Fogh Rasmussen dahil çok sayıda üst düzey yetkili ve Birlik üyesi 28 ülkenin savunma bakanlarını bir araya
getiren böylesine büyük bir organizasyonda yaşanan aksaklıklar eleştiri topladı. Derleyenin notu: Tek kelimeyle; AKP!
TBMM İdare Amiri, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu, İdare Amiri Orhan Erdem'in, Genel Kurulda yaşanan olaylara
müdahale etmek isterken, bir milletvekilinin “tek dalmasıyla” ayağından çekilerek yere düştüğünü belirterek, “Bir milletvekiline
el uzatan, yumruk vuran, küfür eden bütün arkadaşlarımı kınıyorum” dedi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu salı günü TBMM Genel Kurulunda yaşanan kavgalı oturumu komisyon toplantısında
gündeme getirdi. Yaşanan tartışmaların gazete ve televizyonlarda manşetten verildiğini anımsatan Kutlu, “(Helal olsun bize,
neler yapmışız, Türkiye gündemine böyle geliniyor) diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz...”dedi.
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Kutlu, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'ya yönelik müdahale konusunda çok sayıda konuşma yapıldığını, ancak İçtüzüğe göre,
Meclisteki sükun ve düzenin korunmasından sorumlu olan TBMM İdare Amiri Orhan Erdem'in darbedilmesi üzerinde, ne bir
kınama ne de bir özür kelimesi duymadığını kaydetti. Erdem'in, Meclis'in en kibar, en centilmen, en sükunet içerisinde
davranan, tam bir beyefendi milletvekili olduğunu dile getiren Kutlu, şöyle konuştu:
“O gün, İçtüzüğün kendisine verdiği sorumlulukla, olaylara müdahale etmek isterken, iki grubun arasında kaldı. Bu sırada
yüzüne aldığı darbeler sonucunda, gözlüğü kırılmış, yaralanmış, bir arkadaşımızın -güreşçi olsa gerek- tek dalmasıyla,
ayağından çekilerek yere düşmüştür. Kendisini yerden kaldırdıktan sonra Orhan bey olduğunu gördüm. Milletvekili olarak bizim,
birbirimize karşı çok daha saygılı olmak görevimiz var. İdare amirleri, çoğu zaman kavgalarda iki grup arasında bulunurlar. Bu
arkadaşlarımıza karşı yapılan eylem, diğer milletvekillerine karşı yapılan eylemden çok daha çirkindir.
İşin acı bir tarafı da... Bu müdahalede bulunan gruptaki bazı arkadaşlarımız arasında ihtilaf çıkması. Bir arkadaşımız aktardı:
Biri diyor ki (gözünü morartan yumruğu ben vurdum' diğeri, 'hayır, arkadaş olur mu öyle şey, ben vurdum).”
Kutlu, MHP'li milletvekillerinin bu sözlerine tepki göstermesi üzerine, kendisinin duyduklarını aktardığını, yapmayanların üzerine
alınmamasını istedi. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, ayağa kalkarak tepki gösteren, MHP Grup
Başkanvekili Mehmet Şandır'ı uyardı. MHP'lilerin tepkisine devam etmesi üzerine Kutlu, “Ben sizin gruptan olduğunu
söylemedim. Niye üzerinize alınıyorsanız? Ama yumruk sallayan grup sizinse, İdare Amirine yapılan saldırıyı kınayınız” diye
konuştu. TBMM İdare Amiri Kutlu, elinde sözlü ve yazılı belge olmadığı için, yumrukla ilgili sözlerini geri çektiğini belirtti.
Kutlu, “Bu arkadaşımız gözüne ve yüzüne yumruk yedikten sonra, biraz rijit hareketleri olmuştur. İktidardan muhalefete,
herhangi bir milletvekiline el uzatan, yumruk vuran, küfür eden, yanlış sözler söyleyen bütün arkadaşlarımı kınıyorum. İlim
adamları, silah kullanmazlar, kafalarını kullanırlar. Fotoğrafları incelediğim zaman, profesör bir milletvekili arkadaşımızın, başka
bir milletvekiline çok sert bir şekilde kafa vurduğunu gördüm. İlim adamlarının kafasını kullanması kafa atmak şeklinde
olmamalıdır” diye konuştu.
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne bağlı İçmeler Beldesi'nde, ormanlık alana dökülen molozları görüntüleyen yerel televizyon
muhabiri 45 yaşındaki Ertuğrul Yılmaz'ı döverek burnunu ve kaburgasını kıran Osman Kaz ile oğlu Ömer Kaz yakalandı. 
İçişleri Bakanlığı, askere toplumsal olaylara müdahale yetkisi veren EMASYA protokolünün bugün itibarıyla ortak imzayla
yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.
Avrupa borsalarında yaşanan sert düşüşlerle birlikte euro, dolar karşısında son 7 ayda ilk kez 1.38 seviyesinin altına geriledi.
İçeride ise dolar 1.5060 TL'ye tırmanırken, borsa yüzde 3'e yakın bir düşüş kaydetti.
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Anayasa Mahkemesi'nin, ücretlilere uygulanan ve yüzde 35'i bulan vergi tarifesini iptal edip, en fazla yüzde 27 oranı
uygulanabileceğine dair kararı, bazı tartışmalara neden oldu. Bugün medyaya yansıyan haberler sanki 10 milyon ücretlinin üste
para alacağı şeklinde algılandı ama gerçek maalesef öyle değil...
Başbakan Erdoğan'ın TEKEL işçileri ile ilgili, 'Paralar hesaplarında, nerede açlık sefalet' açıklamasının ardından TEKEL işçileri
süresiz açlık grevi kararı aldığını açıkladı.
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Merkezi'ne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.
Almanya'nın Stuttgart yakınlarındaki Donaueschingen kentindeki bir diş doktoru, adı Cihad olan Türk hastayı ismini gerekçe
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göstererek muayene etmedi. Derleyenin notu: Almanya’da yaşıyorum, doktor ne yapsın? Müslüman imajı resmen şiddetle
özdeşleşti!
MARDİN'de çocuk kaçırma olaylarına dikkat çekmek için camilerde imamlar cuma hutbesini bu konuya ayırdı. Çocuk kaçırma
olaylarına karşı dikkatli olunmasını isteyen imamlar, çocukların internette ahlak dışı sitelere girmemeleri konusunda dikkatli
olunması uyarısında bulundu. Derleyenin notu: 25 senelik bir bileşimci olarak tek söyleyebileceğim çocuklar ve Internet aman
DIKKAT!
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki olaylara ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamayla kişilik haklarına
saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Şile limanında mayın bulundu. Bölgeye güvenlik birimleri sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler mayını imha etti.
Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu hakkındaki tutuklama kararı vicahiye çevrilerek cezaevine
gönderildi.
Doğan Yayın Holding'in, tebliğ edilen 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait 862,4 milyon liralık vergi aslı ve ceza ihbarnameleriyle
ilgili olarak, ihtiyati haciz işlemlerinin yürütmesinin durdurulması talebi ile Danıştay'a itirazının şirket lehine sonuçlandığı
bildirildi.
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Ankara'da Barış ve Demokrasi Partisi Genel Merkezi'ne (BDP) dün akşam saatlerinde bir otomobilden pompalı tüfekle ateş
açıldı. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi. Saldırıyla ilgili olarak BDP Genel
Başkanı saldırıyı kınadı. Binada görevli polis memurunun ateş açarak karşılık vermesi üzerine kaçan otomobili yakalamak için
polis ekipleri alarma geçti.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'in bir gazeteyle yaptığı söyleşide iç politikaya yönelik
değerlendirmelerini eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diplomatik teamüller uyarınca Büyükelçilerin görev
yaptıkları ülkelerin iç politikası hakkında yorumlarda bulunmamaları beklenir. Bu itibarla, Sayın Jeffrey'nin de bu konuya daha
büyük bir hassasiyetle yaklaşmış olması ve Türk iç siyasi yaşamı hakkında beyanlarda bulunmaktan kaçınması gerekirdi"
denildi.
İzzet Baysal Vakfı Başkanı ve merhum İzzet Baysal'ın yeğeni Ahmet Baysal, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörlük
seçimlerinde siyasilerin yeni rektör olarak atanan Prof.Dr. Hayri Coşkun'u destekleğini belirterek, “O benim gözümde siyasilerin
adayıdır” dedi. Baysal, iktidarın, Anayasa'nın teminatı altındaki tüm özerk kurumlarda söz sahibi olma çabalarının
tedirginliklerinin sürmesine neden olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'un İlkadım İlçe Belediyesini ziyaretinde Meclis'te bir süre önce meydana gelen
kavgayla ilgili olarak, “MHP'yi ahlaksızca suçlamaya kalkışmışlardır. Zaman bu işin ilacıdır. Sandıkta gerekli cevap verilecektir ve
o Meclisten sayın Başbakan Yüce Divan'a gönderilecektir” dedi.
Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yangın çıktı.
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İSTANBUL Fatih'deki İsmailağa Cemaati'nin ileri gelenlerinden Ahmet Mahmut Ünlü'nün (Cübbeli Ahmet Hoca) İnegöl'deki
konuşmasını dinlemek için toplanan yaklaşık 5 bin kişi izdihama neden oldu. Derleyenin notu: 2010 yılında cübbeli
memleketimden manzaralar…
THY'nin yolcu uçağı park halindeki başka bir THY uçağına çarptı. İki uçağın da kuyruk kısmında maddi hasar meydana geldi.
Geçtiğimiz ay da THY uçağının deicing uygulaması yapan araca çarpması sonucu 1 görevli hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin daha iyi bir anayasaya sahip olması yönünde büyük bir mutabakat
olduğunu, ancak yeni bir anayasa için fırsatın kaçırıldığını söyledi.
ANTALYA´da beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle il genelindeki okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Eskişehir'de hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 19.21'de, merkez üssü
Eskişehir olan, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çamlıca Özel Erdem Hastanesi'nin çevresi bugün hareketli anlara sahne oldu.
Önce bir başkomiserin parmağı koptu ardından 'kendimi yakarım' diye bağıran vatandaş karga tulumba gözaltına alıdı. Bu
hareketliliğin tam ortalık sakinleşti derken sivil polisler koşuşturmaya başladı. Kalabalık Başbakanın çıkışını beklerken, çatıdaki
keskin nişancılar ellerindeki telsiz ile aşağıdaki polisleri uyardı. Keskin nişancılar çevrede bulunan bir evi işaret etti. Bu işaret
üzerine hemen harekete geçen sivil polisler duvarlardan atlayarak apartmana doğru koşmaya başladı. Polislerin apartmanın üst
katlarında oturan bir kişiden şüphelendiği öğrenilirken daireye giren sivil polisler bir süre içerde bekledi. Kısa süre dairede kalan
polis çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
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Piyasalarda Yunanistan ile ilgili sıkıntılar Türkiye'yi de vurmaya devam ediyor. İMKB bugün yüzde 2.96 oranında değer
kaybederken, son üç gündeki düşüş yüzde 9.2'ye ulaştı.
İzmir'de Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem'in beylik tabancasıyla intihar ettiği
bildirildi.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak görülen 12'inci duruşmada ara karar verildi.
Tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Ergenekon davasının sanıkları ile Dink davası sanıkları arasında
herhangi bir bağlantı olup olmadığının tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden her iki davanın sanıklarının iletişim
bilgilerinin karşılaştırılmasına karar verdi.
Balıkesir'de, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Merkez binasına 5 Şubatta yapılan silahlı saldırıyla ilgileri oldukları
iddiasıyla 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kayseri-Sivas Karayolu´nda kar ve tipi nedeniyle yolcu otobüsü kayarak şarampole yuvarlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkeme kararı doğrultusunda metrobüs zammını geri aldı.
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Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde suların tekrar kesilmesi üzerine Bandırma Kaymakamlığı salgın hastalıklara karşı okulları 5 gün
tatil etme kararı aldı.
Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen yaklaşık 103 bin trafik kazasında 4 bin 300 kişi öldü, 200 bin 405 kişi
yaralandı. Hiç kazanın olmadığı iki il, Ardahan ve Hakkari. Trafik kazalarında ilk sırayı her yıl olduğu gibi yine
İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Konya takip etti. 2008 yılında meydana gelen 104 bin 400 kazada 4 bin 236 kişi
ölmüş, 184 bin 468 kişi de yaralanmıştı.
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Antalya'da sel ve fırtına hayatı felç etti. Dün fırtına bugün ise yağışlar 3 can aldı. Gebiz Çayı'nın taşması sonucu su içinde kalan
otomobilde 2 kişi mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp tırmandıkları ağaçta yardım beklemeye başladılar,
yakınlarını aradılar. 7 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen 2 kişiden birinin yakınları rafting botu ayarladı. Ağaç tepesinde
yardım bekleyenlerden Ali Rıza Türktaş kurtarıldı. Bir süre önce yardım çığlıkları kesilen Mustafa Dolapçı'nın ise cesedine
ulaşıldı. Yine Antalya'da dalgaların sahile vurduğu odunları toplarken dalgalara kapılan eski pehlivan hayatını kaybetti. Bir
TEDAŞ işçisi ise yıldırım çarpması sonucu öldü.
Tekel'in Paşabahçe'deki içki fabrikasını geçen sene 303 milyon liraya alan As-Asya'nın, henüz bu parayı bile ödemeden fabrikayı
el altından 375 milyon liraya (250 milyon dolar) satışa çıkardığı iddia ediliyor. Eğer satış gerçekleşirse As-Asya Gayrimenkul,
cebinden bir kuruş para çıkmadan 7 ayda 72 milyon lirayı cebine indirmiş olacak.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “son günlerde siyasette hakim olan üslup ortamından süratle çıkılması gerektiğini, buna herkesin
katkı vermesi gerektiğini” söyledi.
Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ilde 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ve orta kuvvetteki rüzgar nedeniyle,
vatandaşları çığ olasılığı ile soba zehirlenmelerine karşı uyardı.
İZMİR'de polisin düzenlediği operasyonda, 3 üniversite öğrencisi, patlatılmaya hazır bomba düzeneğiyle yakalandı.
Üniversitelilerin geçen haftaki bombalı eylem girişiminin, sağanak yağmur nedeniyle gerçekleşmediği de ortaya çıktı.
Kar ve yağış altında olan Türkiye'de yağışlı hava etkisini sürdürürken, hava sıcaklığı hissedilir derecede artacak. Dün akşam ise
İstanbul'da yksek kesimlerde kar yağdı. Önceden uyarı yapan meteoroloji, dün akşamki kar yağışını bilemedi ve herhangi bir
uyarıda bulunmadı.
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İzmir'de kaldıkları lojmanda intihar eden Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem'in
cenazesine katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'de kaldıkları
lojmanda intihar eden Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem'in cenazesinde eşi
"Berkciğim bizi yaktılar" diye ağladı.
Antalya'da bu geceden itibaren saatteki hızı 60-75 kilometreyi bulan fırtına beklendiği bildirildi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'ya yönelik tavrıyla ilgili, “Özür dilemek de
bir erdemdir, bundan sakınan ve kaçınan bir insan değilim. Sayın Mumcu'dan eleştirilerimin dışında, hareketimden kastımı aşan
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bir nokta olduğunu düşünüyor ve özür diliyorum. Bunu rahatlıkla ifade ederim ama bunu farklı mecralara çekip de olayı gerçek
mihrakından uzaklaştırmak da doğru bir hareket değil” dedi.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığında hakim tarafından yapılan aramada el konulan 22
belgenin adli emanette tutulmasına, bilgisayar hard diski ile CD'lerin kopyalarının ise Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin
belirleyeceği bir yerde muhafaza edilmesine karar verdi.
TEKEL işçileri bu kez Emine Erdoğan'ın kapısını çaldı. Ziyaret amaçlarını "Kadının fendi belki erkeği yener" diye açıklayan biri
çocuk 8 kadın, 3 saat sonra isteklerine ulaştı. Ancak içeri girdiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştılar. Çünkü karşılarında
Başbakan Erdoğan'ı buldular.
Türkiye Partisi (TP) Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın türbanla Gülhane
Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) girdiğini iddia etti. Şener, “Meclis'te tartışmalar kapıdan alınmadı kısmında kaldı. O dönem
benim dolaylı edindiğim bilgilere göre, Sayın Genelkurmay Başkanı ile yapılan telefon konuşması sırasında ‘Elbette tabii ki
ziyaret etmesi lazımdır. Ben gerekli talimatı veririm' dediği ve böylece ziyaret ettiğiyle ilgili bir bilgiye sahibim” diye konuştu.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Konutu'nda AB ülkelerinin büyükelçilerine verdiği yemek sırasında yaptığı
konuşmada Avrupa Parlemantosu'na seslenerek "Bu AP'nin gözü kör müdür Allah aşkına. Eğer bu adaleti görmezden gelirlerse
bu adalet bir gün onlara da lazım olacaktır" dedi. Bu sözler üzerine Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış şaşkın
bakışlarla Erdoğan'a baktı.
Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Münevver Karabulut'u neden
öldürdüğünü anlattığı sırada kardeşi Enver Karabulut, Cem Garipoğlu'na şırıngayla saldırdı. İfadesi alındıktan sonra serbest
bırakılan Enver Karabulut şırınganın içinde tuz ruhu ve çamaşır suyu karışımı olduğunu anlattı.
"Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin" diyen AP raporuna tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk tarafının çözüm gayretinin hiçe
sayıldığını açıkladı.
Avrupa Birliği, mali sıkıntı içerisine gire Yunanistan'a yardım için anlaşma sağlandığını duyurdu.
Şener, TBMM'de çıkan kavganın fitilleyici unsuru olan, Emine Erdoğan'ın GATA'ya alınmaması tartışmasıyla ilgili olarak yeni bir
iddia ortaya attı: Hastaneye girdi...
ERGENEKON soruşturması kapsamında işadamı Mehmet Kurt'un da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Zanlıların
emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Türk-İş Başkani Mustafa Kumlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın TEKEL işçileri konusunda yapacak bir şeylerinin olmadığını ifade
ettiğini açıkladı.
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KONYA'da özel bir yayıncı kuruluş tarafından hazırlanan ve ilköğretim öğrencilerinin kullanımına sunduğu ‘İlköğretim 4'üncü
Sınıf Tema-Test' adlı soru kitapcığında Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Kürdistan olarak gösterildi.
İSTANBUL polisi, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda 2'si emniyet amiri 11 polisin de aralarında bulunduğu 34
kişiyi gözaltına aldı.
İSTİNYE'deki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket paniği yaşandı. Polisi alarma geçiren olay
öğlen saatlerinde yaşandı.
İşçi ve memur konfederasyonları 4/C uygulamasının iptali için Danıştay'da iptal davası açacak. İşçi temsilcilerinin dava açma
kararına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'den sert cevap geldi. Dinçer 4/C'nin iptal olması durumunda işçilerin
işlerini kaybedeceklerini söyledi.
Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal tarafından sorgulanan
astsubaylardan Murat Y. tutuklanırken, diğer astsubay Ahmet S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Show TV'de canlı yayınlanan “Siyaset Meydanı Özel” programında gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Konu Tekel'e gelince çok çarpıcı bir öneriyi gündeme attı: İzmir ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri Tekel işçilerini
bünyelerine alsın.
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Edirne'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Oğulpaşa Deresi'nin yatağından çıkarak taşması sonucu, Edirne- Kırklareli yolu
ulaşıma kapandı. Tunca Nehri'nin taşması sonucu da Değirmenyeni Köyü'ndeki bazı evleri su bastı. Polis Meriç Nehri kenarındaki
işyeri sahiplerini uyarmaya başladı, 40 haneli Değirmenyeni köyü sular altında kaldı. İzmir-Çanakkale kara yolunun Küçükkaya
mevkisindeki aşırı yağış nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapanan yolda, Karayolları ekiplerinin yaptığı su tahliye ve
temizleme çalışmalarının ardından ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı. Manisa'da ise şiddetli fırtına halı sahanın demir
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korkuluklarını eğdi.Fethiye'de ise semt pazarları fırtınanın etkisiyle yerle bir oldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Katar'a gitti. Ziyaret öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan bir
gazetecinin "Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamaları vardı. Açıklamalarda,
askerlerde bir moral bozukluğu olduğundan bahsettiler, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz" sorusuna üzerine "Benim de
moralim zaman zaman bozuluyor biliyorsunuz. Bazen şirazesinden çıktığı da oluyor. Biliyorsunuz bazı şeylerde bunlar oluyor”
yanıtını verdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Sayın Bahçeli Türkiye'yi 12 Eylül 1980 öncesine dönüştürmek için gayret gösteriyor.
'1 metre yaklaşın da göreyim' diyor. Bahçeli'nin vücut kimyası, zihin kimyası bozulmuş'' dedi.
İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, insan kaçakçılığı operasyonu kapsamında 17 polisin gözaltına alındığını açıkladı.
Çapkın, "İçimizdeki çürük elmaları temizleriz" dedi. Derleyenin notu: Bu belgeyi derlerken istisnasız Türkiye’nin her yerinde
“çürük elmaların” var olduğuna şahit oldum. Mesele toplumsal olarak bu işe el atmamız olacak, en başta kendimizden başlamak
üzere…
Fransa'nın Strasbourg kentine yakın Obenai kazasındaki Türk camisi kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.
Türk Hava Yolları'nın(THY) Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı motor arızası yaptı. İstanbul New York seferini yapacak olan
uçakta arıza giderilemeyince yolcular için başka bir uçak tahsis edildi. Yolcular 7 saatlik bir rötarla New York'a uçabildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle, Lüleburgaz Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.
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"14 Şubat Sevgililer Günü" Bebek Yokuşu'nda bir apartmana ilan astıran M.Ö. hem eşine olan aşkını ilan etti hem de yemek
yapmamasından dert yandı. 
Gürsel Tekin, CHP İstanbul il başkanlığına yeniden seçildi.
İçişleri Bakanlığı, Bakan Beşir Atalay'ın, 19 Ekim 2009 tarihinde Kandil Dağı ve Mahmur Kampından gelecekler ile ilgili olarak,
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kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e söylediği iddia edilen ifadelerin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Açıklamada, şu
ifadelere yer verildi: “Haberlerdeki; İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, 19 Ekim 2009 tarihinde Kandil Dağı ve Mahmur Kampından
gelecekler ile ilgili olarak, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e söylediği iddia edilen ifadeler gerçek dışıdır. Habur'dan
bir grubun Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisinin İçişleri Bakanlığına ulaşması üzerine, gelişler sırasında herhangi bir yasa dışı
eyleme, huzur ve güvenliği bozacak bir olaya sebebiyet verilmemesi için İçişleri Bakanı Beşir Atalay, davet ettiği DTP'nin Genel
Başkanı Ahmet Türk ile görüşmüştür. Ancak bu görüşmede iddia edildiği gibi, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 'Hakim ve savcılar
ayarlandı, giriş yapacaklar, geldikleri gibi geçecekler' şeklinde bir ifadesi kesinlikle söz konusu olmamıştır. İç güvenlikten
sorumlu bir Bakanlık olarak, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bakanlık Müsteşarı Osman Güneş'i iller arasında güvenlikle ilgili
koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Giriş yapanlarla ilgili tüm işlemler
bağımsız yargı organlarının görev ve yetkileri dahilinde ve hukuki çerçevede gerçekleşmiştir. Bu konuda Bakanlığımızın bir
müdahalesi olmadığı gibi, söz konusu da olamaz.”
Nüfus cüzdanınız kaybolunca ne yaparsınız?
GAZETEYE kayıp ilanı veririm dediğinizi duyar gibiyim...
Temel'in kaybolan kaynanasıyla ilgili ilanı gibi değil tabii...
Bilmeyenler için anlatalım. Temel'in kaynanası kaybolur ve gazeteye şöyle bir ilan verir:
“Kaynanamı kaypettum. Körenlerin insaniyet namına körmemezlikten gelmeleri rica olunur.”
Nüfus cüzdanınız kaybolunca ya da çalınınca, gazeteye ilan ve emniyet makamlarına haber
vermek yeterli değil. Emniyet biriminden, “nüfus cüzdanının kaybolduğuna ya da çalındığına
dair yazı veya tutanak” almak da yeterli değil.
Gerçek kişiler, nüfus cüzdanlarının kaybolduğu veya çalındığını, bir dilekçe ile vergi dairesine bildirecek ve bu nüfus cüzdanı ile
vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı yapılmasının engellenmesini talep edecekler.
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Meriç Nehri'nin taşmasıyla kapanan Kapıkule Gümrük Kapısı 'ndan saat: 22.30 itibariyle TIR'ların geçişine izin veriliyor.
Erzincan 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'e Ergenekon soruşturması kapsamında 26 Şubat'a kadar süre verildi.
Soruşturmayı yürüten Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal, daha önce de davet etmesine karşın Org. Berk adliyeye
gitmemişti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yararına düzenlenen yemeğe katılan 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral
İsmail Gümüştekin, Rektör Prof.Dr. Nizamettin Şenköylü'nün kendisini kapıda karşılamaması üzerine aracına binip geri döndü.
Derleyenin notu: ??? !!!
İş sözleşmesi sonlandırılan 8 bin 247 TEKEL işçisinden 1370'inin 4/c'den yararlanmak için başvurduğu, 8 bin 20 işçinin de
tazminatlarını bankadan çektiği öğrenildi.
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ERZİNCAN'ın İliç İlçesi'ne bağlı Ortatepe Köyü'nde, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan operasyonda ele geçirilen silah
ve mühimmatla ilgili, Kırıkkale'de oturan emekli astubay Nejdet Özmen, getirildiği Erzurum'da tutuklandı.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, 2010-2011 faaliyet programına
ilişkin yaptığı basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Boyner'in "bildiklerimizi anlatırız tehdidi bize yakışmıyor" sözleri,
Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un "sınır aşılırsa halkla paylaşırız" sözlerine bir cevap olarak yorumlandı. Boyner,
katsayı tartışmaları ile ilgili olarak da İmam hatip okullarının meslek lisesi tanımına girip girmediğinin tartışılması gerektiğini
söyledi.
İzmir'de bir efsane gibi konuşulan Agora ile Kadifekale'yi birbirine bağlayan binlerce
yıllık tünel ortaya çıkarıldı. Kentte yıllardır Kadifekale ile Agora arasında bir dönem
tünelden gidilip gelindiği konuşuluyordu. Yılların sırrı, Agora kazılarını yöneten
Yrd.Doç.Dr. Akın Ersoy başkanlığındaki ekip tarafından ortaya çıkarıldı. Yüksekliği 2
metre, eni 1 metre olan tünelin, binlerce yıl öncesinde olduğu gibi, gidilebilen
bölümüne kadar hala sağlamlığını koruduğu görüldü. Tünelin bir bölümünün düz
olduğu, zaman zaman ise kıvrılarak ilerlediği dikkati çekti. Tünelin uzunluğunun nereye
kadar devam ettiği tam olarak belirlemedi. Oksijensiz bir ortam olması ihtimaline
karşı, daha sonra tam donanımlı olarak tünele girilerek, uzunluğunun ve nereye kadar
ulaştığının ortaya çıkarılacağı belirtildi. Arkeolog Çağdaş Yılmaz, büyük heyecan
yaratan ve yıllardır, kuşaktan kuşağa var olduğu konuşulan tünelin bir girişinin de
Agora'daki kazı alanında bulunduğunu belirtti. Yılmaz, “Tünelin şimdiki Kadifekale
eteklerine uzandığını tarihi bulgular da ortaya koyuyor” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Edip Uğur, tutuklanma korkusuyla yurt dışına kaçtığını öne sürdüğü Balıkesir eski
Milletvekili Turhan Çömez'in ‘darbenin Başbakanı' olduğunu iddia etti.
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Türk-Ermeni ilişkileri siyasi olayların gölgesi altında kalırken, Türkiye'ye Ermenistan'dan göçmen akımı sürüyor. Türkiye'ye
gelen ve çoğunluğu kaçak olan göçmenler, ilk başta korkarak geliyor olsalar da sonrasında burada kalmaktan memnun oluyor.
Türkiye'nin en seçkin 5 komando tugayından biri olan Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli birlikler,
bölücübaşı Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 11'inci yıldönümünde PKK'nın ses getirecek eylemler yapacağı istihbaratı üzerine
bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Mazgirt İlçesi'nin dağlık alanlarında PKK'ya karşı düzenlenen operasyona subay,
astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan profesyonel askerler katılıyor.
Dubai'de lüks bir otelde, vücudunda bir yara izi dahi olmadan öldürülen Hamaslı komutanın suikaste nasıl kurban gittiğinin
ayrıntıları ortaya çıkıyor. Suikast timinde Avrupa pasaportları taşıyan 11 kişi vardı. Timin komutanlığını ise sarışın bir kadın
yapıyordu. Hamas komutanına yapılan operasyon Hollywood filmi Ocean's Eleven'ı akla getirdi.
İstanbul'daki IMF toplantılarını protesto gösterilerinde polis helikopterine havai fişek attığı ileri sürülen şüphelinin hakkında 36
yıl, diğer 7 şüphelinin hakkında ise 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Türkiye şimdi de Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi polemiğinin ortasında buldu kendini. Peki ama daha yeterli süre varken bu
tartışma nereden? Ankara'da iktidar partisi ile muhalefet yine, yeniden bir tartışma içine girdi; Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 5
yıl mı, 7 yıl mı görev yapacak?
İKTİDAR PARTİSİ NE DİYOR
- AK Parti, sürenin 7 yıl olduğunda sonuna kadar ısrarlı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan, partinin en yetkin hukukçusu,
Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya kadar tüm AK Parti kurmayları “Gül'ün görev süresi 7 yıldır. Dolayısıyla 28
Ağustos 2014'e kadar Cumhurbaşkanı” açıklamaları yapıyorlar.
MUHALEFET NE İSTİYOR
- Diğer taraftan ise, gerek CHP Lideri Deniz Baykal, gerekse MHP Lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nın 5
yıl olduğunu, sürenin 28 Ağustos 2012'de sona ereceğini savunuyorlar.
Tabii tartışma olunca, Ankara'da senaryolar da hemen konuşulmaya başlanıyor;
Senaryolar, şu soru etrafında şekilleniyor;
AK Parti neden 7 yılda bu kadar ısrarlı?
İşte bu konuda Ankara'da konuşulan senaryolar
SENARYO 1- TAYYİP ERDOĞAN, “GÜÇLENDİRİLMİŞ CUMHURBAŞKANLIĞI” İSTİYORBu konuda en çok konuşulan senaryoya göre, bu ısrarın ardında Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne çıkma isteği
yatıyor. Buna en büyük gerekçe olarak da, Başbakan'ın önümüzdeki genel seçim için yaptığı “bu benim milletvekili adayı olarak
gireceğim son seçim” açıklaması gösteriliyor. Ankara kulislerine göre, Erdoğan Çankaya Köşkü'ne Cumhurbaşkanlığının mevcut
yetki ve sorumlulukları kapsamında çıkmak istemiyor. “Güçlendirilmiş bir Cumhurbaşkanı” olmak istiyor. Bunun için ise,
Anayasa değişikliği lazım. Oysa, mevcut genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi takvimine bakıldığında böyle bir Anayasa
değişikliğine süre kalmıyor; Nasıl mı? İşte takvim; Genel seçimler Temmuz 2011'de yapılacak.
Başbakan Erdoğan seçimin teknik nedenlerle sadece birkaç ay erkene alınabileceğini söyledi. Bu durumda genel seçim tarihi
2011'in bahar ayları oluyor. Seçimin ardından önce TBMM'nin yönetiminin oluşturulması, ardından da hükümetin kurulup, yeni
Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor. Bu süreç nereden bakarsanız bakın, yaklaşık 3 aya denk geliyor. Yani işleyen bir TBMM
ve işleyen bir hükümetin kurulması en iyi ihtimalle 2011'in yaz sonuna ya da sonbahar başına denk geliyor. Şimdi diğer
takvime, yani Cumhurbaşkanlığı seçim takvimine bakalım; Eğer Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi, muhalefetin ısrar ettiği
gibi 5 yıl ise, Cumhurbaşkanlığı seçiminin en geç 2012 Ağustos'unda tamamlanması gerekiyor. Bu da, seçimlerden sonra
kurulacak yeni hükümete, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar en fazla bir yıllık bir süre bırakıyor. Bu bir yıl “net” süre de değil;
Çünkü bu bir yıl içinde, Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin oluşturulması, adayların propagandası için süre sağlanması,
adayların gerekli oyu alamaması halinde, ikinci tur oylama yapılması gibi süreçler yer alacak. Kısacası, takvim o kadar kısıtlı ki,
AK Parti çok yüksek oy bile alsa, “güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı” için Anayasa değişikliği yapacak zamanı kalmayacak.
Oysa, Gül'ün görev süresinin 7 yıl olarak kabul görmesi halinde, 2011 genel seçimlerinden başarıyla çıkacak bir AK Parti
iktidarına 2014 Ağustosuna kadar istediği Anayasa değişikliğini yapacak süre kalıyor.
İKİNCİ SENARYO; AK PARTİ 2011'DE YÜKSEK OY ALAMAZSA
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Senaryonun ikinci kısmı ise şöyle; Ya AK Parti, 2011 genel seçimlerinde beklediği oyu bulamaz, oy oranı düşerse;
Böyle bir durum da, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın önünün kapanacağı konuşuluyor; Senaryo şöyle;
AK Parti 2011 seçimlerinden birinci parti olarak çıksa, az farkla tek başına iktidar olsa bile, 2012'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde karşısında muhalefeti “tek cephe” olarak bulması büyük ihtimal. Malum; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
adaylardan herhangi birinin ilk turda yüzde 50'nin üstüne çıkamaması halinde, ikinci tura gidilecek. İkinci tura da sadece iki
aday katılacak. Aday olması halinde, 2011'de oylarını düşürmüş bir Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde
halkın yüzde 50'sinin oyunu alması zor. Bu durumda, ikinci tur oylama yapılır. Ve bu oylamada da, Erdoğan'ın karşısında kalan
“ikinci en çok oyu alan aday” çıkar. Bu turda “AK Parti karşıtlarının” oyu birleşir, muhalefetin hemen hemen tümünün desteğini
alan bu ikinci aday, kim olursa olsun, Erdoğan'ı geçip Cumhurbaşkanı seçilir. İşte asıl korkulan senaryo da bu; Düşünün;
2011 seçimlerinden AK Parti, az farkla da olsa iktidarı kazanmış. 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise, Ak
Parti'nin desteklediği aday –Erdoğan ya da bir başkası- muhalefetin “tek cephe” gibi davranması sonucunda Çankaya Köşkü'ne
çıkamamış. Çankaya'ya “muhalif” bir isim yerleşmiş. Ve AK parti hükümetinin en küçük bir atama için bile, bu “muhalif”
cumhurbaşkanı'nın onayına ihtiyacı var. Kısacası, Ahmet Necdet Sezer dönemine geri dönüş… Bir sonraki genel seçime kadar,
yani yaklaşık üç yıllık bir Cumhurbaşkanlığı-hükümet çekişme dönemi…
SENARYO 3- AK PARTİ İKTİDARI KAYBEDERSE
Üçüncü senaryo ise, 2011 genel seçimlerinde AK Parti'nin iktidarı kaybetmesi olasılığı üzerine kurulu.
Böyle bir durumda, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2012'de yapılması halinde, muhalefetteki AK Parti'nin Çankaya'ya kendi
adayını göndermesi iyice zorlaşıyor, neredeyse imkansız hale geliyor. Oysa Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 7 yıl olması
halinde, en azından Abdullah Gül'ün, iktidar hangi partiye geçerse geçsin, iki yıl daha Çankaya'da oturması sağlanmış oluyor.
7 YIL GÖREV SÜRESİ AK PARTİ'YE ZAMAN KAZANDIRIYOR
Bu üç senaryoya bakınca, iktidar partisinin 7 yıl konusundaki ısrarını anlamak zor değil.
Her üç senaryoda da, Gül'ün görev süresinin 7 yıl olması, AK Parti'ye zaman kazandıracak.
Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olsa da, olmasa da, AK Parti her ihtimale kendini hazırlamak için en azından 2 yıl
kazanmış olacak.
Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından gelen 34 kişilik gruptan 17'si hakkında, terör örgütü
PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle dava açıldı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Baykal,
gensoru tartışmalarına ilişkin olarak, "Biz tarihe karşı görevimizi yapıyoruz. Yarın bir gün biri 'Hukukun ırzına geçilirken siz ana
muhalefet olarak ne yaptınız' diye sorarsa 'Biz görevimizi yaptık' diye cevap vermek için bunu yapıyoruz" dedi.
ERGENEKON Soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı altında Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in ıslak
imzasının bulunduğu İrtica ile Mücadele Eylem Planı belgesini Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderdi.
İZMİR'de Ergenekon soruşturması “Kafes Eylem Planı” kapsamında Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ve Foça
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Çıkarma Gemileri Komutanı Tuğamiral Mehmet Fatih İlğar özel yetkili cumhuriyet savcılarına ifade verdi.
İzmir'den ilk gelen haberlerde Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tümgeneral Ömer Paç'ın da ifadesinin alındığı bilgisi gelmişti fakat
ilerleyen saatlerde bu haber kaynağından düzeltildi. Tümgeneral Paç'ın ifadesinin alınmadığı bildirildi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli
faiz oranlarını değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada yüzde 6,50, borç vermede ise yüzde 9,00 olarak
uygulanacak.
ERZİNCAN Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal tarafından bugün evinde
ve makamında yaklaşık 6 saat süren aramanın ardından gözaltına alındı. Ergenekon terör örgütüne üye olmak, resmi evrakta
sahtecilik, iftira ve tehdit suçlamalarıyla gözaltına alınan Başsavcı Cihaner, Erzurum Adliyesi'nde götürüldü.
Eskişehir'de eşinden yeni ayrılan ve 9 aylık hamile olan kadın diğer 2 çocuğuna bakabilmek için çalışmak
zorundaydı. Ev ev dolaşarak temizlik ürünleri satıyordu ama... satış yapmak için gittiği bir evin tuvaletinde erkek
bebek dünyaya getirdi. 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan D.S. ve bebeğin sağlık durumlarının iyi
olduğu belirtildi. 
Tek-Gıda İş Sendikası, beklenmedik bir hamleyle Danıştay'ın yolunu tuttu. Sendika, 4-C'ye geçmek için tanınan 1 aylık sürenin
iptali için başvuruyor. İptal gerçekleşirse TEKEL işçilerinin 4-C'ye geçmek için süreleri 4 Mart'ta dolmayacak ve 8 ay ek süre
kazanacak. Hem de asgari ücretin iki katı maaşla.Yani bin 154 lira maaşla…
17

Şubat

2010

Erzincan Başsavcısı Cihaner'in evine ve adliyedeki ofisine yapılan baskın ile dün başlayan olaylar bu sabah
saatlerinde tam bir fırtınaya dönüştü. Bu sabah saatlerinde HSYK'nın Cihaner'i tutuklayan savcılara yönelik kararı
ile başlayan olaylar zinciri;
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutukluluk halinin kaldırılması için başvuruda bulunuldu. Erzincan Başsavcısı
İlhan Cihaner'in tutukluluğuna yapılan itiraz oy birliği ile reddedildi. Mahkeme itirazı görüşürken Cihaner de tek kişilik bir
hücrede tutuluyor. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) Erzincan Cumhuriyet
Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanmasıyla ilgili aldığı kararı Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nda görüştüklerini ve oy birliğiyle
kararın hukuka uygun olduğu sonucuna vardıklarını bildirdi. HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek, bugün aldıklara karara ilişkin yetki
düzenlemesi yapmak üzere çalışma yaptıklarını belirterek, “Çalışma yaptık fakat sonuçlandıramadık. Yarın saat 10.00'da tekrar
toplanacağız” dedi. Beş bakanın ve AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının katıldığı toplantı sonrası Adalet Bakanı Sadullah Ergin bir
açıklama yaptı.
Ergin'in konuşmalarından satır başları:
- HSYKnın 17 şubatt'ta aldığı karara ilişkin, Yargıtay ve Danıştay'ın peşpeşe yaptığı açıklamalarala ilgili daha fazla sessiz
kalamayacağımıztan bu açıklamayı yapıyoruz. HSYK'nın görev ve tanımı Anayasa'da mevcuttur. HSYK'nın böyle bir görev ve
yetkisi yoktur. İdari bir kurul olan HSYK'nın böyle bir karar alması yetki gasbıdır. Yasal dayanaktan yoksundur.
- Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun açıklaması “ihsası rey” dir. Danıştay Başkanı Mustafa Birden'in açıklaması da “yanlışlara
katkı” sağladı.
- HSYK vahim bir müdahalede bulundu. Hiç bir makam, kişi, hakemlere emir veremez, genelge gönderemez, kuralı ihlal
edilmiştir.
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- HSYK'nın aldığı kararlar, bir olayla ilgili başlatılan soruşturma, adil yargılamayı engellemeye yönelik teşübbüsdür.
- Bu şartlar alktında bağımsız bir soruşturma yapmak son derece zorlaşmıştır.
- Yargı reformu en kısa sürede çıkacaktır. Bakanlığımızın her türlü girişimlere karşı uyarıları devam edecektir.
Ergin'in bu sert açıklamasına HSYK başkanvekili Kadir Özbek'ten aynı sertlikte yanıt geldi. Özbek: "Esef verici. Bakan
kamuoyunda yanlış algı yaratmaya çalışıyor" dedi. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, makam odası ve lojmanı dün
6 saat süren aramadan sonra gözaltına alınıp Erzurum’a nakledilmişti. Cihaner sorgusunun ardından bu sabah tutuklandı.
Erzincan Başsavcısı, Erzurum H Tipi Cezaevi'ne konuldu. HSYK, (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) Erzurum özel yetkili
Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal'ın, CMK'nın 250. maddesi
kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Kuş, Gür, Karakullukçu, Yazıcı ve Şanal ile
diğer ilgililer hakkında yasal gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına oy çokluğu ile karar verdi. Yargıtay,
Habur, Erzincan ve Erzurum'daki, adli tahkikatların incelemeye alındığı açıkladı. Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSYK üyesi
Ahmet Kahraman, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tutuklanmasına ilişkin işlemlerin yargısal bir süreç olduğuna
işaret ederek, “Bunlar yargının ilgilendiği konulardır, yargı kendi içerisinde bu süreci değerlendirecektir. Yargının itiraz, temyiz
yolları, hukukun ihlallerine karşı yapılacak başvuruları değerlendirme yöntemleri mevcuttur. Bunların hepsi tamamlanacaktır”
dedi. Ankara yargıda art arda yaşanan gelişmelerle karışmış durumda. Dün Erzincan Başsavcısının tutuklanmasının ardından
bugün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Başsavcıyı tutuklayan hakim ve savcıların özel yetkilerini kaldırdı. Ardından da
haklarında suç duyurusunda bulundu. Şimdi gözler bu hakim ve savcılara soruşturma izni vermekle tek yetkili olan Adalet
Bakanlığı'nda...
3. Ordu Komutanı Org. Berk'i şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağıran özel yetkili savcı görevden alındı. Peki şimdi ne olacak?
Erzurum özel yetkili Başsavcıvekili Tarık Gür ve yardımcılarının HSYK, tarafından görevden alınmasının ardından bu kez gözler
3. Ordu Komutanı Org. Saldıray Berk'le ilgili soruşturmaya çevrildi. Erzurum Başsavcısı ve yardımcılarının HSYK tarafından
yetkilerinin alınmasına hükümet cephesinden ilk tepki Bekir Bozdağ'dan geldi. CNN Türk'ün Ankara Haber Müdürü Hande Fırat'a
konuşan Bozdağ, kararın bir yargı darbesi olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, HSYK'nın Erzurum özel
yetkili Başsavcıvekili Tarık Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal'ın yetkilerini
kaldırmasıyla ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.
- Hukuk çok ciddi yara almıştır. Hukuk kuralları yok farz edilip birileri kendine bir hukuk düzeni kurmak istemiştir.
- Herkes sorumluluğunu bir an önce gözden geçirmelidir. Yargı emniyetteki F tipi yapılanmaya teslim oldu
- HSYK’nın tavrını önemsiyorum ama bu tavrı son iki yıl içinde gösterseydi bu duruma gelinmezdi.
- Maalesef kanunları yok farz eden birileri Türkiye’yi bu noktaya taşımıştır.
- Zamanında bu müdahale olsaydı kanunları uygulamakla mükellef olanlar görevlerini yaparken daha titiz olurlardı.
- Yargı emniyetteki bir yapılanmaya teslim olmuştur.
Adalet Eski Bakanlarından Hikmet Sami Türk, Adalet Bakanlığı’nın konu araştırmak için Erzurum ve Erzincan’a bir ya da birkaç
müfettiş göndermesi gerektiğini söyledi. Türkiye Barolar Birliği, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı’nın gözaltına alınması ve
tutuklanmasının hukuk devletine ve yargı bağımsızlığına “son zamanlarda vurulan darbelerin yeni bir örneği” olduğunu bildirdi.
Yargıtay Ceza Kurulu Onursal Başkanı Osman Şirin çok önemli açıklamalar yaptı. Şirin, “HSYK’nın kararı doğrudur” dedikten
sonra bir de uyarıda bulundu. “Parlamenterler hakimlerimiz kendilerini o başsavcının yerine koyarak düşünsünler. Öyle yorum
yapsınlar.” dedi. Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Sinan Kılıçkaya, “Hukukun belirlediği yöntemler arasında savcının yetkisinin
alınması yoktur. Bu yönüyle bakıldığında HSYK'nın kararı hukuksuzdur” dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'la konutunda görüştü. Görüşmenin ardından Erdoğan,bakanlar, parti yöneticileri ve milletvekilleriyle bir araya
geldi. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan
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Cihaner'in tutuklanmasıyla ilgili aldığı kararı Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nda görüştüklerini ve oy birliğiyle kararın hukuka
uygun olduğu sonucuna vardıklarını bildirdi. Danıştay Başkanı Mustafa Birden, “Danıştayın mahkemelerin bağımsızlığı ve
hakimlik teminatı esasları çerçevesinde anayasal bir kurum olarak görevini yürüten Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
(HSYK) birikimli ve deneyimli yargıçlarına güveninin tam olduğunu” bildirdi.
Hükümetten yargı krizi ile ilgili çok ağır bir açıklama geliyor.
Şu saatlerde Ankara kulislerinde HSYK'nın kararına ve Yargıtay'ın onayına karşı Hükümetin çok sert bir açıklama yapması haberi
konuşuluyor.
Saat 12.00'de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, basın toplantısı düzenleyecek. Bu kulise göre, Arınç'ın toplantıda şu tepkiye
göstermesi bekleniyor :
" Başta HSYK ve Yargıtay olmak üzere Erzurum Cumhuriyet Başsavcısının soruşturmasının engellenmesi, yargıya ve
demokrasiye açık ve doğrudan bir müdaheledir. Kabul edilemez"
Bu bilgilerden sonra Ankara kulislerine şu soru düştü:
"Hükümet HSYK'ya karşı suç işlediklerine yönelik, bir savaş açabilir mi?"
Ankara'nın kulislerinden sorulan en keskin soru bu.
HSYK'nın, CMK'nın 250. maddesi kapsamındaki yetkilerinin kaldırılmasına karar verdiği Erzurum özel yetkili Başsavcıvekili Tarık
Gür, Cumhuriyet savcıları Rasim Karakullukçu, Mehmet Yazıcı ve Osman Şanal'ın yerine yeni yetkilendirme için çalıştıkları
öğrenildi.
Bu habere en çok İsrail üzülecek çünkü İsrail, Lübnan ve Gazze'de kullandığı misket bombasını artık kullanamayacak. Birleşmiş
Milletler (BM), Burkina Faso ve Moldova'nın da sivillere oluşturduğu tehlike nedeniyle eleştirilen misket bombalarının
kullanılmasını yasaklayan uluslararası konvansiyona onay verdiğini açıkladı.
DONANMA Komutanlığı'nın Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ndeki Deniz Üssü'nden 27 Eylül'de Somalili deniz korsanlarına karşı
mücadele için 4.5 ay Aden Körfezi'nde görev yapan ‘TCG Gökova' fırkateyni, bugün döndü. Gölcük Deniz Üssü'ndeki Poyraz
Rıhtımı'nda düzenlenen karşılama töreninde gemi personeli ile aileleri arasında duygusal anlar yaşandı.
Maaşlarına zam yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi istemiyle bir ayı aşkın süredir iş bırakma eylemi yapan
Marmaray projesinde çalışan bir grup işçi, basın açıklamasının ardından oturma eylemi yaptı.
Diyarbakır'da “uyuşturucu nakletme” suçundan yargılanan, aralarında 1 astsubay ile 1 uzman çavuşun bulunduğu 4 kişi hapis
cezasına çarptırıldı.
Tekel işçileri açlık grevine son verme kararı aldı.
İran, Türkiye'nin başta nükleer kriz olmak üzere bölgesel sorunların çözümünde oynadığı rolü olumlu karşıladıklarını ifade etti.
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Avrupa Birliği'nin (AB), Yunanistan'a yardım için alınacak önlemleri tartıştığı bu dönemde, asıl sorunun İspanya gibi büyük
ekonomilerin benzer duruma düşmesiyle yaşanacağı belirtiliyor.
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, YÖK'ün farklı katsayı kararının yürütmesinin durdurulmasına yapılan itirazı reddetti.
Yargıtay ve Danıştay üyeleri destek olmak için HSYK'yı ziyaret etti.
UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Galatasaray deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve İstanbul'daki maç öncesi
büyük avantaj yakaladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erzincan Başsavcısı Cihaner'in tutuklanmasının ardından yargıda yaşanan kriz ve tartışmaların
üzüntü verici olduğunu ifade ederek, “Bu bir fasit dairedir, kısır bir döngüdür. Bundan Türkiye'nin süratli bir şekilde çıkması
gerekir. Bunun için yapılması gereken şey de gayet açıktır; çok süratli bir yargı reformu yapmak gerekir. Yargı reformu
yapılırken bu çıkmaz sokak ya da kısır döngü daha derinleştirici bir şekilde olmamalıdır” dedi.
Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, bir an önce yargı ile ilgili tartışmaların bitmesi
gerektiğini söyledi.
Diyarbakır Özel Yetkili 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Eskişehir Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep Gençoğlu'nun
tutuklanmasına yapılan itirazı reddetti, Albay Gençoğlu'nun tutukluluk hali devam edecek.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TEDAŞ) bağlı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık
görüşmesinde en yüksek teklifi 940 milyon dolar ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. verdi.
Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan cezaevi çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazan, ‘Cemaat
soruşturmasına Başbakan Yardımcısı telefonla arayarak müdahale etti' dedi.
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Sonunda bu da oldu. Birçok komutanın ardından Genelkurmay Başkanının da ses kaydı dolaşıma çıktı. Kritik Milli Güvenlik
Kurulu toplantısına saatler kala Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un bir ses kaydı internette yayına verildi. Yargıhükümet-TSK eksenindeki gerilimin ana gündem maddesi olması beklenen toplantı başlarken basına sızan ses kaydında
birbirinden ilginç anekdotlar bulunuyor. Arınç'a suikast iddiasıyla suçlanan subayların ofislerinde yapılan ‘Kozmik arama'ya
dikkati çeken Başbuğ ilginç değerlendirmeler yapıyor. Ancak ses kaydının kimler tarafından alındığı ve internete nasıl servis
edildiği hala merak konusu…
Genelkurmay Başkanlığı, bazı internet sitelerinde yer alan haberlerdeki ses kaydının yapılan ilk incelemeye göre, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un yurt dışında askeri personele yaptığı bir konuşmadan yararlanılarak düzenlendiğinin
anlaşıldığını bildirdi.
TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, Meclis'in üç giriş kapısının askerler yerine polisler tarafından korunması kararını yarın
akşam uygulamaya koyacak. Askerlerin nöbet tuttuğu kulübelere de polisler yerleştirilecek, yarın akşamdan itibarin Meclis'i 24
saat polis koruyacak. Bu arada Meclis'te polis kadroları da arttı. Meclis'te bir süredir, polislere bu yönde eğitim verildi.
Derleyenin notu: AKP (…)
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'nın verdiği kararı “tamamen
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hukuka uygun” olarak değerlendirdi. Savaş, Erzurum Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal'ın tebligat kendisine ulaşmadan,
Ergenekon'la ilgili soruşturma dosyalarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesiyle ilgili olarak ise “Kararı gazetede
okuyup hemen Zekeriya Öz'e göndermiş. Bu kötü niyetin göstergesidir. Adalet Bakanlığı savcısına güveniyorsa eğer soruşturma
izni versin” dedi.
Tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Recep
Gençoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların, bugün İstanbul'a gönderilmeyeceği öğrenildi.
TUTUKLANAN Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, müvekkilinin dosyasının gönderildiği Beşiktaş'taki
İstanbul Adliyesi'ne geldi. Dosyanın kaçırıldığını ileri süren Turgut Kazan, özel yetkisi HSYK tarafından alınan Erzurum Savcısı
Osman Şanal için “Militan” dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu
“BB”ye yükseltti.
İkinci Ergenekon davasında tutuklu sanık polis memuru Kenan Temur tahliye edildi. Temur daha önce Zekeriya Öz ve ailesinin
korumalığını yapmıştı.
Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yayınlanan bildiride ülkenin bütünlüğünü, huzur ve güvenliği hedef alan terörle
mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği, vatandaşların da çağdaş demokrasi ve hukuk ilkeleri temelinde kardeşlik
olgusunu daha da pekiştirecek bir tavır sergileyeceklerine olan inancın teyit edildiği vurgulandı.
sonrasında yaşanan olaylar gündemi sarsmaya devam ediyor. Yeni iddiaya göre bakanlık Cihaner'i tutuklatan savcıları görevden
alma kararını Erzurum'a geç iletti. Savcılar da bu zaman aralığında ellerindeki dosyaları Ergenekon savcılarına ulaştırdı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, hükümet ile yargı arasındaki krizle ilgili suskunluğunu bozdu ve bu noktadan sonra erken çözümden
başka önerecek bir yolun olmadığını belirtti.
Bahçeli açıklamasında, bu dönemi fetret devrine benzetirken, milletin ve devletin 'bunalım ve buhran' halini 'Kriz, Kargaşa,
Kaos, Korku, Kutuplaşma, Kavga, ve Karanlık' dan oluşan “7-K”lı tahribat zinciri olarak tanımladı. Bahçeli ayrıca, yargının,
yasama ve yürütmeni sorgulamasının da hatalı olduğunu söyledi.
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ANKARA'da, TÜRK- İŞ, DİSK, KAMU- SEN ve KESK'in öncülüğünde, Tekel işçilerine destek vermek için düzenlenen eyleme
yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Sanatçılar Tarık Akan, Rutkay Aziz ve Nedim Saban'ın da katıldığı eylemde AK Parti protesto edildi.
Erzurum Özel Yetkili 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 Şubat günü tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavısı İlhan
Cihaner'in İstanbul'daki Ergenekon savcılarına gönderilen dosyasına, makamında ve evindeki aramalarda el konulan 400 kiloluk
delil eklendi. Yaklaşık yarım tonluk dosya ve delillerin bulunduğu kargo, 18 Şubat sabahı uçakla İstanbul'a gönderildi.
AK Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik, her tarafta, yerin altından silahlar ve darbe planları fışkırdığını belirterek, “Bunları
yapanlar sizin vergilerinizle görev yapan ve esas görevi milletin hukukunu, rejimi, demokrasiyi, milletin değerlerini müdafaa
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etmek, devleti korumak olan kişiler” dedi.
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yargı
reformunun gündeme getirilmesinin ‘siyasi iktidara destek' niteliğinde olduğunu söyledi.
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in
tutuklanmasının ardından yapılan tüm işlemlerin sakat olduğunu söyledi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, “Biz bu Anayasa'nın önemli bir sorun teşkil ettiğine inanıyoruz” dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, ''Şimdi biz onları fişliyoruz. 40 sene onlar bu halka yaptı,
inşallah sıra bizde. Yapmaya çalıştığımız bu'' dedi.
Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'de siyaset yolunun herkese açık olduğunu belirterek, "Siyaset yapmak isteyenler eğer
siyasete engel bir durumu, konumu varsa ondan kurtulur, istifa eder. Girer bir siyasi partiye orada siyaset yapar. Hem bu
makamda oturacağım hem de siyaset yapacağım, millet iradesine müdahale edeceğim derseniz orada tarafsazlık diye bir şey
olmaz" dedi.
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, “Birazcık tökezlersek bu Ergenekoncular falan çok kötü intikam alır. Bu
memlekette kim başı örtülü, kim namaz kılıyor ve oruç tutuyorsa hepsini fişlemişler. Şimdi biz onları fişliyoruz” sözlerinin büyük
yankı uyandırmasının ardından bugün düzeltme yaptı. Doğan, ‘fişliyoruz' sözünü ‘deşifre' ediyoruz diye düzeltti.
CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın “40 yıldır onlar bizi fişledi, şimdi de biz onları
fişliyoruz” sözleri nedeniyle partiden ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Özyürek, “Başbakan derhal, Avni Doğan'la ilgili disiplin
hükümlerini uygulayıp gerekli cezayı vermezse, insanları fişlediklerini kendisi de kabul etmiş olur” dedi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in, haklarında açtığı soruşturma nedeniyle tutuklanmasına neden olan İsmailağa
Cemaati'nin kurmayları arasında Ergenekon kavgası başladı. Derleyenin notu: Bu ve bunun gibi zibidilerin desteklediği AKP ülke
yönetmeye çalışıyor…
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İl başkanlığı'nın toplantısında konuştu.
Arınç, Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal'ın Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Erzincan Adliyesi'ndeki
makam odasında yaptğı aramanın medyada "adliyeye baskın" şeklinde yer almasına da "Adliye basıldı diyorlar. Böyle baskın mı
olur. Tuuu size" şeklinde değerlendirdi. Derleyenin notu: Mahalle karısı!

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde 5 dönüm buğday tarlasının 2 dönümlük bölümünde oluşan 10 metre derinliğindeki obruklar
görenleri şaşkına çevirdi. Yörede oturanlar bu obrukların ilçede etkili olan yağmur yağışından kaynaklandığını öne sürdü.
ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde borçlu olduğu tefecilerin, borcuna karşılık 13 yaşındaki kızını istediği iddia edilen kamyon şoförü 33
yaşındaki Musa Berivan, evinde kendisini asarak yaşamına son verdi. 
İngiliz Sunday Times gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas liderlerinden Mahmud el Mabhuh'un
öldürülmesiyle ilgili İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD'a yetki verdiğini iddia etti.
ESKİŞEHİR'de bir evde sobadan çıkan yangında 47 yaşındaki Ali İhsan Balaban, eşi 43 yaşındaki Nuray Balaban ve kızı 18
yaşındaki Nuray Balaban dumandan zehirlenerek öldü.
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Muammer Yıldız atandı.
Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, benzinde, elektrikte ve doğal gazda olduğu gibi, internet erişim
ücretinde de Avrupa'nın en pahalı kullanıcının Türkiye olduğunu öne sürdü.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Rize İl Başkanlığı'nca İstanbul'da düzenlenen kaynaşma yemeğindeki konuştu.
Başbakan Erdoğan konuşmasında, "Kimi kurumlar yetkilerini aşarak hukuku zorluyor, hukukun tarafsızlığını zorlayacak
yorumlar yapıyorlar. Siyasi bir dil kullanıyorlar. Eğer siyaseti çok seviyorsanız hodri meydan çıkın ortaya. Bu konuda bir yasak
yok" dedi.
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Türkiye bugün Balyoz Darbe Planı operasyonuyla uyandı. Operasyon için sabahın erken saatlerinde İstanbul Başsavcılığı'nın
talimatıyla düğmeye basıldı. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı

845

Özden Örnek ve Eski 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun'un da aralarında bulunduğu, 17 emekli general, 4 muvazzaf
amiral, 27 subay ve bir astsubay gözaltına alındı. Son olarak emekli 1. Ordu komutanı Çetin Doğan akşam saatlerinde gözaltına
alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 'Balyoz darbe planı' iddiaları üzerine yapılan arama ve gözaltılar nedeniyle yarın
gerçekleştireceği Mısır ziyaretini erteledi.
“Balyoz Güvenlik Harekatı Planı” iddialarına ilişkin Mehmetçik Vakfı'nın İstanbul Temsilciliğinde yapılan aramalar tamamlandı.
Arama sürerken vakıf binası önüne gelen bir araçtan askeri marş çalınarak aramalar protesto edildi. Vakfın önünde toplanan
vatandaşlar da aramalara tepki gösterdi.
BALYOZ Güvenlik Harekat Planı'na ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumuriyet savcıları Mehmet Berk, Bilal Bayraktar ve
Ali Haydar'a güvenlik nedeniyle emniyet tarafından koruma polisi atandı. Berk, Bayraktar ve Haydar'ın Balyoz Güvenlik Harekat
Planı soruşturmasından önce koruma polisleri yoktu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Balyoz Güvenlik Harekat Planına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında emekli
generallerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına aldı. Konuyla ilgili Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Star TV ana
haber bültenine canlı bağlandı Baykal, gözaltıları değerlendirirken, “Türkiye'de artık yargı organlarının, savcıların, ötesinde, bu
tip süreçleri, hazırlayan, planlayan, karargahların bulunduğu ve onların telkinleri doğrultusunda böyle adımların atıldığı kanaati,
çok yaygınlaşmaktadır” diye konuştu. Yürütülen soruşturma ilgili Deniz Baykal şunları söyledi:
“Türkiye her gün, hepimizi şaşırtan bir sürecin içinden geçiyor. Türkiye'de sanki bir darbe yapıldı, hukuk üstünde bir grup

846

iktidarı ele geçirdi ve ülkenin kurumlarını allak bullak eden bir uygulamaya başladı, böyle bir izlenim alıyorum.
Maalesef Türkiye'de bir süredir hukuka olan güven, ciddi şekilde sarsılmıştır. Bu sarsılmanın altında böyle uygulamaların yattığı
açıktır. Türkiye'de maalesef tanık oluyoruz, bir takım insanlar için istenmeyen bazı insanlar için suçlar icat ediliyor.
O suçlarla ilgili olarak, imzasız ihbar mektupları tanzim ediliyor. Gizli tanıklar araya giriyor, ortada müthiş suçlamalar, dudak
uçuklatan iddialar uçuşuyor, ama bu sürece girişimizin bir yılı aşan bir mazisi var. Ama bugüne kadar bir tek somut karar
bağlanmış, yetkili mercilerin hukuki irdelemesini tamamlayarak, yargı sürecinin tamamlamış olduğu tek bir olaya bile
rastlayamıyoruz. Böyle bir garip dönemin içinden geçiyoruz.
İlk kez yabancı gözlemcilerde Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili, kaygı ifade eden değerlendirmeler yapmaya başladılar. Bugün
Avrupa Birliği pek umursamazdı böyle olayları, ama gözaltına alma olaylarını tedirginlikle izlediğini ifade etme ihtiyacını hissetti.
Elbette öyle olacak normal bir demokratik sistemde, bir hukuk devletinde birdenbire, bir gün, aniden, düzinelerle Türkiye'nin
önde gelen isimlerini, gözaltına alınmasını gerektiren, gerekçeler eğer var ise, bunun toplumu tatmin edecek şekilde
paylaşılmasına ihtiyaç vardır.
Afaki iddialar, yuvarlak sözler, bu uygulamaları haklı kılmaya artık yetmiyor. Elbette hukuka saygılıyız, elbette ortada ciddi bir
olay varsa gereği yerine getirilmelidir, ama kısa bir süre önce bu toplumun sayılan, sevilen, büyük sorumluluk üstlenmiş
insanlar. Önemli bir kısmı görevini tamamlamış, silahlı kuvvetlerin en üst yöneticileri, emekliye ayrılmışlar, şimdi darbe
iddiasıyla suçlanıyorlar. Emekliyken mi darbe yapacaklar? Hayır, daha önce darbe planladılar, o darbenin mi hesabını sormaya
kalkıyoruz? Yani aradan bunca yıl geçmiş. Toplum dönüştürülmek isteniyor. Bu uygulamaların, nasıl bir manzarayı ortaya
koyacağını hep beraber yaşayıp göreceğiz.
Türkiye'de artık yargı organlarının, savcıların, ötesinde, bu tip süreçleri, hazırlayan planlayan, karargahların bulunduğu, ve
onların telkinleri doğrultusunda, böyle adımların atıldığı kanaati, çok yaygınlaşmaktadır. Kolluk güçleri, adli sorumlulukları
üstlenmeye başlamışlardır. Bu bir demokratik süreç değildir, bir hukuk süreci değildir. Kaygıyla izlenmesi gereken bir süreçtir.”
Dün, “Eğer siyaseti çok seviyorsanız hodri meydan, çıkın meydana. Niye çekiniyorsunuz?” diye konuşan Başbakan Erdoğan'a
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'den bugün cevap geldi. Gerçeker, “Bizim siyasetle ilgimiz yok, olamaz da... Siyasetin de
yargının işine karışmaması gerekir” dedi.
Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner' in İstanbul'a gönderilen dosyası yetkisizlik kararıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na
gönderildi. Yani Ergenekon Savcısı, dosyayı kabul etmedi ve dosyayı geri gönderdi. Cihaner'in dosyası Erzurum Cumhuriyet
Başsavcılığı'na teslim edildi.
Başbakan Erdoğan'a İspanya'daki ödül töreninde ayakkabı fırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Gül, Danıştay ve Yargıtay başkanlarını köşke davet etti.

Yemen'de henüz 10 yaşındayken evlendirilen küçük kız çocuğu, gerdek gecesi dehşetini şöyle anlatı:
"Yere bir çarşaf serdi, beni üzerine yatırdı. O şeyden sonra kanama oldu. O günden beri o adamı ölümün
kendisi olarak görüyorum."
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Balyoz Darbe Planı soruşturması kapsamında adliyeye getirilen 12 kişiden 2'si muvazzaf subay 7 kişi tutuklanmaları istemi ile
mahkemeye sevk edildi.
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Genelkurmay Başkanlığı, yürütülen Balyoz soruşturması ile ilgili olarak internet sitesinden bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında ortaya çıkan ciddi durumu değerlendirmek
üzere, bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bütün Orgeneral ve Oramirallerin katılımı
ile bir toplantı icra edilmiştir."
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin grup toplantısında emekli kuvvet komutanlarının gözaltına alınmasını eleştirdi ve
''Eğer sabah 4'te kapınız çaldığında 'sütçüdür' diyebiliyorsanız demokrasi vardır. Ama 'eyvah geldiler' diyorsanız, korku sizin
ruhunuza işlemişse, işte o ülke demokratik bir ülke olmaktan çıkmış demektir'' dedi.
AK Parti Grup Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş hakkında
inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.
'Balyoz Harekat Planı' soruşturması kapsamında emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın evine arama yapılacağı haberini henüz arama
başlamadan önce duyuran TRT, tepkiler üzerine açıklama yaptı. TRT'nin evde arama yapılmadan haberi geçmesi tepkilere
neden oldu. Bu bilgiyi nasıl aldığı ve daha arama yapılmadan bunu duyurmasına gelen tepkiler üzerine, TRT Genel
Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “TRT'nin bu tutuklama haberlerini herkesten önce vermesini garipseyenler, artniyetli
olarak yorumlar yapmış ve kamuoyunu yanıltmıştır” denildi. TRT'nin açıklamasında da bir kelime kafaları bulandırdı.
Açıklamada "Gözaltı" yerine "tutuklama" yazılması, "acaba Çetin Doğan'ın tutuklanacağını da mı önceden haber aldı"
yorumlarına yol açtı. TRT'nin haberi gözaltı olmadan bildirmesi akıllara Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu vakasını getirdi.
TRT o zaman da Başsavcının evinin basıldığını ve arandığını ortaya atmıştı. Bu haber ancak 3 saat sonra gerçekleşmişti.
TRT; Profesör Erol Manisalı'nın gözaltı haberini de polisler daha eve gitmeden önce vermişti.TRT'nin tutuklama haberlerini
herkesten önce vermesini garipseyenlerin, art niyetli olarak yorumlar yaptığı belirtilen açıklamada, “Uzman muhabir anlayışıyla
çalışan ve Türkiye'nin haber olması muhtemel tüm noktalarına ulaşan TRT Haber Dairesi Başkanlığı, Balyoz Planı haberlerini
rakiplerinden iki saat önce duyurarak, habercilik başarısına imza atmıştır” denildi.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında olması nedeniyle vekalet
görevinin kendisinde olduğunu belirterek, “Dün bir gazetede de gündeme gelen 'işaret ve parola' konusu olmak üzere, bir
değerlendirme yapma ihtiyacı çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı ile görüşme yapılmıştır. Bunun dışındaki tüm bilgiler
yakıştırmadır ve doğru değildir” dedi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'deki maden ocağında, grizu patladı. 17 kişi öldü.
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, 10 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkan Aylin Duruoğlu'nun tahliyesini talep etti. Mahkeme
tahliye talebini değerlendirmek için 1 saatlik ara veren mahkeme heyeti Aylin Duruoğlu'nun tahliyesi yönünde karar verdi.
DEVRİMCİ Karargah örgütüne üye olduğu gerekçesi ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Vatan Gazetesi İnternet
Sitesi Genel Yayın Yönetmesi Aylin Duruoğlu'nda aralarında bulunduğu 10 kişi tahliye edildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iş adamları, akademisyenler ve sanatçıların 5 yıl içinde çok girişli vize verilmesine ilişkin
İspanya ile mutabakata varıldığını açıkladı.
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1925 yılından bu yana Beyoğlu'nun simgesi haline gelen tarihi Alkazar Sineması kapanıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Genelkurmay Karargahı'nda dün yapılan ve Orgeneral İlker Başbuğ'un
orgeneral ve oramirallerle yaptığı toplantı için ''Hangi toplantı menfi etki edecekse tarih önünde sorumlu olacak'' dedi.
Genelkurmay 18.55'te açıklama yaptı: ''İstanbul'daki soruşturma kapsamında ortaya çıkan 'ciddi durumu' değerlendirmek
üzere, TSK'da görevli bütün orgeneral ve oramirallerin katılımı ile bir toplantı icra edilmiştir.''
Tutuklama olaylarının AK Parti ile ordu ve yargı arasındaki gerilimin arttığı bir döneme denk geldiğini vurgulayan yabancı basın
organları, Avrupa Birliği reform süreciyle ordunun gücü azalmamış olsa Türkiye'de böyle durumların yaşanmasının söz konusu
bile olamayacağını savundu.
REUTERS: Eski kuvvet komutanları gözaltına alındı En büyük Avrupa Birliği üyelerinden biri olan Türkiye’de, laik silahlı
kuvvetler üzerine yapılan saldırı, iktidardaki Ak Parti ve ordu arasındaki gerginliği daha da artırdı. Ordu geçtiğimiz yıl pek çok
kez darbe iddialarıyla gündeme gelmişti.
AGENCE FRANCE PRESSE: Emekli generaller darbe iddiasıyla gözaltına alındı Üç emekli generalin tutuklanması yasaklanan
İslamcı hareketin ılımlı mirasçısı Ak Parti ile laik rakipleri arasında artan gerginlikle aynı döneme denk geldi. Tutuklanan
generallerin isimleri Ocak ayında Taraf Gazetesi’nde yayımlanan darbe iddialarıyla bağlantılandırılıyordu.
THE ASSOCIATED PRESS: 14 üst düzey subay darbe iddialarıyla tutuklandı Avrupa Birliği adayı Türkiye’de polisin üst düzey
generalleri tutuklaması laik elitlerle hükümet arasındaki iktidar mücadelesini ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta bir tarikatın üzerine
gidilmesi emrini veren bir savcının tutuklanmasıyla ülkede gerginlik yeni bir boyuta ulaşmıştı.
DIE WELT: Darbe şüphesi- Polis eski generalleri gözaltına aldı Türkiye'de şimdiki hükümete karşı darbe planı yapmakla suçlanan
14 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski hava ve deniz kuvvetleri komutanları da bulunuyor. Gözaltına alınan
14 askerden 7'si şu anda aktif olarak görev yapıyor 7'si ise emekli.tuklanmasıyla ülkede gerginlik yeni bir boyuta ulaşmıştı.
NEW YORK TIMES: Laik silahlı kuvvetlere karşı bugüne kadar girişilen operasyonların en büyüklerinden biri Son operasyon,
hükümetle yargı arasındaki çatışmadan dolayı tırmanan siyasi bir kriz endişelerini daha da artırdı. AB üyesi olmayı bekleyen
NATO üyesi Türkiye, kökeni siyasi İslam’a uzanan Ak Parti ile ordu ve yargı içinde kümelenen muhafazakar, ulusalcı laikler
arasında uzun zamandır yaşanan iktidar mücadelesine kilitlenip kaldı. 1960’tan beri dört hükümet deviren orduda karşı girişilen
göz altıların daha önce düşünülmesi bile mümkün değildi.
FORBES: Son gözaltılar hükümetin orduya karşı inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığının bir göstergesi
Son gözaltılar hükümetin 1960’tan beri dört iktidar deviren ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğu’nun
küllerinden laik cumhuriyeti kurduğu günden beri etkili olan orduya karşı inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığının bir göstergesi
olarak yorumlanıyor. Güçlü seçmen desteğinin yanı sıra Avrupa Birliği’nin desteğini de arkasına alan Başbakan Tayyip Erdoğan
ordunun gücünü zayıflattı ve generalleri daha da dizginleyeceğini işaretlerini verdi.
Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne bağlı Odaköy'deki kömür ocağında acı üstüne acı yaşandı... 2006 yılındaki patlamada 16 kişi
hayatını kaybederken dün meydana gelen grizu patlamasında da 13 işçi hayatını kaybetti. Dünkü patlamada ölen maden
mühendisi 33 yaşındaki Özgür Seçkin'in cenazesi, uygun araç bulunamayınca, memleketi olan Denizli'nin Serinhisar İlçesi'ne
station model taksinin bagajında getirildi. Anne Güldane Piliç 'Aslan oğlumu yaktılar. Yüzündeki kömür karalarını silemedim
oğlum' diyerek sitem etti...
Sakarya Üniversitesi'nde görevli Ergenekon davası sanığı Prof. Dr. Gürses, 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra bugün ders başı yaptı.
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Yargı, ordu ve hükümet arasındaki gerilimin en üst noktaya çıktığı günlerde "AK Parti hakkında kapatma davası açılacağı"
iddialarına en üst makamdan cevap geldi. Yargıtay Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, “AK Parti hakkında soruşturma
aşamasına geçildiği söylenemez” dedi. Yalçınkaya'nın bu açıklamasına AK Parti'den cevap ise gecikmedi. TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı, AK Partili Burhan Kuzu, "Toplanan kağıt parçalarıyla dava açılırsa Türkiye'ye yazık olur" dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Çankaya
Köşkü'nde saat 11.00'de görüşecek.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, domuz gribinin Türkiye'de artık tamamen yavaşladığını, salgının yatıştığını bildirdi.
Şırnak Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde belediye işçilerine yüzde 10 zam
yapıldı. Sözleşmeyle, 8 Mart, 21 Mart, 1 Mayıs ve 1 Eylül günleri de tatil edildi. Şırnak Belediyesi'nde çalışan 170 işçiyi kapsayan
toplu iş sözleşmesi, BDP'li Şırnak Belediye Başkanı Ramazan Uysal ile Genel İş Sendikası Mardin-Siirt Şube Başkanı Mahmut
Timurtaş arasında imzalandı. Sözleşmede, 2010 yılı için işçilerin ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı. Ayrıca sözleşmeyle işçilere 8
Mart Dünya Kadınlar Günü, 21 Mart Nevruz kutlamaları, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü tatil edildi.
Çanakkale, İzmir, Muğla ile Antalya'nın doğu ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin erken genel seçim önerisindeki ısrarını tekrarladığını bildirerek, “Bütün şiddetiyle
hissedilen siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bunalımdan kurtulmanın, çatışmadan, kavgadan uzak bir yeni dönemin
kapılarının açılmasının yegane yolu, seçime başvurmak ve tek seçeneği millet iradesinin acilen tazelenmesidir” dedi.
Balıkesir'de grizu patlaması sonucu 13 işçinin hayatını kaybettiği maden işletmenin sahibi ,2 ortağı ve 1 mühendis tutuklandı.
Siyasi arenada yaşanan gerginlik piyasaları sert bir şekilde vurdu. Borsa yüzde 3.42 değer kaybı ile 49 bin 659 puana indi.
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Amirallere suikast planıyla suçlanan teğmenlerin evlerinde ele geçirilen uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin yanı sıra bazı
fotoğraflar da şaşkınlık yarattı. Eski bir kadın yüzbaşıya ait fotoğrafların ise sırrı çözülemedi.
Cem Uzan'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın,”suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak”,”resmi belgede
sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “rüşvet vermek” suçlarından cezalandırılması istendi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun 24-25 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından, TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Ümit Boyner konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye'nin verimsiz siyasi tartışmalar içerisinde olduğuna işaret
eden Boyner, istikamete ulaşma konusunda sarih bir yol haritasının bulunmadığını belirtti. Boyner, "toplumun çeşitli
kademelerine yansımış olan kamplaşmanın ve verimsiz kavga ortamının şeffaflıkla, somut programlarla ve daha fazla
konuşmakla aşılacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Habur'da teslim olan PKK'lılarla ilgili hakkında gensoru önergesi verilen İçişleri Bakanı Atalay'la ilgili oturum, şok bir iddia ile
sarsıldı. BDP'li Sakık, CHP'nin kendilerinden aday göstermek için 20 militan istediğini açıkladı.
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Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın dün yaptığı konuşmayı değerlendirirken, “Biz o
duyarlılık içinde hareket ediyoruz. Bizim bu konulara ilişkin 'falso' anlamına gelecek bir eksikliğimiz olduğunu söylemek pek
mümkün değil” dedi. Kılıç, ''Kendi yandaşlarına, inancına ya da ideolojisine daha iyi servis yapabilmek için yargı bağımsızlığının
arkasına saklanmak, hukuk ahlakının kabul etmeyeceği bir büyük onursuzluktur. Devlet gücünü kullanan kim olursa olsun,
hukuk dışına çıktığında hesap vermek zorunda olduğunu bilmelidir'' demişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş'u, yazılı ve
görsel basında çıkan açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan Ergenekon
davası ile ilgili olarak, "Eğer biz birazcık tökezlersek bu Ergenekoncular falan bu defa çok kötü intikam alır, halktan. Bu
memlekette kimin kızının başı örtülü, hepsini fişlemişler. Kimin çocuğu İmam Hatip'e gidiyor hepsini fişlemişler. Kim
muhafazakar, kim ramazanda oruç tutuyor hepsini fişlemişler. Eee şimdi biz onları fişliyoruz. 40 sene onlar bu halka yaptı,
inşallah sıra bizde. Yapmaya çalıştığımız bu arkadaşlar" demişti. Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş da, partisinin Çorum
Merkez İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada hükümeti eleştirenlere yüklenirken, “Bu insanın kanı bu ülkenin kanı mıdır. Ben
sorarım... Tahlile göndermek lazım bence. Ve bu kanı bozuk insanlar hayatın her yöresinde olabilirler” diye konuşmuştu. AK
Parti Grup Yönetim Kurulu da iki milletvekilini Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.
Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 'Balyoz darbe planı' iddiası soruşturması kapsamında emekli
komutanların gözaltına alınmasını değerlendirdi. Büyükanıt, ''Asker ne kadar hukuku bilmeliyse bir hukukçu da terörü bilmelidir''
dedi. Büyükanıt'a ''Bir sabah sizi de almaya gelseler ne yaparsınız?'' diye soruldu. Büyükanıt bu soruya ''Sizi almaya gelseler ne
yaparsınız? Siz ne yaparsınız ben de aynısını yaparım'' diye cevap verdi.
7 muvazzaf ve 1 emekli subay tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Demokratik açılıma jest için PKK'lıların Habur'dan girişi sırasında yaşananlar için Beşir Atalay hakkında verilen gensoru önergesi
reddedildi.
Darbe iddiaları ve yargı krizinin ardından yaşanan gerginlik üzerine devletin zirvesi bugün Çankaya'da bir araya geldi. Başbakan
Erdoğan ve Org. Başbuğ'un kritik zirvenin yapıldığı Çankaya Köşkü'ne 'Bond' çantalarla gelmeleri dikkati çekti. Zirvenin
ardından ise yazılı bir açıklama yapılarak tüm kurumlara sorumluluk bilinciyle hareket etme çağrısı yapıldı. Açıklamadaki en
dikkat çekici nokta ise çözüm vurgusu oldu....
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun ve
eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan
emekli Org. Fırtına 'Balyoz planı yanlış anlaşıldı. Hukuki yanlışlıkları gidermek için buradaydım. Şimdi aranızdayım' dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve emekli Oramiral Özden Örnek'in
serbest bırakılmasına ilişkin, “Aralık ayında yine ifadelerini alıp serbest bırakmıştık. Delilleri karartma teşebbüslerine
rastlamadık. Dolayısıyla 2-3 ay önce serbest bıraktığımız halde adreslerini terk etmedikleri için bu gerekçeyle tekrar
kaçmayacakları düşüncesiyle serbest bıraktık” dedi.
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından Japon Kızılhaçı tarafından depremzedelerin rehabilitasyonu amacıyla inşasına
başlanan ve 2003 yılında tamamlanan, ancak hiç kullanılmayan 250 yataklı “Ruh Sağlığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi”nin,
talan edildiği bildirildi.
Forbes Türkiye'nin, “En Zengin 100 Türk” listesinde Hüsnü Özyeğin, 3 milyar dolarlık servetiyle “en zengin Türk” unvanını
korurken, listede ikinci sırada Mehmet Emin Karamehmet 2,9 milyar dolarlık, üçüncü sırada Şarık Tara 2,6 milyar dolarlık
servetiyle yer aldı. EN VARLIKLI VAKIFLAR Forbes 100'deki isimlere ait vakıfların en varlıklısı Vehbi Koç Vakfı iken, Koç Holding
ve şirketlerindeki hisselerinin toplam değeri 657 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. 2009 yılında kurulan Ahmet Nezahat
Keleşoğlu Vakfının, Selçuk Ecza Holding ve Selçuk Ecza'daki hisselerinin değeri 500 milyon dolar. Hacı Ömer Sabancı Vakfının,
Akbank ve Sabancı Holdingteki hisselerinin toplam değeri ise 436 milyon dolar.
SIRA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

İSMİ
Hüsnü Özyeğin
Mehmet Emin Karamehmet
Şarık Tara
Ferit Şahenk
Murat Ülker
Ali Ağaoğlu
Erman Ilıcak
Filiz Şahenk
Semahat Arsel
Rahmi Koç
Ahmet Nazif Zorlu
Kamil Yazıcı
Suna Kıraç
Bülent Eczacıbaşı
Mehmet Rüştü Başaran
Tuncay Özilhan
Faruk Eczacıbaşı
Sinan Tara
Ahsen Özokur
Murat Vargı
Mübariz Gurbanoğlu
Ahmet Çalık
Aydın Doğan
Deniz Şahenk
Mustafa Latif Topbaş
Suzan Sabancı Dinçer
Şevket Sabancı
Turgay Ciner

ŞİRKETİ
Fiba Holding
Çukurova Holding
Enka İnşaat
Doğuş Holding
Yıldız Holding
Ağaoğlu İnşaat
Rönesans İnşaat
Doğuş Holding
Koç Holding
Koç Holding
Zorlu Holding
Yazıcı Holding
Koç Holding
Eczacıbaşı Holding
Habaş
Anadolu Endüstri Holding
Eczacıbaşı Holding
Enka İnşaat
Yıldız Holding
MV Holding
Palmali Denizcilik
Çalık Holding
Doğan Holding
Doğuş Holding
Bim
Sabancı Holding
Sabancı Holding
Park Holding

2009
3 milyar
2.900,00
2.600,00
2.100,00
2.100,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.700,00
1.600,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.200,00
1.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

2008
2.900,00
2.800,00
1.600,00
1.100,00
1.100,00
1.500,00
800,00
1.000,00
750,00
700,00
1.300,00
1.000,00
600,00
800,00
700,00
1.000,00
800,00
750,00
650,00
1.100,00
1.100,00
1.000,00
750,00
600,00
500,00
540,00
600,00
850,00
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Çiğdem Sabancı Bilen
Hasan Çolakoğlu
Serra Sabancı
Dilek Sabancı
Sevil Sabancı
Hamdi Akın
Tuba Yazıcı
Yalçın Sabancı
Erkut Soyak
Ahmet Keleşoğlu
Ünal Aysal
Demet Sabancı Çetindoğan
Demir Sabancı
Ömer Sabancı
Ethem Sancak
Mehmet Avni Kiğılı
Mehmet Hattat
Suat Günsel
Olgun Zorlu
Ali İsmail Sabancı
Emine Sabancı Kamışlı
Kağan Gürsel

Sabancı Holding
Çolakoğlu Metalurji
Sabancı Holding
Sabancı Holding
Sabancı Holding
Akfen Holding
Diler Holding
Yasa Holding
Soyak Holding
Selçuk Ecza Holding
Unit Investment
Sabancı Holding
Sabancı Holding
Sabancı Holding
Hedef Alliance Holding
Hayat Holding
Hema Endüstri
Yakındoğu Üniversitesi
Zorlu Holding
Sabancı Holding
Sabancı Holding
Kiska İnşaat

960,00
950,00
950,00
820,00
820,00
800,00
800,00
800,00
760,00
750,00
750,00
730,00
720,00
720,00
700,00
700,00
700,00
700,00
690,00
650,00
650,00
650,00

510,00
425,00
550,00
430,00
430,00
500,00
800,00
450,00
530,00
500,00
250,00
300,00
300,00
690,00
500,00
700,00
800,00
250,00
250,00
500,00

İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşası'nda, oyuncak deposunun bulunduğu iki katlı binada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen
yangın, büyük korkuya neden oldu.
Birinci Ordu Askeri Savcılığı, “Bugüne kadar yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda 'Balyoz darbe planı'nın ve bu plana
dayanak teşkil eden çeşitli eylem planlarının gerçek olduğuna dair Askeri Savcılıkça herhangi bir tespite varılamadığını” bildirdi.
Balyoz soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade veren 1. Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Türk
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Derneği Başkanı emekli Korgeneral Engin Alan tutuklandı.
İtalya'da terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda, haklarında soruşturma açılan, 4'ü İtalyan vatandaşı,
16 zanlıdan 11'inin gözaltına alındığı açıklandı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde 28 Şubat-7 Mart tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Düğün Dağı'nda güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele
geçirilirken, bölgede geniş kapsamlı operasyon sürdürülüyor.
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Balyoz soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Albay Altan Batıbay savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank'ın geçen yıl Türkiye ekonomisi için çizdiği karamsar tablo gerçek olmadı,
hatta Türkiye'ye not artışı geldi. Ancak Alman hükümetinin kurtardığı Commerzbank 2009'da 4.5 milyar euro zarar açıkladı.
27
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Adana'da oturduğu ev, kızının bankaya olan kredi borcunu ödeyememesi nedeniyle icra kanalıyla satılınca bunalıma giren 63
yaşındaki İ. Çılgın, evden eşyalar taşındığı sırada apartmanın çatısından atlayarak intihar etti.
Bilkent Üniversitesi Senatosu, Bilkent Üniversitesinin ismine önceki gün vefat eden üniversitenin kurucusu Prof. Dr. İhsan
Doğramacı'nın adının da eklenmesi için karar aldı.
CHP İzmir İl Kongresinde, konuşmalarla ilgili yeterlik önergesi verilince tartışma yaşandı. Salona çevik kuvvet çağırıldı.
Başbakan Erdoğan'ın TEKEL işçilerine eylemi sonlandırmalarına ilişkin Şubat ayı sonuna kadar tanıdığı süre yarın doluyor.
Erdoğan, ay sonunda eylem devam ederse çadırların dağıtılacağını söylemişti. Yarın TEKEL işçilerine bir müdahele olup
olmayacağı merak edilirken yarın müdahele olmazsa 2 Mart beklenecek. 2 Mart'tan sonra ise herhangi bir gelişme olmazsa
4/C'ye geçmeyen işçiler tamamen işsiz kalacaklar. Bugün itibariyle 10 bini aşkın Tekel işçisinden 2 bin 160'ı 4/C statüsüne
geçmek için başvuruda bulunmuş durumda. Hal böyle iken Ankara Valisi Kemal Önal yaptığı açıklamada bir iki gün içinde TEKEL
işçileri ile ilgili olumlu gelişmeler olacak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ise, "Mart'ın 2'sine kadar
müracaat ederlerse bir işleri olacak. Müracaatlarını ısrar tavsiye ediyorum"
Basından sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün söylediği
''Gazetelerin patronlarına sesleniyorum: ‘Ne yapayım köşe yazarı, hakim olamıyorum' diyemezsin. ‘Sen bunun sorumlususun
arkadaş' diyeceksin'' sözlerine açıklık getirdi. Başbakan'la konuşmasını yaptıktan sonra görüştüğünü belirten Arınç, ''Bu, basın
özgürlüğüne bir darbe veya ona karşı bir müdahale olarak yorumlanmamalı'' dedi.
Malatya'da kaybolduğu bildirilen 24 yaşındaki öğretmen Aygün Kıranşan'ın boğularak öldürüldükten sonra bir bahçeye
gömüldüğü belirlendi.
Şili'de bugün meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremde Türkiye'nin Santiago büyükelçiliği binasında hafif derecede maddi
hasar oluştuğu öğrenildi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bir gazetecinin "28 Şubat'ın bin yıl süreceği söyleniyordu. Ne
söyleyeceksiniz?" sorusuna " İyi ki bitti. Bitti artık geriye dönemez Türkiye" diye cevap verdi.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yurt içi gezilerinde kullandığı zırhlı makam ve koruma araçları,
özel tasarlanmış TIR'larla taşınıyor.
Ankara'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu felç ve kör olan 61 yaşındaki Dursun Erselligil ödemediği 45 liralık su faturası
yüzünden hapse girdi Okuma-yazması olmayan Ersellligil, hakkında dava açıldığını da duruşma günü öğrenmişti. Yaşlı adam
polisin yardımıyla araca bindirilip cezaevine götürüldü.
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AK Parti milletvekili Ömer Çelik, darbe iddiaları ile ilgili sert konuştu. Çelik "en büyük ihanet hükümete karşı darbe tertibi içinde
olmaktır diye konuşurken, 27 Nisan sonrasında hükümetin milli iradeye sahip çıkması sayesinde muhtıra olarak planlanan
metnin kese kağıdı haline geldiğini savundu.
Balyoz soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Adliyesi'nde savcılık sorguları tamamlanan 1'i emekli 9'u
muvazzaf, 10 asker tutuklamaları talebi ile mahkemeye sevkedildi.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, “Bu toz dumanın yatışmasını diliyorum. Tüm Türkiye bunu diliyor
zannediyorum. Tüm süreçlerin kısa zamanda tamamlanmasını, belirsizliğin ortadan kalkmasından yanayım. Bir an önce
yatışmasında ülke için fayda var” dedi.
YÖK'ün kurucu başkanı ve Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Doğramacı'nın son yolculuğuna uğurlandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanlarında önemli atılımların
gerçekleştirilmeye devam edebilmesi için başta Anayasa olmak üzere ilgili mevzuatta gereken değişikliklerin süratle hayata
geçirilebilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Bu hususu teminen bir anayasa değişikliği paketi en kısa zamanda, farklı
alanlarda yasa değişikliklerini içeren bir reform paketi de Mart ayı sonuna kadar TBMM'ye sunulacaktır” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile bir araya geldi.
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Ermenistan, Türkiye ile arasındaki sınırların açılmasını öngören protokol sürecinde yaşanan gecikme nedeniyle 'B Planıı'nı
devreye soktu. Erivan, Rusya ile Gürcistan arasında 2006 yılından bu yana kapalı olan ve Ermenistan ticaret yolları açısından
büyük öneme sahip bir sınır kapısının açılmasına aracı oldu.
Danıştay 12. Dairesi, 4 Şubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın, TEKEL işçilerinin de aralarında bulunduğu geçici
personelin 4/c'ye geçiş için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmünün yürütmesini durdurdu.
Çadırların toplanmasına ilişkin açıklama yarın Tek Gıda-İş sendikası Başkanı Mustafa Türkel tarafından yapılacak.
Albay Dursun Çiçek Askeri Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Mahkeme bu talebi reddetti.
Bir yıldır üretime ara veren ve bu sabah 600 yüz işçisini işten çıkardığını işçilerine duyuran Tariş İplik ve Dokuma Fabrikasının
işçileri eylem hazırlığında. TEKEL işçilerine verilen süre yarın dolarken Tariş İplik Fabrikasının işçileri de fabrikalarının önünde
çadır kuracaklarını açıkladılar.
Bugün kullanılmaya başlanan İlaç Takip Sistemi'ndeki aksilikler hastaları mağdur etti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Necdet Berkand (84), İstanbul'da vefat etti.
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer
Faruk Eminağaoğlu hakkında verdiği “kovuşturma açılmasına yer olmadığına” ilişkin karara yönelik itiraz kısmen kabul edildi.
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Bugün 6 buçuk saat süren Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek'ten işverenlere müjde.
Hükümet tarafından krizle mücadele kapsamında alınan önlemlerden en önemlisi olan İşsizlik Fonu'na başvuru süresinin 6 ay
daha uzatıldığını açıkladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2010 tarihi itibariyle mal varlığını açıkladı. Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet
sitesinde yer alan beyana göre, Başbakan Erdoğan'ın, 40 bin TL değerinde Arnavutköy-Bolluca Köyü 376 metrekare arsa, 10 bin
TL değerinde Güneysu-Dumankaya Köyü'nde 2 bin metrekare arsa taşınmaz mal varlıkları arasında yer aldı. Başbakan
Erdoğan'ın, banka hesaplarında ise 2.366.109,95 TL'si (Şirket hisselerinin satış geliri, emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve
milletvekili maaşlarının toplamı) bulunuyor. Sitede yer alan beyana göre Başbakan Erdoğan'ın ayrıca 500.000 TL alacağı olduğu
bildirildi.
Erzincan Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamade, Üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk,
Başsavcı İlhan Cihaner, Jandarma Komutanları Albay Ali Tapan, Albay Recep Gençoğlu, MİT Bölge Müdürü Şinasi Demir'in de
aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında, 7.5 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.
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DANIŞTAY 12'nci Dairesi'nin Tekel işçilerinin de aralarında bulunduğu geçici personelin ‘4/C statüsüne' geçiş için 30 günlük süre
içinde ilgili kurumlara başvurmasını öngören hükmünün yürütmesini 1 aylık süre için durdurken, işçiler 78 gündür süren
eylemleri için kurdukları çadırları sendika kararıyla kaldırarak eylemlerine son verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan EGO ve özel halk otobüsleri ile minibüslerde ulaşım ücretlerinde altı yıl öncesine
dönüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ulaşımda indirime ilişkin alınan mahkeme kararının, Ankara
Büyükşehir Belediyesi için kaos anlamına geldiğini söyledi. Gökçek, bu uygulamadan ötürü zarar ettiklerini ifade etti.
Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürü Ahmet Arslan, Marmaray'ın
Cumhuriyet'in 90'ıncı yıldönümü olan 29 Ekim 2013'te hizmete açılacağını söyledi.
Başbakan Tayyip Erdoğan, ABD ile olası bir sözde "Ermeni soykırımı" krizini engellemek için bizzat devreye giriyor. Erdoğan,
"soykırım" tasarısının Temsilciler Meclisi genel kuruluna gelmesi ve Başkan Barack Obama'nın Ermeni iddialarını tanıması
olasılıklarına karşı Yahudi lobileriyle temasa geçmeyi planlıyor.
Balyoz soruşturması kapsamında mahkemeye sevkedilen iki muvazzaf asker tutuklandı.
VAN'da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Kız Yetiştirme Yurdu'nda barınan kızlar, Yurt Müdürü Uğur Çimen'in görevden alınıp eskiden
yaptığı psikolojik danışmanlık görevine geri döndürülmesine isyan etti.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin Grup toplantısında konuşuyor. Baykal, AK Parti için, "İktidar hukuka tecavüz ederken
yakalandı" dedi. İşte Baykal'ın konuşmasından satır başları: Büyük hukuk cinayetleri işleniyor. Bunlara karşı toplum olarak
gereken tepkiyi göstermeliyiz. Tepkiyi de sadece belli özelliği olan insanlar için değil haksızlığa maruz bırakılmış olan herkesle
ilgili göstermeliyiz. Gizli tanık. Gizli tanık olabilir. ABD'de de var ama Türkiye'de iş çığırından çıktı. Yaptığı tanıklıktan mahcup
olacağı için insanlara gizli tanık diye imtiyaz veriliyor. Ergenekon'da kimin gizli tanık olduğunu biliyoruz. Ablasının katili,
yeğenini fuhşa sürükleyen biri. Erzincan'da gizli tanık. Hukukun saygınlığını korumak gerekiyor.
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Şili'de geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen 8.8 şiddetindeki depremin, Dünya'nın eksenini
kaydırarak kendi etrafında dönüş süresini kısalttığı tahmin ediliyor.
NASA uzmanlarından Richard Gross, yapılan hesaplamalara göre, Şili'de 700'den fazla
insanın ölümüne ve geniş çaplı tsunami alarmına neden olan depremin etkisiyle Dünya'nın
ekseninde 7.6 santimetre bir kayma gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Dünyanın kütlesini dengede tutan bu eksende süre olarak da saniyenin 2.7 milyarda biri
kadar kayma olduğu hesap ediliyor. NASA tarafından yapılan hesaplamalara göre, bu
eksen kayması sonucunda da Dünya'nın kendi etrafında dönme süresinin, 1.26
mikrosaniye, yani saniyenin 1.26 milyonda biri kadar, kısalmış olabileceği bulgusuna
ulaşıldı. Gross, aynı hesaplama modeli 2004'teki 9.1'lik Sumatra depremine uygulanacak
olursa, o depremde de Dünya'nın bir gününün 6.8 mikrosaniye kısaldığının ortaya çıktığını
ifade etti. Sumatra depreminin yol açtığı eksen kayması ise 7 santimetre olarak
belirleniyor. Gross, Şili depreminin 2004 Sumatra depremi kadar büyük olmamasına rağmen daha büyük bir eksen kaymasına
sebep olmasını ise iki nedene dayandırıyor. Birincisi, Sumatra depremi Ekvator'a yakın bir noktada meydana gelirken, Şili
depreminin güney yarımkürenin orta enlemleri dolaylarında oluşması. Bu da son depremin Dünya'nın ekseni üzerinde daha
etkili olması sonucunu doğuruyor. Gross ikinci sebep olarak da, Şili depreminin meydana geldiği fayın, Sumatra depremini
üreten faya nazaran Dünya'nın merkezine daha dik bir açıyla yöneliyor olmasını gösteriyor. NASA uzmanı, Şili felaketinin
ardından yapılan tahminlerin, Güney Amerika ülkesini vuran deprem hakkında daha detaylı bilgiler elde edildiğinde
değişebileceğini de sözlerine ekledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grup toplantısında konuştu. Erdoğan medyayı eleştirirken, gazete ve televizyonların,
şok, şok, şok diye her konuyu evirip çevirip milleti karamsarlığa sevk ettiğini savundu.
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki grizu patlamasında yaralanan hastaların ambulansla İstanbul'a sevki sırasında iki ambulansın
Yalova'daki Feribot iskelesinden ücret karşılığında geçmeleri istenince, ambulansların deniz yerine karayoluyla İstanbul'a
geldikleri ve 2 saat geciktikleri iddia edildi
“2010 Kış Tatbikatı” hazırlıkları tamamlandı. Ancak bu yıl bir gelenek bozuldu. İki yılda bir düzenlenen tatbikata bu yıl
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Milli Savunma Bakanı katılmayacak.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nın kurulmasını onayladı.
Dubai emniyet müdürü, Hamas liderlerinden Mahmud el Mabhu'nun geçen ay Dubai'deki bir otelde öldürülmesiyle ilgili olarak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve istihbarat servisi Mossad Başkanı Meir Dagan'ın tutuklanmasını talep etti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün liderleri bilgilendirme toplantılarından ilki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Çankaya
Köşkü'nde yaptığı toplantıyla başladı. Gül ile Baykal'ın görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası Deniz Baykal
görüşmede anayasa değişikliği konusunun görüşüldüğünü açıkladı.
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Dünya Kupası elemelerindeki hayal kırıklığının ardından 2. Terim döneminin kapatan ve yeni bir yapılanmaya giren A Milli
Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlığı kapsamında Honduras ile İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0
galip ayrıldı.
Bursa Valisi Şahabettin Harput, Diyarbakırspor - Bursaspor maçı için Diyarbakır'a Bursaspor taraftarının gitmeyeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama ile görüştü. Cumhurbaşkanı Gül, yarın oylanacak Ermeni tasarısıyla
ilgili olarak Başkan Obama'yı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Gül'ün Obama'ya ilettiği mesaj kulislere şu şekilde yansıdı: "Dost
ve müttefik ABD'nin, Türk halkına karşı yapılacak bir haksızlığa izin vermeyeceğini umuyorum."
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Ermeni "soykırım" tasarısının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde oylanmasına saatler kala Ankara'dan sert bir
uyarı geldi. Televizyon kanallarının haberine göre, Ankara'da diplomatik kaynaklar, "Büyükelçi çekmek de dahil bütün
seçenekler masada" diye konuştu.
Tasarı sürecini başından beri Washington'da takip eden AK Parti milletvekili Suat Kınıklıoğlu, oylama sonucuna sert tepki
gösterdi. Aynı zamanda AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Kınıklıoğlu, "Türkiye muz cumhuriyet değildir.
Böyle baskılarla bizi yıldıramazlar" diye konuştu. Derleyenin notu: Gerçekten değildi sayenizde oldu!
'Soykırım' tasarısının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesinin ardından Ermenistan'dan ilk açıklama
geldi. Ermenistan, "Tasarının kabulü ABD'nin insan haklarına bağlılığını gösteriyor." şeklinde açıklama yaptı.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, sözde "soykırım" tasarısını yalnızca bir oyla kabul etti. Bu kararın ardından
Türkiye, Washington Büyükelçisi Namık Tan'ı Ankara'ya çekti.
ABD Temsilciler Meclisi Komitesi'nde "soykırım" tasarısının kabul edilmesinin ardından Türkiye Washington Büyükelçisi Namık
Tan'ı istişareler için geri çağırdı.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etti. Peki bu ne anlama geliyor? Bundan
sonra ne olacak? İşte bundan sonrasıyla ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları:
Şimdi bu kararla ABD sözde "Ermeni soykırımı"nı tanımış mı oldu?
Hayır. Ancak tanıma konusunda bir adım atılmış oldu. Komite'de kabul edilen bu karar tasarısının şimdiki adresi 435 üyeli
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu. Tasarının Genel Kurul gündemine alınıp alınmayacağı henüz belli değil. Burada karar
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin. Pelosi, 1915 olaylarının "soykırım" olduğuna inanan, Ermeni lobisine yakın bir
isim.
ABD'de yasama organı iki kanattan oluşuyor. Temsilciler Meclisi'yle birlikte yasamayı oluşturan diğer kanat ise 100 üyeli
Senato. Dolayısıyla benzer bir tasarının Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor. Şu anda Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde
bekleyen bir “soykırım” tasarısı bulunuyor. Bu tasarı henüz Komite gündemine alınmış değil.
Dolayısıyla tasarı Genel Kurul gündemine alınsa ve hatta buradaki oylamada kabul edilmiş olsa bile yasalaşmış anlamına
gelmiyor. Bunun geçmişte de örnekleri görüldü.
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Peki o zaman tasarıda ne diyor?
Tasarıda ABD Başkanı'na bir çağrı yapılıyor. Bu çağrıda Başkan'ın her 24 Nisan'da Amerikan halkını sözde "soykırım" sırasında
hayatını kaybeden 1.5 milyon Ermeni'yi anmaya davet etmesi isteniyor.
Türkiye ne yapacak?
Başbakanlıktan yapılan açıklamada Büyükelçi Namık Tan istişareler için Ankara'ya çağrıldı. Daha önce de 45 milyar dolara
ulaşma potansiyeli olan ve şu anda 7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip savunma anlaşmalarının askıya alınabileceğinin sinyali
verilmişti. Sürecin daha da ciddiye binmesi durumunda Ermenistan'la yapılan protokollerin askıya alınması da olasılık dahilinde.
Ankara ayrıca Afganistan, Irak, İran, Ortadoğu ve füze savunma sistemi gibi konularda ABD ile işbirliğini gözden geçirme kararı
da alabilir.
Daha önce benzer girişimler oldu mu?
Evet. Esasında böyle bir karar tasarısının artık her yılın başlarında yani sözde "soykırım"ın anma günü olarak gösterilen 24
Nisan öncesi konuşulmaya başlanması neredeyse bir gelenek haline geldi.
Daha önce 4 defa böyle girişimler oldu. 1975 ve 1984 yıllarında Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda benzer bir karar tasarısı
kabul edildi. Ancak tasarı Senato'dan geçmediği için yasalaşamadı. 2000 ve 2007 yıllarında ise ABD Başkanlarının devreye
girmesiyle tasarı Temsilciler Meclisi Genel Kurul gündemine alınmadan rafa kaldırıldı.
2000'de Bill Clinton, 2007'de de George W. Bush başkandı. Şu andaki Başkan Barack Obama'nın bu konu hakkındaki
düşünceleri neler?
Obama, 2008 yılındaki Başkanlık seçimleri öncesinde ABD'de sayıları milyonları bulan Ermeni asıllı vatandaşlara sözde
"soykırım" iddialarını tanıyacağı sözü verdi. Ermeni diasporası, Obama'yı şu ana kadar sözde "soykırım"ı tanımaya en yakın
başkan olarak görüyor.
Obama geçen yılki ilk 24 Nisan açıklamasında bu sözünü tutmadı ve olayları "soykırım" olarak nitelendirmedi. Ancak,
açıklamasında Ermenilerin 1915 olayları için kullandığı "Meds Yeghern" yani "Büyük Felaket" terimini kullandı. Böylelikle ABD
Başkanı hem verdiği sözden dönmediğini göstermeye hem de Türkiye gibi kilit bir müttefiki küstürmemeye çalıştı. Ancak bu
açıklama Ermeni diasporasının yanı sıra Türkiye'nin de tepkisini çekti.
Obama'nın bu görüşleri ABD'de sözde "soykırım"ı tanıyan bir kararın çıkması olasılığını artıyor mu?
Teoride evet. Ancak pratikte geçmişte de örnekleri görüldüğü gibi olasılığın arttığını söylemek zor. Örneğin Bill Clinton da
seçimlerden önce benzer bir söz vermiş ancak daha sonra tasarının yasallaşmaması için bizzat kendisi devreye girmişti.
Obama yönetimi son dakikada devreye girerek Komite'ye yasanın reddedilmesi tavsiyesinde bulundu. Ayrıca Dışişleri Bakanı
Hillary Clinton geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne ithafen yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan
arasındaki protokol sürecine zarar verecek bir adımın atılmaması gerektiği mesajını vermişti.
Başkan'ın yasama sürecine müdahale yetkisi bulunuyor mu?
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Doğrudan bulunmuyor. Ancak ulusal güvenliğin ve çıkarların tehlikede olduğu durumlarda ABD Başkanı Senato ve Temsilciler
Meclisi başkanlarına gerekli uyarıları yapabiliyor. Şu anda ABD yönetiminin önceliği Türkiye ile Ermenistan arasında
normalleşme sürecinde ve diplomatik ilişkilerin kurulmasında adım atıldığını görmek.
Washington yönetimi böylesi bir tasarının protokollerle başlayan sürece ağır darbe vuracağının bilincinde. Üstelik ABD'nin
Türkiye'nin askerinin bulunduğu Afganistan'daki mücadelesi devam ediyor ve Irak'tan çekilmesi konusunda da takvim işliyor.
Ayrıca İran ve Ortadoğu barış süreci de denkleme eklendiğinde Türkiye kilit bir konumda bulunuyor. Dolayısıyla sözde
"soykırım" tasarısının yasalaşma sürecinde daha ileri adımlara geçilmesi durumunda Başkan Obama'nın tekrar devreye girdiğini
görmek şaşırtıcı olmayacak.
Tasarının geçmemesi ya da rafa kalkması Ermenistan hükümetinin tepkisine neden olur mu?
Böyle bir durumda Ermenistan hükümetinin tepki gösterdiğini görmek şaşırtıcı olmaz. Zira Ermenistan'ın bağımsızlık
deklarasyonuna göre devletin kuruluş amaçları arasında sözde "soykırım"ın uluslararası alanda tanınması da yer alıyor.
Dolayısıyla her Ermenistan hükümeti bu amaç için çalışmakla yükümlü. Ancak tasarının bu yılki zamanlaması çok kritik bir
döneme denk geliyor. Böyle bir tasarının yasalaşması ya da bu yönde çok daha ciddi adımlar atılması durumunda Türkiye,
Ermenistan ile normalleşme sürecini de askıya alabilir. Bu da ekonomik açıdan zorda olan Ermenistan için çok büyük önem
taşıyan sınırın açılmasının süresiz olarak ertelenmesine yol açar. Ermenistan hükümeti için şu anda sözde "soykırım" iddialarının
tanınmasından çok sınırın açılması daha önem taşıyor. Dolayısıyla tasarının geçmemesi ve Türkiye-Ermenistan-ABD arasında bir
tasarı krizinin daha savuşturulması Erivan hükümetine de rahat bir nefes aldırabilir.
CHP'li kadınların dün gerçekleştirdiği “Mersin'deki çarşaf yırtma eylemi”nin yankıları sürüyor. Bugün Bülent Arınç'ın "Bu çirkin
olaya CHP'den açıklama ve özür bekliyoruz" sözlerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, olayı "provokasyon" olarak
değerlendirirken, CHP Mersin İl Başkanı'ndan çarşaf açıklaması geldi: "Çarşaflar kara bulutları simgeliyordu"... CHP Lideri Deniz
Baykal ise yapılan eyleme çok kızdığını söyleyerek, "Kıyafet üzerinden siyaset yapmıyoruz. Nedir bu yapılan?" dedi.
BDP PKK operasyonuyla ilgili olarak Belçika Büyükelçisi'nden randevu istedi. Demirtaş ile Belçika Büyükelçisi yarın görüşecek.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na ilişkin soruşturmaya 4'üncü savcı olarak
kamuoyunda Amirallere Suikast Soruşturması olarak bilinen soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Süleyman Pehlivan
atandı. Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na ilişkin soruşturmaya bakan diğer 3 savcı ise Mehmet Berk, Ali Haydar ve Bilal
Bayraktar.
YÖK Genel Kurulunca, Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdullah Atalar'ın getirildiği bildirildi.
Merkezi Danimarka'da bulunan Roj TV'nin, Belçika'daki stüdyoları kapatıldı.
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Daha önce ABD'de Komite düzeyinde hiç zorlanmadan kabul edilen Ermeni tasarısı, bu kez saatler süren ikna turlarının ardından
kıl payı bir farkla onaylanabildi. Bu durum, uluslararası şartların yanı sıra Türkiye'nin de Washington nezdinde bu konu
karşısında takındığı tavrı giderek daha iyi bir biçimde ortaya koymasından kaynaklanıyor.
Azerbaycan parlamentosu, Ermeni "soykırımı" tasarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesinin,
bölgedeki istikrar ve Dağlık Karabağ sorununun çözümü için gösterilen çabalara zarar vereceğini açıkladı.
İMRALI Adası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın çarşamba günkü görüşmede avukatlarına,
geceleri uyuyamadığını, sağlık sorunlarını anlattığı, prostat gibi yaşla ilgili hastalıklarının bulunduğu söyledi. Derleyenin notu:
Asın!
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, YARSAV'ın Noterler Birliğinde düzenlediği "Bağımsız Yargı ve Anayasal Düzenlemeler" konulu
panelin açılışında konuştu. "Şimdi görüyoruz ki yapılmak istenilen düzenlemelerle yürütme, yargıyı daha da kuşatma altına
almak istemektedir.Yüksek yargı kurumlarına yargı dışından yürütme ve yasama tarafından üye atanması, yargı bağımsızlığıyla
bağdaşmayacağı gibi, bugün için gerekliliği ve önceliği bulunmamaktadır. Yapılmak istenilen düzenlemeler, yargı bağımsızlığını
daha da geriye götürecek, özellikle HSYK'nın çalışamaz duruma gelmesine neden olacaktır. Bunun örnekleri, RTÜK ve Rekabet
Kurulu gibi üst kurullarda çok açık biçimde görülmektedir. Sayıştayda yıllarca parlamentodan üye seçimi yapılamamıştır.
HSYK'ya parlamento tarafından üye seçilmesi, bu kurumun siyasallaşmasına neden olacaktır. Kurulda bakan ve müsteşarının
olmasının yarattığı sorunlar, istikrarsızlıklar ortada iken bu durum, istikrarsızlığı daha da artıracaktır. Yüksek mahkemelerle ilk
derece mahkemelerinin birbirini tamamlayan, bir bütünün ana unsurunu oluşturan kurumlar olduğu, bizlerin de o hakim ve
savcılar içinden seçilerek geldiğimiz, onları da temsil ettiğimiz gerçeği göz ardı edilerek, juristik, oligarşik sistemden, kast
sisteminden bahsedilmesi, yargının onur ve saygınlığıyla bağdaşmayan 'al gülüm, ver gülüm' gibi tabirlerin kullanılması, çok
üzüntü vericidir. Adaletin en temel unsurunun tarafsızlık olduğu unutulmamalıdır. Tarafsızlığın da olmazsa olmaz koşulu
bağımsızlıktır. Bağımsız olmayan bir yargının tarafsız olması düşünülemez."
Gerçeker, alt yapı sorunları çözülmeden yargı reformu yapmanın bir anlamı olmayacağı görüşünü dile getirerek, yargı
bağımsızlığını geriye götürecek düzenlemelerin yaratacağı kargaşa ve sorunların iyi düşünülmesi gerektiğini belirtti.
Balyoz Soruşturması'na atandığı iddiaları ile gündeme gelen özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay'ın görevi ihmal
etmek ve suç delillerini yok etmek gerekçesi ile Yargıtay'da yargılandığı ortaya çıktı.
Türkiye'nin en büyük yerli tatil oteli zinciri olan Joy Group iflas etti. 14 tanesi 5 yıldızlı olmak üzere toplam 16 otelin işletmesini
yapan gruba kayyum atandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Akın Yılmaz'ın mal varlığına da tedbir konuldu.
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ABD'de iktidardaki Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin kabul ettiği Ermeni iddialarını içeren tasarının şu
aşamada temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na getirilmesinin planlanmadığını bildirdi. Demokrat Parti'den bir kaynak, Reuters
haber ajansına yaptığı açıklamada, "şu aşamada Ermeni soykırımı tasarısını Amerikan Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na
getirmeyi planlamıyoruz" dedi.
CLINTON: OYLAMAYI BLOKE ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Obama yönetiminin, Kongre'de Ermeni iddialarıyla ilgili oylama yapılmasını
bloke etmek için “çok sıkı çalışacağını” söyledi. Clinton “Bunun Temsilciler Meclisine gelmemesi için çok sıkı çalışacağız” ifadesini
kullandı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıs sorununda kilit rol oynayan mülkiyet konusunda "tarihi bir karar" aldı. AİHM,
KKTC'de mülkiyet meselelerini ele almak için kurulu olan tanzim komisyonlarının "etkin bir iç hukuk yolu" olduğuna hükmetti.
Böylelikle, artık Kıbrıslı Rumlar, Türk kesiminde kalan mallarıyla ilgili davaları AİHM'e taşıyamayacaklar. Bir diğer deyişle AİHM,
bekleyen 1,500 dava için de kapıyı kapamış oldu. Böylelikle Rumların KKTC'de faaliyet göstern Taşınmaz Mal Komisyonu dışında
gidebilecekleri başka bir kapı kalmadı. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, NTV'ye yaptığı açıklamada, bu kararı "tarihi"
olarak nitelendirdi. Talat ayrıca, "Müzakerelerde büyük kolaylık olacak. Çünkü müzakerelerdeki mülkiyet başlığının kesin
çerçevesini çiziyor" dedi.
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''Ben yaptım oldu, ben söylediysem daha ötesi yoktur gibi yaklaşımlarla hiçbir olaya yaklaşmamamız lazım. Bunlar sadece
ortamı geriyor'' diyerek gündeme damga vuran Anaayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile son günlerde tırmanan gerilimi
azaltma yolunda hamleler yapan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin büyük bir tesadüf eseri Kartalkaya'nın doruğunda karşılaştı.
Brüksel'de polislerin Roj TV stüdyolarına yaptığı operasyonu protesto eden 3 bini aşkın PKK yandaşı ellerinde teröristbaşı
Abdullah Öcalan'ın posterleri olduğu halde yürüyüş düzenledi. Roj TV çalışanlarının da katıldığı yürüyüş sırasında, kalabalık
içinde arbede çıktı.
Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Diyarbakır Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Diyarbakırspor - Bursaspor maçı sahaya
atılan yabancı maddeler ve yaşanan tatsız olaylar nedeniyle tatil edildi.
Başbakan Erdoğan'ın yakındığı 'medya vaizlerine' Diyanet'ten alternatif geliyor. TRT ve bazı özel kanallarda Kur'an saati
programları yayınlanacak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş yıldönümünde, medya
vaizlerine sitem etmişti. Diyanet personeline de seslenen Erdoğan, 'Lütfen bizi medya vaizlerinden' kurtarın demişti. Diyanet'in
eleştirilere konu olan popüler din programlarına yönelik kapsamlı bir proje yürüttüğü ortaya çıktı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TUSKON Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, Yargıtay Başkanı Gerçeker'in “Yapılmak istenilen
düzenlemelerle yürütme, yargıyı daha da kuşatma altına almak istemektedir” sözlerine karşılık verdi. İşte konuşmasından
satırbaşları; Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in “Yargı kuşatıldı” sözlerini sert bir dille eleştirdi.
Erdoğan, “Türkiye'de yasama da yürütme de yargı tarafından kuşatılmıştır” diye konuştu. Derleyenin notu: Demokrasilerde
yargı yasama ve yürütmeyi denetlemekle sorumludur. Erdoğan, Ermeni “soykırım” tasarısıyla ilgili olarak, dış politikanın, korku,
husumet, kin, öfke, intikam ve nefret üzerine inşa edilemeyeceğini söyledi. Erdoğan, “Tarihte yaşanan acı olayları sürekli sıcak
tutarak, ön yargıyla, yalan yanlış bilgilerle bir ülkenin dış politikasına rota çizilmez. Böyle yapanlar, çağa yakışmayan bir vizyon
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ortaya koyarlar, ekonomi ve sosyal yaşamda da geri kalmaya mahkumdurlar” dedi. Derleyenin notu: Laf cambazının sözlerini
bir kez daha okuyun. Batı dayatması “Kürt sorunu” diye bir kavramada kabul eden O…
MALATYA'da öz babası 31 yaşındaki Y.K. tarafından dövülen 3 aylık bebek yoğum bakıma alındı. 
Adana'da TEKEL'in hurda makinelerini satın alıp bunlarla kaçak sigara üreten bir kişi yakalandı. Derleyenin notu: “yukarıda ki”
girişimcilik ruhunun yanında (…) !?
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Altının onsu son iki hafta içerisinde 1080 dolardan, 1145 dolara yükseldi. Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından 22 ayar
bilezik 56,60 liraya, çeyrek altın ise 94,50 liraya yükseldi.
Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Lideri Mustafa Sarıgül, “Biz Ankara'ya muhalefet olmaya değil, iktidar olmaya gideceğiz. Biz
bölmeye değil, bölünmüş oyları bütünlemeye, yıllardır AKP hükümetinde olan iktidar mührünü almaya gidiyoruz” dedi.
Talış Dağları, Azerbaycan ile İran sınırında uzanıyor. Bu sıradağların etrafında yaşayan halk uzun ömürlü olmasıyla ün yapmıştı.
Ancak modern yaşamın getirdiği zorluklar, Taliş dağlarında yaşayan insanların da daha genç yaşta ölmesine neden oluyor.
Derleyenin notu: Gelin birde bana sorun, teknolojiyle iç içe yaşıyorum. Ancak tüm teknolojik (modern hayat dediğimiz)
gelişmeler NIMET değildir!
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bütçenin geçen yıl açık verdiğini, bu yıl da bütçede açık olacağını
düşündüklerini belirterek, “En büyük açığımız sosyal güvenlikte. Bu, bile bile bir açıktır. Sosyal güvenlikte bu kara delikler
devam ediyor. Sosyal güvenlik ve sağlık giderleri dışında, bütçede başka açığımız yoktur” dedi.
Atatürk Havalimanı A Kapısı'nda bulunan TAV Yedek Elektrik Üretim Merkezi'nde saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen
bir nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede tesisi saran yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 buçuk saatte kontrol
altına alınabildi.
Dünya üzerinde yavaş yavaş kağıt banknotların yerini plastik banknotlar alıyor. Birçok ülkede kullanılan bu sisteme son olarak
Kanada 2011'de geçeceğini duyurdu. Kanada 2011'den itibaren banknotların kağıt yerine plastik olacağını açıkladı. Kanada
Merkez Bankası Basın Sözcüsü Julie Girard, Yeni Zelanda, Vietnam, Romanya ve Avustralya gibi ülkelerin halen bu sistemi
kullandığını hatırlattı. Julie Girard, 'Plastik paralar Avustralya'da, 1990 yılından bu yana kullanılıyor. Polimer malzeme ile
üretilen plastik banknotların taklit edilmesi, imkansıza yakın zorlukta. Kağıda oranla 3 kat daha yırtılmaya dayanıklı ve en
önemlisi de yüzde 100 geri dönüşüm özelliği ile çevre dostu' dedi.

8

Mart

2010

HÜRRİYET Gazetesi'nin altı yıldır sürdürdüğü Aile İçi Şiddete Son kampanyası çerçevesinde düzenlenen “Nasıl Yol Alabiliriz” ana
temalı konferansta konuşan Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, özellikle kadına karşı şiddeti
önlemenin yolunun, şiddet hattı, sığınma evleri, polisin ve halkın eğitilmesinden fazlası olduğunu söyledi. Vuslat Doğan Sabancı,
"Kadının ailedeki ve toplumdaki yerinin, ekonomik ve sosyal olarak eşit olduğunu içselleştirmemiz önce zihnimizdeki kadını
özgürleştirmemiz lazım"dedi.
Bir ton kokaini, meyve konsantresiyle karıştırıp dondurduktan sonra Avrupa'ya soktular.
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Oxford Üniversitesi Modern Tarih bölümü öğretim üyelerinden Norman Stone, 1915 olaylarının gündeme getirilmesinin
Türkiye'yi Çin'e yaklaştıracağı uyarısında bulundu. Son dönemde uluslararası basında 1915 olaylarının “soykırım” olduğu
yönündeki yazıların aksine Stone'un makalesi, yaşananların bu şekilde değerlendirilmesinin güç olduğu tezini savundu. Aynı
zamanda Bilkent Üniversitesi Rusya Çalışmaları Merkezi Başkanı da olan Stone'un bu makalesinin “soykırım” iddialarını tanıyan
yayın organlarından olan İngiliz The Times'ta yayınlanması dikkat çekti. Habere gelen yorumlarda, özellikle
Ermeni diasporası Stone'u Türkiye'den para almakla suçlayarak, sert tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler
Komitesi'nin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanıyan bir karar aldığını anımsatan Stone, Komite'nin haklı olup olmadığı
sorusunu yöneltti ve şu yanıtı verdi:
“Bugünkü Türkiye'nin doğusunda yaşayan halk [o dönemde] çok ağır koşullar altında yerlerinden edildiler ve bu da zaman
zaman cinayetlere ve şiddet olaylarına neden oldu. Peki ya soykırım? Eğer Hitler'in yaptığı tarzda bir şeyden bahsediyorsanız
hayır. Ekim 1914'te bir Ermeni lidere mevcut sorunların giderilmesi için devlette bir görev teklif edildi ancak güven sorunu
nedeniyle teklifi geri çevirdi. Türkler yaşananlardan dolayı 1,600 kişiyi yargıları ve bir valiyi idam etti. 1918'den sonra dört yıl
boyunca Türk arşivlerini inceleyen İngilizler, suç teşkil eden belge bulamadılar. Büyük şehirlerde yaşayan Ermenilere
dokunulmamıştı. Yaşananlarla ilgili 1920 yılında bazı belgeler ortaya çıktı ancak bunların da bir Fransız okulunda yazılmış saçma
sapan sahte belgeler olduğu anlaşıldı. Bütün bu yaşananlar soykırım olarak tanımlanamaz.”
Stone, o dönemde Anadolu topraklarında korkunç olayların yaşandığını ancak benzer acıların Osmanlı İmparatorluğu'nun
Balkanlar ve Kafkaslardan çekilmesiyle göç eden milyonlarca Müslüman ve Yahudi'nin de başına geldiğini vurguladı. Stone,
hatta şehirlere göç eden bu insanların, Ermeni şiddetine maruz kaldığının da altını çizdi. Stone, yaşanan olayların bir soykırım
olmaktan çok uzak kalmasına rağmen, Ermenilerin Atlantik'in ötesine geçtikleri zaman, sadece kıta değil dünyayı da
değiştirdiklerini ifade etti. Türkiye'de Ermeni iddialarının doğruluğuna inanan kişiler olduğunu da anlatan Stone makalesini şu
değerlendirmelerle sonlandırdı:
"Ancak egemen olan yaklaşım, aşağı yukarı hakir gören bir bakışı yansıtıyor: Bu insanlar kim ki çoğunun harita üzerinde bile
bulamayacağı bir ülkede bir asır önce meydana gelmiş olaylar hakkında ahkam kesebiliyor?
Bütün bunlar, ABD'nin Irak'ta yaptıklarının doğurduğu tepkiyle birleşiyor ve halkın aklı İsviçre'nin minareyi yasaklaması veya
Avrupa'nın saçma sapan bir kararla Kıbrıslı Rumları Birliğe dahil etmesiyle daha da karışıyor. Pratikte Türkler yabancılaştırılıyor
ve 'Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur' ve diğer devletlerin hepsi aynıdır düşüncesiyle Batı'nın Haçlı Savaşları'nın bir başka
türünü uyguladığını düşünmeye teşvik ediliyor. Artık Türkiye'nin Batı'yla ilişkilerine geçmişte olduğu kadar ihtiyacı yok: Ticaret
ve yatırımlar Rusya ile Orta Asya'ya doğru kayıyor; Çinliler, Ankara'da oldukça faal bir rol oynuyor. 1950'de kimsenin hayal bile
edemeyeceği bir şekilde Batı için en iyi reklam olan bir ülkeyle ilgili gerçekten de istediğimiz şey bu mudur?"
Saat 04.32'de Elazığ'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre en çok Kovancılara bağlı
üç köyde hasar meydana geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 34
kişinin de yaralı olduğunu açıkladı. Başbakan Erdoğan ise yaptığı konuşmada depremdeki can kaybının asıl sorumlusunun kerpiç
evler olduğunu ve bu evler yüzünden vatandaşların hayatını kaybettiğini söyledi. İl merkezinde can kaybı olmaması köylüleri
depremin değil kerpiç evlerin öldürdüğünü ortaya koydu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kandilli Rasathanesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile ortak yaptıkları
araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Topbaş, ''Depremin ayak seslerini duyuyoruz. İstanbul'da büyük bir deprem olması halinde 30
bin insanımız hayatını kaybedecek'' dedi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sazlık alanda başlayan yangının ormanlık alana sıçradığı bildirildi.
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Elazığ´ı sarsan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu akşam saat 18.07'de merkez üssü Bursa'nın Gemlik İlçesi olan 3,5
büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ'ı sarsan 6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 13.16 da merkezüssü Adana Aladağ olan 4.0 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül referandum süresini 60 güne indiren yasayı onayladı.
Başbakan Erdoğan CHP'li Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği genel af konusunda açıklamada bulundu. Suudi Arabistan Kral
Faysal Vakfı tarafından Erdoğan'a verilecek olan ‘Kral Faysal Uluslar arası Ödülü' nü almak üzere Başkent Riyad'a gidecek olan
Başbakan Erdoğan'a CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği af konusu soruldu. Kılıçdaroğlu'nun barış getirmesi
durumunda ‘Genel Af'a destek vereceklerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “CHP'nin ne dediğini anlamakta zorlanıyorum,
bugüne kadar da anlayamadım. Sağlıklı açıklamalarını yapsınlar da bizde değerlendirme fırsatı bulalım” dedi.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsalında operasyondan dönen askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı
mayının patlatılması sonucu 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
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Türkiye'de krizin kişiler üzerinde ne kadar etkili olduğu ile ilgili muhtelif tartışmalar sürerken, Merkez Bankası'ndan borcunu
ödeyemeyenlerin sayısı ile ilgili korkutucu bir rakam geldi. Buna göre Ocak ayında kredi kartı borcunu ve ferdi kredi borcunu
ödeyemeyenlerin sayısı, 2006 yılı toplamını geçerken, 2007 yılı toplamına da yaklaştı. Ocak ayında kredi kartı borcunu
ödemeyenlerin sayısı 51 bin 716, ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı da 68 bin 227 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın
verilerine göre, bu kişilerin toplamı 119 bin 943 oldu. 2005 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş
kişilerin sayısı da 1 milyon 938 bin 873 kişiye ulaştı.
Merkez Bankası verilerine göre Ocak'ta yaklaşık 120 bin olan borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 2005 yılı toplamında 90 bin 416
idi. 2006 yılında ise 124 bin 421 kişi borcunu ödeyememişti. Bu rakam 2007 yılında 173 bin 882 kişiye yükseldi.
2008 yılında ise borcunu ödeyemeyenlerin toplamında keskin bir artış yaşandı. Söz konusu yılda 504 bin 183 kişi borcunu
ödeyemezken, bu rakam geçen sene krizin de etkisiyle 1 milyon 82 bin kişiye ulaştı.
Eğer Ocak'taki ivme devam ederse 2010 yılında borcunu ödeyemeyenlşerin sayısının 2009 yılını da geride bırakması
bekleniyor.
Eşcinseller hakkında yaptığı açıklamayla tepki toplayan Bakan Selma Aliye Kavaf'ın "Eşcinsellik hastalık, tedavi edilmeli"
açıklaması üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye'de eşcinsellik yaşayanlarca zor bir şeydir. Toplum insaflı olmak
durumundadır" dedi
Küresel mali krizde dünya genelinde milyonlarca insan işsiz kalırken, işlerine devam edebilen şanslı azınlık ise daha az kaynak
ve maddi kazanç ile işlerine devam etmek zorunda kaldı.
Bursa'da, polis ekipleri, geçen hafta bir çocuğa çarparak ölümüne neden olan minibüsün sürücüsünü bulmak için kentteki beyaz
renkli 6 bin aracı incelemeye aldı.
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Hakkari'de mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden onbaşı Onur Ayaydın'ın Bayrampaşa'daki evinde yas vardı. Askerliği çok
seven şehit onbaşının odasındaki asker fotoğrafları ve askerlik anıları görenleri duygulandırdı.
ERZİNCAN'da, Fethullah Gülen'i ve Ak Partiyi bitirmeyi hedeflediği ileri sürülen İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı uygulamaya
koyduğu iddiasıyla tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'e yakın olduğu ileri sürülen H.E'nin sahibi olduğu
pastanesi bugün arama yapıldı.
İZMİR'in Konak İlçesi Üçkuyular semtinde 4 yıl önce, animatör Tolga Özserbest'i oturduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak
öldürdüğü ve cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla 34 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Oktay Konaksever, devlete 250 bin
liralık maddi ve manevi tazminat davası açacağını söyledi.
Yurdun bazı kesimlerinde toz taşınımıyla birlikte çamur yağışının etkili olmasının beklendiğini bildirildi.
Yeni Zelanda'da içlerinde "ölülerin ruhları bulunan" iki cam şişe, internette 1450 avroya satıldı. Avie Woodbury, bir "şeytan
kovucunun" yardımıyla evinde yakaladığını iddia ettiği "hayaletleri", "enerjilerini almak için" kutsal suya batırılmış cam şişelere
hapsettikten sonra, internet üzerinden açık artırmaya çıkardı. Ruhlardan birinin 1920'lerde o evde yaşamış yaşlı bir kadına,
diğerinin ise oldukça "yaramaz" bir kız çocuğuna ait olduğunu savunan Woodbury, hayalet avının ardından evde daha önce
meydana gelen garip olayların bir daha yaşanmadığı öne sürdü. 214 bin ziyaretçinin dikkatini çeken açık artırmada, adının
açıklanmasını istemeyen bir kişi, en iyi teklifi vererek "ruhları" satın aldı. 
ERZİNCAN'da bugün akşam saatlerinde hafif şiddette üç deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğündeki ilk
depremi saat 17.37'de 2.8, saat 17.43'de 2.8 büyüklüğündeki depremler izledi.
İSTANBUL Kadıköy'de evine gitmek üzere tren bekleyen 47 yaşındaki Emine Demirkaya dengesini kaybederek raylara düştü.
Tren altında kalan Emine Demirkaya'nın her iki bacağı da koptu.
Balyoz Harekat Planı çerçevesinde tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan sağlık koşullarının
cezaevinde kalmasına elvermediğine ilişkin doktor raporuna rağmen hastaneye götürülmeyi kabul etmedi.
Belçika'da geçen hafta terör örgütü PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyonlarda gözaltına alınan 8 örgüt üyesinden 7'si Brüksel'de
ve biri Charleroi'de yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.
DEPREM bölgesinde yaptığı ziyaret sonrası Elazığ'a geçen CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugünkü koşullarda
bizim bir genel affın olabileceği gibi bir düşüncemiz söz konusu değil” dedi.
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Karslılar, altın tabut içerisinde bulunan bir Papaz mumyasını konuşuyor. Yaklaşık iki hafta önce cep telefonları aracılığıyla
binlerce kişinin eline geçen görüntüler, kısa sürede kentin gündemini oluşturdu. Toplam 70 saniyelik görüntülerde bir tabut
içerisinde mumyalanmış bir papaz cesedi bulunuyor. Orijinalliğini koruyan sakallı mumyanın başında altın taç, belinde altın
kemer, göğsünde balık ve kasık bölgesindeki kartal şekli üzerinde yazıların yanı sıra mumyanın sağ tarafında da altın bir ok yer
alıyor. Tabutun baş kısmında ise çeşitli yazılar bulunuyor.
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Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Berlin Eski Maliye Senatörü, Thilo Sarrazin, Ortadoğu ve Afrika'dan gelen
göçmenlerin Almanca öğrenmek istemediklerini savundu. Sarrazin, Rus ya da Vietnamlı göçmenlerin aksine Arap ya da Türk
göçmenlerin çok fazla çaba göstermeyip, iyi mezuniyet derecelerine sahip olamadıklarını öne sürdü.
Huffington Post'ta yayımlanan makalede, sözde soykırım tasarısını onaylayan ABD ağır eleştiri alırken, kritik oylamada Yahudi
lobisinin sessiz bir şekilde Türkiye'yi desteklediği savunuldu.
Siyasette özlenen tablo… Taş atan çocukların ceza almasını engelleyen tasarıyla ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin bugün destek
turuna çıktı ve bütün partiler tasarıya olumlu yaklaşarak uzun zamandır görülmeyen bir uzlaşma sağlandı… Parti grupları tasarı
hakkındaki görüşlerini önerilerini ve eleştirilerini belirtti, Bakan Ergin ise bunları tek tek not etti.
CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay ‘Çocuklar suçlu değil, onlar suça itiliyor' derken BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata
‘demokratikleşme için bir şart ön görmediklerini söyledi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da ‘Bu çocuklar topluma
yeniden kazandırılmalıdır. Bu amaçla doğru bir düzenleme yapılmasını arzu ediyoruz' diye konuştu.
Ankara'da akşam saatlerinden bu yana hareketli saatler yaşanıyor… Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Gölbaşı'nda
durdurulan sivil plakalı bir kamyonda çok sayıda silah ve bomba ele geçirdi...
Ancak sivil plakalı özel bir şahsa ait kamyonun TSK tarafından görevlendirildiği, kamyonun içinden askeri personelin çıktığı ve
ellerinde görev kağıdının bulunduğu belirlendi… Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden sızan ilk bilgilere göre kamyonda 900 adet el
bombası bulunuyor... TRT-2 ise kamyondaki 900 el bombasının seri numaralarının kazınmış olduğunu iddia etti…
Ankara'yı harekete geçiren silah ve patlayıcı yüklü kamyonla ilgili askeri yetkililerden ilk açıklama yapıldı. Muğla İl Jandarma
Komutanı Kurmay Albay Salih Karataş mühimmatın TSK'ya ait olduğunu doğruladı. Muğla İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay
Salih Karataş, mühimmatın kendilerine ait olduğunu belirterek, "Mühimmatın tamamı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait. Hepsinin
sevk belgeleri var. Buradan rutin olarak gönderilen mühimmatlar ve üzerlerinde seri numaraları var. Mühimlmatın tamamı kayıt
altında. Burada kullanılan askeri malzemeler" dedi.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, IMF stand-by görüşmelerinin
durdurulmasına ilişkin olarak, “Bu noktadan sonra da dış finansman Türkiye için üzerinde durulması gereken, hükümetin
üstünde durması gereken bir konu” dedi.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Koçyiğit Bölgesi'nde operasyona katılan ve arazi arama tarama çalışmaları
sırasında mayın patlaması sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Onbaşı İsa Keskin, memleketi Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde
askeri törenle toprağa verildi.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, 26 Şubat 2010'da Four Seasons Otel'de Adalet Bakanlığı Müsteşarı
Ahmet Kar ahan ile idari işlere ilişkin görüştüklerini söyledi. Başsavcıvekili Çolakkadı görüşmede Balyoz Soruşturması'nda
emekli ve muvazzaf askerleri tutuklayan üye hakim Ali Efendi Peksak'ın ise, kesinlikle bulunmadığını ifade etti.
Balyoz Güvenlik Harekat Planı'na ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeden serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine
haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 muvazzaf asker tutuklandı.
Programlı elektrik bakım, onarım, tesis ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle 13 ve 14 Mart tarihlerinde Ankara'nın bazı
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yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda parti yönetiminde sağlıklı bir değişim olmasını umduğunu ve
beklediğini belirterek, “Daha dinamik, daha dinç, daha heyecanlı ruhla halkın önüne çıkacağız” dedi.
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Kütahya Seyitömer Höyüğü'nde bulunan ve yaklaşık 4 bin yıllık oldukları belirlenen insan
beyinlerinin bor madeni sayesinde günümüze kadar bozulmadan kaldığı saptandı. Höyüğün kazı
grubu başkanlığını yürüten Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Nejat Bilgen, 2006'dan bu yana her yıl 6'şar aylık dönemler halinde devam ettikleri kazı
çalışmalarını bu yıl planlanan tarihten 1 ay 10 gün önce sonlandırmak zorunda kaldıklarını
söyledi. Prof. Dr. Bilgen, höyükte buldukları yaklaşık 4 bin yıllık 6 insan iskeletindeki beyinlerin
küçülmeye başladığını gözlemlediklerini, normal yaşam koşullarında tahrip olmaya yüz tutunca
çeşitli kimyasal maddeler kullanarak muhafaza etmeye çalıştıklarını bildirdi. Bu enteresan
bulguların başında bir dokunun nasıl korunabileceği konusunda çevre koşullarının saptanması
olduğunu anlatan Dr. Altınöz, şöyle konuştu: “Bugüne kadar hep korunmuş bedenler ve
cesetlerle ilgilenilmiş. Çünkü hep ölümsüzlüğün sırrını aramışlar. Mumyalama da insanların ilgisini
çekmiş. Bugüne kadar dünya üzerinde bulunan bulgulara, ya çok yüksek rakımlardaki büyük dağların
tepesinde veya dokuların suyunun alınması neticesinde çöllerde rastlanmış. İlk defa toprağın içinde bu derecede çürümeden
kalmış ve beyin gibi yumuşak ve kolay yok olabilecek dokuya rastlandı. Ülkemizin bor madeninde büyük rezerve sahip olduğunu
biliyoruz. Bu konuda da Kütahya borlu toprak açısından belki de en zengin il. Nitekim cesette de ciddi miktarda bora rastladık
ve bu bor cesetleri korumada etkin olarak ön plana çıktı. Bunun dışında daha önce çürümemiş cesetlerde ve beyinlerde
ulaşılmadık seviyelerde yağ sisteminin korunduğunu, hala sinir sistemine ve beyne özgü bir yağ sisteminin bulunduğunu
gördük. Bu ülkem adına çok sevindirici bir bulgu.”
İsrail'in Türkiye'nin Suriye ile arabuluculuğa yeniden başlama teklifini reddetmesinin ardından Filistinlilerle de barış
görüşmelerini tehlikeye sokan adımlar atması dünya devletlerinin tepkisini çekti.

Edirne'de ailesi ile birlikte çadırda yaşam mücadelesi veren ve bu yaşına kadar yeni ayakkabısı olmayan 4 yaşındaki Kader
Özdemir'in dramını yardımseverleri harekete geçti. Kader, 4 yıl sonra Edirneli hayırseverlerin yardımı ile yeni kırmızı renkteki
bot ve kıyafetlere kavuştu.  

868

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen depremde büyük hasar gören Okçular Köyü'nde
depremzedelere seslendi Başbakan depremzedelerle bölgede kurulan çadırda görüştü. Başbakan ve beraberindekilerin iri yapılı
bir askerin taşıdığı mobil jammer (sinyal karıştırıcı) ile korunması dikkat çekti. Derleyenin notu: Laf ola beri gele, laf olsun torba
dolsun … AKP dışında kimse Güneydoğuya gidemiyormuş muş, bu kadar korunmadan sen git görelim seni!
İsveç Parlamentosunda, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının tanınmasını öngören karar tasarısı, 1 oy farkla kabul edildi.
Çeşitli partilere mensup milletvekillerinin hazırladığı Ermeni iddialarının tanınmasını içeren öneri üzerinde yapılan oylamada 130
milletvekili aleyhte, 131 milletvekili lehte oy kullandı.
Karar üzerine Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Stockholm Büyükelçisi'nin istişare için geri çağırıldığı, Başbakan Erdoğan'ın 17
Mart'ta İsveç'e yapacağı gezinin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca İsveç'in Ankara Büyükelçisi yarın için Dışişleri Bakanlığı'na
çağırıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mühimmat yüklü kamyonla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruya “Bunlar savcıların görevleridir,
bunlarla ilgili hukukumuz ne gerektiriyorsa o yapılır. Bunları çok fazla büyütmemek gerekir” diye cevap verdi.
Ankara Minibüsçüler Odası Başkanlığının, başkentte ulaşım ücretlerinde altı yıl önceki tarifenin geçerli olmasını sağlayan UKOME
kararına ilişkin açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi, indirimli tarife iptal edildi.
BİNGÖL'de Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşuları bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde, polise taş attıkları gerekçesiyle
yargılanan, yaşları 13 ile 16 arasında değişen 4 çocuk tahliye edildi.
Başbakan Erdoğan Ankara'da yapımı tamamlanan sağlık tesislerinin toplu açılış töreninde konuştu. Konuşmasında konuyu
Danıştay'ın Ankara'da ulaşım fiyatlarını 6 yıl öncesine çeken kararına getirip eleştirilerini yöneltmek isteyen Başbakan,
“Biliyorsunuz Danıştay Ankara'da ulaşım fiyatlarını 6 yıl öncesine getirdi” dedi. Bunun üzerine salondaki halk bu uygulamayı
desteklercesine alkışlamaya başladı. Yanlış anlaşıldığını gören Başbakan, “Vatandaşım ilk anda bunu anlamayabilir” sözleriyle
konuya açıklık getirdi.
KIRIKKALE merkeze bağlı Hacılar Beldesi Belediye Başkanı MHP'li Memduh Bodur, bu akşam kent merkezinde işten çıkardığı
Bülent Koyuncu'nun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.
Merter'de, Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesi öğrencisi, ikisi kız 3 öğrenci, okul çıkışında karşıdan karşıya geçerken, BağcılarZeytinburnu seferini yapan Ali Osman Erdoğan yönetimindeki tramvayın altında kaldılar.
PFDK, Diyarbakırspor'a 3 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından bir ihbar üzerine soruşturulan askeri mühimmat yüklü kamyon ile ilgili elektronik posta
incelemeye alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesi'ne, içeriğinde, “Kirli silahların Seferberlik Tetkik
Kurulu Başkanlığına gönderilerek Nevruz öncesi provokatif eylemlerin yapılacağı”na dair gönderilen elektronik posta ile ilgili
inceleme başlatıldı. Söz konusu elektronik postayla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği ve
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından elektronik postanın kaynağının araştırıldığı bildirildi.
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SAKARYA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ADASU) tarafından, belediyenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Sakarya Nehri
üzerinde kurulacak olan 3 hidroelektrik santralinden ilkinin ihalesi bugün yapıldı. İhaleye, 13 firma teklif verdi.
ERZİNCAN'da, Fethillah Gülen ve Ak Partiyi birtirmeye yönelik olduğu ileri sürülen İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nı uygulamaya
koyduğu iddiasıyla tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'le ilgili iddianamede kızının çizgi filmleri delil olarak
yer aldı.
İsveç parlamentosunda milletvekili olarak yer alan Mehmet Kaplan, Ermeni tasarısına neden "hayır" diyemediğini açıkladı.
Tasarı aleyhine konuşan Kaplan, "Konuşma yapmam bile büyük bir riskti" dedi. İsveç Liberal Halk Partisi'nin milletvekili Gülen
Avcı ise 'soykırım' tasarısı lehinde oy kullandı. Avcı'nın partisi tasarıya 'hayır' demişti. Çevre Partisi'nin Türk milletvekili Mehmet
Kaplan, "Grup kararına rağmen konuşma yapmasının bile büyük bir risk taşıdığını, ancak vicdani sorumluluğunu yerine getirmek
için konuştuğunu" söyledi. Meclis genel kurulunda dünkü oylamadan önce tasarı aleyhinde konuşarak, milletvekillerinden
öneriye karşı oy kullanmalarını isteyen Kaplan, AA'ya yaptığı açıklamada oylamaya neden katılamadığını anlattı.
Parti içinde çok başarılı bulunan ve gelecekteki sözcü gözüyle bakılan Kaplan, sol blok partilerinin aralarında anlaşarak öneriye
kabul oyu verilmesini kararlaştırdığını hatırlatarak şunları kaydetti: "Blok içinde ortak karar alındığı zaman bu kararı bir parti ya
da milletvekili bozamıyor. 3 partinin anlaşmasına göre, görüşmeler sırasında önerinin aleyhine konuşma yapılması bile
istenmedi. Benim de öneri aleyhinde konuşmamı istemediler. Ama ben bu oylamada duruşumu belirtmek istedim. Vicdani
sorumluluğumu yerine getirmek için konuşmak istediğimi parti sözcülerine bildirdim. Risk alarak bu konuşmayı yaptım. Parti
kararına rağmen benim öneri aleyhine konuşma yapmam, parti içindeki diğer milletvekilleri arasında güvensizlik nedeni olarak
kabul ediliyor."
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Topçu ve Füze Okulu'nda görevli üsteğmen Ünal Sarıoğlu evinde intihar etti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde Çayırova Namet Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada İsveç'te dün
kabul edilen 'Ermeni soykırımı' tasarısı hakkında sert eleştirilerde bulundu.
İsveç parlamentosunda Ermeni tasarısı geçince istişare için Ankara'ya çağrılan İsveç Büyükelçimiz Zergül Korutürk Türkiye'ye
geldi.
Başkentte, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşım ücretlerinin 2003 yılındaki uygulamaya döndürülmesi kararına
mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından bugün toplanarak mahkemenin kararının uygulanmasını ve daha
önceki ücretlere dönülmesini kararlaştırdı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktı, olaya karışan 37 kişi
gözaltına alındı.
Azınlıkların ve öğrencilerin hedef alındığı bombalı eylemleri kapsayan Kafes Operasyonu Eylem Planı'na ilişkin soruşturma
tamamlandı. Ergenekon Soruşturması'nı yürüten Cumhuriyet savcılarından Murat Yönder ve Ercan Şafak'ın yazımını
tamamladığı iddianame son incelemenin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı'ya sunuldu.
Başsavcıvekili Turan Çolakkadı onaylarsa iddianame mahkemeye gönderilecek.
Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, son dönemde sayıları artan tarla fareleriyle ilaçlı mücadeleden sonuç
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alamayan çiftçi, egzoz gazı kullanarak tarla farelerinin ölmelerini sağlıyor. Yozgat'ın Sorgun ilçesi İlçe Tarım Müdür Vekili İsmail
Karabulut da, ilginç bir yöntem olduğunu, görmeden bir şey söylemenin uygun olmayacağını ifade etti.
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İSTANBUL'da önceki gün 88 yaşında vefat eden karikatürist Turhan Selçuk için ilk veda töreni Cumhuriyet Gazetesi önünde
düzenlendi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuncel'in kendisi hakkındaki ''İmar
oyunlarıyla 2 milyar dolar servet yaptı'' yönündeki iddiaları yanıtladı ve mal varlığını açıkladı. Durak, ''Mal varlığım 40 milyon
dolardan biraz fazla olabilir. 1 milyon 800 bin metrekare arsam var. Eşime de ailesinden miras kaldı. Eşim zengin kızıysa ben ne
yapayım'' dedi.
Eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in avukatları Engin Düzgün ve Ömer Faruk Dere, AKP Genel Başkan Yardımcısı Edip
Uğur'un Çömez hakkında “darbecilerle toplantılar yaptığı, onlara bilgiler aktardığı ve onları yönlendirdiği” yönündeki iddialarına
ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.
ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, eğitim gördüğü Askeri İdadi'den mezuniyetinin 111'inci yılında Makedonya'da törenle anıldı.
Fransa'da Bordeaux Aquitaine Müzesi'nde açılacak ‘Anadolu medeniyetleri' isimli sergi ile ilgili katalogdaki 3 antik harita üzerine
yazılan ‘Kurdistan' ve ‘Ararat' ibarelerine Paris Türkiye Büyükelçiliği itiraz etti. 2000 kataloğun düzeltilmesinin ardından sergi
ziyaretçilere açıldı.
İsveç Başbakanı Fredrick Reinfeldt Başbakan Tayyip Erdoğanı'ı aradı. Reinfeldt'in İsveç Parlamentosunda alınan kararla ilgili
olarak "Hükümet olarak alınan kararı paylaşmıyoruz" dediği kaydedildi.
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Ermeni tasarısının ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde kabul edilmesinin ardından, İsveç Parlamentosu'ndan da onay
alması, Türk hackerları kızdırdı.
Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, abisinin İmralı'dan çıkartılıp ev hapsine alınması
durumunda Kürt sorunun üç ya da beş ay içinde çözüleceğini söyledi. Derleyenin notu: … ! Umarım anlamışsınızdır.
Turkcell Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Diyarbakırspor maçı, 87. dakikada Tum'un attığı golden sonra çıkan
olaylar nedeniyle tatil edildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Afrika'nın Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu belirterek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve
Kamerun'a yapacağı ziyaretlerde, Cumhurbaşkanları ve üst düzey yetkililerle görüşeceğini, bu çerçevede siyasi ilişkileri,
bölgesel ve uluslararası meseleleri en üst düzeyde ele alma imkanına sahip olacaklarını bildirdi.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kirada birden fazla konutu bulunan ev sahipleri ile geçen yıl 3 veya daha fazla
gayrimenkul satarak, değer artış kazancı elde eden toplam 20 bin kişiye birer uyarı mektubu gönderdi.
Genelkurmay Başkanı istifa iddialarına yanıt verdi: Böyle bir şey kesinlikle ne konuşulmuştur, ne tartışılmıştır, ne yansıtılmıştır.
Balyoz planı konusu ise şöyle değerlendirdi: Olay ciddidir ve bugüne kadar belki yaşanan olayların en önemlilerinden birisidir
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BALYOZ Güvenlik Harekat Planı'na ilişkin soruşturmasında ilk tahliyeler gerçekleşti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde öğlen saatlerinde operasyona giden askerlere bir grup PKK'lı terörist tarafından
ateş açıldı.
Özel bir kargo şirketine ait kargo uçağının sağ motorunda havadayken patlama oldu. Vatandaş emniyete “uçak yanıyor" diye
ihbarda bulundu. Uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri dönmek zorunda kaldı.
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Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, Haiti için düzenlenen yardım gecesine katılmamasını eleştirenlere çok sert cevap verdi. Gazetecilere
bu konuda sitem eden Ortaç ‘Ben bu yardım işini anlamıyorum. Banane Haiti'den. Haiti mi Hakkari mi? Kendi insanım teneke
çatıdan ölüyor' diyerek cevap verdi. Ben Haiti'ye göndereceğim parayı TOKİ'ye bağışlarım diyen Ortaç sözlerine şöyle devam
etti: “Haiti'ye acımıyor musun diyorlar. Elbette acıyorum ama oraya göndereceğim parayı TOKİ'ye bağışlarım, Elazığ'daki
depremzedelere konut yapar. Polis Vakfı, Türk Emniyet Teşkilatı Dul ve Yetim Vakfı bir gece düzenledi. Ona katılırım. Çünkü
benim için canını veren polisin, dul kalan eşi ve çocuğu için. Ona giderim, ama Haiti için gitmiyorum” Derleyenin notu: Aynı
fikirdeyim.
NATO'ya bağlı Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen ‘Küresel Terörizm ve Uluslar arası İş Birliği
Sempozyumu-3'de konuşmacı olarak katılan dünyanın sayılı terör uzmanlarından Harvard Üniversitesi'nde görevli Prof.Dr.
Graham Allison, herhangi bir nükleer saldırı halinde dünyanın herhangi bir yerinde yüzbinlerce insanın hayatını
kaybedebileceğine söyledi. Prof.Dr. Graham Allison, “Nükleer bomba nerede patlatılırsa patlatılsın 100 binin üzerinde insan
öldürür. Bu ülkenin ekonomisini, yaşam biçimini sarsar, değiştirir” dedi. Nükleer saldırının sadece o ülkeyi değil, dünya
ekonomisini de altüst edebileceğine ve bundan herkesin etkileneceğini anlatan Prof.Dr. Graham Allison, şöyle devam etti:
“Biz böyle devam edersek, 5 yıl içinde teröristler başarılı olacak. 2014 yılı sonuna kadar nükleer terör eyleminin büyük bir
kentte olma ihtimali yüzde 51.”
Anayasa Mahkemesi, 18 Mart'ta binlerce memuru yakından ilgilendiren kritik bir iptal davasını görüşecek.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yaptığı yatırımlar yurt dışında da ses getirmeye devam ediyor. Konut
yatırımları hakkında bilgi almak üzere Türkiye'ye gelen Fransız, Suriye, İtalyan ve ABD'li heyetler TOKİ yatırımları ve projelerini
yerinde inceledi.
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yapılan kentsel yenileme ve gecekondu dönüşüm projelerini yerinde incelemek
üzere Ankara'ya gelen 4 kişilik Fransız heyet, TOKİ yetkilileriyle görüştü.
Avusturya'nın başkenti Viyana'ya okumak için gelen 22 üniversite öğrencisi Türk genci zor durumda. Kira ödemedikleri
gerekçesiyle emlak bürosu evlerinin kapılarını kilitledi. Türk öğrenciler 9 gün sokakta yaşamak zorunda kaldı.
Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği Sempozyumu kapsamında Merkez
Orduevi'nde resepsiyon verdi. Resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbuğ Ağustos ayında
görevinin sona ermesinin hatırlatılması üzerine "İstifa ederek kimseyi sevindirmeye niyetimiz yok, Görevimin son dakikasına
kadar 100 yıl varmış gibi çalışacağım” şeklinde konuştu.
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Başbuğ, kurumlar arası anlaşmazlık olup olmadığının sorulması üzedine de şu yanıtı verdi. “Devlet adamları ilişkilerini
kopartmazlar. Biz de devlet adamıyız. Problem olsa bile bunlar zaman zaman tamir edilebilir.”
Başbuğ, Diyarbakırspor maçındaki olaylarla ilgili sorulara da "Diyarbakır'ın ligde kalmasını isteriz." yanıtını verdi.
Avrupa Birliği Türkiye'ye vize muafiyeti getirmek için iki şart koştu: Türkiye yasadışı göç sorununu çözsün ve biyometrik
pasaport uygulamasına geçsin.
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Boğaziçi Köprüsü üzerinde eylem yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı.
Bodrum'da tapu işlerine operasyon darbesi... Bodrum'da dün sabah başlatılan tapu yolsuzluğu operasyonunda gözaltına
alınanların sayısı 28'e yükseldi, 43 kişinin ifadesi alındı... Sabah saatlerinden itibaren tapu işleri için Tapu Müdürlüğü'ne gelen
vatandaşlar, memurlar gözaltına alındığı için işlem yapamadan geri dönmek zorunda kaldı...
Ayrıca operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı... Tapu Müdürlüğü'nde çalışan memurların bazılarının Mercedes marka otomobilleri
olduğu ve Bodrum Limanı'nda demirtli yatlarının bulunduğu belirlendi...
Aytaç Durak olayında flaş gelişme. Durak “Beni Genel Merkez'den çağırdılar” dedi, MHP'den yapılan açıklamada ise “Bahçeli'nin
randevu vermesi söz konusu değil” denildi.
AK Parti İstanbul İl Merkezi binasına pankartla girmeye çalışan 4 kişi görevli polisler tarafından gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin grup toplantısında konuştu. İşte Baykal'ın konuşmasından satır başları:
-Enflasyondaki kıpırdanma hem faizler hem de vatandaşın geçim düzeyi bakımından endişe vericidir.
-Memurlara verilen yıllık maaş artışı 3.78 Ocak ve Şubattaki enflasyon artışı 3,32. memurlara verilen artış iki ayda gitmiştir.
-Memur artık cebinden yemeye başlamıştır. Sadece resmi istatistiklere dayanarak söylüyorum.
-Hepimiz biliyoruz ki enflasyon resmi istatistiklerden daha fazladır. Memur daha şimdiden darbeyi yemiştir. Emeklinin durumu
daha da kötüdür.
-Emeklileri zaten bu hükümet yok sayıyor. Türkiye ekonomisinde büyüme olursa da pay vermeyi reddediyor.
-Önümüzdeki seçimlerde bu iktidar o emeklilerden hak ettiği silleyi yiyecektir.
-Öğretmen konusu Türkiye'nin en temel konularındandır. Öğretmen açığı çok açıktır. Yetişmiş öğretmen birikimi de çarpık bir
tablo oluşturmaktadır.
-Elinde diplomasıyla öğrencisine ulaşamayan öğretmenler vardır.
-Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'de 133 bin öğretmen açığı olduğunu kabul ediyor. Aslında öğretmen açığı çok daha fazladır.
Yüzde 23 öğretmen kadrosuz sözleşmeli ve ders ücretiyle çalışan öğretmen konumundadır.
-Yani güvencesi olmayan, sürekli bir iş arayışı içinde olan bu tablo içindedir. Bu bir an önce çözülmesi gereken temel tablodur.
-Üniversite sınav sisteminin yanlış olduğunu ifade ediyoruz. CHP iktidarında gençlerin üniversiteye giriş sistemi köklü bir şekilde
değiştirilecektir.
-YÖK diyor ki “Ben Türkiye'deki liselerden mezun olanları sınava sokarım. Ama benim karşıma ‘Ben yurt dışındaki bir liseden
mezun oldum' diye biri gelirse ona sınav yapmaya gerek yok. Sınav, kendi milletimize yapacağımız bir eziyet.”
-Yurt dışındaki liselerden mezun olan kişiler diploma alıp gelirsen başımın üzerinde yerin var deniyor.
-Bunlar alıştırma zemin yoklama girişimleri. Milletimizin haber olsun. Böyle tuzakların işletilmesini engellemektir.
-Herkes sınava girecek sınav olacaksa. Sınav olmayacaksa hiç kimseye sınav olmayacak.
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-Öğrencileri daha ortaöğretimde yeteneklerine, becerilerine göre, hocalarının görüşlerine, ailelerinin görüşlerine göre onları
yönlendir.
-Yurt dışından imtiyazlı belli kesimlerin sınava girmeden üniversitelerde yer tutuma girişimi ortaya çıkmıştır.
-Ama bir yandan da siz elek koymuşsunuz oradan geç geçebilirsen. Bu milletin evlatları okullara giremeyecek yurt dışından
gelenler istedikleri gibi girecek.
-Maalesef Türkiye'de spor müsabakaları zaman zaman çığırından çıkıyor. Olay Türkiye'de sıradan bir olayın ötesine geçme
haline gelmiştir. Herkesin kendi kimliği vardır. Ama futbol maçlarını etnik kavga olayına dönüştürmemek bizim temel
sorumluluğumuz olmalıdır. Bu oyuna sporcular, seyirciler hiç birimiz düşmemelidir. Umarım üzüntü verici kırılganlıklara yol
açacak olaylar yaşanmaz. Türkiye olarak kendi aramızda futbol maçı yapamaz hale düşmemeliyiz. Bu oyunu hep beraber
bozmalıyız.
-Mecliste 550 milletvekili var 608 dosya var. Bu dosyaların gereği yapılmamış. Şimdi bunlara “sen hakim seç” diyeceğiz. Kime
diyeceğiz belki de kendisini yargılayacak Yüce Divanı, Anayasa mahkemesi'ne üye atayacak milletvekillerine. Bu yanlıştır
diyorduk. İktidardan şöyle bir cevap çıktı: 608 değil 576 dosya var. O nedenle biz yanlış söylüyormuşuz. Baktım gerçekten
yanlış söylüyormuşuz. 550 milletvekili ile isnat edilen suç adedi 664. isnat edilen 608 değil, 664 suç varmış.
-Bu iktidar neyle hatırlanacak diye kendime sorduğumda aklıma iki olay geliyor. Birincisi Deniz Feneri, ikincisi Habur olayı.
-Anayasa Mahkemesi bir karar verdi: “Sen laikliğe karşı odak noktasısın.” Bunu biz söylemiyoruz. Karar bu. Birinci noktada bir
zafiyet var.
-Siyasete göre TSK'yı yönlendirme arayışına girersek çok büyük sıkıntı yaşarız. Mesafeli anayasa hukuka uygun ama mesafeli
bir ilişkiye ihtiyacımız var.
-Elinizi kışlaya sokarsanız arkasından çok kötü şeyler olur.
-Bu konuda son zamanlarda maalesef sıkıntılı günler yaşıyoruz.
-Türkiye'de ordu-siyaset ilişkisinin sorunlu bir geçmişi var ama bunlar Türkiye'yi yeni sorunlarla karşı karşıya bırakmamalıdır.
-12 Mart 71 ve 12 Eylül 1980 iki askeri müdahale. Parlamentoya yönelik sonuçlar doğuran müdahaleler bunlar.
CHP olarak 12 Mart'a da , 12 Eylül'e de ve bütün askeri müdahalelere lafta değil somut olarak tavır takınmışızdır.
Silahlı kuvvetlerin sakınılması korunması gerektiğini en iyi biz biliyoruz ama biz diyoruz ki “herkes kendi işini yapacaktır.”
-Bu ilke etrafında tavır takındık. Çok sıkıntılı döneler yaşadık ama bir gün bile TSK ve demokrasiye karşı bir hareket içine
girmedik.
-Böyle fiili müdahaleler içinde gelmiş bir siyasi kadro olarak söylüyorum ki askerin müdahalesine karşı en büyük güvence
CHP'dir.
-Bu müdahalelerden başı dik, alnı ak bir kadro olarak yine söylüyorum ki TSK'ya yönelik tertiplerin karşısında da yine CHP
vardır.
-28 Şubat diyorlar, neden 28 Şubat'ın hesabını sorma gereği duymuyorsunuz.
-Darbe yapmayı düşündüğünü iddia ettiklerini araştırıyorsun da resmen darbeyi yapmış olanlardan neden hesap sormuyorsun.
-Masum insanlara haksız suçlamalar yapan, bir zihniyeti de reddediyoruz.
-Silahlı Kuvvetler'den elinizi çekiniz. Uydurma bahanelerle Türkiye'nin kurumlarını sıkıntılı bir sürecin içine çekmeyiniz.
-Adalet siyasetin üzerinde olacaktır. Siyasetçi hesabını verecek mahkeme de kendi kurallarını yaşayacaktır.
-Bir gizli tanık skandalıdır gidiyor. Böyle bir tablo olabilir mi. İddianamelere bakıyoruz acı ızdırap verici.
Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetin hukuk işleyecekti, Emevi hukuku, Muaviye Hukuku işlemeyecektir.
Şimdi moda iddianame ve infaz. Anayasa Mahkemesi Başkanı isyan ediyor. AKP'li ve ona yandaş medya ve aydınlar hariç bu
yargılama tatbikatının adaletsiz olduğunu görmeyen kimse kalmamıştır.
-Türkiye bu günlere Nemrut Mustafa Paşa mahkemelerinden geçip geldi. Türkiye'yi, bir daha o mahkemelere kimse mahkum
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edemez.
İngiltere Adalet Bakanı, sözde Ermeni soykırımı tasarısının İngiliz parlamentosundan geçme olasılığının bulunmadığını söyledi.
TRT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TRT, kara propagandalarla ilişkilerini
yıpratmayacak kadar köklü geleneklere sahiptirler” denildi.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Yeşilova köyü yakınlarında pancar toplamaya giden 3 kadın ve 1 çocuk mayın patlaması sonucu
yaralandı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Diaspora'nın kontrolünden, ipoteğinden Ermenistan'ın kurtarılması lazım” dedi. Derleyenin
notu: Doğru söze ne denir…
17

Mart

2010

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile
ilgili en bilinen fotoğrafını, cephede yer alan Haydar Mehmet Alganer'in çektiği bildirildi. Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Esenkaya, Alganer'i
Çanakkale Cephesi'nde özel kılan tarafın, cepheyi imkan ölçüsünde fotoğraflamasının yanında, 17
Haziran 1915 günü 19. Tümeni ziyareti esnasında Kurmay Albay Mustafa Kemal'in Conkbayırı'nda
siperdeyken fotoğrafını çekip, ona hediye etmesi olduğunu söyledi. Esenkaya, okuma yazma
oranının son derece düşük olduğu, birliklere mektup yazıcılarının gönderildiği Çanakkale
Cephesi'nde günlük tutulmasının, savaşın özünü anlama açısından olağanüstü bir gayret olduğunu
belirterek, Haydar Mehmet Alganer'in günlüğünün de böyle bir gayretin ürünü olduğunu dile
getirdi. Alganer'in olayları kendi çerçevesinden anlatması nedeniyle, aynı zamanda “anı portre”
niteliğinde bir günlük tuttuğunu anlatan Esenkaya, Türkçe'ye çevrilip, içinde
farklı boyutlarda 4 harita, 2 kroki, anılar ile 27 fotoğrafın bulunduğunu
ifade etti. Esenkaya, Alganer'in yaşantısı hakkında şu bilgileri verdi: “Alganer, 1880 yılında
İstanbul'da doğmuş ve 1966 yılında hayatını kaybetmiştir. Çanakkale cephesinde bulunduğu
dönemde binbaşı ve 35 yaşındadır. 28 Nisan 1915'te Arıburnu'ndaki 16'ncı Kolordu Kurmay
Başkanlığı 1'nci Şube Müdürlüğüne tayin olmuştur. 28 Mayısta tekrar Gelibolu üzerinden Kolordu
Kurmay Başkanı olarak cepheye hareket etmiş, 15 Ağustosta, 1'nci Kolordu Kurmay Başkanı sıfatıyla
Kumkale civarındaki Asya Grubu'nda görev almıştır. Cephedeki son görevi ise 1 Kasım 1915'te
Uzunköprü civarında bulunan 3'üncü Piyade Tümeni Kurmay Başkanlığı olmuştur.”
Yrd.Doç.Dr. Ahmet Esenkaya, Alganer'in Atatürk'ün en çok bilinen fotoğrafını çektiği makinesinin ise
Çanakkale Askeri Müze'de sergilendiğini kaydetti.
8 kadının öldüğü İstanbul'daki sel felakatinde bilirkişi, doğal afet "asli derecede kusurlu" fabrika sahibi ve yöneticisi "ikinci
derecede kusurlu", minibüs sürücüsü ise "kusursuz" dedi.
YÖK Genel Kurulu, üniversiteye giriş sınavında öğrencilerin yerleştirme puanlarının hesaplanmasına esas olacak oranları, alan içi
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0.15, alan dışı 0.12 olarak belirledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytaç Durak hakkında “imar düzenlemeleriyle rant
sağladığı” şeklinde basında yer alan haberlerin “ihbar” kabul edildiğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde 22'ye karşı 23 oyla kabul edilen sözde Ermeni soykırım tasarısını durdurmak
için Obama yönetiminden herhangi bir adım atılmadığı belirtildi.
İKİNCİ Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından emekli Albay Levent Göktaş'ın Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okan'ın
öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak talimatla ifadesi
alındı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ile ilgili rüşvet iddialarında bulunan Mustafa Tuncel MHP'den istifa etti.
Havalar ısınıyor! Sıcaklı tüm yurtta artacak. Marmara'da hava sıcaklığı hafta sonu 16 dereceye kadar çıkacak.
Ermenistan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de yasal olmayan bir şekilde çalışan binlerce Ermeni kaçak göçmeni
sınır dışı edebileceğine yönelik açıklamalarını kınadı. Erivan'dan yapılan açıklamada Erdoğan'ın sözlerinin akıllara Birinci Dünya
Savaşı sırasında yaşanan 'katliamı' getirdiğini belirtildi.
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Rus petrolünün Boğazlar'ı devre dışı bırakarak taşınmasını öngören Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattı projesiyle ilgili
tartışmalar ülke içinde devam ederken, Rus Vedomosti gazetesi Transneft petrol şirketinin Başbakan Yardımcısı İgor Seçin'e
gönderdiği mektupta boru hattının doldurulmasına yetecek petrol olmadığını ilettiği bildirildi. Bulgaristan'ın Burgaz Karadeniz
Limanı'ndan Yunanistan'ın Dedeağaç'taki Limanı'na kadar boru uzanacak boru hattının Türk Boğazlar'nı devre dışı bırakmak için
planlandığı hatırlatılan haberde, 280 kilometrelik boru hattının inşası konusunda Rusya, Bulgaristan ve Yunanistan 1995'te
anlaştığı ve 2006 yılında planladıkları ancak projenin henüz başlatılmadığı kaydedildi. Rusya'nın bu durumdan şu anda
Bulgaristan hükümetini suçlu olarak gösterdiği ifade edildi. Tatneft'in mektubunda petrolcülerle olan sorununu açıklamadığı,
Seçin'den Enerji Bakanlığı ve petrol şirketlerine tedarik miktarı konusundaki net tekliflerini bir ay içinde bildirmeleri talimatı
vermesi istendiği belirtilen haberde, Enerji Bakanlığı yetkililerinin bu konuda yorum yapmadığına dikkat çekiliyor. (…)Türkiye ve
Rusya'nın geçen Samsun-Ceyhan petrol boru hattı konusunda anlaşma imzaladığı belirtilen haberde, “Tokarev, iki (SamsunCeyhan ve Burgaz-Dedeağaç) projeyi birleştirmeyi teklif etmişti. Ama nasıl gerçekleştirilebileceği henüz belli değil. Türkiye,
Rusya'nın Güney Akım projesinde stratejik ortağıdır” ifadesine yer verildi.
İzmirli Alkadur şirketi, döner kesen robot üretti. Şirket döner robotunun tanıtımı için Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak
döner fuarını seçti.
Anayasa paketinin Meclis'e sunulabilmesi için gerekli olan 110 imza toplandı.
Hükümetin Anayasa paketi
- Askere sivil yargı yolunun açılması
- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılacak. Toplam 21 üyeden oluşması. HSYK'ya yüksek mahkemelerin
yanı sıra alt mahkemelerin de üye gönderebilmesi, Cumhurbaşkanı ve Meclis'in de üye seçebilmesi.
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Parti kapatmaya şiddet ve Meclis'ten izin alma kriteri getirilecek.
YAŞ kararlarının yargıya taşınabilmesi.
Yurtdışına çıkış yasağının mahkeme kararına bağlı olması.
Kişisel verilerin korunması güçlendirilecek
Ombudsmanlık.
Çocuk hakları ve kadınlara pozitif ayrımcılık.

Dokunulmazlıkları kaldırılan kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır milletvekili Aysel Tuğluk hakkında,
“çeşitli tarihlerde yaptıkları 19 ayrı konuşmada, terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüt üyesi olmakla birlikte örgüt
adına suç işledikleri” gerekçesiyle dava açıldı. İddianamelerde, yaptığı konuşmalar nedeniyle Türk'ün 7 ayrı konuşmasında
“Terör örgütünün propagandasını yapmak” ve “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 45 yıl,
Tuğluk'un ise yaptığı 12 ayrı konuşma nedeniyle aynı suçlardan 70 yıla kadar hapsi istendi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı kabul edildi.
Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar olarak bilinen GDO yasası TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İzmir merkezli olarak, toplam 8 ilde başlatılan organize suç örgütü operasyonunda 20'ye yakın kişinin gözaltına alındı.
Kıbrıslı Rumların, Kuzey Kıbrıs'taki taşınmaz mülkleriyle ilgili Türkiye aleyhine açtıkları davaların yeni bir şekil alıyor. Rum
mahkemesinde Türkiye aleyhine ilk kez bir dava açıldı.
Türk karikatürünün önemli ismi, uzun yıllardır Hürriyet'teki "Bülent Çiziyor" köşesiyle bize ulaşan Bülent Düzgit geçirdiği ağır
hastalık sonrası hayata veda etti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı aylık değerlendirme toplantısı sonucunda kısa vadeli faiz oranlarını
değiştirmediğini duyurdu.
Erzincan Üniversitesi Rektörü Erdoğan Büyükkasap intihar etti. Rektör Büyükkasap'ın intiharından önce not bıraktığı ortaya
çıktı.
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'Anayasa değişiklik paketinde' yer alan geçici 15. maddenin kaldırılmasıyla 12 Eylül darbesini yapanların yargılanmasının yolu
açılacak. CHP'nin isteğini Anayasa paketine dahil eden Hükümet'in bu kararı hukukçular tarafından tartışılmaya başlandı. Geçen
yıl 26 Haziran'da Ertuğrul Özkök'e konuşan Kenan Evren, ''Yargıya bırakmam intihar ederim'' demişti. Hukukçular da Evren'in
ve dönemin Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin yargılanamayacağı görüşü üzerinde birleştiler. Hazırladığı anayasa değişikliği
paketi için muhalefetten de destek almayı amaçlayan Ak Parti, geçici 15. madde sürprizi yaptı. Ak Parti, CHP'nin “Darbe
teşebbüsü yapanları değil, darbeyi yapanları yargıla” söylemiyle gündeme getirdiği, 12 Eylül askeri darbesinin liderlerinin
yargılanmasını engelleyen Anayasa'nın geçici 15. maddesini kaldıran düzenlemeyi pakete soktu.
Anayasa'nın geçici 15. maddesi:
''12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık divanını
oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı kanunla kurulu
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Millî Güvenlik Konseyi'nin, bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı kurucu meclis hakkında
kanunla görev ifa eden danışma meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî
sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz''
Emekli için sürpriz gelişme… Top Anayasa Mahkemesine geçti. Anayasa Mahkemesi, dava açan İşçi Memur Bağ-Kur Emeklileri
Derneği Genel Başkanı Hamdi Öz'ün lehine karar verirse, milyonlarca emeklinin hem maaşları yükselecek hem fark alacaklar.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel ise bu konuyla ilgili 'Anayasa Mahkemesi 'evet' derse maaşlarda yüzde yüz artış söz konusu
olur' yorumunu yaptı.
HER yıl Türk ve Amerikalı üst düzey yetkililerin katılımıyla Washington'da gerçekleştirilen Amerikan- Türk Konseyi
Konferansı'nın 11 Nisan'da başlaması planlanan bu yılki oturumlarının iptal edileceği öğrenildi. TÜSİAD heyetinin Washington
ziyareti de geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. İptal nedeninin, Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısı'nın, komiteden geçmesi
olduğu da öğrenildi.
Birbiri ardına soykırımı tanıyan 21 ülkeye karşı Türkiye'nin dava açması gündemde. CHP ve MHP'li vekiller konuyu
tartışmaya açtı. Ancak parlamentolarında soykırımı tanıyan ülkelere karşı dava açılıp açılmayacağına ilişkin son
kararı hükümet verecek. Hükümetten ise şu ana kadar ses yok.
Saat 23.13'de merkez üssü Tunceli, Akçapınar-Çemişgezek olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gaziosmanpaşa'da doğalgaz zehirlenmesi: 3 ölü. Gaziosmanpaşa'da bir evde bulunan baba Tuncay Karakaşoğlu, oğlu Özgür
Karakaşoğlu ve misafirleri olduğu öğrenilen bir kişi doğalgaz sobasından sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Polis
ekiplerinin çalışmasa sürüyor.
İSTANBUL Boğazı Bebek açıklarında küçük bir kuru yük gemisi başka bir kuru yük gemisine kıçtan hafif şekilde çarptı.
Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Anayasa değişikliği paketinde yer alan HSYK'nın yapısına ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak,
“Gerek alt mahkemelerde gerekse üst mahkemelerde ayrışıklık varmış gibi gösterilmesi, HSYK'nın kamuoyuna şikayet edilmesi,
yüksek yargının bazı kararlarının eleştiri sınırlarını aşarak kamuoyuna yansıtılması işte bu hazırlıkların ön hazırlığıydı” dedi.
İstanbul'un Küçükçekmece, Sultangazi, Güngören ve Şişli ilçelerindeki bazı iş yerleri ve konutlara, 21, 22, 24 ve 28 Martta
elektrik verilemeyecek.
İkinci ergenekon davasında Kurmay Albay Mustafa Koç tahliye edildi.
Tunceli'de güvenlik güçleri Nevruz öncesinde eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için
hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
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Sakarya'nın Akyazı İlçesi Dokucun Beldesi'nde AK Parti'li belediye meclis üyesi 60 yaşındaki İ.K. ile aynı beldenin Kuloğlu
Mahallesi Muhtarı'nın oğlu 45 yaşındaki N.S., ilköğretim okulu öğrencisi 2 kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı.
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CHP Lideri Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın Londra'da Kaçak Ermenilerle ilgili yaptığı "'Ülkemdeki kaçak Ermenileri sınır dışı
etme' ve BBC'deki 'Bunu değerlendiririz, değerlendirebiliriz' sözleriyle ilgili açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,
partisinin il kongresine katılmak üzere Sinop'a giderken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki Ermenilerle ilgili olarak BBC'ye verdiği demeci değerlendiren Baykal, Başbakan'ın, yaptığı
açıklamayla, Türkiye'nin Ermeni davasına büyük zarar verdiğini savundu ve Türkiye'nin en haklı olduğu bir konuda, yanlış bir
tutum sergilenerek, uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin görüntüsünün, haklılığının, çok ciddi bir şekilde zedelendiğini ileri
sürdü.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail'den gelen talep üzerine iki adet askeri uçağın Türk hava sahasını kullanmasına belirli
koşullar altında izin verildiğini açıkladı. Komutanlığın internet sitesinde şu açıklama yapıldı:
"1. Bazı basın yayın organlarında İsrail'e ait iki adet casus uçağının Türk hava sahasından geçerek, Macaristan'ın başkenti
Budapeşte'de bir operasyona katıldığı yönünde haberler yer almıştır.
2. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 04 Mart 2010 tarihli, DHGY/422688 sayılı yazısı ile İsrail'in iki adet Gulfstream tipi
askeri uçağına, Nevatim/İsrail - Budapeşte/Macaristan - Varna/Bulgaristan - Nevatim güzergahında 17 Mart 2010 tarihinde Türk
hava sahasından üst uçuş izni verilmesi talebi alınmıştır.
3. Genelkurmay Başkanlığı'nın müsaadesi ile söz konusu uçaklara Türkiye Havacılık Bilgi Yayını (AİP)'nda belirtilen kurallara
uyması, Türk hava sahasında hava yollarını kullanması, havada yakıt ikmali yapmaması, foto/keşif ve istihbarata yönelik
elektronik teçhizat bulundurmaması koşulları ile uçuş izni verilmiştir.
4. Bu kapsamda; İsrail'e ait iki adet Gulfstream tipi askeri uçak, 17 Mart 2010 Çarşamba günü Türk hava sahasına Güneybatı
kısmında bulunan “TOMBİ” noktasından saat 09.35'te giriş yapmış ve kuzeybatı kısmında bulunan “MAKOL” noktasından saat
10.30'da terk etmiştir. Aynı uçaklar dönüş rotasında Türk hava sahasına “RİXEN” noktasından saat 13.30'da giriş yapmış ve
“TOMBİ” noktasından saat 14.20'de terk etmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Van ve Şanlıurfa'da BDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamaları PKK gösterisine dönüştü. Kutlamalarda Öcalan'ın posterleri asıldı,
sözde PKK bayrakları açıldı. Van'da bir grup çocuğun ellerine tutuşturulan ''İşgalci TC Kürdistan'dan defol' yazılı astıkları pankart
dikkat çekti. Pankart 10 dakika sonra indirildi.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Altınpark'ta düzenlenen törende nevruz ateşini, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile
birlikte yaktı.
Kapıkule Sınır Kapısında yurt dışına çıkış yapacak 440 TIR, 11 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Edirne Gümrük ve
Muhafaza Başmüdürü Kaptan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TIR kuyruğunun nedeninin Türk tarafından
kaynaklanmadığını, Bulgaristan tarafındaki kamera sistemi yerleştirilmesiyle alakalı olduğunu söyledi.
Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında İmralı'da çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın 10
dakika süren sinevizyon gösterisi yapıldı. Öcalan'ın nevruz mesajı avukatları tarafından okundu.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün katıldığı fabrika açılışında AK Parti Bolu Milletvekili Fatih Metin, işadamı Yılmaz
Becikoğlu'nun önüne geçmesine sinirlenince aralarında tartışma çıktı. Bakan Ergün'ün araya girmesiyle gerginlik yatıştırılırken
Becikoğlu, yüzlerce kişinin arasında milletvekili Metin'e sinirlenerek önce küfür etti, arkasından da tehdit etti.
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İSMAİLAĞA cemaatinin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün Zonguldak'ta
verdiği ‘Peygamber Sevgisi' konulu konferansta, salon doldu taştı. Ahmet Mahmut Ünlü, konferans sonunda kendisine
dokunmak isteyen kalabalık arasından güvenlik görevlilerinin koridor oluşturmasıyla çıkabildi.
Antalya'da Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem korkuya neden
oldu.
İsrail ile Filistinliler arasında dolaylı barış görüşmelerinin son anda iptaline neden olan ve dünya ülkelerinin de tepkisini çeken,
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimlerinden Ramat Şlomo'daki genişleme projesi "şimdilik" rafa kaldırıldı.
22

Mart

2010

Sakarya'da, bir süre önce işsiz kalan genç kız, otobüs durağında bulduğu 4 bin liranın sahibine ulaştırılmasını sağladı. 
AMASYA Üniversitesi Eğitim Fakültesi Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dursun G., doçentlik unvanı için
girdiği üniversite dil sınavında bluetooth (kablosuz) kulaklıkla kopya çekerken yakalandı. G. hakkında idari soruşturma
başlatıldı. Derleyenin notu: Örnek...
Türkiye'nin zengin petrol yataklarının bulunduğu Batman'da Hasankeyf İlçesi arasındaki karayolunda petrolle kaplanması büyük
sevinç yaratsada gerçek daha sonra ortaya çıktı. Petrol boru hatının basınç nedeniyle delinmesi sonucu karayolu ham petrolle
kaplandı. TPAO ekipleri bölgede önlem alırken, karayolu 1 saat kadar trafiğe kapatıldı.
Moskova'da ormanlık bir araziye düşen ve üç parçaya ayrılan Rus uçağında bulunan 8 kişilik mürettebatın tamamı mucizevi
şekilde kazadan sağ kurtuldu. Bir uçuş görevlisinin ise düşen uçaktan indikten sonra anayola çıkıp taksi çağırdığı bildirildi. 
Bir süredir Bursa Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Galatasaray Kulübü eski başkanı Özhan Canaydın hayata veda etti
İZMİR merkezli olarak 10 ilde ‘İhaleye fesat karıştırma, tehdit, şantaj' gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye
sevkedilen 18 şüpheliden, ‘Ergenekon' adıyla bilinen davanın sanığı İbrahim Şahin ile bağlantılı olduğu öne sürülen ve çete
elebaşı olmakla suçlanan Atilla Memiş ile Alsancak Diş Hastanesi Başhekimi Ali Şahinoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13
şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 1'i savcılık, 4'ü ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
“Ergenekon” soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri avukat Yusuf Erikel... Erikel, İkinci
Ergenekon Davası'nda örgüt yöneticisi oldukları gerekçesi ile yargılanan Durmuş Ali Özoğlu, İbrahim Özcan, Kemal Aydın,
Neriman Aydın, Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin avukatlığını yapıyor.
GAZİANTEP Adliyesi'nin kantininde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.
AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, “Çingene ve yabancı göçebelerin sınır dışı edilmelerine İçişleri Bakanlığı yetkilidir”
hükmünün, ilgili yasadan çıkarılması için teklif hazırladı.
Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun, Anayasa değişiklik paketindeki yargıya ilişkin düzenlemeleri değerlendirmek üzere yaptığı
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toplantı sona erdi. Gerçeker, "Yapılmak istenen yargıyı kuşatmanın da ötesinde ele geçirmekle eş anlamlıdır" dedi. HSYK Başkan
Vekili Kadir Özbek de yüksek yargıyla dalga geçildiğini savundu.
AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Anayasa değişikliği paketini tamamladı. Değişiklik taslağı ile Yüksek Askeri Şura kararlarına
mahkeme yolu açılıyor. Taslaktaki en ilginç maddelerden biri ise parti kapatmayla ilgili. Yeni düzenlemeyle herhangi bir siyasi
parti hakkındaki dava, Anayasa değişiklikleri geçmeden açılsa bile, yapılacak değişikliklere tabi olacak.
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İzmit'te Roma Dönemi'nden kalma ve muhtemelen içinden atlı arabaların da geçebileceği büyüklükte tüneller ortaya çıkarıldı.
Tarihi kayıtlara göre yerleşim birimi olarak yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi olan ve Roma İmparatorluğu'na da antik dönemdeki ismi
Nicomedia olarak bir dönem başkentlik de yapan İzmit'te yapılan kazılarda tarih fışkırmaya devam ediyor. Arkeoloji ve
Etnografya Müzesi Müdürlüğü'nün İzmit'in Çukurbağ Mahallesi'nde geçen yıl başlattığı ve M.S. 3'üncü Yüzyıl'dan kalma, Roma
İmparatorluğu'na başkentlik yaptığı dönemde yaptırılan büyük bir yapı ortaya çıkarıldı.

Libananco şirketinin, devlet tarafından el konulan Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik hisselerinde zarara uğradığı
gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti hakkında açtığı ve faiziyle 20 milyar dolar tutarındaki tahkim davası bugün Paris'te
görüşülmeye başladı. Duruşmaya uzun zamandan beri Interpol tarafından aranan Hakan Uzan da katıldı. Uzan'ın duruşmaya
katılabilmesi için kendisi için çıkarılan tutuklama kararı geçici olarak askıya alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri mühimmat yüklü kamyona yönelik ihbarın gönderilmesine ilişkin soruşturma kapsamında,
Balıkesir'de bir kişinin tespit edildiği bildirildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığında (TİB), “Mehmet Ali” rumuzlu ihbarın gönderildiği IP numarasını inceleyen uzmanlar, elektronik posta
oluşturulmasıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında çeşitli adresler belirledi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın bugünkü
Kurul toplantısını terk ederek, Kurul'un çalışmasını engellediğini savunarak, “Sanıyorum bizi gözden çıkardılar, bize kararname
çıkartmak istemiyorlar anladığım kadarıyla” dedi.

881

Parti Adı

Üye Sayısı

Adalet ve Kalkınma Partisi

337

Cumhuriyet Halk Partisi

97

Milliyetçi Hareket Partisi

69

Barış ve Demokrasi Partisi

20

Bağımsız Milletvekili

11

Demokratik Sol Parti

6

Demokrat Parti

1

Türkiye Partisi

1

Toplam

542

AK Parti'nin 26 maddelik Anayasa değişiklik önerilerini ortaya koymasının ardından, gözler Meclis'e, daha doğrusu Meclis
aritmetiğine döndü. Anayasa değişikliklerinin Meclis'ten geçmesi için 367 oy gerekiyor. Referendum için kritik eşik ise 330 oy.
Birinci Ergenekon davasının 139. duruşmasında Danıştay saldırısının tutuklu sanığı Alparslan Arslan’ın taşkınlık çıkarması
üzerine gergin anlar yaşandı. Alparslan Arslan'ın, "Hepinizi keserim. Siz kimsiniz?" sözleri üzerine sinirlenen Mahkeme Başkan
Köksal Şengün, "Dinle. Yoksa dışarı çıkarırım seni" diyerek jandarmalara Arslan'ın ağzını kapattırdı.
Adalet Bakanlığı, Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara yönelik şikayetler üzerine inceleme başlattı. İnceleme,
Ergenekon davasının hakimi Köksal Şengün hakkında davanın sanıklarından Ümit Sayın'ın verdiği şikayet dilekçesi üzerine
başlatıldı. İfadesi alınan Sayın, ''Dilekçeden haberim yok'' deyince Şengün hakkında işlem yapılmasına gerek görülmedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğa, partisinin grup toplantısında gündemdeki gelişmeler değerlendirdi.
TBMM'nin Anayasa değişikliklerini gerçekleştirmesini umduğunu belirten Erdoğan, eğer bu olmazsa karar milletindir der ve
referenduma gideriz' dedi.
Danıştay Başkanı Mustafa Birden, “HSYK ve Anayasa Mahkemesi'nin siyasi iktidarın beklentilerine cevap verecek bir yapıya
dönüştürülmesi yargı reformu olarak kabul edilemez” dedi.
Erzincan'da saat 21.33'te merkez üssü Refahiye-Akarsu (Erzincan) olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rus matematikçi 100 yıllık problemi çözdü. Ödül olarak kazandığı 1 milyon doları ise geri çevirdi. Matematikteki en zor
problemlerden birini çözen "dünyanın en zeki adamı" olduğu söylenen Rus matematikçi, 1 milyon dolarlık ödülü elinin tersiyle
itti. Petersburg'da karafatmaların istila ettiği küçük bir dairede oturan 44 yaşındaki Dr. Grigory Perelman, kapı aralığından
yaptığı açıklamada, parayı istemediğini belirterek, "Ben istediğimi aldım" dedi. Ödül Perelman'a, ABD'deki Clay Mathematics
Institute tarafından, matematikçilerin kafasını yüzyıldır yoran Poincare Varsayımı problemini çözdüğü için verildi. Matematik
dahisi, 4 yıl önce de Uluslararası Matematik Birliği tarafından problemi çözdüğü için verilen ödülü, "Para veya ün beni
ilgilendirmiyor. Hayvanat bahçesindeki bir hayvan gibi sergilenmek istemiyorum. Matematik kahramanı değilim. O kadar da
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başarılı değilim, bu yüzden herkesin gözünü bana dikmesini istemiyorum" diyerek reddetmişti. Perelman, Steklov Matematik
Enstitüsü'nde çalıştığı 2002 yılında, 7 matematik muammasından biri olan söz konusu problemi çözdüğü iddiasıyla çözümleri
internette yayınlamaya başlamıştı. Yapılan titiz sağlamalarla çözümün doğru olduğu tespit edildi. Problemin, kainatın biçiminin
saptanmasında yardımcı olabileceği belirtiliyor.
'40 yıl onlar fişledi, şimdi biz onları fişliyoruz” diyen Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ile 'İktidar karşıtları kanı bozuk'
diyen Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş'un cezaları açıklandı. AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş'a 2 ay, AK Parti
Kahramanmaraş milletvekili Avni doğan'a 4 ay süreyle geçici ihraç cezası verildi.
ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde görev yapan astsubay Atakan Timuroğlu, tabancasıyla intihar etti.
SON İKİ YILDAKİ ASKER İNTİHARLARI
Emekli Albay Birol Atakan (2 MAYIS 2007):
İstanbul-Ankara yolunda şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Atakan'ın Ergenekon'la ilgili önemli bilgilere sahip olduğu
iddia edildi. Albay Atakan'ın, Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen darbe günlüklerinin internete sızmasında ihmali ve kastı
olabileceği iddia edilmişti.
Emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca (10 OCAK 2009):
Ankara'da Etimesgut'taki evinde silahıyla intihar etti. 1998'de teröristlerle girilen çatışmada belden aşağısı felç olan Kırca'ya,
2004'te “Devlet Övünç Madalyası” verilmişti. JİTEM'in eski Diyarbakır Bölge Komutanı olan Kırca'nın adı Ergenekon
soruşturmasında geçti.
Özel Harekât Dairesi Başkanı Behçet Oktay (27 ŞUBAT 2009):
Emniyet Özel Harekât Dairesi'nin 13 yıllık başkanı Oktay, 27 Şubat'ta tabancasıyla makamında intihar etti. Oktay'ın, Ergenekon
soruşturmasında adının geçmesi ve hakkında medyada çıkan haberler nedeniyle zor günler geçirdiği ileri sürülmüştü.
Kıdemli Yüzbaşı Olgun Ural (26 MART 2009):
Yalova'da beylik silahıyla başına ateş ederek intihar etti. Eğitim Komutanlığı'nda görevliydi. Ural'ın adı 1. Ergenekon davasında
deliller bölümünde geçmişti. İntihar eden Ali Tatar'ın personel alımında görevli olduğu öne sürülmüştü. Ural, 2. Ergenekon
iddianamesinin açıklanmasının ardından intihar etti. Sessiz sedasız gömüldü.
Emekli Albay Belgütay Varımlı (21 KASIM 2009):
Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun eski başkanı emekli Albay Belgütay Varımlı İstanbul Göztepe'de 9. kattaki evinin
balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Varımlı'nın Sarıkız ve Ayışığı darbe planlarını deşifre eden subay olduğu iddia
edilmişti.
Deniz Yarbay Ali Tatar (21 ARALIK 2009):
Yarbay Ali Tatar, amirallere suikast soruşturması kapsamında Poyrazköy'de ele geçirilen belgelere ilişkin 9 gün tutuklu kaldıktan
sonra 16 Aralık'ta serbest bırakılmış ancak daha sonra hakkında tekrar yakalama kararı çıkmıştı. Bu karar üzerine Yarbay Tatar
evinde tabancayla intihar etti.
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Albay Berk Erdem (9 Şubat 2010)
İzmir'de Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erdem'in beylik tabancasıyla intihar etti.
Erdem'in adı Deniz Kuvvetleri Komutanı'na suikast iddialarına karışmıştı.
Üsteğmen Sema Koç (2 Mart 2010)
GATA'da çalışan Tabip Üsteğmen Sema Koç (28), Ankara'da askeri lojmanda beylik silahıyla kafasına tek kurşun sıkarak
hayatına son verdi.
Uzman Çavuş Erdem Acar (16 Mart 2010)
Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Uzman Çavuş 30 yaşındaki Erdem
Acar, başına dayadığı beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasada yapılması planlanan değişiklikle ilgili olarak, “Bizim kapılarımız ardına kadar açık.
Biz uzlaşmaya da açığız. Eleştirisi, önerisi olan buyursun gelsin, bunu açık açık söylesin. Daha ne yapacağız?” dedi.
HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek Anayasa Değişiklik paketiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Özbek, Başbakan Erdoğan'ın "Kendi
çıkarları için yapmasınlar" sözlerine karşılık vermişti. İşte Özbek'in konuşmasından satır başları:
- Müsteşar kurulda görev yapan, kurulda Anayasa'dan kaynaklanan kendilerinde bir takım hakkı olan bir arkadaşımızdır.
Kimsenin kurul toplantısını yapılamama haline getirme söz konusu olamaz. Her türlü öneri değerlendirme yapılır. Tartışılır
görüşülür, kendisi beklediği gibi bir şey olursa karşı oy yazar.
- Gaz lambalarının altından buralara geldik. Yani statükonun korunması meselesi, bizi Bakanlar kurulu atamadı buraya.
Atananlar ve seçilenler deniyor. Hakim ve savcı sınavı girip sınavı kazandıktna itibaren, her kararnamede seçilerekb uraya
gelecektir.
- Biz çalışmalarımızı yaparken, neleri gözettiğimizi, hangi ölçüleri esas almaya çalıştığımızı, kendimizi nasıl sıktığımızı bilseniz
bunları söylemek imkanı olmazdı.
- Zaten üç ay sonra görevimiz bitiyor. Benim görevim yıl sonuna doğru sona erecek. Biz burayı bırakıp gideceğiz, emekliliğime
üç yıl kaldı. Ben bunun dışında ne bekleyebilirim? Ama bu noktaya gelebildiğim bu noktada yer aldığım süreye kadar olan
mesleki geçmişime karşı borçluyum. Bundan sonra da benden sonra gelecek genç arkadaşlarıma karşı borçluyum. Bundan daha
önemlisi Türk milletine karşı borçluyum.
- Bizim yerimizi muhafaza etmek gibi bir amacımız endişemiz söz konusu olamaz. Bu haksızlıktır. Şu noktaya gelene kadar belki
6/7 kez seçime girdik biliyor musunuz?
- HSYK'nın seçimle gelen üyeleri olarak bizimde düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmak amacıyla konuşmaktayım.
- Anayasa'ya göre Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, adalet anlayışı içinde, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik laik
sosyal bir hukuk devletdir.
- Anayasa'mızdaki bu ikinci madde değiştirilemeyeceği gibi, değiştirilmesi dahi kabul edilemez.
- HSYK Anayasa'nın yargı bölümünde, yüksek maddelerden hemen sonra 159. maddede belirlenmektedir. Dolayısıyla HSYK'nın
yapısı ve çalışma esaslarının anayasa'da yer aldığı, kuvvetler ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurularak düzenlenmesi
gerekmektedir.
- Aksine davranışlar Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini belirleyen ikinci maddesine engel olacağı gibi, Anayasa'nın 6 ve 9.
maddeleriyle çelişki yaratmaktadır.
- Taslak metninde HSYK'ya yönelik olarak yapılan düzenleme bu çerçevede incelendiğinde şu hususlar öne çıkmaktadır.
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- Yargı bağımsızlığının sağlanması, yargının en önemli sorunlardan olup, yargı reformu öncelikle bu sorunu ve iş yüküyle ilgili
konuları çözümlemek durumundadır. Mahkemelerimiz, yargıtayımız ve danıştayımız aşırı iş sayısıyla boğulmuştur.
- Geciken adaletin adalet olmadığı gerçeği ortadan kaldırılmalıdır
- Bugünkü yapısıyla HSYK'nın, başkanlığını Adalet Bakanı yapmakta, müsteşarı katılmadığı halde toplantı yapılamamakta,
hazırladıkları rapor çerçevesinde
- Binası ve sekreteryası bulunmamaktadır. Teftiş kurulu Adalet Bakanı'na bağlıdır. Kurum üyelerinin gündem sırasında, sadece
günlük konularda önerge verme hakları bulunmaktadır.
- 2007 yılında Yargıtay ve Danıştay üye seçimlerinde, bu seçim engellenmiş, tutanak düzenlenmiştir.
- Bundan sonra aynı sorunlar artarak devam etmiş, tayin ve yetki kararları dahil çıkarılamamıştır. Emeklilik ve boşalan yerlere
atama yapılmasıyla ilgili, ilamlı kararname yazı yazılmasına rağmen kurumumuz getirilmemiştir.
- Kurulda ciddi sorunlar yaratan konulardan biri de, dinleme kararlarıyla ilgili uygulamalardırç
- HSYK'nın görevlerinin tamamı yargıyla ilgilidir. Adalet bakanı ve müsteşarın kurumdaki varlığı, yargının bağımsızlığını
engelleyen en büyük unsurdur
- Yüksek yargıda seçilecek üye sayısıyla, yerel mahkemelerden seilecek üye sayısı arasındaki fark, yargısal bütünlüğün
engellenmesidir.
- Yargı savunma sözünü 11 Kasım günüydü yanılmıyorsam, ifade etmiştim. O gün tüm kamuoyunu yakından ilgilendiren
dinleme ve izleme olayları vardı. İstanbul başsavcımızın, yargıtay'ın daha sonra ortaya çıkan Danıştay'ın telefonların dinlenmesi
söz konusuydu.
- Size de açıklamayacağım, bazı bilgiler ve edindiğimiz izlenimlerden edinerek söyledik. Bir başsavcının kendisiyle birlikte
çalışan, gözetiminde bulunan savcılar tarafından 10-11 yıl önceki bir olay sebebiyle dinleme kararı isteyip böyle bir kararın
alınmış olması, yargının çok büyük tehlikelerle, karşı karşıya olduğu izlenimini vermiştir.
- Bu sözlerin bugün açık açık tartışılan yeni taslağın bir takım hükümleriyle de doğrulanmış oluyor.
- Taslak bu şekilde geçerse Türkiye'yi neler bekliyor? Bu taslakta en önemli konu, en ön emli konu kuvvetler ayrılığı ilkesi
zedelenecektir.
BAŞBAKAN NE DEMİŞTİ
Başbakan Erdoğan bugün Ufuk Üniversitesi Rıdvan Ege Hastanesi Açılış Töreni'nde Anayasada yapılması planlanan
değişikliklerle ilgili olarak açıklamalar yapmıştı. Erdoğan, “Biz bir taslak hazırladık. Gerekirse değiştirelim, eleştirilerinizi,
önerilerinizi dikkate alalım, nihai halini verelim, bunu birlikte değiştirelim diyoruz. Modern ve özgürlükçü anayasal
düzenlemeler, Türkiye'nin artık görmezden gelinemez bir ihtiyacıdır diyoruz. Anayasa değişikliği artık ertelenemeyecek bir
taleptir diyoruz. İşte taslağı açıkladık. Tıkanan, kilitlenen noktaları açıyor, Türkiye'ye yeni bir vizyon kazandırıyoruz” diyerek,
HSYK'da yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili eleştirileri şöyle cevaplamıştı:
“Dediler ki 'parlamento bu işe burnunu sokmasın'. Böyle bir şey olur mu yahu? Yeter ki gerilim olmasın dedik. 'Peki o zaman,
HSYK'ya biz Parlamentodan herhangi bir üye teklifinde bulunmayalım' dedik. Bakınız, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamında
bu üyeleri, Anayasa Mahkemesi de dahil Parlamento atar, devlet başkanları atar, başbakanlar atar. ABD'ye gidin öyle, AB üyesi
ülkeler öyle. Buna rağmen, biz bunda yeter ki gönülleri olsun dedik ama yine bakıyorsunuz doğru olmayan ifadelerle yanlışlar
söyleniyor. HSYK'da sadece Adalet Bakanı var. Bunu da istemiyorlar. Adalet Bakanlığı Müsteşarını istemiyorlar. Bunlar zaten
var. Ama bunun dışında tamamıyla Yargıtay, Danıştay ve birinci derece mahkemelerden gelecek olanları kabul etmiyorlar. Niye
kabul etmiyorsunuz? Türkiye'nin genelinde bu kadar birinci derece savcı var, hakim var. İşte onlardan da gelsin. Onları da
katıyoruz bu işin içine. Bunu biz yapmıyoruz. AB üyesi ülkelerin hepsinde bunlar var. AB normlarında bunlar var. Oralardan
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istifade ederek bunları yapıyoruz. Onun için de tabii işlerine nedense gelmiyor, anlamak da mümkün değil.
Derelerin Kardeşliği Platformu Dönem Sözcüsü Ömer Şan,
“Hidroelektrik santralleri (HES) bölgesindeki insanlara, adına
'rüşvet' dediğimiz protokoller imzalanarak, ekonomik yardım
çalışmaları yapılıyor” dedi. Ömer Şan, Rize Gazeteciler ve
Muhabirler Derneğinde düzenlediği basın toplantısında,
HES'lerle ilgili bölge insanının ciddi sorunları
olduğunu, sorunların üzerinin örtülmeye çalışıldığını
savundu. HES projeleriyle suların kontrolünün bölge halkının
elinden alındığını iddia eden Şan, “Rize'nin Çayeli ilçesinde 2,
İkizdere ilçesinde 3 köyün içme suları HES çalışmalarının
ardından kaybolmuştur. Köylüler farklı arayışlara girmek
zorunda bırakılmıştır. Köylüler bu sorunları yaşarken
sularımız yaklaşık 3.5 kilometre uzunluğundaki tünellerin
içine alınarak nasıl kullanılacağı bilinmeden HES şirketleri
tarafından kontrol edilecektir. Tünel içerisine alınan suların
nasıl kullanılacağı bizlere ürkütücü ve endişe verici
gelmektedir” diye konuştu. DSİ'nin çok ciddi inceleme ve
araştırma yapması gerektiğini ifade eden Şan, şöyle devam
etti: "Sularımız asıl sahipleri köylülerin elinden alınarak 49
yıllığına çok uluslu şirketlerin eline verilmektedir. Enerjide
dışa bağımlı olmaktan kurtulmaya çalışılırken HES'leri çok
uluslu şirketlere yaptırmak, inandırıcı olmaktan uzaktır. 49
yıllığına su kullanım hakkını yabancı şirketlere vermek
demek satılmak anlamına gelmiyorsa da tamamen onların
kontrolüne verilmesi anlamını taşıyor. Su kullanım hakkıyla
birlikte bölge insanının suya erişim hakkı ellerinden
alınmaktadır." HES şirketlerinin bazı kişilerle protokol adı
altında anlaşmalar yaptığını öne süren Şan, şunları kaydetti:
"İçeriği açısından yapılan anlaşmalara 'rüşvet protokolü'
diyoruz. HES bölgesindeki insanlara iş vaadediliyor, araba
alınıyor. HES bölgesindeki insanlara, adına rüşvet dediğimiz
protokoller imzalanarak, ekonomik yardım çalışmaları
yapılıyor. Bunlar bizim olduğu kadar hukukun da midesini
bulandırıyor. Bu çalışmalarda kamu yararı varsa neden bu
şekilde protokoller düzenlenerek insanlara rüşvet teklif
edilmektedir? Bu da dikkati çekici önemli bir noktadır. ÇED
sürecinde yapılan çalışmalarda insanlara iş vaadedilmekte.
Bu da bu işlerde rant hesapları döndüğü gerçeğini ortaya
koymaktadır."
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, Mersin Üniversitesi'nde yumurtalı saldırıya uğradı.
Bilgin, yumurtalı saldırının ardından bir süre daha konuşmasına devam etti.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk'ün en geç hafta başı İsveç'e geri döneceğini açıkladı.
ELAZIĞ'ın Palu İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Programlı bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle 27 ve 28 Martta Ankara'nın bazı yerlerinde elektrik kesintisi
uygulanacak.
Bir buçuk yıldır İsviçre ve Libya arasında devam eden politik krizde sona yaklaşıldı.
Arkasına Avrupa Birliğini alan İsviçre, aralarında Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin de bulunduğu 180 Libyalı üst düzey kişiye
Schengen ülkelerine giriş yasağı getirterek, krizde ilk raundu kazanmıştı. Bu kez İtalya ve Malta'nın tam desteğini alan Libya
Avrupa Birliğini de razı ederek bu Schengen yasağının kaldırılmasının İsviçre tarafından kabul edilmesini sağladı. Ve ikinci
raundu kazanan taraf oldu.
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Başbakan Tayyip Erdoğan, parti yönetiminde sürpriz bir değişikliğe imza atarak, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Kürşad Tüzmen'in yerine Siyasi Danışmanı ve Adana Milletvekili Ömer Çelik'i getirdi. Bugün açıklama yapan Kürşad
Tüzmen, görevden alınmadığını hastalığı sebebiyle Başbakan'dan izin istediğini söyledi.
Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, “olası İstanbul depremine yönelik
belediyelerin zemin etüt çalışmalarında bir denetimsizlik ve başıbozukluk bulunduğunu” söyledi.Öztürk,
İstanbul'un bir çok semtinde, yapılan zemin etüd çalışmalarını ve onunla ilgili hazırlanan raporları
değerlendirebilecek jeoloji mühendislerinin bile bulunmadığını açıkladı.
20'nci yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak gösterilen Çernobil nükleer santral kazasının kurbanlarına Küba yardım eli
uzatıyor. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği facianın yaşayan kurbanları efsanevi lider Fidel Castro'nun Küba'sında ücretsiz
tedavi ediliyor. Küba şimdiye kadar 24 bin Ukraynalı çocuğu tedavi etti. 
Yunanistan'daki ekonomik kriz, ülkenin Osmanlı egemenliğinden ayrılmasının 189'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen
törenleri de vurdu. Yunanistan'da kriz nedeniyle tasarrufa giden hükümetin kararıyla, bugün Atina'da gerçekleştirilen törenlere
tank, uçak ve zırhlı araçlar katılmadı.
Yasadışı bahis şikesi soruşturması kapsamında ifadesi alınan ardından Sarıyer 1. Sulh ceza mahkemesine sevkedilen
Tepeciksporlu eski milli oyuncu Fatih Akyel, eski futbolcu Ali Rıza Gültekin, Konyaspor kalecisi Recep Öztürk ve Tepecikspor
Başkanı Temel Eyüpoğlu "dolandırıcılık ve çete üyeliği" suçuyla tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu.
BALYOZ Güvenlik Harekat Planı' soruşturması kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Harp Akademileri Komutan yardımcısı
Korgeneral Yurdaer Olcan, mahkeme sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin BDP'li Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçe nüfusuna kayıtlı 3 bin 11 askerin kaydını sildirmesine
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sitem etti. Kanar, nüfusun azalmasıyla belediyenin 30 bin lira gelir kaybına uğradığını söyledi.
KÜRT şarkıcı Rojda'ya, söylediği Kürtçe şarkı nedeniyle ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis
cezası verildi.
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde kampüs içerisine afiş asmak isteyen öğrencilerle özel güvenlik görevlileri arasında kavga
çıktı. Olayda 7 güvenlik görevlisi ile 6 öğrenci hafif yaralandı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi son 27 ayın zirvesine ulaşarak 57 bin 044 puandan kapandı.
Borsadaki yükselişte özellikle yurtdışından gelen haberler etkili oldu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hukukçuları ve siyaset bilimcileri Pazartesi günü Köşk'e çağırdı. Cumhurbaşkanı Gül'ün çağırdığı
hukukçular arasında Ergun Özbudun ve Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de bulunuyor.
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Geçtiğimiz günlerde Ankara Emniyeti'ne gelen Başbakan'a suikast yapılacağı yönündeki ihbardan sonra Erdoğan için alınan
güvenlik önlemleri arttırıldı. Deyim yerindeyse Başbakan'ın etrafında kuş uçurtulmuyor.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan ve İrlanda Cumhurbaşkanı Mary McAleese, Ankara,
Çanakkale ve İstanbul ziyaretlerini tamamladıktan sonra bugün Dubai'ye gitti.
Türkiye'den ayrılışı sırasında İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Tom Russell, Atatürk Havalimanı apronunda protokol görevlilerinden
önce yerini aldı ve yarım saat boyunca protokol görevlilerini bekledi.
Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da Türk liseleri açılması düşüncesini
benimsemediğini söyledi.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gündoğan Beldesi'nde, 80 yaşındaki hayırsever Ayşe Şahin'in 1 milyon TL harcayarak
yaptırdığı 16 derslikli okulun açılışı kriz yarattı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından bugün yapılması planlanan açılışın,
‘okulun iskan ruhsatının alınmaması' ve ‘inşaat süresince SGK'ya kaydedilmemesi' nedeniyle iptal edilmesi CHP teşkilatını
kızdırdı. Bu durumun, ‘Ben bu okulu Deniz Baykal'a açtırmam' dediği öne sürülen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan
tarafından kasıtlı olarak yaratıldığını iddia eden CHP İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını
açıkladı. Hayırsever Ayşe Şahin ise açılışını Baykal'ın yapmasını istediği okulun önüne gelerek oturduğu sandalyede gözyaşı
döktü. Ayşe Şahin'i, öpücük yağmuruna tutan minikler teselli etti.
Enis Berberoğlu'ndan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği'ne atanmasıyla boşalan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği
görevine Metehan Demir atandı.
Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) çalışmalarının Adalet Bakanı ve Müsteşarı tarafından
engellendiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, “Üyeler yasaların Bakanlığa verdiği bir yetkiyi hukuk dışına
çıkarak kullanmak istemişler ve Anayasa değişiklik teklifinin kamuoyuna açıklanması üzerine bir çatışma ortamı oluşturma
gayretine girişmişlerdir” açıklamasında bulundu.
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İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın altında ıslak imzası bulunduğu iddia edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek ile ilgili iddianamenin
yazımının tamamlandığı belirtildi.
ABD, İsveç ve Bulgaristan'dan sonra şimdi de Sırbistan 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınması için harekete geçti.
İzmir'de, önce 4.7 büyüklüğünde ardından 2.9, 2.8 ve 3.4 ve 4.2 büyüklüğünde beş ayrı deprem meydana geldi. İlk
belirlemelere göre, can ve mal kaybı olmadığı depremde, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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Arap Birliği zirvesi için Libya'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ü başkenti olarak değerlendiren İsrail'in bu
politikasını "çılgınlık" olarak tanımladı.
Günlük 70 cente insanların çalıştırıldığı Çin'de deyim yerindeyse “köle pazarı” kuruldu. Çinli bir havayolu şirketi,
işe alacağı hostesleri fiziklerine, ellerine hatta neredeyse dişlerine bakarak seçti.
Muhalefet hafta sonunu Güneydoğu'da geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Deniz Baykal Siirt'te partisinin İl Kongresi'ne
katılırken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şanlıurfa'da “Bin Yıllık Kardeşliği Yaşa ve Yaşat” mitinginde
konuştu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada “Başbakan'ın kafasındaki Sivas-Gavurdağı sınırını yıkmaya geldim” dedi. Baykal ise,
Siirt'te hükümetin demokratik açılımının Yeşilçam açılımına döndüğünü söyledi. Başbakan Erdoğan 29 Mart yerel seçimleri
öncesi muhalefeti eleştirirken “Bunlar Sivas'ın ötesine geçemezler” demişti.
Nijerya'nın Lagos Limanı'na girmek için sıra beklerken korsanların silahlı saldırısına uğrayan Türk gemisi Özay-5 'in ikinci
kaptanı ile üç personeli İstanbul'a geldi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir Türk bankası maskeli 3 kişi tarafından soyuldu.
Ermeni Cemaati Başkanı Bedros Şirinoğlu, "Türkiye'de 100 bin Ermenistanlı vatandaş yok. 20 bin Ermenistanlı vatandaş var.
Sayın Başbakanımız, bizim sözümüze güvenerek, inanarak 100 bin kelimesini kullanmıştır. Kendisinden özür diliyoruz" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Dünyanın gözü üzerinizde, hain emellerin dikkati sizde. Asırlık niyetlerin elleri toprağınızda,
yörenizde. Oyun başka yerde yazılmış bölgenizde oynanmak isteniyor, oyuncular yaban ellerde yetişmiş Urfalı'yı tehdit ediyor.
Kuklacı başka kıtalarda içimizdeki kuklaları idare ediyor” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ne geçmişte ne de bugün Forbes
Dergisine herhangi bir röportaj vermediği bildirildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün Forbes Dergisi'ne mülakat verdiği, bu mülakatta,
“İran'ın nükleer bomba istediğinden şüphem yok" dediği ve Gül'ün İran'ın bu isteğinin Şah dönemine dayanan bir özlem
olduğunu söylediği iddia edilmişti.
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Lise öğrencisini hamile bıraktı, öğretmenle yasak aşk yaşadı, diğer bir öğretmeni taciz etti. Ve hala o görevinin başında.
Kantinci Ş.A. 2005'te 15 yaşında lise 1 öğrencisini hamile bıraktı ve evlendi. Evliyken 2.5 yıl bir öğretmenle yaşadı. Bir
öğretmeni tacizden halen yargılanıyor. İki öğretmen ile müdür onun yüzünden sürüldü. İstanbul Taksim'de, 4 bin 500
öğrencinin aynı kampus içerisinde okuduğu bir ilköğretim okulu ve bir lisenin kantinini işleten Ş.A.'nın, bekâretini bozduğu 15
yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi ile evlendirilerek hapse girmekten kurtarıldığı ortaya çıktı. Aynı okulda, bir kadın öğretmenle
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ilişkisi olan, bir başka öğretmeni de taciz ettiği için hakkında dava açılan Ş.A.'nın, bakanlık müfettişleri raporuyla okuldan
uzaklaştırılması istendi. Ancak kantinci ihaleleri kazanarak işletmeciliğe devam etti. Derleyenin notu: AKP’nin yönettiği
denetimsiz Türkiye Cumhuriyeti!
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, yolsuzluk iddiaları nedeniyle açığa alındı.
CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, bu yıl 470'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Festivali'nde sağanak yağmur altında
halka mesir saçtı. Korumaların tuttuğu emsiyelere rağmen ıslanan Cumhurbaşkanı Gül, “Bu rahmettir, şifa niyetine” diyerek
mesir saçarken, yaklaşık yarım saat süren sağanak, mesir saçma töreninin sona ermesiyle kesildi, yerini güneşli havaya bıraktı.
Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ı 70. dakikada Selçuk Şahin'in attığı golle
1-0 mağlup etti.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile telefonla görüştü.
“Balyoz Planı” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan Tümgeneral Abdullah Dalay, çıkarıldığı nöbetçi
mahkemece serbest bırakıldı.
İstanbul'un boğaz çevresindeki ilçelerinde kuvvetli olmak üzere, il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Devlet Tiyatroları ‘12'nci Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin açılışı, Seyhan Nehri üzerinde dünyaca ünlü İtalyan
grubunun görsel şovuyla başladı. 7'den 70'e Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği, uçan insan ve gemiler ile akvaryumda yüzen
genç kızların yer aldığı etkinlik, ‘festivalin perdesi gökyüzünde açıldı' yorumlarına neden oldu.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Baykal'a 'hodri meydan' dedi. Nedeni de Baykal'ın
''Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak görevden alınırken hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı'na neden bir şey yapılmadı'' şeklindeki sözleri... Gökçek, Baykal'a ''Bir televizyon kanalında karşı karşıya
gelelim. Bana konu başlıklarını versin tartışalım'' önerisinde bulundu. Gökçek'in uzun bir süre önce CHP'li Kılıçdaroğlu ile TV'de
canlı yayında yaptığı düello günlerce konuşulmuştu.
Anayasa değişiklik paketine Genelkurmay Başkanı ve kurmaylarının yüce divanda yargılanmasının önünü açacak bir madde
eklendi.
Bir restoranın iki şubesini soyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Erhan T. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 7. katından
atlayarak intihar etti.
Mimarlık alanında dünyanın en saygın ödülü kabul edilen Pritzker Ödülü'ne, bu yıl Japon mimarlar Kazuyo Sejima ile Ryue
Nishizawa layık görüldü.
Bir güvenlik uzmanı, cep telefonuyla internete giren ve web sayfalarını ziyaret eden kullanıcıları uyardı: Cep telefonu numaranızı
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girdiğiniz web sitelere farkında olmadan veriyor olabilirsiniz! Berlin Teknik Üniversitesi'nde okuyan ve bilgisayar güvenliğiyle
ilgili çalışmaları bulunan Collin Mulliner isimli öğrenci, bazı servis sağlayacıların web sitelerine gönderilen kullanıcı bilgisini
yeniden biçimlendirdiğini ve kullanıcıların cep telefonu numarası gibi bazı özel bilgilerinin de bu web sitelerine gönderildiğini
açıkladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün 38 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırılar, 'Kara Dul' olarak bilinen Çeçen kadın
intihar bombacılarını yeniden gündeme getirdi. Henüz saldırıyı üstlenen kimse olmazken, gerek saldırı öncesi yapılan tehditler
gerekse de bombalı saldırının yöntemi Çeçenleri işaret ediyor
Barış Demokrasi Partisi anayasa değişikliği ile ilgili önerilerini açıkladı.
YARSAV, HSYK'da yaşanan toplantı kriziyle ilgili, Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında Anayasa'yı ihlal ettiği gerekçesiyle suç
duyurusunda bulundu.
Başbakan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Başbakanlık'taki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması
yapıyor. İşte konuşmasınsan satır başları:
- Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı ve entegrasyon konusu değerlendirme fırsatı bulduk.
- Alman toplumuna uyum sağlamak için her iki taraf da çaba sarf etmeli.
- AB'ye tam üyelik konusunda sağlam adımlarla ilerlediğimiz, Almanya'nın dönem başkanlığında 3 fasıl açtık.
- Türk Alman ilişkilerinin köklü tarihinden güç alarak eğitim alanında çalışmalar yaptık, yarın da Türk Alman üniversitesi
parlamentomuzdan geçecektir.
- Almanca eğitim veren birçok okulumuz var. Türkiye'deki bu atılan adım Türkiye Almanya ilişkileri açısından çok çok önemli.
Yönetmenliğini Atıl İnaç'ın yaptığı “Büyük Oyun”, San Fransisco Tiburon Film Festivali'nde “En İyi Film” ödülüne layık görüldü.
Warner Bros Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Suzan Genç, Selen Uçer, Serdal Genç, Serkan Genç, Rana Cabbar, Haktan
Pak, Selim Bayraktar, Nalan Koruçim'in rol aldığı, yönetmenliğini Atıl İnaç'ın yaptığı filmin senaryosunu Avni Özgürel kaleme
aldı. Film, Irak savaşı ve işgal sürecinde ülkenin kuzeyindeki Telafer kentinin bir köyünde yaşanan saldırıda ailesini kaybeden
Cennet adında bir genç kızın hikayesini ele alıyor. Film çekimleri, Irak'ın kuzey bölgesindeki Erbil ve Musul ile Türkiye
bölümünde Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve İstanbul'da tamamlandı
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşme isteği, CHP Lideri Deniz Baykal'ın ardından, MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından
da da reddedildi.
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Son üç yıldır Karadeniz'in dalgalarının sahil şeridini döverek erozyona yol açıp 100 metre içeri girmesi sonucu tehlike altına
giren Karasu İlçesi'nde, havadan çekilen son fotoğraflar tehlikeyi gözler önüne seriyor.
Evrenin nasıl oluştuğunu anlamak için bugün CERN'de büyük bir çarpışma gerçekleştirildi. Bilim adamları dünyada kara delikler
açılmasından endişe ediyordu ancak korkulan olmadı.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi kırsalında mayın patlaması sonucu 3 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.Şehit uzman
çavuşlardan Nuri Aydın Sağır'ın 2 gün önce baba olduğu öğrenildi.
Türkiye'de ahşap koruma sistemleri sektörünün en büyüğü olan Kayalar Kimya, Londra merkezli özel sermaye fonu Bancroft'a
satıldı. Geçen sene 70 milyon euro ciro yapan şirketin 40 ülkeye ihracatı var.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç anayasa değişikliği taslağının Anayasa Mahkemesi'ne gelebileceğini ancak bu konu
hakkında yorum yapmanın ihsas-ı rey olabileceğinden herhangi bir açıklama yapamayacağını söyledi.
İngiltere Parlamentosunun üst kanadı olan Lordlar Kamarasında, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının dün bir oturumda
tartışıldığı öğrenildi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, işadamı ve öğrencilere uzun süreli vize uygulamasına geçilebileceğini söyledi.
Sahte çürük soruşturması kapsamında Genelkurmay adli müşaviri Hıfzı Çubuklu'nun ifadeye çağrıldığı ve yarın ifade vermeye
gideceği öğrenildi.
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Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer anayasa değişikliği ile ilgili tartışmaları yakın çevresine değerlendirdi. Star Haber'den
Murat Çelik'in haberine göre Ahmet Necdet Sezer, yakın çevresine anayasa değişikliğine ilişkin olarak "Hukuken söylenecek
hiçbir şey yok. Hukuk ayaklar altına alınıyor" dedi. Murat Çelik 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yakın çevresiyle
yaptığı görüşmede eski Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin yaptığı çarpıcı değerlendirmelere ulaştı.
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Çelik'in haberine göre Sezer, "Hukuk devleti zaten ortadan kalkmak üzere bu anayasa değişikliği yapılırsa tamamen ortadan
kalkacak. Güçler ayrılığı güçler birliği haline gelecek" dedi.
Uşak Eşme Yatılı Bölge Okulu'nda 9 gün önce kaybolan ve kendinden bir daha haber alınamayan Umut Balık'ın cesedi okulunun
yakınlarıdaki bir foseptik çukurunda bulundu.
Avrupa Komisyonu, Anayasa değişiklik paketini memnuniyetle karşıladığını ancak yapılan reformun uzlaşma içinde
gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
''Gaziantepli erkekler sanki karılarının üstünden inmiyorlar. Çocuklara okul yetiştiremiyorum'' diyen Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürü görevden alınıyor.
Zeytinburnu-Bağcılar tramvay hattında 3 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin, İstanbul Ulaşım A.Ş'de görevli ekipman
şefi ile tramvay sürücüsü hakkında iddianame hazırlandı.
"Kafkas Emiri" olarak anılan, ayrılıkçı Çeçenlerin lideri Doku Umarov, Rusya'nın başkenti Moskova'da metro istasyonlarında
düzenlenen intihar saldırılarının sorumluluğunu üstlendi.
Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan üçü emekli dokuz asker tahliye edildi.
Devlet Bakanı ve Baş müzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs'ta devam eden müzakere sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. "Kıbrıs
sorununun çözümünde iki lider arasında uzun süreden beri devam eden müzakerelerde gelinen aşamaya ilişkin olarak 31 Mart
2010 tarihinde yapılan ortak açıklama önemlidir. İki cesur liderin bugüne kadar müzakere surecine verdikleri önem takdire
şayandır.
Kıbrıs'taki iki eşit halkı temsil eden iki liderin yapmış oldukları bu açıklama uluslararası kamuoyunun önemsemesi gereken bir
adımdır.
BM çatısı altında devam eden müzakere sürecinin artik biran evvel çözüme doğru gitmesi gerekir.
Kıbrıs sorununun çözüm yoluna girmesinin, ülkemizin tam üyelik sürecine de olumlu yansımaları olacaktır.
İki liderin yapmış oldukları bu ortak açıklamaya AB'nin de en üst düzeyde destek verdiğinin, bizzat AB Komisyonu Başkanı
Barroso tarafından ifade edilmesi önem taşımaktadır. AB'nin atacağı olumlu adımlar ve sergileyeceği dengeli yaklaşım, Kıbrıs
sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır.
Bu çerçevede 26 Nisan 2004 tarihli oybirliğiyle alınan AB Konseyi kararının bir an önce uygulamaya konması en önemli
beklentilerimizden biridir. Bu Türkiye ile AB'nin içinde bulunduğu Kıbrıs çözümsüzlüğü kısır döngüsünü de kırmaya katkıda
bulunabilecektir.
18 Nisan'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, hangi aday seçilirse seçilsin, müzakere sürecinin yerleşik BM
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parametreleri çerçevesinde başarıyla sürdürülmesi için Türkiye elinden gelen desteği sürdürmeye ve Sayın Başbakanımızın
tabiri ile bir adim önde olmaya devam edecektir."
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili iddialarda bulundu. Elindeki belgelerle açıklama
yapan Kılıçdaroğlu, "Paraların nereden gelip kimlere gittiği ortaya çıkacak" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır
başları:
- Tutanaklardan ikisi orjinaldir. Yani ıslak imzalı olan tutanaklar. Bu belgelerin asıllarını ve bunların dışında diğerlerinin tümünün
fotokopisi var elimizde. Bunlar savcılığa teslim edilecektir. Bu belgeler toplanan paraların kimler tarafından Türkiye'ye getirildiği
bu belgelerde yazmaktadır.
- Hakkı Sadal ve İzzet Kurum'un gerek Türkiye gerekte Almanya'da Kanal 7'de çalışıp çalışmadığı araştırılmalıdır.
- Bu iki ismin kurye olduklarına ilişkin isimleri geçiyor. Tutanaklar nerede yapıldığını göstermiyor. Bu paranın bir şekliyle
yurtdışından getirildiği, döviz getirildiği ve İzzet Kurum'a teslim olduğu görülüyor burada. Ayrıca bunların dışında 16 tane daha
tutanak var. Toplam 4 milyon 580 bin euroluk bir rakam. Bunları savcılığa teslim edeceğiz.
- Savcılık bu paraların, herhalde bunların bilgisine başvuracaktır. Bunlar kurye olduğuna göre ana patronlar kim? Büyük bir
rakam. Almanya'da açılacak olan ikinci davada bu belgeleri onlar da isteyecektir.
- Soygunun asıl patronları bunlar değildir. Asıl faillerin bulunması gerekiyor. 4 milyon Euro kimler için harcanmıştır?
- Bugün Milliyet'in manşetinde yer alan haber, yargı tarihimizin en ilginç haberlerinden biri olsa gerek. Rüşvet sadece parayla
tanımlanacak bir alan değil. Eğer siz Anayasa mahkemesi gibi, hiçbir şaibenin bulaşmaması gereken bir kuruma atanıyorsanız,
belli kişilerin beklentilerine paralel olarak, belli makamlar size ikram edilerek o kapılar aralanmışsa, o mahkemenin üyelerine
gölge düşürürsünüz. Bu üyenin yapması gereken tek şey, onur ve ayıp denen iki kavramı biliyorsa, görevinden tamamen
çekilmek zorundadır.
- Ben merak ediyorum, kendisi Anayasa Mahkemesi üyesi olduğunda, kendisine bu koltuğu ona hediye eden Binali Yıldırım'ın
davası geldiğinde nasıl tarafsız davranacaktır?
- Hiç kimse anayasa Mahkemesi üzerinde kuşku duyulacak bir hareketi yapmamalıdır. Sayın üyenin de kendi iradesiyle, ahlaki
değerlere uygun olarak o görevden ayrılacağını düşünüyorum.
- Sayın Gökçek ile ilgili dün İstanbul İl Başkanı'mız açıklama yaptı. Ben iki soru sorayım. Sayın gökçek asfalt uzmanından katkı
aldı. ERG diye bir firma var. Bir alman firması olduğunu söyleniyor. Gökçek bunun Alman firması olduğunu iddia ediyor mu? Bu
firmaya ne kadar para ödendi?
- Ankara Spor A.Ş. vergi kaçakçılığı yaptı mı? Evet veya hayır diyecek.
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Kılıçdaroğlu, 20 ıslak imzalı belgeyi savcılığa teslim etti.
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Yapımcılığını Steven Spielberg ile Tom Hanks'in üstlendiği ve ABD'de yayına giren The Pacific adlı dizide Kurtuluş Savaşı'nda
İzmir'in, Türkler tarafından yakıldığı, binlerce Rum'un da öldürüldüğü gibi çirkin iddialar ortaya atıldı.
1

2010

ÇANAKKALE Şehitler Abidesi'nin ayaklarında bulunan ve Mehmetçiğin kahramanlığını anlatan rölyefte, askerlerine düşmanı
hedef gösteren bir komutanın elinin 5 yerine 6 parmaklı oluşu yıllar sonra farkedildi.
Başkent Tekel eylemiyle bir kez daha gerildi. Ankara'nın üzerinde polis helikopterleri devriye uçuşu yaparken; Kızılay da işçiler
polis barikatına alındı. Türk-İş Genel Merkezi önüne gitmek isteyen işçiler polis barikatını aşamadı. Polis ile işçiler arasında
arbede çıktı, polisler gazlı müdahale yaptı. TEKEL işçileri, Mithatpaşa ve Tuna Caddelerini trafiğe kapattı. 3 bin TEKEL işçisinin
katıldığı eylemde 5 binden fazla polis görevlendirildi. TEK Gıda-İş Başkanı Türkel ile beraberindeki heyet ve CHP Milletvekili
Bayram Meral Sakarya Caddesi'ne girmeye çalıştıkları sırada atılan gaz bombalarından etkilendiler. Daha sonra atılan bu gaz
bombalarının polis tarafından atılmadığı açıklandı.
Biri ya da birileri Hatay'da 3 deniz kaplumbağasını naylon iple kafalarından birbirine bağladı. Birbirlerinden kurtulmak için
çırpınan kaplumbağalar suyun dibine batarak öldüler. Bu inanılmaz vahşeti görenler ise gözlerine inanamadı. Derleyenin notu:
Be adam… İnsan evladına saygımız, sevgimiz yok ki, yaratanın yaratığına saygımız sevgimiz olsun! Ve biz ve bizi şu an için
yönetenler gerine gerine Müslüman’ız deme cüretini gösteriyoruz, halbuki iman sevgi ve saygıyla başlayan bir süreçtir…
Balyoz Soruşturması kapsamında tutuklanan 1. Ordu eski komutanı, emekli Orgeneral Çetin Doğan tahliye edildi. Tahliye edilen
emekli Orgeneral Çetin Doğan Silivri Cezaevi'nden ayrıldı.
CHP'nin 33. Olağan Kurultayı 22-23 Mayısta Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.
Başbakan Erdoğan, ABD'ye gidip gitmeyeceği konusunda, “Şu anda arkadaşlarımla değerlendirmeyi yapıyorum. Öyle
zannediyorum ki yarın bu konudaki kararımı açıklayacağım. Gitme kararını vermem halinde Büyükelçimizi hemen
göndereceğim” dedi.
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Claudia Roth'un kendisini ziyareti
sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a atıfta bulunarak, “Almanya'da Türkiyeli yurttaşlarımız için Türkçe eğitim talebinde
bulunanların bence Türkiye'de Kürt yurttaşlarına da ana dilde eğitim hakkı vermeliler” dedi.
Balyoz soruşturmasında tahliye edilen emekli Orgeneral Çetin Doğan, Silivri Cezaevi'nden ayrıldı. Balyoz soruşturmasında
tahliyelerin gerekçesi belli oldu. Balyoz soruşturmasında tahliyelerin gerekçesi : "Haklarında kuvvetli suç şüphesini gösteren
olguların bulunmaması, bir kısım şüphelilerin mahkemeye sevk edilmeden doğrudan serbest bırakılması, bir kısım şüphelilerin
mahkemece serbest bırakılması, bir kısım şüphelilerin avukatların itirazı üzerine mahkeme heyetlerince serbest bıraklıması,
tutuksuz yargılamanın yargının amacına ulaşmasına engel teşkil etmemesi, yüklenen suçun hukuki vasfının değişmesi ihtimali."
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Rize'de Müftü Yusuf Karalı Diyanet Eğitim Merkezi'nin arka cephesinde 'haç' silueti olduğu yönündeki
iddia Rize'yi karıştırdı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş binanın fotoğrafını çekerek arkadaşlarına
gösterdiğini ve onlarda da aynı kanı oluştuğunu söyledi. Merkezin müdürü Hasan Ayık da binada 'haç'
işaretine benzer görüntü olduğu yönünde şikayetler aldıklarını söyledi. Rize'nin Dağsu Mahallesi'nde
kentte hakim bir tepeye inşa edilen Rize Müftü Yusuf Karali Diyanet Eğitim Merkezi inşaatının temeli,
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Bardakoğlu tarafından 2006 yılının Aralık ayında atıldı. İnşaatı yöre
mimarisine uygun tarzda yapılan ve Türkiye'de 6'ıncı, Karadeniz Bölgesi'nde ise tek olan Diyanet
Eğitim Merkezi, 18 Aralık 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmet açıldı. 7
katlı binanın yola bakan arka cephesinde Hıristiyanlığın sembolü 'haç' şeklini çağrıştıran görüntü
olduğu bazı vatandaşlarca ileri sürüldü. Derleyenin notu: !?!?!?
Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki bir yerel belediye meclisi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili daha önce kabul ettiği
kararını iptal etti.
AK Parti, Anayasa değişiklik paketi için vekillerini seferber etti. AK Partili vekillerin tümüne, "13-30 Nisan'da tüm seyahatlerinizi
iptal edin ve Ankara'da olun" çağrısı yapıldı. Çağrı, Anayasa değişiklik paketinin TBMM'deki onay süreci ile yakından ilgili.
Diyarbakır 6' ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Albay Temözöz davsında tutuklu sanıklardan Cizreli eski Belediye Başkanı
Kamil Atak'ın yakını duruşmada tanık olarak dinlenen Abdülselam Binzet'e sözlü saldırıda bulundu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 5-6 ay önce davet edildiği Küresel Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye
gideceğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Van'da partisinin il kongresine katıldı. Baykal yaptığı konuşmada Başbakan Erdoğan'ın Deniz
Feneri soruşturmasıyla ilgili "Kendi bir parça ekmeğini insanlar bir zaman muhtaçlarla paylaşmak için veriyorlar. O bir
emanettir, namus kadar şeref kadar kutsal bir emanettir. O emanete el uzatanın, gayesi dışında kullananın, yatacak yeri
yoktur." sözlerine cevap verdi. İşte konuşmasından satır başları:
- Başbakan demiş ki, “Böyle yapanların yatacak yeri yok” diyor.
- Ben de soruyorum böyle yapanların dosyasını sürüncemede bırakanları, böyle yapanları RTÜK'e atayanların yatacak yeri var
mı?
- Onlara sahip çıkan onları himaye eden senin yatacak yerin var mı acaba.
- Sizin burada güç koşularda siyaset yaptığınız biliyorum. Neden bu güç koşullar oluşuyor.
- Sizin siyasetinizin ilkesi, hedefi belli. Böyle olduğu halde neden güç koşullarda siyaset yapıyorsunuz. Her zaman böyle değildi
bu.
- Peki ne oldu? Buralarda siyasetin yapısı değişmeye başladı. Buralarda siyaset siyaset olmaktan çıktı, bir kimlik mücadelesi,
inanç ve din çatışması haline gelmeye başladı.
- Milli mücadeleyi hep beraber yaptık. Diyap Ağa'nın mecliste yaptığı konuşmaya dikkatinizi çekerim
- Diyor ki, “Kusura bakmayın ben ihtiyarım. Dinimiz aslımız hep birdir. Bizim içimizde ayrılık gayrılık yoktur. Ama düşmanlar
bize tuzaklar kuruyor. Ne yaparlarsa nafile. Biz hep kardeşiz. Hepimiz insanız.”
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- Bu oyunlar 1920'lerde de yapıldı. Biz etnik kimliğimizi siyasetin temeli haline getirirsek en önce kendimize zarar vermiş
oluruz.
- Bu tuzak daima bizim önümüze getiriliyor. Etnik ayrışma dayatması siyasetin özü haline getirilmek isteniyor.
- Bizim dinimizde bir etnik ayrışma var mı? Herkes eşittir herkes kardeştir.
- Herkesin etnik kimliği onun onurudur şerefidir. Biz hepsine saygı gösteriyoruz.
- CHP bu bölgeye yönelik en doğru politikayı ortaya koyan siyasi partidir. Biz sıkıntıları gidermek için ta 1989 yılında kimse tek
kelime söz söyleyemezken CHP çıktı çok açık bir biçimde “Herkesin kimliği saygıdeğerdir eşittir. Türkiye Cumhuriyeti, bir ırk
devleti değildir” dedi. Ne zaman 1989 yılında.
- Bunu dediğimiz zaman DGM bizi sorguladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde anadilde konuşma yasağının kaldırılması için ilk kez
teklif veren kadro bugünkü CHP kadrosu ve onun genel başkanıdır.
- Sadece konuşmakla kalmadık, Deniz Baykal'ın 1. imzacısı olarak Meclis'e gittik “Kaldırın bunu” dedik.
- Başından beri Doğuya güneydoğuya özel bakacaksın, kar zarar hesabı yapmadan fabrika açacaksın dedik.
- Bunlar geldi fabrika açmak yerine var olan fabrikaları kapattı. Et balık kurumunun fabrikaları kapatıldı. Hayvancılık öldü.
Türkiye şimdi at eti yeme tehdidi ile karşı karşıya.
- Etnik tahrikçilikle bu iş olmaz. Hizmet üretin hizmet. Bu bölgeyi, ayağa kaldıralım. Bütün Türkiye ile kaynaştıralım.
- Bizim siyasetimiz etnik istismar siyaseti değildir. Din istismarı siyaseti değildir. Dinimize en büyük saygıyı biz duyuyoruz.
Herkesin dinini özgürce yaşaması için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız.
- Ama din deyip siyaset yapmaya kalkanları biliyoruz. Bakın Deniz Feneri diye bir olay var. Bunun altını kazınca din istismarı
ortaya çıkıyor.
- Almanya'da din adına İslamiyet adına paraları toplamışlar. O paralarla televizyon kurmuşlar, gemiler almışlar, şirketler
kurmuşlar. Yoksula, muhtaca yardım diye yapmışlar bunu.
- Almanlar bu tezgahı fark etmişler. Bir incelemişler durumu görmüş, davayı açmış ve bir kısmını mahkum etmiş.
- Görmüş ki asıl ele başılar Türkiye'de. Listeyi yapmış Türkiye'ye göndermiş. İncele soruştur gerekeni yap demiş. Aradan yıl
geçti bizde kıpırdayan yok.
- Almanlar ikinci davayı biz açalım dediler. Bizimkiler ifade bile almadılar. Almanlar savcı gönderelim dediler. Buradan izin
verilmedi.
- Bu dava normal bir dava olsa böyle olur mu? Birileri kol kanat germese böyle mi olur.
- Bir baktık biri Başbakan'ın okul arkadaşı diğeri dünürü. Kıpırdamıyor duruyor o parada bu himaye ne?
- Televizyon kurdular o televizyon ne yapıyor. Siyaset yapıyor. Ne oldu peki. Dine mi hizmet ediyor. Din dedi istismar çıktı.
- Aylarca dosya gelmedi. Kaplumbağanın üzerine koysalar daha çabuk gelirdi. Aylarca “tercüme yapıyoruz” dediler.
- Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmeye çalışıyorlar. İktidarı Yüce Divan korkusu sardı.
- Kendi hakimimizi biz tayin edelim diyorlar. Anayasa değişikliğinin temel amacı Yüce Divan'ı, Anayasa Mahkemesi'ni, HSYK'yı
değiştirmeye çalışıyorlar. Buna da anayasa değişikliği diyorlar.
- Millete diyorlar ki sana 25 soru soruyorum tek bir cevap vereceksin. Başbakan diyor ki biz onu tek tek oyladık.
- Milletvekili tek tek oylarken tercih yapabilecek de millet oylarken neden tek tek tercih yapacak.
- Başbakan hap yaptık hap gibi yutun diyor.
- Hap var hap var. Vitamin hapıysa yutalım. Ama sadece vitamin hapı yok. Nuri Alço var kızlara gazoz içirirdi. Şimdi o haptan
mı içireceksin millete.
- Bu anayasa değişikliğinde Van var mı, halk var mı? Kendi dertlerine merhem yapmaya çalışıyorlar.
- Birileri o anayasa değişikliği çıktığı anda “oh be mahkemeleri ele geçirdik” diyecek. Bunu nasıl yapacak sizin oyunuzla.
Gerçekleri saklayarak yapacak. Bilin ki işin aslı budur.
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- Türkiye bir değişimin eşiğinde. Bu iktidar gidecek CHP gelecek.
- Taşıdığımız büyük sorumluluğu biliyoruz. Doğuya güneydoğuya burada yaşayan insanlarımıza nasıl hizmet edilirmiş bütün
gücümüzle bunu ispatlamaya çalışacağız.
- Bu bölgede zarar eden fabrikalar zarar ediyor diye kapatılmayacak. Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek için en iyi okulları
örnek okulları açacağız.
- Buraya sadece il kongresi için gelmedik. Sizinle birlikteyiz demek için geldik. Bizim gözümüzde Van'ın Doğu, Anadolu'nun
değeri bambaşkadır.
-Bunu alacağımızı oyla ölçmeyiz. Bunu düşünmeyiz bile.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üst düzey yönetici kontenjanından Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine Alparslan Altan'ı
atamasıyla ilgili, “Anayasa Mahkemesinde 9 sene tecrübesi olmuş, hukuk doktorası yapmış, Türkiye'nin her tarafında savcılık
yapmış, doğrusu kim ne derse desin ben doğru bir atama yaptığım kanaatindeyim” dedi.
3

2010

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, öğrenim gördüğü dershaneye olan 5 bin TL'lik borcu nedeniyle annesinin cezaevine girmesi
üzerine psikolojik bunalıma giren 18 yaşındaki Soner Semih S., evlerinin balkonundaki çardağa kendini asarak intihar etti. S.,
arkasında ‘Herkes hakkını helal etsin. Bu duruma daha fazla dayanamayacağım' yazılı not bıraktı. 
BURSA'da temizlik şirketleri aracılığı ile iş bulma sözü verip evlerinde hizmetli olarak çalıştırdıkları evli ve 1 çocuk annesi 27
yaşındaki D.C.'ye tecavüz ederek görüntüleyen daha sonra para karşılığı 100 kadar erkeğe satan 2'si kadın 4 kişi yakalandı.
Vücudunda sigara söndürülen D.C.'nin yaşadıklarını korktuğu için eşinden sakladığı belirlendi. 
Bir süredir Türkiye'nin dış politikasında belirleyici olacağı söylenen en kritik büyükelçi tayinleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün
onayından geçti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 17 yeni büyükelçinin isimlerini belirledi. Buna göre Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü
görevini yürüten Aydın Sezgin Moskova Büyükelçiliği'ne, Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz Londra Büyükelçiliği'ne,
Cumhurbaşkanlığı Dış İşleri Baş Danışmanı Hüseyin Diriöz de Roma Büyükelçiliği'ne büyükelçi olarak atanacak. Diğer atanacak
isimler ise şöyle gerçekleşti; Etiyopya Büyükelçisi Ali Rıza Çolak Sırbistan Büyükelçiliği'ne, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak
Özügergin Hırvatistan'ın Zagreb Büyükelçiliği'ne, İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı İnan Özyıldız Lübnan'ın Beyrut
Büyükelçiliği'ne, İsmail Aramaz Bulgaristan'ın Sofya Büyükelçiliği'ne, Kerim Uras İsrail'in Tel Aviv Büyükelçiliği'ne, Gürol
Sökmensüer Makedonya'nın Üsküp Büyükelçiliği'ne, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda danışmanlık görevinde bulunan Akın Algan
Tunus Büyükelçiliği'ne, Lale Ülker Astana Kazakistan Büyükelçiliği'ne, Ali Rıfat Köksal Nijerya Abuja Büyükelçiliği'ne, Ali Rıza
Çolak Sırbistan'ın Belgrat Büyükelçiliği'ne, Bern Büyükelçisi Oğuz Demiralp BM Cenevre Büyükelçiliği'ne, Protokol Genel Müdürü
Tanju Sümer İsviçre'nin Bern Büyükelçiliği'ne, Murat Adalı Endonezya Büyükelçiliği'ne, Nihat Civaner Demokratik Kongo
Cumhuriyeti Kinsaşa Büyükelçiliği'ne atanacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yeni yeni büyükelçileri tek tek arayarak
atamaları bizzat tebliğ etti. Bakan Davutoğlu, büyükelçilerin eşleriyle de konuşarak katkılarından dolayı teşekkür etti ve ‘Bu tek
kişilik bir görev değildir' diyerek kendilerine başarılar diledi.
Şırnak'ın Kuzey Irak sınırındakı Cudi Dağı'ndan sonra PKK'lıların geçiş güzergahı olan Gabar Dağın'da da operasyon başlatıldı.
Operasyonlar nedeniyle helikopterlerle bölgeye jandarma komandolar indiriliyor.
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Tekel işçilerinin eylemi sırasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişi, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdullütif Şener, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın biri partisinin kuruluşundan önce olmak
üzere bugüne kadar toplam 17 kez ABD'ye gidip geldiğini söyledi.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, hiçbir jandarma biriminde ve hiçbir Jandarma personeli tarafından sanık
Ogün Samast'ın ifadesinin alınmadığı bildirildi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Van'da dün kendisine yapılan taşlı saldırıyla ilgili olarak AK Parti'yi suçladı. ''Saldırı Van'daki
bir çetenin işi ve o çetenin bağlantıları iktidara kadar gidiyor'' diyen Baykal, AK Parti'nin sokak saldırılarından medet umduğunu
iddia etti.
4

2010

İMRALI'da çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 61'inci doğum gününü
kutlamak amacıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden dünden itibaren Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ne bağlı Onbirnisan Beldesi'ne
gelen yaklaşık 8 bin kişi içerisinden seçilen 500 temsilcinin, ilk kez Öcalan'ın köyüne gitmelerine izin verildi. Öcalan'ın evine
gelen PKK yandaşları, daha önce duvarlara asılı olan Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafları öpmek için birbiriyle yarıştı ve Öcalan'ın
evini adeta bir türbeye çevirdi.
Danıştay 12. Dairesi, 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunun, “Başvurma Koşulları”
kısmında yer alan bazı düzenlemeleri iptal etti.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal anayasa değişikliği ile ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ı televizyon programında tartışmaya
davet etti.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Paşa Mezarlığı'nda bulunan 3 şehit mezarındaki Türk bayrakları çalındı.
Balyoz soruşturması kapsamında tahliye edilen 19 kişi için savcılıktan yapılan itirazlar üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

5

2010

Aral Gölü bir zamanlar Orta Asya'nın denizi olarak anılıyordu. Dünyanın en büyük dördüncü gölü
olan Aral Gölü'nün yüzde 90'nı son 50 yıl içinde kurudu.
AK Parti, Anayasa değişiklik paketini bugün yeniden 265 imza ile TBMM Başkanlığı'na sundu.
İçeriği değiştirilen teklif, akşam saatlerinde de Anayasa Komisyonu'na sevkedildi.
İkinci Ergenekon davasının 50. duruşmasında tutuklu sanık Başkent Üniversitesi Rektörü
Mehmet Haberal'ın Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'ndeki odasından video konferans
yöntemiyle savunması alındı.
“Balyoz Planı” iddiası soruşturmasını yürütmekle görevlendirilen iki yeni savcının dosyayı
inceleyebilmesi için operasyonlara şimdilik ara verildiği bildirildi.
İMKB Ulusal 100 Endeksi 58 bin 896 puan ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsada önceki rekor 15 Ekim 2007 tarihinde 58
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bin 864 puan ile kırılmıştı.
Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamalarının Türk-İş, Hak-İş, Disk, Memur-Sen,
Kamu-Sen, Kesk'in ortak yapılması yönünde görüş ve irade birliği içinde olduğunu belirterek, “Konfederasyonlarımız 1 Mayıs
2010'u İstanbul Taksim Meydanı'nda kutlamaya karar vermiştir” dedi.
İZMİR'de okullara ‘tepeden inme' müdür atamasına velileri tepki gösteriyor. Hacı Şakir Eczacıbaşı İlköğretim Okulu'nda Bakan
oluruyla atanan, ancak tek bir gün bile görev yapmadan ‘milletvekili danışmanı' olarak TBMM'ye geçici görevle giden Mehmet
Abdullah Aksoy'un yerine okulu vekil müdürlerin yönetmesine isyan eden veliler, “Kadrolu müdür ortada yok, vekilin biri gidip
diğeri geliyor. Bu durumda eğitim olumsuz etkilenmez de ne olur?” diye yakındı.
CHP'nin hesaplarında “usulsüzlük olduğu” iddiasıyla açılan davada, partinin eski Saymanı Mahmut Yıldız ve Muhasebe Müdürü
Ertuğrul Kaya, 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis, muhasebe görevlisi Ersin Şenol ise 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak
cezalar erteledi.
Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu değiştiriliyor. Buna göre kara yolları tanımına duble yol olarak bilinen bölünmüş
yollar da eklendi ve hız limiti 110 km olarak belirlendi.
6

2010

Balyoz şoruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen eski MGK sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli
Tümgenerel Nuri Ali Karababa, emekli Albay Mümtaz Can ve Tümgeneral Abdullah Dalay tutuklandı. Yarbay Ertuğrul Uçar ve
Emekli Yüzbaşı Mehmet Ulutaş tahliye edildi.
Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında
yaptığı açıklamalara sert yanıt geldi. Liberman, Erdoğan için, 'Giderek daha çok Kaddafi'ye benziyor' açıklamasında bulunmuştu.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı uygulamasının ikinci döneminde bir Türk işadamının 7.1 milyar lira beyan ettiğini ve
bunun yüzde 90'ını Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Derleyenin notu: Nerden bulduysan buldun yeter ki gelsin, akbaba karababa
hiç fark etmez.
'Balyoz Güvenlik Harekat Planı' soruşturması kapsamında tahliye edildikten sonra savcıların itirazı üzerine hakkında yakalama
kararı çıkarılan 1'nci Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, basına gönderdiği 3'üncü mektupta sonradan
üretildiğini ileri sürdüğü 'Balyoz' darbe planının kesinlikle 1'inci Ordu Komutanlığı'ndan çıkmadığını söyledi.
CHP Lideri Deniz Baykal partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Anayasa teklifine destek için şart sundu.
Cumhurbaşkanı'na seslenen Baykal, 'O üç maddeyi ayırıp referanduma sunacağını açıkça ilan ederse biz de uzlaşma yaklaşımını
sergilemiş oluruz' dedi.
CHP Lideri Deniz Baykal partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Anayasa teklifine destek için şart sundu.
Cumhurbaşkanı'na seslenen Baykal, 'O üç maddeyi ayırıp referanduma sunacağını açıkça ilan ederse biz de uzlaşma yaklaşımını
sergilemiş oluruz' dedi.
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Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
beklendiği bildirildi. Yağışlı hava hafta sonuna kadar sürecek.
Eyüp'te 8 Nisan, Sultangazi'de ise 11 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesinin bahçesine gelen maskeli gruptan bir kişi, bahçede oturan bir öğrenciyi bıçakla
yaraladı.
7

2010

Levent'te bulunan Bellevue adlı rezidansın 21 ve 22'inci katlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Resmi ziyaret için Paris'te bulunan Erdoğan'ın Sarkozy ile görüşmesi sona erdi.Görüşmenin ardından Sarkozy, Erdoğan'ı
merdivenlere kadar gelerek uğurladı. İki liderin çok sıcak bir şekilde birbirlerine veda ettiği gözlendi. Sarkozy'nin Erdoğan'ın
Türkiye davetini kabul ettiği bildirildi. İki liderin görüşmesi için "ateşle barut" benzetmesi yapılıyordu ama korkulan olmadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Van'da yumurtalı saldırıya uğramasının ardından, hakkında iddialarda
bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a manevi tazminat davası açtı.
Başbakan Tayyip Erdoğan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile ABD'de düzenlenecek nükleer güvenlik zirvesi
sırasında görüşecek.
Euronun uluslararası piyasalarda yaşadığı değer kaybı, içeride de etkisi gösteriyor. TL karşısında bugün de düşmeye devam
eden euro, son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Henüz 4 gün önce 2.05 lira olan euro bugün 2 lira sınırına kadar indi ve
2.0020 TL'den el değiştirdi.
"Balyoz darbe planı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen emekli
Tümgeneral Tuncay Çakan, emekli Tümgeneral Behzat Balta, emekli Tuğgeneral Halil Kalkanlı tutuklanırken; emekli Albay Erdal
Akyazan mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Gök bilimciler, dünyaya 2 bin ışık yılı uzaklıktaki Auriga takımyıldızında bulunan çok parlak Epsilon Aurigae yıldızının sırrını
çözdü. Nature adlı dergide bugün yayımlanan makaleye göre, gök bilimciler 175 yıldır Epsilon Aurigae yıldızının parlaklığının
neden düzenli aralıklarla azaldığını bilimsel olarak çözdü. Gök bilimciler 1820 yılında keşfedilen Epsilon Aurigae yıldızının
parlaklığının, her 27,1 yılda 18 ay süreyle birden azaldığını tespit etmişler ama nedenini bugüne dek hiç çözememişlerdi. Dergi,
gök bilimciler düzenli aralıklarla kalın bir toz diskinin Epsilon Aurigae ve dünyanın arasındaki düzleme girdiğini ve yıldızın
parlaklığının bu yüzden azaldığını açıkladıklarını aktardı. Dergi, bu teorinin dört teleskop tarafından görüntülenen yıldızdan gelen
ışığı birleştirip büyüten interferometri adlı teknikle ispatlandığını ifade etti.

8

2010

Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri belli oldu. Aydın Doğan, 19 milyon 161 bin 631 liralık vergiyle rekortmenler listesinin
başında yer aldı. Listenin ikinci sırasına 2005 yılında bir haraç davası ile gündeme gelen ve işyeri uzaktan kumandalı kalaşnikof
ile taranan Salvo Taragano oturdu. 45. sırasda yer alan Acun Ilıcalı ise birçok işadamını geride bırakmayı başardı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetelerde çıkan ''27 Mayıs 2009 tarihinde Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 7 askeri şehit eden
mayınlar TSK'ya ait'' iddiası ile ilgili bir açıklama yaptı. Savcılık, soruşturma sonunda mayınların güvenlik amacıyla daha önce
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araziye TSK tarafından yerleştirildiği sonucuna vardığını belirtti. 'Taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olmak suçundan
sorumluların cezalandırılması istenirken, suç askeri yargı kapsamında değerlendirildiği için görevsizlik kararı verilerek dosya
Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderildi.
BDP'li Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık'ın 'Türk Bayrağı ile bir sorunlarının olmadığına' yönelik sözleri üzerine AK Partili Kürşad
Tüzmen, bunun yetmeyeceğini, 'Türk Bayrağı bizim bayrağımızdır' demeleri gerektiğini söyledi. Kaplan da nüfus cüzdanını
göstererek, ''Burada Rus bayrağı yok'' dedi. 
YÖK Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesinde YÖK kontenjanından boşalan üyelik için Cumhurbaşkanınca atanmak üzere Prof.
Dr. Engin Yıldırım, Prof. Dr. Recep Tarı, Prof. Dr. Gülfettin Çelik'in isimlerinin önerilmesine karar verildi.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda CHP'nin anayasaya aykırılık önergesi reddedildi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a Van'da yapılan yumurtalı ve taşlı saldırı sonrası AK Parti Van Teşkilatı tepkiler üzerine
harekete geçti. CHP tarafından fotoğraf ve görüntülerle deşifre edilen ve olayları organize ettikleri belirtilen Aslan Yılmaz ve
Cahit Kiraz'a disiplin yolu göründü. AK Parti Van İl Başkanı Mustafa Bilici, savunmaların ardından Yılmaz ve Kiraz'ın disiplin
kuruluna sevk edilebileceklerini söyledi. Bu arada İçişleri Bakanlığı da olayları soruşturmak üzere 2 müfettiş görevlendirdi.
'BALYOZ Güvenlik Harekat Planı' soruşturması kapsamında yapılan 3'üncü operasyonun durudurulduğu yönündeki iddialara
açıklık getiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Turan Çolakkadı, "Operasyonlar durdurulmadı. Soruşturmayı yürüten savcılar
da değişiklik yapıldı" dedi.
Kırıkkale merkeze bağlı Hacılar Beldesi'nde geçen 11 Mart'ta öldürülen Belediye Başkanı MHP'li Memduh Bodur'a, geçen yıl
temmuz ayında suikast girişiminde bulundukları iddiasıyla adileyeye sevk edilen aralarında yeni Belediye Başkanı AK Parti'li
Erdal Erdoğan'ın bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
9

2010

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda AK Parti'nin hazırladığı anayasa
değişiklik teklifi ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Yalçınkaya, ''Bir parti hakkında kapatma davası açılıp açılmayacağına
mahkeme karar verir'' dedi.
Çankaya Köşkü'nde Balyoz tutuklamaları üzerine acilen toplanan üçlü zirvenin perde arkası aydınlanıyor. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un katıldığı toplantıda 1. Ordu'daki
plan semineri ayrıntılarıyla görüşüldü. Başbuğ, seminerde ele alınan senaryonun gerçek isim ve durumları kapsayan şekilde
icrasının yanlış olduğu düşüncesini açık dille ifade etti, nihai kararın hukuk yoluyla verileceğini vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, Balyoz soruşturmasında operasyonları durdurmadıklarını söyledi.

10
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Kadıköy'deki 'anayasa mitinginde' olaylar çıktı. Olaylarda mitinge katılan kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk biber
gazından etkilenmemesi için olay yerinden uzaklaştırıldı. Herhangi bir sorunun olmadığı öğrenildi.
Polonya Devlet Başkanı Leh Kaçinski'nin uçağı Rusya'nın batısındaki Smolensk havaalanına iniş sırasında yere çakıldı. Kazada,
Kaçinski de dahil olmak üzere 97 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya'daki uçak kazasında ölen Polonya Devlet Başkanı
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Lech Kaczynski'nin cesedine ulaşıldığı, ancak kesin teyit için DNA testi yapılacağı bildirildi.
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir'e yönelik bir süre önce suikast düzenlemek isteyen bir kişinin
yakalanması üzerine Diyarbakır Valiliği'nin re'sen kararıyla polis koruması tahsis edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya ve doğusundaki
ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği uyarısı yaptı.

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Balyoz soruşturmasından kozmik odaya, anayasa değişiklik teklifinden
2009'da Çukurca'da 7 askeri şehit eden mayınların TSK'ya çıkmasına kadar çarpıcı açıklamalar yaptı. “Kışlada elektrik çarptı
vefat oldu, araç kaza yaptı vefat oldu, suya girdi boğuldu, sonu ölümle biten, kışlada da olduğu gibi, terörle mücadele
bölgesinde de harekatta da ölümle biten her olaya otomatik olarak, hiç ayrıca bir emre gerek kalmadan savcılar el koyuyor.
Yani gece yarısı olduysa öbür sabah ilk ışıkla beraber adli soruşturma başlıyor. Bu olayda da Çukurca Cumhuriyet Savcılığı olaya
el koymuş ve adli soruşturma başlatılmıştır. İlk incelemelerden sonra Çukurca Cumhuriyet Başsavcısı olayı terörle mücadele
kapsamında görerek, Haziran ayının sonunda yetkisizlik kararı verip, Van'daki Cumhuriyet Savcılığına havale etti. Bütün
soruşturmayı Van'daki bu işle yetkili savcılık yürüttü. İncelemelerden sonra Van Savcılığı olayın kendi yetkisi dışında olduğuna
kanaat getirerek, askeri görev esnasında oluştuğu düşüncesiyle görevsizlik kararı verip, dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığına
gönderdi.”
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Atatürk ve silah arkadaşlarının, yaşadıkları zorluklar ve güçlükler karşısında ne
karamsarlığa ne de umutsuzluğa düştüklerini belirterek, “Nice acı olayları ve buhranlı dönemleri göğüslemeyi başaran onların
bugünkü temsilcileri Türk Silahlı Kuvvetlerinde, moral, disiplin değerlerini, birlik ve bütünlüğünü de kimse yıkamaz” dedi.
11

2010

Polonya Devlet Başkanı ile birlikte 97 kişinin ölümüne neden olan kazanın sorumluları olarak pilotlar gösteriliyor. Polonya
gazetesi Fakt, birinci pilotun sadece 1939 saat uçuş tecrübesi olduğunu açıkladı. Ruslar da kazadan pilotları sorumlu tuttu.
ADANA'nın Kozan İlçesi'ndeki bir okulda, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) nedeniyle 11 kişinin görev yaptığı bir okulda bir
tek aday sınava girdi. 
Denizli'nin Çivril İlçesi'nde ayçekirdeği ticareti yapan 80 yaşındaki Hulusi Keskin, üç yıl önce Şakir Kocakaplan'dan aldığı ürün
karşılığı verdiği 6 bin 600 liralık senedi ödeyemeyince mahkemelik oldu. Uygulanan haciz işlemi sırasında borcunu 2 taksitte
ödeyeceği taahhüdünü de yerine getiremeyen Keskin, Çivril İcra Ceza Mahkemesi tarafından 3 ay hapse mahkum edildi,
cezaevine konuldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, üzerinde uzlaşma olmayan 3 maddenin anayasa değişiklik
paketinden çıkarılarak halkoyuna sunulması yönündeki önerisi ile ilgili olarak, “Baykal nedense sayın Cumhurbaşkanımızı
siyasallaştırmanın gayreti içerisine giriyor, onun tarafsızlık ilkesini gölgelemek istiyor. Böyle bir şark kurnazlığının içerisinde. Her
türlü olumlu adımda varız, ama şark kurnazlığına gelince, biz sayın Baykal kadar, en az o kadar şark kurnazlığını da biz ona
yaparız” dedi. “O da şudur; Cumhurbaşkanımızın görevi nerede başlar nerede biter? Bir defa bunu belirlememiz lazım. Şu anda
Cumhurbaşkanımız yasama organının başında değil. Yasama organı çalışmasını yapacaktır. Ondan sonra kanunlaşacaktır ve
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sayın Cumhurbaşkanımıza gidecektir. Cumhurbaşkanımız ondan sonra bu yasada yanlışlıklar veya eksiklikler var mı yok mu
inceledikten sonra ya iade eder Meclis'e veya onaylar.
Şimdi bir defa bunu görmeden sayın Baykal nedense sayın Cumhurbaşkanımızı siyasallaştırmanın gayreti içerisine giriyor, onun
tarafsızlık ilkesini gölgelemek istiyor. Böyle bir şark kurnazlığının içerisinde. Sayın Baykal'ın yapacağı bir şey varsa bu konuda
Meclis Başkanı'ndan yardım istemektir, destek istemektir veya Meclis Başkanı'nın bu konuda devreye girmesini istemektir.”
(…)“Meclis Başkanımız da kalkar hem CHP'nin grup başkanvekilleriyle bu konuyu görüşür hem diğerleriyle bu konuyu görüşür.
Burada yapılabilecek bir şey varsa ki bunun şu ana kadar hep istedik, 'katkınız olsun' dedik. Nereyi değiştirelim, bunları
istedik. Ama biliyorsunuz, daha verilen teklifin kapağını bile açmadan 'Anayasa Mahkemesine götüreceğiz' dediler. Bir aç oku,
ne var ne yok bir gör, ondan sonra bu kararını ver. Okumadan görmeden bilmeden hemen böyle bir adım atılır mı?”
Şimdi yeni bir yaklaşım bulunduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, bu yaklaşımın da birçok yönü bulunduğunu belirterek,
şöyle dedi: “Yapılan açıklamayı dinlediğiniz zaman, garip garip açıklamalar var burada ... Biz 3 maddenin dışındakilere desteği
verelim orada tamam 367'yi sağlayalım ve Meclis'ten böylece geçirmiş oluruz, bunun dışındaki diğer 3 maddeyle ilgili olanı
Cumhurbaşkanı iade etsin ve bunları referanduma götürecek şekle dönüştürsün böyle bir yaklaşım tarzı var. Onu referanduma
götürelim 3 maddeyi... Şimdi bunları rastgele konuştuğumuz zaman görüntü hoş gibi görünüyor, ama olayın aslı bu değil. Yani
eğer böyle bir şey düşünülüyorsa, böyle bir şey yapılacaksa bunun görüşüleceği merci Meclis Başkanımızın başkanlığında grup
başkanvekillerinin ortak yapacağı çalışmadır. Eğer böyle bir çıkış varsa, biz buna da varız. Bu tür gayretlerin, çalışmaların
içinde varız. Biz her türlü olumlu adımda varız, ama şark kurnazlığına gelince, biz sayın Baykal kadar en az o şark kurnazlığını
da biz ona yaparız.”
12

2010

Yüksek yargı başkanları Ankara Adliyesi'nde hakim ve savcılarla sohbet toplantısı yapmak için toplandı. Toplantıda yer azlığı
nedeniyle kavga çıktı. Toplantıda hakim ve savcılara seslenen Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, “Yargı bağımsızlığı yok edilmek
isteniyor” dedi.
Kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'e Samsun'daki Bulanık olayları davasının görüldüğü adliyenin önünde yumruk
atıldı. Saldırı sonrası hastaneye götürülen Türk'ün burnunda kırık tespit edildi. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili 2 Mülkiye
Başmüfettişi görevlendirdi.
Ak Parti Ankara Milletvekili Mehmet Zekai Özcan partisinden istifa etti.
Ankara'da önemli gelişme... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ''Teklifteki 3 maddeyi çıkarsınlar, pakete destek verelim
önerisine'' Başbakan Erdoğan'dan da destek geldi. CHP'nin ''Anayasa paketi bölünsün'' önerisine yeşil ışık yakan Erdoğan,
''Yasal zemini varsa biz varız'' dedi. Bu açıklamayı olumlu bulan CHP yönetimi adına grup başkanvekilleri Meclis Başkanı'ndan
randevu isteyecek.
ABD Büyükelçiliği, PKK Eylem planı çerçevesinde ABD-Türkiye-Irak arasında görüş birliğine varıldığını açıkladı.
Başbakan Erdoğan ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan arasında gerçekleştirilen kritik zirvede, iki ülke arasında
imzalanan protokollerin hayata geçirilmesi için Türk ve Ermeni dışişleri bakanlarının ortak çalışma yapması kararlaştırıldı.
Yargıtay Başkanlar Kurulu, Anayasa'da çok kısa süre içerisinde gerçekleştirilmek istenen temel değişikliklerin, haklı nedenleri
olsa bile genel kabul görebilecek değişiklikler biçiminde olmamasının, kısa sürede toplum vicdanında rahatsızlık yaratması ve
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mevcut Anayasa'da olduğu gibi, meşruluk tartışmasına sebebiyet vermesinin kaçınılmaz olduğunu bildirdi.
13

2010

İzmir'in Çeşme İlçesi'nin önemli turistik tesislerinden olan 1989 yılında kurulan Framissima Boyalık Beach Hotel, turizm ve
tekstil sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınan Özkardeş Grubu tarafından satın alındı. Daha önce Fransızlar tarafından işletilen
Framissima Boyalık Beach Hotel, 2006 yılında en büyük hissedarının ölmesiyle satışa çıkarılmıştı.
Rize, ilginç binaları, labirent gibi üstgeçitten sonra yine çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi. Kentte 6 bin kişinin
katılımıyla 2 bin 150 metrelik horon halkası oluşturulacak. 
Brüksel'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nda düzenlenen bir toplantıda TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Başkanı Güldal Akşit ile Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, ırkçı Hollanda Özgürlük Partisi'nden Barry Madlener arasında tartışma
yaşandı. Madlener'in, “Erdoğan, Ahmadinejad'ın yakın dostu. Bu durumda kadın hakları nasıl savunulur. Kadına şiddet İslam
kültüründen kaynaklanıyor” sözlerine tepki gösteren Akşit, “'Türkiye'de kadınlara şiddet var' demek düz mantıktır. Tipik erkek
bakışıdır” karşılığını verdi.
Kargo şirketi ACT'nin Airbus 300-B4 tipi kargo uçağı Bahreyn Havalimanı pistinde kalkıştayken sağ motoru alev aldı. Geçtiğimiz
Cumartesi günü meydana gelen olayda TC-ACE kuyruk tescilli Airbus 300-B4 tipi kargo uçağında 7 kişilik uçuş ekibi
bulunuyordu.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde sabah saatlerinde kepenkler açılmadı. Kapatılan DTP eski Genel Başkanı Ahmet Türk'e
yapılan yumruklu saldırıyı protesto eden bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Sabah saat 10.00'da başlayan protesto
gösterileri yaklaşık 8 saat sürdü. Yaşanan arbede sırasında eski BDP'li başkanın 15 yaşındaki oğlunun da olduğu çok sayıda
gösterici ile polisler de yaralandı.
Nükleer Güvenlik Zirvesi için Washington'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Barack Obama ile TSİ
20.30'da görüşeceği bildirildi. Erdoğan kritik görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Obama'nın "soykırım" ifadesini
kullanmayacağına emin olduğunu söyledi.
Aytaç Durak'ın, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, belediye
başkanvekilini seçmek üzere üçüncü kez toplandı. Oylamalardan sonuç alınaması ve dördüncü turda her iki adaya da eşit oy
çıkması nedeniyle yeni başkan vekili kurayla belli oldu. Kura sonucu AK Parti adayı Mahmut Çelikcan yeni Başkan Vekili seçildi
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Bir gün öncesinden de Sayın Türk ve arkadaşlarının Samsun'a geldiğini de
herkes biliyor. Bu durumda bir ilkokul talebesi bile hangi tedbirlerin alınması gerektiğini, nasıl bir eylemle karşılaşabileceğini
düşünebilir” dedi.
Dün Ankara Adliyesi'ndeki yüksek yargı organlarının toplantısında savcıyla tartışan 2 polis idari soruşturma çerçevesinde açığa
alındı. Derleyenin notu: Kimme çatacağını, ne zaman konuşup ne zaman susman gerektiğini bilmezsen böyle oluyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Adana'yı hak ettiği değere kavuşturmak için, Büyükşehir Belediyesini meclis
üyeleri ve halk yönetecek. Partizanlık olmayacak, hiçbir çıkar grubu Adana'nın geleceğinden çalmayacak'' dedi.
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Dünyada ilk kez görme engelliler için resimli porno dergi yayımlandı. Derleyenin notu: Bizde engelli vatandaşlarımız kelimenin
tam anlamıyla sürünüyor, bak eloğlu neleri düşünüyor…
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılan Başbakan Recep Tayip Erdoğan, ABD Başkanı
Barack Obama ile bir görüşme yaptı.
14

2010

Samsun'da yumruklu saldırıya uğrayan kapatılan DTP'nin eski genel başkanı Ahmet Türk tedavi gördüğü hastaneden taburcu
oldu.
Ardahan'ın Çıldır ilçesi'nde askeri araç devrildi, 1 askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı bildirildi
AVRUPA Parlamentosu (AP) Sosyalist Grubu'nun daveti üzerine Brüksel'de bulunan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal temaslarını
tamamladıktan sonra bugün saat 16.00'da Türkiye'ye döndü.
Balyoz soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Kurmay Albay Hanefi Yıldırım tutuklandı.
İstanbul cumhuriyet savcılarınca “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamenin, “Ergenekon”
davası ile birleştirilmesinin istendiği öğrenildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den Türkiye'ye döndü. ABD'den dönen Başbakan Erdoğan açıklamalarda bulundu..
Edoğan hem ABD gezisi ile konuştu, hem de Anayasaya Değişikliği ile ilgili CHP Lideri Deniz Baykal'a cevap verdi. İşte
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- ABD'de çok çeşitli temaslarımız oldu.
- Taraf olduğumuz uluslar arası anlaşma ve sözleşmelerle üstlendiğimiz sorumlulukları hakkıyla yerine getirmeye devam
edeceğiz.
- Bizim karşı önerimizin olması söz konusu değil. Bu sürece girdiğimiz andan itibaren ilgili arkadaşlarımı parlamento içi-dışı tüm
siyasi partileri, STÖ'leri medyayı bilgilendirdik.
- Bu görüşmeler neticesinde en ufak olumlu sinyal alamadık. Kendilerine verdiğimiz taslakla ilgili verilen cevapları hatırlayalım.
Ne dediler Anayasa mahkemesi'ne bunu götüreceğiz dediler.
- Hemen ardından geçici 15. maddeyi mecliste görüşmeye varız dediler. Bir başka siyasi parti de seçimler öncesi böyle bir şey
görüşemeyiz dediler.
- Devlet işi ciddiyet işidir. Parlamento en ciddi en onurlu kurumdur. Parlamentoyu temsil edenler dürüst davranmakla bu onurlu
kurumu güçlendirirler.
- Sürece girdiğimiz andan itibaren arkadaşlarımız tüm siyasi partileri bilgilendirdi.
- Bu konu sulandırma kaldırmaz
- Geçmişte TBMM Başkanı'na aynı partilerin verdiği cevaplar var. Bunlar hep işi sulandıran arayışlar. Bunlara verecek ciddi
cevabımız yok bizim.
- Pazartesi Genel Kurul'da artık konuşulmaya başlanacak. Milletvekillerimiz artık aklı selim ile tasarıyı değerlendirecektir.
İnanıyorum ki hepsi o kulübede vicdanıyla baş başa kalarak egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bu değişikliğin
yapılması istikametinde kararını vereceğine inanıyorum.
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- Benim söylediklerimi saptırmayınız.
- Bize katkı sağlamak üzere geleceklerse biz buna varız dedik. Bize kimse şark kurnazlığıyla yaklaşmasın dedik. Bizler de onlar
kadar kurnazız dedik. Burada değişen herhangi bir şey yok.
- Bizim kapımız her zaman açıktır. Bizim odamızda kamera filan da yoktur.
- Bu olayı şiddetle kınadığımı ifade ettim. Sayın Türk'ü arayıp geçmiş olsun dedim. kendilerine şifa dileklerimi tekrarlıyorum.
- Bu tür şiddetle birçok siyasi lider karşılaştı. Bizim de başımıza farklı şekillerde benzer olaylar geldi.
- Sayın Türk olumlu açıklamalar yaparken öbür taraftan olayların olması meselenin nereye vardığını gösteriyor.
- Sorumluluk taşıyanlar bu tür olayların üzerine gitmelidir. İstanbul'da bir otobüse Molotof kokteyli atılmasını kabul etmek
mümkün değil.
- Kan kanla temizlenmez. İntikam hislerini nefret hislerini bir tarafa koyarsak attığımız adımlar çok daha güçlenerek ilerlemeye
devam edecektir.
- İşin muhatabı bu safhada Cumhurbaşkanı değildi. Kurnazlığın bir yanı buydu.
- Sayın Cumhurbaşkanını siyasetin içine çekme girişimiydi. Biz de dedik ki Meclis Başkanı'na gidin. Sonra Meclis Başkanı'na
gittiler.
- Komisyonda bunlar tartışıldı görüşüldü. 3 madde başlığıyla geldiler. Halbuki bunlar toplamda 11 maddeyi kapsayan bir
yaklaşım tarzıydı.
- Biz “gelin vekiller olarak parlamentodan bunu geçirelim” dedik. Referanduma da varız dedik.
- Milletimiz hangi kararı verirse başımız gözümüz üzerine. Milletin kararı demokraside her şeydir. Milletimiz bu noktada en
isabetli kararı verir diyoruz.
- 24 Nisan öncesinde bu yapılan çalışmaya yönelik bizler özel temsilcim olarak Dışişleri Müsteşarıyla Sayın Sarkisyan'a mesajım
oldu. Bu mesaja cevabı orada değerlendirdik.
- Görüşmeler devam edecek. Çalışmalardan ne çıkar bunu da göreceğiz.
- Biz Türkiye olarak uluslar arası hukukun gereği ahde vefa konusunda tavizimiz yok İsviçre'de ne imzalandıysa buna sadığız.
- Dağlık Karabağ konusuyla sınır kapıları konusu birbirine karıştırılmasın şeklinde bir yaklaşım var.
- İşgalin düzeltilmesini istiyoruz. Bu düzeltilirse biz adımı hemen atarız.
- 24 Nisan öncesinde farklı bir gelişmenin olacağına ihtimal vermiyorum.
- İran'a BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'den başka kara sınırı olan ülke yok.
- İlişkilerimiz çok çok farklı bir konumda. Ticaret hacmimiz 10 milyar doları aştı.
- Bize ulaşan bir talep yok. Dışişleri bakanım telefon görüşmeleri yaptı. Çözüme yardımcı olacaksa her şeye varız.
- Kırgızistan'daki olayların bedeli ağır oluyor. Sayın Nazarbayev ile konuşma fırsatımız oldu. Kazakistan'ın da Bakiyev'i kabul
edebileceğini ifade etti.
Şırnak'ta, PKK'lı teröristler tarafından asker taşıyan sivil minibüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralanırken,
güvenlik güçleri olay sonras bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
15

2010

Bir zamanlar ev sahipliği yaptığı mezbaha nedeniyle kimsenin geçmek dahi istemediği Sütlüce, şimdi gayrimenkul
yatırımcılarının en gözde mekanlarından biri oldu. Ardı ardına yükselen otel, iş merkezi ve konut projeleri ile son birkaç yılda
çehresi bir anda değişen İstanbul'un bu tarihi mekanına, iş dünyası ve sanat camiası yatırım için koşuyor. Bölgede arsa
toplayan gruplar arasında Koç, Demirören ve Ulusoy gibi devler de bulunuyor.
MANİSA'daki bir camide görev yapan 16 yıllık imam evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki A.I., İmam Hatip Lisesi'nin yurdunda
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kalan 4 erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden imam A.I., çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
DİYANET İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Kutlu Doğum Haftası'nın açılış töreni AK Parti ve CHP'lileri bir araya getirdi. Kutlu
doğum haftasına ilk kez katılan CHP lideri Deniz Baykal “Cennette hiçbir cemaatin toplu rezervasyon yapma imkanı yoktur' dedi.
Başbakanlık kaynakları, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula de
Silva ile gizli tutulan bir görüşme yaptığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, Erdoğan, Obama ve Lula arasında üçlü bir özel zirve
olmadığını, üç liderin ayaküstü görüştüğünü bildirdi.
Danıştay, Şehir Plancıları Odası'nın, İzmir Alsancak'taki TEKEL Sigara Fabrikası'nın bir bölümünün satışını ve elden çıkarılmasını
kolaylaştırmak amacıyla yapılan imar planı değişikliğiyle ilgili açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Tokat'tan tedavi için Sivas'a getirilen ve KKKA hastalığı teşhisi konan Ahmet Sözkesen hayatını kaybetti.

İzlanda'da geçen ay patlayan yanardağda ikinci bir patlama oldu. Patlama sonrası oluşan kül Avrupa'nın hava trafiğini felç etti.
Türk Hava Yolları (THY) çok sayıda Avrupa ülkesine yapılacak seferlerini iptal etti.
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Cem Uzan 7. Ağır Ceza Mahkemesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "sahte resmi belge düzenlemek"
"kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
16

2010

Hürriyet Gazetesi yazarı ve İTÜ Afet Yönetim Merkezi Başkanı Prof.
Dr. Miktad Kadıoğlu, İzlanda'daki volkan patlaması sonucu ortaya
çıkan ve Avrupa'yı felç eden kül bulutlarının rüzgarların seyri
değişmezse salı günü İstanbul'a ulaşabileceğini söyledi. Kadıoğlu,
dün İzlanda üzerinde başlayan jet akımlarının etki ile kül
bulutlarının İngiltere ve Avrupa kıyılarına ulaştığına dikkat çekerek,
şu bilgileri verdi: "Jet akımının hızı ile kül bulutları Avrupa'ya giriş
yaptı. Bu hava akımı devam etseydi, yarın kül bulutları Bulgaristan
üzerinden İstanbul civarına ulaşabilir denilebilirdi. Ancak, bu jet
akım yönü değişiyor. Şu andaki verilere bakılırsa, önümüzdeki salı
günü kül bulutları Batı Anadolu üzerinden bir oluk şeklinde kuzeye
doğru dönecek. Yani rüzgarlar değişmezse, şu andaki verilere göre
salı günü kül bulutları İstanbul'a ulaşabilir."

Rize'de yaklaşık 10 bin kişi 2 bin 150 metrelik horon halkası kurdu.
Dünya'nın en güzel mumyası olarak kabul edilen Rosalia Lombardo, tam 90 yıldır tek bir saç telinde bile bozulma olmadan
korunduktan sonra çürümeye başladı. Bilim insanları mumyayı kurtarmak için seferber oldu. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki
Palermo kentinde camdan bir tabutta tutulan iki yaşında ölen kızın suratında kararmalar ortaya çıkarken, yanak, dudak ve
burnunda lekeler belirmeye başladı.
İzlanda'da patlayan yanardağ Avrupa genelinde hava trafiğini felç etti. Ortaya çıkan kül bulutu sebebiyle binlerce uçuş iptal
olurken, 17 ülke hava sahasının tamamını veya tamamına yakınını kapattı. THY 14 ülkeye uçuşlarını karşılıklı olarak iptal
ederken, Marmaris'te de hava trafiğinde yaşanan kaos nedeniyle ülkesine dönemeyen 3 bin 800 turist mahsur kaldı.
Mehmet Ali Talat'ın Serdar Denktaş için (İktidara gelince parasal çıkar sağlayacak, bu yüzden Eroğlu'na destek verdi" sözü
kulislere bomba gibi düştü. Serdar Denktaş ise aynen şu cevabı verdi:
"Doğrusu şok oldum. Sayın Talat'dan hiç beklemezdim. Ben sabahtan beri Rum basınından onunla ilgili sorulan sorulara onu
savunan cevaplar veriyordum. Şimdi Türkiye'den bana böyle bir suçlama yapıyor.
İnanılır gibi değil. Kendisi için üzüldüm.“
Mecidiyeköy'de bomba yüklü sırt çantası ile yakalanan Bülent Öztürk, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 yıl hapis cezasına
çarptırıldı.
Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü, beden eğitimi öğretmeninin, öğrencisini yüzüne çay bardağı fırlatarak yaraladığı
iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. 
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Kandil'den gelen PKK'lı grupta yer alan Lütfü Taş'a ilk duruşmada örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası
verildi
SAMSUN'da, kapatılan DTP genel Başkanı Ahmet Türk'e adliye önünde yapılan saldırı öncesi ve sonrası Türk halkına hakaret
edildiğini öne süren Samsun Barosu Avukatlarından Suat Uzun, BDP Milletvekili Sırrı Sakık hakkında suç duyurusunda bulundu.
TEM yolu Seyrantepe mevkiinde, mühimmat bulundu. Mukavva kutu içindeki mühimmat, Abacıyokuşu yolu köprüsü kenarında
temizlik ve ağaç bakımı yapan görevliler tarafından farkedildi.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, “eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in cezai
sorumluluğunun tam olmadığı” belirtildi.
TOKİ'nin yaklaşık 1 milyar dolar gelir beklediği Ali Sami Yen Stadı ihalesini Nurol Gayrimenkul ve Aşçıoğlu İnşaat ortak girişimi
416.5 milyon lira ile kazandı. Özyazıcı İnşaat'ın molanın ardından yeniden teklif vermemesi üzerine son bulan ihale yaklaşık 15
dakika sürdü.
17

2010

ISPARTA'da merkez üssü Eğirdir olan, Richter ölceğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde
hissedilen deprem korkuya neden oldu.
İsrail'de muhalefetteki sol eğilimli Meretz partisinin, 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir kanun tasarısını
28 Nisan'da İsrail parlamentosuna getireceği bildirildi.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yarın evlenecek oğlu Mücahit Arınç ve gelini Yeliz Asker için önceki akşam Ankara Rixos
Otel'de Osmanlı usulü kına gecesi yapıldı.
Başbakan Erdoğan, demokratik açılım çalışmaları kapsamında yazarlarla biraraya geldi. Erdoğan, 'söz uçari yazı kalır' diyerek
başladığı konuşmasında Cumhuriyet'in en aykırı şairi Ece Ayhan'dan alıntı yaparak, ''Ece Ayhan 'Biz tüzüklerle çarpışarak
büyüdük velhasıl onlar vurdu, biz büyüdük kardeşim' diyor. Evet, bu kardeşiniz, kanunları, tüzükleri yaşayarak öğrendi ve
bugünlere geldi'' dedi.
Afganistan'daki bir saldırıda yaralanan askerlerle birlikte ülkesine dönerken, İzlanda'da patlayan volkan nedeniyle uçağı
Türkiye'ye inmek zorunda kalan Almanya Savunma Bakanı kara yolu ile ülkesine dönmek üzere yola çıktı. Alman bakan, kül
bulutları nedeniyle uçaklar iptal olunca her yıl binlerce Türk gurbetçinin kullandığı 3 bin kilometrelik yolu kullanmak zorunda
kaldı.
İngiliz Meteorolojisi, dünyaya flaş geçti: Rüzgar hızı arttı. Volkanik kül bulutları Avrupa üzerinde ilerliyor. Bu gece Yunanistan'a
ulaşabilir... Bu açıklama üzerine İTÜ Afet Yönetim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, hurriyet.com.tr aracılığıyla uyardı:
Kül bulutları yarın sabaha karşı Marmara'ya giriş yapabilir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ise "Yaptığımız
hesaplamalara göre kül bulutları yarın Balkanları etkisi altına alacak ancak Türk hava sahasını etkilemeyecek" ifadesi kullandı.
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Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 1'inci Diyarbakır İl Kongresi'nde, Divan başkanlığına milletvekili Akın Birdal seçildi. 4 kişilik
divan üyeliğinden birine ise, Öcalan'ın çağrısı üzerine 19 Ekim'de Türkiye'ye gelen 34 PKK'lıdan biri olan Nezir Buldan seçildi.
Samsun'da 2 polis şehit oldu, 2 polis yaralı. SAMSUN'un Ladik İlçesi'nde devriye gezen polis aracına kimliği belirsiz kişilerce
saldırı düzenlendi. Açılan çapraz ateş sonucu 2 polis memuru şehit oldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a geçen Şubat ayında İspanya ziyareti sırasında ayakkabı fırlatan Suriyeli genç, mahkemeye
sunduğu savunmasında, sınır dışı edilmesi halinde idam cezası alabileceğini iddia etti.
18

2010

İzlanda’nın Eyyafyallayöküll yanardağında yaşanan patlamalar sonucu ortaya çıkan küller Avrupa genelinde hayatı felç etti ama
geçmişte yaşanan yanardağ patlamalarının yanında son olay çok küçük kalıyor. İZLANDA'daki yanardağdan Avrupa'ya yayılan
kül bulutu Avrupa'daki hava ulaşımını felç ederken, Suriye ve Irak üzerinden gelen toz fırtınası ise Güneydoğu'yu etkisi altına
aldı. Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde yaşamı olumsuz etkiliyen toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düştü, ilçe toz fırtınasına teslim
oldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ATV'de katıldığı Başbakan ile Gündem programında Başkanlık sisteminin Türkiye'nin
gündemine gelebileceğini ve kendisinin de bu sisteme olumlu baktığını açıkladı. Konuşmasında TOBB'a çatan Erdoğan, 'istekleri
hiç bitmiyor' dedi. Erdoğan, üniversite mezunu işsizlere yönelik olarak ise memur alımında yeni bir uygulama getirmeye
çalıştıklarını belirtti. Erdoğan gazetecilerin bedelli askerlikle ilgili gelen e-postaları hatırlatmaları üzerine "Gönderilen talepleri
klasörleyip Genelkurmay ile Milli Savunma Bakanlığı'na gönderseniz iyi olur" dedi.
Alternatif nükleer güvenlik zirvesi düzenleyerek ABD ve batıya meydan okuyan İran bugün de “Ordu Günü” töreninde füzelerini
sergileyerek dünyaya adeta meydan okudu.
Karabük İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik Samsun'a atandı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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ŞIRNAK'ın Balveren Beldesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin 4 gün önce minibüse düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Jandarma
Yüzbaşı Levent Çetinkaya, tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit Yüzbaşı Çetinkaya yarın Kayseri'de
düzenlenen törenle toprağa verilecek.
Samsun'un Ladik İlçesi'nde dün gece 2 polisin şehit edildiği saldırıyı, Murat Karayılan'a bağlı 12 kişilik PKK'lı grubun, TİKKO ile
işbirliği yaparak gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Kaçinski'nin cenaze töreninde konuşan Polonya Devlet Başkan vekili Komorowski, Rusya'nın Katyn katliamıyla ilgili gerçeklerin
gün ışığına çıkmasının önünü açmasını istedi.
19
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BBC’nin her yıl yaptırdığı araştırmanın bu yılki sonuçları dünyanın her yer yerinde insanların ABD hakkındaki görüşlerinin olumlu
yönde değiştiğine işaret etti. Araştırmanın yapıldığı 28 ülkeden sadece Türkiye ve Pakistan’da ABD karşıtlığının hala yüzde
50’nin üzerinde olması ise dikkat çekiyor.
Konya'da bir kişi kanserden ölen annesinin ilaçlarını hastaneye bıraktı. Ancak bıraktığı poşetten 5 bin TL'lik ziynet eşyası çıktı...
Mersin'de eşiyle tartışan bir kişi, tinerle kendisini yakmak istedi... Ermenistan'da imal edilen 51 kilo ağırlığında 360 bin
captagon uyuşturucu hap ele geçirildi... İstanbul'da yakalanıp elleri kelepçelenen kişi kaçtı, iki saat sonra yakalandı... Aydın'dan
9 PKK yandaşı gözaltına alındı... İzmir'de bir yemek şirketinin sahibi ve annesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti... Aydın'da
polisten kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı, polis memurunun üzerine düştü.
MALTEPE'de mühimmat olduğu ihbar üzerine suya dalan deniz polisi, çalıntı iki otomobil buldu. Uzun zamandır suyun altında
olduğu anlaşılan otomobiller görenleri şaşkına çevirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Şırnak'taki silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Levent
Çetinkaya'nın Kayseri'deki cenaze töreninde bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kayseri'de uğradığı yumruklu saldırı sonucu
Ankara'ya gelen ve hastanede tedavi altına alınan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM'de süren anayasa
değişiklik paketi görüşmelerine gitmek üzere hastaneden ayrıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, saldırı ile ilgili
olarak, Türkiye'nin her yerinde provokatif eylemler görüldüğünü belirtirken, 'Kendini bilmezlere pabuç bırakacak değiliz' dedi.
El Kaide'nin Irak'taki iki lideri, ABD ve Irak güçlerinin ortak düzenledikleri operasyonla öldürüldüğü açıklandı.
TBMM Genel Kurulu, Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere toplandı.
Ankara Kızılay Meydanı'nda şüpheli bir çanta için yapılan bomba ihbarı vatandaşlar arasında panik yarattı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Zonguldak açıklarında, volkanik kül bulutu nedeniyle uçuşa
yasaklanmış bölgenin rüzgarların etkisiyle tamamen temizlendiğini, ilgili NOTAM'ın (havalimanları ve hava sahalarındaki
kısıtlama veya değişiklik bilgileri) iptal edildiğini bildirdi.
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Kırgızistan'da topraklarının istila edilmesine direnen bir Ahıska Türkü, 100 isyancı tarafından öldürüldü. Olaylarda beş kişi
ölürken, hayatını kaybedenlerden biri de evini 100 Kırgız isyancıya karşı korumaya çalışan bir Ahıska Türkü'ydü. Alik Aliyev
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isimli bir görgü tanığı, Reuters haber ajansına öldürülen Türk'ün yerdeki kanını göstererek yaşananları anlattı.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin grup toplantısından konuştu. Başbakan'ın başkanlık sistemi ile ilgili sözlerini eleştiren
Baykal, Erdoğan'ın 1993 yılında söylediği "Başkanlık sistemi Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir" sözünü hatırlattı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın başlayacak İtalya gezisi ertelendi
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü özellikle İstanbul ve
Karadeniz kıyılarında bulunan illerin hava sahasının kapanabileceğini söyledi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Salı günü karara bağlanan iki davada Türk devleti toplam 181 bin euro tazminat ödemeye
mahkum edildi. Murat Bektaş'ın (32) eşi ve Erdinç Aslan'ın (22) kız kardeşi 1999 yılında binalarına yapılan bir baskına katılan
altı polisin gereksiz yere güç kullandığını ve Bektaş'la Aslan'ın haksız yere ölümüne sebep olduğunu iddia etti. Bir başka davada
16 davacı, polisin akrabaları olan 42 yaşındaki Yılmaz Özcanı bahçesindeki ağaçları haksız yere kestiği için 24 Eylül 2000
tarihinde tutuklamaya gittiğini, Özcan'ın polis tarafından dövüldüğünü ve vurulduğunu iddia etti.
Türk Telekom'un birinci çeyrekte net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak, 546 milyon lira olarak
gerçekleşti.
Bir gasp çetesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Murat Konuş isimli şahsın işkence sonucu ölümüne neden
oldukları iddia edilen biri başkomiser toplam 3 polis memuru tutuklandı.

Güngören'de, yeraltına alınan elektrik kablolarının üstünü kapatan kum, yağmur suları tarafından sürüklendi. Kanal üstüne park
edilen araçlar açılan kanallara düştü. Kanala düşen araçlar mahsur kaldı. Meydana gelen çökme nedeniyle yaklaşık 30 araç
hasar gördü. Sabah işlerine gidemeyen araç sahipleri belediyeyi suçladı.
Kuvvetli yağış geliyor. Meteoroloji, sağanak yağış ve toz taşınımına karşı uyardı.
21
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Türkiye'de son dönemde siyasetçiler 'yumruklu' saldırıya uğrarken, İngiltere'de de muhalefet lideri seçim kampanyası sırasında
yumurtalı saldırıya uğradı. Derleyenin notu: “Bizim” yöntemimiz kesin daha tesirli 
Gizmodo isimli bir blog sitesinde yayınlanan ve yeni iPhone olduğu öne sürülen cihazın gerçekten de Apple'ın yeni iPhone
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prototipi olduğu ortaya çıktı. Apple, barda unutulan ve daha sonra Gizmodo'nun eline geçen bu prototipi geri istedi. 
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Pitbull cinsi köpek, apartman dairesinin açık bırakılan kapısından girerek, evde bulunan anne ile
kıza, 2 saat boyunca korku dolu anlar yaşattı.
Anayasa değişikliği teklifi üzerinde konuşan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in ''Ülkede savaş var. Bu Meclis'te
konuşmaktan utanç duyuyorum'' sözleri tartışma yarattı. Derleyenin notu: Eğer utanıyorsan … git! AK Parti'li Kürşat Tüzmen de
Tuncel'in sözlerine tepki gösterdi. BDP grubunun bulunduğu bölüme gitmek isteyen Tüzmen'i partili arkadaşları tuttu ve
sakinleştirmeye çalıştı.
Ordu'nun Perşembe ilçesi'nde öğrenci servis minibüsü yağmurdan kayganlaşan yolda devrildi, Elif Bindaş isimli kız öğrenci
yaşamını yitirdi, 14 öğrenci yaralandı.Kazayı duyan aileler, hastaneye koştu.
Birinci Ergenekon Davası'nda, Selim Akkurt tahliye edildi
Koç Holding'te CEO vekili olarak görev yapan Turgay Durak, Koç Holding'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) oldu.
Ankara'nın Elmadağ İlçesi yakınlarında bir yakıt tankerinin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolu
trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası tankerden sıçrayan alevler, olay yerinde bulunan araçları sardı. Kazada ilk belirlemelere göre 2
kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bir süre kapalı kalan yol, ilk müdahalenin ardından yangının söndürülmesiyle
ulaşıma açıldı
Anayasa değişikliği teklifinin 7. maddesine 335 kabul, 69 ret oyu verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Başbakan hakkında gensoru önergesi verdi.
Ukrayna'dan gemiyle Zonguldak Limanı'na gelen 37 yaşındaki Iryna B. ile 31 yaşındaki Oleksandra Y.'nin, fuhuş yapacakları
iddiasıyla ülkeye girişlerine izin verilmedi. Iryna B. ve Oleksandra Y., 1 haftadan bu yana limanda motorundaki arızası
giderilmeye çalışılan gemide mahsur kaldı. Derleyenin notu: !?
Son yaşanan küresel krizi önceden ilk öngören ve bu nedenle kriz kahini olarak da bilinen ekonomist Nouriel Roubini,
Türkiye'nin başlattığı reformları devam ettirmesi durumunda bir başarı hikayesi yaratabileceğini söyledi. Derleyenin notu:
Reform süreci kimler tarafından başlatılmıştı? İyi inceleyin…
Başbakan Erdoğan Genelkurmay Başkanı ile yarın yapacağı haftalık görüşmede bedelli askerlik ile ilgili değerlendirme
yapacağını belirterek “eğer şartlar uygunsa bakacağız” dedi.
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Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Borneo Adası'nın tropikal ormanlarında son 3 yıl içinde 123 yeni hayvan türü keşfettiklerini
açıkladı.
Ermenistan, bugün aldığı bir kararla Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecini askıya alırken, devam edip etmemesi
konusunda da topu Ankara'nın sahasına bıraktı. Türkiye ise normalleşmeyle ilgili çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi'nde sözde "Ermeni soykırımı"nın yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan öncesi bir anma töreni
düzenlendi. Törene, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin "Bu gece hepimiz Ermeniyiz" sözleri damga vurdu. Ermeni
diasporasının 24 Nisan öncesinde Türkiye karşıtı eylemlerini yoğunlaştırması üzerine Ankara da harekete geçti. ABD’li bir grup
senatör, Başkan Barack Obama'ya bir mektup göndererek, 24 Nisan'da yapacağı konuşmada 1915 olaylarını "soykırım" olarak
tanımasını istedi. Ermenistan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyi öngören protokolleri dondurma kararını alabileceğinin
sinyallerini bir süredir veriyordu.
Rusya'da düşen uçakta hayatını kaybeden Polonya Devlet Başkanı Lech Kaçinski'nin ölümüyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
YouTube'da yer alan videoya göre düşen uçakta pilot ve bazı yolcular sağ kurtuldu ancak 3 kişi hayatta kalanları infaz etti.
Görüntüleri çeken kameramanın ise öldürüldüğü iddia edildi.
İsrail'in 62. Milli Günü, Büyükelçilik tarafından Swissotel'de düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Hükümetten
kimsenin beklenmediği resepsiyona Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu
katıldı. 62. yıl pastasını Vecdi Gönül sefire Irit Levi birlikte kesti. Derleyenin notu: Okumayı sevmeyen yurdum insanına
karşı Kasımpaşa ve Davos fatihi edası – el altından heriflerin … girme sevdası!
Cumhurbaşkanı Gül, Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine, Askeri Yargıtay Genel Kurulu'nca gösterilen üç aday arasından, Askeri
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Yargıtay üyesi Hak. Kıd. Alb. Nuri Necipoğlu'nu seçti.
Belçika'da Yves Leterme başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, liberal Flaman partisinin ortaklıktan ayrılmasıyla çöktü.
Başbakan Leterme, kabineyi acil toplayarak, bakanları, hükümetin sonuna gelindiği konusunda bilgilendirdi. Leterme'in Kral
Albert'e istifasını sunmak üzere saraya hareket ettiği belirtildi.
Önemli sağlık sorunları olmasına rağmen hakkında tutuklama kararından sonra Emekli Orgeneral Çetin Doğan muhtemelen bu
gece veya yarın sabah Slivri Cezaevine konulacak.
MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde, polis noktasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
Anayasa değişikliği teklifinin 10. maddesi 335 oyla kabul edildi
23

2010

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan nedeniyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Elgin Koçubaba'ya bıraktı. Elgin
Koçubaba ise heyecanlanarak Başbakan Erdoğan'a döndü ve ‘Ben konuşmama başlayayım mı' diye sordu.
Başbakan Erdoğan ‘Yetki artık senin. İster asarsın ister kesersin. Her şey sende' diyerek ilginç bir cevap verdi.
Derleyenin notu: Nato mermer, nato kafa; bu zihniyet - bu kafayla 2010 Türkiye’sinde DEMOKRASI…
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mecliste resepsiyon verdi.
Resepsiyona MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz çağrısı damgasını vurdu. Bahçeli ulusal egemenliğin yanı sıra bir çocuk
bayramı olan 23 Nisan'da çocukların bazı makamlara oturtularak, öğretilmiş sözler söyleterek bir oyuna dönüştürülmesini
eleştirdi. Çocuklarda suçluluk oranın, hükümlü ve tutuklu sayısının artığına dikkat çeken Bahçeli TBMM'nin doksanıncı yılında
hükümete bir çocuk affı yapma çağrısında bulundu.
Bahçeli gazetecilerin bunu ‘Taş atan çocuklar da dahil mi' şeklindeki sorusuna ise, “çocuk çocuktur, çocuk suçluysa atanı da
atmayanı da üçüncü bir tabir içinde değerlendirerek, af yapılmalıdır. Doksanıncı yıla bir anlam kazandırılacaksa bu yapılmalıdır.
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Yoksa, asar mısın keser misinle bu işler olmaz” şeklinde konuştu.
Bahçeli bugünkü çocuk başbakana söylediği sözlerin şiddet içerdiğini belirterek çocuğa şiddet içeren tavsiyemin doğru olmadığı
söyledi.
KAYSERİ'de bir kadına sarkıntılık yaptığı iddia edilen A.D. (26) mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Hastaneye kaldırılan
A.D.'nin bacağından bıçaklandığı ve kafatasında kırık olduğu belirlendi. Derleyenin notu:?!?!?!
Bugün 23 Nisan… Atatürk bugünü çocuklara armağan etti… Devlet büyükleri, belediye başkanları hatta Cumhurbaşkanı
koltuğunu sembolik olarak bugün geleceğin büyüklerine bırakıyor… Stadlarda, alanlarda, okullarda çocuklar bayramlarının
doyasıya yaşıyor…Yani bugün neşe doluyor insan…
Gaziantep'ten gelen fotoğraflar çocukların kendi bayramlarında nasıl çalıştırıldıklarını gözler önüne serdi… Bayrama gölge
düştü…
İZMİR'in Konak Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda lise öğrencisi 5 kız birbirleriyle saç saça, yumruk
yumruğa ve tekmelerle kavga etti. Yüzlerce kişinin gözü önünde kavga eden iki gruba kimsenin uzun süre müdahale etmediği
görüldü. 
Çanakkale Savaşları'nda esir düşen ve Türk askerinin misafirperverliği sayesinde hayatta kalan Avustralyalı subay, savaştan 30
yıl sonra geldiği Türkiye'de misafir olduğu evde, duvara asılı resmi görünce bir hayli şaşırır, çünkü, o resimdeki kişi, kendisini
esir alan 57. Alay'ın Komutanı Hüseyin Avni Bey'den başkası değildir.
“Balyoz Planı” iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkındaki yakalama emri çerçevesinde İstanbul Adliyesine
gelen eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, “Herkes görecek ki bu balyoz, çıkaranların, uyduranların kafasına
inecek” dedi.
Türkiye ile imzalanan protokollerin onay sürecini askıya alan Ermenistan, Türkiye'nin ön koşul olarak gördüğü Dağlık Karabağ
sorununu kesinlikle görüşmeyeceğini açıkladı.
ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet
Başsavcısı Sinan Tür ile Ak Parti İlçe Başkanı Hakkı Beşkazalı, kendilerine protokolden yer ayrılmamasına tepki göstererek,
töreni terk etti.
TUNCELİ'nin Hozat İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında freni boşalan panzer
izleyicilerin arasına daldı, olayda polis memuru Mehmet Göktürk ağır yaralanırken eşi Songül yaşamını yitirdi.
Bosna Hersek'in Konyiç kentinde eski Yugoslavya'nın lideri Mareşal Josip Broz Tito tarafından nükleer saldırılara karşı yaptırılan
ve 1992 yılında ortaya çıkan sığınakta, çağdaş sanatlar bienali düzenlenecek.
Almanya'nın başkenti Berlin'de oturan Suriyeli bir ailenin 19 yaşındaki oğullarını Türkiyeli bir ailenin 14 yaşındaki kızlarını
evlendirmesi ve 8 aylık hamile kızın evliliğine razı olmak için babanın 15 bin 500 Euro aldığı ortaya çıkması büyük yankı
uyandırdı. Alman medyasındaki habere göre çift 14 Temmuz 2009 tarihinde evlendi. Kızın Türkiye kökenli babası evliliğe razı

919

olmak için 15 bin 500 Euro aldı. İki aile evlilik öncesi notere gidip 14 yaşındaki kızın velayeti için senet imzaladı. ARD'nin
haberine göre, evlendikten sonra 15 yaşına giren Türkiye kökenli kız, resmi nikahsız evlendiği 19 yaşındaki Suriyeli gençten
hamile kaldı. 8 aylık hamile olan genç kızın dini nikahlı eşi ile sorunlar yaşadığı için babasının evine döndü. Sürekli dayak
yemekten şikayet eden küçük hamile kadının, önümüzdeki ay doğum yapacağı belirtildi. 19 yaşındaki damat karısını
dövmediğini aksine kayınbabasının sürekli eşine eziyet ettiğini iddia etti.
24

2010

ABD'de yaşayan yüzlerce Ermeni, bugün 'sözde soykırım'la ilgili açıklama yapması beklenen Başkan Barack Obama'yı etkilemek
için harekete geçti. Gençler ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla adeta Beyaz Saray'ı kuşatma altına aldı. Bu arada, dün
gece Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce fanatik Türk bayraklarıyla Gül, Erdoğan ve Davutoğlu'nun resimlerini yakarak
Türkiye aleyhine sloganlar attı.
ABD Başkanı Barack Obama bu yıl da geçen yıl olduğu gibi "soykırım" kelimesini kullanmaktan kaçınarak 1915 olaylarını "Büyük
Felaket" olarak tanımladı. Ancak ilk kez bir ABD Başkanı 24 Nisan açıklamasında "1915 olaylarında Ermenileri kurtaran
Türkler"den bahsetti. Başbakan Erdoğan Obama'nın ifadeleriyle ilgili, "hassasiyetlerimiz içerisinde kaleme alınmış bir açıklama"
yorumunu yaptı.
ABD Başkanı Barack Obama'nın her yıl 24 Nisan'da sözde “Ermeni soykırımı” tasarısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya bu yıl iki
farklı yorum geldi. İlk yorum Başbakan Tayyip Erdoğan'dan: “Bazı mahfillerin bu konuyla ilgili beklentileri çok farklıydı. Bu
beklentilere Sayın Obama, bizim hassasiyetimizi de gayet iyi bildiği için bu istikamette bir açıklama yapmadı.” Başbakan,
Obama'nın konuşmasıyla ilgili bu olumlu açıklamayı yaptıktan hemen sonra Dışişleri'nden çok sert bir yorum geldi. Bakanlık
“Obama'nın açıklamasını esefle karşılıyoruz” dedikten sonra şu açıklamayı yaptı: "ABD Başkanlarının her yıl 24 Nisan günü
yaptıkları yazılı açıklamalar Başkan Obama tarafından bu yıl da tekrarlanmıştır. Hatalı ve tek yanlı bir siyasi bakış açısını
yansıtan söz konusu açıklamayı esefle karşılıyoruz. Tarihsel gerçeklerin en büyük düşmanı öznel hafıza kayıtlarıdır. Hiçbir ulus
bir diğerine kendi hafıza kayıtlarını dayatamaz. Üçüncü ülkelerin de Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihi konusunda siyasi saiklerle
hüküm verme hak ve yetkileri yoktur."
İstanbul'da 25 Nisan Pazar günü düzenlenecek Uluslararası Haliç Yarı Maratonu ve açık hava toplantısı dolayısıyla bazı yollar
trafiğe kapatılacak.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Üçlü Balkan Zirvesi"nde aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında
Cumhurbaşkanı Gül, aralarında yer aldığı Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Haris Sladziç ve Sırbistan
Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in ellerinden tutarak poz verdi.
1'inci Ordu eski Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan cezaevinde rahatsızlanarak, revire kaldırıldı.
CHP Genel Başkanı Deniz Başkan, Kadıköy Belediyesi'nin yeni meclis binasındaki Çocuk Meclisi toplantısına katıldı. Deniz Baykal
çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap verdi. Deniz Baykal, bir gazetecinin, “BDP'nin Meclis'te oylanan Anayasa
değişikliği paketine destek vermesi halinde ne olur?” sorusuna, “Varsayımlar üzerine konuşmak doğru değildir. Konu çok açıktır.
Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin temel anayasa düzenini derinden sarsacaktır. Türkiye bir başka Türkiye olacaktır. Siyaset,
yargıya hükmetmeye başlayacaktır. Anayasa Mahkemesi Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'na Başbakan kendi zihniyetini
taşıyacaktır. Yargı, ülke ciddi bir ihtiyaç içine girdiği zaman freni rolünü yapamayacak, yanlışlara da dur deme imkanı
bulamayacaktır. Hükümet frensiz bir kamyona dönüşecektir. Bu ciddi sonuç doğurur. AK Parti içinde, yüksek sorumluluk
duygusu olanlar var. Türkiye'yi bu gidişten ancak sorumlu, vatansever AK Partili bir avuç milletvekili kurtaracaktır. Onların,
gerektiği anda en iyi şekilde görev yapacağını umuyorum. Diğer partilerle birlikte de bunu iyi şekilde değerlendirmeye
çalışacağız. Referandum olursa, sorumluluk halkın eline geçecektir. Türkiye'de Anayasanın, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya
çalışacağız. Bu müacadeleyi hep birlikte götüreceğiz” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sık sık sert eleştirileriyle gündeme gelen CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, bu kez
Erdoğan'dan çok insani bir istekte bulundu. Arıtman, görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak gazetecilere şunları söyledi:
“Başbakan'dan, “Moya Moya” hastası olan Ermeni Arthur Manukyan'a süresiz oturma izni verilmesini istedim. Kendisine
Manukyan'ın hastalığını anlattım. 'Bugün 24 Nisan ve Ermeniler bizi işlemediğimiz bir suçla suçluyor. Biz Türk milletinin ne
kadar asil olduğunu; darda, zorda olana nasıl el uzatan bir millet olduğumuzu gösterelim' dedim. Başbakan, bana Sağlık
Bakanlığında bir ekibin Manukyan'ın dosyasına baktığını söyledi. Ben de kendisine 'Hekim olarak anlatayım, acil bir durum, bir
an önce oturma izni verilmesinde yarar var' dedim. Bu sırada Başbakan'ın yanında oturan İçişleri Bakanı Beşir Atalay da 'Belki
vatandaşlık olabilir' dedi. Ben de 'Tabii takdir sizlerin ama o zaman anneye de oturma izni mutlaka verilmeli' dedim. Başbakan
da 'Tamam, peki' yanıtını verdi. Umarım Başbakan'ı ikna etmişimdir. Ama bu işin peşini bırakmam. Kendisini gördüğüm her
yerde bunu hatırlatırım. Oturma izni verilinceye kadar söylerim.” 
1'inci Ordu eski Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan cezaevinde rahatsızlanarak, revire kaldırıldı.
DİLENMEK için Adana'dan yola çıkıp il il dolaşarak dilenen biri çocuk 3 kişinin, iki haftada 15 bin TL topladıkları ortaya çıktı.
Dilenir zabıta ekiplerince yakalanan bu kişilerin üzerinden çıkan dekontlardan, topladıkları paraları aynı gün bankaya yatırdıkları
tesbit edildi.
Dün Başbakan Tayyip Erdoğan'ın et sorunlarını hemen çözün talimatından sonra Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'den
açıklama geldi. Eker, et ithalatı için pazar araştırması yaptıklarını belirterek, çalışmayı 1 hafta içinde sonuçlandıracaklarını
söyledi. TBMM’deki 23 Nisan oturumunun ardından Genel Kurul salonundan çıkmadan önce Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Mehdi
Eker ve Zafer Çağlayan’la sohbet eden Başbakan Tayyip Erdoğan, “Vatandaşa bu kadar pahalı et yediremezsiniz. Hemen
gerekeni yapın” talimatı verdi. Derleyenin notu: Ve hemen et ithalatıyla işi ellerine yüzlerine bulaştırdılar…
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25

2010

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik paketinin 16. maddesinin görüşmeleri sürerken, CHP Kayseri Milletvekili Mehmet
Şevki Kulkuloğlu kürsüye geldi.
Bir Müslüman din adamı Batı’nın değerlerini kucaklamaya karar verirse ne olur? Fransa’da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bir
imamın öğretilerini kendi amaçları için kullanıyor. Burka yasağına destek vermesiyle dikkat çeken imam Hassen Chalghoumi, şu
an kendi cemaatinden ölüm tehditleri alıyor.
BİRİNCİ Dünya Savaşı'nda Çanakkale üzerinden Anadolu'ya çıkmaya çalışan Anzaklar'ın torunlarıyla ülkesini savunanlar ayrı
törenlerle bu destansı günü yeniden yaşadı. 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 11
bin kişi, 57'nci Alay'ın kahramanlarının Mustafa Kemal ile birlikte yürüdüğü 10 kilometrelik güzergahta yürüdü. Yürüyüşe
katılanlara, 57'nci Alay askerlere verilen son yemek olan kırık buğday çorbası ikram edildi.
Tunceli-Erzincan karayolunda teröristler tarafından yola döşenen mayının üzerinden yüzlerce araç geçti. Mayın, bulunmasından
iki gün sonra imha edildi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Teşkilatı'nca düzenlenen protesto gösterisinde bir grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde,
Ermenistan bayrağı yaktı. Sözde Ermeni "soykırımı" nın yıl dönümü nedeniyle geçtiğimiz gece Erivan'da yapılan gösterilerde de
Türk bayrağı yakılmıştı. Derleyenin notu: Cehalet artık diz boyu değil; gelmiş gırtlağımıza dayanmış, haberimiz yok! Atatürk’ten
de mi ders almadın?
Sıfır otomobillerdeki cazip kampanyalar nedeniyle bir süredir durgunluk yaşayan ikinci el otomobil piyasasında, havaların
ısınmasıyla birlikte hareketlilik yaşanmaya başladı.
Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'ne bağlı Kabalar Köyü'nde oturan 52 yaşındaki Kenan Toklu'nun, 2005 yılında kaybettiği nüfus
cüzdanı hayatını kararttı. Adına kurulan şirketle dolandırıcılık yapılan Toklu, milyonlarca liralık borç altına girdi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının et ithalatı konusunda çalışma yapıldığı yolundaki açıklamaların ardından, kesime götürülen
hayvan sayısının arttığı bildirildi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, AK Parti'nin kendi anayasasını yaptığını belirterek, "Bizim Anayasamız TC anayasasıdır. Şimdi
AKP, RTE Anayasası yapıyor. Bizi bunu istemiyoruz" dedi.
TBMM Genel Kurulundaki gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 70 ret oy kullanıldı.
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ÇUKUROVA Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Tarihçi Cezmi Yurtsever, ABD'nin devlet arşivinden elde ettiği ‘çok gizli'
belgenin söz soykırım iddialarını esastan çürüttüğünü, 1961 yılına kadar açıklanması yasak olan raporda 1915 olayları
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sonrasında Türkiye'den 817 bin 878 Ermeni'nin ayrıldığını, İstanbul ve Anadolu'da 281 bin Ermeni'nin yaşadığı bilgilerinin yer
aldığını söyledi. Osmanlı yönetiminin Ermeniler'le ilgili sürgün, göç ve ölümler dahil 1915-22 yılları arasında yaşananlar ilgili
ABD'nin devlet arşivinde ‘NARA 867.4016/816' kayıtlı üzerinde ‘1961 yılına kadar açılması yasak -çok gizlidir' damgası bulunan
belgenin bir kopyasına ulaştığını açıklayan Cezmi Yurtsever, şunları söyledi:
“James W. Gerard imzası ile ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen Kasım 1922 tarihli raporda 1922 itibarıyla dünyada yaşayan
Ermeniler'in toplu sayısı hakkında bilgiler yer alıyor. Bu belgede Türkiye'den mülteci kamplarına gelen Ermeniler'in sayısı 817
bin 878 olarak gösteriliyor. Bu bilginin İngiliz elçiliği ve Yakındoğu Yardım Kuruluşu'ndan 1921 itibarıyla alındığı ifade ediliyor.
İstanbul ve Anadolu'da 281 bin Ermeni yaşadığı bilgilerine yer veriliyor. Dünyadaki Ermeniler'in toplam sayısı da 3 milyon 4
olarak açıklanıyor. Bu bilgiler 1915 olayları sonucu 1 milyon 500 bin Ermeni'nin soykırıma uğradığı görüşlerini propaganda
ortamlında savunan Ermeni Diasporası'nın tarih tezlerinin esastan sorgulanmasını sağlıyor. Başkan Obama'nın ülkesi ABD'nin
devlet arşivinde yer alan çok gizli belgede yer alan bilgiler, 1915 olayları sonucu göç ettirilen Ermeniler'in soykırıma uğradığı
görüşlerinin gerçekleri yansıtmadığını açıklıyor. Ermeni Diaspora çevreleri ve onlara destek verenlerin propaganda ortamında
yıllardır sürdürdükleri soykırım bilgilerinin abartılı olduğu kadar, tarihi analiz ve eleştiriler dikkate alınırsa gerçekleri
yansıtmadığını gözler önüne seriyor. ABD devlet arşivinde yer alan bu belge Ermeni Diasporası'nın soykırım propagandasını
çürütecek özelliktedir.”
26

2010

Depremlerin artmasını kadınların 'edepsiz' giyinmesine bağlayan İranlı din adamının tezini
test etmek için yüz binlerce kadın 'göğüs çatalını gösteren' dekolteler giydi. Amerikalı bir
blogcunun başlattığı ‘bilimsel' deneyde, kadınların dekolte giyimiyle dünyadaki depremler
arasındaki korelasyon aranıyor. Bugün sona ermesi beklenen ‘deney' Twittter ve
Facebook'un en popüler konularından biri haline gelmiş durumda. Deneyi başlatan blogcu
Jennifer McCreight, kişisel blogunda yazdığı yazıda çok sayıda kadının ‘dekolte' kıyafetler
giyerek ‘deprem yaratmaya çalışmalarını' talep etti. McCreight'in “Boobquake' adını
verdiği deneye katılım çağrısı şöyleydi: “26 Nisan'da göğüs çatalımı en çok gösteren
tişörtümü giyip deneye başlıyorum. Diğer araştırmacı kadınları da aynı şeyi yaparak,
göğüslerine atfedilen süper güçleri test etmeye davet ediyorum. Tüm bu rezil beden
görüntüleri birleştiğinde eminim ki kocaman bir deprem yaratmayı başaracağız.”
McCreight'in çıkış noktası, İranlı bir din adamının dünyada son aylarda sıklaşan
deprem felaketlerini “kadınların edepli giyinmemelerine' bağlamasıydı. İranlı bir gazeteye açıklamalarda bulunan Hüccetülislam
Kazım Sedici şöyle demişti: “Edepli giyinmeyen kadınlar genç erkekleri yoldan çıkarıyor, iffetlerini bozuyor ve toplumda zinayı
yaygınlaştırıyor. Bu da depremleri artırıyor”. Deneye çok sayıda kadının ‘göğüs dekolteriyle' katıldığı, ancak henüz bu sayıya
paralel bir deprem meydana gelmediği belirtiliyor. McCreight'in 'Boobquake' deneyi elbette Facebook ve Twitter'da izleme
rekorları kırdı. Facebook'ta oluşturulan destek sayfasına üye olup ‘deney'e katılan kadın sayısı 100 bini geçerken, kampanyanın
Twitter sayfası da en çok izlenenlerden biri oldu.  Derleyenin notu: Bu habere, bu belgede yer vermemin nedenini
anladığınızı umarım.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın artan et fiyatlarını ucuzlatmak için talimat vermesinin ardından günlerdir merak
edilen çözüme ilişkin ilk hamle geldi ve Et ve Balık Kurumu'na canlı hayvan ve et ithalatı yapma yetkisi verildi.
Tarım Bakanı Eker, piyasada birilerinin spekülasyon yaptığını ve ithalat kararının amacının 'spekülatörlerin zararlı
tesirlerini bertaraf etmek' olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan da, fiyatlar düşene kadar ağırlıklı AB üyesi
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ülkelerinden olmak üzere ithalat yapılacağını belirtti. Üreticiler ise bu karara çok tepki gösterdi. Üreticilere göre
bu karar Türkiye'deki besiciliği bitirecek. Kasaplar ise gelinen noktadan memnun.
GİRESUN'un Dereli İlçesi'nde askeri aracın derenin üzerindeki köprüden geçişi sırasında uzaktan kumandalı mayının
teröristlerce patlatılması sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Eryılmaz şehit oldu, jandarma erler Osman Kaya
ile Erdem Ay ise yaralandı.
Pervari'de bebek yaşta iki çocuğun kaybolmasıyla başlayan olay, çocuklar arası vahşeti gözler önüne serdi. Biri donmak üzere,
diğeri boğulmuş halde bulunan iki miniği, YİBO'da okuyan 14 yaşındaki amcakızlarının, kendisine ‘şantaj yapan' aynı yaşlarda 8
çocuğa ‘sunduğu' anlaşıldı. Tutuklandığı bildirilen kız öğrenci ve erkek öğrencilerle ilgili Siirt Valisi Necati Şentürk açıklama
yaptı. Vali Şentürk, çocukların tutuklanmadığını, ailelerinin yanında olduğunu söyledi. PERVARİ İlçesi, ilköğretim okulu öğrencisi
9 çocuğun karıştığı tecavüz ve cinayetle sarsıldı.
Kudüs Belediyesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki yaptırımların kesin olarak
dondurulduğunu duyurdu. Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ABD'nin baskılarına karşın inşaatların durdurulmayacağı
yönündeki açıklamalarına rağmen böyle bir karar alınması dikkat çekti.
'Balyoz' soruşturma kapsamında ikinci kez tutuklanan 1. Ordu Eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Silivri Cezaevi'ne
nakledildi.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 11 Nisan 2010 Pazar günü gerçekleştirilen ve
1 milyon 512 bin 450 adayın başvurduğu Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YGS) sonuçlarını cuma gününe kadar açıklamaya
çalışacaklarını bildirdi.
Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın anayasa değişikliği ile ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in sözlerini
"ahlaksız teklif" olarak değerlendirmesine cevap verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP
anayasa değişiklik teklifini Anayasa Mahkemesine götürmezse hala uzlaşma ihtimali var' dedi. Sayın Baykal'dan da bir 'ahlaksız
teklif' değerlendirmesi geldi. Gerçekten siz bir uzlaşma olabileceğine inanıyor musunuz? Baykal'ın açıklamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Karşımızda uzlaşmaz bir grup var. Bunlarla böyle bir uzlaşma ihtimali
vermiyorum. Çünkü biz başından itibaren uzlaşma çalışmaların hep aradık bunları beraber yapalım. Muhalefetle birlikte istedik
zaten muhalefetin bir kısmı seçimden sonra bu iş olsun teklifiyle karışımıza geldi. Ana muhalefet partisi, 'bu parlamento
anayasa yapamaz' diye çok çirkin bir yaklaşımla ve siyaset kurumunu inkar edercesine geldi.
Bildiğiniz gibi parlamenter demokraside parlamentolar seçim anına kadar yasa çıkarır. Bu bazen kanun olur bazen anayasa
değişikliği olur. Bu yekti her zaman kendisinde vardır ve bu yetkiyi kullanmasından daha tabii bir şey olamaz yasama organları
için... Ama yasa organının bu yetkisini yok farz eden bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Bunlarla uzlaşma yapabilir misiniz?
Yapamazsınız. Fakat hala biz uzlaşmaya varız. İşte bu AK Parti'nin değil, bu tamamiyle 264 milletvekili arkadaşımızın bir
teklifidir. 264 milletvekili arkadaşımızın bu teklifi şu anda görüşülmektedir. Bu konuda CHP de içinde olmak üzere diğer siyasi
partilerin sivil toplum kuruluşlarının geçmişte birçok anayasa hazırlıkları olmuş. Tüm bu çalışmalar hazırlanarak atılmış bir adım
var ortada bu paket böyle bir pakettir ve 264 arkadaşımızın imzasıyla verilmiş bir önerge ve tekliftir. Yapılan çalışma bunun
üzerinde sürmektedir ama hala ikide bir uzlaşma aranmıyor uzlaşma aranmıyor... Adalet Bakanımızda bu konuda 'buyurun
uzlaşma kapısı yine de açıktır. Yapılabilecek olan ne varsa gelin bunu yapalım...' Ki benim açıklamam olmuştur. Ben
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demişimdir ki 'yasal zemini bu işin neyse buyursunlar görüşsünler' ki bunu ABD seyahatim öncesinde de söylemiştim ama buna
yine yaklaşılmamıştır. Bakan arkadaşım yine bunu söylemiştir ama gördüğünüz gibi ana muhalefet liderinin yaklaşımı çok
çirkindir. Biz onun kullandığı ifadeleri kullanma noktasında değiliz çünkü bizim edebimiz adabımızı buna müsaade etmez.”
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 20. maddesine 338 kabul, 70 ret oyu çıktı.
İzmir'de 2 genç kız birer gece arayla aynı yerde öldürüldü. Her iki kadının gece yarısı aynı şekilde öldürülmesi, kimlik, telefon ve
çantalarının alınması halkta ‘seri katil' paniğine neden oldu. Yaz aylarını sokakta geçiren vatandaşlar bu iki cinayetten sonra
dışarı çıkmaya korktuklarını söyledi. Her iki cinayetin 7.65 mm çapında silahla işlendiği tespit edilirken, cinayetlerde kullanılan
silahın aynı silah olup olmadığının belirlenmesi için inceleme sürüyor.
DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nin bahar şenliği projesinin kendilerine sorulmadan yapıldığını iddia eden bir grup öğrenci,
etkinlik alanında oturma eylemi düzenledi. Dağılmamakta direnen öğrencilerin taşlı saldırısına polisler de biber gazı sıkarak
müdaha etti. Çıkan arbede sonunda 9'u kız 98 öğrenci gözaltına alındı.
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Suriye ve Türkiye’nin düzenlediği ortak askeri tatbikat, Sınır Birlikleri İsrail’de gerginlik yarattı. Ülkenin muhafazakâr
görüşleriyle bilinen gazetesi Yedioth Ahronot, yetkililerin Türkiye’nin İsrail’den aldığı askeri teknolojiyi Suriye’ye aktardığı
yönünde kaygılı olduğunu yazdı.
İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından FİYAPI, Türkiye'nin tek imarlı adası Garip Ada'yı 32 milyon dolara alarak turizme
girdi. İzmir Dikili'de bulunan adanın ismini Fi-İsland olarak değiştiren şirket, ada üzerine 5 yıldızlı otel ve villalar inşaa edecek.
Garip Ada'nın satışında daha önce Yunanlıların da ismi geçiyordu.
Bu kez kara haber Manisa'dan geldi… Siirt'te ard arda yaşanan, insanın kanını donduran tecavüz ve cinayet haberlerine bugün
bir yenisi daha eklendi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, 14 ve 16 yaşında iki kız ve 16 yaşındaki bir
erkek çocuğuna fuhuş yaptırdıkları iddia edilen ve ayrıca cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı.
Fransa'nın güneyindeki Istres kentinde bulunan bir camiye 30 el ateş edilmesi Müslüman Konseyi tarafından kınandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal partisinin grup toplantısında konuştu. Baykal konuşmasında , anayasa
değişikliği teklifini eleştirirken iktidarın hukuk ve denetim istemediğini savundu. İşte Baykal'ın konuşmasından satır başları:
-Asıl iş Et ve Balık Kurumu'na et ithal etme yetkisi verilmesi değil hayvancılığı canlandıracak tedbirlerin alınmasıdır.
-Hayvancılığı kalkındırmak zorundayız. Et ithali günü kurtarmaktan başka bir işe yaramaz.
-Yapılacak iş ithalat ise ithal edilmesi gereken et ithalatı değil, damızlık ithalatıdır. Canlı hayvan ithali yapılıp besicilere uygun
şartlarda verilmelidir.
-Türkiye'de yerli besicilere destek olmak için devletin kurduğu Et Balık Kurumu şimdi besicileri zarara uğratacak et ithaline
zorlanıyor.
-8 yılda 80 yıldakinin iki katı borç yapıldı, 8 yılda 80 yılda yapılanların tümünü sattılar.
-Biz Van'da yaşanan olayın organize olduğunu söyledik. Hükümet aldırmadı hafife almaya çalıştı. Biz bunun yanlış olduğunu işin
arkasında iktidarın olduğunu söyledik. İnkar ettiler. Bunun üzerine fotoğrafları filmleri kamuoyunun önüne koyduk ve görüldü ki
işin arkasında AKP var.
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-Yine ses çıkmadı, daha sonra Samsun'da Sayın Ahmet Türk'e saldırı yapıldı. Birileri çıktı dedi ki “Bizim tepkimiz CHP'nin ki gibi
olmaz.” Sonra Samsun'da İki polis şehit edildi..
-Ardından Kayseri'de bir bakana saldırı yapıldı. Hükümet ancak Kayseri'deki yumruktan sonra bu sürecin farkına varmaya
başladı. Ne kadar acı bir durum.
-Olayla bu hale gelince hükümet yetkilileri çıkıp “evet biz yanlış değerlendirme yaptık” dedi. Ne zaman Kayseri'de yumruklar
konuşmaya başlayınca. Böyle iktidar olur mu?
-Bu tablo gösterdi ki AKP'nin aklı başına ancak böyle acı olaylardan sonra geliyor.
-Bizim söylediğimiz her şeyin doğru olduğu da ortaya çıkmış oldu. CHP ne söylerse doğru söyler.
-İlişkiler biz istemediğimiz için gelişmiyor değil. İyi ilişkiler ortamının gerektirdiği şartları Ermenistan sağlamıyor.
-Ermenistan'ın Azerbaycan toprakları üzerindeki işgali ise devam ediyor. Ermenistan işgali bitireceğine dair tek kelime de
etmiyor.
-İmzaladığımız protokollerde işgalin biteceğine dair hiçbir şey yok. Bunu imzalamayın diye başından söyledik.
-Koca Türkiye'nin imzasını oraya atıyorsun sonra onun gereğini yapamaz hale geliyorsun. 24 Nisan'da Türkiye'ye yönelik
tepkiler büyük hayal kırıklığı olmuştur.
-Ermeni açılımı da diğer açılımlar gibi büyük fiyaskoya dönmüştür.
-Başkan Obama 24 Nisan'da bir açıklama yaptı Başbakan da memnuniyetini dile getirmiştir.
-Obama'nın söylediklerine baktım. Geçen yıl söylediklerinden geride değil daha da ileride Türkiye aleyhine.
-1.5 milyon Ermeni ölüme yürütüldü dedi. Daha önceki Başkaların ölüm faturası hiç bu kadar net çıkarılmamıştı.
-Başbakan'ın memnun kaldığı açıklamayı Dışişleri Bakanlığı esefle karşıladı dengesiz buldu. ABD'nin bu açıklamasına takınılacak
tavır konusunda Dışişleriyle de mi koordinasyonun yok.
-Başbakan iç politika yapıyor, Dışişleri Türkiye'nin tezlerini savunuyor. Başbakan'dan Obama yerine Türkiye'nin avukatlığını
yapmasını beklerdik.
-Türkiye'de her şeyi bıraktık AKP'nin bir projesi olarak Anayasa değişikliği ile meşgul olmaya başladık.
-Anayasa değişikliği ile ilgili savunulan tezlerin hepsi iflas etmiştir. Konserve imza listeleriyle anaysa aykırı halde sunulduğu
görülmüştür. Vazgeçilip yeniden bir hazırlık yapılmıştır.
-Her aşamasında bir yanlışlık bir çarpıklık paçalardan aka aka gelmiştir.
-Bu anayasa değişikliği projesi Türkiye'nin ihtiyacına cevap verecek bir proje değildir.
-Başbakan'ın kendi partilileri bir araya gelmiş bir teklif hazırlamışlardır. Bu görülmüştür.
-Gelmekte olan TC değil RTE anayasası. Yapılmakta olan değişikliklerin hedefi belli. Anayasa Mahkemesi'ni kendi zihniyetine
göre şekillendirmek.
-Meclis'ten seçilecek o 3 kişiyi kim seçecek. Seçilenler Başbakan'ın, Recep Bey'in belirleyeceği 3 kişi olacak.
-Sayın Türmen diyor ki Anayasa Mahkemesi'ne seçilecek üyelerden 10'u AKP'nin izini taşıyacak. Ne 10'u Sayın Türmen 17'si,
17'si…
-Parti kapatma değişikliği ile bir parti milis kuvveti kursa, parti bodrumunu cephaneyle doldursa, bölücülük dahi yapsa hesap
sorulamayacak.
-Bu ne Avrupa'da var ne başka bir yerde böyle garip bir paket bu.
-Bunu böyle götürdüler ama ilginç bir tablo gelişmeye başladı.
-Sayın Sami Selçuk Anayasa Mahkemesi, Parti kapatma ve HSYK ile ilgili 3 maddeyi erteleyin diyor. Biz ne diyorduk. Akıl mantık
ortaya çıkıyor.
-Dünyanın en saygın hukukçusu referandumda oy kullansam hayır derdim diyor. Bunu diyen Ergenekon hukukçusu değil,
milliyetçi bir Türk genci değil. Macak kökenli ABD vatandaşı dünyanın en ünlü hukukçularından biri.
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-Başbakan bize şark kurnazlığından bahsediyor. Kurnazlık anayasa üzerine yemin edip, özünü değiştirmekte ortaya çıkıyor.
-Daha 1. tur bitmeden bu anayasa değişikliği çürümüştür.
-Bu meclisin en şerefli kararlarından biri 2003 tezkeresinin reddedilmesidir. Bunu hep beraber yaptık.
-Şimdi yine bir karar noktasına gidiyoruz. Meclisin tekrar bir haysiyet şahlanmasına ihtiyaç vardır.
-CHP'lisi AKP'lisi ele ele verip bu olmaz diyeceğiz. Bunu referanduma taşımadan bu aşamada beraber yapmalıyız.
-Bu, TBMM'ye tarihi bir şeref kazandıracaktır.
-AKP'de bir telaş başladı. Görüyoruz ki CHP değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceğine söz verirse paket ikiye
ayıracakmış.
-Bize diyorlar ki, “Paketi ayırırız ama 3 maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmeyeceğine söz ver.” Biz o 3 maddeye karşıyız.
-Bir başbakan ve bakan yaptıklarının anayasaya aykırı olduğunu bilir ve bunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmemesini ister.
Ben bunu anlamakta zorlanıyorum.
-Sen yemin ettiğin halde bozuyorsun ben anayasayı korumak istediğimde “yapma” diyorsun.
-Bu iktidar hukuk istemiyor, denetim istemiyor. 23 Nisan'da başbakanlığa gelen çocuğa, “artık teki sende ister as ister kes”
diyor.
-Başbakan'ın kafasında bir anlayış olması gerekiyor bunu söylemek için. İyi ki as ve ketse kaldı. Sivas'taki gibi yak da
diyebilirdi.
-Sen benim Anaysa Mahkemesi'ne gitmememi nasıl istersin. Bu bir ahlaksız tekliftir.
-Churchill Hitler'e karşı, karada denizde havada her yerde mücadele edeceğiz demişti. Biz de TBMM'de, Anayasa
Mahkemesi'nde, her yerde bu iktidara karşı mücadele edeceğiz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, işçi konfederasyonlarının kendisini Taksim'deki 1 Mayıs kutlamasına davet
ettiğini, ancak henüz bir cevap vermediğini belirterek, “Anayasa görüşmelerine bağlı olarak kararımı vereceğim” dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Kuzey Irak'a giderek, bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani ile
görüşürken, kendisini Ankara'ya davet etti.
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 23. maddesine 336 kabul, 72 ret oyu verildi.
Siirt'te bir minibüsün taranması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Bir kişi ise, yaralandı.
28
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Karaciğer büyümesine ve daha sonra da siroza yol açan ‘Fasciola Hepatika' paraziti Diyarbakır'da yeniden ortaya çıktı.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede yapılan bir araştırma, Avrupalıların yarısından fazlasının okullarda türban
takılmasına karşı olduğunu ancak haçların varlığını desteklediğini gösterdi.
İzmir'de üç günde üç kişiyi öldürdükten sonra Bodrum'da yakalanan seri katil güvenlik kamerasına yakalandı. Üçüncü
cinayetten sonra olay mahalinden telaşla uzaklaşırken görüntülenen katilin eşkali bu görüntüyle kesinleşti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi dağlık arazi kesiminde, dün gece bölücü teröristler tarafından güvenlik güçlerine açılan taciz ateşi
sonucu 2 asker şehit oldu.
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ADANA'da, geçen hafta çarşamba günü PTT şubesini silahla soyduğu iddiasıyla aranan 33 yaşındaki Mehmet Sait, eşinin
ihbarıyla yakalandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesine
götürecekleri açıklamasıyla ilgili, “Ana muhalefet partisi liderinin tüm bu müzakerelerden sonra Anayasa Mahkemesine gitme
olayı, artık bizim tespit ettiğimiz bir CHP klasiği oldu” dedi. CHP Anayasa Mahkemesi'ne yatağı serdi
Başbakan Erdoğan, TGRT Televizyonu'nda soruları yanıtladı.
“CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onayladıktan sonra Anayasa değişikliklerini Anayasa
Mahkemesine götürecekleri” yönündeki açıklamasının anımsatılması ve bu konuda AK Parti'nin ne yapmayı düşündüğünün
sorulması üzerine Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:
“Bunlara yabancı değiliz ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir dönemdir bu. Bu döneme kadar hiçbir zaman Anayasa
Mahkemesi bu kadar yasa değişikliği, bu kadar Anayasa ile ilgili değişiklik konularında müracaat kapısı olmamıştır ama bu
dönemde sürekli olarak ana muhalefet partisi oraya adeta yatağı sermiştir, böyle bir durum var.
Ana muhalefet partisi liderinin tüm bu müzakerelerden sonra Anayasa Mahkemesine gitme olayı, artık bizim tespit ettiğimiz bir
CHP klasiği oldu. Adeta Anayasa Mahkemesi 'ana muhalefet mahkemesi' haline dönüştü, bu duruma getirdiler. Sürekli
bakıyorsunuz hangi yasa çıkarılsa meclisten hemen gittikleri yer burası. Ben bunların üzerinde durup zaman kaybedecek
değilim.”
Meclis'te 10 gündür gecelediklerini, yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Erdoğan, “CHP'li arkadaşlardan bazıları çıkıyor
'uyuyanlar var, şöyle var, böyle var' diyor. Uyuyanlar olabilir doğrudur ama sizden kimsenin oraya geldiği yok” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan, milletin meselelerini çözmek için milletvekillerinin sabahlara kadar orada olacağını ifade ederek,
engellemelerle karşılaştıklarını söyledi. Anayasa değişikliğiyle ilgili maddelere geçmek için 6-7 saat parlamentonun meşgul
edildiğini, engellendiğini dile getiren Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüzükle ilgili boşluklar ne ise bu boşlukları kullanmanın gayreti içindeler. Oraya da çıktıklarında konuşmak için çıkıyorlar.
Herhangi bir maddeydi, katkıydı, böyle bir şeyleri yok. Katkıları zaten yok. Dönerli bir şekilde çalışıyorlar. Hiçbir zaman ana
muhalefet grubu orada tam olarak bulunmuş değil, nöbetleşe bir çalışmanın içindeler.
Maddelere geçtikten sonra da oyalama yoluna gidiliyor. Bir madde ortalama üç saat alıyor. Zaman kaybı olunca sabaha kadar
bu işin uzadığı oluyor. Samimiyseniz, dürüstseniz gelin burada maddeleri konuşalım. Engelleme gayretleri içine girmeyin.
içtüzükteki bu boşluklar sebebiyle ne yazık ki bunları yapıyorlar.”
Başbakan Erdoğan, Pazar günü Anayasa değişiklik paketiyle ilgili ikinci turun başlayacağını ifade ederek, ikinci turun çok önemli
olduğunu kaydetti. Erdoğan, “İkinci turu bitirdikten sonra parlamentodan geçecek ve Sayın Cumhurbaşkanımız gözden
geçirdikten sonra kararını verecek. O karardan sonra tabii millete, eğer bu işi götürme durumunda olursak, millet kendi
sorununu kendisi en ideal şekilde çözmeyi bilecektir” şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, “erken seçim” ile ilgili bir soru
üzerine, “Asla benim kitabımda böyle bir şey yok. Erken seçim başka bir olaydır, referandum başka bir olaydır” yanıtını verdi.
“Türkiye, artık bu tür böyle erken seçim oyuncağıyla meşgul edilecek bir ülke değildir. Bu arada, Türkiye referanduma da
alışacaktır” diyen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:
“Yani yeri geldiği zaman bazı meseleleri milletin kendisi çözme hakkını kendinde görecektir. Niçin? Çünkü kayıtsız şartsız
egemenlik onundur. Aslında söz de onun, karar da onundur. Biz burada vekiliz, niye millete gitmekten korkuyoruz?
Korkmayalım gidelim millete. Milletimiz kendi kararını kendisi versin ve sorunu da en iyi şekilde çözsün. Olumsuz mu yaklaşıyor
bu işe? Başımız gözümüz üstüne, olumlu mu yaklaşıyor, o zamanda olumlu olanı yapalım. Buna hiçbir zaman yaklaşmadılar.
Çünkü milletimizin bu noktada iradesini bizzat kullanmasından korktular. Kendileri milletimizin iradesi istikametinde hareket
etmiyorlar, sıkıntı burada. Böyle hareket etseler kulübeye gidip oyu kullanmaları lazım. 'Burada bir diktatörlük anlayışı var...'
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Yattılar kalktılar bana bunu devamlı söylüyorlar. İstedikleri kadar bu tür çamur atsınlar, bunların hiçbiri evelallah tutmayacaktır.
Burada yine benim aziz milletim en isabetli olan kararı verecektir. Öyle şeyle konuşmaya başladılar ki işte referandumdan sonra
da Anayasa Mahkemesine gideriz, ondan önce de gideriz filan falan. Benim milletim kararı verecek. Benim milletim kararını
verdikten sonra siz nereye götürürseniz götürün aslolan milletimin kararıdır. Onun vicdanındaki yerin üstünde biz başka bir yer
tanımıyoruz. Aslolan milletimin vicdanındaki yerdir, milletimin gönlündeki yerdir. Bunun için erken seçim diye bir şey yok.
Zamanında seçim yapılacaktır ve buna da Türkiye alışacaktır. Hiçbir gelişmiş bir ülkede böyle bir mantık, böyle bir anlayış
göremezsiniz. Parlamenter demokrasi olarak söylüyorum.”
29

2010

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Toplantıda, bazı ülkelerce 1915 olaylarıyla ilgili olarak
yapılan açıklamalar ve bu konuda tarafımızdan gerçekleştirilen girişimler değerlendirilmiştir. Türk ve Ermeni uluslarının ortak
tarihlerinin ancak gerçekliği tartışılmayacak kanıt ve belgeler temelinde, önyargılardan arındırılmış olarak, tarafsız ve bilimsel
bir yaklaşımla değerlendirilebileceğinin altı çizilmiştir" denildi.
İSTANBUL'da 2002'den beri 'kira vergi rekortmeni' olan 98 yaşındaki Sıtkı Çitfçi son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin taziyeleri
kabul ettiği Çiftçi'nin cenazesi Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenin ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sahip
olduğu 400'den fazla dairesi ile İstanbul'da son 8 yıldır kira vergi rekortmeni olan Sıtkı Çiftçi, ölümünden kısa süre önce
açıklanan 2009 yılı vergi rekortmenleri listesinde ise 1 milyon 441 bin 301 lira vergiyle rekortmen olmuştu. Çiftçi 2001 yılında
da Türkiye vergi rekortmenleri genel listesinde 2 trilyon 35 milyar 854 milyon 810 bin liralık vergi tahakkukuyla Türkiye
dördüncüsü olmuştu. Derleyenin notu: Allah rahmet eylesin, vergi rekortmeni!
Türkiye'nin bu yoğun gündeminde şehit haberleri artık gazetelerin tek sütunlarında yer alıyor. Bugün Samsun ve Amasya'dan
gelen isyan fotoğrafları can yakıcıydı. Bu iki kent, iki şehidini yüreklerine gömdü. Samsun, Şehit Er Selman Özay'ı on binlerle
uğurlarken, Amasya'da da Şehit Uzman Çavuş Erkan Yasa için dev bir tören düzenlendi. Uzman Çavuş Erkan Ayas'ın eşi Özlem
Ayas cenaze töreninde ‘Eşime söz verdim, ağlamayacağım' diyerek eşinin tabutu başında selam durdu.
Time dergisinin liderlerden sanatçılara ve iş dünyasının önde gelen isimlerine yılın en etkili 100 kişisini belirlediği listesi belli
oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu yılın en etkili liderleri arasına 17'nci sıradan girdi.
TBMM Genel Kurulunda, CHP tarafından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verilen gensoru önergesine ilişkin
görüşmeler bugün yapıldı. Gensorunun gündeme alınması reddedildi. Derleyenin notu: 300 küsür sandalyeyle şaşıracak bir
durum değil…
“İrtica ile Mücadele Eylem Planı" adlı belgeye ilişkin iddianame kabul edildi. Belgenin altında imzası olduğu iddia edilen Deniz
Kurmay Albay Dursun Çiçek hakkında oy çokluğu ile yakalama kararı çıkarıldı. İlk duruşma 28 Haziran'da Silivri Cezaevi'nde
yapılacak.

30
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Borç krizi içinde boğuşan Yunanistan’ın, vatandaşlarının tepkisine rağmen Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF)
milyarlarca euro kredi almak için, toplam 24 milyar euro değerinde kemer sıkma paketi hazırlamayı kabul ettiği belirtiliyor.
Konya'da YGS'de ilk 10'da dereceye 4 öğrencinin girmesinin sevinci yaşanıyor. Üstelik 3 öğrenci de Meram Fen Lisesi'nde eğitim
görüyor. Arkadaşlarının gösterdiği başarıya sevinen sınıf arkadaşları okulun bahçesinde timsah yürüyüşü yaptı. 
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Genelkurmay Başkanlığı, internette düşen ve Anayasa Mahkemesi Serdar Özgüldür'e ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili
basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılan yorum ve değerlendirmelerde, son zamanlarda sıklıkla
başvurulan bu ve benzeri hukuka aykırı girişimlerle, kurum veya kişilerin haksız yere yıpratılmalarının amaçlanmış olabileceği
göz ardı edilmemelidir” denildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Hasan Tahsin Fendoğlu, bugün bazı basın organlarında yer alan harcırah
iddialarıyla ilgili, “Üye seçildiğinden bu yana 11 ayda yurt içinde katıldığı hiçbir toplantı için harcırah almadığını, yurt dışındaki 3
görev için de harcırahı otel, yemek, ulaşım gibi giderler için kullandığını, hatta kendi bütçesinden de ödeme yaptığını” bildirdi.
İRTİCA ile Mücadele Eylem Planı'nın altında ıslak imzası bulunduğu öne sürülen ve silahlı terör örgütü üyesi olmak, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen
kurmay Albay Dursun Çiçek bugün 3'üncü kez tutuklandı.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu 1 er şehit oldu.
Ankara'da, merkez üssü Etimesgut İlçesi olan 3.5 büyüklüğündeki, Şanlıurfa Hilvan da ise 3.4 meydana gelen depremler panik
yarattı.
TÜRKİYE'de son günlerde okullarda meydana gelen cinsel taciz olaylarına İzmir'den bir yenisi eklendi. Urla İlçesi'ndeki bir
ilköğretim okulunun 5'inci sınıfında okuyan erkek öğrenciye, oral seks yaptırıp görüntülerini cep telefonuna çektikleri ileri
sürülen 8'inci sınıfta okuyan 5 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.
1
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Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na 50 kişilik PKK'lı grubu saldırı düzenledi.Saatlerce süren çatışma
sonunda 4 asker şehit oldu, 2'si ağır 7 asker yaralandı. Saldırıda çok sayıda terörist de öldürüldü, bir kadın teröristin cesedi
bulundu. Sisli hava nedeniyle kobra tipi helikopterler havalanamadı. Askeri birliklerin sevki için sabah saatleri beklendi. Sis
dağılmadı, helikopterler sabah da havalanamadı. Jandarma özel harekat ekipleri de yağmur altında 35 km koşar adım
yürüyerek karakola ulaştı.
Kilis Valisi Turhan Ayvaz, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Sarıyayla Jandarma Karakolu'na teröristlerce düzenlenen saldırıda Karakol
Komutanı Jandarma Başçavuş Hasan Özüberk'in şehit olması nedeniyle memleketi Kilis'te bugün yapılması planlanan 1 Mayıs
kutlamaları ve tüm eğlence programlarının iptal edildiğini bildirdi.
Diyarbakır'ın Lice İlçesi Abalı Köyü jandarma karakoluna bir grup PKK'lı terörist uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.
Karakoldaki askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ilk bilgilere göre bir üsteğmen şehit oldu, 1 asker yaralandı.
İstanbul Taksim Meydanı, 1978'den sonra ilk kez işçilerle buluştu. Grupların temsilcileri, Kazancı Yokuşu'na gelerek 1977'de
burada yaşamını yitirenleri andı.. Taksim'de insan seli yaşandı. Binlerce kişi Taksim Meydanı'nda toplandı. Kutlamalar ara ara
ufak gerginliklerle ama coşkulu geçti. Gruplar Taksim Meydanı'na sığmadı. Polis, Taksim Gezi Parkı'nı da kutlama alanına dahil
etti. 1 Mayıs Komitesi, Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamalarının saat 15.00 itibariyle
sona erdiği anonsunu yaptı. Kalabalık yavaş yavaş dağıldı. 33 yıl sonra davullu-zurnalı, şarkılı-türkülü-halaylı bir şekilde
kutlanan 1 Mayıs etkinliklerine Emniyet'in verdiği rakamlara göre 150 bin kişi katıldı.
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TBMM Başkanı Şahin, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side beldesinde, belediye tarafından düzenlenen Batı Sahili Yürüyüş
Yolu'nu golf arabası ile gezdi. Vatandaşlarla ve turistlerle selamlaşan Şahin, Side Antik Kenti'ni de yürüyerek gezerek esnafla
sohbet etti. Bu sırada bir vatandaş TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in önünü keserek iş istedi.
İran'ın nükleer hedeflerinin önüne geçmeye çalışan ABD ve Mısır'ın, Ortadoğu'nun nükleer silahsızlanmasını sağlayacak bir plan
üzerinde görüşmeye başladıkları bildirildi. Plana göre, imzalanacak yeni bir uluslararası anlaşmayla Türkiye, İran, İsrail ve Arap
ülkelerini içeren bölge tamamen nükleer silahlardan arınacak.
Irak'ın devrik idam edilen lideri Saddam Hüseyin rejiminin kimyasal saldırılarından kaçarak 1988 yılında Türkiye'ye sığınan,
Muş, Mardin ve Diyarbakır'da oluşturulan kamplara yerleştirilen Kuzey Irak'taki Kürtler, Kuzey Irak'a döndükten 18 yıl sonra
‘Monika' adı verilen lüks ciplerle gelerek yakınlarının mezarını ziyaret etti. Derleyenin notu: Sitemi takip edenler bilir, hep iddia
etmişimdir bu işin arkasında para var! inanın başka “yüksek herhangi bir ideal” aramayın.
DİYARBAKIR'da ‘Terör ve Terörden Zarar Görenlerin Zararlarının Karşılanması' yasası kapsamında, avukatlığını yaptığı köylülere
devletin verdiği parayı sahtesiyle değiştirip dağıttığı iddiasıyla yargılanan avukat Mehmet Kaya 7.5 yıl hapis, 175 bin TL para
cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe ve Bursaspor'un ligi ilk 2 sırada bitirmesi kesinleşti. Ancak kimin şampiyon olacağı henüz belli değil. Sezon sonunda
ipi göğüsleyen takım Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılacak. 2.'nin ise 1 ön eleme oynaması gerekecek.
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Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile içinde bulunduğu borç krizinden çıkmak için gerekli kaynağı
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sağlayacak kritik anlaşmayı imzaladı.
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği görüşmelerinin 2. turunda, 5. maddenin görüşmelerine başlanmadan önce Meclis
Başkanı Mehmet Ali Şahin ile Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç arasında usul tartışması yaşandı. Genç'i yerine geçmesi
konusunda uyaran Şahin, sıradaki konuşmacıya söz veriyor. Konuşmacının kürsüye çıkmasının ardından kendi Şahin'in
mikrofonundan, “Yaa adam kafayı çekmiş…” sözleri duyuluyor ve ses kesiliyor. Görevliler durumu fark etmiş olacak ki, daha
cümle tamamlanmadan mikrofon kapatıldı.
Hava sıcaklıkları hafta içi yurt genelinde artacak.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, yaptığı açıklamada,
yurt genelinde genellikle açık havanın etkili olacağını belirtti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Tunceli'de karakola yönelik düzenlenen eylemin bir “saldırı” olduğunu belirterek,
“Bu saldırı yaklaşık 3 saat sürmüştür. Bu 3 saat saldırı esnasında karakol personelimiz, başta karakol komutanı ve onun
emrindeki astsubay ve uzmanlar erbaş ve erler omuz omuza çarpışmış, mücadele etmişlerdir” dedi.
DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde pusu kurup Piyade Komando Teğmen Ahmet Altunoğlu'nu şehit eden 1 eri de yaralayan kalabalık
PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgede karadan ve havadan büyük operasyon başlatıldı. Özel eğitimli birlikler
teröristlerin bulunduğu bölgeyi üç koldan kıskaca aldı.
Türkiye son iki günde 6 askerini şehit verdi... Şehitlerin memleketleri farklıydı ama yaşanan acı aynıydı... Annelerin babaların
kardeşlerin ve eşlerin yine yürekleri yandı... Şehitlerin memleketlerindeki cenaze törenlerinde acı olduğu kadar, hain teröre
duyulan öfke de vardı...
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TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesine 327 kabul ve 76 ret oyu verildi. TBMM Başkanı Mehmet Ali
Şahin, “İlgili madde öngörülen beşte üç çoğunlukla (330) kabul oyu alamadığından reddedilmiştir” dedi. Parti kapatma yetkisini
TBMM'ye veren 8. madde Anayasa değişiklik teklifi paketinde CHP'nin itiraz ettiği 3 maddeden biriydi. Karar sonrası Başbakan
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Erdoğan kurmaylarını topladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada yine İsmet İnönü'den
bahsetti. Başbakan dün Hükümeti Hitler'i örnek göstererek eleştiren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yanıtını 'İnönü'yü
Hitler'e benzeterek' vermişti. Başbakan bugün de Cumhurbaşkanı Atatürk'ün dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye yazdığı bir
mektuptan söz etti. Erdoğan'ın mektup diye bahsettiği aslında 19 Şubat 1931 tarihli bir telgraftı. Erdoğan, telgrafı anlatmak için
şu ifadeleri kullandı: Ah ah, o mektubu iyi incelemek lazım, teferruatına girmeyeceğim. Hani diyor ya, 'o camiler,
kervansaraylar askerlerden boşaltılsın... Başbakan Erdoğan, Vakıflar Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk'ün dönemin
başbakanı İsmet İnönü'ye yazdığı bir mektuptan söz etti. Erdoğan'ın mektup diye sözünü ettiği telgraf 19 Şubat 1931 yılında
yazıldı.
Atatürk 19 Şubat 1931 tarihinde Konya'daki gezisi sırasında İsmet İnönü'ye gönderdiği telgrafta şunları yazdı:
"(Acele ve Mühimdir) Konya: 19.2.1931
Başvekalete
Son tetkik seyahatimde muhtelif yerlerdeki müzeleri, eski sanat ve medeniyet eserlerini de gözden geçirdim.
1. İstanbul'dan başka Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya'da mevcut müzeleri gördüm. Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen
bazı eserler muhafaza olunmakta ve kısmen de ecnebi mütehassısların yardımı ile tasnif edilmektedir. Ancak memleketimizin
hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan meydana
çıkarılacak olanların ilmi bir surette muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap hale gelmiş
olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat'i
lüzum vardır. Bunun için Maarifçe harice tahsile gönderilecek talebeden bir kısmının bu şubeye tahsisinin muvafık olacağı
fikrindeyim.
2. Konya'da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebiyle büyük bir harabi içinde bulunmalarına rağmen sekiz asır evvelki Türk
medeniyetinin hakiki şaheserleri kıymettar bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alaaddin Camisi,
Sahipata medrese, cami ve türbesi, Sırçalı Mescid ve İnce Minare derhal ve müstacelen tamire muhtaç bir haldedir. Bu tamirin
gecikmesi bu abidelerin kamilen inhirasını mucip olacağından evvela asker işgalinde bulunanların tahliyesinin ve kaffesinin
mütehassıs zevat nezaretiyle tamirinin temin buyrulmasını rica ederim.''
CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "2010 Türkiye'de Japon Yılı" etkinliklerinin açılışına katılarak,
Toyota'nın Türkiye'de ilk kez sergilenen tek kişilik elektrikli otomobili "I-Real"ı kullandı.
DİYARBAKIR E Tipi Cezaevi'nde çocukların bulunduğu koğuşundaki isyan girişimi, infaz koruma memurlarının zamanında
müdahalesi ile kısa sürede bastırıldı.
DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde teröristlerce şehit edilen 29 yaşındaki Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu'nu,
memleketi Samsun'da yaklaşık 30 bin kişi son yolculuğuna uğurladı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen şike soruşturması
kapsamında eski futbolcu Tanju Çolak'ın ifadesine başvuruldu.
ŞIRNAK ile Cizre İlçesi arasındaki yol yapım çalışmasını yapan özel firmaya ait şantiyeyi, dün gece üzerlerinde askeri kamuflaj
elbise bulunan PKK'lı teröristler bastı. Teröristler, bölgede baraj yapan firmaları tehdit etti.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin, bir internet sitesindeki kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili
konuştu. Ses kaydının kendisine ait olmadığını söyleyen Aykut Cengiz Engin, “Tamamen montaj ve teknik imkanlar kullanılarak
oluşturulmuş bir kayıttır” dedi. “Hakkınızda bu tür ses kayıtları neden çıkarılıyor?” sorusuna Başsavcı Engin, “Benim cumhuriyet
başsavcısı olarak tüm gayret ve çabalarım, soruşturmaların usul ve yasalara uygun olarak yürütülmesi, insan hak ve
özgürlüklerine azami özenin gösterilmesini sağlamaktır. Ancak bu gayretlerim bazı mihraklar tarafından yanlış anlaşılmakta ve
buna bağlı olarak da özellikle son günlerde aleyhimize de bu tür girişimlere tevessül edilmektedir” yanıtını verdi.
UŞAK Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Karun Hazineleri'nin en değerli parçası olan Kanatlı Denizatı Broşu'nun sahtesiyle
değiştirildiği iddiası ile 4 yıl önce tutuklanan eski Müze Müdürü Kazım Akbıyıkoğlu, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan
tahliye talebinin kabul edilmesi üzerine serbest bırakıldı.
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin 13. maddesi 70 ret oyuna karşı 339 oyla kabul edildi.
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Denizli Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi, trafik polisleri ile sürücüler arasında yaşanan tartışmaları önlemek için ‘Destek
Göz' adlı kamera tasarladı. Trafik polislerinin şapkalarına takılacak şekilde tasarlanan kamera için Emniyet Müdürlüğü, patent
başvurusunda bulundu. Derleyenin notu: Günaydın ABD’de çoktan piyasada olan bir sistem, belki farklılıklar vardır?
Belçika ve Fransa'da kamuya açık alanda burkayı yasaklayan yasalar parlamentoda tartışılırken, bu alanda ilk cezayı İtalya
kesti. İtalya'nın Novara kentinde bir postahanede kuyrukta bekleyen burkalı bir genç kadına 500 euro para cezası verildi.
TBMM Genel Kurulu'nda büyük bir kavganın eşiğinden dönüldü. Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, fire listesinin mimarı AK
Parti milletvekili Faruk Koca'nın üzerine yürüdü…
- AK Parti'de 8. maddenin reddedilmesi şok etkisi yarattı… Başbakan, oylamadan hemen sonra kurmaylarını kurmaylarını
topladı, bilgi aldı.
- AK Partili milletvekili Faruk Koca ise oylamada ret oyu veren AK Partili milletvekillerini bir kağıda yazarak liste haline getirdi.
Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın suç duyurusu üzerine,
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında talimatla ifade verdi.
CHP lideri Deniz Baykal, partisinin grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Baykal, Başbakan'ın İsmet İnönü'yü Hitler'e
benzetmesiyle ilgili 'Sormak istiyorum. Eğer İnönü Hitler ise Atatürk neydi. Şaşkın İnönü'ye hakaret ettiğini sanıyor, Türk
milletine hakaret ediyor' dedi.
Baykal, 'Dünyanın neresinde bir Başbakan eski bir cumhurbaşkanına böyle benzetme yapar? Uganda'da dahi olmaz' diye
konuştu.
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Ayrıca Baykal, referanduma 100 trilyon harcanmasının gereksiz olduğunu belirtirken 'Eğer tartışmalı iki madde de reddedilirse
CHP olarak son turda evet oyu vereceğiz' diyerek Başbakan Erdoğan'a Anayasa mesajı gönderdi. İşte Baykal'ın konuşmasından
satır başları:
-Başbakan'ın 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü Hitler' benzetmesi tüm Türkiye'de bir infial yaratmıştır. Başbakan'ın ülkeyi
kuran bir insanı, bir tarihi şahsiyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı tarafından Hitler'e benzetildiğini duymak tam bir şok
olmuştur.
-Bu değerlendirmenin ortaya çıkmasının altında 2 neden vardır. Birincisi milletimizi Başbakan'ın sözlerini İnönü'ye
yakıştıramamıştır.
-İkincisi bu ithamı Türkiye Cumhuriyeti başbakanına yakıştırtamamıştır. Bu itham milletimizi rencide etmiştir.
-Bunu söyleyen neden söylüyor, altında ne yatıyor? Başbakan'a sormak istiyoruz. Eğer İnönü Hitler idiyse, Atatürk nedir?
-Eğer İnönü Hitler idiyse Türk milleti nedir? Şaşkın… İnönü'ye hakaret ettiğini sanıyor Türk milletine hakaret ediyor…
-Sayın Başbakan elini ve dilini İnönü'nün bıyıklarından çek.
-Eğer İnönü'yle bir hesabın varsa İnönü öleli 40 sene oluyor. Gel benimle hesaplaş. İnönü kim? Bir milli mücadele içinde
bağımsız bir Türkiye'yi kuran iki önemli kişiden biri. Türkiye'nin bağımsızlığını sağlayan bir kahraman. Ülkeyi çağdaş modern bir
devlet haline dönüştürmek için mücadele eden bir insan.
-Bu mücadeleyi cephede ve devlet adamı olarak vermiş. Tüm dünyanın saygısını ülkesi üzerine çekmeyi başarmış ve günü
geldiği zaman tek parti rejiminde devraldığı ülkeyi çok partili döneme, iktidardan uzaklaşmayı bir şeref sayarak geçmiş
dünyanın hayranlığını kazanarak, arkasında hiçbir yolsuzluk iddiası bırakmadan inmeyi başarmış bir insan.
-Hitlermiş… Hitler kim. Demokratik bir toplumun imkanlarını kullanarak Weimar Cumhuriyetini seçimi kullanarak iş başına gelip
tarihin yazdığı en büyük diktatörlüğü, milyonlarca insanın ölümünün doğrudan sorumlusu olan bir insan.
-İnönü bir barış adamı, vatanı işgalden kurtarmak için çalışmış. Bir devlet adamı. Ülkesine demokratik rejimi çok partili rejimi
getirmiş, ülkeye demokratik hak ve özgürlükleri taşımız ve bunu misyon olarak taşımış. Buna diyeceğiz ki Sen Hitlersin.
-Türkiye bir et krizi yaşıyor. Bunun altında yıllarca izlenmiş yanlış ekonomi politikası yatmaktadır. Bu politika hayvancılığın daha
büyük darbe yemesine neden olacaktır.
-Bu krizin çıkış noktası ülke hayvancılığının geliştirilmesidir. Yem fiyatları artmış, süt ve et fiyatları sabit bırakılmış, damızlık
hayvanlar kesime gönderilmiştir. Besiciler büyük sıkıntıya düşmüştür. Dökme suyla değirmen dönmez. Dışarıdan et ithal ederek
ihtiyaç karşılanmaz. Bir an önce yapılması gereken besiciliği desteklemektir.
-Bugün hayvan varlığımız cumhuriyetin ilk yıllarının dahi altına düşmüştür.Et Balık Kurumu Türkiye'de hayvancılığı desteklemek
üzere kurulmuş olmasına rağmen hayvancılığa darbe vuracak et ithalatını gerçekleştiren kutrum haline dönüştürülmüştür.
-Ekonomi ilgi çekici bir seyir gösteriyor. Türkiye'de çok ciddi bir dış açık verme tablosunun yeniden ortaya çıkmaya başladığını
gördük. Dış ticaret açığı 5.32 milyar dolara ulaşarak iki kat artmıştır. Dış ticaret alarm vermeye başlamıştır. Türkiye ekonomisi
üreten bir ekonomi olmalıdır diyoruz.
-Hazıra dayalı ekonomi politikası aşınız üretime yönelin diyoruz ama işaretler yanlışın tekrarlandığını bize gösteriyor. Enflasyon
tekrar 2 rakamlı hale dönüşmüş, faizler bu gelişmelerin etki altındadır.
Albay Ahmet Zeki Üçok, Ergenekon davasından tahliye edildi ancak "Sahte Çürük Soruşturması" kapsamındaki tutukluluğu
sürüyor.
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi 336 oyla kabul edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 30 Nisan'daki saldırı ile ilgili bugün basında çıkan haberin “hayali bir
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şahsın asılsız ve maksatlı ifadelerine dayandırıldığı ve tamamen gerçek dışı olduğu” bildirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan
yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
“4 Mayıs tarihli günlük basında; Tunceli-Nizamiye Sarıyayla Jandarma Karakolu'na, anılan karakolda daha önce kısa dönem
askerlik yapmış ve terhis olmuş bir kişinin yazdığı mektuba atfen, 30 Nisan 2010 tarihinde teröristler tarafından yapılan saldırı
eylemi sırasında; termal kameralar ile karakoldaki iki uçaksavar silahından birinin ve yağmurdan ıslanması nedeniyle G-3
piyade tüfeklerinin çalışmadığı, istihbarat raporlarına rağmen karakolun olası saldırılara karşı hazırlıklı olmadığı, karakol silah ve
teçhizatının zayıf olduğu yönünde basında haberler yer almıştır.
Haberde yer alan hususların, saldırı anında karakolda dahi olmayan bir hayali şahsın asılsız ve maksatlı ifadelerine dayandırıldığı
ve tamamen gerçek dışı olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesi 337 oyla kabul edildi.
5
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Tunceli'nin Nazımiye İlçesi Sarıyayla Köyü Jandarma Karakolu'na 4 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı PKK
saldırısının ardından, güçlükle köye ulaşıp yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibindeki Doktor Mahmut Yılmaz, " Olayın
şokunu hala üzerimizden atamadık . Bir daha olursa yine çekinmeden gideriz" dedi Olay yerine ilk giden sağlık ekibinde yer alan
doktor Mahmut Yılmaz, "Olayın ardından ekibimi hazırlayarak saat 01.08 gibi Nazımiye'den hareket ettim. Saat 01.30 gibi
Dereova Karakolu'na vardık. Güvenlik alındıktan sonra saat 02.00 gibi oradan çıkarak 02.30 sıralarında olay yerine intikal ettik.
Askerlerimiz travmatik olayın şokundaydılar. 4 yaralı buldum nizamiye civarında, 2'si ağırdı. Yaralıları alıp saat 03.10 gibi
Nazımiye'de olduk" dedi. Yılmaz, olay yerine vardıklarında karanlık olduğunu yüzlerin seçilemediğini belirterek, önce içerde
PKK'lı olabileceğini düşündüklerini, askerlerin çok büyük travma atlattığını söyledi.
Denizli'nin Kale ilçesinde banka aracı kaza yapınca, araçtaki metal paralar yola saçıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin 2.tur görüşmeleri devam ederken AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında
Atatürk tartışması yaşandı. Gerilimin yükselmesi üzerine TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin birleşime ara verdi. Ancak arada da
AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışmalar devam etti. TBMM Başkanı, milletvekillerini sıkı sık masaya vurarak uyardı.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ABD'nin başkenti Washington'da yaşadığını
söyledi.
Tarihinin en büyük mali krizlerinden birini yaşayan Yunanistan'da 100 bini aşkın kişinin düzenlediği protesto gösterilerinin şiddet
eylemlerine dönüşmesi sonucunda üç kişi hayatını kaybetti. Göstericiler İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) canlı yayın aracını da
yakarken, ülkedeki grev nedeniyle de İstanbul-Atina uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Yunanistan'da yaşanan genel
grevden ötürü haber ajansları ve radyo-televizyon kanalları da çalışmıyor. Televizyonlar genellikle banttan program yayınları
yaparken kamuoyu yabancı basın organlarından ve bloglardan faydalanarak haber almaya çalışıyor. Bu arada meclis başkanının
göstericilerin ateşe verdiği bir bankada mahsur kalan üç kişinin boğularak öldüğünü doğruladığı ifade edildi.
Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'un oldu
DÜZCE'nin Gümüşova İlçesi'nde, Trabzonspor'un, final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmasının
ardından düzenlenen kutlama sırasında bir magandanın tabancasından çıkan kurşunlar parkta oyun oynayan ikisi de 9 yaşında
olan 2 çocuğa isabet etti.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 18 Nisanda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminden dolayı ara verilen Kıbrıs
müzakerelerine 26 Mayıs'ta devam edilecek.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla Işık, Tunceli'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğu 7 askerinde
yaralandığı Sarıyayla Jandarma Karakolunu ziyaret etti.
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin 22. maddesi 71 ret oyuna karşı 337 oyla kabul edildi.Genel
Kurulda gizli oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 71 ret oyu kullanıldı.
Yunanistan'daki krizin Avrupa'ya yayılacağı kaygılarıyla başlayan satışlar borsaları aşağı çekerken, euro da dolar karşısında Mart
2009'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.
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1968 kuşağının devrimci gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idamlarının 38. yılında anılıyor.
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 6 Mayıs 1972'de idamına ilişkin, “O devir
içerisinde benim siyasi sorumluluğum yok. Benim gücüm yok. Çünkü benim elimden de hükümet alınmış. O gün ülkeye hakim
olan güç benim elimden de hükümeti almış” Süleyman Demirel: “Bu hadise devletin tasarrufudur, yani mahkemeden geçmiştir,
Meclis tasdiklemiştir. İcra edilmiştir. Bu bir tane de değildir. Birçok tanedir. Durup durduğu yerde de olmuş değildir. Onun
içindir ki o tasarruf seçilmiş Meclisindir. Zaman içerisinde meclislerin birtakım kararları yadırganabilir. Ama karar meşrudur,
meşruiyet tartışması yapılamaz. Bundan kötüleme tartışması çıkartamazsınız, o zaman devlet işlemez" dedi. Gazetecilerin “Adı
geçen gençlere sizin 'yurt dışında eğitim bursu önerdiğiniz' şeklinde haberler de çıkmıştı” sözleri üzerine Demirel, “Hayır, o
haberlerin hiçbirisi doğru değildir. Sadece içim sızlar, şimdi de sızlar. O zaman da sızlamıştı. Ama ülkede kanunu, nizamı
çiğneyemeyiz ki... Ortada merhamet, vicdan var. Ama kanun, nizam da var. Kanun icra edilmiş. Zorla yapılmış bir işlem de
değil, mahkemeden geçmiş, temyizden geçmiş, her türlü savunma imkanları tanınmış ve bu neticeye gelinmiş” diye konuştu.
Nobel ödülü Türk bilim adamı Çelik Kayalar, ilk uzun metrajlı filmi "Moonlight Sonata" ile katıldığı Beverly Hills Film Festivalinde
büyük ilgi gördü.
Bilişim polisi, bazı filmi ve dizi oyuncu adaylarının cinsel içerikli görüntülerini kaydederek şantaj yaptığı iddiasıyla bir kişiyi
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gözaltına alındı. Derleyenin notu: Bir bilişimci olarak bu konuya gereken ehemmiyet ve özenin gösterilmediği kanısındayım.
Yalnız Türkiye’de değil dünyanın birçok yerinde de bu böyle!
ABD borsaları için 6 Mayıs 2010 Perşembe tarihi bir gün oldu. Teknoloji endeksi Nasdaq gün içinde yüzde 9'a varan bir düşüş
yaşarken, gösterge Dow Jones ile en büyük şirketleri kapsayan S&P 500 endeksleri ise yüzde 8 çakıldı.
Hollanda'nın Amsterdam kentinde Şubat 2009'da meydana gelen uçak kazasında büyük oranda üretici firma Boeing'in kusurlu
olduğu tespit edildi. Kazada pilotların da kısmen hatalı olduğunu belirten rapora THY tepki gösterdi.
Karagümrük Çetesi'nin başı Nuri Ergin, duruşma için getirildiği adliyenin girişinde ve çıkışında Ergenekon Davası tutuklu sanığı
emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ü tehdit etti. Nuri Ergin, “Veli Küçük sen beni tanıyorsun. Biz kaybedeceğimiz maçı oynamayız.
Akıllı ol” diye bağırdı.
Mali krizdeki Yunanistan'da tasarruf tedbirleri içeren paket mecliste onaylandı. Başkent Atina'da dün kanlı protesto gösterilerine
neden olan tasarruf paketinin kabul edilmesi ülkedeki gerginliği yeniden tetikledi, protestocularla polis arasında çatışma çıktı.
İZMİT Seka Parkı Mevkii'nde hafif virajlı demiryolunda Adapazarı'ndan İstanbul'a giden yolcu treninin devrilen son 2 vagonuna,
aynı anda karşı yönden gelen yolcu treninin lokomatifi çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 1'i ağır ve 1 hamile kadınla
birlikte 32 kişi yaralandı.
Aralarında eski 4 kuvvet komutanının da bulunduğu 312 general, “Onbaşı bile olamayacakların general olduğu
ülke” başlıklı köşe yazısı nedeniyle açtıkları davada, Anadolu'da Vakit Gazetesi'nden her bir davacı için 2 bin TL
olmak üzere toplam 624 bin TL manevi tazminat kazandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliğinin referanduma sunulması konusunda “Kampanyamızı, hazırlıklarımızı
başlattık. Millete gideceğiz” dedi.
Yargıtay 4. Ceza Dairesi Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kaçmaz'ın “Görevi kötüye kullanmak” ve “Soruşturmanın
gizliliğini ihlal etmek” suçlarından yargılandığı davada Kaçmaz'ın beraatine karar verdi.
Meclis Genel Kurulu'nda, 12 Eylül'e yargı yolunu açan 25. madde 337 oyla kabul edildi.
Et ve Balık Kurumu (EBK) Yönetim Kurulu, canlı kasaplık sığır alımı ihalelerini, “serbest rekabet şartları oluşmadığı” gerekçesiyle
iptal etti.
MARDİN'in Dargeçit İlçesi, Kuşluca Köyü Jandarma Karakolu'na, bugün akşam saatlerinde, PKK'lı teröristler tarafından uzun
namlulu silahlarla bir saldırı düzenlendi.
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KAZAN DAİRESİNİ SINIFA ÇEVİRDİ. İzmirli 24 yaşındaki Evrim Tekinöz, ataması yapılan Muş Alparslan YİBO'da
bölümüne ait bir sınıf bulamayınca kolları savadı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Fakültesini derece ile
bitiren Evrim Tekinöz, kendi isteği ile atandığı YİBO'da okulun kullanılmayan 100 metre karelik kazan dairesini bir

939

işçi gibi çalışarak sınıfa çevirdi. Muş'a kendi isteği ile geldiğini belirten Evrim Tekinöz, "Okulda 'teknoloji ve
tasarım' sınıfı olmadığını görünce üzülmek yerine çere aradım. Kullanılmayan kazan dairesini görünce müdür
beyin izni ile burayı kendi ellerimle sınıfa çevirdim. Böylece YİBO'da ilk kez 'teknoloji ve tasarım' sınıfı açıldı.
Şimdilik 50 öğrencim var" dedi.
Türkiye ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek yıllardır AB kapısında bekletiliyor. Ancak Yunanistan'daki mali kriz diğer üye
ülkelere de sıçrayabilir. Türk ekonomisi ise şimdi daha güçlü ve AB'yi bir bakıma kıs kıs gülerek izliyor. Türkiye'deki mali krizin
nedeni siyasetteki liderliğin yetersizliği ve bir türlü önlenemeyen yolsuzluklardı. Bugün Yunanistan da benzer nedenlerden dolayı
ekonomik kriz yaşıyor. Türkiye özellikle mali alanda radikal reformlar yaparak krizden kurtulmayı başardı ancak Türkiye'nin bu
krizi atlatmasında önemli kozları da vardı. Türkiye, Rusya ve Balkan ülkelerinde piyasadaki açığı iyi görerek, özellikle elektronik
ev eşyaları ve tekstil ihracatına ağırlık verdi. Türkiye'nin ihracata gösterdiği bu başarı, krizden hızla çıkmasına yaradı.
Türkiye ile Rusya arasında vizesiz dolaşımı öngören anlaşmanın iki ülke yetkili heyetleri arasında parafe edildiği ve Rusya Devlet
Başkanı Dimitri Medvedev'in 11-12 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında imzalanması halinde yürürlüğe gireceği
bildirildi. Türkiye, dış politikasını “komşularla sıfır sorun” ekseninde yürütürken, önümüzdeki günler Ortadoğu için kritik bir
diplomatik sürece sahne olacak. İran’ın nükleer programıyla ilgili uyuşmazlığın sürdüğü ve Rusya’nın da Ortadoğu’daki varlığını
artırmak istediği bir dönemde peş peşe çok önemli temaslar yapılacak. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Rusya Devlet
Başkanı Dimitri Medvedev’in 11-13 Mayıs’ta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinin hemen öncesinde bir rapor yayınladı.
“Komşuluktan Stratejik İşbirliğine: Türk-Rus İlişkileri” başlıklı rapor, son yıllarda ilişkilerin gelişmesine etki eden şartları,
stratejik işbirliğine giden süreçte ticaret, enerji, savunma, diplomasi ve kültürel alanda kaydedilen mesafeleri konu alıyor. TürkRus stratejik ortaklığının önündeki engelleri de değerlendiren rapor, ikili ilişkilerdeki güven eksikliği ve bölgesel rekabetin neden
olduğu birtakım sorunlara dikkat çekiyor. Ankara-Moskova hattında Kıbrıs meselesi, sözde Ermeni soykırımına destek, Şangay
İşbirliği Örgütü zemini ve Türkiye’nin AB üyeliğinin Rusya tarafındaki algılama biçimini de konu alan rapor son olarak
Medvedev’in ziyaretine ilişkin beklentileri sıralıyor. Raporda dikkat çeken tespitler şöyle:
* Türkiye ile Rusya’nın yakınlaşmasında iki ülkenin XXI. yüzyılın başında izlemeye başladıkları dış politikalarının birbirine benzer
olması, Ankara ile Moskova’nın Batı tarafından kendilerine atfedilen rolden memnun olmamaları, uluslararası arenadaki
gelişmeler ve iki ülke arasında hızla gelişen diplomatik ve ticari münasebetler etkili olmuştur.
* 2009 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 40 milyar dolara ulaşmış ve Rusya, Türkiye’nin en büyük ticari ortağı haline
gelmiştir. Taraflar bu rakamı en yakın zamanda 100 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planlamaktadırlar.
* Rusya’nın kendi projesine (Burgaz-Dedeağaç) rakip olarak gördüğü Samsun-Ceyhan boru hattına petrol vermeyi kabul
etmesi, Ankara’nın da Nabucco’nun alternatifi olarak ortaya atılan Güney Akım boru hattının Türkiye’nin karasularından
geçmesine yeşil ışık yakması, bundan sonraki süreçte enerji alanında Rusya ile Türkiye’nin rekabetten ziyade işbirliği içerisinde
olacaklarına işaret etmektedir.
* Tarafların Mavi Akım-2 hattının inşası, Türkiye’de yer altı depolarının oluşturulması ve Rusların Türkiye’de nükleer santral inşa
etmeleri konularında da mutabakat içerisinde olmaları, tarafların enerji alanında birbirlerine olan bağımlılıklarını arttıracaktır.
* Rusya ile Ankara’nın önümüzdeki dönemde işbirliğini artırmak istedikleri bir başka alan da askerî alandır.
* Rusya ile Türkiye; başta İran’ın nükleer politikası olmak üzere uluslar arası arenadaki birçok sorunun barışçıl yollarla
çözülmesinden yana tutum izlemekte, uluslar arası arenada birbirlerine karşılıklı destekte bulunmakta, KEİ ve BLACKSEAFOR
gibi Karadeniz’de varlık gösteren iki kurum çerçevesinde de birlikte hareket etmeye çalışmaktadırlar.
* Son dönemde gelişen işbirliğine rağmen, taraflar arasında devam eden “algılama sorunu”, PKK konusu, Orta Asya ve
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Kafkasya’da yaşanan “gizli” rekabet gibi konular Rus-Türk stratejik ortaklığının önündeki en büyük engelleri teşkil etmektedir.
* Vizelerin kaldırılması ile ticarette ruble-lira kullanımına dair çalışmaların yürütülmesi ve Dimitri Medvedev’in Türkiye ziyareti
sırasında Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin faaliyete geçecek olması, Türk-Rus ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyacaktır. Bütün
alanlarda stratejik yönleri belirleyecek ve işbirliği alanlarını oluşturacak bu ortak kuruldan sonraki adımın, çok yönlü stratejik
ortaklık olduğunu söylemek mümkündür.
* Türk-Rus ilişkileri, nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, bu ilişkilerin her şeyden bağımsız bir şekilde gelişmesi, yani Türk-Rus
ilişkilerinin Türkiye-ABD ve Türkiye-AB ilişkilerine bağlı olmaması gerekmektedir.
* Bölgesel ve küresel gelişmeler ile iki ülkenin bu gelişmelere olan bakış açıları, Türkiye ile “Büyük Kuzey Komşu” olarak
nitelendirdiği Rusya’yı birbirine yakınlaştırmıştır. “Bavul ticareti” ile başlayan Ankara ile Moskova arasındaki ilişkiler, artık çok
yönlü stratejik işbirliği çerçevesinde gelişmektedir. Ancak Türk-Rus ilişkilerinin Türkiye Başbakanı Recep Tayip Erdoğan’ın dile
getirdiği “stratejik ortaklık” seviyesine çıkması için tarafların daha fazla mesafe katetmeleri gerekmektedir. Bu açıdan Dimitri
Medvedev’in Mayıs ayında gerçekleşecek Türkiye ziyareti sırasında imzalanacak anlaşmalar büyük önem arz etmektedir.
Telekulak olaylarının son noktası CHP'de ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir ilişki kasetinin görüntüleri dün gece
bir gazetenin internet sitesinde yayınlandı. Kısa bir süre sonra ise yayından çekildi. Ardından da bu görüntüler Youtube'a
konuldu.
Almanya parlamentosunun alt kanadı Alman halkının muhalefetine rağmen, Cuma günü Yunanistan'a üç yıl içinde verilecek 22.4
milyar euroluk yardım paketini onayladı. Paket parlamentonun üst kanadının da onayını aldı.
AK Parti'nin 2. Gençlik Sempozyumu, Genel Merkezde gerçekleştirildi. Başbakan Erdoğan da sempozyumda açıklamalarda
bulundu. Erdoğan, "CHP, MHP için önceleri ben bunlar ruh ikizidir diyorum, ben bu ikiliye, BDP'de katıldığı için artık onlara ‘ruh
üçüzü' diyorum" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Türkiye el ele geleceğe yürüsün dedik. Hukukun üstünlüğü kağıt üstünde kalmasın. Kimse kendisini hukukun üstünde
görmeisn dedik. Maftya rota çizmesin dedik. Biz millet adına yola çıktık. Tamamen samimi duygularla, tamamen hasbi niyetlerle
bu yola devam ettik.
- Önce bu anayasa değişikliğini geniş bir mutabakatla gerçekleştirelim dedik. Partilere gelin uzlaşma komisyonu kuralım, hep
birlikte taslak hazırlayalım dedik. Ama buna yanaşmadılar. Meclis Başkanı, o zaman hepsine davet çıkardı. Gelin komisyon
oluşturalım dedi. CHP o dönemde, olumsuz cevap verdi. Bunların uzlaşma diye hiçbir zaman bir anlayışı yok. Tam anlamıyla
uzlaşmazlık bunların genlerine işlemiştir. Yönetimi kast ediyorum, CHP'ye oy verenleri değil.
- Madem taslağa yanaşmıyorsunuz, biz çalışacağız dedik. Aslında bunların hepsinin geçmişte hazırlıkları var, CHP'nin STK'ların,
TOBB'un var, TÜSİAD'ın var. Hepsinin hazırlıkları var. Bizim de çalışmalarımız vardı. Artık adına mini mi dersiniz, küçük mü
dersiniz, temel olabilecek bir çalışmayı ortaya koyduk.
İlginç olanı daha taslağı görmeden okumadan istemeyiz dediler. Bazıları bize çay kahve içmeye gelebilirsiniz dediler. Bazıları
Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz dediler, daha okumadan. Bunlarla neyi uzlaşacaksınız? Ama biz milletimizin bize vermiş
olduğu emanete layık olalım diye, biz hazırlıklarımızı kendilerine verdik.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dağlıca'da çıkan çatışmada 2 askerin şehit olmasıyla ilgili olarak üzüntüsünü dile getirdi ve
PKK'ya silah bırakması çağrısında bulundu.
TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen Anayasa değişikliği kanunu, onay için Çankaya Köşkü'ne gönderildi.
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TAKSİM'de bulunan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu yakınına saat 16.30 sıralarında bırakılan şüpheli çantaya polis,
bomba imha robotu ile müdahale etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş
ve 1 uzman onbaşı şehit oldu, 1 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı bunun üzerine başlatılan operasyonla ilgili ilk
açıklamayı az önce yaptı. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Dağlıca Bölgesi'nde çıkan çatışmada ile ilgili olarak Genelkurmay
Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Tugay Komutanı'nın sevk-idaresinde operasyon icra eden komando birliğine yaklaşık 25
kişiden oluşan terörist grubunca taciz ateşi açıldı, İlk ateşte 2 asker şehit olurken, aralıklarla devam eden operasyonlarda 5
terörist öldürüldü. Hava Kuvvetlerince mevzilerin tahrip edildiği ve terörist zayiatının daha fazla olabileceği belirtildi. Hakkâri
Dağlıca Güneyi Bölgesindeki hakim arazi kesiminde Tugay Komutanı'nın sevk-idaresinde operasyon icra eden komando
birliğine, sabah saat 07.00'de, 7-8'er kişilik üç gruptan oluştuğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi
açıldı. İlk ateşte 2 Komando Uzman Erbaş şehit oldu. Bölge, derhal takviye edilmiş ve teröristlerin bulunduğu yerler, ağır ve
hafif silahlarla ateş altına alındı. Ayrıca, 2 taarruz helikopter kolu (4 adet kobra helikopteri) ile insansız hava aracı da bölgeye
sevk edilerek terörist mevzileri ve kaçış istikametleri ateş altına alındı. Aralıklarla saat 14.00'e kadar devam eden çatışmalarda,
5 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, bazı yaralı teröristlerin de bölgeden çekilen teröristlerce taşındığı tespit edildi.
Helikopterlere hudut ötesindeki değişik mevzilerden uçaksavar silahları ile ateş edildiğinin tespit edilmesi üzerine, Hava
Kuvvetlerince bu mevziler saat 16.45 ile 17.55 arasında ateş altına aldı ve mevziler tahrip edildi. Bölgede operasyonel
faaliyetler devam etmekte olup terörist zayiatının daha fazla olabileceği değerlendirildi.
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ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi'nde yol kontrolleri yapan güvenlik güçlerinin geçiş yoluna döşenen mayının patlaması sonucu jandarma
er Emin Şener, şehit oldu. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı düzeneğin
patlaması sonucu 1 çavuş şehit oldu. Son 11 günde 13 askerimiz şehit düştü, 12 askerimiz de yaralandı.
Hakakri'nin Çukurca ilçesindeki askeri bölgeye yıldırım düşmesi sonucu iki asker hafif şekilde yaralandı. Alınan bilgiye göre,
ilçeye bağlı Kavuşak bölgesindeki askeri bölgeye yıldırım düştü.
CHP lideri Deniz Baykal ve CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen kamera kayıtları siyasette deprem
etkisi yarattı. Kasetin bazı sitelerde yayımlanmasının ardından Baykal'ın avukatları, dün sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukatlar görüntülerin gerçekdışı olduğunu iddia etti.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), bugün yaptığı toplantının ardından, İsrail'le dolaylı görüşmelere başlanmasını onayladı. Böylece
18 aydır askıya alınmış görüşmelerin önündeki engel kalktı ve ABD'nin barış diplomasisi çabaları da güçlenmiş oldu.
Kanser hastalığı nedeniyle cezası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kaldırılınca cezaevinden çıkan ve Armutlu'daki evinde
yaşamını yitiren Güler Zere için Armutlu Cemevi'nde tören düzenlendi.
CHP Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) Genel Başkan Deniz Baykal'a suikast düzenlemek için yurtdışından bir suikastçının geldiği
ihbarı haberi damgasını vurdu. MYK toplantısının ardından CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama
üzerine, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir basın toplantısı düzenledi.
Her yeni sezon öncesi, turizme darbe vurdukları için engellenmeleri istenen ve bu konuda gerekenlerin yapılacağı yetkililerce
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açıklanan magandalar, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde boy göstermeye başladı. Bodrum'da turistlere rahat vermeyen magandalar
sözleşmişcesine turistlerin etrafına sardılar. Sayıları sürekli çoğalan magandaların görüntüleri objektiflere takıldı.
KAPATILAN DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'ün yumruklanması olayının ardından yapılan başvuru üzerine Bulanık'ta
meydana gelen olaylarla ilgili olarak açılan dava, Samsun'dan Ankara'ya alındı.
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HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde, teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan 2 askerden uzman çavuş 23
yaşındaki Metin Can memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Kayseri'de olduğu gibi Türkiye'nin bir çok yerinde de şehit acısı vardı. Türkiye'nin dört bir yanındaki anneler, yine şehitliklere,
evlatlarına koştu. Şehit oğulları için dua eden, mezarlarını temizleyip fotoğrafını öpen anneler gözyaşı döktü.
Kozan'daki şehit cenaze töreninde Kürşat Tüzmen'e saldırı girişiminde bulunuldu. Yaşanan arbedenin ardından bir grup
Tüzmen'in makam otomobilini tekmeledi.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi Oramar Tepesi'nde mayın patlaması sonucu şehit düşen 21 yaşındaki komando
çavuş Emrah Aktaş, memleketi olan Ordu'nun Ulubey İlçesi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa
verildi. Baba Sami Aktaş (54), kendi yazdığı şiiri okuyarak veda ederken, sinir krizi geçiren anne Hanım Hatice Aktaş'ı (51)
yakınları ve kadın subaylar tesilli etmeye çalıştı.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesi Oramar Tepesi'nde mayın patlaması sonucu şehit düşen 21 yaşındaki komando
çavuş Emrah Aktaş, memleketi olan Ordu'nun Ulubey İlçesi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa
verildi. Baba Sami Aktaş (54), kendi yazdığı şiiri okuyarak veda ederken, sinir krizi geçiren anne Hanım Hatice Aktaş'ı (51)
yakınları ve kadın subaylar tesilli etmeye çalıştı.
Türkiye'nin tavuk denince akla ilk gelen markalarından olan Mudurnu Tavuk tesisleri yeniden hayata dönüyor. 2007 yılında
Mudurnu Tavuk markasını satın alan Pak Tavuk, şimdi de tesislerini satın aldı. Artık Mudurnu markası, kendi fabrikasındaki
üretimle birlikte raflardaki yerini alacak. Böylece ilçe ekonomisi yeniden hayat bulacak.
Moskova'da Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen zafer kutlamalarına NATO üyesi ABD, İngiltere, Polonya ve Fransa askerleri
katılarak bir ilk gerçekleştirdi.
Uzun süredir düşüş trendinde olan ve 120 ay gibi uzun vadede bile yüzde 1'in altını gören konut kredisi faizinde yükseliş
başladı.
Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki hafta içinde hava sıcaklığı 6-10 derece artacak. Sıcaklıkların Bursa'da 32, Balıkesir'de 34 ve
İstanbul'da 29 dereceye ulaşması bekleniyor.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak
sağlayan “4/C” maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, “Haksız, keyfi işten çıkarmaya karşı
hukuki korumayı ifade eden iş güvencesi ve sosyal güvenlik hakkını düzenlemeyen bir yasanın, çalışma hakkını koruduğundan
söz etmeye olanak bulunmamaktadır” denildi.
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Turkcell Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Diyarbakırspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu ve Süper Lig'e veda
etti.
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CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'a ait olduğu ileri sürülen kasetin
internette yayınlanmasının siyasette yarattığı deprem sürüyor. Dört gündür sessizliğini koruyan Baykal, bugün
canlı yayında 'kasetteki görüntüler' için komplo dedi, hükümeti suçladı.Baykal'ın son sözleri ''Hakkınızı helal edin,
ben ediyorum'' oldu. MYK toplantısının ardından canlı yayında istifa kararını açıklayan Deniz Baykal,
konuşmasında ismini anmadan Fethullah Gülen'e teşekkür etti. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, Genel Başkanlıktan
istifa eden Deniz Baykal'ın 22-23 Mayıs'ta yapılacak kurultaya katılmayacağını söyledi. Partililerin alkış ve
gözyaşları arasında uğurlanan Baykal, evinde dinlenmeye çekildi. Baykal'ın istifa kararını eşiyle birlikte aldığı
öğrenildi. Baykal, ''İktidarın samimiyetine inanmıyorum ama Pensilvaya'dan gelen mesajın samimiyetine
inanıyorum'' dedi. CHP lideri Deniz Baykal'ın istifası dünya basınında da yer buldu. Yabancı haber ajansları
Baykal'ın istifasını acil koduyla duyurdu. Ajanslar Türkiye'de önümüzdeki aylarda anayasa reformuyla ilgili bir
referandum, Temmuz 2011'de de genel seçim yapılacağının altını çizdi. CHP Lideri Deniz Baykal'ın istifasına neden
olan görüntülere ilişkin polisin yaptığı araştırmada, yayını yapan bir internet sitesinin sahibi Murat D. isimli kişinin
ifadesi alındı. Murat D. ifadesinde görüntüleri tesadüfen bulduğunu ve yurtdışı kaynaklı Metacafe isimli internet
sitesinden kopyaladığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Olağan Kurultayı'nda CHP
Genel Başkanlığına aday olmayacağını bildirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Deniz Baykal'ın istifasıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan değerlendirmesinde
'Hayretler içerisindeyim' yorumunu yaparken, Baykal'ın istifa açıklamasında iktidarı suçlamasıyla ilgili olarak da 'Açıklamalar en
az yaşananlar kadar çirkindir. Bu ahlaksız bir iftiradır' dedi.
CHP Genel Saymanı ve Parti Sözcüsü Mustafa Özyürek, Başbakan Erdoğan'ın CHP'den istifa eden Deniz Baykal'la ilgili söylediği
sözlere cevap verdi. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, Deniz baykal'ın sabahki toplantısında ‘suçlu ayağa kalk' dediğini belirtirken;
Başbakan'ın açıklamalarıyla ayağa kalkarak suçlu olduğunu gösterdiğini söyledi. Özyürek, Baykal'ın Fettullah Gülen ile telefonla
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görüştüğünü ve Gülen'in kendisine ‘bizim olanlarla ilgimiz yok' dediğini aktardı. Özyürek ayrıca Baykal'ın dönmesi için
delegelerin imza toplamaya başladığı haberlerinin doğru olmadığını belirterek, buna partinin en yetkili organı olan Kurultay'da
karar verileceğini ifade etti. CHP Merkez yürütme Kurulu toplantısının ardından bir basın toplantısı yapan Özyürek, genel
başkanlığa Cevdet Selvi'nin vekalet edeceğini söyledi. Bunu yarın Parti Meclisi toplantısında kesinlik kazanacağını ancak MYK'nin
önerisinin Parti Meclisinde de kabul göreceğini anlattı. Bunun büyük bir mücadele olduğunu sıradan bir oyun olmadığını
vurgulayan Özyürek, “Baykal ve CHP'yi yok etme oyunudur ama CHP'liler dikkat ve özveriyle birbirlerine kenetlenerek bu
saldırıları atlatacak güçtedir” dedi.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca Bölgesinde, askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen mayının patlaması
sonucu 1 asker şehit olurken, 1 askerde yaralandı.
New York menkul kıymetler borsası, günü yüzde 4 dolayında bir yükselişle kapadı.
Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu sanıklardan Ahmet İskender ile Ersin Yolcu tahliye edildi.
TÜRKİYE Değişim Hareketi (TDH) Lideri ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) istifa eden
Genel Başkanı Deniz Baykal'a suikast iddiasına adını karıştırdıkları iddiasıyla, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Genel Başkan
Yardımcısı Yılmaz Ateş hakkında suç duyurusunda bulundu.
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CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa eden Deniz Baykal'a suikast iddiasıyla ilgili yapılan operasyonda, İstanbul'da 13 kişi gözaltına
alındı.
CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, CHP Genel Başkanlığından istifa eden Deniz Baykal'a ait olduğu ileri sürülen
görüntülerde iki ayrı kadın figürünün kullanıldığını söyledi.
CHP Genel Sekreteri Önder Sav, “Deniz Baykal istifa etti gitti diye kimse avucunu ovuşturmasın” dedi.
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Vekilliği görevine en kıdemli genel başkan yardımcısı, Kocaeli Milletvekili Cevdet Selvi'yi
getirdi.
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifa konuşmasında yer verdiği “Pensilvanya görüşmesinin” bugün gazetelerde yer alması
üzerine akşam saatlerinde ardı ardına açıklama geldi. İşte hem CHP Genel Merkezi hem de Pensilvanya'dan yapılan o
açıklamalar. CHP Genel Merkezi Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pensilvanya'dan telefon edilerek, komplonun
kınanması, üzüntülerin iletilmesi ve Baykal hakkındaki düşüncelerin belirtilmesinin bazı gazeteler tarafından çarpıtıldığı”
belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Sayın Baykal'ın Genel Başkanlıktan istifa ederken, 'Başka bir sorumlu arayışına çıkacaklara yardımcı olmak için, ABD'den
Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarını samimi bulduğumu da burada belirtmek isterim' sözleriyle açıkladığı
telefon görüşmesi, bazı gazeteler tarafından söylenmemiş sözler kullanılarak kamuoyuna duyurulmuştur. Pensilvanya'dan gelen
telefon üzerine yapılan görüşmede Sayın Genel Başkan'a 'bizim çocuklara sordum, bizimle ilgisi yok. iktidara baksınlar' sözleri
söylenmemiş, bu ve benzeri ifadeler kullanılmamıştır. Telefonla Sayın Deniz Baykal'a komplodan duyulan üzüntü iletilmiş, tertip
kınanmış ve sayın Genel Başkan'ın şahsı ile ilgili samimi duygular belirtilmiştir.”
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Öte yandan Deniz Baykal'la ilgili açıklama yapan Fethullah Gülen, kaset skandalını haber bültenlerinden öğrendiğini belirtti.
Gülen, "'Bizim çocuklara sordum. Bizimle ilgisi yok. İktidara baksınlar' gibi tırnak içine alınarak verilen sözler kesinlikle bana ait
değildir, yalan ve iftiradır" değerlendirmesinde bulundu Cihan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Fethullah Gülen, "CHP
Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ile ilgili kaset skandalını haber bültenlerinden öğrendim. İnsani olarak fevkalade üzüntü
duydum. Bu samimi hislerimi çevremdeki arkadaşlarımla paylaştım. Beni ziyarete gelmiş bir arkadaşım bu hislerimi Sayın
Baykal'a iletti" dedi. Gülen, 'Bunun ötesinde medyada yer alan "Bizim çocuklara sordum. Bizimle ilgisi yok. İktidara baksınlar.'
gibi tırnak içine alınarak verilen sözler kesinlikle bana ait değildir, yalan ve iftiradır" diye konuştu.
AB üyelik sürecinde Mehter Marşı'yla ilerleyen Türkiye, rotasını iyiden iyiye Doğu'ya çevirdi. "Komşularla sıfır sorun" politikası
güden Ankara'nın Moskova'yla ilişkileri, Medvedev'in bugünkü Türkiye ziyaretiyle doruk noktasına çıkıyor. Uzmanlar ise Türk dış
politikasındaki eksen kaymasını ve Rusya'yla geliştirilen ilişkileri Doğu'nun uluslararası mali piyasalardaki ağırlığının artmasına
ve ortak çıkarlara bağlıyor.
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Uğur Dündar, bazı internet sitelerinde kendisi hakkında ortaya atılan ''Elinde bir AK Partili
vekilin Rus hayat kadınlarıyla alem yaparken çekilmiş görüntüleri var'' iddiasına yanıt verdi. Dündar, ''Elimizde kaset yok. Özel
hayata duyduğumuz saygı gereği böyle bir kasetin varlığını duyduğumuzda seyretmeye bile değer görmedik'' dedi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, 5 aylık bebeği öldü. 
İstanbul'da iki ayrı emniyet binasına bölücü örgüt adına bombalı eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen bir kişi yakalandı. Kadın
şüpheli adliyeye sevk edildi. Bombacının keşif yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17-18 Nisanda gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)
sonuçlarını, cevap anahtarında yanlışlık yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Mart ayında alınan bir kararla sözde “Ermeni soykırımı”nın tanınmasından bu
yana, bu ülkedeki Türk vatandaşları ve Türkiye taraftarları faaliyetlerini hızlandırdı. Hedef, 29 Ekim'e kadar 10 bin Türk ve Türk
dostundan bağış toplamak.
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BURSA'da bir ilköğretim okuluna giden 4-C sınıfı öğrencilerinden bazılarırnın evde agresif davranışlarda bulunup, bıçakla
koltukları kesmesi, perdeleri yırtması, öğretmen dayağını ortaya çıkardı. Bazı öğrencilerin vücutlarında doktor raporu ile dayak
izlerinin belirlenmesi üzerine sınıf öğretmeni 40 yaşındaki Fatma T. açığa alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u
onayladı. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek ise yarın Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.
AYDIN Polisevi'nde, zemin kattaki barut gazı sıkışması sonucu çıktığı belirtilen yangında, polis memurları Aytekin Yapar ve Halil
İbrahim Şeker ile aşçı Fecri Çelik öldü, 12 kişi de yaralandı.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP Genel Başkanlığına adaylığım söz konusu değil” dedi.
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Deniz Baykal'ın istifasının ardından Hurriyet.com.tr anket başlattı. “CHP'nin başına kimi görmek istersiniz”
Muğla'da gece karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan ve Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
İkinci sınıf öğrencisi Şerzan Kurt'un tabancayla vurularak yaralanmasıyla başlayan olaylar durulmuyor.
CHP'de Deniz Baykal'ın 'kaset şokunun' ardından genel başkanlığı bırakmasının yarattığı deprem devam ediyor.
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Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun deyimiyle yarın Atina'ya "devrim" niteliğinde bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yarın Yunanistan'a gidiyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlayan ziyarette
Başbakan'a 10 bakan ve yaklaşık 100 iş adamı eşlik edecek. Erdoğan, Başbakan Yorgo Papandreu'nun yanı sıra Yunanistan
Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'la meclis başkanıyla ve muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi'nin lideriyle de görüşecek.
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bugün CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra da İstanbul İl Başkanı
Gürsel Tekin ile görüşecek.
1 Haziran itibariyle başlaması planlanan biyometrik pasaport uygulaması öncesinde pasaportlarının tarihini uzatma başvuruları
hızla arttı. Talep çokluğu, personel yetersizliğiyle birleşince pasaport alma işlemi çileye dönüşüyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandum tarihinde son sözü söyledi. YSK, 12 Eylül Anayasası değişikliklerinin referanduma
sunulması için 12 Eylül 2010 pazar gününe randevu verdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danıştay üyeliğine Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Solgun'u seçti.
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Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar Jandarma Karakolu'nda devriye görevi yapan askerlere ateş açıldı, 2 askerin yaralandığı
bildirildi.
Çelik, YSK'nın referandum için 12 Eylül tarihini belirlemesiyle ilgili ‘Bu karar zorlamayla alınmış siyasi bir karardır' dedi. İşte
Hüseyin Çelik'in açıklamaları:
YSK'nın kararı zorlamayla alınmış siyasi bir karardır. Bu seçim değildir. Bu referandumdur. Referandum ile seçim arasındaki
farkın ne olduğunu sadece oy veren sıradan vatandaşlarımız bile bilir.
Zorlamada olsa alınmış bir karar olsa da buna uymak zorundayız. Biz 60 günde de hazırız. 120 güne de hazırız. Referandum
tarihi bayram sonrasına gelen bir tarihe denk geliyor. Umarım milletimiz çifte bayram yapar.
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İran, “recm” cezasını anlatan “Soraya'yı Taşlamak” filminin gösteriminin engellenmesi için Türkiye'ye defalarca başvurdu.
Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, zaman zaman karakolların silah, teçhizat ve imkânları
açısından yetersiz olduğu şeklinde yapılan değerlendirmelerin tam olarak gerçeği yansıtmadığını belirterek, halen iç güvenlik
harekatının yürütüldüğü bölgede, 134 karakolun inşaatının devam ettiğini bildirdi.
Genel başkanlıktan istifa eden ve parti yönetimi tarafından geri dönmesi istenen Deniz Baykal'a parti içinden ilk eleştiri İstanbul
Milletvekili Ali Topuz'dan geldi. Baykal'ın istifa ettiğini hatırlatan Topuz, şimdi Baykal'ın geri dönüş yollarını aradığını, eğer
dönerse partiye zarar vereceğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'la evinde yaklaşık bir saat süren ikili bir görüşme yaptı. Görüşme
sonrası kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Baykal yönetimin üzerinde anlaştığı isme destek verecek'' dedi.

Deniz Baykal'ın istifasının ardından Hurriyet.com.tr anket başlattı.“CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu yoka Önder Sav'ı
mı görmek istersiniz”
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TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Beyoğlu Asmalı Mescit'te bulunan esnafı dolaştı. Refik Lokantası'nın aşçısı Ahmet Arslan'la
karşılaşan Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, hiç beklemediği bir tepki aldı. Lokantanın karşısında masada sarımsak ayıklayan
aşçı Arslan, Meclis Başkanı Şahin'e hitaben, "Millet patates bulamıyor yemeye. Siz 'Suşi' yiyorsunuz." diyerek çıkıştı. Şahin hiç
beklemediği bu sözler karşısında "Bizim menümüzde suşi yok Türk yemekleri var. Suşiyi bir arkadaşımız getirmiş ben yemedim"
karşılığını verdi. Aşçı Arslan bunun üzerine "Ben milletvekili olup geleceğim. Ama sizin partinizden değil" diyerek tepkisini
sürdürdü. Şahin de aşçıya, "Olur farketmez" karşılığını verdi. Bu ilginç diyaloğun ardın Şahin, esnaf ziyaretlerine devam etti.
Başbakan Erdoğan, internete düşen ve Deniz Baykal'la CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen
görüntüler için ''Eşlerine ihanet edenleri mağdur olarak görmeyiz'' dedi. Derleyenin notu: Vatan ve milletine ihanet edeni de bu
ulus magdur olarak görmez!
İkinci Ergenekon davasının bugün görülen 65. duruşmasında sanık ve avukatlarının talepleri alınıyor. Talepler bölümünde söz
alan Mustafa Balbay, "Bu iddianamenin Atatürk ile, Kuvayı Milliye ile, Kurtuluş Savaşı ile sorunu var" dedi. 80 ülke dolaştığını ve
hepsinde Atatürk ile karşılaştığını ifade eden Mustafa Balbay sözlerine şöyle devam etti: "Güney Afrika'da Johannesburg'da
Prof.Kotze ile yaptığım görüşmede Mandela'nın bazı eksiklerini belittiğimde 'Mandela Atatürk değil' dedi. Atatürk'ün 21. yüzyılın
önderi olduğunu gördüm. 2007 yılında Avustralya'ya gittim. Dünyanın her yanında İngiltere için savaştırılan Anzakların torunları
dernek kurmuşlar. Yabancı sadece Türkleri alıyorlar. Atatürk'ün ölen Anzakların annelerine 'Çocuklarınız artık bize emanet' diye
seslenişini biliyorlar." İddianamede “Delillerin ve hukuki durumun değerlendirilmesi bölümünde “Cumhuriyet Gazetesi'nin
Atatürk posteri vermesinin dahi ek klasörlere delil olarak konulduğunu belirten Balbay, “ İddianamede işgal güçlerini daha
cesaret edemeyeceği derecede densizlik ve dışlayıcı anlayış var. Cumhuriyet Gazetesi 'ni terör örgütü merkezi göstermek gibi
sınırları aşan bir durum var dedi. “Mahkeme hukuk kavşağıdır diyen Balbay şunları söyledi: “Siz bu kavşaktan nereye
gideceksiniz? Şu anda delillerle ilgili vereceğinz karar çok önemli. Compakt Diskler (CD) ortalıkta 120 kilometre hızla kim nasıl
çarpacağı belli olmayan şekilde giyotin gibi ilerliyor. Deniz Baykal'ın başına gelenleri hepimiz biliyoruz."Geçen hafta burası Silivri
Yargılama Kampı demiştim. Artık koşullar daha ağırlaştı. Burası bir toplama kampına döndü. Bu yargılama ve toplama kampını
dağıtın. Burasını dağıtma kampı yapın diyen Balbay şöyle devam etti:
"İddianame hukuk tarihine bir suç daha kazandırmış durumda. Düşünce suçunu geçtim, 'düşünceye hazırlık suçu' var. 'Şu notu
yazdı, acaba terör faaliyeti mi dedi' gibi bir anlayış taşıyor. Türkiye siber suçlarla ilgili uluslararası sözleşme'yi imzalamadı.
Mahkemeye çağrıda bulunuyorum. Bu sözleşmenin imzalanması için ortamı yaratın" Tutuklu sanık Tuncay Özkan ise CHP'yi ele
geçirmekle suçlandığını hatırlatarak, "CHP içinde siyaset yapmak istemedim. Ama isteseydim suç mu olurdu? Savcı benim siyasi
rakibim mi? Bu savcıyı neden ilgilendiriyor. Beni CHP'yi ele geçirmekle suçluyorsunuz. Baykal'a yapılanları nasıl açıklayacaksınız.
Baykal'a yapılanlar şerefsizliktir" dedi. Kendisinde ele geçirilen Susurluk Raporu'yla karşılaştırmak için eski başbakanlardan
Mesut Yılmaz'daki raporun istenmesini eleştiren Özkan, mahkemenin gereksiz yere uzatıldığını, Susurluk Raporunu ilk kez
kendisinin yayınladığını söyledi. Özkan şöyle konuştu: "İbrahim Şahin beni burada görünce arkasını dönüyor. Beni hatırlıyor ve
benimle konuşmuyor. Ama siz beni burada İbrahim Şahin'le birlikte yargılıyorsunuz. ‘Gladyo' diyorsunuz. Bu iddianamenin
anlattığı, İtalyan spagettisi. Safsata. Burada ‘gladyo' yok. ‘Darbe' diyorsunuz. Burada nerede darbe? Cezaevinde kuru soğan
yeşertiyoruz, yeşil görebilmek için. Müteahhidin malzemeden çalarak yaptığı duvarlarda çıkan yosunları seviyoruz. Beni içeride
tutarak ıslah mı edeceksiniz? Bu yeni yargılama şekli mi yoksa?" Söz alan Yarbay Mustafa Dönmez, Sapanca ve Ankara Zir
Vadisinde ele geçirilen mühimmatlarla ilgili düzenlenen evraklarda sahtecilik yapıldığını ileri sürdü. Dönmez Savcı Zekeriya Öz
ve sorumlu polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu.
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BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, “Ergenekon davasında gizli tanık olduğu” iddialarıyla ilgili olarak, parti genel
merkezinden “büyük bir iftira” açıklaması yapıldı.
CHP içinde 'Baykal'ı döndürme' çabaları sürerken Başbakan Erdoğan öyle bir açıklama yaptı ki bir anlamda 'Baykal'ın dönüş
yoluna en büyük barikatı kurdu.'' Başbakan'ın sözü şu:
''En büyük tehlike toplumsal ahlakı erozyona uğratmaktır. Bu milleti toplumsal ahlak hayatta tutar. Şimdi bunu normalmiş gibi
göstermek çabası var. Böylece mağduru oynama çabası var. Biz eşlerine ihanet edenleri mağdur olarak göremeyiz.''
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın kendisi hakkındaki 'eşlerine ihanet edenleri mağdur olamaz'
sözlerine sert yanıt verdi: Başbakan'ın görevi dedikodu yapmak değil, gerçeği aydınlatmaktır. Başbakan aydınlatmıyor, tam
tersi komplolardan faydalanmaya çalışıyor. Deniz Baykal, açıklamasında şunları kaydetti: “Başbakan'ın görevi dedikodu
yapmak değil, gerçekleri aydınlığa kavuşturmaktır. Başbakan, en kaba biçimde hukuk ve ahlak kurallarına tecavüz eden
komploların sorumluğu altında ezilen, bu nedenle de dedikodulardan medet umar durumdadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu
düzeye yuvarlanmış bir başbakan örneği yoktur. Yıllardır, 'kutsal, mahremiyete saygı gösterilmesini, siyasetin buralara
taşınmamasını' savunduğunu söyleyen Başbakan'ın ne kadar samimiyetsiz olduğu yaptığı açıklama ile bir kez daha açıkça
ortaya çıkmıştır. Başbakanın CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmiş bir siyasetçi karşısında bile, içine sürüklenmeye başladığı
telaş ve tedirginliği anlıyorum. Başbakan bu telaş ve tedirginliği nedeniyle komployu aydınlatmaya çalışmıyor, tam tersi
komplolardan yararlanmaya çalışıyor. Ancak ne yaparsa yapsın, Başbakan'ın içine sürüklendiği fitne, fesat, dedikodu siyaseti
bile onu kurtarmaya yetmeyecektir.”
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Bugün 15 Mayıs 2010. 91 yıl önce bugün Yunan ordusu İzmir'i işgal etti. 91 yıl önce bugün düşmana ilk kurşunu sıkan gazeteci
Hasan Tahsin anıtı başında anıldı.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal ile dün yaptığı görüşmenin ardından, “Sayın Baykal ilk gün söylediği
sözlerin arkasında olduğunu söyledi. Ben de ilk noktadayım. Görüşmeden sonra kafamda bazı noktalar netleşti” dedi.
Euro, Cuma gecesi ABD'deki işlemlerde son 18 ayın en düşük seviyesine gerilerken, analistler Avrupa ortak para biriminin bir
değer kaybı sürecine girdiğini ifade ediyor. İspanya ve Portekiz, bu hafta içerisinde ekonomik önlem paketleri açıkladı. Bu
kemer sıkma politikalarının, 16 üyeli euro bölgesinde ekonomik büyüme sürecini olumsuz etkilemesi bekleniyor. Cuma günü,
euro dolar karşısında 1.2359 ile Kasım 2008'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Böylelikle, Pazartesi günü için de 1.3093'e
kadar yükselen euronun dolara göre bu haftaki değer kaybı da yüzde 5 oldu.
Şırnak'ın İdil İlçesi'ndeki Jandarma lojmanlarına dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.
Roketatar mermisinin askeri lojmana ulaşmadan yere düşüp patladığı saldırıda teröristler lojmanları uzun namlulu silahlarla
yaylım ateşine tuttu. Lojmanlardaki nöbetçi askerlerin de karşılık vermesi üzerine başlayan çatışmadan sonra teröristler kaçtı.
Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, yarın başlayacak ilaç takip sisteminin ve SGK Medula Provizyon
sisteminin çalışmaması halinde eczanelerde yığılmalar olabileceği ve hasta mağduriyetinin ciddi boyutlara ulaşabileceği belirtildi.
Türkiye Değişim Hareketi Lideri Mustafa Sarıgül, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kendisi ve Ankara Milletvekili Nesrin
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Baytok'a ait olduğu ileri sürülen görüntüleri "komplo" olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, "Komplo varsa lanetliyoruz. Ama
senin başkalarına karşı kurdurttuğun komplo ne olacak? Bir komplo, başka bir komplo ile kapatılabilir mi? Bize yönelik iftira da
çirkin bir komplodur" dedi.
Bugün saat 17.08'de Merkez üssü Kocaeli'nin Kandıra ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
16

Mayıs

2010

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, partilerinin sahibinin genel merkez, parlamento grubu, il ve ilçe yöneticilerinin
olduğunu vurgulayarak, “Bütün gruplarımızla organlarımızla biz dimdik ayaktayız” dedi. Ateş, Erdoğan'ın "Bu, özel hayat değil.
Genel Başkanın kendi yatak odası olsa ilk savaş açan ben olurum ama ev kendi evi değil" sözlerini ise "Hani haberi yoktu. O
evin Sayın Baykal'ın evi olmadığını nereden biliyorsun, nasıl tespit ettin? ” diye eleştirdi. Derleyenin notu: ???
İSTANBUL'da gece düğün dönüşü Kınalıada açıklarında şiddetli lodos nedeniyle alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 4'ü
kayboldu.
Şampiyonluğu Bursaspor'a kaptıran Fenerbahçe'nin Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 'yönetim istifa' tezahüratları yapıldı.
ZEYTİNBURNU Roman-Balkan Göçmenleri Yardımlaşma Derneği'nin açılışına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin,
kongrede aday olmayacağını belirterek, “Bunun kararını 81 ilden gelen delegasyonun il başkanları verecektir. CHP genel
başkansız kalmaz” dedi.
TERÖR örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından kaçan 7 terörist, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist de çıkan çatışmada güvenlik güçleri tarafından sağ ele geçirildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği paketinin referandum tarihinin YSK tarafından, “belirledikleri tarihten 60
gün sonra yapılmasına karar verildiğini” belirterek, “Biz ikisine de hazırız. Çünkü biz millete gidiyoruz onlar, Anayasa
Mahkemesine gidiyor, farkımız bu” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran'da en üst düzeyde temaslarının olduğunu belirterek, “Bunun ardından takas ile ilgili
süreci başlatma fırsatı bulacağız” dedi. Başbakan Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında,
gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Takas ile ilgili Türkiye'nin istasyon olup olmayacağı yönündeki bir soruya Erdoğan, şu
cevabı verdi: “İran'da en üst düzeyde temaslarımız oldu. Bunun ardından takas ile ilgili süreci başlatma fırsatı bulacağız. Gidiş
nedenim o. Takas Türkiye'de olacaksa, biz de buraya gidelim dedik. Metne de derc edildi haberi geldi. Yoksa Tahran'a
gitmemizin bir anlamı yoktu. İran'ın nükleer programını BM'nin Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarına yönelik adım atması söz
konusuydu. Görüşmelerle bu biraz ertelendi. Atılacak adımlarla bu sıkıntıları aşma fırsatı bulacağız inşallah.”
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Turkcell Süper Lig'in 34. ve son haftasında Bursapor evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına adaylığı konusunda, “Şu anda Kılıçdaroğlu gibi
bir rakibimiz yok. Seçilsin ondan sonra gerekli değerlendirmeyi yaparız” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığına adaylığı konusunda “Kemal Bey'e hayırlı
olsun diyorum. Kemal Bey bizim sevdiğimiz bir arkadaşımızdır” dedi.
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığıyla ilgili olumlu tepkiler aldığını ve uzlaşmanın
genişleyeceğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın istifasıyla boşalan genel başkanlık için 22-23 Mayıs'ta yapılacak
olağan kurultayda aday olacağını açıkladı. Cuma günü Baykal, evinde yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu'na tüm il başkanlarının da
desteğini alması gerektiğini, tüm partinin ismi üzerinde uzlaşmaya varması halinde destek vereceğini belirtmişti. Görüşme
sonrası Kılıçdaroğlu, 'aday olmayacağını' söylemişti. Aradan bir kaç gün geçti, 'aday ol' önerilerini dikkate alan Kılıçdaroğlu,
Baykal'a rağmen adaylığını açıkladı.
CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını
açıklamasından sonra toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Önder Sav ile CHP MYK Üyesi Savcı Sayan arasında
tartışma çıktı. ''Deniz Baykal geri dönse de artık tavrım değişmez'' diyen Önder Sav, MYK'yı terk etti. Sav'ın toplantıyı terk
etmesinin ardından, MYK'dan Baykal'a "geri dön" çağrısı çıktı. Çağrıyı Önder Sav'ın dışındaki tüm MYK üyeleri imzaladı. CHP
sözcüsü Mustafa Özyürek, Önder Sav'ın Genel Sekreterlik görevinden istifa etmesi gerektiğini söylerken Sav'ın bu sözlere yanıtı
gecikmedi. Sav istifa çağrısını, "Bu çağrının hiçbir önemi yok. Beni istifaya davet etmek Mustafa Özyürek'in haddi değildir"
şeklinde cevapladı.
Beyaz Saray, İran'ın takas için uranyumunu göndermesinin "olumlu bir adım" olacağını, ancak ciddi kaygıların hala bulunmaya
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devam ettiğini bildirdi.
“Amirallere suikast" olarak bilinen davada teğmenler Ülkü Öztürk, Ali Seyhur Güçlü ve Sezgin Demirel tahliye edildi. Dava,
hukuki ve fiili irtibat olması nedeniyle Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin dava ile birleştirildi.
Mahkeme iki önemli kuruma sordu : Sanıkların üyesi olduğu silahlı bir terör örgütü var mı? eylemleri nedir ?
-Emniyet Genel Müdürlüğü yanıtladı: Örgütün varlığına delilleri inceleyip siz karar verin.
-Genelkurmay yanıtladı : Bu konuda bir bilgiye sahip değiliz
Oysa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Mahkemenin de kabul ettiği iddianamede savcılar, sanıkların silahlı terör
örgütü üyesi oldukları ileri sürülüyor.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığına, davanın 1 numaralı sanığı teğmen
Faruk Akın ve arkadaşlarıyla ilgili şu kritik soruyu sormuştu;‘Sanık Faruk Akın ve arkadaşları hakkında hazırlanan iddianamede
bahsedildiği üzere bir silahlı terör örgütü olup olmadığı, varsa eylemleri ile ilgili çok detaylı bilgileringönderilsin"
İki kurum da mahkemenin bu önemli sorusunu yanıtladı ama önemli farklarla. Genelkurmay Başkanlığı, mahkemenin bu
sorusunu tek cümle ile yanıtladı; “Söz konusu konular hakkında Genelkurmay Başkanlığında herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır". Emniyet Genel Müdürlüğü ise söz konusu oluşum yapısı hakkında tek tek maddeler sıralayarak, “Örgütlü bir
yapının hayata geçirildiği görülmüştür." dedi. Ancak emniyet böyle bir terör örgütü olup olmadığı konusunda kesin bir yanıt
vermediği cevabında "Bu bilgiler ışığında, iddianameye konu yapılanmanın terör örgütü olup olmadığına, kovuşturmanın
tamamına ve ele geçirilen delillerin tümüne vakıf olan Mahkemenizce karar verilmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir"dedi. Amirallere suikast davası diye bilenen 9'u tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada dosyaya Emniyet
Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı'nın gönderdiği yazılar girdi.
GENELKURMAY VE EMNİYETE SORULMUŞTU
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığına, ‘Sanık Faruk Akın ve
arkadaşları hakkında hazırlanan iddianamede bahsedildiği üzere bir silahlı terör örgütü olup olmadığı, varsa eylemleri ile ilgili
çok detaylı bilgilerin' gönderilmesi istendi.
TSK: “BU KONULAR HAKKINDA BİLGİ BULANMAMAKTADIR"
Genelkurmay Başkanlığı, mahkemenin bu sorusuna tek cümle ile yanıt verdi.Genelkurmay cevabında, “Söz konusu konular
hakkında Genelkurmay Başkanlığında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır " dedi.
EMNİYETTEN 6 SAYFALIK YAZI
Aynı yazı eş zamanlı olarak mahkemede tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.6 sayfalık cevap yazısı gönderen
Emniyet, söz konusu iddianamenin incelendiğini belirtti.Cevabında Türk Ceza Kanunun terörle mücadele konusundaki
maddelerine yer veren emniyet, yargılanan sanıklar hakkındaki kanaatini açıkladı.‘Faruk Akın ve arkadaşları tarafından
hazırlanan iddianamenin delillerle birlikte bir bütün olarak incelendiğinde' diyerek görüşünü açıklayan emniyet, cevabında şu
maddelere yer verdi;
1-Yasal olmayan faaliyetleri de kullanarak kendi amaçları doğrultusunda Devlet otoritesini baskı altına almak, yönlendirmek,
alternatif bir otorite olarak ortaya çıkmak ve neticede devlet otoritesini ele geçirmek şeklinde siyasi bir amacın olduğu,
2-Askeri şahıslarla sınırlı kalmayarak, sivil şahısları da bünyesinde barındıran bir örgütlenme olduğu ve hiyerarşik olarak bir üst
yapılanmadan aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ettiği,
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3- ‘Başkanımızdan' , ‘Emir yetkisi' , ‘Yönetim kadrosu' , ‘Proje lideri', ‘Emir-Komuta Zinciri' şeklindeki tabirlerden anlaşılacağı
üzere hiyerarşik bir yapının mevcut olduğu
4-Düzenli toplantılar gerçekleştirildiği, karar alma mekanizmasının bulunduğu ve bu kararların alınan talimatlar doğrultusunda
uygulamaya geçirildiği,
5-Faaliyetlerin devamlılığının sağlanması adına ödüllendirme yöntemiyle örgüt içi motivasyonunun sağlandığı,
6- Cebir ve şiddet amaçlarına ulaşmada bir araç olarak kullanabilecek yapı olduğu
7-Amaçları doğrultusunda her türlü legal ve illegal oluşum ile işbiriliği yapabilecek veya söz konusu oluşumların sahip olduğu
araç ve gereçleri kullanabilecek bir yapı olduğu
8-Kendi fikirleri paralelindeki şahısların askeri okullara girişinin sağlanmaya çalışıldığı,
9-Kişilerin özel hayatlarına ait hassas verilerin dosyalanarak uzun vadade amaçları doğrultusunda istenileni yapmak ve
istenmeyeni engellemek adına santaj amaçlı kullanılmasının hedeflendiği,
10- ‘İhtiyaca göre aidatlar arttırılsın', ‘Gerekli olan para kaynakları ile irtibat kuracak şahısların belirlenmesi' vb. ifadeler dikkate
alındığında finans temin edebilmek için çalışıldığı anlaşılmıştır.
Emniyet yazısının sonunda şu görüşe yer verdi; "Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda üçten fazla kişinin bir araya geldiği,
hiyerarşik bir yapının olduğu, gizliliğin esas alındığı, görev dağılımının yapıldığı, eleman-finansal kaynak temini ve üyelerinin
eğitimi gibi hususların açıkça ortaya konulduğu, yapılan iş bölümü çerçevesinde görevli grupların faaliyet alanlarına ilişkin
raporlar sunarak örgütlü bir yapının hayata geçirildiği görülmüştür.
EMNİYET: “MAHKEMENİZ KARAR VERSİN"
Bu bilgiler ışığında, iddianameye konu yapılanmanın terör örgütü olup olmadığına, kovuşturmanın tamamına ve ele geçirilen
delillerin tümüne vakıf olan Mahkemenizce karar verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Süper Lig şampiyonu Bursaspor, özel uçakla getirilen kupasını Atatürk Stadı'nın tribünlerini tamamen dolduran taraftarlarının
çoşkulu gösterileri arasında Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'den aldı.
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de oturan emekli öğretmen ağabeyi 63 yaşındaki
Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, “Kardeşim CHP'yi iktidara taşır. Olası bir seçimde en az yüzde 40 oy alır” dedi.
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İran'la yapılan uranyum takas anlaşmasına şüpheli yaklaşan ülkeleri eleştirerek, herkesin iyi
niyetli yaklaşım içinde olması gerektiğini söyledi.
CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun, Ankara'daki CHP il başkanları toplantısında ‘Baykal' diyen 4 il başkanı arasında yer alırken,
İzmir'deki kurultay delegelerinin tamamına yakını Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor.
Zonguldak'ta yeni açılan bir maden ocağında patlama meydana geldi. Göçüğe ulaşıldı ama işçilerden haber yok. 30 işçi hala 540
metre derinde göçük altında. Tam 30 saatten fazla süredir 30 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Kurtarma çalışmaları sonucunda
göçük açıldı ancak bir göçük ile daha karşılaşıldı. İşçilere yarın öğlen saatlerinde ulaşılması bekleniyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in çağrısıyla toplanan ilçe başkanları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasını
masaya yatırdı. 39 ilçe başkanının katıldığı toplantıda, 37 kişi "Kılıçdaroğlu'na açık destek veriyoruz" dedi. Kartal ve
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Bayrampaşa ilçe başkanları ise "Gönlümüz Deniz Baykal'dan yana' dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen patlama üzerine olay yerine yapmayı istediği
inceleme ziyaretinden, çalışmaların olumsuz yönde etkileneceği gerekçesiyle vazgeçirildiği bildirildi.
KOCAELİ'de Gölcük İlçesi'nin Değirmendere semtinde kırtasiye işleten emekli astsubay 51 yaşındaki Serdar G., iş yerinde
çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin
bugüne kadar 12 çocuğa tacizde bulunduğu iddia edildi.
CHP'de kritik toplantı sona erdi… İl Başkanları Toplantısı'nın ardından CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı alınan ortak kararları
açıklayarak '77 İl Başkanı Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecek' dedi. CHP eski Genel Başkanı Deniz
Baykal görüşme talebinde bulunan il başkanlarına randevu vermedi.
CHP Genel Merkezi'ndeki kritik toplantı istifa eden Deniz Baykal'ın il başkanlarına gönderdiği mesajla başladı. Baykal mesajında
partiye 'birlik ve beraberliğinizi koruyun' mesajı gönderdi.
Kılıçdaroğlu 'ayrışmama' mesajı veren Baykal'a yanıt vererek gönderdiği mesajdan ötürü mutlu olduğunu söyledi.
Toplantıda ise CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 15 üyesinden 13'ü, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin dahil 81 il başkanından 77'si,
milletvekilleri Şükrü Elekdağ ve Ahmet Ersin de Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da "Bu saatten sonra Sayın baykal'ın aday olacağını sanmıyorum" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton İran'a yaptırım taslağının bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılacağını
açıkladı.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta düzenlenen törenlerle kutlanıyor...Ankara'daki ilk tören
Anıtkabir'deydi... Törene Başbakan Erdoğan ve CHP'yi temsil eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in sohbeti
damgasını vurdu...
Bugün bir grup CHP'li milletvekili ile evinde görüşen Baykal'dan yeni değerlendirmeler geldi. Baykal, Kemal Kılıçdaoğlu'nun
adaylığın için “gayriahlaki” dedi ve ‘Kutsal olmayan ittifak' yakıştırması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kendinden gizlendiği
belirten Baykal'ın, onursal başkanlık teklifine 'Atatürk' hatırlatması yaptı. CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi, Deniz Baykal'la
öğlen saatlerinde yaptığı görüşme sonrası ‘kırgın' ifadesini kullanmış ve 'neye, kime kırgın?' sorularına 'kaderine' şeklinde yanıt
vermişti. Deniz Baykal'dan, bir grup CHP'li milletvekili ile Angora'daki evinde yaptığı görüşmenin ardından yeni
değerlendirmeler geldi ve kırgınlık nedeni ortaya çıktı. Milletvekilleri aracılığıyla edinilen bilgilere göre Baykal, Kılıçdaroğlu
tarafından ortaya atılan onursal başkanlık önerisini, "Partinin kurucu genel başkanı Atatürk iken bu teklif boştur, bunlar boş
teklifler" dedi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan İnan, Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasında 30 maden
işçisinin kurtarılmasıyla ilgili son bilgileri verdi. İnan ‘Kurtarma çalışmaları sırasında kömür yığınıyla karşılaştık. 20 metrelik
mesafeyi aşmak 4 gün sürecek' dedi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, OBA helikopteriyle saat 15.05'te Zonguldak'a gitti. Erdoğan, kurtarma çalışmalarının
yürütüldüğü TTK Karadon Müessesesi'ne bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Erdoğan,
madenci yakınlarının bulunduğu çadıra gittiği sırada bir kişi tarafından protesto edildi. Çıkan arbedede protestocu gözaltına
alındı .
Olayların sona ermesinin ardından Başbakan Erdoğan, madencilerinin yakınlarının bulunduğu Kızılay çadırına girdi. Ancak bu
sırada yine olaylar çıktı. Bazı madenci yakınları gazetecilere saldırdı. Polis olayları yatıştırmak için havaya ateş açmak zorunda
kaldı. Çıkan olaylar nedeniyle bir kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül twitter'daki sayfasında Türkiye ve Brezilya'nın İran'ın uranyum takası anlaşmasıyla ilgilili yorum
yaptı. Gül'ün twitter'daki mesajı şöyle: "Başından beri konunun diplomatik yollarla çözülmesini istedik ve bunu her platformda
seslendirdik. Önemli bir adım oldu" dedi. Derleyenin notu: Çağdaşlık mı yoksa ciddiyetsizlik mi, ne?
Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, son dönemde çeşitli soruşturmalar kapsamında tutuklanan askerlerle ilgili olarak “Türk
Silahlı Kuvvetleri bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır” dedi.
Muğla Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrencilerin karıştığı olaylarda omuzundan kurşunla yaralanan 21 yaşındaki Şerzan
Kurt'un beyin ölümü gerçekleşti. Acılı baba Ömer Kurt, teklif gelmeden oğlunun organlarını bağışladığını söyledi.
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Deniz Baykal ve Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen ve internette yayınlanan 'kasetle' ilgili yeni belgeler
açıklandı. Görüntüleri inceleyen Ulusal Kriminal Bürosu, videodaki kişilerin Baykal ve Baytok olmadığı kanaatine
vardı.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal hafta sonu yapılacak Olağan Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı.
TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları bugün gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonda, PKK'nın Kuzey Irak'daki kamplarını
vurdu. Savaş uçakları saat 18.00'de ikinci operasyona başladı. Hedeflerin başarıyla vurulduğu açıklandı.
Anayasa Mahkemesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel
çalıştırılmasına olanak sağlayan “4/C” maddesinin iptali istemini esastan görüşecek.
Uluslararası piyasalardaki dalgalanma Türkiye'yi kötü vurdu. İMKB Ulusal 100 Endeksi günü yüzde 4.4 düşüşle 54.449
seviyesinden tamamlarken, dolar ise 1.60 TL ile son bir yılın zirvesine tırmandı.
Türkiye'nin büyük bir bölümünde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.
Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta göçük altında kalan 30 işçiden 28'inin cesedine ulaşıldı. Acı haber Zonguldak'a çabuk yayıldı. Madencilerin aileleri
koşarak maden ocağına geldiler gözyaşlarıyla...
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CHP Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın ''Adaylığını benden gizlediler'' sözlerine yanıt verdi: Ne geceyarısı
ne gündüz pazarlığı yapıldı. Adaylığım kimseden gizlenmedi...
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TUNCELİ'nin Nazimiye İlçesi'nde 5 askerin şehit olduğu, 6 askerin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştirilen PKK'lı teröristlerin
izine Pülümür-Bingöl rastlandı. Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon düzenlenirken,
teröristlerin tüm çıkış noktaları tutuldu. Bölgede zaman zaman çatışmaların yaşandığı belirtilirken, Kobra helikopterler
PKK'lıların bulunduğu alanları bombalıyor.İlk belirlemelere göre 4 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Hacı Bektaş Veli Sosyal Kültürel Eğitim Derneği'nin düzenlediği konserde sahneye çıkan Arif
Sağ'ın gelini Pınar Sağ, “Bizim cemevlerimizi cümbüş evi sayanlara, Deniz Gezmiş'i asanlara inat, bizler Pir Sultan Abdal'ın
torunları olarak buradayız. Birilerinin sahte açılımlarının farkındayız” deyince, AK Partili Belediye Başkanı Ali Ertem ile çok sayıda
AK Partili konseri terk etti. 
İstanbul'da Huber Köşkü'ne doğru ilerleyen Cumhurbaşkanı Gül, Beşiktaş'ta yerde yatan yaralıyı fark edince konvoyundaki özel
sağlık ekibine talimat vererek kazazedeye müdahale ettirdi. 
İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, 2 TIR ile 1 şehirlerarası yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını
yitirdi, 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Başbakan Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. ''Maden kazasının
mesleğin kaderi olduğunu'' yönündeki sözlerini yineleyen Başbakan'ın hedefinde yine CHP ve Deniz Baykal vardı.
Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başbakan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
-Grizu gazı maalesef madenlerin tabi bir parçasıdır. Grizu patlamalarını yüzde yüz önlemek mümkün değildir. Dünyanın bir çok
yerinde bu ne yazık ki, bu işin kaderidir. Bunu sağa sola çekmek isteyen çeşitli köşe yazarlarına da hatırlatmak istiyorum. Bu
işin kaderidir diyorum.
Bunu sağa sola çekmeye de kimsenin ne fikri ne düşünce derinliği yetmez. Niye yetmez?
Senin kadere imanın yoksa ben seninle tartışacak değilim. Benim söylediğim mesele başka. Bu olayın fıtratında kaderinde bu
var.
-Bu ve benzeri istismar olayları yüzünden gündemde olan konu da malum konu. Dün birisi çıktı, o da kriminal incelemeler
yapan kuruluşmuş. Benimle ilgili de çalışma yapmış. Ben hatırlamıyorum, bilmiyorum bile ve devletin hiçbir resmi, bu noktada
ilgisinin olmadığı bir yer.. Nereden çıktıysa çıktı ortaya. Bir açıklama yaptılar. Bu ülkenin TÜBİTAK'ı var, Adli Tıp'ı var. Yapılması
gereken bir şey varsa buralar vasıtasıyla yapılır.
-Yalanın, iftiranın çamur atmanın siyasetin dili olmaması gerektiğini savunduk. Nasıl ki siyasette başkalarının mahremiyetini
istismar malzemesi yapmak çirkinse, aynı şekilde kendi mahremiyetini siyasete istismar meselesi yapmak o kadar yanlış, ondan
da fazla çirkindir.
Şimdi ana muhalefet partisinde yaşanan gelişmeleri milletimiz izliyor. Biz genel başkanı bansı toplantısına kadar sükut ettik.
Sükutumuz ikrardan değil, söylenenleri kabulden değil, aksine edebimizdendi.
Önce CHP eski lideri, ardından arkadaşları, ardından da yandaş medyaları hükümeti ve AK Parti'yi karalamaya kalkıştılar.
İthamla kalmadılar, günler boyu bu meseleyi bir mağduriyete giriştiler.
-Şimdi dün kriminal açıklamasında ''Bu iş devlet eliyle yapılmamıştır'' denildi. Kendileriyle çeliştiler.
Ona mı siparişi verene mi? Özel hayatla ilgili meseleyi bizzat kendileri siyasallaştırmaya dönüştürmeye gayret ettiler. Mesele
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yargıya intikal ettiği için bu sürecin tamamlanmasını temenni ediyoruz.
''Başbakan bunu ortaya çıkarmalıdır'' dediler. Ben senin memurun muyum yahu? Bu işi ortaya çıkaracak yargıdır. Olay yargıya
intikal etmiştir. Süreç artık yargınındır.
-Bu işte eğer bir sorumlu arıyorlarsa, önce AK Parti'ye değil, kendilerine baksınlar. Bunun sorumluluğu gittikleri avukatlığını
yaptıkları çetelerin, mafyaların, karanlık örgütlenmelerin içinde arasınlar.
Sırtlarını dayadıkları statükoda, siyaset dışı karanlık güçlerde arasınlar. Belden aşağı vurmaların, bizim kitabımızda yeri yoktur.
-Bu senaryonun yazarı olarak bizi itham edeceklerine, istifa çığlığı atanlara dikkat etsinler.
Timsahın o gözyaşlarına dikkat etsinler. Timsahlar görüntülerde, gözyaşları görüntülerde. Şimdi nerede o timsahlar? Her şey
açık ortada.
İşte şimdi yıkılanlar AK Parti'ye çamur atacaklarına önce o 'Brütüsleri'ne baksınlar. Geri dönme çağrısını yapanlara baksınlar.
Enteresan şeyler oluyor. Öyle şeyler oluyor ki bakıyorsunuz o anda o konuşmalar yapıldığı andaki sahneler, bunlar tarihe çok
ilginç anlar olarak geçecek. Siyasi dürüstlüğün kitabıdır bu. Siyasette yalan egemen olduğu sürece o siyasetçiden bir şey olmaz.
-Demokrasilerde iktidar ne kadar vazgeçilmezse, muhalefet de o kadar önemli ve vazgeçilmezdir. 7.5 yıl boyunca yol gösterici
bir muhalefetin özlemi içinde olduk.
İstiyoruz ki muhalefet Türkiye'yle, gerçekleriyle, dünyayla barışsın. Ama tespit yapıp çözüm üretmedikten sonra benim milletimi
aldatamazsın.
İşsizlik bu ülkenin sorunudur. Bunu söylemene gerek yok ki, bunu cümle alem biliyor. Nasıl çözeceksin? İktidara gelince
söyleyeceğiz. İktidar olamayacaksın ki.
-İşsizlikten konuşuyorsun. Bak söylediğimize yine geliyoruz. Dünyaya ABD'ye Rusya'ya ispanya'ya İngiltere'ye bak. Bunlar
dünyanın ilk onu içinde olan ülkeler.
Onlarda işsizlik nereden nereye geldi, şimdi bi de Türkiye'ye bak. Şurada bir iki ay içerisinde yüzde 10'nun altına düşerse bunu
da söylüyorum. Ekonomi dünyadaki kriz, teğet geçecek dediğimiz zaman bizimle dalga geçenler, şimdi o dalgada kendileri
boğuluyorlar
-Efendim şu kadar şirket kapandı. Ayıp ayıp, birde açılanlara bak. Şirket kapatmakta, işin yine kaderindedir, açmakta bu işin
maharetidir. Açılanı da kapananı da göreceksin. Tabiî ki başarılı olamayan kapatacaktır.
Düne kadar bu malum kadronun içinde olup, statükoyu koruyanlardan ciddi bir değişiklik beklemek nafiledir. Önemli olan
koltuklarda oturanların değişmesi değil, zihniyetin değişmesidir.
-1940 model siyasetten vazgeçip bugüne gelmelerini, dünyayı tanıyıp anlamalarını, temel hak ve özgürlükler konusunda,
milletin temel değerleri konusunda rezervlerini kaldırmalarını umuyoruz. Çetelerin mafyaların avukatlarını bırakmalılar.
Sen ne yapacaksın onu anlat? Yapacağını, hem durumu söyle hem de yapacağını anlat.
CHP'de çarşaf liste blok liste tartışmaları sonuçlandı. Seçimin blok listeyle yapılmasına karar verildi. Kılıçdaroğlu'nun tek aday
olması beklenen kurultayı 850 yerli ve yabancı gazeteci izleyecek.
Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından Darüşşafaka, 2010 -2011 eğitim öğretim yılı için 30 Mayıs'ta gerçekleşecek sınavla
120 yeni öğrenciye daha “Eğitimde Fırsat Eşitliği” sunacak.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'ya gönderdiği cevabi mektupta, hafta başında Tahran'da
imzalanan deklarasyonun İran'ın nükleer programına ilişkin dosyayı kapatmadığını, ancak sorunun diplomasi yoluyla çözümü
için önemli bir kapı araladığını vurguladı.
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan, hem Kıbrıs sorununun çözümünde hem de AB üyelik sürecinde Türkiye'nin elini
güçlendirecek bir hamle geldi. Davutoğlu'nun Türkiye'nin gündeminin çok farklı konularla meşgul olduğu bir dönemde Kıbrıs'la
ilgili yaptığı bu açıklama büyük önem taşıyor. Ankara'nın bu açılımı, KKTC'de Nisan ayında yapılan cumhurbaşkanlığı
seçimlerinden Başbakan Derviş Eroğlu'nun seçilmesiyle barış sürecinde derinleşen tıkanmayı açmayı hedefliyor. Her ne kadar
Eroğlu masadan kalkmayacağını ilan etmiş olsa da Rum muhatabı Demetris Hıristofiyas'ın KKTC'nin yeni cumhurbaşkanıyla
derin görüş ayrılıkları yaşadığı da sır değil.
Dolayısıyla Türkiye, Kıbrıs'ta yeni ortaya koyduğu "üç limana karşılık tüm limanlar" önerisiyle mevcut tıkanmayı aşmayı
amaçlıyor. Böylelikle zaten pamuk ipliğine bağlı olan barış sürecinde tıkanmanın aşılması konusunda topu Rum tarafına
bırakıyor. Rumların bu hamleyle birlikte barış sürecini sona erdirmesi muhtemel bir adımla Eroğlu'nun seçilmesi nedeniyle Türk
tarafını suçlamaları gibi bir bahane de elinden alınmış olunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Sahte çürük raporu” soruşturması kapsamında, 8'i tutuklu 17 şüpheli hakkında
iddianame hazırlandı.
DSHP Genel Başkanı Rahşan Ecevit, daha önce birlikte çalıştığı arkadaşlarını ve Bülent Ecevit'e gönül vermiş yurttaşları, CHP
Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye destek olmaya çağırdı.
Et ve Balık Kurumu'nun (EBK), et fiyatlarını dengelemek amacıyla dün düzenlediği 8 bin ton kasaplık sığır ithalatı ihalesi
sonuçlandı. Kurum, 4 firmanın teklifini uygun buldu. İthalatın büyük bölümünü, Ürdün merkezli Khaled Hijazi firması yapacak.
CHP Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Can Dündar'ın programına konuk oldu… Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın
bugünkü konuşmasındaki eleştirilere de yanıt verdi ve ‘Başbakan'ın işi yok, CHP ile uğraşıyor. Esen rüzgardan tedirgin, ama
sadece tedirgin olmasın korksun' dedi.
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DİYARBAKIR'ın merkeze bağlı Köprübaşı Köyü'nde bir ineğin tarlaya tarlaya girmesi nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı
kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.
CHP'nin 33. Olağan Kurultayı tamamlandı. Uzun yıllardan sonra ilk kez iktidar adayı olma umuduyla yaklaşık 50 bin partilinin
Ankara'ya koştuğu kurultay sonunda Kemal Kılıçdaroğlu 1189 oyla CHP'nin yeni genel başkanı seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun
adaylığı 1246 delegenin imzasıyla rekor kırarak resmen ilan edildi. Kılıçdaroğlu delegelere yaptığı teşekkür konuşmasında bir ilk
yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hitap şeklini değiştirdi. Ve Kılıçdaroğlu bir ilk daha yaptı:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hitap şeklini değiştirdi. Başkakan hakkında konuşulurken hep ya soyadı olan "erdoğan" ya da
pek rastlanılan bir isim olmadığı için, Başbakan'a özel gibi algılanan "Tayyip Bey" hitapları kullanılırdı.
Kılıçdaroğlu, Başbakan'dan "ikinci adıyla" yani "Recep" adıyla bahsetmeyi tercih etti. Bu "açılımın" anlamı şu;
Kılıçdaroğlu, CHP Liderliğine yürüdüğü Kurultay'da Erdoğan'ın en önemli "özelliklerinden birini" elinden aldı. Daha sık görülen
"Recep" ismini kullanarak Başbakan'a hitap etti. Bir anlamda Erdoğan'ı "sıradanlaştırdı..."
Üstelik bunu yaparken, Zonguldak'ta hayatını kaybeden kömür işçilerine de değindi. Konuşmasına "Recep Bey" diyor ki"
sözleriyle başladı ve Başbakan'ın Zonguldak'taki kazanın ardından ifade ettiği "bu kazalar kömür işçilerinin kaderidir" sözünü
hatılattı ve şöyle dedi: "Dünyanın her yanında kömür çıkarılır. Bizim kadar ölen emekçiler var mı? Başka yerde kader olmayan
bir olay, Türkiye'de, Zonguldak'ta kader olabiliyor. Onların kederli ailelernine başsağlığı diliyorum "
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş canlı yayında ağır konuştu. İstifasından sonra Deniz Baykal'ın genel başkanlığa geri
dönmesi için yürütülen kampanyanın öncülerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in Haberturk TV canlı yayınında
kurultayla ilgili söylediği sözler şoke etti. Yılmaz Ateş, "Kurultay alçakça bir ortamda yapılıyor" derken, hükümeti ve Başbakan
Erdoğan'ı da sert sözlerle eleştirdi. Başbakan'ı karnından konuşmakla suçlayan Ateş, Deniz Baykal liderliğinde iktidara yürüyen
CHP'nin önünün bir komployla kesildiğini ifade etti.
Kıbrıs Rum yönetimi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı, KKTC'nin 3 limanının açılmasına karşılık, Türkiye'nin
Tüm limanların Rumlara açılması önerisinin “kabul edilmesinin söz konusu olmadığını” açıkladı.
Van'da ‘Operasyonlara hayır' mitinginde, Ahmet Türk'ten CHP'ye ‘Gerçek sosyal demokrat çizgiye gel, sorunları birlikte çözelim'
çağrısı geldi.
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış trafikte aksamalara neden oldu.
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BARIŞ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından organize edilen operasyonlara karşı canlı kalkan eylemi Hakkari'nin Yüksekova
İlçesi'nde gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi listesinin hazırlarken belli bir dengeyi gözettiğini, ayrım yapmamaya özen
gösterdiğini söyledi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, ilk
belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Anadoluhisarı'nda bir grup, Küçüksu mesire alanının 3. Boğaz Köprüsü inşaatının şantiye alanı olarak kullanılmaması istemiyle
bir toplantı düzenledi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP'de bir değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu gördüklerini ifade
ederek, “Umarım ki, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'yi 1930'ların 40'ların partisi olmaktan, o zamanının düşüncelerinin,
skolastik düşüncelerinin esiri olmaktan kurtarır” dedi.
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İSTANBUL - Bünyesindeki uzmanlarla problem çözmede yaşanmış olaylara dayalı kendi bilgisayar modellerini oluşturan ve
birçok çarpıcı tahmini doğru çıkan danışmanlık şirketi Schloer Consulting Group (SCG) Başkanı Hardy F. Schloer, Türkiye’nin
geleceğin şekillenmesinde çok önemli bir rol üstleneceğini söyledi. Schloer, Türkiye'ye 1 milyon Alman-Türk'ünü geri çağırma
tavsiyesinde de bulundu. DÜNYACA ÜNLÜ UZMANLA YAPILAN SÖYLEŞİNİN ANA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:
--Schloer Consulting Group olarak çalışma modeliniz ve faaliyetleriniz nelerdir?
Şirketimiz kanıtlara dayalı (evidence based) bir danışmanlık modeli yürütüyor. Bizim için bir danışmanlık konusu tam anlamıyla
bilimsel bir proje özelliği taşıyor ve kanıtlara dayandırılarak yürütülüyor. Eğer kanıt varsa gerçektir ve bunları kullanıyoruz.
Bunun yanında matematik ve yıllar içerisinde kendi geliştirdiğimiz yapay zeka modellerimiz ağırlıkla faydalandığımız kaynaklar.
SCG'yi 1979 yılında kurdum. Daha sonra konuşma dilinin yapısına dayalı (linguistik) tahminler yapan bilgisayar programları ve
gerçek zamanlı finansal uygulamalar geliştiren RavenPack adlı şirketimizin faaliyetleri nedeniyle bir süre danışmanlık faaliyetleri
ikinci planda kaldı.
RavenPack ile özellikle konuşma dilinin örneklenmesi, analiz edilmesi ile tahminlerimizde kullandığımız modeli geliştirdik. Bu
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projede başarımızı kanıtladık ve şimdi Dow Jones ile işbirliğimiz bulunuyor. Bu şirket şimdi bankalardan, hedge fonlara olmak
üzere geniş çapta finansal şirketlere hizmet veriyor.
--Yani bu şirketlere gelecek ile ilgili tahminler mi yapıyorsunuz?
Buna tahmin demeyelim, onun yerine risklerini nasıl yönetmeleri konusunda matematiksel ve algoritmik modeller sunuyoruz.
Yapılan işi bu şekilde tanımlamanın daha az tahrik edici olduğu düşüncesindeyim.
Önemli olan konu bir şeyi takip ederken onu sürekli gözetim altında tutmak, buna dayanarak zaman serileri oluşturmak ve
hangi durumlarda neyin ortaya çıktığını görmektir. Bunu yaparken milyonlarca veriyi kullanıyorsunuz ve bunu süper bilgisayarla
işleyerek yön çiziyorsunuz. Müşterilerinizin size sordukları sorulara ya da onların problemlerine bu şekilde çözüm buluyorsunuz.
--Ne gibi sorunlar ve problemlerden bahsediyorsunuz?
Örneğin tekstil firmasını ele alalım. Bu şirket, Güney Amerika pazarına açılmak istiyor. Bunu nasıl yapmalı, ne tip giysiler
yapmalı, hangi kanalları kullanmalı, ya da bir siyasi partinin lideri olabilirsiniz ve önümüzdeki seçimleri kazanmak için halka
nasıl seslenmeniz gerektiği konusunda yardım alabilirsiniz. Bizim yaptığımız ise 200'den fazla konusunda uzman kişinin gerekli
bilgileri bulup, ayıkladıktan sonra geliştirdiğimiz modellere aktararak çözüm yolunun ortaya çıkarılmasında yatıyor.
--Çözümleriniz ne kadar kesinlik içeriyor?
Sorunuza karşı bir soruyla şu şekilde cevap verebilirim. Size sık sık sunulan cevapların yüzde 100 doğru ya da yüzde 100 yanlış
olma olasılığını mı yoksa sürekli yüzde 85 oranında doğru olma olasılığının mı tercih edersiniz. Biz yüzde 85'lik olasılığı
sunuyoruz. Bilimde yüzde 100 yoktur.
"İSTANBUL'A TAŞINIYORUZ"
--Şirketinizin merkezi nerede yer alıyor?
Faaliyetlerimizi Slovenya'da ve Fransa'da Sophia Antipolis teknoloji parkında yürütüyoruz. Ancak önümüzdeki üç ay içerisinde
merkezimizi İstanbul'a taşımayı planlıyoruz. Şu anda yer araştırması yapıyoruz.
--İstanbul'daki ekibiniz kaç kişi olacak?
Nihai olarak toplam da 100'den fazla kişiyle buradaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz?
“TÜRKİYE ZİNCİRLERİNİ KIRDI”
--Neden merkezinizi Türkiye'ye taşımak istiyorsunuz?
Çünkü Türkiye üretken bir ülke. Almanya'da yaşadığım dönemde orada çok sayıda Türk'ün oraya çalışmak için geldiğine şahit
oldum. Oradaki Türkler çok vahim koşullarda çalışıyordu ancak daha sonra bir dönüşüm yaşandı. Türkiye zincirlerini kırdı ve
muazzam bir dönüşüm yaşadı. Bu aslında olması gerekendi. Türkiye'nin bir model olduğuna inanıyorum ve diğer ülkelerin de bu
ülkeyle işbirliğine gitmesi gerektiğini düşünüyorum.
--Gelişmiş olan ülkelerin mi Türkiye ile işbirliğine gitmesi gerektiğini söylüyorsunuz?
Hayır tüm ülkelerin. Türkiye'nin işlerin nasıl yapılması gerektiğini Hindistan, Malezya ya da Endonezya'dan daha iyi bildiğini
düşünüyorum.
--Peki ya Çin? Türkiye'deki model bu ülkeden de daha iyi mi?
Eee, Çin konusu başlı başına karmaşık bir durum. Ancak, her ne kadar bugün bunu gerçekleştirmek çok zor olsa da eğer Çin,
Türkiye'nin bugün uyguladığı modele kendini uydurabilseydi çok daha ilerde olabilirdi.
Bence Türkiye'nin sadece bir sorunu var. O da ülkenizin konumunun ne kadar iyi durumda olduğunun yeterince analiz
edilmemesi. Mesela nüfus yapınız olağanüstü. Ancak yine de elden geçirilmesi gereken bir kaç nokta var ve bunların başında da
eğitim geliyor. Unutmamanız gerekir ki, şu anda dünyada bulunan 10 profesörden yedi tanesi Asya kökenli. Buradaki
entellektüel birikimin ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? İşte Türkiye'nin eksiği bu. Türkiye'nin bu istatistiğin içine girmesi
gerekiyor. Türkiye özellikle yüksek öğretim konusunda eksik kalıyor.
“1 MİLYON ALMAN-TÜRK’Ü GERİ ÇAĞIRIN”
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-- Peki Türkiye bu eksiğini kapatmak için ne yapmalı?
Eğer ben Türkiye danışmanlık yapıyor olsaydım, bir geleceğe dönüş programıyla Almanya'da iyi eğitim görmüş bir milyon
Alman-Türk'ünü onlara imkânlar sağlayarak anavatana geri getirmeyi hedeflerdim.
--Yani Türkiye'ye hazır kaynağı kullanmasını öneriyorsunuz?
Evet, Türkiye'ye bu insanları geri getirmek için cazip fırsatlar sunmasını öneriyorum. Eğitimdeki bu gedik kapatıldıktan sonra
yine önde gelen akademisyenler Türkiye'ye çağrılıp, bilgiyi kullanan değil, üreten kurumların hayata geçirilmesi de
oluşturulabilir. Türkiye bunu yapabilecek durumda, denemekten korkmayan bir yapınız var ve değişime çabuk uyum
sağlıyorsunuz. Yeni teknolojilerle bilginin kullanılma eşiğini geçtiğiz takdirde önemli başarılar elde edebilirsiniz.
--Sizin Türkiye'yi seçmenizin arkasında da bu uyum becerisi mi yatıyor?
Evet, bu ülkenin geleceğine güveniyorum, bununla ilgili hiçbir şüphem yok.
MAKİNELER İLE BİRLİKTE YAŞAMAK
--Küresel zeka diye bir kavramı da savunuyorsunuz. Bu ne anlama geliyor?
Yazılımları ve bilgisayarları modeller oluşturmak için kullanıyoruz. Bu modeller daha sonra küresel zekayı meydana getiriyor.
Bizim amacımız sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeleri konusunda müşterilerimize yardım etmek
“TOPLUMU MAKİNALAR YÖNETSİN”
--Soruyu biraz daha açarsak, insanlar ve makinelerin birlikte çalışması gerektiğini savunuyorsunuz öyle değil mi?
Aslına bakarsanız, biz sonuçta toplumun makineler tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
-- Peki bu durumda insanlar ne yapacak?
İnsanlar sadece ortak ihtiyaç ve beklentilerine karar vermeli ve makinelerin bunları gerçekleştirmesine izin vermeli. Aslında
yapmamız gereken ne istediğimize karar vermek ve sonra da makinelerin bunları gerçekleştirmesine izin vermek. Bu aynı
zamanda gelecekte sorun çözücülerin, avukatların hatta hakimlerin dahi gelişmiş bilgisayarlar olması anlamına geliyor. Hatta,
gelecekte yapılan seçimler hangi bilgisayar programının kullanılacağını seçmek için yapılmalı.
KARA PERŞEMBE SİZİ YALANLIYOR MU?
--Bundan bir kaç hafta önce ABD'de borsaları bu mantıkla çalışan sistemler nedeniyle Kara Perşembe olarak da anılan günü
yaşadı. Bir anda endeksler büyük çapta düşüş ve aynı şekilde yükseldi. Bu gelişme, sistemlerin eksik tarafını ortaya koymadı
mı?
Bizim de tam olarak söylediğimiz şey bu aslında. Bu olay gerçekleşmeden iki hafta önce yaptığım bir konuşmada bu konuya
değindim. Çünkü, kullanılan mevcut sistemler tam anlamıyla zeki sistemler değil, aksine yarı zeki sistemler. Bu sistemlere tüm
istisnai durumlar yüklenmiyor ve ABD'de olduğu gibi istisnai bir durum ile karşılaşıldığında sistem kendi içinde gelişmelerin
birbirini etkilediği döngüsel bir süreç yaşıyor.
--Peki bu istisnai durumların önüne nasıl geçilebilir?
Sistemlerin ve bilgisayarların güncellenmesi gerekiyor. Geliştirmiş olduğumuz yapay zeka modellerinden de faydalanarak bu
bilgisayarlar çok daha gelişmiş bir noktaya getirilmeli.
NOKTA ATIŞI KRİZ TAHMİNİ
--Forum İstanbul çerçevesinde yaptığınız konuşmada 2007'de krizi önceden tahmin ettiğinizi söylediniz, bunu nasıl yaptığınızı
anlatır mısınız?
Ocak 2007'de, aynı yılın sonbahar aylarına kadar piyasanın 1,500 puan yükselip zirveyi göreceğini tahmin ettik. Dediğimiz oldu
ve borsa 1,700 puan yükseldi. Sonra piyasanın 5 ile 6 bin puan arasında düşeceğini öngördük, tahmin ettiğimizden biraz daha
fazla 7 bin puandan fazla geriledi.
--Peki bunu nasıl öngördünüz?
Bunu sadece bilgisayar modellerimizle öngördük. Her hangi bir piyasa verisi yardımı almadık. Zaten, fiyat diğer bir değişle insan
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davranışı demektir. Biz insanların davranışlarını analiz ederek bu sonuca ulaştık. İnsanların nasıl davranacağını tahmin eden bir
modeliniz varsa bunu görmek zor değil.
“ÖNÜMÜZDEKİ KRİZLER 2012 VE 2018’DE”
--Bundan sonraki büyük krizlerin ise 2012 ile 2018 yıllarında görüleceğini, öngörüyorsunuz bu sonuca nasıl ulaştınız?
Modellerimizde bu dönemlerde büyük çapta bir zayıflamanın yaşanacağına dair farklı açılardan çok sayıda sonuç ile
karşılaşıyoruz. Batılı ülkelerin borcu, küresel kriz daha başlamadan önce inanılmaz noktaya ulaşmıştı. Şimdi bu daha da artmış
durumda ve uzun vadeli tahvil satışı yapılamıyor, ancak kısa vadeli tahvil satışı gerçekleştirebiliyor.
Bu durumda yapacak sadece iki şey var, ya iflası kabul edeceksiniz, ya da devalüasyonu seçeceksiniz. Her iki durumda paranız
değersiz duruma gelecek. Dolar, euro ve sterlin değer kaybı yaşadığı takdirde, insanların tercihi bundan sonra
spekülasyonlardan etkilenmeyen, arkasında üretim gücü, emtia veya benzeri bir gerçek değerin olduğu bir tek para birimine
doğru olacaktır.
TEK PARA BİRİMİ KAÇINILMAZ
--Tek para biriminin arkasında nasıl bir gerçek değer olacağıyla ilgili öngörünüz var mı?
Bunu şöyle açıklayalım. Diyelim ki; bir fabrikada bir çift ayakkabı ürettiniz. Bir çift ayakkabının insana sağladığı fayda Türkiye'de
de, Almanya'da ya da dünyanın herhangi başka bir yerinde de aynı olmalıdır. Çünkü siz bir ürün ortaya çıkarıyorsunuz ve neden
aynı faydayı sağlayan şey için farklı yerlerde farklı değer belirlensin ki. Siz daha rekabetçi olmak için daha az bedel talep
etmediğiniz sürece bu miktar aynı olmalıdır.
Bu şekilde spekülasyonun da önüne geçmiş olur ve piyasalardaki dalgalanmaları engellersiniz. Paradan para kazanmanın önüne
geçildiğinde, ülkeler de gerçekte elle tutulur değeri olan üretim yapmak zorunda kalacaktır. Bu ortamda da Yunanistan gibi
oturup bir şey yapmayan ülkeler fakirleşirken, Türkiye gibi sıkı çalışıp, bir şeyler üretenler ise zenginleşecektir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanlığına seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden tebrik
etmediklerine açıklık getirdi. Çelik şöyle konuştu: “Genel Başkan Yardımcımız Salih Kapusuz Bey'in dün kendisine yazılı bir
tebrik mesajı, parti adına göndermesi gerekiyordu. Ancak şunun da kamuoyu tarafından bilinmesi gerekiyor, Cumhuriyet Halk
Partisi'nden kendi kurultaylarına gitmemiz için bize bir davet de gelmedi.”
Çelik, AK Parti'den CHP'ye tebrik gönderilip gönderilmediğine ilişkin kesin bir cevap vermedi.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin İran'ın nükleer meselesinde yürüttüğü
diplomatik çabalarını takdirle karşıladığını söylediğini belirterek, "Uranyum takası kabul edilir ve uygulanırsa önemli güven
arttırıcı önlem olabilir ve İran'ın nükleer meselesinin müzakereler yoluyla çözülmesinin kapısını açabilir" dedi.
TEKEL işçileri, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), İstanbul'daki 1. Bölge Temsilciliği binasını bastı.
Toplu konut idaresinin (TOKİ) Ali Sami Yen Stadyumu arsasının gelir paylaşımı yöntemi ile satışı ihalesinin birinci aşamasında
en yüksek teklifi yine Aşçıoğlu İnşaat verdi.
DEMOKRATİK Sol Halk Partisi (DSHP) Genel Başkanı Rahşan Ecevit, Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı
Ramis Muslu'yu makamında ziyaret ederek, grizu faciasında yaşamını yitiren 30 madenci için başsağlığı dileğinde bulundu.
Başbakan Erdoğan'ın, grizu faciasıyla ilgili “Bu mesleğin kaderinde bu var” sözlerini değerlendiren Rahşan Ecevit, “Yaşanan bu
olayın kader değil, cinayet, ihmal, düşüncesizlik olduğunu düşünüyorum” dedi.
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Danimarka'da yayımlanan bir gazete, terör örgütü PKK ve Roj TV arasındaki bağlantıyı kanıtlayan fotoğraflar yayımladı.
Giresun Emnnyeti'ne bağlı polis otomobiline silahlı kişilerce ateş açıldı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul arkadaşı olduğunu belirterek, "Başarılı bir
öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın, konuşmasının büyük bölümünü CHP
Kurultayı ve sonrasında yaşanılanlara ayırmasına rağmen, CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını bir kez bile
telaffuz etmemesi dikkat çekti.
CHP'nin 33. kurultayına kravatsız gelerek eleştirilere neden olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ben kendimi halkı yakın
hissediyorum, spor giyinmeyi seviyorum o yüzden kravat takmadım" demişti.
Deniz Baykal, “Ben siyaseti illa Genel Başkan olarak yürütmek olarak ya da böyle bir zorunluluk olarak görmüyorum. Sadece
odam değişti. Siyaset yapmaya devam edeceğim” dedi. CNN Türk'te Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtlayan Baykal, CHP ve
Türkiye'ye karşı kendini sorumlu hissettiğini belirterek, “Gerekirse meydanlara çıkarım, gerekirse partide, Meclis'te üstüme
düşen ne varsa yaparım” dedi.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle internetteki CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri
inceleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal uzmanları, "Görüntülerdeki kişilerin kimliğinin tespiti mümkün olamamıştır"
yönünde rapor verdi. CHP lideri Deniz Baykal'ın istifasına yol açan görüntüler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları
Savcısı Bülent Yücetürk'ün talebi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı'nca detaylı olarak incelendi.
İnternet üzerinden yayınlann görüntülerin kaydı üzerinden yapılan araştırma sonucu rapor olarak hazırlanarak Savcı Yücetürk'e
gönderildi. Savcıya gönderilen raporda, kamera görüntülerinin başlangıç ve sonuç bölümlerinde yapıştırma kısımlar olduğunun
belirlendiği ve görüntülerdeki kişilerin Deniz Baykal, Nesrin Baytok ve eşi Can Baytok olduğuna dair netlik olmadığı da ifade
edilerek, "İnternet ortamından elde edien görüntüler üzerinde yapılan inceleme sonucunda kimlik tespiti yapılması mümkün
olamamıştır" denildi. Yapılan Kriminal incelemede, yaklaşık 9 dakikalık görüntünün başlangıç bölümünde birkaç yerde
yapıştırma olduğu vurgulanırken, aynı yapıştırmanın görüntünün son bölümlerinde de yapıldığı ifade edildi. Raporda,
görüntülerdeki üç kişinin Deniz Baykal, Nesrin Baytok ve eşi Can Baytok olduğunun "kesin olarak tespit edilemediği"nin altı
çizilirken, ses kaydına ilişkin bir incelemenin "sesin silinmesin nedeniyle" yapılamadığı da kaydedildi.
Hakkari'de, Muğla'da yaşanan olaylar sırasında bir üniversite öğrencisinin öldürülmesini protesto eden grup, polise taşla saldırdı.
Polis, ara sokaklarda toplanan grupları dağıtmaya çalışıyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı görevine, yaş haddinden emekliye ayrılan Emre Taner'in yerine, MİT Müsteşar
Yardımcısı Hakan Fidan atandı.
Yunanistan'da başlayan ve sonra tüm Euro Bölgesi ekonomilerini etkisi altına alan finansal kriz, piyasalar üzerinde olumsuz etki
yapmaya devam ediyor. Borsa günü yüzde 4.22 kayıpla kapatırken, dolar 1.60'a dayandı.
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ARDAHAN'ın Posof İlçesi'nde Gürcistan sınırı yakınlarında havada alev kümesi görüldükten sonra çok şiddetle bir patlama
meydana geldiği iddiaları uçak düştü şeklinde yorumlandı. İhbar üzerine Posof İlçesi'ne giden Ardahan Vali Vekili Ali Fuat Atik,
bölgede jandarmanın araştırmalarını sürdürdüğünü Gürcü yetkililerle de temas halinde olduklarını ancak henüz bir bulguya
rastlamadıklarını söyledi.
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından her yıl düzenlenen Efes Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, İzmir'in Seferihisar İlçesi
Doğanbey Mevkisi'nde gerçekleştirilmeye başladı. Bu yıl tatbikatta ilk kez, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından projelendirilen,
‘İHA' olarak adlandırılan mini insansız hava aracı kullanıldı, tatbikat bölgesinin havadan taktik keşfi yapıldı. Genelkurnay
Başkanı Org. İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları tatbikatı karanlıkta çadırdan izledi. Tatbikatta ayrıca Türk mühendislerce
yapılan dünyanın ilk holografik haritası kullanıldı.
Avustralya'da 15 aylık bir bebek, çevredekilerin çaresiz bakışları arasında bir yolcu treninin altında metrelerce sürüklenmesine
rağmen mucizevi şekilde hayatta kaldı. 
Yer yer şiddetli çatışmaların yaşandığı Cizre-Güçlükonak İlçeleri arasındaki kırsal alanda bulunan Kilise Dağları´na askeri
personel taşıyan minibüs konvoyu büyük tehlike atlattı.
Samsun'da geçen 12 Nisan'da kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e yumruklu saldıran İsmail Çelik hakkında ‘Kasten
yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olayda mala zarar verme suçundan U.K. ise 6 yıla kadar hapis
istemiyle yargılanacak.
Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda Şubat ayı parola ve işaret talimatnamesine ilişkin yürütülen soruşturma sonunda tutuklanan ve
bir süre sonra serbest bırakılan Deniz Astsubay Üstçavuş Çağrı Güler, hakkındaki disiplin soruşturması sonunda Türk Silahlı
Kuvvetlerinden ihraç edildi. Bir gazetede, 22 Şubat 2010 tarihinde Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı Şubat ayı parola ve
işaret talimatnamesinde “adi” ve “başbakan” ifadelerinin kullanıldığına ilişkin bir haber yer almıştı. Derleyenin notu:
YORUMSUZ
ANTALYA'nın Elmalı İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğündeki deprem, ilçede korkuya yol açtı. Depremde can ya da
mal kaybı olmadı.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'deki lider değişikliğiyle ilgili olarak “Baykal gibi karizmatik liderden
sıradan bir lidere döndü iş. Onun için çok sevindim. CHP başlarken bitmiştir” dedi.
İTALYA'nın Rimini kentindeki evinden fidye için kaçırılıp, 4 gün boyunca bir evde tutulan ABD pasaportlu Türk banker 55
yaşındaki Adnan Saklı, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Polis 1'i Etiyopyalı, 8'i İtalyan olmak üzere 9 kişiyi gözaltına aldı.
TUNCELİ'de son üç gündür devam eden operasyonlar Nazimiye, Pülümür ve Hozat İlçeleri kırsalında yoğunlaştı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa değişikliği ile ilgili başvuruyu gelecek hafta görüşeceklerini açıkladı. Kılıç,
Türk Parlamenterler Birliği'nin Meclis'te düzenlediği “Parlamenterler Onur Günü'ne katıldı. Gazetecilerin, “CHP'nin Anayasa
değişikliğini iptal başvurusunun referandumdan önce karara bağlanıp bağlanmayacağı tartışılıyor, bu konuda bir şey söyler
misiniz” sorusuna Kılıç, “Ona önümüzdeki hafta toplanıp kurul olarak karar vereceğiz daha henüz karar vermedik” cevabını

965

verdi.
Türkiye Değişim Hareketi(TDH), Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olmasının ardından bekleme kararı aldı. TDH Lideri
Mustafa Sarıgül, önümüzdeki hafta İstanbul'da il başkanlarını toplayacak. Sarıgül, toplantıda son gelişmeleri masaya yatıracak.
İl başkanları toplantısında çıkacak karara göre, Haziran 12'sinde parti kurma kararı da ileri bir tarihe ertelenebilecek.
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Şırnak'ın Cizre ilçesi'nde yaşayan 70 yaşındaki, Halil Yavuz, ihtilal döneminde askerlik
yaptığı sırada Adnan Menderes'in yargılama sürecini ve idam edildiği gün yaşadıklarını
anlattı. İdam kararının verildiği gün 68 bakan ve diğer arkadaşları Menderes'in
yanındaydı. Halıl Yavuz da yargılama sürecinde duruşma sırasında hep Adnan
Menderes'ın arkasında durdu. ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde yaşayan ve 27 Mayıs 1960
ihtilali sırasında vatani görevini yaparken, idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in
duruşmalarına katılıp, cezaevine getirilip götürülmesinde görev alan 70 yaşındaki Halil
Yavuz o dönemi anlattı. Yavuz, Menderes'in, idam edileceği gün Albay Tarık Güryay'ın
da hazır olduğu sırada vedalaşarak helallik istediği 25 askerden biri olduğunu söyledi.
Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde bakkal dükkanı işleyen 6 çocuk babası Halil Yavuz, 1960
ihtilalinde İstanbul Yeşiltepe'de şimdi adını hatırlamadığı birliğinde asker olduğunu
söyledi. Halil Yavuz, Adnan Menderes'in tutuklanarak Yassıada'daki cezaevine
konulmasısonrasında kendisinin de Yassıada'da görevlendirildiğini belirtti. 10 aylık
yargılama süresince, bütün duruşmalara Adnan Menderes'i 25 arkadaşıyla birlikte
götürüp, tekrar cezaevine götürdüklerini kaydeden Yavuz şöyle konuştu:
“Yeşiltepe'deki merasim bölüğünde askerlik yapıyordum. Yassıada'da Adnan
Menderes'i, cezaevinden alarak duruşmalara götürme ve tekrar cezaevine götürme
görevi bölüğümüzdeki 25 asker ve 2 subaya verildi.
Ben de o 25 askerden biriydim. Onu mahkemeye götürüp getirirken hiç konuşmazdı.
Çok düşünceliydi, her zaman düşünüyordu. Yürürken, rüzgardan dağılan saçlarını elleriyle sürekli düzeltmeye çalışıyordu ve bu
şekil yürüyordu. Mahkeme idam kararı verdiği gün 68 bakan ve diğer arkadaşları da oradaydı. Duruşmalarda benim görevim
onun arkasında durmaktı.” Halil Yavuz, evinde bulundurduğu Adnan Menderes'in tam arkasında durduğu fotoğrafı göstererek,
şunları anlattı: “İdamı yaklaştığı günlerde bile ve hatta idama gideceği gün bile kimsenin kalbini kırmadı, kötü laf söylemedi. O
çok iyi bir insandı ama idam ettiler. Onun Başbakanlık yaptığı dönemde kıtlık yoktu, hırsızlık yoktu, öldürmek yoktu ve çok
değerli bir insandı. O bizim partiden olmamasına rağmen ben bile onun idamına üzüldüm. O Demokrat Parti'dendi, bense Halk
Partisi'nden. Tarık Güryay adlı bir albay geldi ve Adnan Menderes'e, ‘Seni doktor kontrolüne götürüp öyle gideceğiz' dedi.
Albayın bu sözleri karşısında Menderes, ölüme gideceğini bilmesine rağmen duruşundan taviz vermedi ve Albay Güryay'a,
‘Madem idam edileceğim. Benimle birlikte mahkemeye gelip- giden merasim bölüğündeki askerleri çağır gelsinler. O subay ve
askerleri çağırın onlarla helalleşmek istiyorum. Sonra beni nereye götürürseniz götürün' dedi. Albay bizi çağırdı. Adnan
Menderes oradaydı. Bizimle tek tek helalleştikten sonra Menderes, son yolculuğuna giderken bize dönerek, ‘Hakkınızı helal edin.
Benimle çok yoruldunuz ve çok eziyet gördünüz. Sizden helallik almadan burdan ayrılmak istemiyorum' dedi ve gittiler. Bir daha
da onu görmedim. Sonra İmralı Adası'nda idam edildiğini duydum. Çok üzülmüştüm.”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İran'ın nükleer programıyla ilgili takas anlaşmasına ilişkin “Türkiye ve Brezilya'nın
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dünya barışı adına ortaya koyduğu yüksek siyasi yeteneklere karşı kıskançlık üretmek dar bir bakış açısıdır” dedi.
Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz ve kum taşınımı bekleniyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesi yakınlarındaki Güney Kırtepe-7 kuyusunda 28 graviteli petrol bulundu.
TERÖR örgütü PKK'nın şifreli mesajlarını çözen istihbarat birimleri 31 Mayıs gününden itibaren kanlı saldırılara hazırlandığını
belirledi. İçişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı tüm birimleri uyararak, gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.
SUSURLUK kazasında yaşamını yitiren Abdullah Çatlı'nın yakın arkadaşı ve sağ kolu olan Haluk Kırcı, İstanbul Maltepe
Cezaevi'nden tahliye oldu. Anarşinin en hızlı döneminin yaşadığı 1978 yılında Ankara Bahçelievler'de 7 Türkiye İşçi Partili (İP)
öğrencinin telle boğularak öldürülmesi davasından hüküm giyen Haluk Kırcı, 1991 yılında Bursa Cezaevi'nde şartlı olarak ancak
yanlışlıkla tahliye edilmişti.
Toplu konut idaresinin (TOKİ) Ali Sami Yen Stadyumu arsasının gelir paylaşımı yöntemi ile satışı ihalesinin birinci aşamasının
ardından ikinci oturum bugün yapıldı. İhalenin birinci aşamasında 8 firma şartname alırken sadece Aşçıoğlu İnşaat 387 milyon
liralık ve Teknik Yapı 249 milyon 217 bin liralık teklif sunmuştu.
TÜRKÜ dünyasının çınarlarından Ömer Şan, önceki gün hayatını kaybetti.
Türkiye'nin yanı sıra İtalya ve Fransa'nın ev sahipliği yapmak üzere aday olduğu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO
2016) düzenleyecek ülke İsviçre'de yapılan toplantıda belli oldu.
TUNCELİ Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve önümüzdeki salı günü
yapılacak grup toplantısında CHP'ye katılacağını açıkladı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 111 milletvekilinin Anayasa değişikliği paketinin tamamının iptali için yaptığı başvuru
hakkında, “Tamamını iptal etmek gibi birşey söz konusu değil. 4-5 madde ile ilgili görüşülecek” dedi.
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ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerin, yol emniyeti sağlamak için çıkan askeri time uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu, 2'si
asker, 1'i geçici köy korucusu olmak üzere 3 güvenlik görevlisinin şehit olması, 2 askerin de yaralanmasının ardından bir üzücü
haber de Siirt'ten geldi. Pervari ilçesinde terör örgütünün güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu noktaya saldırması sonucu 2 geçici
köy korucusu şehit oldu.
Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiler, Kıbrıs Rum Kesimi engeline takıldı. Güney Kıbrıs'ın, Filistin'e insani yardım götüren
gemilere katılmak üzere KKTC yönünde denize açılmayı amaçlayan ve yabancı parlamenterlerin de dahil olduğu aktivistleri
taşıyan teknelerin ayrılmasına izin vermemesi üzerine, filonun Gazze açıklarına varış tarihinin 1 gün sarkabileceği öğrenildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Anayasa değişiklik paketi için "4-5 madde
değerlendirilecek, paketin esasına girip girmemeye kurul karar verecek" açıklamasına tepki gösterdi. Bozdağ, "İhsası rey'de
bulunmuş, suç işlemiştir" dedi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarıyı yakalayamayacağını
savunarak, “Soyadı Kılıçdar bir kere... Soyadında darlık var. Yapamayacak, yürütemeyecek göreceksiniz” dedi.
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Zonguldak'da 30 madencinin can verdiği grizu faciasıyla ilgili bir
yerel televizyonda tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Henüz 2 madencinin cesedine ulaşılamazken, ölüm
ocağından çıkarılan 28 cesetten 19- 20'sinde yanık ve ezilme olmadığını kaydeden Bakan Dinçer, “Güzel öldüler. O
konuda ben acı çekmediklerini ve fizik olarak da güzel öldüklerini buradan rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.
Türkiye'nin doğu bölgeleri ile Trakya ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek
yağışların, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu arada, Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2
ila 4 derece artacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Gürsel Tekin, görüşmeden sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Bugün açıklanan MYK listesinde isminin yer almamasıyla ilgili olarak, “Takdir Genel Başkanımızındır,” diyen Tekin, kimseye
kırgın olmadığını söyledi ve “Sayın Genel Başkanım, benim İstanbul'a gitmemi önerdi, ben de İstanbul'a gidiyorum,” diye ekledi.
KAPADOKYA bölgesinde ilk Hıristiyanlar'ın daha güvenli bir ortamda yaşamak amacıyla yumuşak tüf kayalara oyduğu yeraltı
kent yerleşimlerine sahip Nevşehir merkeze bağlı Kaymaklı Beldesi'nde, dere ıslah çalışmaları sırasında tarihi mezarlar ortaya
çıkartıldı. S. 5 ve 6'ncı yüzyıllara ait olduğu belirlenen mezarların içerisinden çıkan değerli bazı eşyalar Nevşehir Müze
Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Nevşehir'in en fazla turist çeken merkezlerinden biri olan Kaymaklı Beldesi'nde sık sık meydana gelen su baskınlarının önünü
kesmek amacıyla DSİ Kayseri 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından dere ıslah çalışmaları başlatıldı. İşi üstlenen müteahhit Şakir
Derer ve ekibi, Kaymaklı Beldesi'nin Bekirağa Mahallesi'nde, Özlüce Köyü yolu üzerinde bulunan derede ıslah çalışmaları
yapıldığı sırada, iş makinesinin kepçesi tarihi bir mezarı ortaya çıkardı. Çalışmalar bunun üzerine durduruldu. Mezarın içinde,
kemik parçalarının yanı sıra bronz bilezik, saç iğneleri ve gümüş yüzüklerle birlikte bir avuç dolusu cam boncuk bulundu. Eserler
Nevşehir Müzesi yetkililerine teslim edildi. Müze Müdürü arkeolog Ertuğrul Murat Gülyaz, tarihi mezarların içerisinde bulunan
eserlerin M.S. 5 ve 6'ncı yüzyıllara ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sırasında bölgede başka tarihi mezarların da
bulunduğu belirlendi. Ortaya çıkan mezar kalıntılarının Kaymaklı yeraltı kentinde yaşamlarını sürdüren insanlara ait olabileceği
tahmin edilirken, Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmalarla o dönemde
bölgede yaşayan insanların sosyal, ekonomik ve kültürel değerleri ile de ilgili önemli bilgilere ulaşılması bekleniyor.
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ŞIRNAK'ta teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Er Muhammet Özbek, memleketi Denizli'de düzenlenen
askeri törenin ardından alkışlar ve çiçeklerle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ülkücü bir grup, Ak Partili gibi
davrandığını öne sürdükleri Vali Yavuz Erkmen'e tepki gösterdi ve sloganlarla istifaya davet etti. Başbakan Erdoğan aleyhine de
sloganların atıldığı cenazede, protokol üyelerine pet şişe fırlatıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında silahlı çatışma çıktığı bildirildi. Çatışmada 1
korucu yaralandı.
ŞIRNAK'ta dağlık arazide PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 48'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli
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Piyade Uzman Çavuş Doğan Balduk'un İzmir'deki evine ateş düştü. Henüz 2 yıllık evli olan Balduk'un Diyarbakırlı olan annesi
Methiye Balduk ile babası Nurettin Balduk terör örgütü PKK'ya lanet yağdırdı.
İngiliz The Sunday Times gazetesinden müthiş iddia. Gazete, İsrail'in nükleer füze yüklü üç adet denizaltısını Körfez'de İran kıyı
şeridi yakınına konuşlandırdığını yazdı.
ÇORUM'un Ferhatlı Köyü'nde yapılan ‘Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Şenliği'ne katılmak üzere kente gelen CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, “Haramilerin iktidarını alaşağı edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın İstanbul'daki villalarından
söz ederken de bunların medyaya açılmasını istedi.
İsrail, "Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında Gazze'ye doğru seyreden ve önderliğini Türk Mavi
Marmara'nın yaptığı gemilere askeri bir operasyon düzenledi. İsrail ordusu, operasyonda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini
açıklarken, bazı kaynaklara göre ölü sayısı 16. Operasyonda çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail'in abluka altında
tuttuğu Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesi taşıyan uluslararası filo, Kıbrıs açıklarında buluştuktan sonra Gazze'ye doğru
yola çıktı. Güney Kıbrıs'ın engellemelerine rağmen bugün altıncı gemi de buluşma noktasına ulaşmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünde uzun süre görev yapan emniyet müdürü Sare Akgün hayatını kaybetti.
İkinci Dünya Savaşı'nı başlatarak dünyayı kana bulayan Nazi Almanyası'nın diktatörü Adolf Hitler'le ilgili şok bir iddia ortaya
atıldı. Alman profesör Gerhard Roth, Hitler'in babasının dedesi olduğu iddiasını ortaya attı. Alman haber dergisi Stern'e ropörtaj
veren profesör Roth, Hitler'in psikopat olmasında kendi ailesindeki çarpık ilişkilerin etkisi görülüyordu. Hitler ömrü boyunca
ailesindeki bu çarpık ilişkileri örtbas etmeye çalıştı. Hitler'in biyografisini kaleme alan Ian Kershaw ise, Alman profesör Gerhard
Roth'un ortaya attığı iddiaları ilk defa duyduğunu söyledi. Kershaw, "Bu iddiayı ilk defa duyuyorum. Ancak baba tarafı ve
özelliklele de büyükbabasının esrarengiz bir hayatı olduğu biliniyor" dedi.
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İskenderun Deniz İkmal Komutanlığı'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 asker şehit oldu 7 asker yaralandı. Saldırının
ardından hastaneye kaldırılan askerlerin sırtlarından vurulduğu görüldü. Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.
Binlerce Hataylı kendi çocuklarıymış gibi şehitlerini gözyaşları arasında el sallayarak uğurladı.
Tunceli'de kent merkezini koruyan Özel Harekat Polis noktasına bir grup PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş
açması üzerine çatışma çıktı. Alınan ilk bilgilere göre devam eden çatışmada 1 polis memuru yaralandı.
Bugün 04.30'da, uluslararası kara sularındayken İsrail askerlerinin baskınıyla kana bulanan Mavi Marmara yolcu gemisi, 15
saattir kayıptı. İsrail Ordusu, tüm iletişimi özel yöntemlerle kestiğinden ne gemiden dünyaya ne de dünyanın herhangi bir
noktasından gemiye ulaşıldı. İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısını protesto etmek amacıyla İsrail
Başkonsolosluğu önünden yürüyüşe başlayan binlerce kişi Taksim'e ulaştı. Taksim Meydanı'ndan onbinlerce kişi toplanarak,
İsrail'in yardım gemilerine saldırını protesto ediyor. İsrail'de bulunan ve hem bugün hem de 2 Haziran'da İsrail Genç Milli Takımı
ile iki özel müsabaka oynayacak olan U18 Milli Takımımız, İsrail Ordusu'nun Gazze'ye binlerce ton insani yardım taşıyan gemi
konvoyuna yaptığı saldırı nedeniyle geri çağrıldı. İsrail polisi, Gazze'ye yardım taşıyan gemide bulunan yardım gönüllülerinden
16'sının cezaevine gönderildiğini bildirdi. İsrail, bugün sabaha karşı Gazze'ye yardım malzemeleri götüren gemi konvoyuna
saldırdı. Resmi rakamlara göre 10 kişinin öldüğü, ancak İsrail televizyonlarına göre 19 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan
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sonra baş döndürücü gelişmeler yaşandı. İsrail ordusunun Gazze'ye giden yardım gemilerine düzenlediği operasyon neticesinde
15 Türk'ün yaralandığı, 9 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan filoya yaptığı saldırıyla ilgili Şili Havaalanı'nda yaptığı
açıklamalarda ''Bu saldırı bir devlet terörüdür'' dedi ve ekledi: İnsanlık dışı devlet terörü karşısında sessiz ve tepkisiz
kalmayacağımızın bilinmesi gerekmektedir.
İsrail'in kanlı operasyonunun ardından BM Güvenlik Konseyi'nin acil olarak gerçekleştirdiği oturumda konuşan Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, "Canlı yayında barbarlık gösterisi izledik" dedi. İsrail'in elini kana buladığını söyleyen Davutoğlu, bu
operasyonun hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini ifade etti.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yardım gemilerine düzenlenen operasyonda meydana gelen can kayıplarından dolayı
üzüntü duyduklarını belirtirken, Gazze'ye uygulanan ablukanın süreceğini söyledi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İsrail'in askeri güç kullanılmasını vahim ve kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Başbuğ, "Bu müdahale ortaya çok ciddi sonuçlar çıkarmıştır" dedi.
İş dünyası, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırmasına sert tepki gösterdi.
Başbakan Vekili Bülent Arınç, İsrail'in yardım gemilerine düzenlediği operasyon ve İskenderun'daki terör saldırısıyla ilgili
açıklama yaptı. Arınç, İskenderun'daki şehit asker sayısının 7'ye yükseldiğini, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yaptığı
saldırının ise cevapsız kalmayacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da saldırının açıkça bir korsanlık olduğunu ve İsrail'in hesap vermesi gerektiğini belirtti.
Beyaz Saray, yardım gemilerine düzenlenen saldırı nedeniyle ABD Başkanı Barack Obama'nın İsrail Başbakanı Benjamin
Netanyahu ile telefonda bir görüşme yaptığını açıkladı.
İsrail Gazze'ye yardım götüren gemilere sabaha karşı operasyon düzenledi. İsrail ordusu operasyonda en az 10 kişinin öldüğünü
belirtirken, televizyon kanalları 16 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. İşte dünya basınındaki ilk tepkiler.
DER SPIEGEL: Gazze yardım konvoyuna İsrail'den kanlı saldırı: Gazze'ye yardım götüren gemi konvoyuna İsrail komandaları
sabaha karşı saldırdı. Televizyonların verdiği haberlere göre askeri operasyonda 16 kişi öldü. Türkiye İsrail'in operasyonunu
kınarken, İsrailli bir bakan, "ölenler için üzgünüz" açıklaması yaptı.
BBC: İsrail, Gazze'ye yardım götüren gemi konvoyuna operasyon düzenledi. Saldırıda en az 2 kişi öldü. İsrail güçleri, 600
kişiyle birlikte yola çıkan gemileri sabaha doğru bastı.
CNN International: İsrail ordusu, Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan Türk gemisine operasyon düzenledi. Sabaha karşı saat
04.30'da askeri helikopterlerle gelen İsrail komandoları, yardım malzemesi taşıyan Türk gemisine indi. CNN'de yer alan habere
göre, gemide bulunan bir kişi Twitter'e şunları yazdı: Askeri helikopterlerden atlayan İsrail komandoları Türk gemisine indikten
hemen sonra silahsız sivillere ateş etmeye başladı" dedi.
EL CEZİRE: Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak amacıyla bölgeye yardım malzemesi götüren gemilere İsrail güçleri saldırdı.
İsrail ordu radyosu, Pazartesi sabah erken saatlerde yapılan operasyonda 16 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını
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açıkladı. Yardım taşıyan gemilere Gazze'ye 65 kilometre mesafede uluslararası sularda müdahale edildi.
DIE WELT: İsrail komandoları yardım konvoyuna askeri müdahalede bulundu. İsrail ordusu, Filistine yardım malzemesi götüren
ve içinde yüzlerce kişinin bulunduğu bir gemiye askeri operasyon düzenledi. Olay sonrası ölü ve yaralılar var.
THE NEW YORK TIMES: Haber ajansları İsrail ordusunun Gazze'ye binlerce ton yardım taşıyan bir konvoya saldırması sonucu
en az 14 kişini öldüğünü ve 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Yardım konvoyundaki aktivistlere göre, Pazar gece yarasından kısa bir zaman sonra İsrail savaş gemileri uluslararası sularda
seyreden yardım gemilerinin yolunu kesti. Bir İsrail televizyonu 10 kişini öldüğünü belirtirken, İsrail ordu radyosu ise 3 İsrail
komandosunun hafif yaralandığını açıkladı. Challenger-1 gemisinde bulunan Özgür Gazze Hareketi temsilcisi Huwaida Arraf,
telefonla yapılan bağlantıda İsrail askerlerine tamamen silahsız siviller olduklarını söylediklerini ve şiddet kullanmamalarını
istediklerini belirtti.
THE WASHINGTON POST: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak isteyen konvoya komandoların saldırı düzenlemesi
sonucu Filistin'e yardım götüren gemideki en az 10 aktivistin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu açıklamasında, askerlerin
konvoydaki 6 geminin güvertesinde bıçak ve sopalı saldırıya uğradığını belirtti. Açıklamada, bir aktivistin askerlere ait bir silahı
ele geçirdiği ve silahın ateş aldığı belirtildi. Ancak silahın aktivist tarafından mı yoksa yanlışlıkla mı ateşlendiği konusunda bir
açıklama yapılmadı.
SKY TV: İngiliz televizyon kanalı, görgü tanıklarına dayanarak gemidekilerin, İsrailli askerlere bıçak, sopa ve baltalarla
saldırdığını, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıları en ağır şekilde protesto ettiğini aktardı.
Sky ayrıca, saldırının Washington'da ABD Başkanı Barack Obama ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yapılacak
görüşme öncesinde gerçekleştiğine dikkati çekti.
TELEGRAPH: İsrail komandolarının abluka altındaki Filistin yerleşimi Gazze'ye yardım götüre bir filoya saldırması sonucu
yaklaşık 16 kişi hayatını kaybetti. Gemilerin güvertelerine helikopterlerden sarkıttıkları iplerle çıkarma yapan İsrail askerleri ile
aktivistler arasında kavga çıktı. Yardım konvoyu sözcülerinden Greta Berlin, kendisine 10 kişinin öldüğü, onlarca insanın da
yaralandığının söylendiğini belirtti. Berlin İsrail askerleri "silahsız sivillere" saldırmakla suçladı. Bir İsrail radyo istasyonu ise
devam eden operasyonda 14 ile 16 arasında ölü olduğunu söyledi ve saldırının kendilerini amaçlarından alıkoyamayacağını
belirtti.
ABC: Bir İsrail ordu sözcüsü, "gemilere binen askerlerin silah kullanımını da içeren şiddetle karşılaştığı ve bunun İsrail
askerlerini güç kullanmaya zorladığını" belirtti.
MSNBC: İsrail televizyonu ve "eylemci grubunun bir avukatına" dayanılarak verilen bilgilere göre, İsrail donanma komandoları
kuşatma altındaki Gazze'ye yardım ve Filistin yanlısı eylemcileri taşıyan 6 gemiden en az birine saldırdı.
EL PAİS: Gemilere saldırı çok kötü düzenlendi. Kendilerini belki sadece bıçak ve sopalarla savunan siviller ile eşit olmayan bir
çatışma yaşandı. Daha önce yapılan uyarılar bir bahane olamaz. İsrailli askeri kaynaklar dediği gibi gemilerde bir iki tabanca
olsa bile bu bir bahane değil. İsrail her şeyi kötü yaptı. Netanyahu hükümeti, uçurumdan sarktı.
1

Haziran

2010

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere bölgesindeki askeri birliğe terör örgütü PKK üyelerince taciz ateşi açılması sonucu
ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu akşam görüşeceği ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan, "Washington'un, İsrail'in
eylemlerini açıkça kınamasını" isteyeceğini söyledi. Davutoğlu ayrıca, Ankara'nın, ABD'nin şu ana kadarki tepkisinden hayal
kırıklığına uğradığını belirtirken, İsrail baskını için "Türkiye'nin 11 Eylül'ü" benzetmesi yaptı.
Mısır yardımlar için geçici olarak Gazze sınırını açacağını duyururken, NATO bugün yaptığı olağanüstü toplantı sonrası
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uluslararası soruşturma açılmasını, siviller ve gemilerin serbest bırakılmasını istedi.
Gazze'ye yardım götüren gemilere İsrail ordusu tarafından baskında hayatını kaybedenlerin kimliğiyle ilgili detaylar ortaya
çıkmaya başladı.
Dünyanın sonu nedir? Dünyanın sonu bir annenin kendi evladını elleriyle toprağa verdiği andır. Bugün Türkiye'nin 6 köşesinde 6
anne dünyanın sonunu yaşıyor. Dün İskenderun'da roketatarlarla yapılan saldırıda oğullarını şehit veren 6 acılı anne, o
şehitlerin babaları, kız kardeşleri, ağabeyleri, ablaları, akrabaları, komşuları canlarından bir parça koparırcasına yavrularıyla
vedalaştı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasından önce, CHP'ye
katılan bağımsız milletvekilleri Kamer Genç ve Emrehan Halıcı'ya rozetlerini taktı. Eski genel başkan Deniz Baykal da grup
toplantısına katılarak Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledi. Toplantının ardından gazeteciler İsrail ve PKK saldırısına ilişkin
sorular yöneltmesi üzerine Baykal, ‘Şimdi içeride Genel Başkan konuştu. Benim bir şey söylemem olmaz' karşılığını verdi.
İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren filodaki 368 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdı. Tutuklular arasında Türkiye-İsrail
arasında krizine neden olan "Ayrılık" dizisinin fikir babası Hakan Albayrak da bulunuyor.
KENTİN GİRİŞİNDE KISTIRILAN TERÖRİSTLERİ KOBRA HELİKTERLERİ BÖYLE ATEŞ YAĞMURUNA TUTTU. Tunceli'de kent
merkezini koruyan Özel Harekat Polis noktasına bir grup PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlar ateş açması üzerine
çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Tunceli'nin merkeze bağlı Batman Köyü yakınlarında bulunan ve kent
merkezini koruyan K-4 adı verilen Özel Harekat Polis noktasına bu akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun
namlulu silahlarla ateş açılarak saldırı düzenlendi. Noktadaki görevlilerinde karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 polis memuru
yaralandı. Bölgeye Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan Sikorsky helikopterle jandarma komandolar sevkedildi. Çatışma
sürerken, silah sesleri kent merkezin de duyuldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'daki PKK saldırısı ve İsrail'in yardım gemilerine saldırısıyla ilgili açıklamalarda
bulundu. Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı dünyada 25 yabancı televizyon kanalı canlı yayınladı. Türkiye'de 17 televizyon kanalı
canlı yayın yaptı. Bu tarihi grup toplantısında Başbakan Erdoğan'ın konuşmaları, grup toplantı salonuna ilk kez kurulan
tercüman kabinlerindeki tercümanlar aracılığıyla İngilizce ve Arapça'ya çevrildi.
İsrail Hükümeti Mavi Marmara gemisinin de bulunduğu konvoya düzenlediği saldırada gözaltına aldığı aralarında 368 Türk
vatandaşının da bulunduğu 680 kişiyi serbest bırakma kararı aldı.
İsrail ordu sözcüsü Gazze'ye gitmekte olan yardım filosundan ele geçirilen malzemelerin bir kısmının bölgeye gönderilmekte
olduğunu duyurdu.
ABD Dışişleri Bakak-nı Hillary Clinton, bütün taraflara İsrail'in Gazze'ye giden filoya düzenlediği baskına verdikleri tepkilerde
dikkatli olmalarını tavsiye etti.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışın
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ardından oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı, vatandaşları uyardı.
2

Haziran

2010

Hakkari Çukurca'da dün akşam saatlerinde askeri birliğe yapılan taciz ateşi sonucu yaralalanan 4 askerden biri şehit oldu.
İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlediği kanlı operasyon dünya genelinde gerçekleştirilen gösterilerle protesto
ediliyor. İsrail karşıtı gösterilerde çok sayıda Türk bayrağı göze çarparken, New York'taki protestolara "Hasetik" olarak bilinen
Yahudilerin de katılması dikkat çekti.
İsrail, Gazze'ye yardım filosuna düzenlediği baskında gözaltına aldığı yolcuların hepsinin gün sonuna kadar sınır dışı edilmiş
olacağını açıkladı. Serbest bırakılan yolcuların uçaklara bindirilme işlemi sürerken, İsrail cezaevi yetkilisi gözaltında tutulan tüm
aktivistlerin şu an itibarıyla serbest bırakıldığını belirtti.
TBMM'de deklarasyon krizi çözüldü. İsrail'i kınama deklarasyonu üzerinde anlaşayamayan partiler uzlaştı. Deklarasyonda
hükümete dair beklentilere AK Parti itiraz etmişti. Ancak AK Parti'nin de deklarasyona imza attığı açıklandı.
Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısıyla ilgili olarak uluslararası soruşturma başlatılmasını reddeden İsrail, kendilerinin
yürüteceği bir soruşturmaya yabancı gözlemcilerin katılmasını önerdi. İsrail, açılacak soruşturmada son Güney Kore-Kuzey Kore
geriliminde izlenen metodun uygulanmasını istiyor.
Yüksekova- Şemdinli Karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktası yakınlarında patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere
göre 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ankara'da yarın yapılacak TİM Genel Kurulu birçok ilke imza atacak. İsrail'in tüm dünyayı ayağa kaldıran kanlı baskını sonrası
Meclis'te bir araya gelemeyen 3 siyasi lider yarın TİM Genel Kurulu'nda buluşacaklar. Aynı zamanda Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk kez karşılaşmalarına vesile olacak Genel Kurul'da yaşanacak diyaloglar şimdiden merak
konusu.
İsrail'in Gazze'ye yardım konvoyuna düzenlediği kanlı operasyonun ardından yaralanan iki kişiyi taşıyan Sağlık Bakanlığı'nın
ambulans uçağı Ankara'ya indi.

3

Haziran
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İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilerde gözaltına alınan eylemcileri serbest bırakma kararının ardından sınır dışı edilen
eylemcilerden Kuveytli Ali Buhamd, korkunç bir iddia ortaya attı ve ''Yaralı bir Türk'ü başına ateş açıp öldüren bir İsrail askeri
gördüm'' dedi. İsrail'in baskınında hayatını kaybeden 9 Türk'ün cenazesi yurda getirildi. Hayatını kaybedenler arasında 19
yaşındaki Furkan Doğan da var. Furkan'ın kafasına 4, göğsüne ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi. Adli Tıp'ın raporu, Kuveytli
görgü tanığının anlattıklarını teyit ediyor.
İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye yönelik saldırısında ölenlerin tümü Türk vatandaşıydı. Ancak, saldırıya yönelik en
büyük tepki çok uzaklardan, sürpriz bir yerden geldi; Nikaragua'dan. Nikaragua hükümeti, yaptığı bir açıklamayla, “İsrail'le tüm
diplomatik ilişkilerini resmen kestiğini” bildirdi.
HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde görev yapan Anadolu Episkoposluğu ve Havarisel Vekilli Luigi Padovese, bugün evinde uğradığı
bıçaklı saldırıda öldü. Episkopos Padovese'yi öldüren kişinin 4.5 yıldır şoförlüğünü yapan Murat A. olduğu belirlendi. Murat A.
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suç aletiyle birlikte yakalandı. Bu arada Vatikan'dan resmi açıklama geldi: "Çok kaygılandık."
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye ablukayı yumuşatma formülünü gündemine aldığı bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Adagül, Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan
gemilerde bulunan yardım gönüllülerinin talepleri üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İsrail'in kendi tarihi bir hata yaptığını ve bu hatayı yaptığı için çok pişman olacağını söyledi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'na doğru yürümek isteyen grup ile yaşanan arbedede Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır yaralandı.
İZMİR'de A.S. adlı kadının, eşiyle cinsel ilişkiye giren kadına karşı açtığı davada son noktayı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
koydu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, evli erkekle birlikte olan kadının, mağdur olan kadına tazminat ödenmesi yönünde karar
verdi. Yerel mahkemede tekrar görülecek davada mağdur olan A.S.'ye ne kadar tazminat ödeneceğine karar verilecek.
Osmanlı Donanması'na ait Ertuğrul firkateyninin batması sonucu şehit olan 600'e yakın denizci Japonya'da anıldı. Türk basını
törene pek fazla ilgi göstermedi ancak Japon prensesi Ertuğrul şehitlerini anmak için hazır bulundu.
HAKKARİ'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracına roketatarlı saldırı düzenlendi. Arçta bulunan 2 polisin
yaralandığı olaydan sonra güvenlik önlemleri arttırılırken bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye insani yardım taşıyan ‘Mavi Marmara' Gemisi'ne İsrail'in yaptığı saldırı sonucunda
yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
4

Haziran

2010

Türkiye'nin Washington büyükelçisi Namık Tan İsrail, Gazze'ye giden yardım gemilerine düzenlenen kanlı baskın için özür
dilemezse, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri koparmak zorunda kalabileceği uyarısını yaptı.
Euro 15 dakika önce dünya piyasalarının “psikolojik sınır" dediği değeri de kaybetti. Uzun yıllar dolara karşı yükselen Euro, az
önce 1.20'nin altına indi. Euro'nun Dolar'a karşı 1.20 seviyesi "psikolojik sınır"dı. 1.20'yi kırması Avrupa para biriminin ve
Avrupa ekonomisinin çökme noktasına geldiği yorumlarına neden oldu. Şimdi beklenti 1.15'i kırarsa 1 Euro 1 Dolar seviyesi
şeklinde.
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının (TİB) kararıyla Google'a ait bazı IP'lere (Internet Protocol Address), “hukuksal
nedenlerden dolayı” erişim engellendi. Bu IP'lerin engellenmesiyle birlikte ise yasaklı olan YouTube'a dolaylı yoldan girmek iyice
zorlaşırken, YouTube ile aynı IP'yi kullanan diğer Google siteleri de bu engelleme kararından nasibini aldı. BTK ise yaptığı son
açıklamada, Google'ın IP'leri üzerinde herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığını ve olayın sadece YouTube'un IP'lerinin
güncellenmesinden ibaret olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de bu konuda yaptığı açıklamada şu sözleri dile
getirdi: “Ben Türkiye'nin Youtube'u yasaklayan, Google'a erişilemeyen ülke kategorisinde gözükmesini istemem”.
Fethullah Gülen, Wall Street Journal Gazetesi'ne verdiği demeçte İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere baskın yapmasıyla
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ilgili olarak ''İsrail'den izin alınmalıydı'' şeklinde demeç verdi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı
Bülent Yıldırım, Gülen'in açıklamalarına yanıt verdi: Üzüldük. Açıklamayı keşke bizimle görüşerek yapsaydı...
Başbakan Erdoğan, Konya'da katıldığı törende yaptığı konuşmada İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. ''19 yaşındaki
Furkan'ı vahşice öldürdünüz'' diyen Erdoğan, Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını söyledi ve İsrail'e İngilizce seslendi: You shall
not kill (Öldürmeyeceksin)....
Tarihinde ilk kez bir papa ağırlayan Kıbrıs Rum kesiminde Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, Katolik dünyasının
ruhani lideri 16'ıncı Benediktus'a, "Türkiye'nin önce işgal ettiği ada topraklarını ilhak etmeyi, daha sonra da Ada'nın tamamını
ele geçirmeyi planladığını" söyledi.
PKK'yla mücadelede Ankara'nın en büyük sıkıntısı, Kuzey Irak'ta üslenen teröristlerin Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmaları.Bu
rahatsızlık, Ankara'yı ziyaret eden Kuzey Irak'taki Kürt yerel yönetiminin lideri Mesut Barzani'ye de iletildi. Barzani, bu konuda
adım atmak konusunda Türk yetkililere kesin ve net yanıt vermekten kaçınırken, bugün ORSAM'da yaptığı konuşmada ilginç
ifadelerde bulundu. Barzani, ORSAM'da yaptığı konuşmada, Irak'ın Türkiye dışındaki diğer komşularıyla ilişkilerini anlatırken,
Türkiye sınırından terörist geçişleri konusunda şu ifadeleri kullandı; “Irak'taki Baas rejiminin sona ermesinin ardından bölgedeki
durumu çok yakından takip ediyoruz. Ve size şunu söylemek isterim ki, Türkiye'den Irak'a giren bir tek teröriste bile
rastlamadık. Bu da Türkiye'nin Irak'ın güvenliğine ve istikrarına verdiği önemi gösteriyor. Bu durum hem Irak, hem de Irak
Kürdistanı halkı tarafından çok takdir ediliyor. Çünkü Türkiye, teröristleri ne destekliyor, ne de Türkiye üzerinden Irak'a
girmelerine göz yumuyor. “
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesindeki özel kömür ocağında, fayton tabir edilen vagonun devrilmesi sonucu 12
işçi yaralandı.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa, İskenderun İlçesi'nde görev yapan Anadolu Episkoposluğu ve Havarisel Vekilli Luigi
Padovese'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, "derin üzüntü duyduğunu" ifade ederken, bunun "siyasi veya dini bir olay olmadığını"
söyledi.
İbrahim Şahin'de ele geçirildiği iddia edilen suikast, tedhiş planları ve Gölbaşı'nda bulunan mühimmatla ilgili kroki üzeride Adli
Tıp Kurumu'nun yaptığı inceleme sonucunda, bu belgelerin Şahin'in el ürünü olmadığını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesinin, anayasa değişikliği konusunda esasa dair denetim
yapamayacağını ve bu yönde yetkisinin de bulunmadığını belirterek, “Şekil şartları Anayasa'ya uygun olduğu için davanın reddi
yönünde karar çıkacağını ümit ediyorum” dedi.
5
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ESKİŞEHİR'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında bariyerlere çarpıp takla atan minibüste 3 kişi yaşamını kaybetti, bir kişi yaralandı.
TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ELLERİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA GELDİLER.!! İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren filoya yönelik
saldırısı sonucu 9 kişinin ölümü uluslararası toplumda tepki toplamaya devam ediyor. Aralarında Ortodoks Yahudiler, CodePink
adlı kadın örgütü, Adalet ve Barış İçin Hristiyanlar (Christians for Justice and Peace) ve YesMEP gibi barış yanlısı örgütlere üye
çok sayıda kişinin bulunduğu grup, İsrail saldırısını protesto etmek ve Türkiye'ye başsağlığı dilemek için Washington
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Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Yüzlerce öğrenci sınavda ter dökerken, öğrencilerin velileri de okul bahçelerinde heyecanla çocuklarını beklediler. Sınavın
ardından öğrencilerin soru ve cevapları öğrenebileceği internet adresleri de açıklandı. SBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye
saatiyle 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başladı. Sınav öncesi öğrenciler oldukça heyecanlıydı. Velileriyle birlikte sınava
girecekleri okulara gelen öğrenciler, 09.30'dan itibaren sınıflara alındı. Saat 12 itibarı ile sınav sona ererken öğrenciler
sınav salonlarından ayrıldılar.
Saadet Partisi öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldırısını kınamak için İstanbul'da düzenlenen
“Sustukça Ölüyoruz-İsrail Vahşetine İsyan Mitingi” başladı.
Bingöl Havaalanının temel atma törenine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Bingöl Milletvekilleri
Yusuf Coşkun ve Kazım Ataoğlu ile çok sayıda bürokrat katıldı.
6 Mayıs'ta internete CHP'nin o zamanki genel başkanı Deniz Baykal ve Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen
bir görüntü kaydı düştü. CHP'yi sarsan kaset depremi sonrası Baykal istifa etti. Genel başkanlık koltuğuna kimin oturacağı
tartışılırken CHP'de bir isim öne çıktı: Baykal'ın 53 yıllık arkadaşı, 10 yıllık genel sekreteri, partinin ikinci adamı Önder Sav...
Kaset iddialarıyla yara alan siyaset yoldaşı Baykal'ın CHP'ye artık katkısının olmayacağına ilişkin cesur bir karar alan Sav, 2-3
kez ‘aday değilim' açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu iki günde örgütün de adayına dönüştürdü.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına, Kastamonu Emniyet Müdürü Ömer Altıparmak atandı.
İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan gemilere düzenlediği kanlı baskının araştırılması için BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun
nezaretinde bir komisyon kurulacağı bildirildi.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bugün Gazze'ye giden İrlanda gemisinin olaysız bir şekilde durdurulmasını överken, Mavi
Marmara'yı kastederek, "Barışçıl aktivistlerin gemisiyle, şiddetten ve terörden yana olan aşırı Türk grup tarafından organize
edilen nefret gemisi arasındaki farkı gördük" dedi.
Türk yatçılığının piri olarak adlandırılan Prof. Dr. Süleyman Dırvana, Marmaris Bozburun'da bugün 95 yaşında vefat etti.
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Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe merkezinin girişinde bulunan polis noktasında, bugün akşam saatlerinde, bölücü teröristler
tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Dün saat 20.30 sıralarında, ilçe yakınında bulunan Kato dağından geldikleri tahmin
edilen bir grup terörist, önce ilçe girişinde bulunan polis noktasına roketle saldırdı.Polislerin de karşılık vermesi üzerine
teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmada 1 terörist öldürüldü.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye olarak İsrail'in Gazze'ye giden yardım filosuna yaptığı saldırının peşini
bırakmayacaklarını ve bunu araştırmak üzere kurululacak bağımsız komisyona her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz'in de
bulunduğu avukatlar Ali Hadi Emre, Tülay Bekar ve Kutbettin Kaya, önceki gece, savcı Zekeriya Öz tarafından sorgulandıktan
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sonra tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 4 avukat, “Yargılamayı etkileme”
suçundan tutuklandı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan emekli Albay Canfer Balçık ve Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı
Hüseyin Yıldırım, adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı. İkinci Ergenekon davasının İstanbul 13'üncü Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülen 70'inci duruşmasında da Astsubay Ali Oktay Şahbaz tahliye edildi.
İsrail'in etkili gazetelerinden Jerusalem Post, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ın elinde uzun süredir esir olan asker
Gilat Şalit'in serbest bırakılması için yardım etmek istediğini öne sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de güven içinde yaşanıyorsa şehitlerin bunun anahtarı olduğunu belirterek, “Biz
bunu biliyoruz ona saygı da gösteriyoruz ama açılım politikalarıyla Türkiye'yi ayrışma sürecine sokan o politikaları da
lanetliyoruz” dedi.
Lapseki'nin ardından Çanakkale merkeze bağlı Kepez Beldesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağanak
yağmur altında halka seslendi. Bir gazetecinin, “Son süreçte hükümetin de o gemideki can kayıpları nedeniyle sorumlu
olduğunu yazanlar, söyleyenler var ve bunlar İsrail yanlısı gibi lanse ediliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz” sorusuna
Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi:
“Hükümet bu konuda daha açık, net bir tutum takınmış değil. Bu gemiler Türkiye'ye geldi mi, gelmedi mi. Gümrükte hangi tür
işlemler yapıldı. Bazı çevreler, AKP milletvekillerinin de bu gemilere bineceğini ama son anda vazgeçtiklerini söylüyorlar. Bütün
bunları bilmiyoruz. Sayın başbakan bu konuda kamuoyunu aydınlatmalı. Bunu bekliyoruz. Salı günkü konuşmada yine bu
ayrıntıları sayın başbakana soracağız. Bizim bilmediğimiz, İsrail ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında kriptolar var
mı yok mu? Yazışmalar yapılmış mı, yapılmamış mı? Bunları da Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin açıklamasını bekliyoruz.
Dışişleri Bakanlığı karanlıkta bir nokta bırakmamalıdır. Eğer orada yurttaşlarımızı yitirdiysek AKP hükümetinin riski önceden
görüp önlem alıp almadığını da bilmemiz gerekiyor. O insanları ölüme göndereceksiniz, AKP milletvekilleri binmeyecek. Bu
konularda daha henüz açıklanmayan karanlık noktalar var. Önümüzdeki günlerde gerçekleri hep beraber öğrenmiş olacağız.”
CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra karayoluyla Ankara'ya hareket etti.
İsrail Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, geçen Pazartesi günü "Mavi Marmara" gemisine düzenlenen operasyonda 9 Türk'ün
ölümüyle ilgili olarak İsrail'in Türkiye'den özür dilemeyeceğini söyledi.
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IRAK Devlet Başkanı Celal Talabani'nin liderliğini yaptığı Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB), resmi internet sitesi Türk
savaş uçaklarının bugün PKK'nın Hakurk Kampı'nı bombaladığını duyurdu.
TARIM ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz günlerde ithal ihalesi yapılan 16 bin canlı hayvandan 88'i hafta sonu
Türkiye'ye getirildi. Besiciler, Et Balık Kurumu Sakarya Kombinası'na teslim edilen hayvanları görmeye geldi. İthal hayvanların
yerlilerden daha büyük olduğunu gören üreticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İsrailli komandolar, gizli görev için Suriye'deydi. Bir milyoner'in yatını alarak Suriye sularına giren komandolar, Hizbullah'a silah
sattığından şüphelenilen bir generalin villasının yakınlarına kadar sokuldu. Ardından yat güvertesinde turist kılığına girerek
güneşlendi. Bunun ardından uzun namlulu silahlarla villa bahçesinde yatan generali vurdu ve hızla Suriye'den kaçtı...
Bu çok gizli görevin ardından İsrailli komandolara 'Yardım gemilerini durdurma' talimatı verildi ve komandolar döner dönmez
gemilere operasyon düzenledi... İngiliz Sunday Times gazetesi, İsrail'in geçen hafta “Özgürlük Filosu”na düzenlediği kanlı
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operasyonun detaylarını yayımladı. Gazetenin “Facia Operasyon” başlığıyla verdiği habere göre, İsrail'in “Gökyüzü Rüzgarları
Operasyonu” adlı operasyonu şöyle gelişti:
SURİYELİ GENERALİ ÖLDÜRDÜLER
Barış eylemcilerini taşıma görevi, İsrail'in elit komando birlği Şayetet 13'e verildiğinde birliğin komutanı “Bu nasıl bir görev, bir
yolcu gemisine mi baskın düzenleyeceğiz?” dedi. Komutan, yeni görevlerinin yardım gemilerini durdurmak olduğunu öğrenince
“Neden polisi göndermiyorsunuz? Biz sahil güvenlik değiliz” dedi.
Nitekim birlik, henüz 3 hafta önce çok gizli ve tehlikeli bir görevi başarıyla tamamlamıştı. Bir milyonerin yatını alan komandolar,
karanlıkta Suriye'nin karasularına girerek Hizbullah'a silah sattığından şüphelenilen bir Suriyeli generalin villasının yakınlarına
sokulmuştu. Turist kılığında güvertede güneşlenen komandolar, bahçesinde yatan generali susturuculu tüfekle vurduktan sonra,
ailesi ve korumaları generalin öldüğünü henüz anlamadan uluslararası sulara açılmıştı.
EHUD BARAK CANLI İZLİYORDU
Bu görevin ardından yeni görevlerine bekleyen komandolara, bu kez kendilerini basit bir görevin beklediği, Gazze filosundaki
yolcuların ancak ‘yumuşak direniş' gösterebileceği söylendi. Boya ve elektrik şoku silahlarıyla donatılan komandoların bunlarla
görevi tamamlayacağı tahmin ediliyordu.
Pazar gecesi operasyon başladığında, Savunma Bakanı Ehud Barak, Tel Aviv'deki kontrol odasından her şeyi canlı olarak takip
ediyordu. Barak, Kanada'da bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya da telefonla bilgi veriyordu.
Operasyon başladığında Barak'tan her şeyin yolunda gittiği bilgisini alan Netanyahu, dünya liderlerini arayarak bilgi verdi. Ancak
ne olduysa bundan sonra oldu. Pazartesi sabaha karşı 04.10'da, İsrail donanma komutanı Oramiral Eli Marom silahıyla üç kez
havaya ateş ederek “Gökyüzü Rüzgârları Operasyonu”nu başlattı.
“Normalde operasyon öncesinde gergin oluruz. Ancak bu kez havamızdaydık, konuşup şakalaşıyorduk” diyen komandolar
helikopterden Mavi Marmara gemisine inince beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. İlk inen asker dövülerek bilincini kaybetti.
Sonraki iki asker de dövüldü ve bağlanarak alt güverteye indirildi. Bu sırada askerlerden biri “Savaşçıları mahvediyorlar”
deyince komuta odasındaki bir subay “Kim kimi mahvediyor?” diye sordu. Karşıdan, “Araplar, teröristler, bu insanlar askerlerin
canına okuyor. Bir askeri güverteden attılar” cevabı geldi.
"GERÇEK SİLAH KULLANIYORLAR"
Operasyonu ekrandan izleyen Savunma Bakanı Barak, gemideki komandolardan birinin “Gerçek silah kullanıyorlar. Silah
kullanmak için izin istiyorum” dediğini duyunca, yanında bulunan Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'yi “Bunu hemen bitir”
diye fısıldadı. Barak, askerliği döneminde komutanlığını yaptığı Netanyahu'dan onay almaya gerek duymamıştı. Barak'ın bu
emriyle komandolar sert şekilde müdahale etmeye başladı.
AKILLARA GİLAD ŞALİT GELDİ
Geminin kontrol odasına giren bir asker, kaptandan motoru kapatmasını istedi. Asker, kaptanın bunu reddetmesi üzerine “silahı
boğazına dayadığını” ve bu şekilde gemiyi durdurduğunu söyledi. Geminin kontrolünün ele geçirilmesi üzerine Barak, Başbakan'ı
arayarak “Her şey kontrol altında” dedi. Ancak bir dakika sonra gelen bir haber her şeyin kontrol altında olmadığını

978

gösteriyordu. Üç komando kayıptı. Bu durum, israillilerin aklına 4 yıldır esir tutulan asker Gilad Şalit'i getirse de, bir
yardımcısının “Damarında kan değil buz akıyor” dediği Barak soğukkanlılığını yitirmedi.
Gemide arkadaşlarını arayan komandolar makine dairesini basıp burada birkaç kişiyi öldürdükten sonra, bir boruya zincirlenen
bir arkadaşlarını kurtardı. Diğer iki komandonun da denize atladığı belirlendi. Donanma komutanı Marom, Barak'ı arayarak tüm
askerlerin bulunduğu ve gemideki 9 kişinin öldüğü bilgisini verdi.
İstanbul'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) zirvesi kapsamında Türkiye'nin
Filistin'e süresiz yardım yapmasını öngören bir anlaşma imzalandı. Yapılan temaslarda Filistinli yetkililer ise Türk tarafına adeta
İsrail'den dert yandı.
ABD'nin İsrail'den, Ramallah'ta Türkiye Bayrağı ile gösteri yapan bir Amerikalı kadının gaz bombası yüzünden gözünü kaybettiği
olayın soruşturulmasını istediği bildirildi.
İsrail donanması yedek subaylarından 10'u, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın geçen
hafta Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskının yöntemini eleştirerek, olayın incelenmesi için dışarıdan soruşturma
komisyonu çağrısında bulundu.
Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mavi Marmara'daki iki Türk'ü terörist olarak tanımlamasının "temelsiz" olduğunu
söyledi. Başbakan Erdoğan, "Madem bu insanlar teröristti. Neden serbest bıraktınız?" derken, İsrail için "yalan üretme
makinası" ifadesini kullandı.
Avro Bölgesi maliye bakanları 440 milyar avroluk güvence fonuna onay verdi.
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edilip edilmeyeceğine, yarın
sabah saatlerinde karar verecek.
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Meteoroloji İstanbulluları uyardu... İstanbul'da 2 gündür etkili olan ve bugün bir işçinin hayatını kaybetmesine neden olan
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sağanak yağış gece hafif aralıklarla devam edecek. Ancak yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar kuvvetlenecek.
BOLU'nun Yeniçağa İlçesi yakınlarında aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Hızal ve Prof. Dr. Asuman Efe ile İGDAŞ eski genel müdürü Prof. Dr. Necdet Aral yaşamını
yitirdi.
HARVARD Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiren Can Yeğinsu İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne çıkan ilk Türk avukat
oldu. Yeğinsu iki yıl önce Türk basınında, Harvard mezuniyet konuşması yapan ilk Türk olarak yer almıştı.
Bağımsız milletvekilleri Hüseyin Pazarcı ve Harun Öztürk, CHP'ye katıldı. İki vekile rozetlerini CHP'nin Meclis grup
toplantısında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğlu grup konuşmasında Başbakan Erdoğan'ı
eleştirerek, 'Başbakan, İsrail konusunda lafa gelince esip gürlüyor. Ama toprağa tek bir damla bile düşmüyor.
Verimsiz, kısır bir şey' dedi. Eleştirilerine devam eden Kılıçdaroğlu, 'Biz Kuran'ı defalarca okuduk' diyen
Başbakan'a Hz. Ömer'le cevap verdi: "Hz. Ömer devletin işini yaparken devletin mumunu, kendi işini yaparken
kendi mumunu yakarmış. Biz devlet uçağıyla eşlerimizi Katar'daki düğüne göndermeyiz. Bizim inancımız budur."
Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengül, bir gazetede "Ergenekon'da Aşk Oyunu" başlıklı
haberle ilgili açıklama yaptı.
-Ergenekon soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan avukat Tülay Bekar ile görüşüp görüşmediğinin sorulması
üzerine Başkan Şengül, "Tanırım. Tutuklanan avukatlar buraya gelen avukatlar. Konuşulur...Telefon ederler, bunlar normal
şeyler" diye konuştu.
-HSYK Başkan vekili Kadir Özbek ile görüşmesinin gayet normal olduğunu, Özbek'in kendisinin amiri olduğunu ifade eden
Şengül, ''Tabii giderim, kulis faaliyeti yaptım. Yargıtay için aday oldum ve seçilmedim. Sonra emekli olsam başka bir grubun
işine yarar'' dedi.
-Savcıların tutuklanan Tülay Bekar ile kendisiyle ilgili bölümlerdeki ifadelerde kesin bir dille ‘tespit edilmiştir' demesine de sert
tepki gösteren Şengül, "Böyle saçma sapan şey olur mu? Bunu yapan savcıya sorun. Bunlar hukukla dosyamızla ilgili olmayan
şeyler" yanıtını verdi.
-Başkan Şengül, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ı tanıdığını belirterek,
''HSYK Başkanı ile görüşmem için benim adıma Seyfi Oktay randevu aldı. Oraya gidince direkt görüşemiyorsun. Bir sürü kişi var
orada. Konuyla ilgili bugün Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ile görüştüm, soruşturmayı yürüten savcıların kendisinin muhatabı
olmadığını söyledi'' şeklinde konuştu.
-Şengül'ün diğer çarpıcı açıklamaları şöyle:
Benimle ilgili bir dinleme kararı yokmuş. Bu telefon konuşmalarına benim adım düştüğümde bana bildirilmeliydi. Bu çok ayıp.
Belki benden bir şey bekliyorlardı. Bu yüzden bildirilmedi. Burada her şeyde sıkıntı var. Bu böyle yürümez. Her şey birbirinden
koptu. Bu hukuk böyle gitmez. Güven kalmadı. Biz bu işi böyle yapmadık. Ayıp bir şey. Benim şahsımla ilgili değil ailemle ilgili.
Benim ailem var, yeni torunum oldu. Şimdi git ona anlat, ne anlatacaksınız. Çevremdeki herkese tek tek nasıl anlatabilirim ki.
Hepsi ayıp...
-Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay ile İstanbul'da görüştüm. Oktay'a geldiğinde yemek verdim. Benim bakanımdır. Çok sevdiğim
saydığım bakandır. İstanbul'da geldiğinde yemek verdim ama istihbaratçılar dosyaya not koymuşlar görüştüler diye.
Görüşmelerden biri Ramazan yemeğiydi, diğeri de Yargıtay üyeliği içindi.
-Birileri birilerine savaş açtı. Bu kadar bir mahkemenin üzerine gidilmez. Ne yaparlarsa yapsınlar bir şey alamazlar. Bu saatten

980

sonra hiç olmaz. Bizim eğilme şansımız yok, biz pat diye kırılırız. Çok ağır şeyler de söylerim. Yeri ve zamanı değil. Ayrıca
terbiyem de müsaade etmez. Kurt içimizde aslında dışarıda değil. Aslında böyle yapılarak soruşturma yönlendiriliyor. Basına
servis yapan belli gruplar var.Yargıya bu kadar karışmak hiç kimsenin işine yaramaz. Hiçbir grubun yararına değil. Yarın es kaza
iktidar değişirse bunun hesabını başkaları sorar. Daha kötü sorar. Bu hiç kimseye yaramaz. Kimse bundan kar ummasın."
Birleşmiş Milletler Daimi üyelerinin İran'a yaptırım konusunda anlaştığı iddia edildi.
Mustafa Sarıgül'ün liderliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi, İzmir'den ağır bir yara daha aldı. Bölge Sorumlusu Hüseyin Aslan
ve İl Başkanı Nihat Demirkol'un ardından dokuz ilçe yönetimi daha istifa etti.
İstanbul-Ankara arasındaki Otoyol Nakit Ödemeli Sistem, 1 Temmuzda kaldırılacak. Tüm geçişler, Otomatik Geçiş Sistemi
(OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ile yapılacak.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, BDP teşkilatının güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını durdurması için yaptığı
protesto gösterisine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yapılan basın açıklamasının ardından yaklaşık 100 kişilik bir grup, polise taşla
saldırdı. Gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Anayasa değişikliğinin iptali başvurusunu kabul etti. Paket 5 Temmuz'da şekil yönünden
incelenecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilk tepki Başbakan Yardımcısı Arınç'tan geldi. Arınç, mahkemenin paketi şekil
yönünden inceleyeceğine inandığını söyledi.
İstanbul'da yapılan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde İsrail ve Gazze olaylarına atıf
yapılmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Gül'ün dönem başkanılğı açıklamasında İsrail hariç 21 üye Gazze gemilerine yapılan saldırıyı
şiddetle kınadı.
9
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Viyana'dan Londra'ya giden bir uçağın iniş takımlarında seyahat eden 20 yaşındaki bir Rumen, 1.5 saatlik yolculuğun ardından
Londra'ya ulaşmayı başardı.
Genç adamın Londra Heathrow havaalanında ağır yaralı olarak bulunduğu ve hipotermi durumunda olduğu bildirildi.
Boeing 747 tipi uçağın iniş takımlarının açılmasının ardından piste düştüğü belirtilen Rumen'in polis tarafından tutuklandığı ifade
edildi. İsmi açıklanmayan Rumen, polise verdiği ilk ifadede iş aradığını söyledi.
Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde Ak Parti eski İlçe Başkanı'nın zihinsel engelli kıza tecavüze kalkıştığı iddiaları halkı ayaklandırdı.
Van'ın Erciş İlçesi'nde zabıtadan güvenlik görevlisine kadar 14 kişi, 15 yaşındaki kız öğrenciye tecavüz etmekle suçlanıyor. Olay
yolda bulunan bir 'flash disk'teki görüntülerin emniyet yetkililerine teslim edilmesi üzerine ortaya çıktı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'a yaptırım öngören yeni paketi kabul etti. Oylamada Türkiye ve Brezilya "hayır"
oyu kullanırken, Lübnan çekimser kaldı. Konsey'in kalan 12 üyesi ise "evet" oyu kullandı. İran, alınan yaptırım kararının "işleri
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daha da karmaşık hale getireceğini" belirtirken, uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.
1965 yılında kanunlaşan ancak 1971 yılında yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Yasası değişiyor. Hükümetin hazırladığı
23 maddelik yasa tasarısının ana başlıklarını Devlet Bakanı Hayati Yazıcı açıkladı. Yeni düzenlemeler içerisinde sendikalı
memurlara yılda 4 defa verilecek olan toplu görüşme ikramiyesi dikkat çekiyor.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski RTÜK Başkanı Zahid Akman'ı topa tuttu. Arınç, yurtdışı seyahatleriyle
ilgili 5 yıldızlı otellerde kalınmaması gerektiğini söylediğini belirterek ‘Ne işin var kardeşim Las Vegas'taki toplantıda? O toplantı
Türkiye'yi ne kadar ilgilendiriyor' diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, BM'nin yaptırım kararına sert tepki verdi.
ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye "daha iyi bir yaklaşım" çağrısında bulunarak, statükonun kabul
edilemez olduğunu söyledi ve Filistine 400 milyon dolar yardım sözü verdi.
10
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JANDARMA Genel Komutanlığı'na ait Skorsky tipi helikopter bugün Tokat'ta düştü. İnfilak ederek alev topuna dönen
helikopterde Jandarma Pilot Yarbay Levent Taban, Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç ve Jandarma Kıdemli Üstçavuş Kamil
Tuna şehit oldu.
Oylamaya saatler var: ABD, Dışişleri Bakanı Clinton, bir telefonu kapatıyor, diğerini açıyor. Konu, İran'ın en büyük
şirketlerinden, dünyanın tanıdığı Khatam Al-Anbiya: Clinton'ın teklifi şu: Hem İran'a dördüncü yaptırım paketini uygulatmak,
hem de 7 milyar dolarlık varlığıyla İran'ın en büyük şirketini dünyadan tecrit etmek. Telefonlar sonuç veriyor. Rusya evet diyor.
İran şirketinin varlıkları donduruluyor.
Maliye Bakanlığı, atıl durumda bulunan Antalya ve ilçelerindeki bazı hazine arazilerini açık artırma usulü satışa çıkardı.
MERSİN'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını bahane ederek yasadışı gösteri yapan bölücü terör örgütü PKK
yandaşları, polise molotof kokteylleri ve taşlarla saldırdı. Çevik kuvvet ekipleri, gaz bombası atarak grubu dağıttı.
UŞAK'ın Eşme ilçesi'nde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvasında, maçın bitimine 5 dakika kala
hakemle tartışan 30 yaşındaki Tok-Şahsporlu oyuncu T.T. hakemin boynunu kırdı. T.T. gözaltına alınırken, tedavi altına alınan
Hakem Mehmet Çöllü'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi
Şenhan Bolelli - İspanya'nın güneyindeki Cadiz kenti açıklarında bulunan “Kemal Ka” adlı Türk yük gemisinde meydana gelen ve
bir kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan olayın, gemideki bir patlamadan ya da gaz zehirlenmesinden
kaynaklandığı sanılıyor.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi çıkışında Şemdinli yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasına bir grup PKK'lı terörist tarafından
rekotatarlı saldırı düzenlendi. Ölen yada yaralananın olmadığı saldırıda kısa süreli çatışma meydana geldi. Olay yerine çok
sayıda polis ekipleri takviye edildi.
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İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD, Türkiye'nin BM'deki kritik İran oylamasında ret oyu vermesini "yüzüne atılmış
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bir tokat" olarak görüyor.
Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'nde asker taşıyan sivil plakalı midibüsün geçisi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden yola koydukları
bombayı uzaktan kumandayla patlaması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralananlardan 13'ünün asker, 1'inin de sivil sürücünün
çocuğu olduğu belirtildi. Olayın hemen ardından bölgeye Sikorsky helikopterlerle özel eğitimli komandolar indirildi. Komandolar
kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan Kobra
tipi helikopterler de operasyonlara destek veriyor. Olay yerinde askerler incelemelerini sürdürürken, bölgeye girişlere izin
verilmiyor.
TOKAT'ta dün düşen askeri helikopterde şehit olan Jandarma Pilot Üsteğmen 28 yaşındaki Murat Saraç için memleketi
Afyonkarahisar'da tören düzenlendi. Sağanak yağmura rağmen törene katılan yaklaşık 5 bin kişi, şehidi son yolculuğunda yalnız
bırakmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Birçok konuda
soruları cevaplayan Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ile ilgili bir soruya şu cevabı verdi: Ben dahil kimse vazgeçilmez değildir.
Osmaniye'de Kanlıgeçit Jandarma Komutanlığı'na teröristlerin saldırısı sırasında balkonda başına isabet eden mermiyle
yaralanan jandarma teğmen eşi 22 yaşındaki Pınar Akdağ hastanede yaşamını yitirdi. Pınar Akdağ henüz 40 günlük evliydi ve
20 gün önce de eşinin yanına Osmaniye'ye gelmişti. Genelkurmay da sitesinde hain saldırıyla hayatını kaybeden Pınar Akdağ'la
ilgili duygusal bir açıklama yayınladı.
BURSA ve çevresi Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan, aralarında İP Genel Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 4 avukat serbest
bırakıldı.
Deniz Baykal, CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra ilk kez Ankara dışına çıkarak, parti teşkilatının düzenlediği
bir yemeğe katılmak üzere Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Şanlıurfa - Mardin kara yolunda bir otobüsle otomobilin çarpıştığı kazanın ardından araçlarda yangın çıktı. Otomobilde sıkışan 3
kişi, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.
CHP Milletvekili Kamer Genç dün beyin kanaması geçirdi.
12
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Kırgızistan'da devam eden etnik çatışmada ölü sayısı artmaya devam ederken, binlerce Özbek ülkeden kaçıp canını kurtarmak
için Kırgızistan-Özbekistan sınırına akın etti. Çıkan izdihamda en az beş Özbek hayatını kaybetti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a yaptığı ziyarette alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.
CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP tarihinde en uzun süreli genel sekreterlik yapan bir siyasetçi olmanın onuruna erdiğini
belirterek, “Ben bu görevde vekaleten duruyorum. Bu görevin asli sahibi CHP'lilerdir” dedi.
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Hakkari'de mayın taraması yapan askeri birliğe PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda 1 asker şehir oldu 1 asker
yaralandı. Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda mayına basan 2 asker yaralandı. Van'ın Başkale ve Hakkari'nin Çukurca
ilçelerinde ise, terör örgütü üyelerince yola döşenen mayının patlaması sonucu, 1 uzman erbaş ile 2 asker yaralandı. Öte
yandan Hakkari eski stadyum yakınlarında meydana gelen nedeni henüz belirlenemeyen patlamada 1 kişi yaralandı.
Osmaniye'de perşembe akşamı Kanlıgeçit Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin saldırıda yaşamını yitiren Teğmen Cumhur
Akdağ'ın eşi Pınar Akdağ, memleketi İzmir'de şehit cenazesi gibi düzenlenen askeri törenle son yolcuğuna gözyaşları içinde
uğurlandı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ve Pınar'ın
eşi teğmen Cumhur Akdağ ile beraber saf tuttu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezileri kapsamında Tokat'a geldi. İl girişinde adeta Kılıçdaroğlu izdihamı
yaşandı.Kılıçdaroğlu Tokatlılara "Helal süt emmiş bütün yurttaşları CHP çatışı altına bekliyorum" diye seslendi.
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Ortaklar Köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 32 yaşındaki
Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cihangir Bekiş'in cenazesi memleketi Niğde'nin Bor İlçesi'nde yaklaşık 25 bin kişi
tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin tabutuna kapanan 26 yaşındaki Sebahat Bekiş, “Aşkım seninle gurur duyuyorum”
dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu”nun da aralarında bulunduğu 12 yasayı onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün yayımlanmak üzere Başbakanlığa
gönderdiği kanunlar şöyle:
-5983 sayılı “Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”,
-5984 sayılı “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”,
-5985 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun”,
-5986 sayılı “Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”,
-5987 sayılı “İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun”,
-5988 sayılı “Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun”,
-5989 sayılı “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun”,
-5990 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”,
-5991 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”,
-5992 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet
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Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun”,
-5993 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projelerinde İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”,
-5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde eski stadyum yakınlarında bir patlama maydana geldiği ve ilk belirlemeler göre 1 kişinin
yaralandığı bildirildi
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın gizli şehir yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK/TM)
soruşturması kapsamında aralarında BDP'li belediye başkanları ile kapatılan DTP'nin yöneticilerinin de bulunduğu 103'ü tutuklu
151 kişi hakkında hazırladığı iddianame Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. 151 şüphelinin bazıları hakkında
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının yanı sıra, toplam 5 bin 400 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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Düşün Taşın Derneği'nin İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nda düzenlediği, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve İstanbul Valisi
Hüseyin Avni Mutlu'nun da katılıdığı 'Dünyanın en çok katılımlı kitap okuma etkinliği'nde Guinness rekoru kırılamadı. Mili Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun katıldığı, Guinness'den bir yetkilin de izlediği etkinlikte 14 bin
517 kişi aynı anda Mümin Sekman'in 'Herşey Seninle Başlar' isimli kitabından bir bölümü 5 dakika yüksek sesle okudu. Sürenin
sonunda sonucu açıklayan Guinness yetkilisi Talal Omar 14 bin 517 kişinin katıldığını bu rakamla yeni bir Guinness rekorunun
kırılmadığını söyledi. Eski rekorun ise Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda 15 bin 440 kişinin katılımı gerçekleştirilen
etkinlik ile yine Türkiye'ye ait olduğu belirtildi.
Kırgızistan'da, Özbeklere karşı başlatılan kıyım hareketinin şiddeti artarken, olaylarda 100'den fazla kişinin öldüğü ve 1,250
kişinin yaralandığı belirtiliyor. Gelen haberlere göre 75 bin Özbek'in sınırı geçerek anavatanlarına sığındığı belirtilirken,
bölgedeki Türkler de gelişmeleri kaygıyla izliyor.
HAKKARİ'de terör örgütü PKK'nın gizli şehir yapılanması olarak nitelendirilen ‘Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi'
(KCK/TM) operasyonları kapsamında gözaltına alınan aralarında BDP il Başkanı M.Sıddık Akış'nda bulunduğu 11 şüpheli, örgüt
üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Şunu herkesin sorgulamasını istiyorum, neden şimdi? Lütfen bunu herkes kendine sorsun.
Lütfen herkes bunun cevabını arasın. Neden şimdi? Tam Anayasa değişikliği TBMM'den geçmişken, tam Anayasa değişikliği
halkın önüne, sizin önünüze gelecekken, neden terör örgütü eylemlerini artırdı?” dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Vedat Ahsen Coşar seçildi.
Kırıkkale, Çankırı, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Kastamonu ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde gök gürültülü
sağanak bekleniyor.
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Japon bilim dünyası büyük sevinç yaşıyor. Güneş Sistemi'nin derinliklerine 7 yıl önce gönderilen Hayabusa keşif aracı başarıyla
Dünya'ya döndü. Gökbilimciler, uzay aracında bugüne kadar eşi görülmemiş bilgilere ulaşmayı ümit ediyor.
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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü, Mavi Marmara Gemisi'ne İsrail tarafından yapılan baskına ve bu konuda Fethullah
Gülen'in yaptığı açıklamayla ilgili konuştu. Cübbeli Ahmet, "Şimdi bazılarının dediği gibi İsrail zalim otoritesine itaat etmek
onlardan izin almak gerekiyor. Bu asla doğru değildir. Bu lafı söyleyen şuur sahibi olamaz. Çünkü ne zaman zalim izin versin ki
mazluma yardım edilsin. Bizim ecdadımız Bu İstanbul'a Yunanlılar geldiği zaman, bütün o camiler yıkılıp yakıldığı zaman,
milletin ırzına namusuna tecavüz edildiği zaman.Bir Fransız askeri, bir Müslüman kadınının peçesini çekmeye kalktığı zaman
Allah razı olsun Sütçü İmam Hazretleri kurşunu basmış, savaşı başlatmıştır. İyi Fransızlar işgal etti otoriteye boyun eğmek
gerekiyor. İyi kadının suratı açılırsa açılsın, namaz kılınmayacaksa kılınmasın.Böyle şey olmaz. Kafire zalime boyun eğmek, itaat
etmek olmaz" dedi. Derleyenin notu: YORUMSUZ
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ülkenin en etkili gazetelerinden Le Monde'un satışına yaptığı müdahale
'Berlusconileştiği' eleştirilerini beraberinde getirdi. Derleyenin notu: Bir şey hatırladınız mı?
Bugün Yalova ve Ankara'da meydana gelen kazalarda trafik felç oldu. Yalova'da TIR, çarptığı yaya üst geçidini ikiye bölerken,
Ankara'da ise devrilen sebze-meyve yüklü TIR, Ankara-Samsun yolunun bir bölümünü kapanmasına neden oldu.
İsrail'le yaşanan gemi krizinin izleri silinmeden, bu sefer de İran, Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan iki gemi gönderdi.
Gemilerde İran Devrim Muhafızları'nın da bulunduğu tahmin ediliyor.
Kırgızistan'da 90'lı yılların başından bu yana devam eden ve birkaç ay önce meydana gelen olaylarla ilk kıvılcımları ateşlenen
etnik çatışmalarda resmi verilere göre 124 kişi öldü, 1,685 kişi de yaralandı. Özellikle nisan ayındaki kanlı devrimin ardından
etnik gerginliğin yükseldiği ülkede Kırgız ve Özbekler arasındaki çatışmaların neden şimdi tekrar alevlendiği konusunda çeşitli
iddialar var.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı açıklama yaptı. Türkiye'nin dış politikasında eksen
kayması gibi bir durumun olmadığını söyleyen Cemil Çiçek, “Türkiye'nin eksen kayması yok. Türkiye'nin ekseni yerinde duruyor.
Türkiye temel tercihini baştan beri yapmıştır. Biz AB'ye tam üye olmak istiyoruz" diye konuştu. İsrail'in yardım gemisine saldırısı
ile ilgili kurulacak komisyonun BM denetimi altında ve uluslararası nitelikte olması gerektiğini yinelen Çiçek, İsrail'in bu durumu
kabul etmemesi durumunda yapılacakların görüşüldüğünü ancak, bu kararların şu an açıklayamayacağını söyledi.
Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Halk Partisi Kurucular Kurulunun partiyi kapatma kararı aldığını açıkladı.
İzmir'de park halindeki otomobilin bagajında 50 kilo patlayıcının ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan BDP Buca İlçe Başkanı
A.K., yeğeni M.K. ve restoran sahibi E.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.BDP Buca İlçe Başkanı
A.K., “Bombanın patlamasını ben önledim. Oğlumun terör örgütünün dağ kadrosunda olduğunu bilmiyordum. İhbarı ben
yaptım. Savcılıkta her şeyi anlatacağım” dedi.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırında bulunan Aktütün bölgesindeki Konur Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle
teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehidin Aydın'daki babaevi yasa boğuldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bügüne kadar görülmemiş bir uygulamayla, üst düzey bürokratların
maaşlarında ortalama yüzde 20 indirim yaptı. Kocaoğlu, “Farklılıkları düzelttik” dedi.

986

Dışişleri Bakanlığı, BM'nin gemi saldırısını soruşturmak için uluslararası komisyon önerisini reddeden İsrail'i kınadı. Bakanlıktan
yapılan açıklama şöyle: İsrail'in Özgürlük Konvoyuna karşı düzenlediği askeri saldırıyı soruşturmak üzere İsrail vatandaşı
üyelerden ve iki yabancı gözlemciden oluşan bir komisyon kuracağı yönündeki açıklaması, Türkiye'nin bu konudaki net talebini
ve uluslararası toplumun BM Güvenlik Konseyi Başkanlık Açıklaması'nda ifadesini bulan beklentilerini hiçbir şekilde
karşılamamaktadır.Uluslararası sularda işlenmiş bir suçla ilgili olarak İsrail'in ulusal nitelikli bir komisyon atama yetkisi yoktur.
Böyle bir komisyon tarafından yapılacak soruşturmanın tarafsız, adil, saydam ve güvenilir olması da mümkün değildir. Esasen,
Türkiye, içinde bir Türk, bir İsrailli ve üç uluslararası uzmandan oluşacak bir uluslararası komisyon kurulması yönünde BM Genel
Sekreteri tarafından yapılan öneriyi kabul etmiştir. Bu önerinin İsrail tarafından bugüne kadar cevaplandırılmamış olmasını
şiddetle kınıyoruz. Başta bir vatandaşını kaybetmiş olan ABD olmak üzere, uluslararası toplumun BM Genel Sekreteri'nin bu
yapıcı önerisini desteklemesini ve bu doğrultuda bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.
PKK'lı teröristleri Tunceli-Erzincan karayolunu kesip, dur ihtarına uymayan bir otomobile ateş açtı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan üniversite sınavında yanlış verilmesine en çok şaşırdığı soruyu açıklayarak
eğitim sistemimizdeki içler acısı halimizi de ortaya koymuş oldu...
Haberturk gazetesinden Pervin Kaplan'a konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan bir iki yıl önceki
üniversite giriş sınavında adaylara yöneltilen "80-(12+3+8) = ?" şeklindeki ilköğretim 3. sınıf derecesindeki
matematik sorusunu 600 bin lise mezununun cevaplayamadığını açıkladı. BU soruyu ilköğretim 3. sınıf öğrencileri
matematik dersinde çözüyor. Ancak üniversiteli olmaya hazırlanan lise son sınıf öğrencisi ya da mezunu 1.5
milyon gençten 600 bini üniversiteye giriş sınavında bu soruyu yanıtlayamıyor. Geçtiğimiz gün ÖSYM Başkanı Prof.
Dr. Ünal Yarımağan'la bu hafta başlayacak Lisans Yerleştirme Sınavları öncesinde röportaj yaptık. 36 yıldır
üniversite sınavlarını gerçekleştiren kurumun başındaki kişi olarak kendisini en çok hangi tür soruların
yapılamıyor olmasının şaşırttığını sordum. Artık şaşırmadığını ama yüzde 99'unun çok rahat çözebileceği soruları
yarım milyonu aşkın gencin çözememesine üzüldüğünü söyledi. “Bir iki yıl önce üniversiteye giriş sınavında 80 (12 + 3 + 8) = ? diye bir soru sorduk. Şimdi bu soruya baktığınızda ne düşünürsünüz? ‘Çocuklar bunu yapar'
dersiniz. Oysa bu soruya 600 bin öğrenci cevap verememiş. Neden cevaplamamışlar, neden yapamıyorlar? İlkokul
çocuğu bu soruyu yapıyor. Bunlar lise çocukları ya da mezunları. İşte bu soru gibi yüzde 99'unun kesinlikle
çözmesi gereken çok basit sorular var. Ama çözemiyorlar. Biz çok basit, yüzde 100 hepsi cevap verir diye
‘Cumhuriyet kaç yılında ilan edildi?' gibi soruları sınavlarda sormuyoruz. Ama artık kuşkuluyum. Şimdi bu soruyu
sorsak, ‘Yüzde yüz doğru cevap alırız' diyemiyorum. Herhalde yanlış cevap verenler çıkacaktır diye endişe
ediyorum“.
Yarımağan'ı gerçekten de endişeye düşüren bu durum, son yıllarda eğitimde tehlike çanları çalmaya başladığının
bir göstergesi olarak algılanmalı. Üniversite sınavında, SBS'de her yıl başarısızlığın artması üstelik de soruların
kolay olmasına rağmen, yapılma yüzdesindeki düşüş ve özellikle de bazı devlet okulları arasındaki uçurumlar artık
“eğitimde kalitenin” ne durumda olduğunu gösteriyor. Bugün İstanbul'un göbeğinde köklü devlet liselerinin
öğrencileri arasında heceleyerek okuyan öğrenciler karşımıza çıkıyor. Üniversite kapısına bu şekilde getirdiğimiz
çocuklarımız bırakın dört işlemi, iki hatta tek işlemli soruları da çözemez durumdalar. Bu durumda biz bu çocukları
mı yargılayacağız yoksa onları liseye kadar taşıyan ve ellerine diploma veren eğitim sisteminin ne kadar
mükemmel (!) olduğunu mu tartışacağız? Çünkü çocukları yargılamak işin en kolay yanı...
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ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerin arazayi tuzakladığı mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 3
askerde yaralandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında AK Parti'nin emekli vatandaşları düşünmediğini
söyledi ve sordu: Emekliler siz ikinci sınıf vatandaş mısınız?
İsrail'in Türk yardım gönüllülerine saldırısının ardından, Ankara'nın bu ülkeye yönelik izleyeceği politika sonunda netleşti. Çizilen
yol haritasına göre, uygulanacak yaptırımlar, İsrail halkına yönelik değil, İsrail hükümetine yönelik gerçekleştirilecek.
Bakanlar Kurulu'nda dün üzerinde uzlaşılan görüş şu;
• İsrail suç işlemiştir, suç işlediğini kabul etmelidir.
• Türkiye devletinden de, öldürdüğü vatandaşlardan da özür dilemelidir.
• Öldürdüğü Türk vatandaşlarının ailelerine, yaraladıkları vatandaşlara, “korsanlık” yaparak zorla ülkesine götürüp tutukladığı
Türk vatandaşlarına, uğradıkları zarar ölçüsünde maddi ve manevi tazminat ödemelidir.
Ancak Türkiye'nin bu isteklerine İsrail hükümeti sıcak bakmadığını da, Ankara'nın “olayın araştırılması için uluslararası komisyon
kurulsun” yanıtına karşılık, kendi ulusal komisyonunu kurarak karşılık verdi.
Ankara, bunu da düşündü. Ve İsrail'in “uzlaşmaz tutumuna” karşı bir yol haritası da belirledi.
İşte bu yol haritasının ayrıntıları;
• Yaptırımlar, İsrail halkına yönelik değil, İsrail hükümetine yönelik gerçekleştirilecek.
• Bu çerçevede, İsrail vatandaşlarına vize verilmemesi ya da İsrail özel şirketlerine ait gemilerin Türk limanlarına alınmaması
gibi yöntemlere asla başvurulmayacak.
• İsrail hükümetine en büyük tepki, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin düzeyi düşürülerek gösterilecek. Halen, Türk
Büyükelçisi “danışmalar” için Ankara'da bulunuyor. Bu, ilişki düzeyinin, resmen olmasa da “fiilen” düşürüldüğü anlamına geliyor.
Ancak İsrail Büyükelçisi halen Ankara'da görevine devam ediyor. Eğer İsrail uzlaşmaz tutumunu devam ettirirse, bir açıklama
yapılarak, bu ülkeye Büyükelçi gönderilmeyeceği açıklanacak, Ankara'daki İsrail Büyükelçisinin de geri çekilmesi istenecek.
Böylece ilişki düzeyi “resmen” düşürülecek.
• İsrail, Türkiye'nin “kırmızı listesine” alınacak. Bunun anlamı şu; Türkiye, kamu adına yapılan hiçbir ihaleye İsrailli firmaları
dahil etmeyecek.
• Türkiye, enerji, su gibi İsrail için yaşamsal olan uluslar arası projelere, bu ülkenin dahil edilmesine engel koyacak.
• İsrail'in uzlaşmaz tutumunun anlatılması ve bu ülkenin tecrit edilmesi için uluslar arası alanda bir kampanya başlatılacak.
• İsrail'in saldırısı konusunda Türkiye'de iç hukuk yollarına başvurulacak.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Bizim politikamızın özü, barışta ısrardır. Etnik çatışma peşinde koşanlar, bunun
hazırlığını yapanlar avuçlarını yalasınlar. Biz barış peşinde koşacağız” dedi. Demirtaş ayrıca, "Sayın Başbakan, Gazze'yi dilinden
düşürmüyor ama Gazze artık diline değil ayağına dolandı”diye konuştu.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in yargılandığı dava dosyası Erzurum ile Diyarbakır arasında 2 kez geldi-gitti.
Dosya son olarak İstanbul'a gönderildi. Derleyenin notu: Hükümet hükümet değil, yönetim ve denetim şekli ciddi bir devlet
yönetiminden çok ama çok uzak.
KIRGIZİSTAN'da bir türlü bastırılamayan şiddet ve yağmalama olaylarının artması üzerineDışişleri Bakanlığı ikinci uçağı da
bugün saat 17.10'da, bu ülkeye gönderdi. Bakanlık ilk uçağı dün saat 14.50'de göndermiş ve uçak bugün saat 10.30'da, 151
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Türk vatandaşı ile İstanbul'a gelmişti.
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İsrail ile devletten devlete hiçbir ihale sözleşmesinin bulunmadığını bildirdi.
Giresun'un bulancak ilçesi kovanlık Beldesi Jandarma Karakolu'na teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ‘dön' çağırısına yanıt verdi. Gül, ‘Yani buradaki şehitlerimizi ziyaret
etmeden mi döneceğiz' dedi. İsrail ile ilgili olarak Türkiye'nin yol haritasının belli olduğunu söyleyen Gül, ‘Yol haritamız belli.
Hükümet açıklayacak' diye konuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Gül, İran'ın Gazze'ye yolladığı gemilerle ilgili bir soruya ise ‘Bir
sorun çıkacağını sanmıyorum' yanıtını verdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Güney Kore'ye yaptığı ziyareti yarıda
kesmeli ve devlet başkanları ile Türk dünyası ülkelerinin devlet başkanlarıyla acil toplantı düzenleyerek, bu sorunları çözecek
gelişmeleri acilen başlatmalıdır." demişti.
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ŞEHİT BABASINDAN KORKUNÇ İDDİA: "BABA DİYOR BİZE ATEŞ ETTİRMİYORLAR." Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde güvenlik güçleri
ile teröristler arasında çıkan çatışmada Piyade uzman Çavuş 24 yaşındaki Mehmet Tez'in şehit düştüğü haberi, Yozgat İl
Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Gürz tarafından babası Rasim Tez'e hasat için gittiği Yerköy İlçesi'ne bağlı Belkavak
Köyü'ndeki evinde verildi. Oğlunun şehit düştüğü haberiyle yıkılan şehit babası Tez, Binbaşı Gürz ile birlikte ilçeye getirildi.
Jandarma ekipleri tarafından Belkavak Köyü'nden alınan şehit ailesi, Yerköy İlçesi'ndeki evlerine getirildi. Şehit avi, Türk
bayrakları ile donatıldı. Fenalık geçiren şehit askerin baba annesi Sultan, torunları tarafından kucakta eve taşındı. Derleyenin
notu:???
Dünyanın en prestijli dış politika dergilerinden Foreign Policy'nin yazarı ve Dış İlişkiler Konseyi üyesi James Traub, bir dönem
ABD'nin yakın müttefiki olan Ankara'nın son zamanlarda Ortadoğu'da kendi oyununu oynadığını, Brüksel ve Washington'ın
Türkiye'nin dinamiklerini anlamakta güçlük çektiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler ve OECD işbirliğiyle hazırlanan bir rapora göre, önümüzdeki 10 yılda Batı Avrupa'da tarım üretiminde
beklenen düşüş, Brezilya, Hindistan, Çin ve Rusya gibi ülkeler tarafından karşılanacak.
BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde Feribot İşletme Müdürlüğü'ne alınacak 54 kişi için yaklaşık 3 bin kişi başvuruda bulundu. Sonuç
böyle olunca işe alım kıriteri de farklı oldu. Derleyenin notu: RTE senin iddialarının doğru olmadığının en “güzel” kanıtı bu değil
mi?
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Uludere'de saldırı düzenleyen teröristlerin, Irak sınırının 2-3 kilometre içine girerek takip
edildiğini ve operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca Türk jetleri bu operasyonun ardından, daha derinlikte olan
teröristleri ve havan, doçka uçaksavar mevzilerine de hava hareketı düzenledi, hedefler tam isabetle vuruldu.
ABD’deki Yahudi toplumunun sağ görüşlü liderleri 31 Mayıs tarihinde yaşanan kanlı filo baskınıyla ilgili olarak İsrail’i uluslararası
kamuoyunun kınamalarına karşı savunurken, neo-muhafazakar şahinler filonun baş savunucusu olarak gördükleri Türkiye’ye
karşı atağa kalktı. Neo-muhafazakarlar Ankara'nın NATO'dan çıkarılmasını istiyor.
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İsrail kabinesi Mavi Marmara baskınıyla ilgili iç soruşturma açılmasını kabul etti. Dışişleri ve Adalet Bakanlığı, İsrail'in yardım
gemilerine saldırısıyla ilgili komite kurdu.
Devlet memuru iken istifa edip daha sonra başka kurumdan emekli olanlara Anayasa Mahkemesi kararı ile ikramiye alma hakkı
doğdu. Üstelik bu karar sadece memurları değil, şu anda hayatta olmayanların varislerini de kapsıyor. Yani yüzbinlerce hak
sahibi devlette kalan haklarını yakın zamanda alabilecek.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta teröristleri etkisiz hale getirmek için sınırı 2-3 kilometre geçmesinin ardından PKK'nın
elebaşları, Türkiye'de teröristlere kanlı eylem yapma talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma
Genel Komutanlığı güavenlik birimlerini uyardı.
TEKİRDAĞ Yüksek Güvenlikli 2 Numaralı F Tipi Kapalı Cezaevi'nde gasp suçundan ömür boyu hapis cezasına hükümlü 53
yaşındaki Mahmut Bilgin, sevk edildiği Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alamayınca dönüşte koğuşta
isyan girişiminde bulunup yangın çıkardı. İsyan girişimi önlenip yangın 1.5 saatte söndürülürken, dumandan etkilenen 6 tutuklu
ve hükümlü hastaneye kaldırıldı.
Türkiye'ye yönelik ılımlı açıklamalarıyla tanınan İsrail Endüstri ve Ticaret Bakanı Ben Eliezer, Türk mallarını boykot etme
eğilimine giren ülkedeki tüm büyük süpermarket temsilcileriyle temasa geçerek, “Türk mallarını boykot etmeyin” çağrısı yaptı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), önümüzdeki ayın ortalarında Gazze'ye altı gemiden oluşan yeni bir filo
göndereceklerini açıkladı.
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CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Varlık Barışı Kanunu kapsamında Türkiye'ye geldiği bildirilen 64 ton
altının ilgili kamu kuruluşlarının kayıtlarında gözükmediğini” söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Ankara'nın İsrail karşıtı çizgisini sürdürmesi durumunda Washington'la bağların zarar
görebileceğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İsrail'in Gazze'ye giden gemilere düzenlediği saldırının Ortadoğu'da
savaş ihtimalini artırdığını belirtti. Rusya'nın resmi haber ajansı RIA, Kremlin'in Türkiye'ye karadan ateşlenen füze satışı yapmak
istediğini duyurdu. İşte dünyada günün öne çıkan manşetleri:
-REUTERS: ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Türkiye'ye tehdit gibi uyarı ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Çarşamba günü
yaptıkları açıklamada Ankara'nın İsrail karşıtı çizgisini sürdürmesi durumunda Washington'la bağların zarar görebileceğini
söyledi. Temcilsiler Meclisi'nin Cumhuriyetçi grubunun 3 numaralı üyesi Mike Pence, "Eğer Türkiye İran'a yaklaşıp İsrail
devletiyle çatışmaya devam ederse bunun bir maliyeti olacaktır" dedi.
Temsilciler Meclisi üyeleri düzenledikleri basın toplantısında ayrıca Türkiye'nin İran'a uygulanması planlanan yaptırımlarla ilgili
BM Güvenlik Konseyi oylamasında "hayır" oyu vermesini de eleştirdi. Demokrat üye Eliot Engel ise, Türkiye'nin eylemlerini "yüz
kızartıcı" olarak nitelendirirken, Ankara'nın NATO üyesi olmasına rağmen Batı'ya bakmayı bıraktığını söyledi. Pence, Türkiye'nin
duruşuyla ilgili ödeyebileceği bedellerden birinin 1915 olaylarıyla ilgili desteği kaybetmek olacağını söyledi. Temsilciler ayrıca
126 üyenin Başkan Obama'ya bir mektup yazarak kendisinden İsrail'in uluslararası alanda kınanmasına engel olmasını talep
ettiklerini de belirtti.
-BBC: Beşar Esad İsrail'e sert çıktı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, BBC'ye yaştığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye giden gemilere düzenlediği saldırının
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Ortadoğu'da savaş ihtimalini artırdığını söyledi. Esad, Suriye'nin bölgesel bir savaşı önlemeye çalıştığını ancak "yangın manyağı"
İsrail hükümetiyle barış ihtimalinin olmadığını söyledi. Esad ayrıca Lübnan'da bulunan Hizbullah örgütünü silahlandırdığı
yönündeki iddiaları da reddetti. Ortadoğu'nun tarihi bir değişimden geçtiğini söyleyen Esad, İsrail'in kanlı filo baskınının ciddi
sonuçları olduğunu söyledi ve ekledi: "Baskın yakın gelecekte barış sağlanması şansını yok etti."
-YNETNEWS: Rusya Türkiye'ye S-300 satmak istiyor
Rusya'nın resmi haber ajansı RIA, ülkenin silah ihracatı şirketinin başkanının Türkiye'ye karadan ateşlenen füze satışı yapmak
istediğini duyurdu. Rosoboronexport şirketinin direktörü Anatoli İsaykin, "Türk ordusunun S-300 ve S-400 füze sistemlerine çok
ihtiyacı var" derken satışa sıcak baktıklarını ifade etti. Paris'te konuşan İsaykin, Rusya'nın Türkiye'ye füze sistemi tedariki için
yapılacak bir satışa katılmaya hazır olduğunu ilettiğini söylerken Batılı ülkelerin de bu yarışın bir parçası olacağının altını çizdi.
Türkiye silahlarının çoğunluğunu NATO müttefiki ülkelerden alıyor.
-WALL STREET JOURNAL: BP 20 milyar dolar tazminatı kabul etti
İngiliz petrol şirketi BP, Başkan Barack Obama'dan gelen yoğun hukuki ve siyasi baskı altında dün, Meksika Körfezi'ndeki petrol
sızıntısının kurbanlarının zararlarının karşılanması için 20 milyar dolar ödemeyi kabul etti. BP ayrıca bu maliyeti karşılayabilmek
için bu yılın ilk üç çeyreğinde hissedarların temettülerini ödemeyeceğini duyurdu. Obama yönetiminin açık denizlerde petrol
aranmasını yasaklamasından sonra işsiz kalan petrol endüstrisi çalışanlarına yardım etmek için de ayrıca 100 milyon dolar
ödeyeceğini duyuran BP'nin yapacağı ödemeler petrol sızıntılarının bedelini 75 milyon dolarla sınırlayan ABD yasasının çok
üzerine çıkıyor. BP bu sınırdan feragat etmeyi kabul etti. Beyaz Saray'da dört saatlik bir pazarlık oturumunun ardından kabul
edilen anlaşmayla BP ABD'deki varlıklarının 20 milyar dolar değerindeki kısmını bir kenara koyarak 2013'te yapacağı nakit
ödemeyi garantileyeceğini de belitti. Anlaşma Obama yönetiminin krizde özel sektöre yaptığı bir düzü müdahalenin son halkası
oldu. Ancak BP için durum daha sıra dışı çünkü şirket mahkeme karşısına çıkmadan verilen cezaları ödemeyi kabul etti.
-WASHINGTON POST: BP Başkanı'nın "küçük insanlar" sözü öfke yarattı
BP Başkanı Carl-Henric Svanberg'in Çarşamba günü Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısıyla ilgili dilemeye çalıştığı özür yüzüne
gözüne bulaştı. Beyaz Saray çıkışında, Başkan Barack Obama'nın kendisine "küçük insanları umursadığı için öfkeli olduğunu"
açıkça ifade ettiğini söyleyen İsveçli Svanberg, "Biz de küçük insanları umursuyoruz" dedi. "Bazen büyük şirketlerin açgözlü ve
umursamaz olduğu yorumlarını duyuyorum. Ama durum bu değil. Biz küçük insanları önemsiyoruz" diyen Svanberg'in sözleri
bölge halkında öfke yarattı. Öte yandan BP sözcüsü Scott Dean, bunun bir çeviri hatası olduğunu söylerken, Svanberg'den özür
için özür geldi: "Bu öğleden sonra düşünmeden konuştum, çok üzgünüm."
-THE TIMES: İspanya'da şok yenilginin faturası kız arkadaşa çıktı
İspanyol futbol severler ülkelerinin dün akşam yapılan maçta İsviçre'ye bir sıfır yenilmesinin faturasını kaleci Iker Casillas'ın
televizyon sunucusu kız arkadaşı Sara Carbonero'ya çıkardı. Bütün maç boyunca taç çizgisinde bekleyen spor spikeri Carbonero,
maçtan sonra erkek arkadaşı Casillas'la yaptığı röportajda, "Ne oldu da kaybettiniz?" sorusunu sordu. Casillas soru dolayısıyla
şaşırmış göründü ama seyirciler ikisinin de cevabı bildiğini düşünüyor. İspanyol taraftarlar, ülkenin en seksi gazetecisi seçilen
Carbonero'nun saha kenarındaki varlığının Casillas'ın dikkatini dağıttığına ve basit bir toptan gol yemesine neden olduğuna
inanıyor. Telecinco kanalı için çalışan Carbonero ve Casillas, geçtiğimiz yıl Güney Afrika'da yapılan Konfederasyon Kupası'nda
tanıştıkları zamandan bu yana beraberler. Büyük maçlardan sonra yaptığı taç çizgisi röportajlarıyla tanınan Carbonero'nun
Dünya Kupası haberlerini takip edeceği açıklandığında takımın dikkatinin dağılabileceği yönünde şüpheler doğmuştu. Dünkü
maçtan sonra internet siteleri öfkeleri taraftarların yorumlarıyla doldu.
İsrail güvenlik kabinesi dün başlayan toplantısında, Gazze'ye kara ablukasını hafifletme kararı aldı. Ablukanın hafifletilmesi
kapsamında girişine izin verilecek olan malzemelerle ilgili bir liste yayınlanmazken, deniz ablukasının kaldırılması konusu ise
netleşmedi.
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü, hurda haline gelen aracın, yapımı devam eden
köprünün ayağına asılı kalması sonucu kurtuldu.
GAZİOSMANPAŞA'da, 9 yaşındaki Ethem Akoğlan, arkadaşlarıyla, oturdukları apartmanın çatısında, ‘5 adım 5 ceza' adlı oyunu
oynadıkları sırada 5. adımda havalandırma boşluğunun üzerine kapatılan camın üzerine zıpladı. Akoğlan, camın kırılmasıyla
birlikte, 5'inci kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi.
Büyükşehir belediyelerinin kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayacağı alanları genişleten kanun teklifi, TBMM Genel
Kurulunda kabul edildi. Askeri araziler için Bakanlar Kurulu Kararı gerekecek. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.
Nurol Teknoloji A.Ş bünyesindeki Türk mühendisler, 3 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından savunma sanayinin en büyük
ihtiyaçlarından biri olan ileri balistik zırh üretmeyi başardı. Zırhlı araçlar daha önce genellikle İsrail tarafından zırhlanıyordu.
Ürettikleri zırh numunelerinin yurt dışında testlerden geçtiğini ve başarılı sonuçlar alındıktan sonra bir çok ülkeden ciddi talepler
almaya başladıklarını anlatan yetkililer, şunları kaydettiler: “Ülkeler, başka bir ülkeye zırh satarken, hiç bir zaman en iyi
zırhlarını vermezler. Genellikle eski model, bir önceki geliştirdikleri zırhları satarlar. Geliştirdiğimiz zırhlar, dünyanın en iyileri
arasında. Onun için biz de en iyi çözümlerimizi ülkemiz için saklayacağız. Çünkü bu stratejik bir konu çünkü. Askerimiz
Güneydoğuda çok zor şartlarda mücadele ediyor. Zaten çok ağır yükler taşıyorlar. Balistik zırhlı yelekler çok ağır geldiği için
taşımak istemiyorlar. Halbuki daha hafif çelik yelekler sunduğumuz zaman onlar da kullanacaktır bunu.”
Aralarında Ankara'nın Çankaya, Bala ve Şereflikoçhisar ilçe başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 600 Türkiye Değişim Hareketi
(TDH) üyesi, törenle CHP'ye katıldı.
Türkiye'ye tepkilerine göstermek amacıyla “Türk işgaline son” sloganı altında Kıbrıs'a doğru yola çıkmayan hazırlanan İsrailli
solcu aktivistlerin organize ettiği filo, İsrail hükümetinin devreye girmesiyle engellendi. Uluslararası medya, Dünya Kupası ve
Meksika Körfezi'ndeki çevre felaketine odaklanmışken, filo baskınının tekrar gündeme gelmesini istemeyen İsrail hükümeti,
organizatörleri ikna etti.
Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği seçimi kavgayla başladı. 4. tur oylama sonucunda Adana Büyükşehir
Başkanvekilliği'ne MHP"li Zihni Aldırmaz seçildi.
Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi, “Youtube” internet sitesiyle bağlantılı 44 IP adresine erişimin engellenmesine karar verdi.
Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi kırsalında Erzincan il sınırına 20 kilometre uzaklıkta güvenlik güçleri ile çatışmaya giren 3 terörist,
ölü olarak ele geçirildi.
Avrupa Voleybol Federasyonu (CEV), Avrupa Bayanlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Türkiye ve İsrail'in birbirleriyle
oynayacakları maçları iptal etti.
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Alman Die Welt Gazetesi, hazırladığı Türkiye dosyasında, AB’nin Ankara için yeni bir strateji üzerine çalıştığı öne sürüldü. Buna
göre AB ile müzakerelerde yeni fasıllar açılabilir. Türkiye’ye vize muafiyetleri ya da diplomatik açılımlar gelebilir.
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Başsavcı İlhan Cihaner bugün 18.15 sıralarında tahliye oldu. Cihaner basın mensuplarının sorularına zehir zemberek cevaplar
verdi. Başsavcı Cihaner, hakkındaki tahliye kararının ardından Sincan Cezaevi'nden salıverildi. Cezaevi çıkışında gazetecilere
açıklama yapan Cihaner, kendisinin 4 ay, birlikte suçlandığı diğer kişilerin de yaklaşık 7 aydır tutuklu olduğunu hatırlatarak, ağır
hukuk ihlalleri sonucunda özgürlüklerinin kısıtlandığını söyledi.
Kendisini hiçbir zaman tutuklu olarak görmediğini belirten Cihaner, “Çünkü bugüne kadar gerek insan hakları sözleşmesinin
gerek Anayasa'nın öngördüğü yetkili ve görevli mahkeme önüne çıkmamıştım” diye konuştu.
Cihaner, bugün ilk kez yetkili ve görevli bir mahkeme karşısına çıktığını ve o mahkemenin de hukukun gereğini yaparak,
yapılmaması gerekenleri de tespit ederek, tahliyesi yönünde karar verdiğini anımsattı. Yargılama sürecinin devam ettiğini ifade
eden Cihaner, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu süreçte en çok zararı biz gördüğümüz halde, özgürlüğümüz kısıtlandığı halde
yurttaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum: Yargıya olan güvenin sarsılmaması gerekir. Ne olursa olsun, süren, devam eden
yargısal süreçlerle ilgili basının da çok dikkatli olması gerekir. Çünkü ülkemiz, özellikle yargı ideolojik bir saldırı altında. Yargının
güvenilmez olduğu gibi birtakım tezler ileri sürülüyor. Oysa yargı bir ülkenin gerçek harcıdır. Bizi bir arada tutan, referansları
oluşturan, onları yeniden üreten yargıdır, yargısal süreçlerdir. Eğer yargıya ve adalete güven ortadan kalkarsa yurttaşların
başvurabilecekleri tek yol sokaktır. Onun için herkesin, özellikle basının yargısal süreçlere saygılı olması gerekir, sonuna kadar.”
Cihaner, “mutasyona uğramış bir devlet güvenlik mahkemesiyle karşı karşıya olduğunu” iddia ederek, yargılama sürecinde
kendinden çok avukatlarının geleceğini düşündüğünü belirtti. Cihaner, “Bir ülkede suçlananlar, kendilerinin gelecekleri yerine
avukatlarının geleceklerini düşünmeye başlamışsa, insanlar artık 'acaba dinleniyor muyuz' kaygısını taşımaya başlamışlarsa,
bugün yaptığınız sıradan bir hareketin yarın karşınıza terör suçuymuş gibi çıkma ihtimali varsa, siyaset bilimde bunun adı
faşizmdir” diye konuştu. Gazetecilerin “göreve başlayıp başlamayacağı sorusu üzerine Cihaner, göreve en kısa sürede
başlayacağını belirtti. Bir başka gazetecinin, “Soruşturmalara devam edecek misiniz?” sorusuna da Cihaner, “Cumhuriyet
savcısının görevi soruşturma yapmaktır. Cumhuriyet savcısı soruşturma yapar, devam edeceğim” yanıtını verdi. Cihaner,
açıklamalarının ardından kendisini karşılamaya gelen eşi Muhteber Cihaner, ailesi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu
kalabalık bir grupla cezaevinden ayrıldı.
Kurşuna dizilerek idam edilmeyi seçen Ronnie Lee Gardner, tam 25 yıl boyunca infazını bekledi. Gardner bu sabaha karşı 5
kişilik idam mangası tarafından vurularak öldürüldü. Ancak infaz görevlilerine verilen tüfeklerden birinde kurusıkı mermi
bulunuyordu. Hangi tüfekte kurusıkı mermi olduğunu bilmeyen görevliler, böylece ileride vicdan azabı çekmeleri halinde, "Onu
ben öldürmedim" diyerek, kendilerini teskin etme imkanı bulabilecekler. ABD'de 14 yıl aradan sonra ilk kez ölüm cezaları için
idam mangası kullanıldı. Ronnie Lee Gardner isimli mahkum, 5 kişilik infaz mangası tarafından vurularak öldürülürken,
kullanılan tüfeklerden birine insanî bir sebepten ötürü kurusıkı mermi konuldu. Derleyenin notu: AB(D) sevdalılarına duyurulur.
İdam cezası bir ceza şeklidir ve gerektiğinde kullanılmalıdır!!!
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Türkiye'de Anayasa" konulu konferansa katılan
CHP Sözcüsü ve Genel Sekreter Batum'un öğreniler tarafından protesto edilmesinin ardından konferansa katılan TBMM Anayasa
Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da protesto edildi. Öğrenciler, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'ya yumurta
fırlattı. Burhan Kuzu'nun öğrencilerin yumurtalı protestosunu alkışladığı gözlendi. Korumaların şemsiye açarak korumaya
çalıştığı Burhan Kuzu protestoların devam etmesi üzerine salondan ayrıldı. Burhan Kuzu'nun salondan ayrılmasının ardından
öğrenciler salonda sivil polislerin olduğunu iddia ederek protestolarına devam etti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çetin Doğan ve İlhan Cihaner'in tahliyesi ve Kandil Dağı'ndan gelen PKK'lıların
tutuklanması hakkında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batıkent Kültür ve Ticaret Merkezi'nin temel atma
törenine katıldı. Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Çetin Doğan ve İlhan Cihaner'in tahliye
edilmesi ile ilgili, hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederken, “Eğer serbest bırakılıyorsa, bunun mutlaka bir gerekçesi
vardır. Demek ki, delillerin karartılması diye bir sürecin sona erdiği anlaşılıyor” dedi.
Ekim ayında Kandil Dağı'ndan gelen PKK'lıların dün tutuklanması ile ilgili olarak da, hükümeti suçlayan Kılıçdaroğlu, “Neden,
gelirken pişmanlık yasasından yararlanmadıklarını söyledikleri halde hiçbir işlem yapmadı. Yapılan bir çifte standart. Zamana ve
zemine göre politika oluşturmaya çalıştılar. Geldikleri yerde duvara tosladılar. Bu yapılan işlemin doğru olmadığı kanısındayım”
dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılan Batıkent Kültür ve Ticaret Merkezi'nin
temel atma törenine katıldı. Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Kandil Dağı ile Mahmur
Kampı'ndan geçen ekim ayında Türkiye'ye gelen PKK'lıların dün tutuklanmasından sonra Kürt açılımının sona erdiğine yönelik
iddiaların sorulması üzerine, Kılıçdaroğlu, bu sorunun muhatabının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtirken, şunları
söyledi: “Neden, gelirken pişmanlık yasasından yararlanmadıklarını söyledikleri halde hiçbir işlem yapmadı. Aradan belli bir süre
geçtikten sonra yeni mi akılları başlarına geldi? Böyle bir işlemin içine girdiler. Dolayısıyla yapılan bir çifte standart. Zamana ve
zemine göre politika oluşturmaya çalıştılar. Geldikleri yerde duvara tosladılar. Bu yapılan işlemin doğru olmadığı kanısındayım.”
Orgeneral Çetin Doğan ve Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in bugün tahliye edilmesi ile ilgili yöneltilen soruyu şöyle yanıtladı:
“Yargı kararlarına herkesin saygı duyması lazım. Eğer serbest bırakılıyorsa, bunun mutlaka bir gerekçesi vardır. Demek ki,
delillerin karartılması diye bir sürecin sona erdiği anlaşılıyor. Zaten yargılama süreci devam ediyor. Yargılama sürecine
hepimizin saygı göstermesi lazım.”
ERZURUM'un Aziziye İlçesi'nde afetzedeler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutlarda yapılan sokak düğünü
sırasında balkondan kopan mermer, gelin Ayşe Arslan'ın başına, ilköğretim okulu öğrencisi Bayram Tozoğlu'nun da ayağına
isabet etti. Başı yarılan gelinle, ayağı kırılan Bayram, hastaneye kaldırıldı. 
Bugün Atatürk Havalimanı ve çevresine toplu tayıma araçları ve otomobilleriyle giden İstanbullular trafikte çıldırdı. Çünkü yine
bir çalışma vardı. Buna bir de Ricardo Quaresma'yı görmek için havaalanına akın eden Beşiktaşlılar eklenince durum katlanılmaz
bir hal aldı.
İZMİT'te kent merkezindeki C Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan, birçok hırsızlık ve gasp suçundan 15 yıla hükümlü 33 yaşındaki
Rafet Yıldırım'ın ancak filmlerde rastlanabilecek firar planı, görevlilere bir ay boyunca saç baş yoldurduktan sonra, bisküvileri
bitince son buldu. Cezaevi içinde bir daracık bir yerde saklanan ve sadece bisküvi yiyip su içen Rafet Yıldırım'ın, bu süre içinde
tam 20 kilo verdiği anlaşıldı. 
DİYARBAKIR 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, PKK'nın gizli şehir yapılanması Kürdistan Topluluklar Birliği Türkiye Meclisi'ne
(KCK/TM) yönelik hazırlanan 151 sanıklı, 7 bin 500 sayfalık iddianameyi kabul etti.
Türk siyasetinde hareketlilik bitmiyor. Türk siyasi yelpazesinin sol kanadında CHP'deki kurultaydan sonra şimdi sıra merkez
sağda Demokrat Parti (DP) yarın Büyük Kongresi'ni yapacak.
TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, Ali Sami Yen Stadyumu'nun arsasının gelir paylaşımı yöntemiyle satılması ihalesinde Aşçıoğlu
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firmasının 461.5 milyon liralık teklifini uygun bulduklarını açıkladı. TOKİ Başkanı Bayraktar, Seyrantepe Stadyumu'nun üzerinin
kapatılmasıyla ilgili tartışmalara da son noktayı koydu.
"Kafes operasyonu eylem planı" iddiasına ilişkin davada sanık avukatlarının savunma yapmasının ardından söz alan duruşma
Savcısı Nuri Ahmet Saraç, üç tutuklu sanığın tahliye edilmesi talebinde bulundu. Yaklaşık 1 saat ara veren mahkeme heyeti,
kararını açıkladı: Heyet, tutuklu sanıklar Mücahit Erakyol, Levent Gülmen ve Halil Özsaraç'ın tahliye taleplerini reddetti. Heyet,
dava dosyasının Poyrazköy dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Kafes davası ile Poyrazköy davası birleştirildi. Üye
hâkim Oktay Kuban alınan iki karara da şerh koydu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, "Türkiye'nin, Gazze konusunda ikiyüzlü politika uyguladığını" iddia
etti.
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Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Günyazı Köyü'nün Irak sınırındaki Tanyolu Mezrası'ndaki sınır bölüğü üs bölgesine gece yarısından
sonra kalabalık PKK'lı grubu ağır silahlarla saldırdı. Üç koldan saldıran teröristlerle 5 saat süren çatışmada 9 asker şehit oldu, 14
asker yaralandı. Çatışmalarda 12 terörist öldürülürken, Irak topraklarına kaçan teröristlere kobra helikopterler
bomba yağdırdı, savaş uçakları da sınır ötesindeki terörist kamplarını bombaladı. Şemdinli'de operasyonlar devam
ederken, askerlerin geçiş bölgesine teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker de
yaralandı. Bu olayla birlikte Şemdinli'de bir günde şehit sayısı 11'e, yaralı sayısı 16'ya çıktı. Hakkari'nin Şemdinli
ilçesinde 11 askerin şehit 14 askerin yaralanmasına sonuçlanan PKK saldırısı Ankarayı da karıştırdı. Başbakan Erdoğan, “PKK
piyon olduğunu kanıtladı” dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli olağanüstü hal ilan edilmesini isterken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
bu mücadelenin büyük bir kararlılık ile sürdürüleceğini ve güvenlik güçlerine gösterdikleri fedakarlıktan dolayı minnettar
olduklarını söyledi. Öte yandan Başbakan Erdoğan yarın Van'da Hakkari'de şehit düşen askerler için düzenlenecek törene
katılacak. Milliyetçi ve Muhafazakâr (MMP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın "asılmasını" istedi.
Hakkari'de 1 teröristin sağ yakalandığı bildirildi. Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde karakola PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain
saldırı ve mayın patlaması sonucu şehit olan 11 askerin baba evinde yas var.
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Hakkari’de PKK üyelerince askeri birliğe düzenlenen hain saldırı sonrası
amansız bir takip başlatıldı. Hava Kuvvetleri’ne ait F 16’lar Irak’ın kuzeyinde
tespit edilen hedeflere bomba yağdırıyor. Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Tekeli
Taburu, Günyazı Köyü, Mezartepe mevkiinde 11 askerin şehit olduğu bölgeden
1 Ekim 1999 tarihinde 8 kişilik PKK grubu gelerek teslim olmuştu. İran, Irak ve
Türkiye sınırında bulunan ve şeytan üçgeni olarak adlandırılan bölgeden giriş
yapan PKK’nın yöneticilerinden Ali Sapan’ın da aralarında bulunduğu 8 kişilik
terörist grubu teslim olmuştu. PKK'lı teröristler fotoğrafta da görüldüğü gibi
sınırdaki birliklere saldırı düzenledikten sonra Irak'ın kuzeyine geçiş yapıyorlar.
BDP Grup Başkanveli Bengi Yıldız, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde 8 askerin
şehit olduğu 14 askerinde yaralandığı PKK'lı teröristlerin saldırısını
değerlendirirken, ilginç açıklamalarda bulundu. Yıldız, "10-20-100 bin insan
daha öldürseniz, 10 bin insan daha cezaevine tıksanız, bir milletvekili değil
BDP'nin 20 milletvekilini de öldürseniz, tüm belediye başkanlarını öldürüp
cezaevine atsanız, bu sorunun şiddet yöntemiyle baskıyla zulümle
çözemeyeceksiniz" dedi. Yıldız, "Kürtlerde meşhur bir deyim vardır. 'Biz boş
testiyi dolu testiye çarparız' bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Varsın testisi
dolu olanlar düşünsün" dedi.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin Irak sınırındaki birliğe saldırının ardından Irak sınır hattındaki askeri
hareketlilik en üst seviyeye çıktı. Sınıra bordo bereliler, tamamı subay ve astsubaydan oluşan profesonel birlikler
konuşlandırıldı. Irak'dan sızmaya çalışan teröristler top atışı altına alındı.
CHP Eski Lideri Deniz Baykal, Şemdinli'de meydana gelen ve 10 askerin şehit olmasıyla ilgili sonuçlanan saldırılarla ilgili
açıklamalarda bulundu. İşte Baykal'ın konuşmasından satır başları:
-Her yönüyle çok vahim bir olay. Askeri yönüyle, siyasi yönüyle çok vahim. Askeri yönüyle vahim çünkü terör bölgesinde bir
askeri birliğe bu kadar cüretli bir saldırının yapılması, bu can kaybının ortaya çıkarılması gerçekten izah edilmesi gereken bir
konudur.
-Terör karşısında mücadelenin askeri tertiplerini yeniden gözden geçirmemiz gerekir. Askeri birliğin moralini bozmaktan uzak
durmamız lazım. Olayın askeri boyutunun değerlendirilmesi gerekmektedir. İzah edilmesi zor bir durumdur.
-Siyaset bakımından da çok düşündürücüdür. PKK muhattap alınmıştır. Türkiye çok zaman kaybetmiştir, enerji kaybetmiştir.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üyesi Esat Çıplak, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
Tasarısı'yla “Küresel sermayeye pozitif ayrımcılık uygulanırken yerli sermaye rekabet edemez hale getirildiğini” savundu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski bir fabrikanın bahçesinde başlayan yangın, bitişikteki mobilya atölyesine sıçradı.
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Hakkari Şemdinli'deki hain saldırıda şehit olan askerler Yusuf Pazar, Hüseyin Köksal, Süleyman Ballan ve Selçuk
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Gökdağ son yolculuklarına uğurlandı. HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ndeki sınır birliklerine PKK'lı teröristlerce
düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Er Oğuz Yelken'in, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ndeki baba evinde ateş
sönmüyor. Şehidin babası 60 yaşındaki İlyas Yelken, bölücü örgütü sevindirmemek için ağlamayacağını belirterek,
“Bu vatana oğlum feda olsun, onları sevindirmeyeceğim, ağlamayacağım. Bir oğlum şehit oldu, diğeri de feda
olsun” dedi. Acılı baba, eşi Hatice Yelken'in çenesini tutarak "Başını dik tut, kimseyi sevindirme" dedi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen terörist saldırıda şehit olan askerlerden Keşanlı
Mustafa Kayın'ın evine ateş düştü. Şehidin ağabeyinin acı haberi alınca çekilen fotoğrafı
yürekleri sızlattı.
Şehidin ağabeyi Süney Kayın, kardeşi Mustafa Kayın'ın, şehit olmadan bir gün önce
kendisine “Abi beni aramayın göreve çıkıyoruz. Telefonumu komutanıma teslim edeceğim.
Hakkınızı helal edin” diye telefonla mesaj attığını belirtti.
BABALAR Günü'nde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit babaları duygulu anlar yaşadı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Kara'nın toprağa verilmesinin ardından AK Parti Mersin Milletvekili Ali Er,
mezarlık çıkışında bir grubun saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ali Er, bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin, Irak sınırındaki askeri birliği düzenlediği saldırı, dünya basını ve
yabancı ajanslarda yer almaya devam ediyor. İşte dünya basınından kanlı saldırıya tepkiler:
NEW YORK TIMES
Son aylarda düzenlenen en ağır saldırıda en az 8 Türk askeri hayatını kaybederken, 14 askerin de yaralandığı belirtildi.
Saldırının ardından Türk savaş uçakları sınır bölgesini bombaladı. Yaz aylarında Kandil Dağı'ndaki üslerinden Türkiye sınırına
yönelik saldırılarını artıran teröristlere yönelik kara ve hava operasyonunda en az 12 PKK’lı öldürüldü.
Türk ordusu, Mart ayından bu yana yaşanan çatışmalarda en az 130 teröristin öldürüldüğünü, 43 askerin de hayatını
kaybettiğini açıklarken, son aylarda sınır bölgesindeki tansiyon giderek yükseldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar
partisi Ak Parti, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 12 milyon Kürt için demokratik ve kültürel haklar sunmuştu.
Ancak Erdoğan Kürtlerin etnik kimliklerinin anayasal çerçevede tanınması ve PKK’lılar için genel af ilan edilmesi taleplerini
reddetmişti. Erdoğan, artan şiddet olaylarının hükümetin başarısız politikalarına işaret ettiği görüşünü kabul etmedi ve PKK ile
silah lobilerinin hükümetin gösterdiği demokratikleşme çabalarını ortadan kaldırma girişimi olarak gösterdi.
CNN
Cumartesi günü Türkiye-Irak sınırında Türk ordusu ve PKK’lılar arasında yaşanan çatışmada en az 8 asker hayatını
kaybederken, 12 PKK’lının öldürüldüğü açıklandı.
Ordu Mart ayından bu yana 130 PKK'lının öldürüldüğünü açıklarken, General Fahri Kır, 20 Mayıs tarihinde Kuzey Irak sınırının
ötesinde terörist noktalarına düzenlenen hava saldırısında yaklaşık 100 PKK'lının öldürüldüğünü belirtti.
Hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi. Bu esnada ordunun internet sitesinde bir askerin de Elazığ'da hayatını
kaybettiği bilgisi verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise, yeni 'şiddet döngüsüne' boyun eğmeyeceklerini söyledi. Erdoğan
bu tür saldırıların Türkiye'yi yolundan saptıramayacağını ve güçlü, saygı gören bir ülke olmasını engelleyemeyeceğini belirtti.
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BBC
Türkiye’nin Irak sınırındaki düzenlenen saldırıda, 11 Türk askeri hayatını kaybederken, 14 asker yaralandı. Türk ordusundan
yapılan açıklamada PKK üyeleri’nin Hakkâri’nin Şemdinli ilçesindeki bir karakola bir baskın düzenlediklerini belirtti.
Baskından sonra gerçekleşen çatışmalarda ise 12 PKK'lının hayatını kaybettiği belirtildi. Türk uçakları da saldırının ardından
PKK’nın Irak’taki mevkilerini bombaladı. Diğer yandan, Türk ordusu Çarşamba günü PKK’nın bölgedeki sınır karakollarına
başarısız saldırılar düzenlemesinin ardından, Irak’ın kuzeyine geçmiş ve yapılan çatışmada dört PKK'lı öldürülmüştü.
Bununla birlikte PKK üyelerinin son aylarda Türkiye’deki saldırılarını artırdığı görüldü.
Erdoğan: Sonuna kadar savaşacağız
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 11 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından PKK ile teröristlerin tamamen ortadan
kaldırılıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Saldırıları "korkakça" olarak niteleyen Erdoğan, Türkiye'nin 'sonuna kadar'
savaşmaya olan kararlılığının değişmediğini ifade etti.
Ordu ise yaptığı açıklamada helikopterler ile takip edilen teröristlerden 12 tanesinin öldürüldüğünü belirtti. Cuma günü, ordu
Mart ayından bu yana 120 teröristin öldürüldüğünü, 43 askerin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
REUTERS
Türk güvenlik yetkililerinin Reuters haber ajansına bildirdiğine göre, Türkiye’nin güneydoğusunda Türk ordusuna yönelik bir
saldırı gerçekleşti.
PKK üyeleri tarafından, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen bu saldırı, bölgedeki çatışmanın son zamanlarda yeniden
arttığını gözler önüne serdi.
Yetkililer, PKK’dan büyük bir grubun Cuma gecesi, Irak sınırındaki karakola füzelerle saldırdıklarını belirtti.
Pazar günü Elazığ'da bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda bir Türk askeri hayatını kaybetti.
ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü kabul edilen PKK, kendilerine yönelik askeri operasyonlar nedeniyle bu ay
tek taraflı ateşkesi sonlandırdıklarını açıklamıştı.
ASSOCIATED PRESS
PKK üyeleri Cumartesi günü ülkenin Irak sınırındaki bir askeri karakola saldırı düzenledi. Saldırıda 11 Türk askeri hayatını
kaybederken, 14 asker de yaralandı. PKK’da ise 12 üye öldürüldü ve 4 terörist yaralandı.
Türk savaş uçakları, saldırının ardından Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine saldırı düzenledi. Kaçan teröristlerin takip edilmesi
sırasında yaşanan mayın patlamasında ise iki asker daha hayatını kaybetti.
Özel eğitimli birlikler sınır bölgesini takviye güç olarak gönderilirken, çatışmalarda en az 14 askerin yaralandığı belirtildi.
PKK son aylarda Türkiye'ye yönelik saldırılarını artırırken, dünyanın tanık olduğu en uzun gerilla savaşlarından birini
sonlandırmayı hedefleyen hükümete meydan okudu. Cuma günü ordudan yapılan açıklamada ise, Mart ayından bu yana 40'tan
fazla askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Van'a giderek hayatını kaybeden 11 asker için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Erdoğan, "Hiç bir zaman kazanamayacaklar. Hiç bir şey elde edemeyecekler. Kendi kanlarında boğulacaklar" dedi.
AGENCE FRANCE PRESSE
Türk ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Irak sınırındaki bir askeri karakola PKK üyeleri tarafından bombalı saldırıda
bulunulduğu belirtildi. Saldırıda 10 Türk askeri hayatını kaybederken, 12 teröristin öldüğü ifade edildi. Ordudan yapılan
açıklamada, bu gelişmenin ardından savaş uçaklarının Irak’ın kuzeyindeki PKK mevkilerini bombaladığı da belirtildi.
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Türk ordusu Kuzey Irak'a girdi
Bir güvenlik yetkilisi, yaşanan saldırıların ardından birliklerin Kuzey Irak sınırından 10 kilometre içeri girdiğini belirtti. Aynı
yetkili, Kandil Dağı civarındaki saldırıda üç kişinin öldüğünü ancak ölenlerin sivil mi yoksa terörist mi olduğunu belirtmedi.
Bu saldırıyla Türk ordusu son beş gün içinde ikinci kez Kuzey Irak sınırından giriş yapmış oldu. Çarşamba günü yapılan ilk
sınırötesi harekâtta, Türk ordusu iki yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Irak'a girmişti.
EL CEZİRE
Türk ordusu ile PKK üyeleri arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybederken, bu kişilerden 10'unun Türk askeri
olduğu belirtildi. Hakkâri’nin Irak sınırına yakın bir ilçesinde gerçekleşen saldırıda, 12 PKK üyesinin de öldürüldüğü vurgulandı.
Çatışma, PKK üyelerinin sınırı bekleyen askeri karakola yaptığı saldırıdan sonra başladı. Bu bombalama sırasında 14 asker de
yaralandı.
CORRIERE DELLA SERA
Corriere della Sera Gazetesi internet sayfasında yayınlanan haberde, “Türkiye ile ayrılıkçı Kürtler arasında çatışma” başlığı
kullanıldı. Haberin devamında, “Kuzey Irak’taki PKK üslerine düzenlenen operasyonların bilançosu, Mart ayından beri 130 asi
öldürüldü”, “Cezaevinden Öcalan: Diyalogu durdurun” alt başlıkları yer aldı.
Son günlerde saldırıların şiddetlendiği belirtilen haberde, “Son saldırı Cuma günü oldu. Askerlerin PKK’nın saldırı planını ortaya
çıkarmasıyla 3 asi Erzincan bölgesinde öldürüldü. İki gün önce ise 2 asi Şırnak’ta öldürüldü” ifadesi kullanıldı.
Makalenin devamında, “Türkiye’nin Güneydoğusu’nda, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın cezaevinden, Ankara Hükümeti’yle barış
adına diyalog kurmak yönündeki çabalarını durdurduğunu bildirmesiyle saldırılar şiddetlendi. Türkiye, ABD ve AB, PKK’yı terörist
bir organizasyon ve çoğu Kürt en az 40 bin ölümün sorumlusu kabul ediyor” yorumu yapıldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın başkanlık edeceği Güvenlik Zirvesi'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek.
SICAK ve bunaltıcı bir gün geçirilen İstanbul'da saat 17:30 'da başlayan sağnak yağmur trafiğin yoğunlaşmasına ,cadde ve
sokakların sular altında kalmasına neden oldu.
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarından kaçan 2'si kadın 7 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim
oldu.
İsrail Turizm Bakanı Stas Misezhnikov, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hükümeti hakkındaki açıklamalarına çok sert
cevap verdi. Misezhnikov, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır eleştiride bulunurken, İsrail'in düşmanının Türkiye değil,
Erdoğan olduğunu söyledi. Misezhnikov, Erdoğan'ın İsrail halkıyla değil, İsrail hükümetiyle sorunları olduğunu açıklamasına
cevap olarak, “Türk insanları düşmanımız değil, ama Erdoğan İsrail'in düşmanı” dedi. Geçtiğimiz gün, Erdoğan Türkiye'nin İsrail
halkıyla değil ancak hükümetin politikalarıyla sorunu olduğunu belirtmişti.
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DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Çatakköprü ve Bağdere
köylerindeki jandarma karakollarına bu akşam aynı saatlerinde PKK'lı
teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu. 2 asker
de yaralandı. Bağdere Karakolu'na saldırıdan sonra gasp ettikleri
otomobille dağlık alana kaçan 4 terörist ise güvenlik güçlerinin
düzenlediği operasyon sonucu silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ın ise Silvan'da incelemelerde
bulunduktan sonra kent merkezine dönerken 10 kilometre uzaklıkta
çatışma olduğu haberi iletilince güzergahını değiştirilerek tekrar ilçeye
döndü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede operasyonlar
sürdürülüyor.
Türkiye şehitlerini uğurluyor... Şehitlerin evinde acı ve yas var. Kimi babasını, kimi evladını, kimi eşini kaybetti...Onların
gözyaşları hiç dinmeyecek.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve MHP lideri Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde ikili görüşme yaptı. Bahçeli'nin MHP'nin terörle
ilgili önerilerini bir dosya haline getirdiğ ve bu dosyayı Cumhurbaşkanı Gül'e sunduğu öğrenildi.
İstanbul'da PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon kapsamında BDP Küçükçekmece İlçe Başkanı Salih B.'nin de
aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Başbakan Erdoğan'ın Hakkari'de verilen şehitlerin cenazesinde yaptığı 'taşeronlar' vurgusuna, Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek
üstü kapalı açılık getirdi. Açıklamalara bir gazetecinin 'Saydığınız örnekler üzerinde düşünüldüğünde, bu ülkelerin tamamına
yakının AB ülkeleri olduğu ortaya çıkıyor. O zaman biz niye AB'ye girmeye çalışıyoruz?' sorusuna, "Bunu düşünüp, tartışma
konusu yapalım" şeklinde yanıt damga vurdu.
Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve yazarı İlhan Selçuk tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.
Beyninde damar tıkanıklığı olan Selçuk'un böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Selçuk,
Ergenekon soruşturması kapsamında silahlı terör örgütünün üst düzey yönetici olma iddiasıyla gözaltına alınmış,
sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İlhan Selçuk'un kardeşi Turan Selçuk da 102 gün önce
vefat etmişti. Selçuk, perşembe günü Nevşehir'in Hacıbektaş İlçesi'nde toprağa verilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan sanık Şahin Şimşek için hazırlanan iddianame
mahkemeye sunuldu. İddianamede sanık Şimşek için 'Kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralanmaya
sebebiyet vermekten 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası istendi.
Bahçelievler'de bir işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 4 kişi yaraladı.
Haaretz gazetesi analisti Aluf Benn İsrail’in liderleri bile, aktivistlerin ölümüne ve gemilerin Gazze’ye ulaşamamasına rağmen,
31 Mayıs'ta yaşanan filo olayının Gazze politikasına bir hız kazandırdığını yorumunu yaptı.
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Diyarbakır Silvan'da iki jandarma karakoluna teröristlerce taciz ateşi açıldı. 1 er şehit oldu, 4'ü asker 8 kişi yaralandı.
Teröristlerden 5'i öldürüldü. Şehit er Salih Albayrak, nöbet tutarken karakola sızmaya çalışan PKK'lılarla çatıştı, can verdi ama
teröriste geçit vermedi, birliğini korudu.
İstanbul bu sabah patlamayla uyandı... Halkalı'da askeri personeli taşıyan bir servis otobüsüne parça tesirli ve uzaktan
kumandalı bombayla saldırı düzenlendi... 4 asker ve bir subayın okula giden 17 yaşındaki kızı şehit oldu, 14 kişi yaralandı...
Teröristlerin bombayı düdüklü tencereye koyarak gizlediği, otobüs geçerken telsizle patlattığı belirlendi.
İSTANBUL Halkalı'daki askeri personel taşıyan otobüse bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in,
Hatay'ın Erzin İlçesi'ndeki baba evi acı haberle yasa boğuldu. Ekiz'in dün anjiyo olmak için hastaneye yatırılan babasını ziyaret
etmek için Hatay'a gelmek istediği ancak 73 yaşındaki Fikri Ekiz'in bu teklifi, “Küçük bir ameliyat gelmene gerek yok” diyerek
engellediği belirtildi.
İstanbul Halkalı'daki hain saldırıda şehit olanlardan biri de Buse Sarıyağ'dı… Asker kızı olan Buse henüz 17 yaşındaydı ve bu
sabah LYS sınavına hazırlık için Uzman Çavuş olan babası Ünal Sarıyağ ile kursa gidiyordu… Ama gidemedi… Bombalı saldırıda
şehit oldu…
Kardelen bursuyla okuyup öğretmen olan ve dağ köylerinde yıllarca öğretmenlik yapan Elif Bölük'ün Uzman Çavuş olan eşi
Mehmet Çağlar Bölük'ü teröristler şehit etti.
ABD Yüksek Mahkemesi, PKK'nın da aralarında bulunduğu terör örgütlerine akıl ve eğitim verme gibi “maddi yardımları” da
yasaklayan terör yasasını onayladı.
Başbakan Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, 'Bizim dönemimizde terör sıfırlanmıştı' diyen
siyasilere sert tepki gösterdi: 'Nerede sıfırlanmıştı be! Neden yalan söylüyorsun.' İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Bugün güne acı bir haberle uyandık. Halkalı'da askeri bir servis otobüsüne yapılan bombalı saldırıda 3 asker arkadaşımız ve 17
yaşındaki bir çocuğumuz şehit edildi. 2'si ağır olmak üzere 13 yaralımız var. Gümüşhane'deki operasyonda da 3 terörist etkisiz
hale getirildi, bir tanesi de sağ ele geçirildi. Pazar günü Van'a gittim, şehitlerimiz için düzenlenen törene katıldım. Sonra da Org.
Başbuğ , bakanlar ve komutanlarla Şemdinli'deki Tekeli taburuna gittik. Burada çatışmada yaralanan askerlerimizle konuştuk.
Sonra da 9 şehidimizin olduğu Gediktepe mevkisine geçtik.
- Benim arzum buralar görülmeden değerlendirmeler yapılıyor. Buraların görülerek değerlendirmesi yapılırsa yazılanların ne
denli yanlış olduğu ortaya çıkacaktır.
- Gediktepe'nin yüksekliği 2625 metre. Tamamıyla sarp kayalıkların olduğu yer. Aralarında vadiler var. Vadilerden de teröristler
sızıyor. Dönüşte de her kademeden askerlerle birlikte o mevzide mevzilenişlerini gördük.
- Bu mevzilerde oradaki seyyar birliğimizin durumunu gördük. Dışardan göründüğü gibi değil. Şöyle muhalefet partilerinin
liderleri de oraya gidip görsünler de ondan sonra değerlendirmelerini yapsınlar. Hataları ona göre masaya yatıralım.
- Dönüşte köyde askerler ve köylülerle yemek yedik. Askerimizin morali son derece yüksek. Asker, sınır namuztur anlayışıyla
topraklarımızı koruyor. Gediktepe ile Irak arası 3 km. Diğer tarafı da İran. Gediktepe'de teröristlere karşı canını ortaya koyan
Adanalı Necati Yurt, terhisine 28 gün kalmış.Başbuğ'un ''Sizleri geri saflara alsak önerisine verdiği cevap anlamlıydı. 28 gün
değil ömrüm boyunca o tepede görev yapmak istiyorum. 9 arkadaşımı şehit verdim. Beni buradan almayın'' dedi..
- Buün orada sıfır noktasında sohbet ettiğim her bir kahramanın gözlerinde bu asaleti gördüm. Bayrağımız memleketin her

1001

yerinde şanla dalgalanmaya devam edecektir. İnsani özelliklerini yitirmeden, hukuka bağlılığını kaybetmeden Türkiye
Cumhuriyeti için fedakarca mücadele ediyor
- Terörle mücadelede ne gerekiyorsa yapılıyor. AK Parti iktidarı hiçbir mazerete sığınmadan üzerine düşenleri fazlasıyla
yapmaya çalışıyor. Terörle mücadele için gereken her şey samimiyetle Hükümet tarafından yapılıyor. Kimse ‘'Güvenlik güçleri
şunu talep etti de Hükümet vermedi'' diyemez.
- Terör bugünün sorunu değil. Sabahtan akşama bitecek sorun da değil. Onlarca yıldır terörle mücadele ediyor. Ama bazı
çevreler terörle yeni tanışmış gibi tepkiler veriyorlar. İnancını yitirmeden, sabırla mücadele etmek gerekiyor.
- Meseleyi siyasallaştırmak, polemik malzemesi yapmak yanlıştır. Güvenlik güçlerinin moralini bozmak ancak terör örgütünün
işine gelir Terörle mücadele sadece hükümetin ve güvenlik güçlerinin meselesi değildir.
- Medya da muhalefet de toplum da kendini taraf olarak görmeli ve sorun yaratmaktan kaçınmalıdır. Görüntülü medyada
oradaki ayılıp bayılamaları göstermek kime yarar. Terör örgütüne. Terör örgütünün birinci amacı propagandasını yaptırmaktır.
- Medya bilerek ya da bilmeyerek terör örgütüne yandaşlık yapmaktadır. Bu kadar ağır konuşuyorum. Bu konuya milli bir dava
olarak bakmıyorsak bakmayanlar da lütfen kendilerini ilan etsinler. Terör karşısında nasıl muhalefet yapılır, nasıl yayın yapılır
bilemiyoruz.
- Terör örgütünün lideri size altın tepsi içinde sunuldu. Terörü neden bitirmediniz? O zaman idam vardı. Niçin sümen altı ettiniz,
niçin gereğini yerine getirmediniz? Çünkü birilerine söz verdiniz, o sözün gereğini yerine getirdiniz. Size terörist başını teslim
edenler sizden o sözü, o yazılı belgeyi aldılar ve siz o sözü çiğneyemediniz.
- Ve şimdi bunun faturasını bize kesmeye kalkıyorsunuz. Erken seçim isteyerek mi bu sorunu çözeceksiniz. Siz zaten
iktidardaydınız. 'Bizim dönemimizde terör sıfırlandı' diyorsunuz. Sizin döneminizde terör nerden sıfırlanmış be? Neden yalan
söylüyorsunuz. 2000'de 41, 2001'de 41 şehidimiz var. Olay sayıları hep binin üzerinde. Hükümeti, güvenlik güçlerini top ateşine
tutarak mı bu sorunu çözeceksiniz, cenazelerde slogan atmak suretiyle mi bu sorunu çözeceksiniz.
- Hiçbir şey yapılmadı diyenler doğru konuşmuyorlar, yalan söylüyorlar. OHAL'i biz kaldırdık.
Yatırım yaptık. Anneler hapisteki çocuklarıyla kendi dilleriyle konuşamıyorlardı. Ana dilde öğretimin, yayınların önünü biz açtık.
TRT Şeş'i biz kurduk. Her şehre üniversiteyi biz kazandırdık. Açılım içi boş diyenler daha önce konuşamadıklarını AK Parti
iktidarında konuşuyorlar. Devletin şefkat elini her kesime biz uzattık.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD ile ilk temasını yarın gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, Amerikan Türk Konseyi Başkanı Richard
Armitage ve ABD Büyükelçisini yarın kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci zirvesinin ilk gününde yoğun diplomatik temaslarda
bulundu. Gül'ün temasları çerçevesinde bir araya geldiği Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Fule “AB
üyeliğinin somut faydasının aday ülkelerin vatandaşlarına gösterilmesi gerek” diyerek AB'nin Türkiye'ye vize uygulamasında
kolaylaştırmalara gidilmesi yönünde ılımlı bir mesaj verdi.
GÜNEYDOĞU Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Çırağan Sarayı'nda çeşitli
temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Halkalı'da meydana gelen saldırıda şehit düşenler için Maslak'taki İl
Jandarma Alay Komutanlığı'nda yapılacak olan törene katılmadan önce saldırıya yönelik açıklamalarda bulundu.
Avrupa Konseyi, İstanbul Halkalı'daki terör saldırısını sert bir şekilde kınadı. Halkalı'daki saldırıda 5 kişi şehit olmuştu.
Ergenekon davası hakimi 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün kendine yönelik teknik takip ile ilgili yetkililer
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hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı hazırlığındaki 1 terörist kıskıvrak yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nü havaya uçurmaya
planladığı belirlenen teröristin üzerinde 3 el bombası, suikast silahı ve roketatar ele geçirildi.
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Bugün 4 kentte 5 şehit cenazesi uğurlandı. Yüz binler ve devletin zirvesi cenaze törenlerine katıldı. Bir kardelen
kızı olan Muşlu Elif Bölük'ün haykırışı ise güne damgasını vurdu. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'nce okutulan
ve tek hayali olan öğretmenlik mesleğine adım atan sonra da jandarma uzman çavuş Mehmet Çağlar Bölük ile yuva
kuran Elif öğretmen şehit eşinin cenaze töreninde PKK'lı teröristlere seslendi: Ben de Kürt'üm, size mi kaldı
hakkımızı savunmak?
Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman Gazze’ye giden insani yardım gemisine yapılan saldırının ardından, sert yaptırımlarla
karşı karşıya kalması beklenen İsrail için oldukça olumlu yorumlar yaptı. Türkiye ile ilgilenen uzmanlar ise İsrail gerginliğinin
kısa vadede ticareti etkilemesini beklemediklerini belirtti.
Halkalı'daki hain saldırıda şehit olan asker kızı 17 yaşındaki Buse Sarıyağ'ın Ankara cenaze törenine katılan Genelkurmay
Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ İstanbul'a geldi. Askeri bir uçakla saat 15.25 sıralarında kuvvet komutanları ile birlikte
İstanbul'a gelen Başbuğ'u Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız karşıladı.
Geçen yıl Türkiye ve Azerbaycan ortaklığıyla İstanbul merkezli kurulan Tez Auto, otomotivin merkezi olarak nitelendirilen
Bursa'daki fabrikasında şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda kullanılacak yerli otobüs üretmeye başladı.
ABD'de yeni konut satışları, beklentilerin oldukça üzerinde yüzde 33 oranında düştü. Bu düşüşte potansiyel alıcıların hükümet
teşviklerinin kesilmesinden dolayı yeni satın alımlar gerçekleştirmemesinin etkili olduğu belirtildi.
Gasp, kapkaç, evrakta sahtecilik hatta dolandırıcılıkla ilgili onlarca örnek vardı ancak böylesi ilk kez yaşandı.
Kuşadası'nda, belediye eski mezarlık amiri H.C.Y., sahte belgelerle aynı mezar yerini 10'dan fazla kişiye sattığı
iddiasıyla tutuklandı.
İstanbul'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri zirvesinden son dönemde artan terör saldırıları nedeniyle PKK'ya kınama
çıkarken, İsrail'e ise deklarasyonda "kınama" gelmedi.
Annesi öldükten sonra akrabaları sahip çıkmadığı için Türk aile tarafından yetiştirilen Belarus uyruklu Vladzimir Abrazhevizch,
Türkiye'de herhangi bir kaydı bulunmadığı için sınır dışı edilmeyle karşı karşıya. 10 gün içinde Türkiye'ye terk etmesi istenen
Abrazhevich, Türk vatandaşlığına geçirilmesi için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak yardım istedi.
Abrazhevich'i yetiştiren Hakan Taktuka, aşık olduğu Vladzimir'in annesi Tanna ile Belarus'un Minsk kentinde evlendiğini, bir
süre sonra 7 yaşındaki üvey oğlunu da yanlarına alarak, İzmir'e taşındıklarını anlattı.
Devlet eski Bakanı AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız'ın ailelere,
“çocuklarını askere göndermeyin” çağrısıyla ilgili olarak, “Bu ülkeden beslenen insanlar, bu ülkeye saygılı olmak
zorunda. Parlamentoda saygın bir şekilde bu çalışmalar yapılırken herkes elinden gelen katkıyı sağlamaya
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çalışıyor. Ancak şu var. Bu şerefsizler her yerde, her mevkide olabilir” dedi. Derleyenin notu: Doğru söze ne denir…
Elektrik fiyatlarına yüzde 3.20 ile yüzde 4.49 arasında değişen oranlarda indirim yapıldı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, İsviçre'den camilerde minare yasağını iptal etmesini istedi. AKPM
Genel Kurulu, Avrupa'da giderek artan İslam karşıtlığı ile ilgili rapor ve buna bağlı karar tasarısını kabul etti. Kararda, minare
yasağının, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili 9. maddesi ile ayrımcılığın yasaklanmasıyla
ilgili 14. maddesini ihlal ettiği” belirtildi. Kararda, şehir planlamasına ve kamu güvenliğine uygun olarak, nasıl kiliselerin kulesi
bulunuyorsa camilerin de minaresinin olmasına izin verilmesi istendi.
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Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'ndeki Seyrantepe Barajı'nın güvenliğini sağlayan time PKK'lı teröristler tarafından pusu kuruldu.
Teröristlerin açtığı ilk ateşte 2 asker şehit oldu, 1 sivil kadın öldü. Çatışmada, karakola komutanı astsubay ile 4 sivil de
yaralandı.
Pazartesi günü hayatını kaybeden Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk, Nevşehir'de son yolculuğuna
uğurlandı. Törene Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevenleri katıldı.
RİZE'de bir yamaca inşa edilen ancak giriş yolu olmadığı için 8 katlı ve 164 basamaklı merdivenle
ulaşılabilen 8 katlı binanın müteahhiti Yakup Güngör, o binanın altında bir başka binanın inşasına
başladı. Kayaları kırarak yol seviyesine indiren ve diğer binanın giriş katına kadar yükselecek olan 6
katlı yeni bir bina inşasına başlayan Güngör, “Bina bitince üstteki binanın korkutucu görüntüsü de
ortadan kalkacak” dedi. 
İstanbul Halkalı'da biri 17 yaşında bir asker kızı ve 4 askerin bombalı saldırıda şehit
edilmesi ve polis servisine bombalı saldırı düzenlenmesi olaylarıyla ilgili olarak gözaltına
alınan şüpheliler, İstanbul Adliyesi'ne yakınlarının alkışları arasında girdi. Bir kadın
avukat ise sanıkların alkışlanmasına tepki gösterdi.
BDP'nin Başbakan Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması reddedildi.
TBMM Genel Kurulu'nda BDP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşmeleri sırasında
AKP ve BDP arasında “şerefsiz” kavgası yaşandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Joan Clos Matheu'nun rezidansında AB ülkelerinin
büyükelçileri ile bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren yemekli toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan
Kılıçdaroğlu, görüşmede AB üyeliği sürecinde CHP'nin kararlılığını büyükelçilere aktardıklarını belirtti.
Hakkari Çukurca İlçesi Kazan Vadisi'nde 1'i uzman çavuş 2 asker, teröristlerin döşediği mayına basması sonucu yaralandı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, “Terör örgütü ve yandaşlarının ülkemizin birlik,
beraberlik ve bölünmez bütünlüğünü hedef alan menfur saldırılarının devletimizin ve milletimizin kararlılığı karşısında hiçbir
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zaman amacına ulaşamayacağı konusundaki kat'i inanç ile bu alandaki mücadeleye bu tehdit bertaraf edilene kadar taviz
verilmeksizin devam edileceği hususundaki irade teyit edilmiştir” denildi.
Tüm Türkiye sağanak yağışın etkisi altında. İstanbul'da yağış yüzünden araçlar mahsur kalırken, Kocaeli ve Manisa'da ev ve
işyerleri sular altında kaldı. Meteoroloji uyardı: Yağışlı hava pazartesiye kadar sürecek.
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Tanoğlu, mayın patlamaları ve diğer saldırılara karşı
hasara en aza indirecek bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Proje bittiği zaman, zırhlar; askeri araç, askeri kamuflaja uygulanabilecek. Ayrıca onaylanması durumunda günlük hayatta da
kullanılacak ve binalar da olası saldırılara karşı geliştirilen zırhla korunacak. Tanoğlu, yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi ve
Barış Elektrik AŞ ile ortak proje yürüttüklerini belirtti. Projenin sadece mayın değil, diğer farklı tehditlere de karşı koyabilecek
malzeme sistemleri geliştirilmesini kapsadığını anlatan Tanoğlu, uluslararası seviyede AR-GE çalışmaları yaptıklarını anlattı.
Temel hedeflerinin, “mayın patlaması sırasında oluşan şokun bertaraf edilmesi” olduğunu kaydeden Tanoğlu, “Hazırladığımız
sistem, bir araca uygulanacaksa araç içerisindeki şokun en az hasarla atlatabilmesi, herhangi bir patlamada personelin bu
yaşanan şok karşısında korunabilmesini içeriyor” dedi.
DİYARBAKIR'da, cuma namazı sonrası Ulu Camii önünde toplanan bazı dernek ve sendika temsilcileri, terör örgütünün son
dönemde artan saldırılarını protesto ederek, PKK'ya ‘silah bırak' çağrısında bulundu. İnsan ve Erdem Derneği'nin Başkanı Ahmet
Ay, “Silahlar susana kadar önce açlık grevine sonra da ölüm orucuna başlayacağız” dedi.
İsrail Savunma Bakanlığı, Mavi Marmara olayından sonra dibe vuran Ankara-Tel Aviv ilişkileri nedeniyle Türkiye'ye askeri
ambargo uygulanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
Başbakan Erdoğan, Orgeneral İlker Başbuğ ile birlikte ziyaret ettiği mevzide "çömelmeleriyle" ilgili yapılan eleştirilere,
Toronto'ya gitmeden önce havaalanında cevap verdi: Gözü olup âmâ olmak çok kötü bir şey.
Genelkurmay'ın, basın bilgilendirme toplantısında Başbakan Erdoğan ve Orgeneral Başbuğ'un tartışmalara neden olan çömelme
fotoğraflarıyla ilgili açıklama yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Ferit Güler, “Gediktepe'yi ziyaret
esnasında Başbakan ve komutanların, mevzilerde çömelme fotoğrafı” konusundaki soru üzerine, “Orası düzenli bir cephe mevzi
değil, Türkiye-Irak sınır hattının tam üzerindedir. Sıfır hattıdır. Güneyi Irak'ın kuzeyidir, güneydeki arazi daha hakim bir
arazidir. Her zaman bir kaç teröristin veya keskin nişancıların civarda bulunması mümkündür. Mevzilerde iken Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanını ve komutanlarını tehdide açık bir şekilde ayakta tutmak doğru bir hareket tarzı olmazdı. Kısacası bu
askeri bir gerekliliktir” dedi.
Bitlis 'te askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı . Ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Dursun Çiçek ile Başsavcı İlhan Cihaner dosyalarını birleştirdi.
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, katıldığı bir televizyon programında Boğaz hattındaki eğlence mekânlarında müziğin
tamamen yasaklanacağını açıkladı.
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DOĞAN Şirketler Grubu Holding A.Ş., Sabah Gazetesi'nde bugün yayımlanan ‘Yatırımcıyı zarara uğratmanın emsali mi olur?'
başlıklı bir haberin, ‘Yargı görevini yapanı etkileme' suçunu oluşturduğunu, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını
açıkladı.
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Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Boşnak'ın beyin
ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
KARS'ın Kağızman İlçesi yakınlarında çıkan çatışmada ölü ele geçirilen 'Fırat' kod adlı PKK'lı terörist Gökmen Akpolat'ın, 2 yıl
önce Çemçe Dağın'da Binbaşı Süleyman Can'ın şehit olduğu eyleme katıldığı belirtildi. Çatışmada yaralı olarak kaçan diğer
teröristi ele geçirmek amacıyla Çemçe Dağı'nda arama- tarama operasyonu sürdürülüyor.
Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde, iş makinesinin çalışması sırasında ortaya çıkan beş buçuk metre uzunluğundaki dev yılan korku
yarattı.
Edirne'deki 649. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2. gününde yapılan başpehlivanlık güreşlerinde 2. tur güreşleri tamamlandı.
Er Meydanı'nda 52 pehlivanın güreştiği başpehlivanlık müsabakalarında, güreşçiler arasında “efsane” olarak anılan eski
başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, kendi yetiştirdiği Güngör Ekin'le eşleşti. Taşçı ile Ekin arasında geçen mücadeleyi çırak Ekin
kazandı. Ustası Taşçı'nın elini öpen Ekin'i, Taşçı da sarılarak tebrik etti. 
Newsweek dergisinin çok kısa bir süre önce düzenlediği ankete katılanların büyük bir çoğunluğu ABD Başkanı Barack
Obama’nın, önüne çıkan neredeyse tüm sorunlarla baş etme yolunu onaylamadığını gösterdi. Bundan sadece dört ay önce
sonuçlar bunun tam tersiydi.
Malatya Garı'nda yolcu treninde yapılan aramada çanta içinde 7.75 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi
gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siperde Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker
Başbuğ'la çömelerek çekilen fotoğraflarını, “Bir başbakanın kendi ülkesinde siperlerde ayakta duramaması benim görmek
istemediğim bir fotoğraftır” sözleriyle değerlendirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek,
yasalaştı. Yasayla, bölünmüş (duble) yollardaki hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarılıyor.
KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde kavşaktan dönerken TIR'ın altında kalan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada,
otomobilde sıkışan sürücü Faruk Yavuz, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu araçtan çıkartılarak hastaneye
kaldırıldı. 
Türk Sağlık-Sen tarafından açılan dava sonucu Danıştay, döner sermaye yetersizliği nedeniyle idareye sözleşmeyi fesh etme
imkânı tanınmasının yürütmesini durdurdu.
AĞRI'da eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya bağlı kendilerine ‘Ararat Apo'cu Gençlik' adını veren grubuna bağlı 6 terörist,
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yakalandı. Kullanılmayan boş binada 23 molotof kokteyli, atışa hazır durumdaki havai fişekler, kar maskeleri ile yakalanan
şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yetişkinler için uygulanan asgari ücret gelecek ay 22 lira artacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı doğrultusunda, 1
Temmuz-31 Aralık 2010 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücrette gelecek ay düzenlenmeye gidilecek. Düzenlemeyle yılın
ilk yarısında 16 yaşından büyükler için yüzde 5,2 artırılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısı için yüzde 4,3 zam yapılacak. Buna
göre, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 729, net 576,57 lira olan asgari ücret, yüzde 4,3'lük zamla brüt 760,50,
net 599,12 liraya yükselecek. 16 yaşından küçük işçiler için geçerli olan asgari ücrete ise gelecek aydan itibaren 19,33 lira
artırılacak. Halen 16 yaşından küçükler için brüt 621, net 499,25 lira olan asgari ücret, bu artışla brüt 648, net 518,58 lira
olacak. Kapıcılar için brüt 729, net 619,65 lira olarak uygulanan asgari ücret, brüt 760,50, net 646,42 liraya yükselecek.
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ABD Başkanı Barack Obama'nın 7 Temmuz'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı görüşmede, Gazze ablukasını tamamen
kaldırmasını isteyeceği iddia edildi.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, CHP'nin tepkisine neden olan Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu'nun Abant Platformu'nda yaptığı konuşma
nedeniyle inceleme başlattı. Kırklareli Valisi'nin Abant Platformu'nda yaptığı konuşmada “CHP 1950'de kapatılmalı, İnönü layık
olduğu yere gönderilmeliydi" demiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Vali Aydoğdu'nun bu sözlerine büyük tepki
göstermişti. Kılıçdaroğlu AK Parti hükümetinde valilerin halka değil, AK Parti'ye hizmet ettiğini öne sürerek, “AK Parti'nin valisi,
AK Parti'nin valisi olarak kalıyorsa, AK Parti'ye hizmet etmeyi devlete hizmet etmek olarak algılıyorsa o vali o koltuktan
inmelidir. O vali bindiği arabaya Türk bayrağını çekemez artık” demişti.
Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir hakkında 11. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama kararı verdi.
Esenler'de bir apartmanın bodrum katında çok sayıda mülteci bulunduğu ihbarını değerlendiren polis, yurda kaçak yollarla giren
44 kişiyi yakaladı.
ADALET Bakanı Sadullah Ergin, tüm siyasi partilerin ülke çıkarları söz konusu olduğunda yan yana durması gerektiğini, siyasetin
ayrı kulvarda yapılması gerektiğini söyledi. Derleyenin notu: Yani ama Türkiye’de nerde…
İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahranot gazetesi, Türkiye'nin, Polonya'daki Auschwitz toplama kampına bir delegasyon taşıyan
İsrail askeri uçaklarının hava sahasını kullanmasına izin vermediğini öne sürdü.
CUMHURİYET'in kuruluşundan sonra Güneydoğu'daki en büyük isyanı başlatan ve yakalandıktan sonra 47 arkadaşı ile birlikte
Diyarbakır'da idam edilen, 4- 5 yıl öncesine kadar adının bile anılmasından korkulan Şeyh Said ve arkadaşları için Diyarbakır'da
anma etkinliği düzenleniyor. Yarın başlayacak etkinlik nedeniyle Şeyh Said'in fotoğrafları bulunan dev pankartlar Diyarbakır
caddelerine asılıyor, fotoğrafları duvarlara yapıştırılıyor.
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Murat Özçelik, Erbil Konsolosu Aydın Selcen ile birlikte Kuzey Irak'taki Selahaddin kentine giderek
Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.
Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen G20 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Baracak Obama ile Başbakan Recep Tayyip
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Erdoğan ikinci kez biraraya geldi.
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Küçükçekmece'de bir mobilya firması sahibinin uyanmakta zorlanan oğlu için ürettiği ve yurt içi ile dışından yoğun talep gören
“rodeo yatak”, alarm çaldığı halde uyanmayan kişiyi bir süre sonra yere değecek kadar yan yatarak üzerinden atıyor. 
Hatay'ın Hassa ilçesinde güvenlik güçlerinin, kekik toplayan köylüleri terörist zannederek ateş açması sonucu 2 köylü öldü, 1
köylü yaralandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunun kendileri için milli bir konu olduğuna işaret ederek, “Ben Sayın
Kılıçdaroğlu ile de görüşürüm, Sayın Bahçeli ile de görüşürüm, diğerleriyle de görüşürüm. Yeter ki burada ortak, samimi bir
konsensüs oluşsun ve oturalım ortak kanaatleri birlikte paylaşalım” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hakkı Suha Okay, “Sınır bölgesine bir ziyaret olacak. Bu konuda Genelkurmay
Başkanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor. Hem Genelkurmay Başkanlığının hem CHP Genel Başkanı'nın programlarının uyum
sağlaması halinde Çarşamba veya Perşembe günü olabilir” dedi.
Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in avukatı Sadiye Saçlı Sezer, müvekkili hakkındaki yakalama kararının kaldırılması
istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Seviye Belirleme Sınavının (SBS) 6 ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırıldığını, sınavın
sadece 8. sınıfta gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Çubukçu ayrıca okullarda bazı derslerin ders saatlerinin azaltılacağını,
öğrencilerin yeteneklerini ve okula bağlılıklarını arttırmak amacıyla serbest saatlerin artacağını ifade etti.
GAZİANTEP 5'inci Zırlı Tugayı Hava Savunma Birliği'nde görevli bir asker, Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na
gönderdiği ihbar mektubunda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i öldürmesi için tehdit edildiğini ileri
sürdü.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Tahran ile Batı arasındaki nükleer görüşmeleri yaklaşık iki ay süreyle
dondurduklarını açıkladı.
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Taşoluk mevkiinde tren yoluna konulan bomba patladı. Patlamada raylar koptu.
PKK'lı teröristler Tunceli'nin Kırmızı Köprü Jandarma Karakolu'na inen helikopter karakolun pistine iniş yapacağı sırada ateş
açtılar. Çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.
Aslı Çakar daha 3 yaşındaydı. Anne ve babasıyla oturduğu sofradan aldığı bir dilim ekmekle sokakta oynayan arkadaşlarının
yanına gitti. Bu sırada kendini bilmez bir sürücü, küçük kıza çarpıp kayıplara kaçtı. Çocukların çığlıkları üzerine dışarı çıkan
Çakar Ailesi kızlarının cansız bedeniyle karşılaşınca yıkıldı. 
Emekliler çifte kutlamaya hazırlanıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının düzeltilmesi için açtıkları davada yarın karar
günü. Ankara 5. İş Mahkemesinin yarın 09.30'da davayı karara bağlaması bekleniyor.
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Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yudhoyono, ayrıca TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. Ancak gün
boyu Yudhoyono'ya eşlik eden heyet üyelerinin konuşma sırasında uyuması dikkat çekti.
ESKİŞEHİR'de Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kent Park içerisinde yaptırılan ve büyük ilgi gören
350 metre uzunluğundaki Türkiye'nin ilk yapay plajının, havuz şartnamesine uygun hale getirilmesini istedi. Büyükşehir
Belediye Başkanı DSP'li Yılmaz Büyükerşen, yapılan denetimlerde plaj suyunun temiz bulunduğunu belirterek, “Buna rağmen
350 metrelik koskoca plajı Türkiye'nin en büyük havuzu haline getirmemizi istiyorlar” dedi.
MERSİN'de, öldürülen bir teröristi anma bahanesiyle toplanan bölücü örgüt yandaşları, korsan gösteri düzenleyerek polise taş
ve havai fişeklerle saldırdı. Polisin tazyikli su ve gaz bombasıya müdahale ettiği örgüt yandaşları dağılırken, 1 çocuk
göstericilerin attığı taşın isabet etmesi sonucu yaralandı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısının ardından bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada Başbakan'ın siyasi
partilerle görüşebileceğine dair sözlerini değerlendirerek, "Sayın Başbakan kendisini Cumhurbaşkanlığı koltuğunda mı sanıyor
bilmiyorum ama biz Sayın Başbakan'ı ziyaret etmesi için bekliyoruz" dedi. Yine bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Başbakan'la
bir araya gelmeyi düşünmüyorum, liderleri Cumhurbaşkanı toplasın" dedi. Başbakan Erdoğan'dan çok geçmeden hem
Kılıçdaroğlu'na hem de Bahçeli'ye cevap verdi.
KUZEY Irak'a giden Türkiye'nin Dış Ticaretinden sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut
Barzani'yi Selahaddin kasabasında bulunan makamında ziyaret etti.
KÜTAHYA'da köye yolcu taşıyan minibüs, harfiyat yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı
Viyana Grubu'yla nükleer müzakereleri erteleyen İran, Türkiye ve Brezilya ile uranyum takasına ilişkin görüşmelere yakın
zamanda başlayacağını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İsrail'i ziyaret etti. Lavrov Tel Aviv'de İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'la
düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Hamas'la temas kurarak doğru bir şey yaptığını söyledi.
Rize Belediye Başkanı Ak Partili Halil Bakırcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk, Laz, Kürt ayrımı yapılmadan bir bütün olduğunu
söyledi ve Kürt sorununun çözümü için ‘hasımlık yerine hısımlık' formülünü önerdi. Babasının 40 yıl Ağrı'da ticaret yaptığını ve
çocukluğunun orada geçtiğini belirten Bakırcı, “Ailemde çok iyi derecede Kürtçe konuşanlar vardı. Hiçbir ayrım olmamıştı.
Hemşerilerimiz ile o bölge halkı arasında karşılıklı evlilikler oldu ve bugün akrabalık bağları oluştu. Hısımlık, hasımlığı ortadan
kaldırır” dedi. Halil Bakırcı, hısımlığın gelişmesi için bir ülke gerçeği olan ikinci eşlerin Doğu'dan alınması önerisinde bulunarak
şöyle dedi:
“Zaman zaman ikinci eşler de olmuştur. Bu bizim kültürümüzde vardır. Kanunlarımız buna müsait değildir ama maalesef
Türkiye'de oluyor. İnsan belli bir yaşa gelmiştir, çocuğu olmuyor veya eşi rahatsızdır. Bunu söylemek istemiyorum ama
Türkiye'de görünen bir gerçek vardır. Bu gerçeği kabullenelim. İnsanlar, evlilik ihtiyaçlarını metres veya benzer şekilde
tamamlıyor. Bu tip insanların bunlara girmemesi lazım. Bu bölgelerden evlilik ve hısımlıkları artırarak, devletin de teşvikiyle
önümüzdeki 30 yıl gibi bir sürede yaşanan sorunların aza ineceğine ve çözüleceğine inanıyorum. Yoksa askeri yöntemle kavga

1009

ve dövüşle çok ciddi bir şekilde çözüleceğine ben inanmıyorum. Azalır, tekrar tırmanır.”
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Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize görüşmelerinde bir ilk gerçekleşti ve müzakerelerde ayak sürüyen taraf ilk kez Ankara
oldu. Türkiye, vize muafiyeti anlaşması üzerinde tam mutabakat sağlanmadan, "geri kabul" anlaşmasının yürürlüğe girmesini
istemiyor.
Reina'nın sahibi de olan Koçarslan hakkında 'kaçak inşaat yapmak' ve "imar kirliliğine neden olmak" suçlarını işlediği iddiasıyla
16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
AK Parti, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın Kürt sorununa çözüm önerisi parti yönetemini kızdırdı. AK Parti Bakırcı hakkında
inceleme başlattı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Sanayi Bakanı Binyamin Ben-Eliezer'in Zürih'teki gizli zirvesi, İsrail'de ortalığı
karıştırdı.
Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak toplantı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İSTANBUL'un Halkalı semtinde, askeri personeli taşıyan servis otobüsüne bombalı saldırı düzenleyerek 1'i öğrenci 5'i asker 6
kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla bir kişi Kocaeli'de yakalandı.
Van'ın Saray ilçesinden yasa dışı yollarla İran'a geçen 3 kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açılması
sonucu yaralandı.
Batman-İstanbul seferini yapan THY uçağı, kokpit camının çatlaması nedeniyle Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Hatay'ın Hassa ilçesinde iki köylünün yanlışlıkla ateş açılması sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili
açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "bölgenin ormanlık ve havanın hafif sisli olması ve yapılan "dur" ihtarına karşı kişilerin
kaçmaya başlaması üzerine, terörist olabileceği değerlendirilerek kısa süreli olarak ateş edildiği" denildi. Ayrıca açıklamada
olayın Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından her yönü ile soruşturulmakta olduğu belirtildi.
1963 yılında İzmir'de kurulan Hakiki Koç firması, çoğunluk hissesi Metro Turizm'e ait olan Asya Tur'a satıldı. Hakiki Koç'un tüm
terminalleri de Asya Tur'a geçmiş oldu.
Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde bugün yeni bir fasıl açıldı. İspanya'nın AB dönem başkanlığının son gününde açılan
"Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı" faslı ile müzakarelerde açılan başlık sayısı 13'e yükseldi. İspanya'nın AB ile
ilişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido, "Son ana kadar çalışan İspanya, Türkiye için son dakika golü attı"
dedi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün İsrail Sanayi Bakanı Binyamin Ben-Eliezer ile Zürih'te gizli bir zirve gerçekleştirdi. Bu,
filo baskınından bu yana iki ülke arasındaki ilk temas olma özelliğine sahip.
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Milli Eğitim Bakanlığı, 9 bin 584 adet sözleşmeli öğretmen alacak. En büyük alım 3 bin 106 ile sınıf öğretmenliğine yapılırken,
bunu 817 kadroyla İngilizce öğretmenliği izliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için bugün başlayan başvuru süresi 7 Temmuz'da sona
erecek. İŞTE BRANŞLARA GÖRE ALINACAK ÖĞRETMEN SAYISI VE ARANAN TABAN PUANLAR!
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Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında 'doğal mucize' olarak
nitelendirilen Atatürk'ün silüeti hava muhalefeti nedeniyle iki hafta
gecikmeyle göründü. Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında Atatürk'ün silüeti
yeniden görülmeye başlandı. Her yıl 15 Haziran - 5 Temmuz tarihleri
arasında ortaya çıkan doğal Atatürk silueti, havaların yağışlı olması nedeniyle
iki hafta rötar yaptı. Karadağ sırtlarına yansıyan Atatürk'ün silüetini
vatandaşlar her gün saat 17.55 -18.10 arasında Ata Mahallesinden izliyor.
Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan
Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci
Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığına
gönderildi. Damal ilçesinde 1995'den beri her yıl Temmuz ayı içinde
Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri düzenleniyor.
Türkiye ile İsrail arasındaki son kriz iki ülkedeki gıda üreticilerini de vurdu. İsrail Türkiye'den ithal ettiği ürünlerin Yahudilik
dinine göre helal olup olmadıklarını denetlemek için müfettişler aracılığıyla yerinde denetleme yapıyordu. Ancak ürünleri
denetleyen acentalar güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye müfettiş göndermeyince Türkiye'nin ihracatı tehlikeye girdi.
Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Conrad Otel'de düzenlenen “Tanker ile
Petrol Taşımacılığının, Marmara ve Boğazlar Açısından Çvresel Riskleri ve Bu Risklerin Önlenmesi” konulu toplantıda konuştu.
Bakan Yıldız elektrik fiyatlarıyla ilgili yöneltilen bir soruya "Elektrikte zam gündemizde değil" yanıtını verdi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “İsrail Başbakanı Netenyahu'yu temsilen Endüstri ve Ticaret Bakanı Benjamin Ben-Eliezer
bizden görüşme talebinde bulundu ve bu görüşmeyi gerçekleştirdik, doğru yaptık” dedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 17 Mart 2010 tarihinde oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi -Diyarbakırspor maçında sahaya
girerek olay çıkartan sanıkların 5 yıldan 339 yıla kadar hapsi istendi.Savcının yaptığı tespitte, Diyarbakır'ın ligden düşürülerek,
örgüt propagandası yapılmasının amaçlandığı belirtildi.
Dünyanın en zor matematik problemlerinden birini çözen Rus matematikçi, bu başarısı nedeniyle
kendisine sunulan 1 milyon dolarlık ödülü kabul edip etmeme konusundaki kararını yaklaşık 3.5 ay
sonra verdi. Rus dahi, sefalet içinde yaşamasına rağmen büyük ödülü reddetti. Rus matematikçi Dr.
Grigory Perelman'a ödülü vadeden ABD'deki Clay Matematik Enstitüsü'nün (CMI) internet sayfasında
yayımlanan açıklamada, "Dr. Perelman, bir milyon dolarlık para ödülünü almayacağı konusunda bizi
bilgilendirdi. CMI, bu paranın matematik yararına nasıl kullanılacağına bu yıl sonbaharda karar verecek"
denildi. Perelman'ın, 18 Mart'ta büyük ödülü kazanmasının ardından, bu ödülü kabul etmeyeceği
bildirilmiş, ancak daha son Rus dahi, bu konuda son kararını vermediğini, nihai kararı verdiğinde ilk
olarak CMI'ya bildireceğini ifade etmişti. Perelman, ödülü kazandığının açıklanmasından sonra, "Meşhur
olmak istemiyorum. Kahraman falan değilim" demişti. Rusya Matematik Enstitüsü'nden 2005 yılında
ayrıldıktan sonra bilim insanı annesiyle kaldığı evinden pek çıkmayan Perelman, hayatını annesinin
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emeklilik maaşı ve özel derslerden elde ettiği gelirle sürdürüyor.
Suriye güvenlik güçleri PKK'ya büyük bir darbe vurdu... Halep, Kamışlı, Afrin, Haseke ve Rakka kentlerinde eş zamanlı
operasyon gerçekleştirerek 400 PKK'lıyı gözaltına aldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde teröristler önce üs bölgesine saldırdı ardından koruculara pusu kurdu. Çıkan çatışmalarda bir subay, bir
uzman çavuş ve üç köy korucusu şehit oldu... TSK, dün gece önce üs bölgesine ardından da koruculara pusu kuran ve ardından
kaçmaya çalışan teröristlerin yerini İHA'larla (İnsansız Hava Aracı) belirledi ve operasyon için düğmeye bastı. İHA'dan alınan
bilgiler doğrultusunda ilk olarak helikopterle teröristlerin kaçış noktalarına ateş açıldı. Ardından ise komandoların amansız takibi
başladı. Takip sonuç verdi ve kaçan teröristlerle sıcak temas sağlandı, 12 terörist öldürüldü.
Ucuz havayolu taşımacılığı yapan İrlandalı Ryanair, sadece 4 sterlin (6 dolar) karşılığında yolcularına ayakta seyahat imkanı
sağlayacak. Şirket düşük fiyatlardan kaynaklanan maliyeti ise uçak tuvaletini ücretli yaparak karşılamayı planlıyor.
Anayasa Mahkemesi, kahvehanelerde sigara yasağı getiren yasa maddesinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi
istemiyle yapılan başvuruyu oybirliğiyle esastan görüşme kararı aldı.
VAN'da 60 sivil toplum örgütünün oluşturduğu ‘Barış ve Kardeşlik için Toplumsal Mutabakat Hareketi' (BAKAH), Kürt sorununun
barışçıl yöntemlerle çözümü için silahların susturulmasını istedi.
Pasaport harcının düşürülmesi ile birlikte yeni pasaport alanlar veya süre uzatanlar mağdur duruma düştü. Evrakları işleme
girenler için yapacak birşey yok ama sadece para yatırıp randevu gününü bekleyenler fazla paralarını geri alabiliyor ya da süre
uzatabiliyor.
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Seramik Sanayi Buluşması'nın ardından ilginç
açıklamalarda bulundu. “Erbil'e koşa koşa giden insanların Güneydoğu'ya soru işareti ile bakması garip değil mi?” sorusuna
Eczacıbaşı “Bunu sanayicimiz vatan hainliğinden yapmıyor” diye cevap verdi. İşte Eczacıbaşı'nın açıklamaları: “(Dalgalı kur
politikası bugünkü haliyle devam etmelidir ve bu tartışılamaz) demeyelim demek istiyorum. Bunun sonuçları belli, bugüne kadar
yaşadık bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Ne olacak, artan cari açık, sıcak para girişine bağımlılık, ucuzlayan ithalat,
pahalılaşan Türk malları... Bunun sonucunda yeterince gelişemeyen ihracat, dışarıdan alıma yönelen Türk sanayisi, Türkiye'deki
sanayi kuruluşlarının ithalat karşısında dezavantajlı duruma düşmeleri, bazılarının kapılarını kapatmaları, büyümenin istihdam
yaratamaması...'Geçmişte örneği olan sabit kur politikasına dönelim' demiyorum ki. Kafamda bir şey yok. İki tane model var
birinin sakıncasını yaşadık, 'oraya dönelim mi) diye soruyorsanız 'hayır' derim.Bu modelin tartışılabilir olduğunu kabul etmemiz
gerekir, dezavantajını görmemiz gerekir.” Bir gazetecinin “Erbil'e koşa koşa giden insanların Güneydoğu'ya soru işareti ile
bakması garip değil mi?” sorusu üzerine de şu karşılığı verdi: “Garip. Bir bakıma garip, bir bakıma değil. Bunu sanayicimiz
vatan hainliğinden yapmıyor, başka ülkeye gidip. Bunun çok reel ekonomik nedenlerini aramak lazım. Bunun dışındaki siyasi
gereksiz tartışma olur. Hiç girmemek lazım. 'Sizin düşmanlığınız var mı' denmek isteniyor. Niye yapmasın ki. Bir yerde tesis
kurarsanız oraya ham maddenizi getireceksiniz. Ürettiğiniz ürünü en iyi ulaşımla o ürünün tüketildiği bölgeye taşıyacaksınız.
Elektrik, doğal gazı kesintisiz, yetişmiş insan gücünü bulacaksınız. Rakibini bulabildiğiniz kadar bulacaksınız. Bu koşulları
sağlamak lazım. Devletle el ele çalışmak lazım.”
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın kaçırdığı İsrail askeri Gilad Şalit'i serbest bırakması halinde, bin Filistinli tutsağı
serbest bırakacaklarını söyledi. Hamas, "Sayı değil hangi mahkumların serbest bırakılacağı önemli" diye yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün “(başörtülüler dahil) tüm öğrencilerin üniversitelerde okuyabileceği” yönündeki
açıklama yaptı. Bugün ise, "Kızlar üniversiteye türbanla girecek" demedim dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
bugünkü Radikal gazetesinde yer alan röportajında “Türbanlı kızlar üniversiteye gidebilecekler mi?” sorusuna “Toplumsal
desteği sağlayacağız. Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Biz bu sorunu çözeceğiz” yanıtını
vermesine karşın yazılı bir açıklama yaparak “Kızlar üniversiteye türbanla gidecek” demediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Türbanın
siyasi malzeme yapılmaması ve tüm siyasi partilerle toplumsal uzlaşmanın sağlanması halinde çözülebilecek bir sorunla ilgili
olarak kullanmadığım bir ifadenin manşetten verilmesinin meslek etiği ile bağdaşmadığı kanısındayım” dedi. Kılıçdaroğlu,
bugünkü Radikal gazetesinin manşetten duyurduğu “Kızlar üniversiteye türbanla gidecek” haberine ilişkin yazılı bir açıklama
yaptı. Gazetenin birinci ve 12. sayfasında ayrıntılı olarak yer alan sorular ve bu sorulara verilen yanıtlardan da görüleceği gibi
kendisinin “Kızlar üniversiteye türbanla gidecek” ifadesini kullanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
“Kaldı ki, bu konuda Danıştay'ın, Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkememizin yerleşmiş kararları
bulunmaktadır. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarıyla gerçek ve tüzel kişileri de
bağlar. Türbanın siyasi malzeme yapılmaması ve tüm siyasi partilerle toplumsal uzlaşmanın sağlanması halinde çözülebilecek
bir sorunla ilgili olarak kullanmadığım bir ifadenin manşetten verilmesinin meslek etiği ile bağdaşmadığı kanısındayım.”
Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Radikal gazetesinde yayımlanan röportajının türban ile ilgili bölümü şöyle:
Soru: İktidar olursanız başörtülü kızların üniversiteye gidebilmesi için bir şey yapacak mısınız?
Kılıçdaroğlu: O konuda söyledim. O sorunu biz çözeriz ve çözmeye de kararlıyız.
Soru: Nasıl çözeceksiniz?
Kılıçdaroğlu: Onu bize bıraksınlar. Terörü de çözeceğiz, türban sorununu da çözeceğiz.
Soru: Türbanlı kızlar üniversiteye gidebilecekler mi?
Kılıçdaroğlu: Toplumsal desteği sağlayacağız. Herkesin okumasına olanak sağlayacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Biz bu
sorunu çözeceğiz.
BURSA'da Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan 17 öğrenciye toplu iş
teklifi geldi. 
2

Temmuz

2010

Van'ın Çatak ilçesinde, araziye döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Tuna Güzey, Van
Askeri Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara GATA'da şehit oldu.
SİVAS'ta, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılmasıyla 37 kişinin öldüğü olayların 17'nci yıldönümünde bir ilk gerçekleşti.
Daha önceki programlarda hiçbir devlet yetkilisi hazır bulunmazken, bu yıl ilk kez Devlet Bakanı Faruk Çelik, Vali Ali Kolat ve
Belediye Başkanı BBP'li Doğan Ürgüp, otel önünde anma programı düzenledi. Bakan Çelik, “Madımak'ın acısı tüm Türkiye'nin
acısıdır. Bu olayın tarafı olmaz” dedi.
Türkiye'ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin özel temsilcisi Büyükelçi Alain Le Roy (57) Beyoğlu'nda cüzdanını
kaptırdı. Derleyenin notu: Burası Türkiye demeyin, dünyanin her yerinde olabilir!
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İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu, Türkiye ile İsrail'in bağlarının zarar görmesinden kaçınmak istediklerini belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile görüşerek, Lieberman'ın Brüksel'deki gizli
zirveden haberdar edilememesinin "yanlış" olduğunu kabul ettiği bildirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt Pervari'de şehit veren Sarıyaprak Karakolu ile Doğanköy'ü ziyaret etmek ve Türkiye
Irak sınırının sıfır bölgelerinde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Önder Sav, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker
Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner ve 2.Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel'de Kılıçdaroğlu'na eşlik
etti.
Kılıçdaroğlu sınır karakollarında incelemelerde bulunurken, yöre halkını ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, yapıtığı
açıklamada, “Bu ziyaretimizde silahlı kuvvetlerin, karakollarımızın ve sınır birliklerimizin terörle mücadele konusundaki
kararlılıklarına şahit olduk. Bu temas ve incelemeler bize göstermiştir ki, siyaset bu kadar ciddi sorunlara rağmen maalesef
çözüm üretememiştir. AKP'de bu olayı siyasi bir malzeme olarak kullandığı için sorunu çözememiş ve bu kritik noktaya
gelinmesine neden olmuştur. Geziden çok önemli değerlendirmeler ve notlarla ayrıldık” diye konuştu
ŞIRNAK'ın Cizre İlçesi'nde karayoluna patlayıcı madde yerleştirmek isteyen PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan
çatışmada, 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. 1 PKK'lı ise yaralı olarak yakalandı.Çatışmayı binlerce insan izledi.
İhaleye fesat karıştırdığı iddiası ile hakkında tutuklama kararı verilen Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in, bu karara
yaptığı itiraz Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Özdemir, sağlık koşullarının el vermesi halinde karar
yüzüne karşı okunup tutuklanabilecek.
AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, partisinden istifa etti. Başesgioğlu, yaptığı açıklamada, "Zamanla ortaya çıkan
esaslı görüş ayrılıkları, Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde birlikte siyaset yapma imkanını ortadan kaldırmıştır” dedi.
TBMM'deki son sandalye dağılımı şöyle:
AK Parti 335
CHP
101
MHP
69
BDP
20
Bağımsız
9
DSP
6
DP
1
TP
1
Boş
8
--------------Toplam
550
Mavi Marmara olayı sonrası İsrail'le Türkiye arasındaki ilk yüzyüze temasın ardından Türk tarafının istekleri ortaya çıktı.
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Davutoğlu görüşmede, olaydan hemen sonra Türkiye'nin belirlediği ve bir nota ile İsrail'e resmen ilettiği istekleri tekrarlamakla
yetindi.
-İsrail, olayda ölümler meydana gelmesinden dolayı üzgündür.
-Ancak yapılan ilk incelemelerde ölenler arasında Hamas'la bağlantılı kişiler olduğu da anlaşılmıştır. Dolayısıyla, İsrail'in bu
kişilerin ailelerine herhangi bir tazminat ödemesi sözkonusu değildir. Hamas'la bağlantısı olmayanların ailelerine ise tazminat
ödenmesi sözkonusu olabilir.
-Olaylarla ilgili olarak İsrail'de bir soruşturma komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun yapısı ve görev yönergesi hakkındaki
ayrıntılı bilgi eğer dilerseniz size ulaştırılabilir. Türkiye'nin uluslararası komisyon konusundaki ısrarını anlamakla birlikte, İsrail'in
kurduğu bu komisyona da bir şans verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'den de bu şansı bekliyoruz.
-Bu konuların ayrıntılarını görüşmek üzere, İsrail ile Türkiye arasında diplomatik yolların açılmasını istiyoruz. Biz her türlü
görüşmeye hazırız.
3

Temmuz

2010

MARDİN'in Midyat İlçesi'ne bağlı Habsunnes Köyü'nde oturan ve geçen yıl hayranı oldukları Michael Jackson için gıyabında
cenaze namazı kılan Mıhellemiler, Mıhellemice, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve İngilizce kaside ve ilahilerin yer aldığı mevlit okuttu.

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul, hafta boyunca birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yeni Rakı'nın, İstanbul'un
Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla düzenlediği “Bi'Büyük Fest”, bu akşam Turkcell Kuruçeşme Arena'da gerçekleşecek.
Festivalde, Emel Sayın, Yeni Türkü ve Emre Aydın sahne alırken, Yeni Rakı “1001 Meze Sofrası” adını verdiği “en zengin meze
masası” ile “dünyanın en çok çeşitli açık büfesi” unvanını almak, Guinness Rekorlar Kitabı”na girmek için rekor denemesi
yapıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, emeklilere promosyon ödemesi konusunda bankaların olumsuz görüş
belirttiğini ifade ederek, “Benim kişisel tahminim, 13. maaş şeklindeki bir uygulamanın promosyon mahiyetinde
gerçekleşmeyeceği. Ama her halükarda bir miktar promosyon ödemesinin yapılması konusunda bankaları zorlayacağız” dedi.
HALKALI'daki bombalı saldırı soruşturmasıyla ilgili Kocaeli'de gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevkedildi. Adliyeye sevk edilen
şüpheli tutuklandı.
AK Parti tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun
siperde çömelmeden çekilen ve medyada da yeralan fotoğrafıyla ilgili olarak ilginç yorumlar yaptı. Hüseyin Çelik, AK Parti'nin
İlçe Danışma Toplantısı için geldiği Hendek İlçesi'nde ellerinde Sakarya‘nın etnik yapısını gösteren Laz Hepimiz Kardeşiz Hepimiz
Türkiyeliyiz, Kürt Hepimiz Kardeşiz gibi etnik kimliklerin yer aldığı pankartlar taşıyan kızlı erkekli grup tarafından karşılandı. CHP
Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluÆnun Pervari'de cephede çömelmeden ayakta çekilen fotoğraflarıyla ilgili olarak sorulan
soruyu şöyle cevaplandırdı:
ôKum torbalarını baş hizasına koyarsanız çömelmenize gerek olmaz. Onu dizayn edenlerde askerlerdir, işin uzmanlarıdır. Sayın
Başbakan giderken de bunu yaparlar. Bakın cesur olmakla ahmak olmayı birbirine karıştırmamak lazım. Cesur olmak Don Kişot
olmak anlamına gelmez. Eğer bir yerde gayri nizami silahlı bir güçle mücadele ediyorsanız ve orada da sizin askeriniz uzmanınız
'olması gereken budur' diyorsa ona uymak zorundasınız. Atatürk ile mukayese ediyorlar. Atatürk nizami güçler ile savaşıyordu.
Dolayısıyla iki şeyi birbirine karıştırmamak lazım. Böyle bir tartışmanın olması bile talihsizliktir. Bu işlerde kabadayılık falan
olmaz. Köroğlu'nun meşhur sözünü biliyorsunuz. Tüfek icat oldu mertlik bozuldu. 'Kurşun bana isabet etmez' diye bir şey yok.
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Yani körü körüne pisi pisine devlet adamlarımızın harcanması doğru bir şey mi? Onun için ben de otururum, çömelirim,
çömelmem. Bu tartışma bile abest bir tartışmadır"
PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay aralarında önceki gece
Kandil dağındaki PKK hedeflerine operasyon düzenleyen pilotların da bulunduğu bir grup personeline ödül verdi. Hava Kuvvetleri
Komutanlığı hava-yer atış yarışmasında başarı kazanan pilotlara da ödülleri dün düzenlenen törenle verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in, “çömelme” tartışmalarına ilişkin
yaptığı açıklamalara, “Kendine yakışan bir üslup kullanmış” dedi.
Mardin'in Midyat ilçesi yakınlarından geçen Botaş petrol boru hattında patlama meydana geldi.
4
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2010

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, 9 kişi öldü, 3'ü ağır 44 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 44 kişi
olay yerine sevk edilen Osmaniye Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarıldı. (
YALOVA yakınlarında geçen nisan ayında meydana gelen trafik kazasında ölen 5 kadın tekstil işçisinin aileleri, önlem almayan
Karayolları Müdürlüğü'nü protesto etti. Kaza yerinde toplanan aileler adına, ölen kadın işçilerden Ebru Yavuzdeğer'in 12
yaşındaki oğlu İhsan, basın açıklamasını gözyaşları içinde okudu. Toplanan kalabalık, kazada annesi Ebru Yavuzdeğer'i
kaybeden 12 yaşındaki İhsan Yavuzdeğer'in basın açıklamasını okuması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak basın
açıklamasını okuyan İhsan Yavuzdeğer, trafik kazalarının terörden daha fazla can yaktığını belirterek, “Devletimiz karayolları ile
ilgili acil tedbirler alsın istiyoruz. Artık insanlar alınmayan tedbirler, kurallara uygun yapılmayan yollar ve işinin ehli olmayan
işçiler tarafından ölmesin. Geride öksüzler, yetim çocuklar, evladını kaybetmiş analar babalar ve yok olmuş aileler kalmasın”
dedi.
BİLECİK'e gelen Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siperde ayakta durması ile
ilgili soru üzerine “Öyle hazırlıklı gitmek ve boyu kadar siperin arkasında durmanın takdirini vatandaşlara bırakıyorum” dedi.
Trenlerde seyahat eden gençler şu sıralar Rus ruletinden beter bir oyunun meraklısı oldu: "karşı istikametten gelen trene tekme
atma oyunu." 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kafkasya turunun ilk durağı Azerbaycan`da demokratik değerlerin
gelişmesi bakımından her türlü yardımı göstermeye hazır olduklarını bildirdi.
KADIKÖY, Caddebostan sahilinde Türk Balık Adamlar Kulübü'nde yapılan bir apartman yönetimi toplantısını eski yönetici,
tabancayla bastı. Olayda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, saldırgan kaçtı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendileriyle görüşmek isteyen bir Başbakan'ın öncelikle ABD, Kuzey Irak, Öcalan ve PKK ile
ilişkilerini netleştirmek durumunda olduğunu söyledi. Bahçeli, “Türkiye'nin bugün getirildiği noktada karşımızdaki manzara;
birlik, dayanışma ve sosyal bünyenin yaralanmasından, iç huzur ve güvenliğe, ortak milli ve manevi değerlerin çatıştırılması ve
aşınmasından, ahlaki yozlaşmaya, siyaset kurumunun itibarı ve ahlaki meşruiyetinden, dış politikaya, işsizlik, yoksulluk,
yolsuzluğun yayılmasından, ekonomiye kadar uzanan her cephede yaşanan çürüme, çözülme, çöküş ve çaresizlik tablosudur”
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dedi. Türkiye'yi bu noktaya getirenin, “terörle mücadelede aciz ve hareketsiz, dış politikada teslimiyetçi ve omurgasız AKP
hükümetleri” olduğunu söyleyen Bahçeli, en tehlikeli olanın ise sosyal, siyasal ve kültürel mutabakatın yerine, öfke ve
kuşkuların yer aldığı tehlikeli bir çatışma sürecinin milletin önüne konulması olduğunu ifade etti. Bahçeli, bugün yaşanan ağır
bunalımın, bölücülük ve terörün vahim seviyeye gelmesinin en büyük sorumlusunun siyasi iktidarı elinde bulunduran “AKP
zihniyeti” olduğunu söylerken, “Ve özellikle, terörle mücadelenin gerektirdiği iradeye ve niyete sahip olmadığı anlaşılan ve
bölücülüğe şirin görünerek ucuz siyasi hesaplar peşinde koşan Başbakan Erdoğan'dır” dedi. Başbakan'ın “mütareke” çağrısı
içeren “PKK silahı bırakırsa operasyonlar minimize olur” açıklamalarını ise “dehşet verici” olarak niteleyen Bahçeli, “Bütün bu
olumsuz aşamadan sonra, önümüzdeki dönemin gelişmelerini, Başbakan Erdoğan'ın geçmişte kendisine doğrudan tesir eden üç
mihrakla kuracağı ilişkilerin şekli, yönü ve dozu belirleyecektir. Bunlardan birincisi ABD ile olan ilişkileri ve teslimiyetin
seviyesidir. İkincisi Irak yönetimi ve Kuzey Irak'taki aşiret reisleriyle münasebeti ve duruşudur. Üçüncüsü ile İmralı Canisi ve
PKK ile yürüttüğü temaslar ve gizli ittifakın alacağı şekildir. Bu itibarla, Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşmek isteyen bir
Başbakan, önce bu odaklarla ilişkilerini netleştirmek durumundadır. Bu mihraklardan gelen dayatma ve teslimiyete artık sınır
çizmesi, yanlışlarından bir an önce dönmesi, açılımı terk etmesi, bunları samimiyetle itiraf etmesi ve pişmanlık göstermesi
şarttır. Beklentilerimiz bunlardır” diye konuştu.
5

Temmuz

2010

Ermenistan ziyaretini tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gürcistan'a geçmeden önce Erivan'daki "Soykırım
Anıtı"nı ziyaret etti. Derleyenin notu: Dost!? Hangi dost? 
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur ve memur
emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkından doğan yüzde 1,06'lık zam yapılacak.
TÜİK verilerine göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) haziran ayında ayında yüzde 0.56, üretici enflasyonu (ÜFE) ise yüzde 0,50
geriledi. Böylece 2010'da 6 aylık enflason rakamı 3.59 olarak gerçekleşirken bu rakamlar memurların maaşlarına yaklaşık yüzde
1.09 oranında ek zammı doğurdu.
ELAZIĞ'ın Arıcak İlçesi kırsalında arazi arama tarama faaliyetinden dönen askeri time, pusu kuran bir grup PKK'lı
saldırdı. Çıkan çatışmada 3 PKK'lı öldürülürken, 5 asker yaralandı. Bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği bölgede
çatışmalar sürüyor.
Genelkurmay Başkanlığı 29 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde 17 teröristin öldürüldüğünü, 6 teröristin sağ yakalandığını, 1'inin
ise teslim olduğunu bildirdi.
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Haziran ayı verilerinden sonra yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 8,37, ÜFE'de yüzde 7,64 arttı.
Piyasa beklentileri Haziran ayında TÜFE'nin yüzde 0.7 azalacağı ÜFE'nin yüzde 0.27 artacağı yönündeydi.
2010 yılı aylara göre TÜFE verileri şöyle;
Aylar

TÜFE

Haziran

-056

Mayıs

-0.36

Nisan

0.60

Mart

0.58

Şubat

1.45

Ocak

1.85

Toplam

3.59

“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasının tutuklu sanığı Kurmay Albay Dursun Çiçek'in avukatları, davaya konu olan belgenin
altında imzası bulunduğu iddia edilen Çiçek'in imzasının yerine Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in imzasını duruşma
salonuna getirilen “CNC” makinesi ile taklit etti.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te teröristler tarafından katledilen 33 kişi için anma
etkinliği yapıldı.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarından hiçbiri İmralı Adası'na
gitmemiş ve hükümlü Abdullah Öcalan'la görüşme yapmamıştır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. Bakanlıktan yapılan
yazılı açıklamada, CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanıtlaması talebiyle, “Adalet
Bakanlığı Müsteşarı veya müsteşar yardımcılarından birinin İmralı Adası'na giderek hükümlü Abdullah Öcalan'la görüşme yapıp
yapmadıkları” konusunda soru yönelttiğine ilişkin, bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı kaydedildi. Açıklamada,
“Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve müsteşar yardımcılarından hiçbiri İmralı Adası'na gitmemiş ve hükümlü Abdullah Öcalan'la
görüşme yapmamıştır. İddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Kafes davasının tutuklu sanıkları Albay Mücahit Erakyol, Albay Levent Gülman ve Yarbay Halil Özsaraç tahliye edildi.
Anayasa Mahkemesi'nin anayasa paketi ile ilgili kritik kararı bu hafta vermesi beklenirken, Anayasa Mahkemesi raportörü
değişikliğin iptal istemine ilişkin raporu mahkeme üyelerine sundu. Raportörün, değişiklik teklifi yasalaşmadığı için iptal
talebinin reddini istediği öğrenildi.
Üsküdar'daki Marmaray şantiyesinden, iş makinesi ve inşaat malzemesi çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Marmaray
şantiyesinden çalınan 2 milyon dolar değerindeki inşaat malzemelerinin ise Bayrampaşa'da bir hurdacıya satıldığı tespit edildi.
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Hurdacıya yapılan baskında çalınan malzemelerin hepsi ele geçirildi.
CHP'nin Adana ve Hatay il başkan ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Her 2 il yönetimi de kurultay öncesi Kemal
Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusundaki il başkanları açıklamasını gecikmeli olarak son anda imzalamıştı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Star Tv Haber Grup Başkanı Uğur Dündar'ın sorularını cevapladı. Tüm sorulara
açık yüreklilikle cevap veren Orgeneral Başbuğ, çok önemli konulara değindi.PKK aslında şanslı bir örgüt. Tam çökme noktasına,
çözülme noktasına geliyor ama malesef konjektürel durumlar hep lehine cereyan ediyor. Bir diğer önemli tespit ise, ne zaman
terör eylemleri azaldı veya hiç olmadı, biz bunu yanlış algıladık. Sanki terör örgütü bitti dağıldı. Aslında dağ kadrosu duruyordu
ama eylem sayıları düşmüştü. Örnek 1999'dan 2004 yılına kadar eylem yok ancak örgüt bitmedi. Örgütün dağ kadrosu yine
duruyordu. Burada bir algılama yanlışlığımız oldu. Biraz daha doğru algılasaydık o dönemde daha sağlıklı tedbirler alabilirdik
dedi.
6

Temmuz

2010

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Beyyurdu Köyü Jandarma Karakolu'na dün gece saldıran kalabalık PKK'lı grubundan, 12
terörist öldürüldü. Çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle 3 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Bu arada teröristler dün aynı
saatlerde Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde vatandaşların ekmek kapısı olan halı tezgahlarını yaktı.
Geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden 311 bin İsrailli turist yaşanan gerginliğin ardından bu yıl Türkiye'yi tercih etmezken krizin
ardından sadece birkaç günde 50 bin İsrailli rezervasyonlarını iptal etmişti. Ülkemize gelmeyen İsrailli turistlerin yerini
bugünlerde ABD donanmasının dünyaca ünlü uçak gemisi Eisenhower'ın 5 bini aşkın personeli dolduracak.
ABD Başkanı Barack Obama ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, bugün Washington'da gerçekleştirdikleri görüşmeden
iki ülke ilişkilerine dair sıcak mesajlar çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 75 asker, yedikleri yemekten zehirlenerek
hastanelere kaldırıldı. Askerlerden 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bir haftalık tatil için 15 kişilik kafileyle Bodrum'a geldi.
Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Başbakan Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güneydoğu Anadolu'daki
ziyaretleri sırasında mevzilerde çekilen fotoğraflarıyla ilgili tartışma için “Bir mesaj vermem gerekirse artık bu tartışmaya son
verilsin, lütfen yeter” dedi. Star Televizyonu'ndaki Arena programında Uğur Dündar'a konuşan Başbuğ, çeşitli konulara ilişkin
soruları şöyle cevapladı:
Hassas dönem: Önümüzdeki süreç, terör eylemleri açısından hassas bir süreç. Görevliler, herkes dikkatli olmak zorundadır,
istihbaratımızdan tutun gerekli tedbirlerin alınmasına kadar. Ümit ediyorum, güven de duyuyorum, aynı hassasiyeti batı
bölgelerinde de göstermemiz lazım. Batı bölgelerimiz de hassastır.
Önemli olan terör eylemlerinin arttığı süreci, Türkiye olarak tek yumruk halinde, en az zararla atlatmak durumundayız.
PKK taşeronluk yaptı: PKK bazı dönemlerde taşeronluk yapmış mıdır? Evet. 93 yılının nisanında Bingöl'de 33 erimizin şehit
edilmesi olayı var. O yıllarda Erzurum, Erzincan, Bingöl olarak konuşuyorum. Şimdi Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının geçtiği
güzergâhın emniyetsiz olduğunu gösterirseniz, Burada bir taşeronluk söz konusu olabilir mi? Olabilir.
Mevzide fotoğraf tartışması: 20 Haziran'da bölgeye gitmenin yararlı olacağını düşündük. Sayın Başbakan ile görüştük, uygun
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olacağını ifade etti. Van'da şehitlerin cenaze törenine katıldık. Sonra Gediktepe'deki birliğin bağlı olduğu karargâha gittik. Bu
ana kadar Gediktepe'ye gidileceği yönünde bilgisi yoktu. Orada söyledim. ‘Çok iyi olur, memnun olurum' dedi. Gediktepe'ye
helikopterle gittik. Gediktepe neresi? Üs bölgesi sıfır sınır hattında... Mesafe keskin nişancıların menzilinde. Sonra bir vesileyle
Sayın Kılıçdaroğlu ile karşılaştık, arzu ederlerse kendilerini de bölgeye götürebileceğimizi söyledik. ‘Çok memnun olurum' dedi.
Gürvil'de keskin nişancı tehdidi Gediktepe ile mukayese edilmez. Bir mesaj vermem gerekirse artık bu tartışmaya son verilsin,
lütfen yeter.”
PKK'yı 5 defa bitirdik: 1984'ten 2010'a kadar 26 yıl geçti. ‘40 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi' dediniz, doğrudur.
Rakamları biz verdik. 30 bini etkisiz hale getirildi. 10 bin de yaralı, teslim olan var. Toplam 40 bin. Örgütün dağ kadrosu yıllara
göre değişiyor, ortalama 6 bin diyoruz. Şu anda 4 binler civarında. Ortalama 6 bin dersek, 30 bini 6'ya bölerseniz, 5 bin çıkıyor.
Matematiksel olarak baktığımızda 26 yılda, güvenlik kuvvetleri 5 defa bu PKK terör örgütünü bitirmiş. Bu bir tespittir.
Algılama yanlışlığımız oldu: Türkiye'de ne zaman terör olayları azaldı veya hiç olmadı... Biz bunu yanlış algılıyoruz. Sanki
terör örgütü bitti, dağıldı... Aslında terör örgütünün dağ kadrosu duruyordu, eylem sayısı düşmüştü. Örnek mi? 1999'dan 2004
yılına kadar... Eylem yok, ama örgüt bitmedi. Dağ kadrosu duruyordu. Burada belki algılama yanlışlığımız oldu. Doğru
algılasaydık o dönemde daha sağlıklı tedbirleri alabilecektik.
Dönemimde darbe iddiası: Kesinlikle reddediyorum. 1,5 yıl sonra ne olacak ya da tahmin eden bir yazı üzerine biraz
düşünürsek bence iki şık var. Bir; hakikaten birilerinin elinde, kimseyi itham etmiyorum, 2009 yılının ikinci döneminden itibaren
darbeye hazırlık olacağına yönelik bilgiler var. O zaman ciddi devlette yapılması gereken nedir? Bu bilgilerin Genelkurmay
Başkanı'yla paylaşılması lazım. Böyle yanlış düşüncelerde olanlar varsa ‘onlara gerekli işlemi yapalım' denilmesi lazım. Peki
ikinci ne olabilir? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı psikolojik harekat anlamında kullanılabilecek bir şeyler yapılmış çizilmiş. Başka
bir hareket tarzı düşünemiyorum. Bu söylediklerime komplo teorisi de diyebilirseniz.
Yüreğimi yaktı: Buse kızımız bir uzman çavuşumuzun kızı. Ülke sorunlarına duyarlı, cumhuriyete, cumhuriyetin niteliklerine bu
kadar bağlı, Atatürk'e bu kadar aşık bir çocuğu yetiştirdikleri için o uzmanımızı ve eşini tebrik ediyorum.
Kardelen Elif: Bir de İstanbul'daki olayda bir personelimizi kaybettik. Eşi Elif... Kardelen Elif. Elif, öğretmen. Türkçe ve
sosyoloji hocası. Bana geçenlerde bir isteğini iletti. Elif ne olmak istiyor biliyor musunuz? Diyor ki ‘komutanım bir askeri okulda
öğretmenlik görevi verin. Acımı bu dindirir.' Elif'in elbette bu isteğini karşılayacağız.
İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, Türkiye ile yaşanan diplomatik krize rağmen,iki ülke arasındaki askeri bağların güçlü
olmayı sürdürdüğünü söyledi. Aşkenazi, kendisinin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile konuştuğunu, İsrail Kara
Kuvveleri Komutanı Tümgeneral Sami Turgeman'ın da birkaç gün önce Avrupa'da Türk mevkidaşı Işık Koşaner görüştüğünü
açıkladı.
“İrticayla Mücadele Eylem Planı" adlı belgede ıslak imzası olduğu iddiasıyla yargılanan Kurmay Albay Dursun Çiçek, bu planın
askeri yazışma usullerine aykırı olduğunun altını çizerek kendi hazırladığı bir planı mahkemeye sundu. Çiçek, “Ben
hazırlasaydım böyle hazırlardım" diyerek iddianamedeki belgeyi kendisinin hazırlamadığını savundu.
Yıllardır kadın, erkek, çocuk, yaşlı, asker demeden hain pusular kuran, yollara mayın döşeyen, otobüslere bomba atan terör
örgütü PKK, gerçek yüzünü bir kez daha Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gösterdi. PKK bu kez vatandaşların ekmek kapısı olan, genç
kızların çalışıp çeyiz yaptığı halı tezgahlarını yaktı. Bir grup teröristtin, Lice ilçesine bağlı Yapraklı köyündeki 15 adet halı
tezgahını yaktığı bildirildi.
7

Temmuz

2010

Devletin zirvesindeki Cumhurbaşkanı'ndan Başbakanı'na, İzmir'de Belediye Başkanı'ndan esnafına herkes EXPO 2015'i almak
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için tek yürek olmuştu. Umutluyduk ancak olmadı. EXPO, İzmir yerine Milano'ya verildi. Bizi çok üzen bu karar Milano'yu
sevindirdi. Ancak bugün Milano kan ağlıyor. Çünkü projelerin çoğuna parasızlık yüzünden başlanamadı. Artık Milano'nun bu
sorumluluktan çekilmesi gündemde. Çekilirse... İzmir hazır!
Yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan ve hakkında yakalama emri çıkarılan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir
tutuklandı ve Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu.Özdemir'in cezaevindeki işlemleri tamamlandıktan sonra saat 19.15'de yeniden
İbn-i Sina Hastanesi'ne "tutuklu" olarak getirildi.
İsrail, kendi yürüttüğü iç soruşturma bitene kadar Gazze'ye yardım götüren 6 gemiyi teslim etmeyeceğini açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Emin Zararsız, bugün bankalarla 9 milyon 300 bin emekli için pazarlık masasına oturdu.
Anayasa Mahkemesi, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna
ilişkin iptal davasında, Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili bazı maddelerin kısmen iptaline karar verdi. Karar 7'ye karşı 4 oyla
alınırken kısmen iptal edilen maddeler dışında Anayasa paketi referanduma götürülecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim
Kılıç, Anayasa Değişikliği Paketi'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin davayla ilgili Yüce Mahkeme'nin aldığı kararı,
düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı ve soruları yanıtladı. Kılıç, Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki
Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 111 milletvekilinin yaptığı
başvurunun, bugün Anayasa Mahkemesi tarafından saat 09.30'da başladığı görüşme ve müzakerelerin 9,5 saatlik bir
maratondan sonra karara bağladıklarını bildirdi. Kılıç, alınan kararlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Başvuran davacıların, bu
Anayasa paketinin tamamının şekil yönünden iptali konusundaki iddialarının tamamı reddedilmiştir. Ancak, Anayasa paketinin,
anayasamızın 4. maddesinde ön görülen teklif edilemezlik yasağı kapsamında olduğu iddia edilen 8., 14., 16., 19., 22., 26.
maddelerinin incelenmesine oy çokluğuyla karar verilmiş ve yapılan denetim sonunda kanunun 16. maddesiyle Anayasa
Mahkemesi'nin yapısına ilişkin Anayasa'nın 146. Maddesinde yapılan değişikliğin 4. fıkrasında Yargıtay, Danıştay, Askeri
Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay, Yükseköğretim Kurulu ve Baro Başkanlarının Anayasa Mahkemesi'ni
gönderecekleri üyeler için yapacakları seçimlerde, her üyenin bu seçimlerde kullanacağı oyda, her üyenin ancak bir aday için oy
kullanabileceğine ilişkin, tırnak içinde ifade ediyorum burayı, her üyenin yani fıkrada iptal edilen bölümü söylüyorum; 'Her
üyenin ancak bir aday için oy kullanabileceğine ilişkin' bu ibare iptal edildi. Yine kanunun 22. maddesi ile Anayasa'nın 159.
maddesine yapılan düzenlemenin 3. fıkrasında yer alan 'Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na
atayacağı üyelerin iktisat ve siyasal bilim dallarıyla, üst kademe yöneticilerinden olacağına ilişkin ibare, yine bu 3. fıkradaki yine
tırnak içinde söylüyorum; 'iktisat ve siyasal bilim dallarıyla', yine tırnak içinde, 'üst kademe yöneticileri' bu ibareler iptal
edilmiştir. Yani geriye kalan hukuk dallarındaki öğretim üyeleri ile avukatlar arasında seçim mümkün halde devam edecektir.
Yine ayrıca Danıştay, Yargıtay, Adalet Akademisi ile adli ve idari yargı hakim ve savcılarının hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na
üye seçiminde ancak bir aday için oy kullanabileceklerine ilişkin ibare de iptal edilmiştir. Ve bu
ibarelerin, yine tırnak içinde ifade ettiğim, 'ancak bir aday için oy kullanabileceklerine ilişkin' ibarelerin bu esas maddelerin
dışında, geçici maddelerde de yansımaları var. oralarda da geçici maddelerde bu ibareler yer alıyordu. O maddeler içinden de ,
geçici maddeler içinde de bu ibareler çekilip alınmıştır, iptal edilmiştir. Yürürlüğün durdurulmasına ilişkin istem oy birliğiyle
reddedilmiştir. Kurulumuzun aldığı sonuçlar bunlardır: bu sonuçların ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”
Ve Anayasa Mahkemesi beklenen kararını açıkladı; Kararın özeti şu;
12 EYLÜL'DE REFERANDUM

1022

Türkiye, 12 Eylül'de Anayasa değişikliği için referanduma gidecek. Ve bu referandumda, muhalefetin eleştirdiği, iptalini istediği
sıkıntılı maddeler de oylanacak.
ANAYASA MAHKEMESİ, TBMM'DEN GEÇECEK HER KARARIN İÇERİĞİNİ DENETLER
En büyük tartışma konusu buydu; Anayasa Mahkemesi'nin TBMM'nin kabul ettiği Anayasa değişikliklerini “içerik” olarak iptal
edebilir mi, edemez mi?
Anayasa Mahkemesi bugünkü kararıyla resmen “içeriğe” girdi; Maddeler içinde bazı cümleleri adeta “cımbızlayarak” iptal etti.
Böylece tüm Türkiye'ye, “Anayasa Mahkemesi, TBMM'den geçecek her türlü kararın içeriğini inceler, gerekirse değiştirir” mesajı
verdi.
CUMHURBAŞKANINA VERİLEN YETKİLER TÖRPÜLENDİ
Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği cümleler, özellikle yeni değişiklikle Cumhurbaşkanı'na verilecek yetkileri törpülemiş oldu. Bu
çerçevede, Anayasa Mahkemesi ile, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na üye seçimlerinde yüksek yargı mensuplarının söz
hakkını arttırdı, Cumhurbaşkanı'nın söz hakkını azalttı.
ANAYASA MAHKEMESİ İKTİSATÇILARA, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE KAPALI
Kararda, Anayasa Mahkemesi'ne hukuk bilim dalı dışında, iktisat ve siyasal bilim dallarından ya da üst kademe yöneticilerden
Cumhurbaşkanı tarafından üye atanmasına olanak tanıyan cümle iptal edildi. Böylece, Anayasa Mahkemesi üyeliğine bu
dallardan üye atanması olasılığı ortadan kaldırıldı. Yürürlüğü durdurma kararı oy birliği ile iptal
D-8 zirvesine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Nijerya'ya giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uçakta basın
mensuplarıyla sohbet etti. Gül “terör örgütünün iradesi kırılıyor, dersini alıyor” dedi.
BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı “Yüksek Mahkeme, yasamaya istediğin gibi kanun,
Anayasa yapamazsın dedi” sözleriyle değerlendirdi.
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural Anayasa Mahkemesi'nin kararını “İnşallah tamamını iptal eder millet” yanıtını verdi.
YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa Değişikliği Paketi'nin iptali ve yürürlüğünün
durdurulmasına ilişkin davada verdiği kararın beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Tarhan, “Henüz süreç devam ediyor. Daha
önümüzde referandum süreci var. YARSAV olarak bizim mücadelemiz sürecek” dedi. Tarhan, AYM'nin 5982 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ilişkin iptal davasında, Anayasa Mahkemesi
ve HSYK ile ilgili bazı maddelerin kısmen iptaline yönelik kararını değerlendirdi. Tarhan, YARSAV olarak mücadelelerini
sürdüreceklerini ifade ederek şöyle konuştu: Karar, beklentimizi karşılamıyor. Bizim görüşlerimiz belli. Değişikliğin, Anayasa'ya
aykırı olduğunu düşünüyorduk. Ve iptal edileceğini umuyorduk. Söz konusu 2 madde de hukuk devletine aykırıdır. Verilen karar
dediğim gibi beklentimizi karşılamıyor. Güçler birliğine aykırılık devam ediyor. Özellikle HSYK'nın yapısındaki değişiklikle Adalet
Bakanı ve Müsteşarı kilit rol oynuyor. Bu kabul edilemez. Sonuçta mahkemenin kararına saygılıyız. Fakat mücadelemiz bitmiş
değil. Mücadelemiz bitmiş değil. Umutsuz değiliz. Umudumuzu kaybetmedik.
8
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Muş'un Varto İlçesi'nde Emniyet müdürlüğü'ne PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1'i ağır 4 polis memuru yaralandı. Kısa
süreli çatışmanın ardından kaçan teröristlerin yakalanması için ilçe giriş ve çıkışlarını tutan güvenlik güçleri geniş kapsamlı
operasyon başlattı.
HAKKARİ'nin Irak ve İran üçgeninde bulunan Şemdinli İlçesi'nde, bugün hava hareketliliği yaşandı. Şemdinli semalarından
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geçen uçaklarının Kuzey Irak yönüne doğru gittiği gözlendi.
ABD Başkanı Barack Obama, AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecini hızlandırmaması durumunda, Ankara'nın Batı dışında müttefikler
arama yoluna gidebileceğini söyledi. Ankara'nın AB üyeliğine desteğini yineleyen Obama, Avrupa Birliği'ni Türkiye konusunda
uyarırken, "akıllıca" davranılması gerektiği mesajı verdi.
Eylül'de halk oylamasına sunulacak 5982 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun”, Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yeniden yapılandırılması, Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın Yüce Divanda yargılanması, memurlara toplu sözleşme hakkı verilmesi gibi birçok
yeni düzenlemeyi içeriyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren beklenen
aşırı yağış nedeniyle meydana gelebilecek; sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların
dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Açıklamada "Sel tehlikesi var, herkes dikkatli olmalı, 24 saatte toplamda
metrekareye 160 kg. yağış düşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ilk 6 saat olacak" dedi. İstanbul'da geçtiğimiz Eylül'de yaşanan
sel felaketinde metrekareye 205 kg. yağış düşmüştü. Yağışın bu gece 23.00'da başlaması bekleniyor. Yağış yarın da devam
edecek" denildi, vatandaşlar saat 22.30'dan sonra araçlarını kullanmamaları konusunda uyarıldı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararına rağmen Türkiye'nin AB katılım müzakereleri
açısından anayasa değişikliği paketine desteğini bildirdi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan filo baskınıyla ilgili olarak, "Türkiye'nin sivillerin haklarını
korumak için her türlü önlemi almaya hakkı olduğunu" söyledi.
“Balyoz Planı” iddiaları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Albay Kubilay Aktaş tahliye edildi.
Gaziantep'te trenin altında kalan 70 yaşındaki Sabri Uzla, mucize eseri rayların arasından sağ çıktı. 
Bazı AIDS hastalarının bünyelerinin, hastalığın ilerleyen evrelerinde ürettiği bir antikor, bu hastalığa karşı nihayet bir aşı
geliştirilebileceği umudu yarattı.
9
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde aleyhine alınan yaptırım kararından sonra rafine edilmiş petrol ürünleri ithalatında
zorluk yaşayan İran, Türkiye ve Çin'e daha bağımlı hale geldi.
Anayasa değişiklik paketinin, Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili bazı maddelerin kısmen iptaline ilişkin kısa karar açıklandı.
Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine konan açıklamaya göre, Mahkeme heyeti, değişiklik paketinin, 8, 14, 16, 19, 22, 25.
ve 26. maddelerinin Anayasa'nın 4. maddesi kapsamında öngörülen teklif yasağı kapsamında incelenmesinin Anayasa
Mahkemesinin yetkisinde olup olmadığını bir önsorun olarak gördü. Bu önsoruna ilişkin yapılan değerlendirmede Anayasa
Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile üyeler Serruh Kaleli, Engin Yıldırım ile Nuri Necipoğlu'nun karşı oylarıyla bu konunun
incelenmesinin Mahkeme'nin yetkisinde olduğuna oy çokluğuyla karar verildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bağlı Küçükdoğanca köyündeki maden ocağında çıkan yangın sonucu mahsur kalan 3 maden işçisinin
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cesedine ulaşıldı.
Mardin'in Ömer İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu 1 er
yaralandı.
"İRTİCAYLA Mücadele Eylem Planı” diye adlandırılan belgeye ilişkin görülen davanın 7. duruşmasında tutuklu sanık avukat
Serdar Öztürk'ün avukatlarının savunmasının alınmasının ardından, sanık ve avukatların taleplerin alınmasına geçildi. Dursun
Çiçek'in avukatı Celal Ülgen, yurtdışından ülkeye ıslak imza makinesinin girip girmediği, girdiyse kaç adet girdiğinin
gümrüklerden sorulmasını talep etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “Ana muhalefet lideri başta olmak üzere diğer bazı partilerin liderlerine
randevu talebi bugün itibariyle yazılmıştır ve gelen cevaplara göre de Sayın Başbakanımız TBMM'de veya TBMM'de mekanı
bulunmayan siyasi partileri kendi genel merkezlerinde ziyaret edebilecektir” dedi.
Yüksekova'da bugün de işyerleri açılmadı, gösteriler nedeniyle ortalık yine savaş alanına döndü. Yollara barikat kuran, polis
kalkanlı 20 kişilik bir gruba polis müdahalede bulundu. Dün sakin bir gün geçiren Çukurca'da ise bugün kepenkler açılmadı.

1995'ten bu yana tüm seçim sonuçlarını 0 hata ile bilen kamuoyu araştırmacısı Adil Gür, anayasa değişikliklerinin gündeme
geldiği günden bu yana seçmenlere 'referandumdaki tavrının ne olacağını' 4 kez sordu.
10
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BİLECİK'de otel odası ile araç içerisine koydukları bilgisayar ve cihazlarla Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren kişilere
soruların yanıtını gönderenler yakalandı. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.
Türkiye ile Sırbistan arasında vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.
Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Çamköy yakınlarında, ormanlık alanda çıkan yangın, bugün saat 17.30 sıralarında kontrol
altına alındı. Şiddetli rüzgar altında alevlerle mücadele eden ekipler başarılı oldu.
Bursa ve Nusaybin'de meydana gelen kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.
SIRBİSTAN Devlet Başkanı Boris Tadiç, “Mitroviça'nının kuzeyine özel tim ekibi gönderilmesini Kosova'nın Sırbistan'a savaş ilanı
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olarak kabul edeceğiz” dedi.
İstanbul Gazi Mahallesi'nde toplanan bir grup PKK lehine slogan atarak yürüyüşe geçti. Grup, mahallede güvenlik önlemi alan
polise taş ve molotof kokteylleri ile saldırdı. Polis gruba müdahale etti.
‘TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın Doğubayazıt'a bakan yüzündeki tırmanış rotasında yapılan çalışmalar
sonucu yaklaşık 1000 torba çöp toplandı.
BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman, terörist başı Abdullah Öcalan'a işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili Avrupa Konseyi İşkenceyi
Önleme Komitesi'nin, İmralı'daki şartların uluslararası standartlara uygun olduğu yönündeki açıklaması üzerine “Sayın Öcalan'ın
kapı tokmağı ve kapısı çalınıyorsa, rahat uyuyamıyorsa bu bir işkencedir. Fiziki işkence olmayabilir. Komisyon bunlara işkence
demiyorsa onların bileceği iş” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, gece geç saatlerde geldiği İzmir'de coşkulu bir kalabalık
tarafından karşılandı. Yaklaşık 3 bin partili, havalimanında izdihama neden oldu. Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Ekrem Bulgun ve
yönetiminin istifasıyla ilgili olarak, “Gerekli atamalar yapılacak ve CHP iktidar yürüyüşüne kaldığı yerden devam edecek” diye
konuştu.
Yunanistan'dan bugün Gazze'ye doğru yola çıkması planlanan Libya gemisi, İsrail'in diplomatik çabaları sonucunda rotasını
Mısır'a çevirdi.
11
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ŞIRNAK yakınlarındaki Küpeli dağının uzantısı olan Kilise dağlarında dün akşam saatlerinde, kalabalık bir gurup teröristin
saptanması üzerine operasyon başlatıldı.
AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde, BTP Van Milletvekili Özdal Üçer'in ‘operasyonların durdurulması' yönünde yaptığı basın
açıklaması sonrası olaylar çıktı. Polis, taş ve sopalarla saldıran göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
Saadet Partisi Kongresi'nde Erbakan'ın sürpriz bir şekilde Numan Kurtulmuş'un karşısına 43 isimlik bir liste çıkarması krize
neden oldu.Erbakan'ın desteklediği 'Yeşil Liste' taraftarları kürsüyü işgal etti. Olayların ardından Numan Kurtulmuş'un listesi
kabul edilirken, genel başkanlık için yapılan ilk oylamada gerekli olan salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur oylama yapıldı.
Kurtulmuş ikinci turda da seçilemedi ve 3. tur oylamaya geçildi. Salt çoğunluk aranmayan bu turda kayıtlı 1250 delegeden 310
oy alan Kurtulmuş yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı oldu.
TÜRKİYE Partisi (TP) Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Anayasa değişikliğinin kamuoyunda bir ayrışma ve kavga yarattığını
belirterek, “Olumsuz görülen kısımlar Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Referandumda değişikliğe ‘Evet' oyu
kullanacağız” dedi.
İstanbul'un Anadolu yakasında Maltepe ve Sancaktepe'de bazı bölgelere yarından itibaren 18 Temmuza kadar 6 saat süreyle
elektrik verilemeyecek.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Srebreniça katliamının 15'inci yılı için bulunduğu anma töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan
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sözlerine, 'mezar taşları bile olmayan kardeşlerimizi 15 yıl sonra dualarla uğurluyoruz' diyerek başladı.
Doç. Önder Aytaç, Taraf Gazetesi yazarı. Bilgi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Polis Akademisi ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde
öğretim üyesi. Taraf'taki köşesinde Kürt sorunu, Emniyet, MİT, Ergenekon ve TSK'ya ilişkin yazdıklarıyla dikkat çekti. Ama
geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında söyledikleriyle BDP ve PKK'nın hedefi oldu. Abdullah Öcalan için, “Bu terörü bitirmezsen,
seni asarım. Bakın bakalım o zaman bu olayların hepsi bitmiyor mu?” sözleri, açılım yanlısı yazarlar tarafından şiddetle
eleştirildi. Taraf'taki yazılarına 28 Haziran itibariyle ara verildi. Bugün etrafında koruma polisleri olmadan dışarı adım atmıyor.
Onlarca tehdit mail'i geldi. Sokağımda bekleyen insanlar görüyorum. Eşimden ayrıyım. Çocuklarımı yurtdışına gönderdim.
Polisevinde kalmaya başladım. Üç-dört polis sürekli yanımda. Aracımı kullanan arkadaşımın beline tabanca verildi. Bana,
“Tabancanı boş gezdirme, karşına çıkan olursa gözünü kırpmadan vur” dediler. Kapımın önünde metalik gri bir otomobil
gördüm. Bana olacak muhtemel bir şey, Emniyet, MİT ve askeriyenin ayıbıdır. Bu ayıbı Türkiye kaldıramaz. İngiltere'ye gidip bir
yıl öğretim üyeliği yapabilirim. Ama “Türkiye'de can güvenliğim yok” demem.
12
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Rus doğalgaz tekeli Gazprom, Türkiye'den Avrupa'ya gaz taşıyacak olan Nabucco boru hattı projesini tehlikeye sokabilecek bir
adım atıyor. Gazprom'un Nabucco'nun ortağı Alman enerji devi RWE'ye rakip proje Güney Akım'a da ortak olma teklifi
götürdüğü bildirildi.
Milyonlarca İstanbullunun toplu taşıma araçlarında seyahat etmek için kullandıkları akbillerin yerine manyetik kartların
kullanılacağı sisteme geçilecek. Manyetik kartlı sisteme geçişin ise aşama aşama yapılacağı açıklandı. Yeni sisteme tam olarak
geçilene kadar hem manyetik kartlar hem de akbiller aynı anda kullanılabilecek.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile 1 saat telefonda görüştü. Görüşme gündemini terör,
İsrail, iran ve Kafkaslar konuları oluşturdu.
Yunan National Bank of Greece'in (NBG) sahibi olduğu Finansbank hisselerinin yüzde 30'unu satacağına yönelik haberler hisseyi
uçurdu. Finansbank hissesi seans içerisinde yüzde 16.3 artışla 6.4 liraya kadar çıktı, daha sonra NBG'den gelen açıklama
hissedeki yükselişin bir kısmını geri aldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, boş bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim
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Üyesi Prof. Dr. Yavuz Atar'ın seçilmesini onayladı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında, tankerle çarpıştıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 3 kişi
yanarak öldü.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde yola döşenen mayın güvenlik güçlerince imha edildi. Mayın yüzünden Dağlıca Yüksekova
karayolu 3 saat boyunca trafiğe kapatıldı.
13
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ŞIRNAK'ta Cudi ve Küpeli Dağı'nda yaklaşık 5 bin askerin katılımı ile başlatılan operasyonlar, sınır kesimindeki birçok bölgede
sürdürülürken, sınır kesimine yeni karakollar yapılması ve mevcut karakolların ise güçlendirilmesi için iş makinaları bölgeye
sevk ediliyor.
İrticayla Mücadele Eylem Planı adlı belgeye ilişkin görülen davanın 9. duruşmasında tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek,
Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde hakkında açılan dava kapsamında 20 Temmuz Salı, hakim karşısına çıkacağını belirterek, “
Masum olduğumuzu orada da aktaracağız. Gerekirse Yargıtay'a da uzaya da gideriz” dedi.
Başbakan Erdoğan Balkan gezisinden dönüşünde kendisine özel uçağında eşlik eden gazetecilere eski CHP lideri Deniz Baykal'ın
kaset olayıyla ilgili olarak, “Bunları bize soranlar, faillerine sorsunlar, bize niye soruyorlar. Failler birbirleriyle tokalaşmıyor”
açıklaması yapmıştı. Başbakan'ın bu sözlerine CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bugün cevap geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın
sözlerini, “Deniz Bey ile Nesrin Hanım'ın fotoğrafını kast ediyor herhalde. Onlar fail değil, mağdur...” şeklinde cevapladı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun koordinasyonluğunda Çırağan Sarayı'nda Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,
AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve AB Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin katılımıyla düzenlenen Türkiye-AB
Bakanlar Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısının ardından bakanlar, sarayın bahçesinde aile fotoğrafı çektirdi. İsrail'in sivil
yardım gemisine saldırısı gibi ortak kriz konularını da görüştüklerini kaydeden Davutoğlu, önlerindeki büyük vizyonu Türkiye ile
AB'nin birlikte geliştirmeye kararlı olduğunu ve vizyonun ana detaylarını paylaştıklarını aktardı.
İstanbul trafiğinde araç kullanmak gün geçtikçe daha tehlikeli bir hal almaya başladı. Taksim'de kırmızı ışıklarda duran sürücüye
saldıran cam silicileri, Boğaz Köprüsü trafiğinde zorla çakmak satan satıcılardan sonra bu kez de E-5'te çiçek satanlar kazaya
neden oldu. Kazada bir sürücü yaralandı. Trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Gazze'ye insani yardım götüren Libya gemisinin yılan hikayesine dönen yolculuğu Mısır'ın El Ariş limanında sonlandı.
TBMM Genel Kurulunda, 8 yeni üniversite kurulmasına ilişkin kanun tasarısının görüşülmesi sırasında kavga çıktı.
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına başvuruda bulunan bir kişi, komşusunun çocuğu ile kavga eden 6 yaşındaki torununun,
polis tarafından gözaltında parmak izinin alındığını, daha sonra serbest bırakıldığını iddia etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin referandumda izleyeceği yol haritasını açıkladı ve neden 'hayır' diyeceklerini anlattı.
MHP'de 'referandumda hayır' kampanyasının startını Barış Manço'nun 'Yüzbin kere hayır' şarkısıyla verdi.
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Slovenya Devlet Başkanı Danilo Türk, Türkiye'nin üyeliğinin AB için "büyük bir değer" olacağını belirtirken, Ankara'nın üyeliğine
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karşı çıkanları "dar görüşlü" davranmakla suçladı.
TBMM Genel Kurulunda, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu
Başkanı Haluk Özdalga arasında, “döneklik” tartışması çıktı.
İSRAİL'in, Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan ‘Mavi Marmara' gemisine yönelik düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenlerin
yakınlarına Malezya Başbakanı Abdullah Ahmet Badawi'nin eşi tarafından mektup ve 5'er bin dolar yardım çeki gönderildi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, günübirlik ziyaret için geldiği Portekiz'in başkenti Lizbon'da Portekiz Dışişleri Bakanı Luis
Amado ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Davutoğlu ve Amado, iki ülke arasında, hususi (yeşil) ve hizmet
(gri) pasaportlarında vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasını öngören anlaşma imzaladı.
KADIKÖY Caddebostan'da Balık Adamlar Kulübü'ndeki apartman toplantısını basarak yönetici Yıldırım Aziz Sünder ile eşi
Nesteren Sünder'i tabancayla öldüren, bıçakla ağır yaraladığı mali müşavir Erhan Eraslan'ın da ölümüne neden olan eski
yönetici Kemal A. 155'e gelen ihbar sonucu Erenköy'de otomobilinin içinde yakalandı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası girişinde meydana gelen trafik kazası, her iki yönde de TEM Otoyolu'nda trafiği
felç etti.
CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına karşı toplanan 170 bin imzayı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a verdi.
Muğla'nın Bodrum İlçesi´ne bağlı Bitez Beldesi´nde, makilik alanda yangın çıktı. Tatil sitelerine ve bölgedeki villara yaklaşan
yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı, 4 hektarlık makilik alan zarar gördü.
Amirallere suikast ve Kafes davaları ile birleştirilen Poyrazköy davasında 11'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edilirken
tutuksuz sanık Albay Ali Türkşen savunmasında, Kardak krizi sırasında bugüne kadar gizli kalmış bir olayı anlattı. Ali Türkşen,
Kardak'a gidecek SAT komandolarını taşıyan botun benzinini kredi kartıyla kendilerinin aldığını söyleyerek tutuklu sanık Deniz
Yarbay Ercan Kireçtepe'nin kullandığı kredi kartının 1996 yılına ait 16 lira 73 kuruşluk fişini gösterdi.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar emekli Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Yarbay Ercan
Kireçtepe, Deniz Binbaşı Erme Onat, Deniz Binbaşı Eren Günay ve emekli SAT komandosu Ergin Geldikkaya, teğmenler Faruk
Akın, Sinan Efe Noyan, Alperen Erdoğan, Burak Düzalan, Yakut Aksoy, Tarık Ayabakan cezaevinden getirildi. Emekli Koramiral
Feyyaz Öğütçü ile Tuğamiral Levent Görgeç'in de aralarında olduğu 25 tutuksuz sanığın katıldığı duruşmada müdahil Agos
gazetesi adına da avukatlar hazır bulundu.
Duruşma Poyrazköy davasının tutuksuz sanıklarının savunmasının alınmasıyla başladı. Mahkeme Başkanı'nın, Yarbay Mustafa
Turhan Ecevit'in adını söylemesi üzerine söz alan emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü, 2007-2009 yılları arasında Kuzey Saha Deniz
Komutanı olarak görev yaptığını belirtti. Bu olayların komutanlığı bünyesindeki SAT Grup Komutanlığı'nda cereyan ettiğini
hatırlatan Öğütçü, “Bir takım önlemler almaya çalışmıştım. Sanıkların savunmalarından önce benim mütalaam alınırsa daha iyi
anlaşılır diye düşünüyorum" dedi. Mahkeme Başkanı Kuban ise öncelikle savunmaların alınacağını söyledi.
Bunun ardından tutuksuz sanık Yarbay Mustafa Turhan Ecevit savunmasına başladı. Hiçbir zaman kanun ve hukuk dışına
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çıkmadığını ifade eden Yarbay Mustafa Turhan Ecevit, suçlamaları kabul etmedi. Hukuk sisteminin ön yargıların ötesine
geçemediğine şahit olduğunu anlatan Ecevit, “Yapılan zulme anlam vermekte zorlandım. Bu dava siyasi dediler. Biz askeriz.
Hiçbir siyasi görüşün adamı değiliz" dedi.
Savunmasına, iddianamedeki ihbar mektuplarını açıklayarak devam eden Ecevit, “Bizim içimizdeki birkaç arkadaşımız iftiralarla
tasfiye etmeye karar vermiş ya da verdirilmiştir. Bizim üzerimizde başlayan iftiralar Deniz Kuvvetleri içinde tasfiye yolu haline
gelmiştir" dedi.
Ecevit'ın ardından tutuksuz sanık Albay Ali Türkşen savunmasına Namık Kemal'in “Düşmek üzere yıldırım ekser mualla tak arar,
herkese gelmez bela erbabı istihkak arar" dizeleriyle başladı. Bağlı olduğu tek örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu
kaydeden Türkşen, “Bu davada ‘TSK'nın içinde hainler, emniyette işbirlikçiler vardır ve bunun yargıya ne kadar işlediğini ise
yapılacak yargılamanın sonunda göreceğiz' der hale geldik" dedi.
1990-1997 yılları arasında SAT Grup Komutanı olarak görev yaptığı sırada iki önemli görevde yer aldığını söyleyen Türkşen “Bu
görevlerde yer almakla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Ancak bugün buraya getirdiler. Hayatta bazı şeyleri eksik
yapsaydık, bugün burada olmazdık. Burada olmaktan hiç üzülmüyorum. İnanıyorum ki, bu davanın sonunda beraat edeceğiz.
Sadece ailelerimiz yıprandı. Yer aldığım ilk görev 1993 yılında 14,5 ton uyuşturucu yüklü gemi Lucky-S'e el konulmasıdır. İkinci
olarak ise, Kardak krizinde adaya çıkan timin komutanıydım. Her iki olayda da tek bir mermi kullanılmadı" dedi. Dönemin
komutanı Özden Örnek'in verdiği emir doğrultusunda Kardak çıkarmasına ilişkin hazırladığı hatıratı mahkemede gösteren
Türkşen, hatırattan bir bölüm okudu.
Türkşen şunları söyledi:
“Buradakilere baktığınızda terör örgütü şüphelisi olarak görebilirsiniz ama ben Ercan Kireçtepe'ye bakınca Kardak'a gidecek
botun benzini olmadığı için kredi kartıyla benzin alan kişiyi görüyorum. O bayrak oradan gidecek diye 3 saat içinde benzini alıp
ekmek arası peynir yaparak oraya gittik. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'yı
arıyor. O da bizi aradı. Ben nasıl ‘Komutanım benzin yok' diyeyim. Şimdi ise burada terör örgütü üyeliğinden yargılanıyoruz."
Türkşen mahkeme heyetine Kireçtepe'nin kullandığı kredi kartının 1996 yılına ait 16 lira 73 kuruşluk fişini gösterdi.
Mahkemede sanıkların savunma yaparken çok ağır laflar ettiğini belirten Türkşen'in sözleri Öğütçü'nün ağlamasına neden oldu.
Türkşen savunmasında şunları kaydetti;
“Ancak Levent Bektaş öyle bir laf söyledi ki, bana göre o laftan sonra hükümet üniversite hocaları cumhurbaşkanı, başbakan,
herkes işini bırakıp bu sözü tartışmalıydı. Bektaş ‘Benim askerlikle sorunum yok. Ben dünyaya yeniden gelsem, yine asker
olurdum, yine SAT olurdum. Ama bu ülkenin ordusunda değil' demişti. Bektaş'a bu sözü ettirenleri asla affetmeyeceğim" dedi.
Bu sözler üzerine salondaki tutuklu tutuksuz sanıklar, izleyiciler ağladı. En çok dikkat çeken ise Feyyaz Öğütçü oldu. Öğütçü,
gözyaşlarına hakim olamayınca gözlüğünü çıkarıp güneş gözlüğünü taktı. Ancak gözyaşlarını durduramayan Öğütçü, cebinden
çıkardığı mendiller yaşlarını sildi. Bu duygusal anlar üzerine Mahkeme Başkanı Oktay Kuban, duruşmaya 1 saat ara verdi.
EMNİYET: "MÜHİMMAT KULLANIMA ELVERİŞSİZ"
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Poyrazköy davasına ilişkin önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı.
Soruşturma sürecinde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Tufan Ergüder'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı
ile Poyrazköy kazılarında ele geçirilen mühimmatın “kullanıma elverişsiz" olduğunun belirlendiğini belirtti.
MÜHİMMATIN İMHA EDİLMESİ TALEBİ
Poyrazköy'deki 21 Nisan ve 24 Nisan 2009 tarihli kazılarda ele geçirilen ve aralarında lav silahı da olan mühimmatın imha
edilmesini talep eden emniyet, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi.
Emniyet Müdür Yardımcısı Tufan Ergüder imzalı 2 adet yazıda, toplam 30 maddede sıralanan patlayıcı maddelerin imhası için
yer belirlenmesini istedi. Ancak yazıdaki bir detay çok dikkat çekti.
6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna'nda '…dinamit, bomba veya benzer yakıcı, yıkıcı veya öldürücü alet veya her türlü patlayıcı
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maddeler illerde bomba ve patlayıcı madde uzmanlarınca incelenir, kullanıma elverişli olmayanlar komisyon marifetiyle imha
edilir' dendiğinin hatırlatıldığı yazıda 30 madde halinde sıralanan patlayıcı maddelerin kimya ve balistik raporlarının alındığı
belirtildi.
Yazıda şu ifadeler yer aldı:
“Terör ve organize suç örgütlerinden elde edilen bu tür patlayıcı maddelerin Bomba imha ve İnceleme Şube Müdürlüğü
uhdesinde saklanabilecek ve muhafaza edilebilecek uygun depo bulunmadığından geçmiş yıllarda elde edilen bu tür patlayıcı
maddelerin infilak etmesi neticesinde görevlilerin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verdiği bilinmektedir. Buna benzer
istenmeyen müessir olayların önüne geçmek için ‘kullanıma elverişsiz oldukları' değerlendirilen 30 madde halinde sıralanan
patlayıcı maddelerin adli emanet ve benzeri depolarda bulundurulması ve saklanması sakıncalı olduğundan imha edilmeleri
yönünde karar veya teslim edilecek yerin tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir."
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen Cumhuriyet Gazetesi'ne molotoflu saldırı davasında şok bir gelişme yaşandı.
Davanın tutuklu sanığı Bedirhan Şinal, mahkeme heyetine bir mektup gönderdi. Şinal mektubunda diğer sanıkların saldırı ile
alakası olmadığını açıkladı.
Şinal, Tekirdağ F Tipi Cezaevinden 12. Ağır Ceza Mahkemesine geçen ay bir mektup gönderdi. Kendi el yazısı ile yazdığı 2
sayfalık mektup 'Sayın başkanım ve değerli üyeler' diye başlıyor.
Savcılığa verdiği ek ifadesinde ve daha önceki duruşmalarda molotoflu saldırıyı davanın sanıklarından Murat Aplak, Fatih
Derdiyok ve Boğaç Kaan Murathan ile planlayıp, gerçekleştirdiklerini belirten Şinal, mektubunda bu ifadelerini yalanladı.
Mektubunda "Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofla ilgili tüm gerçekleri anlatmak istiyorum” diyen Bedirhan Şinal, şunları kaydetti;
" Bu olay ile Murat Aplak, Fatih Derdiyok ve Boğaç Kaan Murathan'ın ilgisi yoktur. Fatih ve Murat'ın tek suçu olaydan önce beni
görmeleri ve benimle konuşmalarıdır.Ben tutuklandıktan sonra Bayrampaşa Cezaevi'nde yattım.Burada Boğaç'ın ismini ilk kez
duydum.Bu kişinin kim olduğunu sorduğumda diğer mahkumlardan Boğaçhan'ın 'tanınmış' bir kişi olduğunu öğrendim.ödedi.
İsim yapmak için bu saldırıyı yaptığını belirten Şinal, mektubunda “İfademe bu kişinin(Boğaçhan'ın) adını eklersem hem yapmış
olduğum olay çok konuşulur hem dosya daha çok kalabalık olur ben de aradan daha çabuk çıkarım diye düşündüm.Ve savcılığa
ifade vermek istediğimi belirten dilekçe verdim.İfademde Boğaçhan'ın ismini verdim.Cezaevinde başka mahkumlardan
Boğaçhan hakkında duyduğum bilgileri de ekledim.Benim amacım bu şekilde bir eylem yapmışken tanınan kişilerin de adını
verip, isim yapmaktı” ifadelerine yer verdi.
Şinal, tanımadığı ve olayla hiç ilgisi olmayan insanları suçsuz yere mağdur ettiğini belirterek, “Vicdan azabı çekiyorum.Basit bir
molotof atma eylemi benim yüzümden ne hallere geldi.Ben yaptığımın cezasını çektiğime inanıyorum.Çok pişmanım.Hele ki
suçsuz günahsız insanların ceza yatmaları gün geçtikçe vicdanen rahatsız olmama sebep veriyor.Vereceğiniz tüm kararlara
saygı duyuyorum” dedi.
15

Temmuz

2010

VAN'ın Gürpınar İlçesi kırsalında güvenlik güçleri devriye görevini sürdürerken, PKK'lı teröristlerce daha önceden konulan
mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
TBMM'deki Başbakan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu görüşmesi 1.5 saat sürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmede neler
konuşulduğunu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:
-Sayın Başbakan ve arkadaşları alacakları önlemleri anlattılar. Daha önce aldıkları önlemler hakkında bilgi verdiler. Bizim
görüşümüzü sordular biz düşüncelerimizi aktardık.
Önerlerimiz şunlar oldu:
Demokrasinin güçlenmesi için seçim barajının indirilmesini teklif ettiğimizi söyledik. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını
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Sayın Başbakan'ın katkı vermesini istedik. Bölgede ciddi bir işsizlik var. Yol, baraj yapılası kesin çözüm değil. Devletin gidip
fabrika kurması istihdam yaratması gerektiğini söyledik.
-Mayınlı arazilerin mayınlardan arındırıldıktan sonra topraksız köylülere verilmesini önerdik.
Biz emrinde istihbarat örgütleri olan siyasi iktidar değiliz. Bizim olayın güvenlik boyutuyla ilgili önerilerde bulunabilmemiz için bu
yönde bilgilerimizin olması lazım.
Sayın Başbakan bu konularda açıklamalar yaptı. Bunların bir kısmı medyaya da yansımış herkesin bildiği konular. Özel güvenlik
güçleri oluşturulacağını söyledi. Bunun ordu içinde mi ordu dışında mı olacağını sorduk. Sayın Başbakan, ordu içinde mi,
emniyet içinde mi nasıl kurulacağına dair kesin bir karar vermediklerini söyledi. Biz olayı görmeden olayı tartışmak istemiyoruz.
-Sayın Başbakan ekonomik bazı önlemler aldıklarını ifade ettiler. Büyük bir yatırımın bölgeye yapıldığını ifade ettiler. Biz kalıcı
çözümün devletin üretime doğrudan yatırım yapması olduğunu söyledik. Sayın Başbakan seçim barajının indirilmesine sıcak
bakmadığını ifade etti.
Bazı özel bilgiler alınmadı değil. O bilgiler alındı ama ağırlıklı olarak sizin de bizim de bildiğimiz konuların Sayın Başbakan
tarafından tekrar edildi. Merak ettiğimiz bazı sorulara sayın başbakan cevap verdi.
Sayın başbakan terörün iktidar muhalefet şeklinde farklı gözle bakılmasının doğru olmadığını ifade etti. Biz bunu daha önce de
ifade etmiştik. Bizim daha önce yaptığımız açıklamaların paralelinde açıklamalar yaptı. Bun bizi mutlu etti. Görüşmede terörün
kısa sürede sona ereceğine dair biz izlenim edinmedim.
Biz, daha çok Sayın Başbakan'ı dinlemek ve hükümet olarak çalışmalarını yansıtmasını bekledik ama kendisi bu konulara pek
girmedi. Terörle mücadelede sağlıklı ve tutarlı bir politika izlenirse biz de tabiî ki destek vereceğiz.
Anlatılmaması rica edildiği için bazı konuşmaları aktarmıyorum. Ama anlatımların büyük kısmı sizlerin de bildiği konular oldu. Et
ve Balık Kurumu olarak bazı özelleştirmelerden vazgeçtiklerini söyledi. Ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Sayın başbakan'ın
bizi rahatsız edecek herhangi bir görüşü olamadı. Ama terörle mücadele edecek kuvvetlerle ilgili ayrıntılı bilgi alamadık.
-Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından TBMM'deki makamında geçti. Burada bir süre
kurmaylarıyla değerlendirme toplantısı yapan Başbakan Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Sayın
Kılıçdaroğlu bir değerlendirme yaptı. Siz ne zaman bir değerlendirme yapacaksınız?” sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, yarın
partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yapacağı konuşmada, “bütün bu ziyaretleriyle ilgili bir genel değerlendirme
yapacağını” bildirdi.
Erdoğan, “görüşmeler olumlu mu?” sorusu üzerine de “Hepsini yarın konuşacağız. Bu tür şeylere girersem yanlış olur” dedi.
“Bundan sonra muhalefetle yine bir araya gelir misiniz?” sorusuna da Erdoğan, “Arzu ederim... Tabii sürekli benim davetim
değil, isterim ki onlar da belli konularda şu konuyu görüşmek üzere bir araya gelsek' diye de sadece ana muhalefet değil,
muhalefetten de sürekli bir araya gelerek ülkenin geleceğine yönelik bir ortak aklı oluşturmakta her zaman için fayda var”
karşılığını verdi. “İki muhalefet partisiyle görüşmeyeceğinizi söylemiştiniz. Fikrinizde bir değişiklik var mı?” sorusuna da
Erdoğan, “Şu anda yok” yanıtını verdi.
-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terör ziyaretleri Salı günü DSP'yle başladı. Dün BBP, SP ve TÜSİAD ile görüştü. Bugün ise
terör ziyaretlerinin en önemli ayağı olan CHP var. Bu tarihi görüşme saat 11.00'da TBMM'de başladı ve 1.5 saat sürdü.
Kılıçdaroğlu Başbakan'ı 'hoşgeldiniz' diyerek karşıladı. Başbakan Erdoğan gazetecilerin beklediği kapıdan değil diğer kapıdan
giriş yapınca büyük bir izdiham yaşandı. İki lider görüşme sonrası objektiflere poz verdi.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı TBMM'deki makam odasının girişinde karşıladı ve el sıkışarak “hoşgeldiniz” dedi. Başbakan Erdoğan
görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Kamu Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler ile
birlikte geldi. CHP tarafında ise onları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, CHP
Genel Sekreteri Önder Sav ve CHP Grupbaşkan vekili Kemal Anadol karşıladı.
-Başbakan Erdoğan, Meclis'teki tarihi görüşmeyi görüntülemek için TBMM'ye akın eden basın mensuplarını adeta 'ters köşe'
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yaptı. Başbakan Erdoğan, gazetecilerin beklediği kapıdan giriş yapmayarak diğer kapıdan gelince bir anda izdiham yaşandı.
Başbakan'ın geldiği tarafa dönmeye çalışan gazeteciler buna rağmen görüntü almayı başaramadı.
-Başbakan'ın gelişinden hemen önce korumaların geldiği yöne doğru objektiflerini çeviren gazeteciler, Erdoğan'ın diğer taraftan
yanında sadece 1 korumayla salona gelmesiyle görüntü alamadılar.
Gazeteciler Başbakan'ın korumalarına “Bizi yanılttınız, sizin yüzünüzden görüntü alamadık” diye tepki gösterirken, korumalar ise
“Başbakan'ın diğer taraftan geleceğini biz de bilmiyorduk” şeklinde kendilerini savundular.
- Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makamında gerçekleştirilen görüşmede CHP'li yetkililer konukları için tatlı bir mönü hazırladı. Orta
sehpadaki tabaklarda karşılık tatlı kurabiyeler, büyük gümüş şekerlikte ise lokum ve badem ezmeleri servis edildi. Büyük
ihtimalle konuklara çay ve kahve ikramında bulunuldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Kuzey
Kıbrıs ile Türkiye arasındaki boru hattıyla su taşınmasına ilişkin anlaşmanın imza aşamasına geldiğini dile getiren Erdoğan,
“KKTC'ye Türkiye'den boru hattıyla su taşınmasına ilişkin anlaşmanın da artık imza safhasına geldiğinin müjdesini vermek
isterim. Başbakan Yardımcımız Cemil Beyin 20 Temmuz kutlamaları öncesi yapacağı KKTC ziyaretinde bu imzalar atılacaktır.
Kısa sürede inşallah temelleri atacağız” diye konuştu.
Eski Başbakanlardan ve kapatılan Refah Partisinin son Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 11 Temmuzdaki Saadet Partisi (SP)
Olağanüstü Büyük Kongresinin, gelecekteki seçim çalışmaları döneminde birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve heyecanla
çalışmayı temin bakımından istenen neticeyi vermediğini” belirtti.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, yer hizmetlerinde kullanılan aracın karbüratöründe ateş çıktığını gören sürücü, aracı çalışır
şekilde terk etti. Kontrolden çıkan araç, bir süre apronda gezindikten sonra THY'e ait iki uçağa çarparak maddi hasara neden
oldu. Sürücü ise araçtan atladığı sırada hafif şekilde yaralandı.
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı hızlı bir inişle yüzde 12'ye geriledi. İşsizlik oranı
geçen senenin aynı aynı ayında yüzde 14.9'du. 2010 Mart ayında ise yüzde 13.7 olarak açıklanmıştı. İşsiz sayısı 2009 Nisan'a
göre 547 bin azalışla 3 milyon 71 bin kişiye indi. İstihdam edilen kişi sayısı da bir milyon 803 bin kişi artışla 22 milyon 501 bin
kişiye yükseldi. TÜİK rakamlarına göre genç nüfustaki işsizlik oranı da önemli bir düşüş gösterdi ve yüzde 21.2'ye geriledi. Bu
oran geçen sene nisan ayında yüzde 26.5'ti. Genç nüfus işsizliği sadece kentler baz alındığında da yüzde 29.4'ten yüzde 23.5'e
geriledi.
Osman Nami Osmanoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs,
Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bu sabah saatlerinde vefat etti. 1918 İsviçre doğumlu olan, 4'ü
yurt dışında yaşayan 5 kızı bulunan Osman Nami Osmanoğlu, 17 Temmuz Cumartesi günü, Sultanahmet Camisi'nde öğlen vakti
kılınacak cenaze namazının ardından, Çemberlitaş'taki 2. Mahmut Türbesi Haziresi'ne defnedilecek. Osman Nami Osmanoğlu,
uzun zamandır yaşadığı Marmaris'te kalp yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan ilk müdahalenin ardından özel
ambulans helikopteriyle 10 Haziranda İstanbul'a getirilmişti. Osman Nami Osmanoğlu'nun tedavisi, o tarihten bu yana, Dr.
Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakımda sürüyordu.
Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) asıl üyeliği için 3 isim belirledi. Yargıtay
kontenjanından HSYK Üyesi Musa Tekin'in görev süresinin dolmasıyla boşalan HSYK üyeliği için, Yargıtay'da seçim yapıldı.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi üyesi Ulvi Yüksel, 9. Hukuk Dairesi üyesi Ömer Hicri Tuna ve 12. Hukuk Dairesi üyesi Nilgün
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Hacımahmutoğlu, HSYK asıl üyeliği için aday olarak belirlendi. Bu üç isim, Yargıtay Başkanlığınca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e
sunulacak. Gül, adaylardan birini HSYK asıl üyeliğine seçecek.
16

Temmuz

2010

Siirt'in Pervari İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü binalarına bir grup PKK´lı terörist tarafından roketatar ve
uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda, 5 polis, 3´ü asker, toplam 8 güvenlik görevlisi yaralandı.
Anayasa Mahkemesi, tam gün yasasını kısmen iptal etti. CHP'nin başvurusunu karara bağlayan mahkeme, 'doktorların tam gün
çalışması anayasaya aykırı değil' diyerek muayenehane açma yasağına dair ve doktorlara yönelik döner sermaye uygulamasıyla
ilgili bölümü iptal etti. Bu karara göre Üniversite hastanelerinde görevli doktorlar dahil bütün öğretimelemanları özel
muayenehane açabilecek.
Bugün Antalya'da iki mucize olay yaşandı. 1 yaşındaki bebek 6. kattan aşağıya düştü ve o sırada bahçede gezinen apartman
görevlisi, çocuğu havada yakaladı. Minik Efe'nin sadece yüzünde çizikler meydana geldi. Diğer tarafta ise 2 çocuk annesi genç
kadın, kendini falezlerden aşağıya bıraktı. İşte tam o anda sihirli bir el uzandı ve genç kadını kurtardı. O elin sahibi ise
kahraman Antalya İtfaiyesi'nin bir ferdi olan Fehmi Meşeli'ye aitti. 
Yeşilköy, Yeşilyurt, Atatürk Havalimanı ve çevresine 20 Temmuz Salı günü 16 saat süreyle su verilemeyecek.
Başbakan Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında terörle mücadele için kurulması düşünülen özel birlik ve
liderler turuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Başbakan Erdoğan sınır hattı ve riskli bölgelerde terörle mücadele edecek
profesyonel askerlerin "Özel Hudut Birlikler" adıyla görev yapacaklarını söyledi.
Türkiye'nin eylül ayında Ermenistan'da gerçekleştirilecek NATO tatbikatı için bu ülkeyle olan sınır kapısını geçici olarak
açabileceği yönündeki haberlere Erivan'dan ilk tepki geldi. Ermenistan'daki diplomatik kaynaklar, Erivan hükümetinin böyle bir
gelişmeye sıcak bakmadığını söyledi.
İstanbul Otopark İşletmeleri(İSPARK), minibüslerin şehir içinde trafik yoğunluğuna neden olan belirsiz ve düzensiz yolcu
indirme-bindirme alanlarına standart getirileceğini, bu amaçla İstanbul'da "minibus durakları" projesi başlatılacağını açıkladı.
TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) tarafından tamamıyla yerli imkanlar ve özgün tasarımla imal edilen Türk
İnsansız Hava Aracı ANKA hangardan çıktı.
Korsan afişler bir kez daha Ankara'yı sardı. Bu kez korsan afişler referandumda " evet" çağrısı yaptı. Afişlerin üzerinde, Sezen
Aksu, Yılmaz Erdoğan, Kenan İmirzalıoğlu gibi sanatçılarla Fethullah Gülen, Yaşar Kemal, Mümtazer Türköne gibi isimlerin
fotoğrafları yer aldı.
İzmir'de inşaatı devam eden Üçyol-Üçkuyular metro hatttına lojistik destek sağlamak için açılan yaklaşım tüneli girişinde saat
17.55'te patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

17

Temmuz

2010

MANİSA'nın Selendi İlçesi'ne bağlı Kazıklı Köyü'nün 35 nüfuslu 7 haneli Kayabaşı Mahallesi sakinleri, mahallenin
kuruluşundan 60 yıl sonra elektriğe kavuştu. Bugüne kadar hep gaz lambası ve lüks ile yetinen mahalle sakinleri,
artık elektronik eşyalarını kullanabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. 
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KOCAELİ'nin Gebze İlçesi İstasyon Mahallesi'nde D-100 Karayolu kenarında kurulu Tever Sunta Fabrikası'nda yangın çıktı.
Fabrika bahçesinde bulunan 500 tondan oluşan sunda istifi tamamen yandı, yangın 500 tonluk diğer istife de sıçradı.
Dünyanın en fazla Müslüman nüfusunun yaşadığı Endonezya'da halkın uzun yıllardır yanlış yöne doğru namaz kıldığı ortaya
çıktı. Endonezya Ulema Konseyi bir bildiri yayımlayarak, şimdilik camilerin yıkılmasına gerek olmadığını açıkladı.
Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının, Yukarı Karabağ ile ilgili olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yaptıkları görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, “Neymiş efendim 12 Eylül'den hesap soracaklarmış. Kenan Evren'den veya 12
Eylül'cülerden hesap sorma hakkı sadece ve sadece bu işin çilesini çeken MHP'lilere ait bir haktır” dedi.
TEKİRDAĞ'da içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı şerittten gelen kamyonete,
ardından da hafif ticari araca çarptı. Kazada, hız göstergesi 140 kilometrede takılı kalan otomobildeki 2 kişi olay yerinde 1 kişi
ise kaldırıldığı hastanede öldü, 5 kişi yaralandı.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Biz bu topraklarda, bu coğrafyada bin yıldan beri etle tırnak gibi bir olduk, birlikte yaşadık,
zorlukların üstesinden birlikte geldik” dedi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Van'dan
Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelerek, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta inşasına
başlanan Hakkari-Yüksekova Havaalanı'nın temel atma törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan törende konuşan Ulaştırma Bakanı Yıldırım, Hakkari'ye yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip modern bir
havaalanı yaptıklarını belirterek, havaalanının kent için aş, iş, geçim demek olduğunu söyledi.
18
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2010

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hedeflerinin koalisyonsuz, tek başına iktidar olduğunu söyledi.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Karayolları 117.Şube Şefliği binasında önünde yol kenarına yerleştirilen mayının patlatılması
sonucu bir üsteğmen ağır yaralandı. İlçede daha önce de sivil giyimli bir uzman çavuş başından vurularak şehit edilmişti.
ÇOCUKLAR SÜS HAVUZLARINDA SERİNLEDİ..!! Edirne'de hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması üzerine çocuklar süs
havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Çırılçıplak havuza giren bir erkek çocuğu ise görenler şaşkına çevirdi. Çevresindekilerin
bakışlarına aldırmayan çocuklar yüzmeyi sürdürdü. Denize 2 saat uzaklıkta olan Edirne'de çocuklar serinlemek için süs
havuzlarını tercih etti. Yasak olmasına rağmen bu havuzlara giren çocuklar gönüllerince eğlendi ve bu suda yüzmeye çalıştı.
Tarihi Eski camiinin önündeki süs havuzuna giren 10 ile 12 yaş arasındaki 3 erkek çocuktan biri ise çırılçıplak havuza girdi.
Kentin göbeğindeki havuzda çıplak çocuğu görenler ise şaşkına döndü. Çocukları ise uyaran olmadı. Serinleyen çocuklar daha
sonra kıyafetlerini giydi ve evlerinin yolunu tuttu. 

19

Temmuz

2010

Hakkari' nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yolunda asker taşıyan sivil bir minübüsün geçişi sırasında mayın patladığı, patlamada
11 asker ile minibüs sürücüsünün yaralandığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Renault Mais Türkiye arasında, İstanbul'un altyapısının, karbondioksit salınımı çok
düşük doğa dostu elektrikli otomobile 2011 yılına kadar hazır hale getirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.
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İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz iddianamesini kabul etti. 196 sanıklı Balyoz iddianamesinde şüpheliler "Hükümeti
cebren devirmek ve engellemek. ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarıyla suçlanıyor. İddianamenin ilk sırasında eski 1.
Ordu Komutanı Çetin Doğan, ikinci sırasında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, üçüncü sırasında eski Hava
Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına, dördüncü sırasında da eski 1. Ordu Komutanı Ergin Saygun'un bulunduğu öğrenildi.
İddianamede şüpheliler arasında İrticayla Mücadele Eylem Planı adlı belgede ıslak imzası olduğu iddiasıyla yargılanan Kurmay
Albay Dursun Çiçek de var. AK Parti Hükümeti'ni devirmek üzere hazırlandığı ileri sürülen 2002 - 2003 tarihli Balyoz Güvenlik
Harekat Planı ile ilgili soruşturma, 20 Ocak 2010'da Taraf Gazetesi'nde yayınlanan haber üzerine başlatıldı. Haberi hazırlayan
Mehmet Baransu, belgeleri önce 4 DVD halinde, ardından orijinal belgeleri valiz içinde savcılığa teslim etti. Türkiye genelinde ilk
operasyon 22 Şubat 2010'da düzenlendi. Operasyonların birinci dalgasında 21'i emekli ve muvazzaf generalin de aralarında
bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Balyoz Güvenlik Harekat Planı seminerine katılan subayların AK Parti Hükümeti'ni ortadan
kaldırmak için bir dizi eylem hazırlığında olduğu iddia edildi. Beş bin sayfalık darbe planı içinde Fatih ve Beyazıt camilerinin en
kalabalık olduğu cuma namazı sırasında bombalanması, cübbeli ajanlara askeri hava müzesinin bastırılması, Türk uçağının
düşürülerek pilotun şehit edilmesinin ardından Yunanistan'ın tahrik edilmesi gibi eylemlerin bulunduğu iddia edildi. Gözaltına
alınan üst düzey komutanların arasında Emekli Orgeneral Çetin Doğan yer aldı. Emekli Orgenaral İbrahim Fırtına ve Emekli
Oramiral Özden Örnek kendi istekleri ile gelerek ifade verdi. Subayların özellikle planı desteklemek için organize edildiği iddia
edilen Çarşaf, Sakal, Suga ve Oraj başlıklı eylem planları ile bağlantıları da yer aldı. Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nda, darbe
ortamı oluşturmak amacıyla Fatih ve Beyazıt camilerinde cuma günü bombalı saldırı düzenleneceği iddiaları yer alıyordu. Çarşaf
Eylem Planı'nda Jandarma Yüzbaşı H.T. komutasındaki dokuz kişilik eylem timi, cep telefonu düzenekli patlayıcıyı Fatih
Camii'nde cemaate en yakın ayakkabılığa yerleştirecek ve cuma namazının farzının kılınmasının ardından düğmeye basılacaktı.
Bölgedeki ajanlar da provokasyon amacıyla harekete geçecekti. Beyazıt Camii'ne yönelik Sakal Eylem Planı'na göre tahrip
düzeneği, bir çantaya yerleştirilecek ve şadırvanda unutulmuş görüntüsü ile bırakılacaktı. Jandarma Binbaşı H.Ö. komutasındaki
tim, bombayı yine cuma günü, ezandan 10 dakika önce patlatacaktı. Eylemde özellikle yaralı sayısının fazla olması
amaçlanıyordu. Çarşaf Planı'na göre, patlama sonrası oluşacak panik havası iki kamera ile görüntülenecek, avluda toplanacak
öfkeli kalabalığın da caddeye taşması sağlanacaktı. Ayrıca, eylem planında kiralık araç kullanılması, kiralamada da gerçek isimle
kayıt yapılmaması isteniyordu. "Patlamayı müteakip oluşan kargaşadan da istifadeyle cami içindeki tahrik timinden Tahrik-A bir
kısım radikal Fatih esnafı içerisine sızdırılmış Tahrik-B ile irtibata geçecektir. Tahrik-A ve Tahrik-B irtibatlı bulundukları ve halkın
içerisine sızmış bulunan provokatörleri harekete geçirecek. Böylece cami cemaatinin, çoğunluğunu Fatihli esnafın oluşturduğu
öfkeli radikal grupla ana cadde üzerinde birleşmesi sağlanacaktır. Yapılacak manipülasyonlarla öfkeli grubun, yaşananları irticai
söylemler ve sloganlar eşliğinde protesto etmesi sağlanacaktır. Faaliyetin icrasından sonra; tahrip unsuru tahribi müteakip,
Kayıt Timi kayıtlarını tamamlamalarını ve Keşif Emniyet tim komutanı ile buluşmayı müteakip yaya olarak ayrı güzergahlardan
arabalarını park ettikleri bölgeye intikal edecek ve kendi araçları ile bölgeden uzaklaşacaklardır. (Tahrip unsuru bir araca, Kayıt
timi diğer araca binecek şekilde) Faaliyet sonrası durum, trafik sıkışıklığı, yol kapaması, arama ve bunun gibi sebeplerle araçlı
intikale imkân vermediği takdirde, unsurlar yaya olarak ayrı ayrı güzergâhlardan toplu taşıma araçlarını kullanarak "emin ev"de
buluşacaklardır. "Çarşaf ve "Sakal" eylem planlarının koordinasyon talimatı başlıklı bölümlerinde hedef yaralı sayısını artırmak
olarak kayda geçiriliyor. Çarşafın ilgili bölümü ise şöyle: "Ekip Lideri ve ekibi tarafından; Fatih esnafı içerisinde yer alan ve dini
grup cemaatlerle faaliyet içerisinde olan şahıslarla irtibat çok dikkatli kurulacak, içeriden yürütülecek propagandanın çerçevesi
operasyon öncesi bildirilerek yönlendirilecektir. Faaliyette kullanılacak tahrip düzeneği başka bir ekip tarafından temin edilecek
ve üst komutanlığın yapacağı koordine neticesinde, emredilecek yer ve zamanda tahrip unsur komutanına teslim edilecektir.
Konulacak malzemenin ölümden daha çok yaralanmaya sebep olacak şekilde hazırlanması sağlanacaktır. Cami ve çevrede
bulunan kameraların durumu tespit edilecektir. TV'lerde canlı yayına bağlanarak fikir ifade edebilecek olanların tespiti ve
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yönlendirmesi Ankara'dan yapılacaktır." "3'üncü ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlıkları başta olmak üzere tüm hava birlikleri
nizamiyelerine şeriat isteyen gruplar tarafından saldırılar düzenlenecek, mülki amirlerin izinleri beklenmeden olaylara müdahale
edilecek, geçici süreler ile hava birlikleri etrafındaki bölgelerde sokaklarda, caddelerde ve çevre yolu ve karayollarında güvenlik
bölgeleri oluşturularak denetim sağlanacak, arama yapılacak, şüpheli olduğu gerekçesi ile bazı şahıslar belli süreler
alıkonulacaktır. Şiddet gösterenlere şiddetle cevap verilecek, gerekli durumlarda silah kullanmaktan çekinilmeyecektir." İbrahim
Fırtına imzasını taşıdığı öne sürülen Oraj Hava Harekat Planı'nda ise amaçlanan hedef şöyle ortaya konuluyor: "Hükümetin
sıkıyönetim ilan etmesi sağlanıncaya kadar faaliyetlere aralıksız devam edilecektir. Meclisin sıkıyönetim ilan etmesi için gerekli
oy oranı yakalanamazsa, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) davetlisi olarak Ankara şehir merkezi üzerinde hava gösterileri
yapılacak, TBMM'nin çalıştığı gün ve saatlerde Meclis üzerinden çok alçak uçuşlar yapılmak sureti ile TSK'nin varlığı
hissettirilecektir. Sıkıyönetim ilan edildikten sonra Ege ve Trakya'da faaliyetler tedricen azaltılacak ve gerilim ihtiyaç nispetinde
düşürülecektir. Özellikle İstanbul'daki sivil itaatsizliğe karşı Bandırma, Çorlu meydanlarında 4'er uçak 24 saat hazırlık
durumunda gösteri uçuşu ve gerçek atış yapabilecek şekilde yerde karışık yükle hazır bekletilecek, bu maksatla 162'nci Filo
Komutanlığı'nın yarısı Çorlu Meydanı'na intikal ettirilecektir." 'Oraj' Hava Harekât Planı'nda, Ege'de uluslararası kriz çıkarmak
amacıyla gerekirse bir Türk jetinin düşürülmesi de yer alıyor. Planda "Mümkünse bir Türk jetinin Yunan uçaklarınca düşürülmesi
sağlanacak" ifadesinin yer aldığı, bu gerçekleşmediği takdirde, Özel Filo personelinden bir pilotun, uygun bir yer ve uçuş
sırasında kendi jetlerimizden birini düşürmesi gerektiği belirtiliyordu.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, “Ergenekon” soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Haberal'ın açtığı tazminat davasında, tahliye taleplerini reddeden dokuz hâkimin bin 500'er TL tazminat ödemesine
ilişkin kararın gerekçesini yayımladı. Haberal'ın avukatları, müvekkillerinin bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu, hayati risk
taşıdığını ve tutukluluk süresinin bu nedenle hastanede geçtiğinin mahkeme tarafından karar altına alınmasına karşılık, tahliye
taleplerinin geri çevrildiğini belirterek, tahliye taleplerini reddeden dokuz hâkim hakkında tazminat davası açmıştı.
Hâkimlerin birinci sınıf hâkim olması nedeniyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla davayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi,
hâkimlerin her birini bin 500 lira manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti. Daire, karara ilişkin gerekçesini açıkladı. Gerekçeli
kararda, “Dava konusu tutukluluğun devamına ilişkin karar ile davacının yaşam hakkının tehlikeye düşürüldüğü, koruma tedbiri
ile öngörülen amaç dışında sonuçlar meydana geldiği, eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı ve yeterli gerekçe de gösterilmediği,
masumiyet karinesinin göz ardı edildiği, bu durumun, yoruma ihtiyaç göstermeyecek derecede açık ve kesin olan kanun
hükmüne aykırı olduğu ve ağır kusur oluşturduğu, davalıların sorumluluklarını gerektirdiği kanaatine varılmıştır” denildi.
Haberal'ın yaşam hakkının “tehdit altında” olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi: “Öngörülemeyen bir yargılama
sürecinin sonuçlanmasını beklemesi gerektiği kabul edilemez. Çünkü, yaşam hakkı, en kutsal ve birincil haktır. Davacının yaşam
hakkının tehlikeye düşürülmesi, elinden alınması halinde, diğer tüm temel hak ve hürriyetlerin hiçbir değeri kalmayacaktır.
Yine, davacının dosyaya yansıyan öz geçmişi, bilim adamı kimliği, gerek ülke çapında ve gerekse uluslararası düzeyde başarılı
çalışmalar yapmış olması, kaçma ve delillerin karartılmasına ilişkin değerlendirmelerde göz önünde bulundurulmak gerekir.
İddianamede yer alan iletişimin tespiti kayıtlarından davacının, şüpheli sıfatı ile tüm yaşam ve faaliyetlerinin çok yakından
izlendiği anlaşılmaktadır. Bu denli teknik imkanlara rağmen kaçma veya delillerin karartılması ihtimalinden söz edilmesi,
inandırıcı bulunmamaktadır. Yukarıda da vurgulandığı üzere, ceza yargılamasının tutuksuz yapılması asıldır. Koruma tedbiri
anlamında tutuklama ise istisnai bir nitelik taşımaktadır. İstisnanın, kural haline dönüştürülmesi masumiyet karinesi ve adil
yargılanma hakkının ihlali sonucunu doğurmaktadır.”
Türkiye'nin Irak sınırını artık tamamiyle Türk üretimi olan insansız hava araçları (İHA) gözetleyecek. İHA'lar, bugün ilk uçuşlarını
çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgede başarıyla gerçekleştirdi. Sınır boyu ve Cudi Dağı semalarında görülen İHA'lar Şırnak ve
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Silopi'de konuşlandırılacak.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Dimitris Druças, “Türkiye'nin, Ege'de hukuk dışı hareketlerde bulunarak gerginlik
yaratmaya çalıştığını” iddia etti.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin terörle mücadele
konusunda soruları cevapladı. Bakan Ergin Mahmur Kampı'ndan Türkiye'ye gelen 34 PKK'lı ile ilgili olarak "Keşke kalıp bu ülkede
bu sürece katkı verseydiler" dedi.
Türkiye'den borularla denizaltından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su getirilmesini öngören, “KKTC'nin Su İhtiyacının
Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Antlaşması” Lefkoşa'da KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek tarafından imzalandı.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın olaylı Van gezisi ile ilgili, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri'nin hazırladığı 17 sayfalık
rapordan sonra Van Cumhuriyet Savcısı dava açılması için 3 sayfalık bir iddianame hazırlayarak Van 1'inci Ağır Ceza
Mahkemesi'ne gönderdi. Savcılık Van Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert'i ‘Resmi belgede sahtecilik'le suçluyor.
KAYSERİ'de, aralarında görevden alınan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in de olduğu 12 kişinin tutuklandığı ihaleye
fesat karıştırma operasyonuyla ilgili bugün 7 ilden 30 kişi daha gözaltına alındı.
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Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nin Kavşak- Uzundere arasındaki bölgede, askeri birliğe sızma hazırlığı yapan teröristlerle çatışma
çıktı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada 6 askerin şehit olduğu, 9 askerin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Türkiye 6
şehidine ağlarken bir acı haber de Van'dan geldi. Operasyona giden birliklere açılan ateş sonucu Adana-Kozan'dan komando
çavuş Serdar Yeşilyurt'un şehit olduğu haberi geldi.
DİSK Eski Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin hakkında 3. kez verilen beraat kararının Yargıtay tarafından
bozulmasının ardından sanık Ünal Osmanağaoğlu'nun tekrar yargılanmasına devam edildi. Kemal Türklerin kızı Nilgün Soydan,
sanık Ünal Osmanağaoğlu'nun babasının katili olduğunu söyleyerek, "Osmanağaoğlu babamın katillerinden biridir. O benim
babamın katili olarak tescillenene kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi. DİSK Kurucusu ve Genel Başkanı Kemal Türkler, 22
Temmuz 1980'de Merter'de, evinin önünde öldürülmüştü. Cinayetle ilgili ilk dava 1981 yılında Ankara Sıkıyönetim Askeri
Mahkemesi'nde açıldı. Bu davada karar 7 Nisan 1987 tarihinde çıktı. Abdülsamet Karakuş ve Aydın Eryılmaz adlı tetikçiler
Türkler'i öldürmekten 12'şer, olayda kullandıkları aracı gasp etmekten de 20'şer yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 1999'dan beri
Kemal Türkler'in katil zanlısı olarak yargılanan Ünal Osmanağaoğlu'na 2003, 2007 ve 2009 yılında verilen 3 beraat kararı
Yargıtay'da bozuldu ve her defasında yeninden yargılama yapıldı.
Antalya'nın en değerli parkları, kamu binaları ve 5 yıldızlı otellerle, spor tesislerinin ve 10 bin civarında konutun bulunduğu
Meltem ve Bahçelievler Mahallesi ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönümlük arazinin satışı ve üçüncü kişilere
devrine karşılık ihtiyati tedbir kararı konuldu. Tebir konulan arazinin değeri 5 milyar doları buluyor.
AK Parti, bu hafta tatile girecek TBMM'yi "sınıra özel birlik" düzenlemesi kapsamında toplantıya çağırmak için milletvekillerinden
gerekli imzaları topladı.
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik uyarıda, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.
BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, referandumu boykot edenlerin sayısının, “evet” ya da “hayır” diyenlerin
sayısından fazla olacağını savunarak, “13 Eylül sabahı, halkın anayasasını inşa süreci başlatacağız” dedi.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin Cenevre'de Rum Kesimi Meclis Başkanı Marios Karoyan'a sert çıktı. TBMM Başkanı Mehmet Ali
Şahin Türkiye'yi Kıbrıs'ta “insan hakları ihlali ve işgal” ile suçlayan Rum Yönetimi Meclis Başkanı Marios Karoyan'ı sert şekilde
yanıtladı. Şahin, “Kıbrıs'ta Türkler dün vardı, bugün de vardır, yarın da var olacaktır. Sorunun çözümü bu gerçeği kabul
etmekten geçmektedir” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kuzey Kıbrıs'a ziyaretinde, “sahte danışman” krizi yaşandı. Dün akşam adaya gelen
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ercan Havalimanı'na indiği andan itibaren yanından hiç ayrılmayan ve herkes tarafından
heyette yer aldığı sanılan Osman Acar isimli şahıs skandal bir olay ile gündeme geldi... Kendisini CHP'nin “Kıbrıs danışmanı”
olarak tanıtan Osman Acar adlı kişi, önceki akşam THY'nın tarifeli uçağıyla adaya gelen Kılıçdaroğlu'nun yan tarafında VİP'te
yolculuk yaptı. Acar, Ercan Havaalanı'nda Kılıçdaroğlu ile uçaktan inince şüphe çekmedi.
Başbakan Erdoğan, Meclis grup toplantısında 12 Eylül'de yapılacak referandumda anayasa değişiklik paketine neden 'evet'
denmesi gerektiğini anlatmak için 12 Eylül döneminde idam edilen gençlerin mektuplarını okudu. Mektupları okurken sesi
titreyen Erdoğan, gözleri doldu ve mektubu tamamlayamadı. Bu sırada AK Parti sıralarında oturan başta Başbakan Yardımcısı
Bülent Arınç olmak üzere bazı milletvekilleri de gözyaşlarını tutamayarak ağladı.
Genelkurmay Askeri Mahkemesi, “İrticayla Mücadele Eylem Planı” başlıklı yazıyla ilgili olarak Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun
Çiçek hakkında açılan davayı, aynı suçtan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce açılmış bir dava olduğu ve bir
kişinin aynı eylemden dolayı iki ayrı mahkemede yargılanamayacağı gerekçesiyle reddetti.
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AKP'nin referandumda kullanılmak üzere hazırladığı "40 soruda 40 cevap" adlı kitapçığına karşı CHP'de kitapla yanıt verecek.
CHP, Anayasa değişikliği paketine neden “hayır” denmesi gerektiğini anlatan bir kitapçık hazırlıyor. Son rötuşların verildiği
kitapçık önümüzdeki günlerde tüm teşkilatlara gönderilecek.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Hüseyin Üzmez hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararını
usulden bozdu.
CHP Lideri olduktan sonra ilk yurtdışı gezisini KKTC'ye yapan Kemal Kılıçdaroğlu, burada, deyim yerindeyse, ilk dış politika
bombasını da patlattı. Kılıçdaroğlu, 36 yıldır yerleşime kapalı olan, Türk tarafının hükümetinin olası toprak değişimleri için Maraş
bölgesinin “yerleşime açılması gerektiğini” söyledi.
ERZURUM'un Horasan İlçesi'nin Saçlık Köyü'ne sağanak yağışın ardından gelen sel, dere yatağı üzerindeki Kocabaş Ailesi'ne ait
evi içindekilerle birlikte götürdü. Sel sularına kapılan aynı aileden 2'si kadın, bir genç kız ve 3'ü çocuk 6 kişi öldü. Eşi, 4
çocuğunu ve misafirliğe gelen bir yakını ölen çiftçi Ziya Koçabaş'ın dünyası başına yıkıldı.
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, minibüs ve dolmuşlarda fazla yolcu taşıma cezasının 50 TL olmasını öngören kanun teklifini
kabul etti.
Türkiye Şafak öğretmeni Beyazıt Öztürk'ün programında tanıdı. Osteosarkom hastası Türkçe öğretmeni Şafak Bay yaşam
mücadelesiyle tüm Türkiye'ye örnek oldu. Amansız hastalıktan kurtulmak için çareyi yurtdışında arayan genç öğretmene
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül destek sözü verdi.
Bolu'da üçü yabancı plakalı toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
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SİİRT'te kent merkezinde bulunan askerie kışlaya, teröristlerce roketatarlı saldırı ve ardından taciez ateşi açıldı. Güvenlik
güçlerinin de anında ateşle karşılık verdiği olayla ölen ya da yaralanan olmadı.
Hakkari'de, devriye görevi yapan polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Şans eseri can ve mal kaybı
yaşanmadı.Mardin'de ise polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
NURDAĞI Osmaniye arasındaki tünelde meydana gelen ve 4 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs'ta yaptığı “AB zaten Türkiye'yi almayacak” çıkışı Avrupa'yı şoke etti. Avrupalı
büyükelçiler şaşkın. Belçika Büyükelçiliği'nin dün akşamki milli gün resepsiyonunda en çok konuşulan konu bu oldu. Ve hemen
hemen tüm Avrupa Birliği diplomatları aynı tepkiyi verdi:
“Ama bize öyle söylememişti…”
Uluslararası Adalet Divanı, Kosova'nın 2008 yılında ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık kararının meşru olup olmadığına ilişkin
bağlayıcı olmayan kararını verdi. Lahey'deki mahkeme, Kosova'nın Sırbistan'dan ayrılma kararının meşru olduğuna kanaat
getirdi. Karar, ayrılıkçı gruplarla uğraşan başta Rusya ve İspanya gibi çok sayıda ülkeyi de yakından ilgilendiriyor.
Mustafa Sarıgül ile Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Sürpriz buluşmaya eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay da katıldı.
Meteoroloji İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Tayfun Yüksel, İstanbul'daki bunaltıcı havanın 3-4 gün daha devam
edeceğini bildirdi. Yüksel, bugün İstanbul'da gün içerisinde sıcaklığın 30 derece, nemin yüzde 50, hissedilen sıcaklığın da 35
derece olduğunu söyledi. Sıcaklıkta çok büyük bir artış olmasa da hissedilen sıcaklığın ve nemin yarından itibaren artacağını
kaydeden Yüksel, “Yarından itibaren sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Nem yüzde 60-70'lerde olacak. Hissedilen sıcaklık da 39-40
dereceyi bulacak” dedi.
İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in ardından Özel Kalem Amiri Ömer
Zeren de gözaltına alındı.
Devrimci 78'liler Federasyonu, gelinen süreçte 12 Eylül döneminde idam edilen Erdal Eren ve Necdet Adalı'nın isimlerinin
anılması dolayısıyla politikacıları eleştirdi.
Devletin zirvesinin bir araya geldiği Harp Akademileri Komutanlığı 2009 - 2010 mezuniyet törenine Kara Harp Akademisinden
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mezun olan Yüzbaşı Ömer Ergenekon'un ismi okunduğunda salondaki asker ve davetliler arasında gülüşmeler oldu. Yüzbaşı
Ömer Ergenekon'a diplomasını Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız verdi.
İSTANBUL Halkalı'da, askeri servis otobüsüne yapılan saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün
ardından kamuoyunun gündemine oturan, ‘Kardelen' kampanyasıyla eğitim gören eşi Elif Bölük'ün ataması yapıldı. Bölük'ün,
şehit eşinin memleketi İzmir'in Tire İlçesi'ndeki bir okula atandı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un oğlu Murat Başbuğ'la ilgili
bugün bir gazetede yayımlanan haber ve fotoğrafa ilişkin, “Haberde yer alan hususların gerçeği yansıtmadığı” belirtilerek,
“Konuyu başka bir zemine çekerek, istismar etmek isteyenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulacaktır” denildi. Bugün
Vakit Gazetesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un oğlu Murat Başbuğ'un fotoğrafını kullanarak bir haber
yayınladı. Haberde, Murat Başbuğ ile birlikte fotoğrafta görülen gencin, PKK'lı sanık olduğu iddia edildi. İşte bu haber üzerine
Genelkurmay'dan açıklama geldi.
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'Balyoz Darbe Planı' davasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı
emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 102 sanık
hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Tutuklama çıkarılan 102 isim arasında 25'i emekli asker. Bu 25 kişiden 17'sı general
rütbesinde...Yakalama kararı çıkarılan askerlerin 77'i ise muvazzaf asker. Muvazzaf askerin 25 ismi ise general rütbesinde.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde 5 gün önce yol kenarındaki mazgal demirlerinin altına teröristlerce yerleştirilen bombanın
patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Yüzbaşı İbrahim Barış Yurtsever, tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde bugün şehit oldu.
Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi'nin (CEBS), Avrupa'daki bankaların ekonomik şoklara dayanıklılığını ölçme amacıyla
yaptığı ve AB'de bankacılık varlıklarının yüzde 65'ini oluşturan 91 bankanın dahil edildiği stres testi sonucuna göre, teste tabi
tutulan bankalardan 7'sinin başarısız olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa değişikliği referandumunun yapılacağı 12 Eylül tarihine kadar vali ve kaymakamların
izinleri durduruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bugün yaptığı duyuruyla ‘il emri' uygulamasını yeniden başlattı. ''Öğretmenlere
2010 özür durumuna bağlı iller arası yer değiştirme başvurularında, alanlarında açılan 25 eğitim kurumu için tercih hakkı
verilmiştir. Öğretmenler, 26. tercihiyle de ‘bunlardan boş kalacak eğitim kurumlarına atanmak istiyorum' seçeneğini
kullanabilecekler. Herhangi bir öğretmen 26. tercihine de atanamaması durumunda ‘İl emrine atanmak istiyorum' seçeneğini
seçebilecek. Ayrıca alanında 25'den az tercih edilecek kurum bulunan öğretmenler bu kurumları tercih ettikten sonra ‘İl emrine
atanmak istiyorum', sistemde hiçbir eğitim kurumu görünmeyen öğretmenler ise doğrudan ‘İl emrine atanmak istiyorum'
seçeneğini kullanarak tercih yapabilecek.
Şırnak'ta teröristlere ait 21 kilo patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.
Aksa, teknolojisi ‘devlet sırrı' gibi saklanan ve sadece 9 ülkede üretilen karbon elyafın üretimine başladı. Çeliğe göre 3 kat daha
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dayanıklı ve 5 kat daha hafif bir hammadde olan karbon elyaf birçok kritik alanda kullanılıyor. Standart karbon elyaf, çeliğe göre
3 kat daha dayanıklı ve 5 kat daha hafif bir hammadde… Karbon elyaf, ağırlıklı olarak, uzay ve havacılık sektöründe, kara ve
deniz taşımacılığında, endüstriyel malzemelerde, bina ve alt yapı güçlendirmelerinde, rüzgâr santrallerinde ve spor
malzemelerinde kullanılıyor. Birçok uçak, uydu ve roket sistemi, kişisel koruyucu ekipmanlar, basınçlı kaplar ve Formula 1 yarış
arabalarının iskelet sistemlerinde de karbon elyaf yoğun olarak tercih ediliyor. Dünyada sadece 40 bin ton üretilebilen ve
stratejik öneme sahip bir ürün olarak kabul edilen karbon elyafın, global pazarda bugüne kadar sadece Japonya, ABD, Almanya,
Fransa, İngiltere Macaristan, Çin ve Tayvan tarafından üretilebiliyordu. NASA'nın yanı sıra Boeing ve Airbus gibi havacılık
firmalarının da uçaklarında kullandığı karbon elyaf teknolojisi, diğer ülkelere satılmayarak sır gibi saklanıyor.
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Adana, Nevşehir ve Denizli şehitlerini son yolculuğuna uğurladı. Son günlerde gözyaşlarının sel olduğu şehirlerde “geç gelen”
duyarlılık vatandaşları üzdü. Van'da şehit düşen Adanalı er Serdar Yeşilyurt, Hakkari'de şehit düşen Nevşehirli Uzman Onbaşı
Turgay Yılmaz ve Şırnak'ta şehit düşen Denizlili er Muhammet Özbek…Bu üç kahramanın ortak özellikleri vardı... Aileleri çok
yoksuldu…Yetkililer şehitlerin babaocaklarına gittiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdılar. Peş peşe bu şehitlerin
babaocakları ya yenilenip gıcır gıcır yapıldı ya da geride kalanlara yeni ev sözü verildi. Bu durum ise “Daha önce
nerelerdeydiniz” sorusunu gündeme getirdi. 
Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığının bulunduğu binanın güvenliğini sağlayan polis aracına el bombalı ve silahlı saldırıda
bulunuldu.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TSK İç Hizmet Yasası'nın değiştirilmesi konusunda son noktayı koydu. Başbakan'nın Bingöl'den yaptığı
çağrıya Malatya'da cevap veren Kılıçdaroğlu, "Recep beye açık çek veriyoruz. Recep Bey darbe söylentilerinin arkasına
sığınmasın. Kendisine açık çek veriyoruz. Ne getirirse onu Meclis'ten geçiririz. Artık birşeylerin arkasına saklanmasın. İç hizmet
yasasının 35. maddesi diyor, getir değiştirelim. Elimdeki tüm mağduriyet bahanelerini almaya kararlıyım." dedi.
Malatya'da CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na eşlik eden CHP'li milletvekili Genç'in yüzü gülüyor. Genç, çelenk eylemiyle gündeme
gelmiş, korumaların çelenki kaçırması nedeniyle eylem yarıda kalmıştı. Kamer Genç, dün Başbakanlık ile Yargıtay arasındaki
alana arabayla döneceği sırada bir grup polis tarafından yolunun kesildiğini belirtmiş, “Arabamın ilerlemesine engel oldular,
ancak ısrarım üzerine biraz ilerledikten sonra yeniden yolumu kestiler. Bu arada bu polislerden biri arabamın bagajında bulunan
bir çelengi bagaj kapağını açarak kaçırdı ve geri vermedi” demişti. Ancak, Tunceli'nin afet bölgesi ilan edilmesi için Başbakanlığa
siyah çelenk koyamasada Genç'in eylemi ses getirdi. Eylemden hemen sonra uçakta Afet İşleri Genel Müdürü'yle karşılaşan
Genç, iyi haberi burada aldı. iyi haberi şöyle iletti. "Tunceliye'de afet fonundan 1 milyon lira para gönderiyorlar. Üstelik Afet
İşleri Genel Müdürü talimat vermiş. Hemen teknik bir ekip kente gidip incelemelerde bulunacak. Bu incelemeler sonucunda
depremden zarar gören konutlara da yardımda bulunulacak. Ayrıca bölgeye prefabrik konut yapmayı da düşünüyorlar."
Liderler referandum turlarına başladı. Türkiye'yi karış karış gezen liderler 12 Eylül'de yapılacak Anayasa değişikliği referandumu
için nabız yokluyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bingöl'de, MHP Lideri Devlet Bahçeli Düzce'de, CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu ise Malatya'da halka sesleniyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, Maltepe Üniversitesi'nin Kayışdağı Yerleşkesi'nde düzenlenen konferans sırasında
yumurtalı protestoya uğradı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, taş atan çocuklar yasası olarak bilinen terörle mücadele yasası değişikliklerini onayladı. Bu
yasayla birlikte taş atan yaklaşık 150 çocuk cezaevinden çıkacak. 3 binin üzerinde çocuk da yasadan faydalanacak.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YÖK Üyeliğine Prof.Dr.Harun Cansız'ı atadı.
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde faaliyet gösteren Ustaoğlu Gemi Tersanesi'nde iskele çökmesi sonucu meydana gelen kazada 4
işçi öldü, 2 işçi yaralandı.
Türkiye, İran ve Brezilya dışişleri bakanlarının yarın İstanbul'da nükleer yakıt takasına ilişkin görüşmeler gerçekleştireceği
açıklandı.
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Şırnak'ın Cizre İlçesi ile Güçlükonak İlçesi arasında kalan Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik 5 gün önce başlatılan
operasyonlar aralıksız devam ediyor. Dün bu bölgede, yola döşenen bir mayının patlaması sonucu 1 astsubay ile 3 er yaralandı.
BALYOZ Güvenlik Harekat Planı davasında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve teslim olmak üzere İstanbul'a gelirken
Bodrum Milas Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınan 1'inci Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan kalp krizi
geçirme riski olduğu gerekçesi ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun
bakım servisine yatırıldı.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim yolumuzu Malatyalı Seyyid Battal Gazi aydınlatıyor. Malatyalı
Niyazi Mısri aydınlatıyoyor. Şeyh Sadrettin Konevi aydınlatıyor. Bizim yolumuza Malatyalı bir büyük insan, demokrasi aşığı
Turgut Özal ışık tutuyor” dedi. Derleyenin notu: Atma Recep’im Tayyip’im atma...
Şırnak'ın Cizre İlçesi ile Güçlükonak İlçesi arasında kalan Küpeli Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik 5 gün önce başlatılan
operasyonlar aralıksız devam ediyor. Dün bu bölgede, yola döşenen bir mayının patlaması sonucu 1 astsubay ile 3 er yaralandı.
Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu'nun 70'inci doğum gününü kutladılar OSMANLI Hanedanı mensubu Sultan Murad'ın
5'inci torunu Şehzade Osman Selaheddin Osmanoğlu'nun 70'inci doğum günü Bodrum'da düzenlenen muhteşem bir partiyle
kutlandı. Osmanlı hanedanının Suriye, İngiltere, Mısır ve Ürdün'de yaşayan üyelerinin katıldığı partide Ürdün Prensi Ali Bin
Nayef'in eşi Reema Nayef güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı. Doğum günü partisine Osman Efendi'nin kızı Ayşe Gülnev Sultan
Sutton, İngiliz eşi Nicolas Sutton, oğlu Şehzade Orhan Murad Osmanoğlu eşi Brezilyalı Patricia Osmanoğlu, oğlu Şehzade Selim
Süleyman Osmanoğlu eşi Sultan Alev Osmanoğlu ile şehzadelerden Mahmud Namouk, Selim Cem, Turan Cem, Tamer Nihad ve
Batu Bayezid, sultanzadeler Mısır Prensi Abbas Hilmi, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın kuzeni Ürdün Prensi Ali Bin Nayef ve eşi
Prenses Reema Nayef ile annesi Suhal Rinma, Ali Sutton, Tarik Sutton, Cengiz Sutton ve Ziya Sutton, hanım sultanlar Aliye
Sutton ve Hanzade Özbaş da katıldı. Doğum günü kutlaması sırasında jandarmanın villa etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı
görüldü.
GAZAİNTEP'ten ziyaret için Batman'ın Hasankeyf İlçesi'ni ziyarete gelen Mehmet Ayalp, 2 oğlu ile birlikte serinlemek için Dicle
Nehri'ne girdi. Ancak 5 yaşındaki Ahmet ve 12 yaşındaki Muhittin kardeşler akıntıya kapıldı. Mehmet Ayalp küçükü oğlu Ahmet'i
kurtarırken, bu sırada uzaklaşıp kaybolan Muhittin'i kurtaramadı. Uzun arayışlardan sonra Muhuttin'in sudan cansız bedeni
çıkarıldı. 
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Kılıçdaroğlu'nun Kayseri ziyaretinde en ilginç olaylardan biri Bünyan'da yaşandı. Bünyan'ın MHP'li belediye başklanı Mehmet
Özmen, Kılıçdaroğlu'nun seçimde kullandığı CHP otobüsüne bindi ve bozkurt işareti yaptı. Kılıçdaroğlu da otobüs turunun
ardından MHP'li başkanın evsahipliğinde belediye tesislerinde çay molası verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca Başbakan Erdoğan'ın 'ihanet
ediyorlar' sözüne de çok sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu 'Recep Bey efendi davrandık diye bizi hafife almasın. Sen git bu soruyu,
Erbakan'a sor yanıtını o versin' dedi. Babasının bir sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Babam bana hep sen doğru dur eğri belasını
bulur" derdi. “Recep Bey eğri duruyor belasını bulacak” diye konuştu. Başbakanın 'Hayır diyenler darbecileri destekliyor '
iddialarına da sert yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kenan Evren bunların sırtını sıvazladı. Recep Bey Kenan Evren'in yetiştirmesi. 12
Eylül'de bunlardan hangisi hapis yattı? Ülkücülerle solcular hapse girdi. Sen kim oluyorsun da bedel ödeyenlerin acıları
üzerinden siyaset yapıyorsun" dedi.
BURSA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlere fıkralara konu olacak şikayetler geldiği belirtildi. Şikayetler arasında merdivende
karşılaşan aşırı kilolu kadınların yol verme kavgasından, kedilerine ‘Pist', köpeklerine ise ‘Hoşt' diyen kişilerden şikayetci olan
hayvan sahipleri de bulunuyor. 
CHP Genel Başkan Yardımıcısı Hakkı Süha Okay, pazartesi günü 35'inci madde için kanun teklifi vereceklerini açıkladı. Okay,
"Eğer hükümet bu konuda ciddiyse, hiç laf ebeliği yapmadan yarın Meclis'i toplasın" dedi.
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Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis memuru şehit oldu. Şehit polisler Adana'da son
yolculuğuna uğurlanırken bugün Dörtyol'da yine gerginlik çıktı. Birbirine giren iki grubu çevik kuvvet zor ayırdı.
ESKİŞEHİR 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi'nde görevli 51 yaşındaki Hava Albay Çetin Köşker, makam odasında tabancasıyla
intihar etti.
MSB Balyoz'daki yakalama kararlarının YAŞ'taki terfileri etkileyip etkilemeyeceğini incelemeye aldı. Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Bolyoz operasyonu kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 77 muazzaf subay arasında bu yılki Yüksek Askeri
Şüra'da (YAŞ) terfileri gündeme gelenler için, yakalam kararının YAŞ terfilerini etkileyip etkilemeyeceğinin belirlenmesi için
inceleme başlattı.
Balyoz operasyonu kapsamında Bodrum Havaalanında gözaltına alındıktan sonra dün gece Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar
Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz hastane bahçesinde basın
mensuplarına Doğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
PKK'nın düzenlediği Halkalı'daki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Boşnak'ın eşi Emel Boşnak, CHP Lideri Kemal
Kılıçdaroğlu'na dert yandı. Emel Boşnak Kılıçdaroğlu'na "Hastaneye gittim sosyal güvencen bitti dediler. Şehidini toprağa verdin
al reçeteni git dediler" dedi. Derleyenin notu: VEFA...
Yüksek Seçim Kurulu yaptığı açıklamada, “TRT Referandum sürecinde tarafsızlığa özen göstermeli, aksi halde yasal işlem
yapılır” dedi.
İzmir'de üç gün arayla işlediği seri cinayetlerle korkulu günler yaşatan Hamdi Ayri, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
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Ayri'nin cezaevinde koğuş arkadaşına cinayetleri gülerek anlattığı ve Bodrum'da bir kişiyi daha asarak öldürdüğünü anlattığı
ortaya çıktı.
Polis bundan böyle eylemcileri copla değil plastik mermiyle dağıtacak. Belçika yapımı FN 303 marka otomatik tüfeklerin en
önemli özelliği, gösterilerde provakatörleri işaretleyebilmesi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İnegöl'de 21'i polis 30 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili açıklama yaptı. Beşir Atalay, olaylarla ilgili
gözaltıların süreceğini ve Kaymakam, polis ve jandarmanın izinlerinin kaldırıldığını söyledi. İnegöl'de İlçesi'nde dün gece Doğu
kökenli minibüs şoförü ile kahvede oturan gençler arasındaki alacak- verecek kavgasıyla başlayan, karakol, belediye binası,
banka şubelerinin taşlanmasına, araçların yakılmasına kadar varan olaylar, sabah saatlerine kadar sürdü, 39 kişi gözaltına
alındı, 21'i polis 30 kişi yaralandı.
Avrupa Birliği dışişleri bakanları, İran'a ilave yaptırımları onayladı. Bu kararın ardından İran, "Nükleer yakıt müzakerelerine
önkoşulsuz başlamaya hazırız" açıklamasını yaptı.
27

Temmuz

2010

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Güzelkonak Jandarma Karakoluna teröristlerce taciz ateşi açılması sonucu 1 asker yaralandı.
Osmaniye-Hasanbeyli ilçesi karayolunda, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede, yol kenarına yerleştirilen uzaktan
kumandalı mayının patlaması sonucu, devriye görevi yapan askeri aracın hasar gördüğü belirtildi. Patlama sonucu 3 asker
yaralandı.
Bosna-Hersek'te 14 yıldır ülke genelinde sürdürdüğü çalışmalarda savaşta katledilen 20 bin kurbanın cesedine ulaşmayı başaran
Toplu Mezarları Araştırma Komisyonu Başkanı Amor Maşoviç ve beraberindeki ekibe, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Birleşmiş Milletler, personel istihdam politikası çerçevesinde, nitelikli Türk gençlerine yönelik olarak Türkiye'de de bir sınav
düzenleyecek.
İstanbul Bakırköy'de İstanbul caddesi üzerinde bulunan Bakırköy İş merkezinde bir menkul değerler firmasına giren silahlı kişi
içeride bulunan çalışanları silahla yaraladı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, veda ziyaretlerinde bulunan ABD Büyükelçisi James F. Jeffrey'yi kabul etti.
Bağış görüşmede yaptığı açıklamada Büyükada'daki Rum yetimhanesinin çevre konusunda faaliyet gösterecek küresel bir çevre
enstitüsü olarak hizmet verebileceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ramazan ayında Halk Ekmek'in ürettiği pidenin 50 Kuruş'tan satılacağını
söyledi.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında
yaşanan ihanet tartışmasını hatırlatıp, “Siz hiç ihaneti gördünüz mü?” diye soran bir gazeteciye, “Ben siyasi polemiklerin ötesine
bakmaya çalışıyorum” cevabını verdi.
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Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı Dağpınar Belde Belediye Başkanı, otomobilinde bulunan terör örgütüne ait afiş ve pankartlar
yüzünden zor anlar yaşandı.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde şehit olan 4 polis memuru için Adana Valiliği önünde düzenlenen törene
katıldı. Törene Balyoz Davası'nda yakalama emri çıkartılan 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Berk de katıldı. Atalay, “Bölge
komukanları burada, emniyet burada.. Ne yaparsanız yapın, Amanoslar’ı temizleyin” dedi. Törene, Balyoz Davası’nda hakkında
yakalama emri çıkartılan ve bu yıl terfi sırası gelen 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Berk de katıldı. Korgeneral Berk’in
arkasındaki sivil gruptan bir kişi, Bakan Atalay'ın “Amanosları temizleyin” sözleri üzerine, “Komutanları içeri atıyorsunuz, nasıl
temizlenecek?” diye bağırdı.
Van'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölgenin “kuş cenneti” olarak nitelendirilen Erçek Gölü'ndeki kuş ölümleri köylüleri
tedirgin ediyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde katıldıkları ‘Kuzu Kırpma Festivali'nden dönerken kimlik kontrolü ve aramaya karşı çıkanlar,
Kaymakam Soner Karataşoğlu'nun aracına taş ve sopalarla saldırdı. Arama ve kontrolün kaldırılmasını isteyen yaklaşık 3 bin kişi
yayladaki festival alanında beklerken yanlarında bulunan Beytüşşebap Belediye Başkanı BDP'li Yusuf Temel, ekmek sıkıntısı
çekildiğini, festival alanında bekleyenlerin yanına havan topu ile ateş edildiği iddia etti.
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Hakkari ve Diyarbakır'da protesto gösterisi yapan gruplarla polis arasında çatışma çıktı.
BABASI ve kardeşlerinin ortağı olduğu Huzur Giyim'i vergi kaçırdığı gerekçesiyle Maliye'ye ihbar eden Abdullah
Gençal, 12 milyon liralık tahsilat sonrası ödül olarak kendisine verilecek ihbar tazminatını alamamasını protesto
etti. Gençal, Huzur Giyim'in 100 milyon liralık vergi kaçırdığını iddia ederek aile şirketini Maliye'ye şikayet etmiş
ve bu rakamın yüzde 10'u olan 10 milyon liranın kendisine verilmesini istemişti. Derleyenin notu: Yorumsuz
Başbakan Erdoğan, “MHP Genel Başkanı'na, CHP Genel Başkanı'na, BDP Genel Başkanı'na sözlerinde, açıklamalarında,
üsluplarında daha dikkatli, daha sorumlu davranmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Hiç kimsenin üç tane oy için, kendi
şahsi hırsları için bu ülkenin huzurunu bozmaya hakkı yoktur, olamaz” dedi. Derleyenin notu: Söyleyene bak...
İÇİŞLERİ Bakanı Beşir Atalay'ın Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde geçen pazar gecesi yaşanan olaylarda ‘etkin rol almakla' suçladığı
İnegölspor amigoları, kendilerini savundu.
ADANA'da BDP'nin Seyhan İlçe Başkanı Hüseyin Beyaz, yasadışı sokak eylemlerine yön verdiği, gösterilere katıldığı iddiasıyla
tutuklandı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ve Şemdinli illçeleri, bu akşam saatlerinde protesto gösterisi yapan gruplara polisin müdahalesiyle
savaş alanına döndü. Göstericiler polisi taş yağmuruna tutarken, polis de tazzikli su ve göz yaşartıcı bombayla protestocuları
dağıtmaya çalıştı.
Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in Özel Kalem Amiri Ömer Zeren tutuklandı.
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TOKAT'ın Reşadiye İlçesi'nde Sazak Karakolu'na teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık
verdiği saldırıda 1 asker yaralandı.
BDP heyetinin geleceğini açıklaması nedeniyle geniş güvenlik önlemi alınan Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir grup vatandaş, terör
örgütünü protesto etti. Dörtyol'a giremeyen BDP'liler geri dönmesine rağmen gergin bekleyiş ve protestolar sona ermedi.
Türk şiirinin uslanmaz ve her daim verimli şairi Küçük İskender, genç şairlerle gerçekleştireceği yaratıcı şiir atölyesi için
Gümüşlük Akademisi'nin konuğu oluyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 2009 yılında çöpte parçalanmış cesedi bulunan Münevver Karabulut cinayetini andıran bir olay
yaşandı. Temizlik işçileri çöp temizliği yaparken, bir konteyner içerisinde siyah poşete sarılı tırnakları ojeli çift bacak buldu.
Bunun üzerine harekete geçen polis, bacakların bir cesede mi ait olduğun yoksa bir ameliyattan mı kaldığını araştırmaya
başladı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, ikinci kattan bahçeye inen merdivenin başında mutfak penceresine bağlı iple oynayan küçük
kız, dengesini kaybettiği sırada boynuna dolanan iple boşluğa düştü. Havada asılı kalan küçük kızın, çığlıklarını duyan
anneannesinin müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. 
MHP'nin İnegöl ve Dörtyol'da yaşanan gelişmeleri yerinde incelemek için milletvekillerinden oluşan iki heyet görevlendirildiği
bildirildi
KKTC'de akaryakıt istasyonlarında yeniden eylem yapılacağı söylentileri paniğe neden olurken uzun araç kuyrukları oluştu.
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Niyazi Çağaloğlu, Birlik olarak eylem kararları olmadığını söyledi.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (MERNİS) projesinde iki mühendisin program çalıp pazarladığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
İçişleri Bakanlığı iddiaları yalanladı. Derleyenin notu: !?
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Ağustos'ta 31 bin öğretmen daha atayacaklarını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın güzergahına yazılan sloganı temizlemek için harekete geçti.
"Başbakan Kemal" sloganı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın güzergahına, AK Parti ile CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu
bölgede bir alt geçitin duvarına yazıldı. Yazı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Kent Estetiği Başkanlığı
elemanları içinde boyayı temizleyecek kimyasal bir maddenin bulunduğu tazyikli suyla duvarı yıkadı. Görüntüler siyasetteki
rekabetin geldiği son noktaydı...
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MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Nagihan Kaçar, evinin bahçesinde dolaşırken gördüğü örümceğin
ilgisini çektiğini söyledi. İlk önce örümceğin yumurta bırakacağını düşündüğünü belirten Kaçar, hayvana dikkatle baktığında
bunun yumurta olmadığını ve örümcekte 'insan yüzüne' benzettiği çizgiler olduğunu fark ettiğini söyledi. Kaçar, "İlk önce zehirli
olabileceğini düşündük ve cinsini öğrenebilmek için internetten araştırdık. 'İnsan yüzlü örümcek' olarak geçiyor. Türkiye'de daha
önce Malatya ve Manisa'da bulunmuş. Sanırım üçüncüsünü de biz bulduk." Kız çocuğu olmadığı için örümceğe 'Hatice' ismini
verdiklerini belirten Kaçar, "Onu şimdilik kavanozda tutuyorum. Gözümüzü ayırmıyoruz, her yaptığı hareketi merakla izliyoruz.
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Yemesi için ekmek ve küçük böceklerden veriyorum. İlk bulduğumda beyazdı, daha sonra yemesi için maydanoz verdiğim de
rengi yeşile dönüştü. Örümceği ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.
ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde eşi 23 yaşındaki Fatma Sümer'in evi terk etmesini hazmedemeyen 26 yaşındaki Mevlüt Sümer,
Kalaşnikof tüfekle kayınpederinin evine ateş açarak baldızı 20 yaşındaki Zahide Polat'ı öldürdü, kayınvalidesi 44 yaşındaki Bedia
Polat'ı ağır yaraladı. Güvenlik güçleri kaçan Mevlüt Sümer'i arıyor.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı'nda bulunan yol ve köprüde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden gelen
uzmanlar etüt çalışması yaptı.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, 'Terör
biz gittiğimizde bitecekse, biz iktidardan çekilmeye razıyız' dedi.
Balyoz sanıklarından emekli Albay Ahmet Şentürk Afyorkarahisar Orduevi'nden bankadan para çekmek üzere çıktığı sırada,
kendisini izleyen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (TCDD) yapılan açıklamada, “TCDD'nin bilgisi dışında internet üzerinden
TCDD adı ve logosu kullanılarak sahte internet siteleri yapılmaya çalışıldığı, bunun üzerine kurumun resmi sitesinde yolculara
konu hakkında gerekli uyarı ve duyuruların yapıldığı” bildirildi.
Aydın 1. İdare Mahkemesi, 1 Ağustos Pazar günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı mitingin İstasyon
Meydanı'nda yapılması talebinin valilikçe reddedilmesinin ardından, MHP Aydın İl Başkanlığının başvurusunu değerlendirerek,
valilik kararının yürütmesini durdurdu.
İstanbul'da düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, servis minibüslerinin denetimlerinde rüşvet alarak yolsuzluk
yaptıkları öne sürülen aralarında polislerin de olduğu 75 kişi gözaltına alındı.
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Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), boykot etme kararı aldığı 12 Eylül referandumuna ilişkin mitingleri Hakkari'den başlattı.
Mitingin ardından ara sokaklarda toplanan bazı gruplar PKK ve Öcalan lehine slogan atarak lastik yaktı. Polis, göstericilere
basınçlı su ve gaz bombası ile müdahele edince, göstericiler de polise taş ve molotofla saldırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir Tunceli'de tartışma yaratacak sözler söyledi. Baydemir konuşmasında
"Belediye binamızın önünde ay yıldızlı Türk bayrağımızla sarı-kırmızı-yeşil bayrağımız dalgalansa ne olur" dedi.
Balyoz tutuklamalarına itirazla ilgili mahkemeden bugün de karar çıkmadı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u kabul etti.
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İstanbul'da yüzyılı aşkın bir süredir tartışılan toplu ulaşım konusu karikatürlerin gözüyle
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nden Beyyurdu Karakolu'na giden askeri konvoyun geçişi sırasında yol kenarına döşenen mayın
patladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı.
6009 sayılı Torba kanunuyla birlikte Milli Piyango ve şans oyunlarını yapabilmeleri için özel sektörün önü açıldı. Ayrıca, daha
önce yıllık 50 bin TL'yi aşan ücretlere yüzde 35 vergi oranı uygulanırken, bu tutarın 76 bin 200 TL'ye yükseltildi. Öte yandan
kanunla birlikte vergide özel usulsüzlük cezasının üst sınırı bir takvim yılı içinde toplam 770 bin TL ile sınırlandırıldı.
CHP eski Genel başkanı Deniz Baykal'ın Van'a ziyareti sırasında uğradığı taşlı ve yumurtalı saldırı ile ilgili olarak ihmali olduğu
iddia edilen Van Emniyet Müdürü Şükrü Rafet Mert görevden alındı. Baykal'ın, 2 Nisan 2010 tarihindeki Van ziyaretinde yaşanan
olaylarla ilgili Van Emniyet Müdürlüğü'nün ihmali bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianame geçtiğimiz gün kabul edilmişti. Van
Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ayhan Falakalı atandı.
12.71'le Türkiye rekoru kırdığı yarı final serisinde rahatça birinci olan Nevin Yanıt, finalde bu rekorunu 8 salise daha geliştirerek
12.63 ile altın madalya kazandı.
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Alemitu Bekele altın, Elvan Abeylegesse gümüş madalya ile göğsümüzü kabarttı.
BATMAN-Hasankeyf karayolunun 18'inci kilometrede bulunan TPAO'ya ait Güney Raman petrol bölgesindeki 1 ve 2 no'lu
kuyulara saldıran PKK'lı teröristler 4 i özel güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra işçilerin kaldığı konteynırı ateşe
verdi. PKK'lı teröristlerin Demirlipınar Köyü yoluna döşediği mayının patlaması sonucu bölgeye gitmek isteyen İHD eski başkanı
ve köy muhtarı Sadi Özdemir, kardeşleri BDP'li eski yöneticilerden Salih Özdemir ile Almanya'da oturan 45 yaşındaki Sofi
Özdemir ile Batman Barosu eski Başkanı 48 yaşındaki Sedat Özevin öldü.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta ‘Aşk olsun Face’ adlı grupta, Erdoğan'ı Hintli görünümünde kulağı küpeli gösteren ve altında
olumsuz ifadeler yazılan photoshoplu fotoğraf yer aldı. Kim tarafından atıldığı henüz belirlenemeyen fotoğrafla ilgili olarak
herkes bir görüş yazarken, iddiaya göre Emniyet Amiri Gültepe de alıntı yaptı ve arkadaşlarıyla paylaştı. Emniyet Amiri Gültepe
hakkında bazı meslektaşları İçişleri Bakanlığı'na ihbarda bulundu. Bakanlıktan gelen müfettişler, Gülsüm Gültepe’nin ifadesini
aldı. Emniyet Amiri Gültepe hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘devlet büyüklerine hakaret’ suçundan adli
soruşturma açıldı. Hakkında idari soruşturma da yapılan Gülsüm Gültepe, bu sırada Ağrı’daki 3 yıllık Doğu hizmet süresini
tamamladığı için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü emrine atandı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 'Ay Yıldızlı Türk bayrağımızla sarı-kırmızı-yeşil bayrağımız dalgalansın' diyen
Osman Baydemir'e tepki göstererek, 'Organları yer değiştirmiş adam yerli yersiz konuşmuş yine' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genelkurmay Başkanlarından Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'a üstün hizmet
madalyası verilmesiyle ilgili, “Muhtırayı verdi, kendilerini iktidara taşıdı, buna karşı AKP'nin minnet borcu vardı ve ona üstün
hizmet madalyası verdi, Bakanlar Kurulu kararıyla” dedi.
Yeni albümü “Adımı Kalbine Yaz”la daha bir hafta geçmeden listelerde bir numaraya yerleşen Tarkan, dün gece Harbiye
Açıkhava sahnesinde ilk konserini verdi. Bu konser deyim yerindeyse Tarkan'ın muhteşem dönüşünün ilk startını da vermiş
oldu.
İslam dünyasının birçok üyesi, Türkiye’yi İsrail’in Gazze ablukasını kaldırma girişimi nedeniyle övmesine rağmen El Kaide’nin
ikinci ismi Ayman El Zevahiri, Türk yöneticilerine çok ılımlı oldukları eleştirisini getirdi. Zevahiri, İslam dünyasından övgü alan
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Müslüman bölgeleri koruma konusunda Kanuni Sultan Süleyman ile kıyaslanamayacağını belirtti.
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AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar İlçesi'nde, babasının dövüldüğünü gören 23 yaşındaki Esma Taşağıl, tabancayla 3 kişiyi öldürdü,
1 kişiyi de yaraladı. Taşağıl'ın bir süreden bu yana güvenlik görevlisi olmak için eğitim gördüğü ve silah kullanma dersleri aldığı
belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal güvenliği ve sosyal değerleri tehdit ettiği gerekçesiyle Ekim ayından itibaren Blackberry
cep telefonlarının hizmetlerini durduracak.
MARDİN'in Midyat İlçesi'nde, bölgedeki terör ve şiddet olayları nedeniyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç eden 200 kişilik
Süryani Debasso ailesi, düzenlenen törenle köylerine döndü.
Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Bafra Alaçamlılar Yayla Şenliği'nde seyircilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu 1
kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Anayasa Mahkemesinin anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapan yasanın kısmi iptaline ilişkin gerekçeli kararı Resmi
Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
2
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2010

Zonguldak'ın Çatalağzı Belde Belediye Başkanı Mehmet Alim'in makam otomobili süslenerek, başkan
vekili ve meclis üyesi Dursun Ali Uzun'un kızının düğün arabası olarak kullanıldı. Derleyenin notu:
Kimin parasıyla kime …
ABD, Birleşmiş Milletler'in (BM) 9 kişinin hayatını kaybettiği Gazze filosuyla ilgili soruşturma
komisyonu oluşturduğu yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşılarken, bunun "ulusal
soruşturmaları tamamlayıcı" olacağı yönündeki değerlendirmesi kafaları karıştırdı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesinde kullanılan ve gasp edildiği bildirilen
aracın sahibi MHP'li Bestami Kılıç, gözaltına alındı.
Tasfiye Halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi
kapsamında, 1,3 milyon kişilik yeni listenin hazırlandığını bildirdi.
Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, Genelkurmay Başkanlığı 1'inci Bilgi Destek Şube Müdürlüğü
tarafından hazırlandığı ve dönemin Genelkurmay 2'ınci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın imzasını taşıdığı öne sürülen "internet
andıcı"na ilişkin soruşturma başlattı.
Siirt'in Eruh İlçesi Emniyet Amirliği binasına PKK'lı teröristler tarafından roketar ve uzun namlulu silahlarla
düzenlenen saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 polis ve bir sivil vatandaş yaralandı. Çatışmayla ilgili olarak
BDP'li Eruh Belediye Başkanı Melih Oktay ve BDP ilçe Başkanı Heda Kilis' in de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına
alındı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Salihli'de yaptığı konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerde referandumda
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‘hayır' diyenleri CHP, MHP ve BDP olarak saydığını hatırlatıp, “Neden evetçileri saymıyorsun” dedi ve onları da kendi saydı.
“Ülkeyi darbeciler ve demokratlar diye ayırıyor. Sayın Başbakan senin neren demokrat? Gizli gizli anayasa değişikliği
yapıyorsun, yargıyı kuşatıyorsun, Yargıtay'ı da yandaşlarınla doldurmaya çalışıyorsun, bunu demokrasi ve özgürlükler adına mı
yapıyorsun? Bunu PKK'nın siyasallaşmasının hukuki zeminini döşemek için yapıyorsun. Mecliste bulunan siyasi partileri biraya
getirerek yapabilirdin ama sen meclisteki çoğunluğuna güvendin halkı da geçmiş dönemlerde olduğu gibi aldatıp kandıracağını
zannettin. 17 televizyonla yandaş ve yoldaş olarak malum şahsiyetleri televizyona çıkartıp evetin, teslimiyetin gerekçelerini
ballandıra ballandıra anlatarak, bu milleti aldatacağını mı zannediyorsun? Milli irade şahlanış içindedir. Halk öyle bir tokada
hazırlanıyor ki artık kurtuluşun olmayacak. Salihli'den hayır istiyorum. Topyekün hayır istiyorum.”
Sanat dünyası İngiltere'nin küçük Picasso'sunu konuşuyor. 7 yaşındaki küçük ressam Kieron Williamson 33 eserden oluşan
koleksiyonunu yarım saat içinde satarak inanılmaz bir gelir elde etti.
Esrarengiz bir kupanın üzerindeki yazının deşifre edilmesi ve Kudüs tünellerinin gün ışığına çıkarılması gibi çalışmalar, son
dönemdeki en gizemli konulardan birinin çözümlenmesini sağlayabilir: Ölü Deniz Parşömenlerini kim yazdı?
Kudüs yakınlarındaki bir tünelde yapılan bir kazı sonucunda ortaya çıkarılan yeni bulgular,
bilinen en eski Tevrat belgeleri olarak gösterilen bazı parşömenlerin sahiplerinin bugüne
kadar bilinenlerden farklı toplumlar olabileceğini öne sürüyor. Hatta parşömenlerin,
Tevrat’a göre On Emir Tabletleri’nin korunması için tasarlanan Ahit Sandığı’nın da yer
aldığı Kudüs Tapınağı’nın en büyük hazinesi bile olabilir. Ölü Deniz Parşömenleri yaklaşık
60 yıl önce antik yerleşim bölgesi olan Kumran’da keşfedildi. Geleneksel inanışa göre,
parşömenler ve papirüsler M.Ö ilk yüzyıllardan, M.S ilk yüzyıllara kadar Kumran’da
yaşayan Yahudi mezhebi Esseniler tarafından yazıldı. Ancak son çalışmalar, parşömenlerin
M.S 70’li yıllarda Kudüs Tapınağı’nı yok eden Romalıların saldırısına kadar bölgede yaşayan
çok sayıda Yahudi toplumu tarafından yazılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Arkeolog Robert Cargill, parşömenlerin Yahudiler tarafından yazıldığını ancak tek bir
gruptan ziyade yazılış sürecinde farklı Yahudi toplumlarının yer almış olabileceğini belirtti.
New York Üniversitesi Yahudi çalışmaları uzmanı Lawrane Schiffman ise, bu konunun
büyük tartışmalara gebe olacağı düşüncesinde.
Fransız arkeolog Roland de Vaux, 1947’de keşfedilen parşömenlerin bulunduğu mağaralara olan yakınlığı sebebiyle, antik
belgelerin Kumran’da yazıldığını savundu. Vaux, Esseni toplumuna ait olduğunu düşündüğü bazı kalıntılara da rastladı.
Parşömenlerde Essenilere ait geleneklerden de bahsedilmesi, Vaux’un teorisini güçlendirdi. Cargill, parşömenlerde Essenilerin
topluca yemek yeme ve banyo ritüellerinin anlatıldığını doğruladı. Ancak Kumran’da 16 yıldan bu yana kazı çalışmaları yapan
arkeolog Yuval Peleg’in en son elde ettiği bulgular, yerleşim yerinin aslında bir zamanlar çömlek imalathanesi olarak
kullanıldığını ve banyoların da balçık çıkarılan alanlar olduğunu öne sürdü. Son dönemde en fazla dikkat çeken gelişmelerden
biri ise, bir süre önce Siyon Dağı’nda keşfedilen ve üzerinde “Rab (Hz. İsa), geri döndüm” yazan iki bin yıllık bir kupanın
bulunması oldu. Arkeologları şaşırtan şey, bu sözün Ölü Deniz Parşömenleri’ndekine benzer bir kod ile yazılmış olmasıydı.
Araştırmacılar Kudüs’te yaşamış toplumların da parşömenlerle bağlantısı olabileceğini belirtiyor. Savunulan yeni teoriye göre,
Esseniler M.Ö ikinci yüzyılda kralların haksızca başrahip rolünü üstlenmesinin ardından kendi sürgünlerini başlatan Kudüs
Tapınağı rahipleriydi. Bu düşünceye göre, isyancı rahipler Kumran’a kaçtı ve kendilerine özgü Tanrı inanışlarını burada devam
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ettirdi. Ayrıca, bugün Ölü Deniz Parşömenleri olarak bilinen antik belgeleri yazdılar.
Esseniler’in Kumran’daki geleneklerinden kopmadığı belirtilirken, hiçbir zaman değişmeyen yazı kodları korudukları
geleneklerden biri olarak gösteriliyor. Cargill, rahiplerin güvenlik sebebiyle parşömenleri Tapınak’tan ayrı bir yerde yazmayı da
düşünmüş olabileceklerini ifade etti. Son günlerde öne sürülen bir diğer teori de Romalıların Kudüs’ü kuşattığı M.S 70’li yıllarda
birçok toplumun Kumran’dan geçtiği ve parşömenlere katkıda bulundukları. Arkeolog Ronni Reich’in başında bulunduğu
arkeolog ekibi, yakın zaman önce Kudüs’ün antik kanalizasyonunu ortaya çıkardı. Kanalizasyonlarda kuşatmanın dönemine
rastlayan çanak-çömlek ve madeni paralar buldu. Bulgular, kanalizasyonların Yahudiler tarafından kaçış yolu olarak kullanılmış
olabileceğini ve Yahudilerin kaçarken parşömenleri de kurtarmaya çalışmış olabileceği düşüncesini doğurdu. En önemli bulgu
ise, kanalizasyonların Kumran’a ve Ölü Deniz’e çok az bir mesafede bulunan Kidron Vadisi’ne çıkıyor olması. Kudüs İbrani
Üniversitesi profesörü Jan Guneweg, Kumran bölgesindeki mağaralarda bulunan tekne parçaları üzerinde kimyasal testler
düzenledi. Guneweg, elde ettikleri seramik parçalarını öğüttüklerini, ardından parçaların gönderildikleri nükleer tesiste nötron
bombardımanına uğratıldığı ve üzerindeki kimyasal parmak izlerinin ortaya çıkarıldığı belirtti. Guneweg, Dünyada aynı kimyasal
bileşimi içeren başka balçık örneği olmadığı için seramiklerin hangi döneme ve bölgeye ait olduğu belirleyebildiklerini belirtti.
Merakla beklenen araştırmanın sonucunda, Ölü Deniz Parşömenleri’nin içinde bulunduğu çömleklerin sadece yarısı Kumran’a ait
olduğu ortaya çıktı. Ancak Schiffman bu bulguyu kabul etmiyor. “Eğer farklı toplumlar söz konusu olsaydı, Esseniler’in
ideolojisiyle uyuşmayan yazılara rastlanırdı” dedi. Parşömenlerin ideoloji, Mesih beklentileri, takvimsel bilgiler ve kutsal yazıtlar
ile Yahudi kurallarının yorumlanması açısından büyük bir uyum içinde olduğunu belirten Cargill de, Schifmman’ın görüşünü
savundu. Cargill ve onunla aynı görüşü savunlar haklıysa, parşömenler farklı toplumların değil ancak çalışmalarını korumaya
çalışan Yahudilerin ortaya çıkarılmamış yazıları olabilir. Cargill, “Bunları her kim yazdıysa onların korunmasına çok büyük önem
vermiş. Esseniler olsun olmasın, Ölü Deniz Parşömenleri bize ilk yüzyıldaki Museviliğin çeşitliliği hakkında çok geniş bir bakış
açısı sağlıyor” dedi.
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Siirt'in Eruh İlçesi Emniyet Amirliği binasına PKK'lı teröristler tarafından roketar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda
şehit düşen Ahmet Mutlu'nun cenazesi, memleketi Edirne'nin Meriç İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tören
sırasında şehidin 9 yaşındaki kızı Feyza'nın babasını tabutunun arkasından “Babam, ne olur bir kez öpeyim” diyerek ağlaması
yürekleri dağladı.
30 yıldır gösterimi yasak olan 'Swastika' adlı film Almanya ve ABD'de tekrar vizyona girecek. Philippe Mora'nın yönettiği ve
restore edilen film ‘Swastika’ Hitler'in insani yüzünü yorumsuz olarak yansıtmaya çalışıyor. Hitler filmde çocuklarla oynarken,
misafirlerini ağırlarken ve kahvaltı yaparken görülüyor.
Ankara'da 'YAŞ' trafiği baş döndürüyor. Üç gündür süren ve Balyoz davasında haklarında yakalama kararı bulunan komutanların
terfi durumları nedeniyle gergin başlayan toplantılara Başbakan Erdoğan üç gündür bizzat katılıyor. Toplantıların üçüncü
gününde Cumhurbaşkanı Gül, YAŞ üyelerine öğle yemeği verdi. Yemeğe YAŞ üyeleri tam kadro katıldı. Ancak yemekten önce
sürpriz bir görüşme haberi geldi. Cumhurbaşkanı Gül ve Erdoğan bir araya geldi. Yemeğin ardından komutanların ayrılmasının
ardından bu kez Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ üçlü bir zirve yaptı.
1,5 saat süren görüşme Ankara'da merak uyandırırken sürpriz bir görüşme haberi daha geldi. Başbakan Erdoğan ile Adalet
Bakanı Sadullah Ergin bir araya geldi.
Balyoz soruşturmasında dün yaşanan bir gelişme, yakalanma kararının ertelenmeyeceğinin açıklanmasıyla ortaya çıktı. 102
sanık hakkında verilen yakalama emri özel yetkili iki savcıyı karşı karşıya getirdi. Reddi hakim talebinin reddine yapılan itirazlar
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da ise mahkeme kendi savcısının görüşünü dikkate alacak.
İspanya'nın en önemli bankaları arasında yer alan BBVA'ya bağlı olan BBVA Vakfınca yapılan ankete göre, diğer katılımcılara
göre, “Kendini en az Avrupalı hisseden, Avrupa'da en az seyahat eden, ahlaki değerlere en fazla sahip çıkan, laikliği en fazla
savunanlar” Türkler oldu.
Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak uyardığı bildirildi. Bakanlık'ta dün yapılan görüşmenin
konusunun, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili sözleri olduğu belirtildi.
Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla parasal gevşemeye gidebileceğine yönelik haberlerin etkisiyle euro ve yen
karşında gerilemeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1.32'nin üzerine çıkarken, içeride dolar 1.50 seviyesinin altına geldi. Yen
ise dolar karşısında 2010’un zirvesini gördü.
İçişleri Bakanlığı, bir paneldeki konuşması nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında
inceleme başlattı.
Bakanlık, Tunceli'de 31 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen, “Kürt sorunuyla muhataplık konusu ve demokratik özerklik”
panelindeki sözleri nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir hakkında inceleme yapmak üzere iki mülkiye
başmüfettişini görevlendirdi.
ERGENEKON savcısı Zekeriya Öz tarafından yürütülen ‘internet andıcı' soruşturmasında, aralarında Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
toplantısında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması beklenen 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız'ın da bulunduğu 19 kişinin, terör
örgütü üyesi olduğu iddiası ile şüpheli olarak ifadeleri alınacak.
TÜRKİYE solunun simge isimlerinden, Terzi Fikri adıyla bilinen Ordu Fatsa'nın efsane belediye başkanı Fikri Sönmez'in anısına
İzmir'in Karabağlar ilçesine dikilmek istenen anıt, CHP ve AK Parti arasında tartışma yarattı. AKP Grubu'nun anıta muhalefetiyle
başlayan atışmada CHP Grubu, Ak Parti'yi bir yandan Sönmezin anıtına karışı çıkarken öte yandan 12 Eylül mağdurlarını
Anayasa referandumuna siyasi malzeme yapmakla suçladı.
4

Ağustos

2010

TC kimlik bilgilerinin algoritması çözüldü. Geçtiğimiz ay yakalanan 70 milyon vatandaşın TC kimlik bilgilerini ele geçiren çetenin
bu nasıl başardığı ortaya çıktı...
T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, numaraların algoritmik olmadığını ve güvenilir bir sistem üzerine
kurulu olduğunu ileri sürmüştü. Ulaşılan bilgiler hem Nüfus İşleri'ni yalanlıyor hem de önlem alınmazsa sistemin yeni çeteler
yaratacağını gösteriyor.TİEV İnternet Birliği Komisyonu, Mernis Projesi (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) kapsamında toplanan ve
arşivlenen kimlik verilerinin çalınarak, satılmasına ilişkin haber üzerine bir araştırma ekibi kurarak konuyu araştırdı. Konuyu
araştırmak üzere kurulan ekipte Proje Sorumlusu olarak yer alan Samsun Temsilcisi Mustafa Altınkaynak ve Komisyon Başkanı
Hakan Topuzoğlu, yaptıkları araştırmalar sonucunda ulaştıkları verileri anlattı... İstanbul polisi geçtiğimiz hafta, resmi ve yarı
resmi kurumların alt yapılarında bulunan kimlik bilgisi, telefon ve adres bilgilerine erişerek 72 milyon Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşına ait kişisel bilgileri yükledikleri programı satan şebekeyi çökerttiğini açıklamıştı. Çetenin 72 milyon kişinin kimlik
bilgilerine nasıl ulaştığı üzerinde kafa yoran TİEV İnternet Birliği Komisyonu, bu işlemin nasıl yapıldığını anlamak için yoğun bir
çalışma sürecinin ardından TC kimlik numaralarının algoritmasına ulaştı. Habertaraf.com'un haberine göre: T.C. Nüfus ve
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Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin "TC kimlik numaralarında herhangi bir algoritma yok" açıklamasını yalanlayan
bilgilere erişen TİEV İnternet Birliği Komisyonu'nun Başkanı Hakan Topuzoğlu algoritmayı nasıl çözdüklerini şu şekilde anlattı:
"İnternette yer alan algoritmaların birçoğu kafa karıştırıcı olduğu için öncelikle program mantığını ortaya koyduk. (İstismar
edilmemesi için tüm algoritma düzenini yayınlamıyoruz.) Referans alınan kimlik numarasının son 2 hanesi de belli bir oranda
artışla (+16, +26, +36… gibi) verilmiş. T.C Kimlik numaralarının 2 hanesi her zaman için çift sayıdır. Kimlik numarasının orta
hanelerine göz atınca, aynı oranda artışlar burada da gerçekleştirilmiştir. Akrabalık bağları bulunan kişilere ait TC kimlik
numaralarının ilk 3 hanesi aynı, sonraki 2 haneye hep +3 ilave edilerek gitmiş, sonraki 2 hane hep aynı, sonraki 2 hane ise -1
azaltılarak gitmiş. Yaptığımız çalışmalar sonrası da referans olarak alınan bir kimlik numarasından diğer tüm aile bireylerinin
yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip olan tüm kan bağı olan kişilere ulaşabilmektedir.
Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermekte.
Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10.
rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermekte. Sorunun cevabını Hakan Topuzoğlu
şöyle veriyor: "Devlet dairelerinden, bankalara, sigorta şirketlerine, sağlık kuruluşlarından, eğitim kurumlarına kadar size ait
her bilgiye ulaşabilecekleri için, farklı amaçlarla kullanılabilir." Algoritması bu kadar basit bir sistemin yeniden düzenlenmeye
ihtiyacı olduğunu belirten Topuzoğlu, güvenliğimiz açısından yeni bir düzenlemenin şart olduğunu düşündüğünü sözlerine
ekledi. http://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresinin şu anda erişilemez durumda olması, Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi'nin konuyla ilgili
olarak yeni bir çalışma yaptığı düşüncesini oluşturdu. Daha önce TC Kimlik numarasının belli bir algoritma çerçevesinde değil,
rastgele verildiğini belirten yetkililerin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyor. 70 milyonun bilgilerini ele geçirip
internetten pazarlamışlardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü, 27 Temmuz Salı günü,
70 milyon kişinin kişisel bilgilerini yasa dışı yollardan elde ederek bunları depolayan ve internet üzerinden pazarlayarak kazanç
elde eden suç şebekesini çökertmiş, 8 ay boyunca çeşitli illerde sürdürülen teknik takip ardından operasyon yapan ekipler çete
lideri E.K ile birlikte 15 kişiyi gözaltına almıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şubesi ekipleri Türkiye
nüfusunun tamamına yakınının kimlik, adres ve telefon bilgilerini elde eden çeteye yönelik 8 ay boyunca teknik takip yaptı. Suç
örgütünün çalışma sistemi ve verileri toplayarak pazarlama yöntemini ortaya çıkaran ekipler çeteye yönelik operasyon yaptı.
Yapılan açıklamaya göre; E.K liderliğindeki suç örgütü resmi ve yarı resmi kurumların alt yapılarına girerek, vatandaşların kimlik
bilgisi, telefon ve adres bilgilerine ulaştı. Yaklaşık 70 milyon kişinin bilgilerine ulaşan zanlılar bu bilgilerden data bankası
oluşturdu. İşi iyice profesyonel hale getiren suç örgütü, "Mozaik" adı verdikleri program üzerinden "Adres ve telefon sorgulama"
imkanı sundu. Suç örgütü vatandaşlara ait bilgileri çeşitli hukuk bürolarına ve ticari şirketlere para karşılığında sattı.
Vatandaşların güvenliğini hiçe sayarak kişisel bilgilerini para karşılığında satan suç örgütünün bugüne kadar 3 milyon TL
tutarında haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Suç örgütünü 8 ay süre ile izleyen bilişim suçları ile mücadele ekipleri İstanbul,
Mersin, Antalya, Muğla ve Kayseri illerinde 24 .07. 2010 tarihinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon
kapsamında suç örgütünün lideri E.K ile birlikte 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan
aramalarda 16 adet harddisk, 11 adet dizüstü bilgisayar, 16 adet telefon, 20 adet flash bellek, 82 adet CD, DVD, 15 adet hukuk
bürolarına satışı yapılan adres ve telefon sorgu programı sözleşmelerinin bulunduğu klasörler, üzerlerinde çeşitli kişilere ait
kimlik, adres ve telefon bilgileri bulunan çok miktarda evrak ve doküman ele geçirildi.
Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi Şenyuva köylüleri, komşuluk ilişkilerinin bozulacağı gerekçesiyle Sal yaylasına televizyon sokmadı.
Köylüler, daha önce de kablolarının yaylada doğal güzelliği etkileyeceği gerekçesiyle imza toplamış, ancak elektrik hatlarının
yeraltına alınmasıyla ikna olmuştu. Hava ve gürültü kirliliğine neden olacağına inandıkları araçların girişini önlemek için yol
yapımını yaylaya 500 metre mesafede durduran köylüler, evlerine de ancak patikadan ulaşabiliyor. 
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Adana'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş 36 yaşındaki Hacı Emin Pişkin'in cenaze töreni yapıldı. Kılınan cenaze namazının
ardından tören mangası şehidin tabutunu omuzlarına aldı. Çevik Kuvvet ekiplerinin çember oluşturması ve şehit ailesi dahi
yaklaştırmaması dikkati çekti. Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde teröristlerin şehit ettiği 4 polisin cenaze töreni de Adana'da yapılmıştı.
Valilik bahçesindeki törene, sadece il yöneticileri bürokratlar, şehidin yakınları, polisler katılmıştı. Vatandaşların alınmadığı
törende İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bölge il valileri ve komutanlara, “Bu Amanosları temizleyin” deyince, partisini temsilen
törende bulunan CHP Adana İl Sekreteri Abeydullah Kolcu, “Komutanları içeri atıyorsunuz. Kim temizleyecek?” diye tepki
göstermişti.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın konvoyuna bugün bombalı bir saldırı düzenlendi. Ahmedinejad saldırıdan yara
almadan kurtulurken, olayda yaralananlar olduğu bildirildi. Ancak İran'da yayın yapan Press TV ise saldırı iddialarını yalanladı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, YAŞ kararnamesini onayladı. YAŞ kararları ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atama yapılmadı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atamanın yarın yapılması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura'da hükümet kanadı ile askerler
arasında yaşanan gerilimin bir benzeri de 1987 yılında yaşanmıştı. O dönemin Başbakanı iki orgenerali emekli etti, tüm komuta
kademesi değişti. YAŞ kararları, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından imza için Başbakan Erdoğan'a sunuldu. Ardından
akşam saat 20.00 sularında Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Milli Savunma Bakanı Vecdi gönül Çankaya
Köşkü'ne çıktı. Ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. İşte Yüksek Askeri Şura'da
alınan atama kararları. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre;
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın yerine 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel getirildi.
Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu 1. Ordu Komutanlığına atandı
EDOK Komutanlığı'na 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk getirildi.
Orgeneralliğe yükselenlerden Korgeneral Yalçın Ataman 3. Ordu Komutanlığı'na
Korgeneral Servet Yörük ise 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.
Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile
general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar:
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Orgeneralliğe Yükselen Korgeneraller
Korgeneral Yalçın Ataman
Korgeneral Servet Yörük
Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller
Tümgeneral Abdullah Recep
Tümgeneral Kamil Başoğlu
Tümgeneral Hüseyin Kenan Hüsnüoğlu
Tümgeneral Orhan Akbaş
Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller
Tuğgeneral İbrahim Yılmaz
Tuğgeneral Şenol Alparslan
Tuğgeneral Yılmaz Uyar
Tuğgeneral Uğur Tarçın
Tuğgeneral Tayfun Özden
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Tuğgeneral Mehmet Faruk Şengün
Tuğgeneral İsmail Metin Temel
Tuğgeneral Şeref Öngay
Tuğgeneral Sadık Çelikörs
Tuğgeneral Metin Gürak
Tuğgeneral Salih Ulusoy
Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu
Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
Topçu Kurmay Albay Muharrem Metin Özbek
Hava Savunma Kurmay Albay Muzaffer Sönmez
Piyade Kurmay Albay Mehmet Akyürek
Piyade Kurmay Albay Mustafa Uzun
Topçu Kurmay Albay Ömer Şevki Gençtürk
Topçu Kurmay Albay Hüseyin Hamdi Ergün
Topçu Kurmay Albay Mehmet Özoğlu
Tank Kurmay Albay Atilla Şirin
Tank Kurmay Albay Memduh Hakbilen
Hava Savunma Kurmay Albay Yavuz Selim Kahveci
Topçu Kurmay Albay Halil İbrahim Ergin
Topçu Kurmay Albay Sinan Yayla
Muhabere Kurmay Albay Mustafa Aysan
Kara Pilot Kurmay Albay Hakan Atınç
Topçu Kurmay Albay Kahraman Güneş
Tank Kurmay Albay Rafet Sevinç Şaşmaz
Piyade Kurmay Albay Metin Akkaya
Topçu Kurmay Albay Abdullah Baysar
Topçu Kurmay Albay Mehmet Haluk Yıldızdan
Tank Kurmay Albay Veli Tarakcı
Piyade Kurmay Albay Levent Köse
Piyade Albay Kemal Korkmaz
Topçu Albay Erkan Atalay
İstihkam Albay Rıza Çağatay Erdoğan
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Koramiralliğe Yükselen Tümamiraller
Tümamiral Deniz Cora
Tümamiralliğe Yükselen Tuğamiraller
Tuğamiral Erdem Caner Bener
Tuğamiral Ahmet Sinan Ertuğrul
Tuğamiralliğe Yükselen Albaylar

1057

Deniz
Deniz
Deniz
Deniz
Deniz
Deniz
Deniz

Kurmay Albay Ömer Faruk Harmancık
Kurmay Albay Sinan Azmi Tosun
Kurmay Albay Şafak Yürekli
Kurmay Albay Fahri Can Yıldırım
Kurmay Albay Hasan Doğan
Kurmay Albay Ali Sadi Ünsal
Mühendis Albay Mehmet Şevki Şekerefeli

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Korgeneralliğe Yükselen Tümgeneraller
Tümgeneral Turgut Atman
Tümgeneral Nejat Bilgin
Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller
Tuğgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan
Tuğgeneral Nihat Kökmen
Tuğgeneral Bülent Kocababuç
Tuğgeneral Ali Demiral
Tuğgeneral Ayhan Gümüş
Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
Hava Pilot Kurmay Albay İdris Aksoy
Hava Pilot Kurmay Albay Hakan Taşkesen
Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Eldem
Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Uğur Balkış
Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Baloğlu
Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Cahit Bakır
Hava Pilot Kurmay Albay İsmail Yalçın
Hava Uçak Bakım Kurmay Albay Göksel Kahya
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
Tümgeneralliğe Yükselen Tuğgeneraller
Tuğgeneral Yusuf Kaya
Tuğgeneral Ata Kalkan
Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
Jandarma Kurmay Albay Ali Çardakcı
Jandarma Kurmay Albay Salih Karataş
Jandarma Kurmay Albay Güray Alpar
Jandarma Kurmay Albay Namık Boran
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI
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Tuğgeneralliğe Yükselen Albaylar
Prof. Tabip Albay Fikret Arpacı
Prof. Tabip Albay Yusuf Peker
Prof. Tabip Albay Ufuk Demirkılıç
Prof. Hava Tabip Albay Can Polat Eyigün
Tuğamiralliğe Yükselen Albay
Prof. Deniz Tabip Albay Bekir Sıtkı Cebeci
ASKERİ YARGITAY
Tuğgeneralliğe Yükselen Albay
Askeri Hakim Albay Hasan Dengiz
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ
Tuğgeneralliğe Yükselen Albay
Askeri Hakim Albay Abdullah Arslan
Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, Ergenekon soruşturması kapsamında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' iddiası ile ilgili
olarak eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da dahil bir çok kişiyle ilgili inceleme yapıldığını açıkladı.
Gürsel Tekin'in tek aday olduğu CHP Parti Meclisi'nde 48 oyla MYK üyeliğine seçildi.
İmralı Adası'nda ömür boyu hapis cezasını çeken PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, cezaevinde yattığı 12 yıla yaklaşan
sürede ilk kez kardeşi Mehmet Öcalan ile açık görüşme yaparken, cezaevinde bulunan diğer 5 mahkum da aileleriyle telefonla
görüştü.
Başbakan Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'ın Başbakanı Gilani'yi aradı. Türkiye Pakistan'a 5 milyon dolar nakit
yardımı gönderiyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Mamak'ta düzenlenen ‘Hayır' mitinginde konuştu. Hitabında, miting alanındaki
halkın, “Başbakan Kemal” sloganlarına da cevap veren Kılıçdaroğlu, “Başbakan olmak benim elimde değil, Başbakan'ı siz
atayacaksınız. Ve ben şunu söylüyorum, hiçbir yerde, hiçbir ortamda, uzaktan kumandalı bir hükümet olmayacağız, tek
komutanımız olacak, tek ülkümüz olacak, o da halktır diyeceğiz,” diye konuştu.
-Halkın, “Başbakan Kemal” sloganlarına da cevap veren Kılıçdaroğlu, “Başbakan olmak benim elimde değil, Başbakanı siz
atayacaksınız. Ve ben şunu söylüyorum, hiçbir yerde, hiçbir ortamda, uzaktan kumandalı bir hükümet olmayacağız, tek
komutanımız olacak, tek ülkümüz olacak, o da halktır diyeceğiz,” dedi.
- İşbaşındaki hükümetin ‘millete bir şey bırakmadığını' iddia eden CHP lideri, “Ama inşallah gövdesini Ankara'da, dallarını
Anadolu'da silkeleyeceğiz onların,” diye ekledi.
- “Bu hükümetin bir marifeti daha var biliyorsunuz; ‘özgürlük' diyor ‘demokrasi' diyor. Sevsinler senin özgürlüğünü, bütün
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vatandaşların telefonlarını dinliyorsun sen! Telekulak hükümeti var bunda. Unutmayın; hepinizin telefonları dinleniyor!” Miting
alanındaki bir pankartın, dikkatini çekmesi üzerine CHP lideri şöyle konuştu:“Bakın şurada bir pankart var; ‘Memleketi soydum,
başucuma koydum, ben bir anayasa uydurdum, duma duma dum, referandum'a ‘hayır' diyoruz.”
5

Ağustos

2010

Diyarbakır, Ağrı, Hakkari ve Van'da PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Ağrı ve Diyarbakır'da çıkan
çatışmalarda 2 asker şehit oldu. Hakkari ve Van'da 7 terörist ölü olarak ele geçirildi.
AK Parti'den yaklaşık bir ay önce istifa eden eski bakanlardan Murat Başesgioğlu, memleketi Kastamonu'da yaklaşık 500 araçlık
konvoy ve 2 bin kişi tarafından karşılandı. Başesgioğlunu karşılayanlar arasında DP ve MHP'li belediye başkanları da vardı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Denizli mitinginde, kendisini eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı işbirliği yapmakla
suçlayan ve, ''E-muhtıra AKP'nin tekrar iktidara gelmesi için yapıldı” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veriyor. İşte
Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;
MHP'nin nayasa değişikliğine neden karşı çıktığını bilen var mı?
411 oyla TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine MHP de destek verdi.
MHP 411'de evet dediği konunun yolunu açacak olan bu düzenlemeye bu defa ‘hayır' diyor. Bunları anlamak mümkün değil.
Üstelik de bunu CHP ile birlikte yapıyor. Bunlar bir araya gelir miydi?
CHP, MHP, BDP, YARSAV, terör örgütü hepsi aynı şeyde buluştu. Hepsi de ‘evet' demiyor.
Ben MHP'ye oy vermiş kardeşlerimin de bu vicdansızlığı gördüklerini de biliyorum.
Bu Tayip Erdoğan projesi değil, birkaç kişinin hazırladığı proje değil.
Ya darbe anayasasına evet diyeceksin, ya da milletin anayasasına evet diyeceksin
12 Eylül'e kadar durmak yok yola devam
Verilecek her hayır oyunun kimin ekmeğine yağ süreceğini benim milletim iyi görür.
Parti içi demokrasi diyenler, özgürlük diyenler şimdi evet diyenlere karşı linç kampanyası yapıyorlar
Ana muhalefet partisi şimdi kampanyasında bir slogan kullanıyor.
‘Hayırda hayır vardır' sloganı 27 Mayıs sonrasında darbe anayasasına karşı çıkanların kullandığı slogandı.
Şu fırsatçılığa bakar mısınız?
Günlerdir 27 Nisan bildirisini diline dolamış.
O gün bizim nasıl dik durduğumuzu bu aziz millet unutmadı.
CHP 27 Nisan bildirisi sırasındaki durumundan dolayı kendisi hakkında da suç duyurusunda da bulunacak mı?
Her satırına imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak mı?
Mustafa Özyürek, Cevdet Selvi hakkında suç duyurusunda bulunacaklar mı?
Ergenekon'un avukatlığından çekilecekler mi?
Biz 27 Nisan'daki bildiriye 28 Nisan'da gerekli cevabı verdik
Kimse bizi tuzağa çekmesin
Biz anayasamızda kurumlarımızla ilgili yapılan tanım neyse bu tanımın gereğini bugüne kadar yerine getirdik
Ben buradan ana muhalefet partisinin genel başkanına bir şey daha diyeceğim
Nerede konuşsa referandumda ‘evet' demenin gerekçelerini anlatıyor. Sağolsun Eminim kendisi de 12 Eylül'de bu değişikliğe
gizli oy olduğu için evet diyecek
Bu anayasa değişikliği bir AK Parti projesi değildir, bir millet projesidir.
Referanduma 38 gün kaldı, çok çalışacağız
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Gidilmedik ev-kapı bırakmayacağız
Anayasa değişikliğiyle üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiyoruz
Hukuk sistemini birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkaracaksınız
Başbakan Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında Gümrük Müsteşarlığı'na atanan Maksut Mete, emekliliğini
isteyerek görevinden ayrıldı. Başbakan Erdoğan'ın bizzat İsviçre'den tam yetki ile getirdiği Başbakanlık Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı'nın ilk başkanı olan Alpaslan Korkmaz da salı günü istifa etmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Harekat polisleri Güneydoğu ve Doğu'daki illere geçici görevle
gönderiliyor.
TAKSİM'DEKİLER KAÇACAK YER ARADI.. İstanbul'da bunaltan sıcaklar öğle saatlerinde yerine kısa süreli yağmura bıraktı.
Yağmur İstanbulluları sevindirdi. Günlerdir sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar kısa süreli de olsa serinleme fırsatı buldu..
Jandarma Genel Komutanı Org. Atilla Işık emekliliğini istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili, “Krizin olması, ülkenin iyi yönetilmediğini
gösteriyor” dedi.
Samsun'un Havza ilçesinde konuşan Devlet Bahçeli YAŞ kararlarıyla ilgili "İktidarla Silahlı Kuvvetlerin savaşı haline
dönüştürülümüş.Bazı yandaş gazeteler Başbakan kazandı diyor öbürü ise silahlı kuvvetler yerinde durdu diyor şimdi ne demek
bu" dedi.
Diyarbakır'da, PKK'lı teröristlere ait olduğu belirtilen bir otomobilde, patlatılmaya hazır yaklaşık 60 kilogram olduğu belirtilen
patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcının araca monte edildiği ve çift düzenekle uzaktan kumandayla patalatılmaya hazır durumda
olduğu belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ve polis ekiplerince Milas'ta düzenlenen operasyonda arkeoloji tarihi açısından
son 100 yılın en önemli tarihi eserleri olarak gösterilen 2 bin 400 yıllık mezar odası ve
lahdin bulundu. Tarihi eser kaçakçılarının 2 metre kalınlığındaki mermerleri delerek açtığı
10 metre uzunluğunda 80 santimetre genişliğindeki tünel polis ve jandarma ekiplerini
şaşırttı. Muğla'da kaçak kazı yapan şebekeye yönelik operasyonun ardından ilginç bir
gelişme yaşandı. Milas Zeus Karios Kutsal Mabet Alanı'nda şebeke üyelerince yapılan
kaçak kazılarda Kral Mausolos'un babası Kral Hekataios'un mezarının bulunduğu ortaya
çıktı. Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7
aydır takip edilen kaçak kazı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 17 bronz
sikke ele geçirildi. Milas'ın Hisarbaşı Mahallesi'ndeki kutsal alanın hemen üstünde bulunan
taş barakanın haziran ayı içinde kimliği öğrenilemeyen bir kişiye 250 bin dolar karşılığında
satıldığı belirlendi. Operasyonda, mabette bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki
sütunun, başlangıç noktasındaki barakadan beton kapak açılarak yerin 12 metre altına
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inildi. Burada iki büyük odayla karşılaşan yetkililer, 2 metre büyüklüğünde 2 lahit buldu. Lahit içinde 1 metal arama dedektörü,
2 elmas matkap ucu, eserleri yukarı çıkarmada kullanılan calaskar, 2 merdiven, aydınlatma aparatları, soğutma hortumları,
çelik halatlar, koruyucu başlıklar ve kürekler ele geçirildi. Yapılan belgelemenin ardından, polis ekipleri tarafından sürdürülen
çalışma sonucunda kazı yaptıkları belirlenen N.K. (61), O.Y. (37), M.T. (67), M.Ö. (39), M.A. (35), M.S. (42), Y.D. (43) ve F.B.
(41) adlı zanlıların evleri ve işyerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 Bizans ve Helenistik döneme ait bronz sikke ele
geçirildi. Zanlılar 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından adli makamlara sevk edildi.
Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonun halen devam ettiği öğrenilirken, ismi henüz
açıklanmayan ünlü zengin ve tarihi eser ile yakından ilgilenen Türk işadamlarının kaçak kazıyı yaptırdıkları ileri sürülüyor. Kral
Hekataios'un lahitinin olduğunun bilinmesine rağmen, nerede olduğu henüz saptanamadı. Lahit, şebeke üyelerinin adreslerinde
de bulunamadı. Yunan yazarı ve ünlü Karya Kralı Mausolos'un babası olan Hekataios, M.Ö. 395'de öldü. Siyasi merkez olarak
bugünkü Milas ilçesini kullandı. Öldükten sonra oğlu Kral Mausolos siyasi merkezi Bodrum'a taşıdı. Pers istilası sırasında İonları
Perslere karşı ayaklanmaktan vazgeçirmeye çalıştı. M.Ö. 494 yılında İonlar Perslerle anlaşma yapmak zorunda kalınca Pers
satrabına gönderilen elçiler arasında yer aldı ve satrabı ikna ederek İonia kentlerinin yeniden eski yasal konumlarına
kavuşmasını sağladı. Hekataios'un bilinen iki yapıtından biri olan Genelogiai (Soyağaçları) ya da öteki adıyla Historiai
(Tarihçeler). Öte yandan, Ges Periodos ya da öteki adıyla Periegesis (Dünya Turu) adlı yapıtından günümüze ulaşan parçaların
sayısı 300'ü geçer. Bu yapıt biri Avrupa'yı, öteki Asya'yı (Mısır ve Kuzey Afrika'yla birlikte) kapsayan iki bölüm olarak
yazılmıştır. Hekataios, Eski Yunan tarihçileri için hiçbir zaman çekiciliğini kaybetmeyen coğrafya ve etnografya alanlarında
genellikle öncü olarak kabul edilir. M.Ö. V. yüzyılda yaşamış tarihçi Herodotos, Hekataios'un yapıtını geniş
6
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TEM Otoyolu Dudullu Mevkii İstanbul istikametine seyir halinde olan Nevzat Çolak'ın kullandığı 34 GP 752 plakalı TIR frenlerinin
kilitlenmesi nedeniyle orta şeritte durmak zorunda kaldı. Bir süre sonra da duran TIR'a önce arkadan gelen Ayhan Cingöz'ün
kullandığı 34 UA 0685 plakalı kamyon çarptı, daha sonra da Murat Yazgan'ın kullandığı kamyonet kamyona çarptı. Son olarak
da Sabri Kılıç'ın kullandığı otomobil duran araçlara çarptı.
Pazar günü Türkiye'ye girerken pasaportuyla ilgili bir sorun gerekçe gösterilerek gözaltına alınan İranlı insan hakları savunucusu
avukat Muhammed Mustafai, 5 günden bu yana tutulduğu Yabancılar Şube Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nden serbest
bırakıldı.
İNTERNET Andıcı soruşturması kapsamında Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından ifadeye çağrılan aralarında 1'inci Ordu
Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın da bulunduğu 19 kişiye verilen süre bugün doldu. Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla
ifadeye çağrılan 19 kişiden bir kısmının 10 ile 20 gün arasında değişen sağlık rapor gönderdikleri öğrenildi.
“Balyoz Planı” davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan sanıklardan bazılarının reddi hakim talebinin İstanbul 11.
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesine yapılan itirazları inceleyen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazları reddetti.
Başbakan Erdoğan, Eskişehir'de referandum mitinginde konuşuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
- CHP'nin bu ülkeye diktiği tek bir ağaç yok,
- Bunlar yemek kitabı ile anayasa kitabını karıştırıyor,
-Dersim'i, Tunceli'yi uçaklar bombalarken CHP nerdeydi?
- 40 yıl sonra Adnan Menderes'i nihayet hatırlayan CHP genel Başkanı, 27 Mayıs'ta darbecilere söyledikleri “emrinizdeyim”
hitabını hatırlayabilecek mi? 27 Mayıs darbesinin aleyhinde olanlar için hapis cezasını öngören kanun teklifinin altında İnönü'nün
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imzası var.
- ''Darbeler hep CHP'nin iktidar olmaması için yapıldı'' diyor. Peki 27 Mayıs'tan sonra CHP nöbetçi hükümet değil miydi? Peki ''27
Nisan bildirisinin her satırının altına imza atarım'' diyen CHP değil miydi? Çetelere sahip çıkan bunlar değil mi? Silivri'deki süreci
takip eden, Ergenekon'un avukatlığını yapan bunlar değil mi?
- Karikatür dergilerinden medet uman muhalefet karikatür muhalefettir,
- Muhalefetin kafası karışık. Aslında 'evet' diyecekler ama itiraf edemiyorlar. Gittiği her yerde hükümete çamur atmakla meşgul.
Eskişehir'e gelip de Nasrettin Hoca'yı anmamak olmaz. Hoca bir okka ciğer almış hanımına emanet etmiş. Hanım pişirip
komşularla yemiş, Hoca gelip sorunca da suçu kediye atmış. Hoca kediyi tartmış. Hoca sormuş: Hanım kedi buysa ciğer nerede
ciğer buysa kedi nerede.
- Eğer yolsuzluk varsa bu hızlı tren ne, 4 bin 35 konut ne, 149 bin derslik ne, 12 bin kilometre double yol ne...
- Göreve geldiğimizde iktidarda MHP-DSP-ANAP vardı. İflasa gidiyorlardı. Gittiler IMF'in kapısına kapandılar. 30 milyar dolar
borç aldılar. 23.5 milyar dolarla bize devrettiler. IMF'e biz borçlarını ödedik. Şu anda 7 milyar dolar borcumuz var. Nereden
nereye. Göreve geldiğimizde Merkez Bankası'nın kasasında 26.5 milyar dolar vardı. Şimdi 75 milyar dolar var. Yolsuzluk buysa
75 milyar dolara nasıl çıktı. İşte 12 Eylül'de evet oylarınızla bunları sandığa gömeceksiniz.
- Biz geldiğimizde 100 liranın 74 lirası borçlu şimdi 45 lirası. Bu Avrupa'da almış başını gidiyor ama bizde farklı. Devlet 100
liraya 63 lira faiz ödüyordu şimdi 7-8 lira. Nereden nereye geldik. Kedi nerede ciğer nerede. Enflasyon geldiğimizde yüzde 30'du
şimdi 7.6. İşte bunları anlatacaksınız. Kapı kapı anlacacağız ki 12 Eylül'de Türkiye yeniden doğsun.
- İlk defa Türkiye kendi milli piyade tüfeğini tasarladı. Artık Mehmetçik kendi ürettiği silahı taşıyacak. Ülkemiz ilk defa tank
üretimine başladı. Tamamen kendi imalatımız olan ANKA adını verdiğimiz insansız hava aracının prototip üretimine başladık. İlk
milli gemimizi denize indirdik. İlk milli helikopterimizin üretimine başladık. Bunların da test uçuşlarını bu yıl yapıyoruz. İstibarat
uydumuzun çalışmaları devam ediyor. 2012'de uzaya fırlatıyoruz. Bunlar geçmişte neden yoktu. Çünkü yolsuzluk vardı, ufku
hayali olmayan hükümetlerin elinde Türkiye enerji kaybetti.
- Bu anayasa değişikliği bir AK Parti projesi değil bir millet projesidir. Kim hangi partiye oy vermiş olursa olsun 12 Eylül'de
partilere değil kendimize geleceğimize oy vereceğiz. Bu halk oylamasında hükümete ya da muhalefete oy vermeyeceksiniz.
Demokrasi standartlarının yükselmesine oy vereceksiniz.
- Birileri çıkıyor tümden değiştirin diyor. Bu değişiklikler yetersiz diyor. 12 Eylül bir eşiktir. Bununla kapıyı açıyoruz. Kapıyı
açtığımız andan itibaren o yeterli olan anayasanın değişmesine sıra geliyor.
- 13 Eylül sabahından itibaren Türkiye'nin büyümesi kalkınması ivme kazanacak. Belki ideali hazırlamıyoruz ama ideal olanın
önündeki engelleri kaldırıyoruz.
- Adalet mülkün temelidir diyoruz. Ancak adalet sisteminde ülkemizde ciddi sorunlar yaşandığını siz de biliyorsunuz. Bu konuda
fiziki sorunları çözdük sıra sitemdeki sorunlara geldi. Biz Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurumu'nun tarafsızlığını güçlendiriyoruz.
Anadolunun değişik yerlerindeki hakim ve savcılar HSYK'da temsil edilmiyor. Bu değişikliklerle herkes temsil edecek. Anayasa
mahkemesi bağımsız bir yapıya kavuşuyor. Artık Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçiyoruz.
İstanbul en sıcak günlerinden birini yaşadı. Yüzde 70'leri bulan nem yüzünden sıcaklık zaman zaman 52 derece olarak
hissedildi. Adalar'da ise sıcaktan kavrulan ve kendilerini denize atarak serinlemek isteyenlere kötü haber geldi. Büyükada,
Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da 11 ayrı plaj ve su sporları kulüpleri önünde, denizde yüksek oranda koli basili bulunduğu
belirlendiği belirtilerek, denize girilmesinin engellenmesi istendi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde silahlı kuvvetler görevini bırakıp sivil
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halkı yönetmeye kalkmaz. Kalkarsa 'görevine bak' derler. Türkiye'de de artık bu oluyor, bundan sonra da bu olacak” dedi.
CHP eski lideri Deniz Baykal, CNN Türk'te katlıdığı programda Yüksek Askeri Şüra'da yapılan atamaları değerlendiriyor.
- Askeri şuradan bir gün önce birden bire böyle bir konunun ortaya atılmasında iyi niyet aramak mümkün değildir.
- Hükümet hiçbir dönemde görülmeyecek şekilde medyayı tutsak etti.
- Hükümetin elide kalan tek unsur yargıdır.
- Ergenekon adı verilen bir suç örgütünün varlığı kanıtlandı mı? Genelkurmay'a soruluyor, Genelkurmay benim bilgim yok diyor.
Aynı soru emniyete ve MİT'e soruluyor onlar da benim haberim yok diyor. MİT, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet'in teşhis edemediği
suç örgütü nedeniyle yüzlerce insan yargılanıyor. Ancak Ergenekon'u bulan yok.
- Telefon dinlemeleri. Garip sorgulama yöntemleri, dalga dalga iddianameler geliyor.
- Telefon dinlemeleri, insanların özel hayatını müdahaleler Türkiye'nin nereye yönlendiğini ortaya koyuyor.
Türkiye bir sivil darbe yönetimine doğru gidiyor diye herkes kaygılıdır. Evet bu doğrudur. Bu YAŞ sivil darbenin askeri ayağıdır.
- Bütün adımlar başarıyla bu noktaya kadar atılmıştır. En son aşamada bulunuyoruz.
- Cumhurbaşkanı'nı kim seçiyor. Partiler seçiyor. Cumhurbaşkanı politize bir seçimle gelecek. Siyasi gerginlik ve çatışma ürünü
olacak. Gecen sefer bu anlayışın öncüsü olarak AKP'nin iki temel isminden birisi Başbakan olarak diğeri de Cumhurbaşkanı
olarak görev yapıyor.
- Geçmişte de siyasiler Cumhurbaşkanı olmuştur ancak böyle bir şey oldu. Özal, Demirel partiler üstüydü.
- Bugün Cumhurbaşkanı AKP'nin üstüne çıkmayı başaramamıştır. Son anayasa örneğine bakın. Biz ne dedik “Tartışmalı 2
madde var. Bu maddeleri ayırın. Gerisini biz de destekleyelim. Sadece 2 madde hakkında Türkiye tartışsın” Hayır benim derdim
onları çıkartmak değil onları kullanmak. O iki maddeye kamofle etmek için diğer maddeleri kullanacağım dediler.
- Cumhurbaşkanı'nda rica ettim. “İki maddeye ayırın. 24 maddeyi oylayalım” dedim. Ancak Cumhurbaşkanı bunu bile
söyleyemedi. Bir başkası olsa bunu yapardı. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bunu yapması mümkün değil. Kendisini oraya getir
- Türk Silahlı Kuvvetleri teröre karşı en önemli mücadelerinden birini veriyor. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri
komutanı belli değil. KKK'na atan insan ben isteme diyor.
- Silahlı Kuvvetler'in gücü hiyerarşik bütünlüğünden kaynaklanmakta tadır. Ancak bu gücü bozulmaktadır. Hiyerarşik düzen
bozulmuştur. İnsanlar yarın başlarına gelebilecekler hakkında belki belgeler toplamaya başlamışlardır. Önlem almaya
başlamıştır.
- Silahlı Kuvvetler hızla reaksiyon verebilmeli, neyin ne olduğunu anında bulabilmelidir.
- İddialara bazı TSK'lılar destek veriyor.
- Bir şey gerçektir. TSK iktidardan güç alan bir saldırının muhatabıdır. Buna karşı da gerekli tavır sergilenememiştir.
- Hala açıklanamamış Dolmabahçe görüşmesinden bir çok konuya kadar konu vardır.
- Dörtyol'da 4 polisin şehit edilmesi olayında, güvenlik güçlerinin belli bir siyasi amaç için böyle bir şeyi göze alacağına
inanamam.
- Terör konusunda iktidarın güven vermemektedir. Terörle iç içe geçmiş laubali ilişkiler geliştirmiştir.
- Terör karşısında gösterilmesi gereken kararlı ve güvenli tavır Türkiye'de gösterilememiştir.
- Bugün çift bayrak talebine gelinmiştir. Bu da iktidardan kaynaklanmaktadır. İktidarın açılım politikası, durumu buraya
getirmiştir.
- Bu ayrışma söylemi Türkiye'nin geri kalan kesiminde toplumsal gerilimi de beraberinde getirilmiştir.
- Ülkeyi yönetenler sorumluluklarını yerine getiremediği için Türkiye'nin her alanda çok büyük yanlışlıklara sürüklendiği
görünüyor.
- Bundan sonra bu süreci yönetecek olan millettir. Türkiye'yi toparlama, kaynaştırma görevi artık millettedir.
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- Bakın Deniz Feneri unutuldu. Medyanın yıldırılması da bu konuda etkili oluyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonla görüştü.
Mahkeme, Balyoz davasında 101 sanığın yakalanması kararına itiraz taleplerini oy çokluğu ile kabul etti. "Balyoz Planı" davası
kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 101 sanık avukatının kararın geri alınması yönündeki talepleri İstanbul 10. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme heyeti, başvuruların itiraz olarak değerlendirilmesi için üst mahkeme olan
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. İtirazları değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararına yapılan
itirazların kabul edilmesine karar verdi.
7

Ağustos

2010

Rize'de İkizdere'yi kurutan HES projesi bugün kısa süreliğine “PES”e
dönüştü. Karışık gelebilir. Açıklayalım: HES, hidroelektrik santrali demek.
PES? Basit! Bildiğimiz “pes doğrusu” demek. Biraz daha açıklayalım. HES
inşaatı için ünlü İkizdere kurutulmuştu. Fakat bugün Ankara'dan beş
bakan toplantı için yöreye gelince HES'ciler kuruyan İkizdere'ye
“Göstermelik” su verdiler. Böylelikle kuruyan İkizdere aniden akan
İkizdere'ye dönüştü. Rizeliler, bu göz boyamaya “PES” dedi. Bir pankartla
karşılık verdi: Bakanlar geldi kapaklar açıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 6 Ağustos cuma günü aşırı
sıcakların etkisiyle klima kullanımı ve sanayi tüketimi ile 700 milyon
kilovat- saatlik tüketime ulaşıldığını bu rakamın Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde ‘enerji kullanım rekoru' olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, kız ve erkek çocuklarının ayrı okullarda okuma önerisine prensipte ‘evet' dedi ve ekledi:
Türkan Saylan da bunu öneriyordu o zaman tepki gösterilmiyordu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kız ve erkeklerin ayrı okullarda
okuduğunu belirten Bakan Çubukçu, “Bu meseleyi çağdaşlık, çağ dışılık, harem- selamlık olarak değerlendirmek her şeyden
önce eğitim planlaması açısından bilimsel değil. Geçtiğimiz hafta yaşanan sellerde 1,600 kişinin öldüğü, 12 milyon kişinin
etkilendiği Pakistan'da ordu helikopterlerle halka gıda dağıtmaya başladı. Yerel halktan bazı kişiler helikopterlere tutunarak
kaçabilmek için canlarını tehlikeye attı. Ülkede yeni yağışlar bekleniyor. Ben buna prensipte karşı olmadığımı açıkça ifade etmek
istiyorum” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yapılan okullarda engelliler için asansör bulunacağını bildirdi. 
TUNCELİ'de bir grup PKK'lı terörist yol kesip, jandarma karakoluna ekmek taşıyan kamyoneti yaktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Konya'nın Ereğli İlçesi'nde halka hitap etti. Bahçeli, “Sayın Başbakan, Anayasa değişikliği ile
ilgili düşüncelerini açıklarken, ayrımcılık üslubünü terk etmiyor. Şimdi kalkmış, darbeciler, demokratlar ayrımı yapıyor. Güya
‘hayır' oyu vereler darbeciler oluyor. ‘Evet' oyu verenler demokrat oluyor. Bu ne kadar sakat bir mantık”dedi.
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti'den istifa eden Murat Başesgioğlu'na memleketi Kastamonu'ya
hizmet etmesini önerdi.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında 5 çocuk ve bir
bebeğin de bulunduğu 54 kişi yaralandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün referandum mitingi için Isparta'ya geldi. Başbakan, miting alanında yaptığı konuşmada
kendisine 'Recep Bey' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Memur Kemal Efendi' diye seslendi. Başbakan, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştirdi ve şu zor soruyu sordu: Kim kiminle işbirliği yaptı da kaset skandalı ortaya çıktı.
Skandaldan sonra kim genel başkan oldu. Başbakan Erdoğan, Ispartalılara seslendi:
-Bizim ulaştığımız seviyeye onların hayalleri bile erişemez
-Biz koltuk derdinde değiliz. Milletimiz kazansın bu bize yeter diyoruz
-Hastanelerde benim vatandaşım ser sefil olmasın, insanca muamele görsün, ‘Allah razı olsun' desin bu bize yeter.
-Etnik ve bölgesel ayrımcılık yapmadık
-Bizim kitabınızda kafatasçılık ve ırkçılık yok
-Bir takım şer odaklar bizim kardeşliğimizi bozacaklarını zannediyorlar. Bu topraklarda fitne tohumu yeşermez
-73 milyonla birlikte benim Ispartalı kardeşlerim oynanan oyunu iyi analiz etsin
-Yakın tarihe bir bakın. Ne zaman Türkiye ekonomisi şaha kalktıysa, o zaman kirli tezgahlar piyasaya çıktı
-Kirli oyunlar yeniden devreye sokulmak isteniyor
-Kimin eli kimin cebinde görüyorsunuz dğeil mi?
-Milliyetçi olanı da olmayanını da iyi tanıyalım
-Bunlar tesadüf değil
-12 Eylül'deki anayasa değişikliğine CHP, MHP, BDP karşı
-Bunlar aslında hiçbir araya gelmezlerdi
-Bunlar ruh üçüzü oldu. Yanlarına da YARSAV da katıldı
-‘Hayır' oyu vermekte ittifak ediyorlar
-Biz bu anayasa değişikliği ile ‘her şey tamam' demiyoruz. Daha yapacak çok şey var
-Bu değişiklikle daha mükemmel bir anayasanın kapısını açıyoruz
-Son günlerde meydanlarda sürekli konuşuyor
-Şu ana kadar anayasa değişikliği konusuna giremedi. Herhalde hala vakti olmadı. Neden hayır diyeceğini hala açıklayamadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan kimse sana kefen giydiremez. Sana birisi kefen giydirirse gel kardeşini
bul. Önce mücadeleyi ben vereceğim. Kul hakkı yediysen hesabını soracağım” dedi. Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta Başbakan Erdoğan'ın
'Memur Kemal Efendi' söylemine yanıt verdi: Ben memur Kemalim, işçi Kemalim, emekli Kemalim, bunları bana herkes
söyleyebilir. Ama hiç kimse bana kalpazan Kemal demedi, değil mi?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'nın 30 Ekim 2002 tarihinde Yozgat'ta yaptığı konuşmada “Türkiye'nin ciddi sıkıntıları olduğunu,
bunların başında iş ve aş geldiğini, vatandaşların kendilerine oy vermesi halinde iş ve aş sağlayacağını” söylediğini ileri süren
Kılıçdaroğlu, ancak bu vaatleri yerine getirmediklerini öne sürdü. Başbakan Erdoğan'ın sözlerinin üzerinden 8 sene geçtiğini
hatırlatan, “İşiniz ve aşınız var mı?” diye sorduğu vatandaşlardan “Hayır” yanıtını alması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
“Kim yalan söyledi o zaman? Bu milleti kim kandırdı. Recep Bey şunu söylüyor, 'Efendim diyor, milletin halinden anlamak için
damdan düşeni getirin...' Sen damdan düştün, ama havuzlu villaya düştün. Millet yere çakıldı. Milletin sırtından besleneceksin,
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köşeyi döneceksin, yolsuzluk yapacaksın, yolsuzluk yapanın sırtını sıvazlayacaksın, kendine Üsküdar'da etrafı çift duvarlarla
örülü villalar yapacaksın, havuzun olacak, yanınında helikopter pistin olacak, sonra geleceksin ve diyeceksin ki fakir, fukara,
garip, guraba Allah, peygamber... Güzel hepsinin başımızın üzerinde yeri var da sen köşeyi dönünce han, hamam sahibi
olmuşsun. Nasıl din, iman bu? Nasıl fakir, fukaralık bu?” Başbakan Erdoğan'ın Aydın'da yaptığı konuşmada, “Biz kefenimizi
giydik de yola çıktık” dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Recep Bey, Aydın'da başlamış konuşmaya 'Biz
kefenimizi giydik, biz Menderes gibiyiz. Verilmeyecek hesabımız yoktur' diye. Şunu söylüyorum, Bozok Ovası'ndan söylüyorum,
Yozgat'tan söylüyorum. Sayın Başbakan, kimse sana kefen giydiremez. Sana birisi kefen giydirirse, gel kardeşini bul. Önce
mücadeleyi ben vereceğim. Ama sana bir şey söyleyeyim, kul hakkı yediysen hesabını soracağım. O hesap soracakların başında
da bu kardeşin gelecek. Başbakan diyor ki 'Yüce Divan'dan bahsediyorlar' diyor. Bir de 'demokrat olduklarını' söylüyorlar diyor.
Ya kulakları duymuyor, ya da ne söylediğini bilmiyor. Gerçekten anlamak mümkün değil. Bu iktidar döneminde bir Başbakan ve
7 tane eski Bakan Yüce Divan'a gönderildi mi? Bunlardan birisi de Mesut Yılmaz değil miydi? O zaman demokrat değil miydi bu
adam? Ben Recep Bey'in derdini biliyorum. Recep Bey, irticalen konuşamaz. Böyle bir kabiliyeti yok. Onun sağında ve solunda
iki tane cam var. Onlardan metin geçer, o da konuşur, yani camdan konuşur. Bizim gibi yüreğinden değil, candan değil, candan
konuşamaz o. Başbakanlık yapıyorsan, çık milletin önüne, kağıda, cama falan bakma, içinden ne geliyorsa öyle söyle. Öyle
konuş, yiğitçe konuş. Cama bakacaksın, eline bir metin sıkıştıracaklar, bu metinden konuşacaksın, ne söylediğini
bilmeyeceksin.”
8

Ağustos

2010

MARDİN'in Nusaybin İlçesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayını uzaktan kumandayla patlatmaları sonucu 2
uzman çavuş ile 1 er şehit oldu.
HAKKARİ'de geçen perşembe günü güvenlik güçleri ile Helil Vadisi'nde girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen 2'si kadın 4 PKK'lının
cenazesi, Tekser Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verilmesinden sonra bazı gruplar ara sokaklarda polisle
çatıştı. Polisler taşla saldıran, ateş yakıp yollara barikat kuran göstericilere gaz bombası ve basınçlı su ile müdahale etti.
TUNCELİ ile Ovacık İlçesi arasındaki karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Dedeağaç Köyü yakınlarında askeri aracın
geçişi sırasında yol kenarına döşenen bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlama sonucu zırhlı askeri araçta hasar
meydana gelirken, şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.
TEM otoyolu Ümraniye Ankara yol kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kiyi öldü. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu
6 kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan atama belirsizliği sona erdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanlığı'na
getirildiği duyurulan Org. Erdal Ceylanoğlu atandı.
MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu Ordulu Uzman Çavuş Zeki İnan, Karslı
Uzman Çavuş Tuncer Özdemir ve Kahramanmaraş'lı Uzman Çavuş Hacı Ahmet Efil'in evlerine ateş düştü.
Başbakan Erdoğan, partisinin Afyon'da düzenlediği referandum mitinginde konuştu. İşte konuşmasının satırbaşları:
-Aklın varsa kendine kullan. Bunlara bunu demek lazım. Bunlar halkımıza milletimize bidon kafalı diyenler. Bunlar milletimize
göbeğini kaşıyan diyenler. İşte 12 Eylül'de aynı zamanda bunların hesabını soracağız. Eski genel başkanları çok meşguldü,
geldi ama oy kabinine girip hayır diyemedi. Şimdi dolaşıyor fakat Anayasa'yı anlatmıyor. Değişikliği anlatmıyor. Bakıyorsunuz

1067

Malatya'ya gidiyor. Bu anayasada diyor kayısıyla ilgili bir şey var mı? Giresun'a gidiyor bu anayasada fındıkla ilgili bir şey var mı
diyor.
-Burada da sucukla ilgili kaymakla ilgili bir şey var mı diye sorabilir. Bunlar anayasa kitapçığıyla yemek kitapçığıyla birbirine
karıştırdılar.
-Aynaya bak aynaya. Birazda ağzından çıkanları kulağın duysun. Mesleğinizi gelip de AK Parti'nin genel başkanında aramayın. O
meslek size ait. Benim memur kardeşlerimi de rencide etme. Memur olduğun dönemde SSK hep zarar etti. Ne yaptın sen
orada? Kimleri oraya doldurdun? İhale yolsuzlukları ne oldu? Sen onların hesabını ver. Ama tabi siz rahatsınız bu tür şeylerin
cevabını vermeniz rahat. Neden? Çünkü şu anda yargı reformuyla ilgili niye rahatsız bunlar? Çünkü CHP'nin SHP'nin iktidar
olduğu dönemlerde, sadece kendi iktidarları dönemde yargıya doldurdukları insan sayısı 3 binin üzerinde.
-Biz eleman alacağız dedik, Danıştay kamera koyacaksınız dedi. Dünyanın neresinde görülmüş bu? Ama bunlar kameralı odalara
alışmışlar. Bunlar gizli kameraları iyi bilirler. Bay Kemal hani sen aday olmayacaktın? Eski genel başkanını gittin ziyaret ettin,
aday değilim dedin. Ertesi gün aday oluverdin, bunun dürüstlük neresinde? Gelip de bana dürüstlük dersi verme.
-Çok çirkin iftiralar atıyorlar. AK Parti kendi yargısını oluşturuyormuş. Bunlar değişiklik metnini okuma zahmetine dahi
katlanmamışlar. Hangi madde yargıyı AK Parti'nin yedeğine alıyor. CHP'nin Genel başkanı ölçüyü yitirdi. Bizim dinimizi de
imanımızı da ölçecek kalibrede değildir. CHP biliyorsunuz bir çarşaf açılımı başlatmıştı. Sahi ne oldu o iş? Çarşafı satamadılar,
müşteri bulamadılar, çarşafa dolandılar.
-Başörtü sorununu ben hallederim dedi. Sayın kılıçdaroğlu kendine gel kendine, bu milleti enayi mi zannettin? Parlamentoda
üniversiteye giden yavrularımızın, eğitim özgürlüğü noktasında 411 oy çıktı. Bu oylar AK Parti MHP grubunun ortak oylarıydı.
Parlamentodan çıktı bu. Anayasa Mahkemesi'ne CHP ve DSP'nin destekleriyle götürmediniz mi? Şimdi CHP hangi yüzle bunu
ben hallederim diyor. Yapılanlar ortada, engellemeler ortada. İşte biz bunun için huzurunuzdayız.
9

Ağustos

2010

Orgeneral Hasan Iğsız'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasına Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın karşı çıkması
nedeniyle bir haftadır yaşanan kriz dün nihayet çözüldü. Ancak TSK'nın teamülleri altüst oldu. Örneğin, 2007'de korgeneral olan
Aslan Güner, KKTC'den dönüşünde Cumhurbaşkanı'nı karşıladığında eşi Hayrünnisa Hanımın elini sıkmamış, protokol sırasından
çıkmıştı. İddiaya göre, bu hareketi son YAŞ toplantısında 1. Ordu Komutanı olmasını engelledi. Yerine kendisinden daha
kıdemsiz olan Org. Kıvrıkoğlu atandı. Teamülleri yıkan tek atama bununla da kalmadı.
İzmir ve Manisa illerini kapsayan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirmesi için düzenlenen ihaleyi 1 milyar 920 milyon dolar
ile İş-Kaya İnşaat ve MMEKA ortaklığı kazandı. Yusuf Kaya, Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Kazancı'nın ortak olduğu
şirket sabah yapılan Boğaziçi Elektrik Dağıtım ihalesini de 2 milyar 990 milyon dolarla kazanmıştı. Böylece İş-Kaya ve MMEKA
ortaklığı, bir gün içinde yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ihale almış oldu.
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir madenci öldü.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek başkanlığında yapılan “Güvenlik Toplantısı” sona erdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkede açlık yolsuzluk var ama Recep Beylerin düzeni alın teri üzerine kurulmamıştır.
Kapkaç üzerine, yolsuzluk üzerine kurulmuştur” dedi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, CHP'lilerin, kendi partilerini ülkenin kurucusu olarak gördüklerini belirterek,
“Atatürk şu anda hayatta olsa var ya, ‘Ben 73 milyonu muassır medeniyete ulaştırmak isteyen partinin genel başkanı olmak
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isterim' derdi ve başarımızdan dolayı hem tebrik eder, hem de görev almak istese Ak Parti'nin genel başkanlığına belki kendini
layık görürdü” iddiasında bulundu. Derleyenin notu: Ha…
10

Ağustos

2010

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Basın Kulisi adlı programda CHP lideri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun havuzlu villası olup olmadığını sordu.
Şırnak'ın İdil ile Mardin'in Midyat ilçeleri arasından geçen BOTAŞ'a ait Kerkük- Yumurtalık petrol hattına PKK'lı teröristler sabotaj
düzenledi. Boru hattındaki şiddetli patlamayla birlikte yoldan geçen iki araç alevler içinde kaldı. Araçlarda bulunan 2 kişi
yanarak can verdi, 1 kişi ise yaralandı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken PKK'nın olay üzerine bölgeye gelecek
askerlere yönelik 2 mayını da tuzakladığı anlaşıldı.
Balyoz soruşturması kapsamında ismi geçen ve terfi edemeyen Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Türker Ertürk istifa etti.
Konya Karaman yolunun 21.'nci kilometresinde uygulama yapan bölge trafik ekiplerine dur ihtarına uymayan otomobilden
açılan ateş sonucu 1 polis memuru şehit oldu.
MARDİN'de PKK'lı teröristler Selen Kışlası'na taciz ateşi açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede geniş çaplı
operasyon başlatıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ülkemizin güvenliğini, birliğini ve bütünlüğünü hedef alan husumet cephesinin, hayata
geçirmeye çalıştığı alçak senaryolar karşısında yüreğinde vatan, bayrak, millet sevgisi olan hiç kimsenin daha fazla hareketsiz
kalması artık beklenmemelidir” dedi. Son dönemde etnik tahriklerin yeni boyutlar kazanarak ağırlaştığını ve Türkiye'ye karşı
ortak bir husumet cephesi oluşturulması niyetlerinin su üstüne çıktığını savunan Bahçeli, şöyle devam etti:
“Etnik bölücülüğü, siyasi bir sorun olarak tanımlayarak zemin kazanmasını amaçlayan stratejinin hayata geçirilmesi için
Türkiye'de siyasi ve toplumsal altyapının hazırlanması niyetleri özellikle anayasa değişiklikleri sürecinde daha da belirgin hale
gelmiştir. Türkiye üzerinde oynanmak istenen bu oyunun nihai hedefi, tek millet-tek devlet esasına dayanan Türkiye
Cumhuriyeti'nin yeniden tanımlanması ve çok kimlikli, çok milletli ayrışmış bir toplum ve parçalı bir devlet yapısının kabul
ettirilmesidir. Bu niyetlere ulaşmak için içten ve dıştan derin bir işbirliği başlatılmış, değerlerimiz sistematik kampanyalarla
sorgulanır hale getirilmiş, demokratikleşme ve tarihle yüzleşme maskesiyle parçalanma modelleri her seviye ve zeminde açıkça
tartışılmaya başlanmıştır.
Etnik ayrışmanın 'demokratik hak ve meşru kimlik talebi' olarak kışkırtıldığı bu süreçte, terörle ve bölücülükle mücadele
sorgulanmak istenmektedir. Adına açılım denen bölünme projeleri, 'toplumsal ilerleme ve çağdaşlaşmanın yol haritası' olarak
savunulmaktadır. Keskin bir viraja doğru giden bu çok tehlikeli yolda, Türk milletinin kendini savunma refleksleri yok edilmek
istenmekte, terörle ve bölücülükle mücadele azmi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
Türk milletine dayatılan bu tablo, Türkiye'nin kaderi üzerinde kumar oynanmakta olunduğunu, ucuz ve şahsi hesapların
dürtüsüyle tam bir akıl, fikir, idrak, izan ve ahlak travması yaşandığını göstermektedir. Türkiye'nin karşısına çıkan bu tehdit
dünden bugüne oluşmamış, teslimiyet şartları planlı bir şekilde olgunlaştırılarak başta hükümet olmak üzere bütün işbirlikçi
aktörlerin çabalarıyla adım adım geliştirilmiştir.”
Başkent'te Ramazan, öğretmenlerin çadır eylemiyle başlayacak. Eş ve çocuklarına kavuşamayan öğretmenler Ramazan ayının
ilk gününde Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak. Önce basın açıklaması yapılacak ardından ‘çadır' açılacak. Öğretmen
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12 Eylül'e kadar da çadırda yaşayacak.
ERGENEKON savcısı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü İnternet Andıcı soruşturmasında emekli yarbay Recai Alkan, Deniz Yarbay
Altunay Şahin, Deniz Binbaşı Cem Şimşek ve Genelkurmay Başkanlığı'nda çalışan sivil memur Mehmet Bülent Sarıkahya savcılık
sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan aralarında 30 Ağustos'ta görevi sona erecek
olan 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın da bulunduğu 15 kişinin ise önümüzdeki günlerde ifadeye gelmesi
bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'a 'emekli' yanıtı verdi. Kılıçdaroğlu, ''Diyor ki 'Ben işçi emeklisiyim.
Ben senin Emekli Sandığı emeklisi olduğunu ispat edersem istida eder misin?'' diye sordu ve Erdoğan'ın emekli sandığı
numarasını verdi.
Başbakan Erdoğan, memleketi Rize'de partisinin mitinginde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik sert
sözler söyledi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
-Ana muhalefet partisinin lideri çıkıp diyor ki bizi Yüce Divan'a götürecekmiş bende diyorum ki Bay Kemal abdestinden şüphesi
olanın namazından şüphesi olur. Bizim şüphemiz yok. Ben belediye başkanlığını CHP'li belediyeden devraldım. 2.5 milyar borçla
devraldım, 1.3 milyar dolar borçla devrettim. Çöp dağlarıyla devraldım, tertemiz bıraktım. Maskeyle dolaşılan bir İstanbul vardı,
tertemiz havayla dolu bir İstanbul bıraktım.
Haliç kokudan geçilmiyordu, tertemiz hale getirdik. Şu anda yüzülen bir Haliç var. Haliç'in kıyılarında artık dünyaca meşhur
kongre merkezini inşa ettik. Sen hangi yüzle kalkıyorsun da bizi yolsuzlukla nitelendiriyorsun?
Benim ilk daha partimi kurduğumda partili belediyelerimin parasının tamamını kesiyorlardı. Şimdi biz bunu yapmıyoruz. Diyoruz
ki azami yüzde 40 kesinti yapacaksınız. Böyle bir idare bugüne kadar Türkiye görmedi.
-CHP 27 Mayıs'a çanak tutmadı mı? Çünkü ben CHP'nin yönetimiyle CHP'ye gönül veren oy veren kardeşlerimi ayırıyorum.
MHP'nin yönetimiyle oy veren kardeşlerimi ayırıyorum.
Geleceğimizi oyluyoruz, kendimizi oyluyoruz. Bu CHP 27 Mayıs'ı alkışlamadı mı? 27 Mayısçılara emrinizdeyim demedi mi?
CHP'nin bizi Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdidini anlıyoruz da MHP'ye ne oluyor? Genel başkanına ne oluyor? MHP Genel
başkanı yönetimi neden CHP'nin ağzıyla konuşuyor? Bunlar ne yazık ki MHP'yi CHP'nin yedeğine
-411 oyla bir oylama yaptık. Genç kızlarımızın üniversiteye eğitim özgürlüğü olarak başörtüsüyle rahatlıkla gitmesini sağlayacak
bir karardı. AK Parti ve MHP dayanışma içinde bunu geçirdik. Şimdi CHP'nin genel başkanı çıkmış, başörtü meselesini ben
hallederim diyor. İnanıyor musunuz?
Ama bunlar her şeyi yapar. Yakında bunlar çok daha ileri gidebilir. Geliyor diyor ki din istismarı yapma. Bana söylüyor bunu.
Bay Kemal, istismar neye denir biliyor musun, inanmadığın halde yaşamadığın halde birilerini aldatmak için bir şeyi yapıyorsan
buna istismar denir. Ama senin normal yaşamın buysa buna istismar demeye senin bir defa kalibren yetmez. Bunu bil. Fakat
istismar dahi olsa senin bu yaşamın içerisinde olmanı ben takdir ederim. Ama senden önce de eski genel başkan, hepiniz
gittiniz, çarşaflı kardeşlerime rozet taktınız. Sonra da o kardeşlerimizi tekme tokat dışarı attınız. Bunları yaptınız. Niye? Çünkü
siz istismarcıydınız.
Senin de imzan yok muydu Bay Kemal? Şimdi kimi aldatıyorsun? Milleti enayi yerine mi koyuyorsunuz?
-Bizim dedelerimizin güzel bir sözü var. 100 sene ilerisini düşüneceksin, bir de gerisini düşüneceksin. Evet geleceğe bakacağız.
Geleceği düşüneceğiz. Ama geçmişle irtibatımızı da kopartmayacağız. Bizim köklerimiz tarihi derinlikleri olan kökler.
Bay Kemal'in, rahmetli babası hayatta olsa, Ergenekon'a avukatlık yapan oğluna ne derdi? O muhterem babası, Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı'na kalpazan diyen oğluna, edebi çiğneyen oğluna, elini diline beline sahip ol demez miydi?
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Sen doğru dur, eğri belasını bulur nasihatini hatırlatmaz mıydı acaba? Yoksa Bay Kemal'in merhum babası, CHP'ye genel
başbakan olmuşsun ama…
-Her yerde benim maaşımı anlatıyor? Senin maaşın ne? Sen memur emeklisisin, ben işçi emeklisiyim. İkimizin de maaşı aynı.
Daha kime neyi anlatıyorsun? Aynı maaşı alıyoruz. Benim başbakan olmam sebebiyle, aldığım para ne biliyor musunuz? 280
lira.
Burada benim bir sıkıntım yok. Niye? Abdestimden şüphem yok ki namazımdan şüphem olsun.
-Bunun kılavuzu karga. Bu yüzden sıkıntısı çok büyük. Memur kelimesini başka yerlere çekiyor. Ben memur işçi bağkurlu bütün
bunlarla gurur duyan bir insanım. En çok memurun devlete alındığı bir dönemi yaşıyoruz. Eğitimde tüm kadronun yüzde 50'sini
eğitime harcadığımızı gösteriyoruz.
Ama sen artık memur değilsin. Sen artık emeklisin. Ama hala kendini memur koltuğunda zannediyorsun. Zaten o koltukta
bulunduğun zamanda da 8-9 yıl SSK'yı iflasa götürdün sen. Zarar zarar zarar. Yolsuzluklar hep o dönemde.
Demek ki sen başarılı bir bürokratta olamamışsın. Bütün ne kadar ideolojine uygun tip varsa onları oraya doldurmakla vakit
geçirmişsin. Şimdi de milletin hizmetkarı olacağına, CHP'nin statükocu zihniyetinin memurusun. Ben o anlamda sana memur
diyorum. Hatta hatta sen parti içinde birilerinin memurusun. Yes/No hikayesini biliyorsunuz. İşte onların memurusun. Memur
kelimesini aşağılama olarak görmesi memur kardeşlerimize saygısızlıktır. Biz her zaman ekip çalışmasına önem verdik. Bugün
Türkiye güçleniyorsa memuruyla işçisiyle emeğiyle gayretidir.
-Kemal bey İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda birisi ona akıl verdi. Yırtık ayakkabı giyip seçim gezilerine çıktı.
Medyaya yırtık ayakkabısı ile poz verdi. Bunlar istismardır. Önemli olan vatandaşa, 'sizi benim seviyeme çıkaracağım' demektir,
yırtık ayakkabı ile poz vermek değil.
Türk Telekom tarafından BTK'nın onayına sunulan yeni tarifeler ile internette hız ve kotalar artıyor. Böylece son 5 yılda dört
katına çıkan ADSL abone sayısı ile dünya sıralamalarına giren Türkiye maksimum hızlar ile de tanışıyor. Toptan olarak tüm
pazara sunulacak yeni paketler ile 50 – 100 Mbps'e kadar hızlar sunmak mümkün olacak.
İzmit- Kandıra yolunda bugün öğlen saatlerinde otmobille karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu 2'i kadın, 2'si
çocuk 4 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
11

Ağustos

2010

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında
başlayan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamalarıyla
alevlenen havuzlu villa polemiği, gözleri Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ndeki Pelitköy
sahiline çevirdi. Kılıçdaroğlu'na ait Pelitköy'deki gayrimenkulün, Melih Gökçek'in
iddia ettiği gibi ‘havuzlu villa' değil, iki katlı ve toplam 110 metrekare alana sahip,
kooperatif ortaklığıyla yaptırılan bir yazlık olduğu ortaya çıktı. Değeri 150-170 bin
TL arasında gösterilen yazlığın özel bir havuzunun bulunmadığı, 6 metre eninde 18
metre uzunluğundaki havuzun 19 yazlığın ortak kullanımında olduğu belirlendi.
Kılıçdaroğlu'nun üç yıl önce üye olduğu kooperatife 40 bin lira peşinatla girdiği, 61
bin lira banka kredisi kullandığı, bunun karşılığında da yazlığın bankaya ipotekli
olduğu öğrenildi.
Ramazanın ilk gününde Oruç Baba Türbesi iftardan saatler önce doldu taştı. Türbeye gelen kalabalık içinde bir grup dikkat çekti.
Üzerlerinde "AK Parti Logoso ve Evet" yazılı tişörtler olan ve AK Parti'nin renklerini taşıyan şapka takan bir grup, beyaz bir
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minibüsle Oruç Baba Türbesi'ne geldi. Minibüsün yanında, Fatih Belediyesi'ne ait bir zabıta aracının bulunması dikkat çekti.
Türbe girişine stand kuran ve üzerlerinde "Evet" yazılı tişört bulunan grup, poşet içinde iftariyelik dağıttı. Dağıtılan iftariyenin
içinde su, yarım pide ve kahvaltılık yiyeceklerin yer aldığı görüldü. Dağıtım yüzünden zaman zaman izdiham yaşandı.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde bulunan askeri birliğe terör örgütü PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Askerlerinde anında
karşılık vermesiyle bölgede çıkan çatışma sürüyor.
Konya'da trafik kontrolu yaparken radar aracında tabancayla vurularak sehit edilen evli ve 2 çocuk babası 15 yıllık polis
memuru 36 yaşındaki Ömer Durmaz'ın katil zanlısı yakalandı.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) Adli ve İdari Yargı 2010 Yaz Kararnamesi
çalışmalarında bir krizin yaşanmadığını ifade ederek, “Atamalarla ilgili kriz yok, kriz haberlerini basın yapıyor” dedi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, hükümetin mali kural uygulamasını erteleme yönündeki kararının kaygı yarattığını
bildirdi. Peş peşe gelen açıklamaların ardından dolar/TL 1.51'in üzerine çıktı.
Şırnak'ın İdil ile Mardin'in Midyat ilçeleri arasından geçen BOTAŞ'a ait Kerkük- Yumurtalık petrol hattına PKK'lı teröristler sabotaj
düzenledi. Boru hattındaki şiddetli patlamayla birlikte yoldan geçen iki araç alevler içinde kaldı. Araçlarda bulunan 2 kişi
yanarak can verdi, 1 kişi ise yaralandı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken PKK'nın olay üzerine bölgeye gelecek
askerlere yönelik 2 mayını da tuzakladığı anlaşıldı.
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 30 bin TL'lik borcu nedeniyle işyerine haciz için icra memurları gelen kuruyemiş dükkanı sahibi
Mehmet Özkaya, üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alev topu halinde yola fırlayan 2 çocuk babası Özkaya, ilk
müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen eşi de fenalık geçirdi.
Marmaris'te sıkıntı yaratan duble yol çalışmaları devam ediyor. Marmaris Gökova karayolunun Gökçe bölümü duble yol
çalışması nedeniyle 3 kez ikişer saat kapatılınca çok sayıda yerli ve yabancı turist uçaklarını kaçırmıştı. Yol çalışmasından haberi
olmayan vatanşlar kalabalığı görünce şoke oluyor Marmaris Karayolları yetkililerinin açıklamasına göre, her çarşamba ve
cumartesi Gökçe bölgesinde patlama çalışması yapılacak. Bu çalışma, yolu yine kilit haline getirecek, uzun kuyruklar oluşacak,
vatandaşlar saatlerce yollarda bekleyecek.
Eyüp Belediyesi, Haliç'teki eski Galata Köprüsü üzerinde 20 bin kişiye iftar yemeği verdi. Köprü üzerine kurulan sahnede
iftardan önce Tasavvuf Müziği sanatçısı Süleyman Erkişi ilahiler söyledi. Sema gösterisinin de yapıldığı program, Kur'an-ı Kerim
okunmasıyla ezan vaktine kadar devam etti.İftar yemeğine katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu,
vatandaşların Ramazan ayını kutladı. Kuzu, 12 Eylülde yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna işaret ederek,
“Referandum, bir parti meselesi olmaktan çıkmıştır, sizin meseleniz olmuştur. Tüm haklarınızı arayacak olan Kamu Hakemliği
Kurumunu kurduk. Belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer kurumlarla olan sorunlarınızı artık bu kurum takip edecek. Sizin sadece
bir dilekçe vermeniz yeterli olacak. Artık, 'Nerede bu devlet, nerede bu millet' demeyeceksiniz. En azından bunun için 12
Eylülde evet” şeklinde konuştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu da yemeğe katılan vatandaşlara seslenerek, “Bu güzel
organizasyona, bu güzel insanlara 'Evet' denir” ifadesini kullandı. Babuşcu, vatandaşların 12 Eylül'deki referandumda “Evet” oyu
kullanmaları halinde 13 Eylül sabahına çifte bayramla uyanacaklarını belirtti.
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İstanbul, Mersin ve Muğla'nın Fethiye İlçesi'nden kan donduran üç vahşet haberi geldi. İstanbul'da bir adam birlikte yaşadığı
kadını elektrikli testere ile parçalara ayırdı. Fethiye'de bir kadın boşanmasına rağmen birlikte yaşadığı eski eşini öldürdükten
sonra parçaladı ve parçaları buzdolabında 4 gün sakladı. Mersin'de ise bir kişi, boşanmak isteyen eşini 10. kattan aşağı atarak
öldürdü.
12

Ağustos

2010

Antalya'nın Demre ilçesinde, 900 yıllık küçük bir şapel olan yapı, yerin 7 metre altından çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi Fen ve
Ed. Fak. Arkeoloji Bölümünün yürüttüğü Myra Andriake kazılarında bulunan 11´inci veya 12´nci yüzyıldan kaldığı tahmin edilen
Bizans Kilisesi´nin tamamı gün ışığına çıkarıldı. Yerin 7 metre altından çıkarılan yapı küçük bir şapel (küçük kilise) özelliği
taşıyor. 10 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olan kilisenin duvarları ise hala sağlamlığını koruyor. Kubbesinin bir
kısmı yıkılmış olan yapının giriş kapısının solunda kabartma haç, sağında ise varlığını günümüze kadar korumuş freskolar (duvar
resimleri) bulunuyor. Kazı çalışmalarını yürüten İ.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Akyürek, "Bu
kilise tamamiyle toprağın altında gömülüydü. Şimdi tamamen gün ışığına çıkarıldı. Doğu tarafında sunak masası hala yerinde
duruyor. Bir tek kubbe kısmı çökmüş" dedi.
Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu, İran ile olası bir savaşta ülkesinin, İsrail'in ve NATO'nun sadık müttefiki olacağını
ancak bu meselenin, diplomasi ve yaptırımlarla çözülmesini umduğunu ifade etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Muğla'da 100 yılın en önemli tarihi eserlerinin define avcıları tarafından bulunması ve
talan edilmesi hakkında büyük suçlamada bulundu. Günay, “Yapılan adli soruşturma safhasından soygunun bilimsel çevrelerden
destek de alınarak yapıldığını anladık. Büyük bir organize hırsızlık vakası, bir yandan bunun da peşindeyiz. Bir yandan da kazı
ve kamulaştırma işlemlerini hızlıca sürdüreceğiz” dedi.
KARAMAN'da trafik polisleri, iftar saatinde Bölge Trafik Müdürlüğü binası önünden geçen araçları durdurup sürücülere binanın
bahçesinde iftar yemeği ikram ediyor. 
Antalya'da turistleri taşıyan tur otobüsü ve minibüsün karıştığı zincirleme kazada, ikisi Romanya uyruklu 3 kişi yaralandı.
YAŞ'ta terfi alamadığı için istifa ettiği iddia edilen Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Türker Ertürk, devir-teslim töreninde
yaptığı konuşmada neden istifa ettiğini anlattı. Istifa konuşmasında 2 yıldır okulda neler yaşadığını komutanlarına ve
öğrencilerine şöyle anlattı:
''Şu anda 31 yıl önce mezun olduğum, karakterimi şekillendiren denizciliği dayanışmayı dostluğu, aklın ve bilmin ne olup ne
olmadığını öğreten bu kutsal yuvadan ayrılmanın hüznünü yaşıyorum. Müsaade ederseniz bu iki yıl içinde ve tüm meslek
yaşamın süresince neler yaşadığımı da ifade etmek istiyorum. Asla kamu malını hor kullanmadım ve kullandırmadım. Onurlu
büyüklerimizden öğrendiğim gibi söylüyorum. Ben de babasız büyüdüğüm için bilirim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemedim
ne benim ne ailemin boğazından haram geçirmedim. Benim için silah arkadaşların için ve öğrencilerim için özellikle son yıl çok
zorlu geçti. Zorluğu neden kaynaklanıyordu kısaca arz etmek istiyorum: “Türk silahlı kuvvetlerine karşı asimetrik psikolojik
harekat icra edilmektedir.” Bu söz benim değil Genelkurmay Başkanımızın sözü ve değerlendirmesidir..
İşte komutanımızın da işaret ettiği bu psikolojik harekatın içinde sizlerinde açık kaynaklardan izlediğiniz gibi deniz kuvvetleri
bunun tam merkezidedir. Niçin silahlı kuvvetlere karşı böyle bir harekat icra edildiği, niçin deniz kuvvetlerinin tam merkezinde
olduğu konusunda bilgi vermeyeceğim. Ama bilin ki bu konuda resmi olarak ta değerlendirmeler yaptım amirlerime gönderdim
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merak eden olursa ilerde bunu anlatabilirim. Takdir edersiniz ki merkezde deniz kuvvetleri olunca, bu kurumun subay
kaynağının eğitim ve öğretim yeri olan Deniz Harp Okulu'nun, 1 no'lu hedef olması kaçınılmazdır. İşte ben, silah arkadaşlarım
ve yüreği vatan sevgisi ile dolu yarının pırıl pırıl bahriye subayları olacak öğrencilerimiz işte bu zorlu ortamda yani bir nolu
hedefte görev yaptık ve ateş altına alındık. Bana, personelime ve öğrencilerime akla, hayale gelmedik yöntem ve karalamalarla
saldırdılar. Bu saldırıların malum basının gazete ve televizyonlarına taşıdılar. Öğrencilerimin bir bölümünü mesnetsiz olarak
ahlaksızlıkla suçladılar, kanıtları var mıydı, kocaman hayır! Neye dayanıyorlardı, şerefsiz ve onursuz insanların başvuru
yöntemine…
1876-1908 dönemi tecrübelerimiz hala taze iken buna ne yazık ki inanan ve işlem yapılmasını isteyen büyüklerimiz de çıktı.
Ayrıca taarruzlarını mektuplarla elektronik postalarla server'ları ABD'de bulunan internet siteleri ile de geliştirdiler.
Bu ahlaksız kesim beni ve kurumumu ne ile suçları biliyor musunuz bu okulda ibadeti yasakladığımızı ve fuhuş yaptırdığımızı!
Peki ben kimim; 3 nesildir denizci ve asker bir ailenin çocuğu baba deniz subayı. Yanlış duymadınız dedesi ise bahriye eri olarak
İstiklal madalyası sahibi. Trabzonlu Ruşen oğlu Şevki Ertürk'ün torunu. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bu ülkenin kuruluş
harcında benim genetik olarak katkım var. Armut dibine düşer. Çok istisnalar dışında hainlik gibi kahramanlıkta kalıtımsaldır. Bu
suçladıkları insanlar ve biz denizciler bütün bayrak direklerinin tepesinde, 7 kat naylona sarılmış kutsal kitabımız Kuran'ı koyan,
her öğüne Allah'ın adıyla başlayan ve Allah'a şükürle bitiren. Tüm kumandalarına besmele ile başlayan insanlardır. Takdir
sizlerin. Amaçları şuydu; ahlak ve din gibi iki hassas konuda yani bel altından, kural dışı olarak kahraman Türk Silahlı
Kuvvetleri'ni ve onun ayrılmaz parçası olan. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Deniz Kuvvetlerinin haklı olarak yüce Türk ulusunun
gönlünde kurduğu güvenilirliği yok etmek ve nihai amaçlara ulaşmaktı. Yine taarruzlarında, 32 ahlaksız öğrenci bulunduğunu
bunları derhal okuldan atmamı istiyorlardı. Peki kanıtları neydi bir hiç imzasız ihbar mektupları. Ve olayları örtbas ettiğimi öne
sürüyorlardı. Gerçi buna inanan büyüklerim de yok değildi. Evet, ben bu öğrencilerime kol kanat gerdim çünkü inanıyorum ki bu
öğrencilerim suçsuzdu. Silahlı kuvvetlerine karşı yapılan stratejik taarruzun birer küçük derhal yok edilmesi gereken ara
hedefleriydiler. Yarının büyükleri ve komutanları olacak bu çocuklara sahip çıkmak kendi geleceğim için ilave alacağım yıldızlar
için hiçbir kanıt olmadan onların harcarsam ki bu benim için çok kolaydı.Veya ruhlarında onanmaz yaralar bırakacak girişimlere
müsaade etseydim gelecek nesiller için ya canavar ruhlu komutanlar. Ya da okuldan atılarak hakkı yenmiş travmalı sivil
vatandaşlar olacaklardı. Ayrıca komutan olarak diğer öğrencilerime de yanlış mesaj verirdim. Bu taarruzlara karşın yılmadım.
Hem olayları değerlendirdim. Gücümün yettiğince bunları üst makamlara yazdım çizdim, beni de sarsmasına rağmen
personelim ve öğrencilerim karşısında dik durarak bunları hissettirmemeye onların moralini, eğitim ve öğretim seviyelerini daha
üst seviyeye çıkarmak için çok gayret sarf ettim. Özel tedbirler almaya çalıştım. Ayrıca yukarda ifade ettiğim genel resim içinde
şahsımın ve okulumun hedef olması nedeniyle, şahsıma-okuluma yönelik karalama ve iftira kampanyasına karşı hukukun
üstünlüğüne, Yüce Türk adaletine olan inancım ve güvenimle avukat tutarak mücadeleye başladım.
Açtığımız bütün davaları kazandık ama ne yazık ki malum medya, bu yargı kararlarına karşın tekziplerimizi yayınlamadı bile,
şimdi bizde tazminat davaları açtık. Peki bu mücadelede yeterince destek alabildim mi? Buna verilecek cevabın hayır'dır.
Bahriye lisanı ile de cevap vermek istiyorum: İhtiyaç duyduğumda deniz top ateş desteği alamadım. Tasmo isteklerime cevap
gelmedi. Benim tarafımdan verilen g/m taarruz isteklerim de yanıtsız kaldı. Hatta karşılıklı müdahaleye yani dost ateşine de
maruz kaldım. Fakat şuna da inanıyorum. Ben, silah arkadaşlarım ve öğrencilerim ne kadar zorluklarla karşılaşmış olursak
olalım, bunlar cumhuriyetimizin kuruluşu öncesi yüce önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaşadıkları
zorluklar karşısında solda sıfır kalırdı. Bu nedenle ülkem için Amiral Türker'de feda olsun. Biraz önce de takdimci subayın ifade
ettiği gibi yüksek tasdikten geçen kararlar görev sürem bir yıl uzatılarak Akdeniz Bölge Komutanlığına atandım.
Deniz Harp Okulu komutanlığı amiral rütbesinde deniz kuvvetlerinde yapılacak en onurlu görev yeridir.
Sevgili öğrencilerim inşallah sizlere de kısmet olur. Bu görevi deniz kuvvetlerinde onursal ve prestij olarak galebe çalabilecek
tek görev yeri vardır o da deniz kuvvetleri komutanlığıdır. Deniz Harp Okulu komutanı terfi senesinde ise mutlaka terfi eder.
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Eğer etmemişse komutanları tarafından başarısız olarak değerlendirilmiştir. Akdeniz Bölge Komutanlığı da çok onurlu bir
görevdir oradan terfi eden nice komutanlarımız var. Fakat benim değerlendirmeme göre bu benim için not yükseltme sınavı
niteliğindedir. Ben ise komutanlarımdan farklı düşünüyorum fakat onların verdiği karara da saygı duyuyorum.
Bu nedenle her zaman onur, gurur ve dürüstlük ilkelerine inanan ben, yeri geldiğinde “bunlar için kişisel çıkarlarınızdan bile
ödün vereceksiniz, hatta canınızdan da…” Diyerek subaylarına ve öğrencilerine nutuk veren ben, şimdi bunun gereğini
yapmalıyım. 39 yıl önce bu beyaz üniformayı giydim henüz 14 yaşındaydım. Neredeyse tüfekten biraz uzun boyum vardı. Deniz
lisesinin ve Deniz Harp Okulu'nun rahleyi tedrisatından geçtim. Ne öğrendiysem burada ve bu okulun mezunu olmam dolayısıyla
açılan kapılar sayesinde öğrendim. Ben eğer bir şey isem bu okul sayesindedir. Beni yetiştiren bana feyiz ve ilham veren tüm
hocalarıma teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal edenleri rahmet ve minnetle anıyorum. Biliyorsunuz denizci ve asker kimliğinin
sembolü olan bu üniformayı giymek zordur. Taşımak daha da zor. Daha da zor olanı var oda gerektiğinde bunu çıkarmasını da
bilmek lazım. Belirttiğim nedenlerle istifa ederek daima onur duyduğum mesleğimden ayrılmaya ve bugün son defa giydiğim
üniformamı çıkarmaya karar verdim! Yazmadıklarımı ve daha söylemek istediklerimi de emeklilik dönemim içinde yazacağım bir
kitapta toplayacağım. Dün akşam düşündüm bunun adı ne olur diye biraz sevgili komutanımız Koramiral Atilla Kıyat'tan
esinlenerek, olsa olsa “tek yıldız” ve “verilmeyen ikinci gol” olur diye düşünüyorum bilmem siz ne dersiniz…
Ben Tuğamiral Türker Ertürk Deniz Harp Okulu'ndaki görevimi Tuğamiral Kemalettin Gür'e teslim ediyorum. Büyük bir sevgi ve
onurla icra ettiğim mesleğime ve siz törenimize katılan tüm silah arkadaşlarıma ve misafirlerimize arz'ı veda ediyorum…''
Atatürk Havalima'nın şehiriçi bağlantısını sağlayan Yeşilköy Havuzlu Kavşak değişiyor. Yeni düzenlemeyle kavşakta meydana
gelen trafik yoğunluğu ortadan kalkacak, İstanbul nefes alacak.
İkinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, “Ben emirlere uymasaydım burada
olmazdım. Siz beni bu iddianameye emirle dahil ettiniz. Ben amirimden aldığım emirleri yerine getirdim. Görev ve
sorumluluğumun bilincindeyim” dedi.
Jandarma Genel Komutanlığında devir teslim töreni yapıldı. İlk defa basına kapalı yapılan devir teslim töreni aslında dün yapıldı
ancak bugün kamuoyuna açıklandı.
ANTALYA'da 7'si tur otobüsü 4'ü otomobil toplam 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü turist 4 kişi yaralandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 100 yıllık arşivinde kimsenin el sürmediği filmleri tabederek internet sitesinde yayınlama
düşüncesi tarihi bir hazineyi gün ışığına çıkardı. Ulu Önder'in 1936'da kaydedilen görüntüsündeki gerçek ses tonu dinleyenleri
şaşırttı. Kayıtların yapım aşamasında olduğu için henüz yayımlanmadığını en kısa sürede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet
sitesinde yayınlanacağı öğrenildi.
“AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı 4. Geleneksel İftarı”, parti genel merkezinde gerçekleştirildi. İftar davetine İsrail
Büyükelçisi Gaby Levy davet edilmedi. Büyükelçi Levy, ''Davet edilmediğim yere gitmem'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elmadağ'da yaptığı miting sırasında bir apartmanın çatısına asılan ve üzerinde
“Kılıçdaroğlu bize de halk tipi havuzlu villa yaptırsana” yazılı pankart arbede yaşanmasına neden oldu.
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Türkiye en sıcak günlerini yaşıyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
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Meteoroloji'nin internet sitesinde bir ilk yaşandı. Sıcaklıkları haritayla gösteren sitede, harita tamam "aşırı sıcak" dereceleriyle
kaplandı. Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:
İSTANBUL: Parçalı bulutlu (33)
ANKARA: Az bulutlu ve açık (37)
İZMİR: Az bulutlu ve açık (37)
ADANA: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu (36)
ANTALYA: Az bulutlu ve açık (32)
SAMSUN: Az bulutlu (32)
ERZURUM: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı (31)
DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık (42)
İkinci Ergenekon Davası'nın tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Jandarma İstihbarat Dairesi eski Başkanı Levent Ersöz,
dünkü çapraz sorgusunda ilginç iddialarda bulundu. Ersöz, AK Parti içinde şu anda genel başkan yardımcısı olan bir
milletvekilinden 'istifade ettiğini' öne sürdü. Genel başkan yardımcısı tarafından kendisine devletin en üst kademelerinden bir
makam önerildiğini iddia eden Ersöz, ''Kabul etseydim şimdi burada olmazdım'' dedi. İstanbul Cumhuriyet Savcıları Mehmet Ali
Pekgüzel'in Ersöz'e ait olup olmadığını sorduğu birçok telefon numarasını hatırlatması üzerine Ersöz, “Bu kadar çok telefon
numarasını hafızamda tutacak kadar kabiliyetli değilim. Aradan çok zaman geçti, kullandığım ilaçlarda zaman ve mekan olarak
yanılmama neden oluyor. Görevim sırasında kullandığım numaraları Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sorarsanız daha doğru
cevaplar alırsınız" diye konuştu. Savcı Pekgüzel'in Faruk Demir'i nereden tanıdığı sorması üzerine Levent Ersöz şöyle konuştu:
“Faruk Demir ile beni Nuray Başaran tanıştırdı. Daha sonrada bir kez de randevu istedi. Bana benim hazırladığım iddia edilen
darbe planlarından söz etti. Temin edip edemeyeceğini ve bilginin kaynağını sordum. Evrakı temin edebileceğini ve Hak-Der adlı
bir dernek tarafından Amerikan Büyükelçiliği'ne Türkiye'de darbe yapılacağı şikayetinde bulunulduğunu söyledi. Bir sonraki
görüşmemizde evrakı bana getirmesini söyledim. Evrakları alınca konuyu Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'a anlattım.
Eruygur hatta bu konuda bana espri yaptı ve 'Biz gereğini yaparız' dedi" Görev yaptığı dairenin bu belgelerle ilgisi olmadığını
ifade eden Ersöz sesini yükselterek ve masaya elinde tuttuu kalemle vurarak, “Bu planlar kesinlikle Jandarma Genel
komutanlığında hazırlanmadı. Darbenin D.'si yoktur. Darbecilik namussuzluk demektir. Ne terörist ne de darbecilik suçlamasını
kabul etmiyorum" dedi. Bunun üzerine Ersöz Mahkeme Başkanı Köksal Şengün tarafından “Sesinizi yükseltmeden de sorulara
cevap verebilirsiniz. Sağlığınız açısından da doğru değil" diye uyarıldı. Ersöz, savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'ın
sorularını yanıtladı. Savcı Taşkın'ın, "İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden önce istihbarat dalında çalıştınız mı. Bu göre nasıl
getirildiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Ersöz, "Böyle bir soruyu kendime hakaret sayarım. Ben bir generalim. Bir general her
görevde çalışır. Keşke bu görevi yapmamışım demeyeceğim, iyi ki bir yıl boyunca bu görevi yapmışım. Ülkemin gerçeklerini
gördüm. Neler döndüğünü gördüm. Ama bunlar benimle mezara gidecek. Bunları hiç kimseyle paylaşmadım, paylaşmam. Bana
işkence yapmayın" karşılığını verdi. Savcı Taşkın'ın "Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, sizi ve Hasan Atilla Uğur'u
çağırdığını söylediniz. Bu görüşmede Balbay ile yaptığınız görüşme gündeme geldi mi?" sorusuna, "Hilmi Özkök bana ‘Astlarına
hakim değilsin' dedi. Bende ‘Hayır astlarıma hakimim' diyerek teşkilat şemamı anlattım. O da ‘Adamların gazetecilerle
görüşüyor. Adamlarına hakim ol' dedi. Görüşmeyi daha sonra harfiyen yazdım. Hasan Atilla Uğur'dan da aynısını yapmasını
istedim. Bu yazdıklarımızı Kurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanına verdim. Bundaki amacım TSK'nın
başkumandanıyla görüşmüşüm. Üstlerim arasında bu konu hakkında görüşme olduğu takdirde bu belgenin gösterilmesiydi.
Komutanlarıma verdiğim bu belgeden bir surette bende vardı. Görevimden ayrılırken onu imha ettim. Ben amirlerime hiçbir
zaman yalan söylemedim. Görüşmede Balbay'ın ismi kesinlikle geçmemiştir" diye yanıt verdi. Savcıların sorularını yanıtlayan
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Ersöz, ardından sanık ve avukatlarının sorularını yanıtladı. Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar'ın "Göreviniz gereği meclisten ve AK
Parti içinden kullandığınız insanlar var mıydı?" sorusuna Ersöz, "Evet görüştüğümüz kişiler vardı. AK Parti içinden de vardı" diye
yanıt verdi. Avukat Dizdar'ın "Size emekli olduktan sonra AK Parti içinden bir makam teklif edildi mi?" şeklindeki soruya ise
Ersöz, "Evet. Devletin en üst makamlarından birinde bir görev teklifi edildi. Kabul etseydim burada olmazdım. O partiden şu
anda genel başkan yardımcısı görevinde bulunan bir kişi tarafından bu teklif yapıldı" yanıtını verdi. Öte yandan avukat Ali Rıza
Dizdar, gazetecilere videokoferans yönteminin günlük masrafının kendilerinden alındığını söyleyerek, şunları ifade etti: "Bizi
video konferans yapmaya mecbur kıldılar. Biz naip hakim tarafından ifadesinin alınmasını istedik. Doktorları ayakta durmasının
mümkün olmadığını, hatta hastanede de ifadesinin alınmasının mümkün olmadığını söyledi. Mahkeme, video konferans
yöntemiyle ifadenin alınmasını istedi. Bizi mecbur kıldılar. Bizde bir an evvel savunmasının yapılmasını istedik. Çünkü Ersöz,
yarın ölürse şaşmam. Şu ana kadar 4 oturumda yaklaşık 15 bin TL'ye yakın para ödedik. Bu paraları da emekli arkadaşları,
avukatlar ve ailesi ara toplayarak karşıladık."
MUĞLA- Marmaris arasındaki duble yol çalışmalarında, haftanın iki günü ikişer saatten yolun kapatılmasına tepki gösteren
çevreciler istediğini aldı.
ZONGULDAK'ın Çatalağzı Beldesi'nde, Çatalağzı Termik Santrali ile çatısında baz istasyonu yer alan PTT binasının bulunduğu
Aydınlar Mahallesi'nde son 2 yılda 21 kişinin kanserden öldüğü iddia edildi. Mahalle sakinleri, kanser tanısı konulmasından
korktukları için hastaneye gidemediklerini söylerken, İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
“havuzlu villalarının” gereksiz yere tartışma konusu olduğunu belirterek, “Sayın Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisinin lideridir,
Mercedes'e de binse yakışır, villada otursa da yakışır. Helal parayla elde ettiğiniz her şey size helal olsun” dedi.
İnternet andıcı" soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, savcılığa ikinci kez rapor
gönderdi. 10 günlük rapor süresi dolan Iğsız, 10 günlük daha rapor aldı.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki ekonomik verilerin kriz öncesi rakamları yakalamaya başladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Şehitlerine, gazilerine sahip çıkmayan milletten iş gelmez. O milletin geleceğinde iş yoktur. Onun
için biz şehitlerimize, gazilerimize daima sahip çıkacağız ve onları baş tacı edeceğiz” dedi.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulunda, olağanüstü kongre toplanması talebi, 33 delegenin imzasını çekmesi nedeniyle reddedildi.
RİZE'de bir hurdacıdaki klor tüplerinin patlaması sonucu çevreye yayılan gazdan etkilenen 64 kişi hastanelerde tedaviye alındı.
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Genel Denetim Bürosu, dün geç saatlerde Türkiye'deki ABD diplomatik misyonu hakkında 110
sayfalık bir rapor yayımladı. Raporda hem Türkiye'deki son gelişmeler hem de buradaki Amerikan elçiliği ve konsolosluğuyla
ilgili ilginç değerlendirmeler yer aldı.
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Marmaris'te düzenlenen operasyonda, bidonlara ve şişelere doldurulmuş çok miktarda votka ve viski ele geçirildi. İzmir ve
Mersin'den getirilerek Marmaris'teki bar ve diskolara satılacağı belirlenen sahte içkilerde idrar da saptandı. Muğla Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün Marmaris'in eğlence merkezlerine sahte votka ile viski sevkiyatı
yapılacağı istihbaratını aldı. Bir otomobili durduran polis, içinde yaptığı aramada 20 litrelik 5 bidona doldurulmuş 100 litre votka
ele geçirdi.3 kişi gözaltına alındı. Polisler bir kamyoneti daha durdurdu. Araçta yapılan aramada 875 şişe viski ile 2 bin şişe
votka ele geçirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü de ele geçirilen içkileri incelemeye aldı. Analizlerde,
bidonlara ve şişelere doldurulan içkilerde idrar tespit edildi. 
KONYA'nın Çumra İlçesi'nde trafik polisi Ömer Durmaz'ı şehit eden ve Astsubay Yüksel Durmuş Can'ı sırtından vuran sanık
hâkime sordu: Jandarma ile girdiğini çatışmada ayaklarımdan 5 kurşunla vuruldum. Şimdi ben sakat kalmaktan korkuyorum.
Eğer sakat kalırsam beni vuranlardan hak iddia edebilir miyim? 
Kuşadası Ege Ports Limanı'na yanaşan ve içinde turistleri taşıyan gemiye, kaptanı tarafından dağıtılan ve yalanlarla dolu olan
bilgi notu tepkilere neden oldu. Kaptanın yolcularına dağıttığı bilgi notunda "Özellikle ABD vatandaşlarına karşı terör olayları ve
şiddet tehditlerinde artık var" cümlesi kullanıldı. Tamamen Türkiye'yi karalama kampanyası olan bu bildiri gerçeği yansıtmıyor.
Türkiye'de ABD vatandaşlarıyla ilgili hiçbir terör ve şiddet içerikli olay meydana gelmedi.
CHP'de 29 Temmuz'da parti teşkilatlarına bir genelge gönderildiği ortaya çıktı. Bütün parti teşkilatına gönderilen Önder Sav
imzalı genelgede 2007 - 2010 arasında CHP'de genel başkanlık ve genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan isimlerin
referandum sürecinde oluşturulan çalışma gruplarında yer almayacağı belirtiliyor. Deniz Baykal genelgeyle ilgili yakın çevresine
''Tuhaf işler, üzücü'' derken, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ve Cevdet Selvi hurriyet.com.tr'ye CHP'de
patlak veren 'genelge kavgasıyla' ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundular.
Referandum mühüründe 'evet' yazıyor olmasını ilk olarak Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman dile getirmişti. 'Evet' mührünün
kafa karışıklığına neden olacağına dikkat çeken Arman'ın yazısı o günden bu yana tartışılıyordu. Siyasi partilerin de bu yöndeki
itirazlarını dikkate alan YSK, referandumda 'evet' yazılı mühür yerine öncelikle 'tercih' yazılı mührün kullanılmasına karar verdi.
Muğla'nın Marmaris İlçesi´nde, amfiyatro, çok sayıda villa ve otelin bulunduğu Höyük Tepesi´nde çıkan yangın paniğe neden
oldu. Makilik bölgede başlayan ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana da sıçrayan yangında, 5 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle bir saatte söndürüldü.
Türkiye'nin İtalya'dan iadesini istediği, terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Nizamettin Toğuç, gözetim altında olma
koşuluyla serbest bırakıldı.
Kürdistan Bölge Başkanı Mesut Barzani, PKK'nin 20 Eylül'e kadar ilan ettiği "ateşkes"i desteklediklerini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine “Sen bana nasıl kalpazan diyorsun”
dediğini hatırlatarak, “Recep bey, ben sana kalpazan demiyorum. Sana kalpazan diyen bu ülkenin savcıları” dedi.
Partisinin Sakarya mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersimli olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Vergi
vermediler diye Dersim'in köylerini kim bombaladı? Zamanının, o zaman ki Cumhurbaşkanı'nın emriyle... Kimdi? İsmet İnönü,
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CHP'nin başındaydı. Yani CHP bombaladı” dedi.
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Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda 88 yıl aradan sonra bir günlüğüne düzenlenen ayin sona erdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Sümela'da geldiler Hristiyanlar kendilerine göre ayinlerini yaptılar. Bir iki grup,
malum, kimler olduğunu benim anlatmama gerek yok, 'İşte bak, yeniden Pontus'u hortlattılar...' Yahu arkadaş ne oldu, geldiler
ayinlerini yaptılar, gittiler. Kaç kişi, bin 500-2 bin kişi. Ne kaybettik? Biz kazanıyoruz aslında” dedi. 
Pakistan'da yaklaşık bir aydır devam eden muson yağmurları sonrasında 1600 kişi hayatını kaybetti, 20 milyon insan evsiz
kaldı, yardım kuruluşları acil 360 milyon euroya ihtiyaç oluduğunu söylüyor ama bu durum dünyanın umurunda değil.
Lozan Antlaşması kapsamında 1924 yılında Yunanistan'dan Türkiye'ye göç eden Refika Kaman (96), doğduğu köyü ölmeden
önce son kez görebilmenin hayalini kuruyor. 
ANKARA'da, başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Subayevleri Semtindeki evine giderken kullandığı güzergah ile Ak Parti
Genel Merkezi güzergahı olmak üzere, köprülü geçişlere, alt- üst geçitlere ve bazı alışveriş merkezlerinin duvarlarına sprey
boyalarla ‘Tayyip gidecek, Gökçek gelecek' yazıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu yazıları beyaz boya ile kapatırken,
şüpheli olarak CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi gözaltına alındı.
İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, bir banka şubesinin yan tarafına konulan ses bombası, sahurda büyük gürültüyle patladı. Olayda
ölen ya da yaralanan olmazken, semt halkı sahura davul yerine bomba sesiyle uyandı.
Maliye Bakanlığı, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadeleye dönük yeni önlemleri uygulamaya koyuyor. Vergi borcu olana elektronik
tebligat devreye sokulurken, vadeli piyasa finansal araçları olan futures, options, forward ve swap'ta vergi uygulaması yeniden
düzenleniyor.
Başbakanlık Merkez Bina'da, KESK heyetiyle hükümet arasında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde kriz yaşandı. Önce
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, toplu sözleşme talebi ve 310 TL'lik seyyanen zam talebini reddetti. Bunun üzerine KESK heyeti
masayı terk etti. KESK'i ikinci kez görüşmeye davet eden Bakan Yazıcı bu talebin değerlendirilmesi için süre istedi.
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Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, İsrail ile güvenlik, ekonomi, turizm, enerji ve tarım teknolojisi alanlarında işbirliklerini
geliştirmeye karar verdiklerini söyledi. Gazetecilerin İsrail-Yunanistan yakınlaşmasının Türkiye tarafından nasıl
değerlendirileceğine ilişkin sorularını da yanıtlayan Papandreu, Yunanistan'ın gerek ikili gerekse çok taraflı ilişkilerinin hiç
kimseyi hiçbir biçimde hedef almadığını söyledi.
Atina'nın bölgeye güvenlik ve barışın hakim olmasını istediğini belirten Papandreu, Atina'nın da Kıbrıs örneği gibi Türkiye ile
uzun süredir devam eden sorunları olduğunu ancak arzularının uluslararası hukuk çerçevesinde tüm bölge ülkelerinin iyi
komşuluk ilişkileri içinde olma ilkesine saygı göstermeleri olduğunu kaydetti.
Papandreu, Türkiye'nin de bu çerçevede değerlendirmesini yapacağını umduğunu söyledi.
ÇINAR OTELİ 9, VAPUR İSKELESİ 22, KORUK RESTORAN 24 METRE DERİNLİKTE..!! 17 Ağustos Marmara Depremi'nin merkez
üssü olan Gölcük İlçesi'nin Değirmendere semtindeki sahil şeridinde, depremin ilk dalgasında kara parçasının çökmesiyle
denizin derinliklerine göçen gazino, çay bahçesi, otel ,işyeri ve evlerşimdi balıklara yuva oldu. Depremin 11. yılında dalış yapıldı.
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Denizin derinliklerinde b.ulunan enkazları da kamera ile görüntüledi. Dalgıçların tesbitlerine göre, yakaşık 100 metrelik alan
içinde 9 metre derinlikte midye ve soyunlarla kaplanmış 3 katlı Çınar Otel'in kalıntıları görülüyor. Otelin hemen yanında ters
dönmüş beyaz renkte olan yosunların kaplaması sonucu tamamen yeşile dönüşmüş bir otomobil bulunuyor. 16 metrede ise
dağınık enkaz görüntülerine rastlanıyor. 24 metrede ise dallarında balıkçıların ağ parçaları bulunan Çınar ağaçları ile 24 metrede
Koruk Restoran ve 22 metrede ise eski Vapur İskelesi iskelesi bulunuyor.
Küresel ısınma ve iklim değişikleri nedeniyle 21'inci yüzyılda hayalet kentlere dönüşecek, şehirlerin listesi açıklandı. Çöle
dönüşecek bu şehirlerde şu anda milyonlarca insan yaşıyor ancak 21'inci yüzyıl bitmeden yok olup tarihteki yerlerini alacaklar.
-ABD'nin Detroit şehri
-Meksika'nın başkenti Meksiko City
-Gambiya'nın Banjul kenti
-Rusya'nın Ivanovo kenti
-İtalya'nın Napoli kenti
-Mali'nin bin yıllık bir geçmişe sahip Timbuktu kenti gittikçe çölleşiyor
-İtalya'nın Venedik kenti
Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'ye ait yüzde 80 oranındaki hissenin satış yöntemiyle özelleştirme ihalesini, Mehmet Kazancı ve
Mehmet Emin Karamehmet ortaklığı olan MEKA-MMEKA, 1 milyar 211 milyon dolara kazandı. İkili geçtiğimiz hafta yapılan
elektrik ihalelerinin ikisini de yaklaşık 5 milyar dolara kazanmıştı. Böylece Kazancı-Karamehmet ortaklığı bir haftada 6.2 milyar
dolarlık ihale almış oldu.
CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Erdoğan'ın 1938'de Dersim'de yaşananlarla ilgili olarak ''Dersim'i İsmet İnönü
yani CHP bombaladı'' suçlamasına tepki gösterdi. O dönemde başbakanın Celal Bayar olduğunu belirten Genç, “Başbakan
kasten olayı saptırıyor” dedi. Genç'in açıklamalarına Grup Başkan vekili Kemal Anadol da destek verdi.
İşsizliğin Türkiye ortalamalarının üzerinde seyrettiği İzmir'de bir konfeksiyon firması Türkiye İş Kurumu ile birlikte iş garantili
kurs açtı. 50 günlük kurs süresince devletten günlük 15 lira maaş alacak kursiyerler, kursun ardından asgari ücret artı mesailer
ile birlikte ortalama 600 lira maaşla işe başlıyorlar. Fakat sağlanan bu şartlara rağmen kursa ilgi gösterilmemesi yetkilileri
şaşırttı. İki etapta 30 işçi için açılan kursa 19 kişi katıldı.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde bu yıl üniversite sınavlarında aldığı puanla hayalindeki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerini tercih eden 22 yaşındaki Nezahat Çobanoğlu, gelen sonuç karşısında şoke oldu. Yazdığı
tercihlerle ilgisi olmayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne yerleştiğini görünce hayalleri yıkılan Çobanoğlu, sanal
ortamda birilerinin tercihlerine müdahale ettiğini iddia ederek, Cumhuriyet Savclığına suç duyurusunda bulundu. 
BALYOZ Planı davası kapsamında önce hakkında yakalama emri çıkarılan daha sonra itirazla kaldırılan Güney Deniz Saha
Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç'ın, YAŞ kararıyla, Genelkurmay Başkanlığı MEBS Başkanlığı'na tayin olduğu belirtildi.
Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Şenoba Belde'sindeki bir cami hoparlöründen, Abdullah Öcalan'ın yıllar önce 15 Ağustos ile ilgili
yaptığı konuşma yayınlandı. Cami önünde toplanan vatandaşları jandarma havaya ateş açarak dağıttı. Çıkan olaylarda bir kişi
gözaltına alındı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye ile Azerbaycan'ın bir milletin iki ayrı devleti olduğunu, tek millet anlayışına uygun bir
şekilde bu iki ayrı devletin de dayanışma, işbirliği ve kardeşlik duyguları içerisinde olması gerektiğini söyledi. Gül iki ülke
arasındaki vizelerin daha sonra kaldırılmasının düşünüldüğünü ifade etti.
Beyaz Saray, Financial Times'ta iddia edildiği gibi ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'ye İran ve İsrail konusunda
ültimatom vermediğini açıkladı.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, unvansız bin 274 hakim ve savcının atamasının
yapıldığını, yarından itibaren de unvanlıların atanması için çalışacaklarını bildirdi.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu kurumunun ticari ilişkisi olmayan özel firmalara, bilgisayar ortamında kayıtlara
müdahale ederek para havalesi yaptıkları belirlenen aralarında beş kamu görevlisinin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.
Türkiye, 35 ton insani yardım malzemesi taşıyan 4. uçağı bugün Pakistan'a gönderecek.
Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında, 1,3 milyon kişiye ödeme yapılmasına ilişkin listenin, Resmi
Gazete'nin 22 Ağustos'taki mükerrer sayısında yayımlanması öngörülüyor.
Yüzbinlerce devlet memuru adayı aday puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor. Vahim iddia: Sorular çalındı...
Dışişleri, Tel Aviv Büyükelçiliğindeki rehin krizinin ardından, elçilikteki korumaların artırılmasını istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'daki mitinginde pankart açtıkları gerekçesiyle 4 partili gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, miting sırasında “Yargısız İnfaza
Hayır”, “Recep'im Sana Hayır Diyeceğiz”, “Kılıçdaroğlu Gelecek, Dertler Bitecek” yazılı pankartları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına
alınan G.Ç, E.Y, S. K. ve T. A. Efeler Polis Karakolu'nda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul'da son bir hafta içinde göz iltihabı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı önceki haftalara göre 3 kat arttı. İltihaba
neden olan virüsün, insandan insana ve solunum yoluyla kolaylıkla geçmesi sağlık kuruluşlarını alarma geçirdi.
CHP'nin kalesi olarak bilinen Muğla'da binlerce kişiye seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, bir cümlesiyle son günlerin tartışma konusu
olan “CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a getirilen yasak ve Baykal'ın yalnız bırakılmasına” değinecekmiş gibi yaptı. Meydan
bir anda sessizleşip pür dikkat o cümleyi dinledi ancak Kılıçdaroğlu'nun “Eski Genel Başkanımız” diye başladığı cümlenin
ardından başka bir isim çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da binlerce kişiye seslenirken CHP'nin eski Genel
Başkanı Bülent Ecevit'in sözlerini kullandı. Kılıçdaroğlu, “Size eski Genel Başkanımızın sözünü veriyorum: Ne ezen ne ezilen,
insanca hakça düzen kuracağız” dedi.
ADAPAZARI'nda şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşini gün içerisinde 2 kez polis merkezine şikayet
eden Bahriye A., daha sonra affederek şikayetinden vazgeçtiği eşi tarafından, polis merkezi çıkışında sokak
ortasında dövüldü. Başına darbe alan kadın, olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. 
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DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde seyyar satıcılık yapan evli ve 4 çocuk babası 40 yaşındaki Hacı Oruç, iftar açmak
için geldiği evinde eşinin, “Yemek yapacak bir şey yoktu, yemek yok” demesi üzerine bunalıma girip, evin bir
odasında kendini asarak canına kıydı. Eşinin 3 gün önce iftar saatinde eve geldiğini ağlayarak anlatan Edibe Oruç
şöyle dedi: “İftar saatinde eşim eve geldi. Yemek yapacak hiç bir şey yoktu evde. Aç aç bekliyorduk. Eşim ne
yemek yaptığımı sordu. Ben de ‘yemek yapacak bir şey yoktu, yemek yok' dedim. Bunun üzerine çocuklara sarılıp
bir süre ağladı. Çok üzüldüğünü anlamıştım. Sonra da arka odaya geçti. Ben de fazla üzmemek için yanına
gitmedim. Ama odadan ses gelmeyince merak edip gidip baktım. Eşim kendini iple tavana asmıştı.” 
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde ekmek pişirmek için yaktığı tandırdan çıkan yılanı ateşle yakıp öldürmek isteyen bir kadın, 10 dekarlık
bir ormanlık alanı yaktı.
Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk, “ateşkes” kararından referanduma gündemdeki konulara ilişkin önemli
açıklamalar yaptı. Ahmet Türk'ün NTV'ye yaptığı açıklamanın satırbaşları şöyle:
-PKK'nın almış olduğu eylemsizlik kararı çok önemli. Gerçekten halkların karşı karşıya geldiği bir sürece giriyorduk. Böyle bir
sürece Türkiye'nin gitmesini hiçbir zaman istemez. Bunun sonuçlarının ne kadar ağır olacağı da hesaplanmalı. . Böyle bir
ortamda alınan karar herkesin kararlarını gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor.
-30 yıldır kullanılan yöntemlerin sorunu çözmediği görülmüştür. Burada önemli olan Türk ve Kürt halkının kucaklaşmasını
sağlayacak bir formülün ortaya konmasıdır. Bu da iki halkın eşit tutulmasıyla mümkündür. Bu da nedir Kürtlerin inkarın
anlamsız olduğunu sorun doğuracağını biliyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesi sorunların çözümüne katkı sunar.
-Sorunların olduğu yerde görüşmeler de olur. Güney Afrika'ya baktığınızda bir yerde bombalar atılırken diğer taraftan Mandela
ile hükümet arasında görüşmeler olmuştur. Hiçbirimiz çatışma ve ölüm istemeyiz. Çatışmaların olduğu yerlerde ölümler de
oluyor. Ölümlerin olduğu yerde görüşmeler de oluyor. Ben kimin kiminle görüştüğünü bilemem.
-Dünyada yaşanan süreçler Türkiye'de de olacak. Çatışmalar yaşanırken görüşmeler olacak ki ölümlerin önüne geçilsin. Hepimiz
biliyoruz ki demokratik gelişim kaçınılmazdır. Halklar arasındaki diyalog için ancak demokratik bir Türkiye ile olacağını biliyoruz.
Bunun için ölümlerin durması için bir şans. Yeniden ortak aklın ortaya çıkması için bir şanstır. Umut ediyorum ki bu sadece 20
eylül tarihi ile kalmaz. Bu süreç barışçıl bir sürece kadar sürebilir.
-Bizim için önemli olan Kürt sorununun çözümüdür. Ortak bir diyalog ve formül bulabilecek miyiz. Bu noktada ortak bir yol
izlendiği taktirde referandumun tartışılacak bir noktadan çıkacağına inanıyorum. Talepler bellidir. Demokratik siyasetin
güçlenmesini istiyoruz. Güçlendiği zaman silahlara gerek kalmaz.
-Terörle mücadele yayası hala var. Bir taraftan dağdan insin diyorsunuz diğer tarafta fikir ve düşüncelerini ortaya koyan
insanları cezaevine koyuyorsun. Bakıldığı zaman elinde silah olmayan siyasi arkadaşlarımız fikirlerini ortaya koyduğu için
cezaevinde olanlar var, Ergenekon'da 4 ay mahkemeye çıkartılmadığı için kıyamet kopartılıyor ancak bizim 1.5 yıl cezaevinde
mahkemeye çıkmayan arkadaşlarımız var. Böyle davranınca Kürtleri kucaklamanız mümkün olmaz.
Günümüz dünyasının birisin Türk ya da Kürt olması önemli değil. Önemli olan demokratik özgürlükleri birlikte kullanmak ve
bunun herke sin hakkı olduğunu kabul etmektir.
-Demokratik özerklik bugünün sorunu değil. Bakın Mustafa Kemal 1922 de şöyle söylüyor. İzmit İktisat Kongresi'nde Bugün
sınırları ayırmak mümkün değil. Çünkü Türk ve Kürtler iç içe elbette onları hakları var yerine getirilmeli. 1922 Meclisi'nde yine
Kürtlerle ilgili kendilerini yönetmesi tartışılmıştır. Demokratik özerliği biz Türkiye'nin tamamı için istiyoruz. Dünyanın her yerinde
demokratik yönetim oluşursa onun da sembolleri olacak.
-Sorunlara bakış açısının değişmesi değişir. 30 yıllık yöntemlerin dışında yeni bir bakış açısı getirmek çok önemlidir. Başbakan
Diyarbakır mitinginde bu mesajları verebilir. Yüzde 10 barajı terörle mücadele yayası gibi. Tabiî ki bunu duyuncu yagı
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diyeceklerdir. Ancak parlemetno meseleyi özgürlükçü tavırla gündeme alırsa mesele değişir.
-12 Eylül anayasasının mağdurlarıyız biz. Başbakan ve Kılıçdaroğlu kendilerini 12 Eylül mağduru ilan ettiler. Şimdi mağdur
olduklarını söyleyenler 12 Eylül'ün mağduru Kürtlerin mağduriyetini ortadan kaldıracak yaklaşım biçimini ortayla koyarlarsa
zaten sorun çözülür. Burada siyasi partilerin ortak aklı ortaya koyarak Türkiye'nin yuvarlandığı bu tehlikeyi ortama dur demesi
gerekiyor. Sorunu sadece hükümete de bağlamak da doğru değil. Ülkenin kuruluşunda yer olan CHP, sosyal demokrat bir
çizgiye yaklaştığı zaman belki hükümetin daha gerçekçi davranması konusunda önünü açar ya da cesaretlendirmiş olur.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) atama krizi gittikçe büyüyor. HSYK, Turan Çolakkadı ve Cumhuriyet Savcısı
Zekeriya Öz'ü görevden almak istedi. Bakanlığın kararname taslağının geri alındığı yönündeki açıklamasına da HSYK'dan
"Bakanlığın böyle bir yetkisi yok" cevabı geldi.
KESK ve Memur-Sen'in toplu görüşmenin referandumdan sonra, toplu sözleşme olarak devam etmesi önerisi kabul edilmedi.
Görüşmeler, “toplu görüşme” şeklinde devam edecek. Üçüncü ve dördüncü tur görüşmeler 24 ve 28 Ağustos'ta yapılacak. Öte
yandan KESK Başkanı Sami Evren, Kamu İşveren Kurulu adına yapılan konuşmada, Anayasa'ya 'Evet' denmesi durumunda bu
taleplerinin gerçekleşeceğini' söylendiğini iddia etti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli'deki mitingde halka seslendi.
Doğan Yayın Holding A.Ş, 2 Ağustos 2010 tarihinde “kısmen lehte ve kısmen aleyhte” sonuçlandığını açıkladıkları vergi aslı ve
vergi cezası olmak üzere toplam 2 milyar 245 milyon 547 bin 755 lira tutarındaki davaların, 2006 yılı Kurumlar Vergisi ile ilgili
toplam 713 milyon 304 bin 326 lira tutarındaki vergi aslı ve vergi cezası kısmının, bağlı ortaklıkları aleyhine sonuçlandığını
duyurdu.
“Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu” yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma dosyasındaki
generallerin ifadelerinin alınabilmesi için, Adalet Bakanlığının genelgesi gereği dosyanın ilgili bölümünün Cumhuriyet Savcısı
Zekeriya Öz'den alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili'ne verildiği öğrenildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Hüsnü Ercüment Çalış'ın,
Gürcistan karasularında tutulan staj yaptığı “MV Daphne” adlı Sierra Leone bayraklı yük gemisinde 45 gündür mahsur kaldığı
bildirildi. Çalış'ın ailesinin girişimi sonucu suları ve yiyecekleri tükenen gemideki personele Abhazya'daki Türk iş adamları
tarafından yardımda bulunduğu öğrenildi.
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Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, Dersim isyanı sırasında Atatürk'ün hayatta olduğunu ve isyanın
bastırılması emrini de Atatürk'ün verdiğini söyledi. Pamukoğlu, “Dersim birkaç kere ayaklanma teşebbüsünde bulundu. Atatürk
sağdı, her şeyi yaptıran Atatürk'tü” dedi.
ABD'de yapılan bir kamuoyu araştırmasında, vatandaşların beşte birinin Başkan Barack Obama'nın Müslüman olduğunu
sandığının belirlenmesinin ardından, Beyaz Saray'dan “Başkan Hıristiyandır” açıklaması yapıldı.
AK Parti, terör örgütü PKK ile anlaşma yapıldığına dair haberleri yalanladı. AK Parti'den yapılan açıklamada “AK Parti'nin ve AK
Parti hükümetinin illegal bir örgütle masaya oturması, müzakere yapması söz konusu değildir” denildi. AK Parti'den yapılan
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açıklamada şöyle denildi: “Son günlerde bazı basın yayın organlarında, PKK kaynaklarına dayalı olarak, Abdullah Öcalan'la, PKK
ile uzlaşıldığı, anlaşıldığı yönünde haber ve yorumlar yer almaktadır.
CHP Genel Sekreter Yardımcısı Gökhan Günaydın, CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın referandum
çalışmalarından uzaklaştırıldığına yönelik söylemin kasıtlı gündeme getirildiğini belirterek, “Deniz Baykal herhangi bir
görevlendirmeye muhtaç olmadan kendisinin uygun gördüğü çalışmaları yapar” dedi.
İNTERNET Andıcı soruşturmsında 1'inci Ordu Komutan Hasan Iğsız'ın da arasında bulunduğu komutanların ifadesinin alınmasına
ilişkin soruşturmada savcı Zekerya Öz ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin arasında yaşanan yetki krizi
tatlıya bağlandı.
HARP Akademileri'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında gerçekleştirilen 5 saatlik MGK toplantısından terörde taviz
vermeden kararlılıkla mücadele çıktı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları borçlanmada
yüzde 6,50, borç vermede ise yüzde 9 olarak uygulanacak.
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CNN Türk'e konuk olan Cemil Çiçek gündeme ilişkin soruları cevapladı.
İşte Çiçek'in konuşmasının satırbaşları:
-Kanlı örgütün yalanı üzerinden tartışmaya başlarsak vay halimize.
-Terör örgütü kimsenin hatırına silah bırakmaz.
-Türkiye'nin en kapsamlı projesi GAP projesidir. Bu proje bittiği zaman 3 milyon insan iş bulacak. Türkiye terör nedeniyle bu
projeyi bitirilemedi. Bitmiş olsaydı bölgeler arası dengesizlik bitmiş olacaktı.
-Türkiye Atatürk barajı için dışarıdan para bulamadı. Bu projenin bitirilmesinden rahatsız olan ne kadar dış güç varsa PKK'ya
destek verdi.
-Uluslar arası politika çok farklıdır. Türkiye bunları ispatlaması yetmiyor. Hepimizin bunları iyi anlayıp bu desteğin neden ve
nereden geldiğini ortaya koyması gerekiyor.
-Anayasayı fındık kararnamesi zannediyorlar. Bu üslupla neyi konuşacağız.
-Rahmetli Ecevit ne demişti: Pimi çekilmiş bombayı elimize verdiler. Verdiler çünkü sorunun elimizde kalmasını istediler.
-BDP muhatap benim demiyor.
-Demokratik özerlik dediğin şeyin en kestirme ve anlaşılır tanımı; Kuzey Irak'taki yapının bir benzeridir. Kuzey Irak modelidir.
İleride konjektür olduğunda bununla da olmuyor diyerek başka şeyler talep edelim derdidir.
-Hantepe baskını konusunda bir soruşturma yapılmadığı bilgisi yanlış olur. Biz Genelkurmay'dan bilgi aldık. Bilmesi gerekenler
konuyu biliyor. Olay ve sonuçları üzücüdür. Türkiye'de yargı yavaş işliyor. Soruşturma bitmeden açıklama yapmak doğru olmaz.
-Eylemsizlik kararı bir taktiktir. Bir takım şeyler arka arkaya geliyor buna dikkat etmek lazım.
Başbakan Erdoğan son YAŞ toplantısında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na atanan Erzurum'daki Ergenekon
soruşturmasının 1 numaralı şüphelisi Orgeneral Saldıray Berk hakkında, “Kamu görevlisine hakaret”ten suç duyurusunda
bulundu. Suç duyurusunun Berk'in de katıldığı, Yüksek Askeri Şûra toplantısından kısa süre önce yapıldığı ortaya çıktı.
İkinci Ergenekon davasında aralarında gazeteciler Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın da olduğu tutuklu sanıkların tahliye
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talepleri oy çokluğu ile reddedildi. Mahkeme ayrıca, AK Parti hakkındaki kapatma davası dosyasının Anayasa Mahkemesi'nden
istenmesine karar verdi.
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı alanda bir konuşma yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete
yüklendi. „CHP ekonomik sosyal konseyin olmasını istemiyor ki, ama sen konseyin anayasa teminatı altına alınmasını istedin.
Bunu istediysen, ben nasıl evet diye meydanlarda dolaşıyorsam, sen de bir sivil toplum kuruluşu olarak evet diye meydanda
konuşman lazım. Aksi takdirde bunun adı tutarsızlık olur. Sivil toplum örgütlerinin tutarsız olması siyasi partiye benzemez,
çünkü sen oy almıyorsun. Sen kimsenin arka bahçesinde değilsin, benim hükümetimin de arka bahçesi olma. Ama böyle bir
anayasa değişikliği ortaya geldiğinde seninle görüşen, anayasa değişikliğini hazırlayanlara karşı, efendim biz ne öyle, ne böyle
diyemeyiz. İşte bu bitaraf olmaktır. Bitaraf olanlar, bertaraf olur. Aynen bunu söylüyorum, ya evet dersin meydanlarda ya hayır
dersin. Bana gelip, ekonomik sosyal konseyi ekonomi konseyi altına alın, ne olur diyeceksin, ondan sonra da sessiz kalacaksın.
Bu tutarlılık değildir.”Erdoğan, mitingden ayrılanların bütün komşularını tek tek dolaşıp anayasa neden evet denmesi gerektiğini
anlatmasını istedi.„ (…) CHP ve MHP tabanıyla uğraşmadığını da hatırlatan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:“Benim MHP'ye oy
vermiş gönlü olan kardeşlerimiz var. CHP'ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum, bakın sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, başörtü
meselesini ben hallederim diyor. Biliyorsunuz, biz üniversitede eğitim özgürlüğü noktasında başörtüsü nedeniyle üniversiteye
gidemeyen kızlarımız için bir değişlik hazırladık, anayasa değişikliği. Mecliste 411 oyla geçti bu, 411 oy. Peki bunu Anayasa
Mahkemesi'ne kim götürdü? CHP götürdü değil mi? Şimdi, sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol be. Senin orada imzan yok muydu,
dürüst ol ya. Bir tarafta bunu yapacaksın, öbür tarafta ben hallederim diyeceksin. Çarşaflı kardeşlerimize gittiniz CHP rozeti
taktınız, ondan sonra otobüslerinizden tekme toka attınız. Mersin'de teşkilatınız çarşaflı başörtülü kardeşlerimize tekme toka
dövdü. Siz kimi aldatıyorsunuz? . Özgürlük diye bir şey sizin kitabınızda yok be yok. İşte bu anayasa o özgürlükleri getiriyor.
Evet mi, mesele bu.”
Erdoğan, Pakistan'da yaşanan felaketle ilgili Başbakanlık tarafından açılan yardım hesaplarına yardım yapılması çağrısında da
bulundu.
Türkiye'nin kırmızı bültenle aramakta olduğu Ali Örgen, İtalya'nın güneyindeki Taranto kentinde yakalanarak gözaltına alındı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ateşkes sağlanması konusunda devletin terör örgütü ile pazarlık yürüttüğüne ilişkin
iddialarla ilgili olarak, “Bir pazarlık olduğunu, bu konuyu inceleyen, bu konuda kafa yoran bütün kesimler ortak bir söylem
olarak dile getiriyorlar. Pazarlığın sonuçlarından birisi de öyle anlaşılıyor ki terör örgütü, illegal örgüt söylemi konusundaki
belirginleşmedir. Artık AKP, PKK'yı terör örgütü olarak görmemeye başlamıştır. Bu da pazarlığın çok açık bir örneğidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Gül'ün davetine icabet ederek Tarabya Köşkü'ne gelen Hraint Dink'in kardeşi Hosrof Dink, görüşmenin ardından
kısa bir açıklama yaptı. Orhan Hosrof Dink, Cumhurbaşkanlığı'nın kendisine tahsis ettiği resmi araçla saat 19.15'te Köşk'ten
ayrılıp kendisini bekleyen medya mensuplarının yanına geldi. Soru kabul etmeyen Dink, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetine çok
teşekkür ediyorum. Yalnız çok özel konular konuştuk. Bu özel konular, bir acı paylaşımıydı, bir dertleşmeydi, hepsi bundan
ibaret" dedi.
CHP Genel Sekreteri Önder Sav, partiye hizmetler vermiş, 15 yıl Genel Başkanlık yapmış olan Deniz Baykal'ın dışlanamayacağını
söyledi. Genel Başkanlık yapmış Baykal'a Merkez Yürütme Kurulu'nun altında bir görev vermenin doğru olmadığını, Baykal'ın
Antalya'da referandum çalışması yapabileceğini belirten Sav, “Parti içinde Baykalcı-Savcı şeklinde yapay tasnifler yapmak doğru
değil. Ben de Baykalcıyım. En yakın arkadaşıyım” dedi.
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İran tartışmalı nükleer programının en önemli ayaklarından biri olan Buşehr'deki nükleer tesislerini yarın faaliyete geçirerek
tarihi bir gün yaşayacak. ABD ve İsrail'in nükleer programı için sürekli baskı altında tuttuğu İran, tarihi gün öncesi gözdağı
vermek için karadan karaya yeni bir füze denemesi yaptı. Füze tamamen yerli imkanlarla üretildi.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin bugün seçim bölgesi Antalya'da esnaf ziyaretinde bulunurken, kendisine bağıran 40
yaşlarındaki Mustafa Boz adlı kişi, hakaret etitği iddiasıyla gözaltına alındı. Muratpaşa Camii'nde cuma namazını kılan Mehmet
Ali Şahin, Kazım Özalp Caddesi'ndeki esnafı ziyarete başladı. Caddenin başlangıcında Şahin'in arkasından yaklaşan bir kişi,
“Ekmeğimle oynadınız” diye bağırarak hakaret etti. Koruma polisleri tarafından yere yatırılan ve adının Mustafa Boz olduğu
öğrenilen bu kişi bir mağazaya sokuldu.
Gözaltına alınarak emniyete götürülenn Mustafa Boz'un sorguya alındığı belirtildi.
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Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Onbaşı Emrah Yalım'ın
(26) şehit olduğu bildirildi.
Hantepe baskınında 7 askerimiz şehit düştü. Bu olaydan sonra ortaya, 'heronlar saldırıyı önceden gördü ancak komutanlar
gerekli önlemi almadı" iddiaları atıldı. Başta AK Parti , Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok kesimden konuyla ilgili
açıklama beklendiği mesajları geldi. Genelkurmay, bugün beklenen o açıklamayı yaptı. Açıklamada, "TSK: Heron iddialarıyla
ilgili adli ve idari işlemler zamanında başlatıldı. İddialar gerçek dışıdır" denildi. 20 Temmuz'da Hakkari'nin Çukurca ilçesi Han
Tepesinde meydana gelen ve 7 askerin şehit olduğu terörist saldırısına bilerek müdahale edilmediği iddiası ortaya atılmıştı.
İŞTE AÇIKLAMANIN TAM METNİ
1. HAKKÂRİ ili, ÇUKURCA ilçesi HAN Tepedeki üs bölgesine ve yakın emniyet kuvvetine 19/20 Temmuz 2010 gecesi yapılan
terörist saldırısı ile ilgili olarak, medyada çeşitli haber, yorum ve görüntüler yer almaktadır.
2. Ölümle neticelenen her iç güvenlik olayında olduğu gibi bu olayla ilgili olarak da adli soruşturma, ilgili Cumhuriyet Savcılığı
tarafından hemen başlatılmıştır. Ayrıca, olayın idari yönden de incelenmesi maksadıyla; Jandarma .Asayiş.Kor.Komutanlığınca,
teşkil edilen idari soruşturma heyeti de olayın incelemesine başlamıştır. 30 Temmuz 2010 günü de Jandarma Asayiş Kolordu
Komutanı Askeri Savcılıktan olayın soruşturulmasını istemiştir.
3. Olayın ne şekilde cereyan ettiği tam olarak belirlenmeden kamuoyuna eksik ve yanlış bilgi vermemek ve yürütülmekte olan
adli soruşturmalara müdahil olmamak amacıyla, en azından idari soruşturmanın neticesinin alınması ve değerlendirilmesi
beklenmiştir.
4. İdari soruşturma ise ilgili karargahlara, 9 Ağustos günü ulaşmıştır. İdari soruşturmanın değerlendirilmesi ile olayla ilgili
diğer mevcut bilgi ve belgelere dayalı olarak yürütülmekte olan adli soruşturmalara da zarar vermemek kaydıyla, olayla ilgili
açıklanabilecek hususlar aşağıdadır:
a. HAN Tepe üs bölgesi ve yakın emniyet kuvveti mevzilerine yoğun terörist ateşi, 20 Temmuz gecesi saat 01.45'te altı
değişik noktadan aynı anda başlamıştır. Olayı öğrenen ve o sırada DİYARBAKIR'da bulunan dönemin 2'nci Ordu Komutanı da (
Jandarma Genel Komutanlığına atanan dönemin 2. Ordu Komutanı Org. Necdet Özen) saat 02.00'den itibaren olayın takip, sevk
ve idaresine müdahil olmuştur.
b. Olay anında insansız hava aracı, 40 km. kadar uzakta başka bir bölge üzerinde olduğundan derhal HAN Tepe bölgesine
yönlendirilmiş, saat 02.15'te HAN Tepe üzerinde olmuş ve görüntü aktarmaya başlamıştır. Buradan açıkça anlaşılacağı üzere
saldırı öncesi yaklaşan teröristlerin görüntülerinin aktarılmış olması söz konusu değildir.
c. Basına yansıyan insansız hava aracı görüntülerinden, en erken olanının zamanı ise 02.31'dir ve olayın başlangıcının
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yaklaşık 46 dakika sonrasına aittir.
ç. Olayın başlaması üzerine HAKKÂRİ'de konuşlu bulanan taarruz helikopterlerine emir verilmiş, helikopterler, zorunlu
hazırlıklarını müteakip havalanmış, ancak Çığlı Suyu (ZAP) vadisindeki yoğun sis ve toz bulutu nedeniyle güneye, ÇUKURCA
bölgesine geçememiş, yarım saat süren denemeyi müteakip, HAKKÂRİ'ye dönmek zorunda kalmışlardır.
d. Aynı helikopterler, hava şartlarının iyileşmesi üzerine, saat 04.30'da HAN Tepe üzerinde olmuş ve bölgeden uzaklaşmaya
çalışan teröristleri ateş altına almışlardır.
e. Uzaklaşmaya çalışan teröristler, aynı zamanda topçu ve havanlarla da ateş altına alınmıştır.
f. Hava aydınlandıktan sonra, teröristlerin çevredeki hakim arazilerde mevzilendirdikleri DOÇKA marka (Uçaksavar)
silahları, bölgedeki helikopter faaliyetlerini tahdit etmiş, helikopterlerin inememesi nedeniyle, tahliyeler karayoluyla yapılmıştır.
g. DOÇKA (Uçaksavar) mevzilerinin yerlerinin tespit edilmesi üzerine, bölgeye iki sorti hava harekatı icra edilerek bu
mevziler tahrip edilmiştir.
h. İnsansız hava aracı görüntülerinin hangi makamlar tarafından izleneceği 2'nci Ordu Komutanlığınca ve sadece ilgili
birlikler dikkate alınarak belirlenmektedir. Otuz ayrı merkezden bu görüntülerin izlendiği iddiası maksatlı ve gerçek dışıdır.
i. Olayın cereyan şeklinden de görüleceği gibi, medyaya yansıyan görüntüler, çatışmanın başlamasından sonraki sürece
aittir ve çatışma süresince de ilgili komutanlıklar alınması gereken tedbirleri almış veya almaya çalışmışlardır.
5. Diğer olaylarda da olduğu gibi, bu olayda da gerekli görülen idari ve adli işlemler zamanında başlatılmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri, soruşturma safhalarının gizlilik sürecine azami şekilde özen ve dikkat göstermekte olup çok zorunlu
durumlar dışında, soruşturma süreçlerinde açıklama yapmaktan kaçınmaktadır. Bu hassasiyete başka anlamlar yüklemek
yersizdir ve yanlıştır.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in iddialarıyla ilgili soru sormak
isteyen gazeteciye, “Kim? O kim? Ben öyle birisini tanımıyorum. Var mı öyle birisi” karşılığını verdi. Afyonkarahisar, Kütahya ve
Uşak mitinglerinin ardından dün geceyi Büyük Isparta Oteli'nde geçiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sivil toplum örgütleriyle biraraya
geldi. Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu, bu sabah gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in iddialarıyla ilgili soru sormak isteyen gazeteciye, “Kim? O kim? Ben öyle birisini
tanımıyorum. Var mı öyle birisi” dedi. Heronlarla ilgili muhatabın hükümet olduğu yönündeki açıklamalarına karşın, ne hükümet
ne de Genelkurmay cephesinden herhangi bir açıklamanın yapılmamasını soran gazetecilere ise Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Ben de bekliyorum açıklamayı. Hükümetten açıklama bekliyoruz. Genelkurmay Başkanlığı hükümete bağlıdır, bizim
muhatabımız hükümettir. Bir siyasi kişiliğiz, biz asker değiliz. İktidar kanadı, bunun cevabını vermek zorundadır. Niye
suskunluğunu koruyor? Heronlarla ilgili çok ciddi iddia var ve iddia günlerdir tartışılıyor. Biz de hükümetten yanıt bekliyoruz.
Hükümet diyor ki, ‘Genelkurmaydan yanıt bekliyoruz'. Ne demek Genelkurmay, başka bir ülkenin genelkurmayı mı var bizim
ülkemizde? İktidarsan adam gibi iktidarlığını yaparsın, hesapsa hesabını da sorarsın.”
CHP'nin Isparta teşkilatında bir dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan 70 yaşındaki Şerafettin Yavuz, “Yiğit adam
alnından öpülür” diyerek Kılıçdaroğlu'nu alnından öptü.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmada “Bizim dört kez bunlarla (terör
örgütü) bir araya oturduğumuzu söyleme şerefsizliğini yapanlar bu alçakça iftirada bulunanlar, bunun hesabını her yerde
vereceklerdir” dedi.
BDP Genel Başkanı Selahaattin Demirtaş, "Konfederalizm ve PKK bayrağı" açılan Şırnak mitinginde 25 bin kişiye konuştu.
Demirtaş, "Ne kadar talebimiz varsa boykot yapa yapa hepsini elde edeceğiz" dedi.
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Hakkari'de belediye ve emniyet müdürlüğünün aldığı kararla ana caddeler iftardan sahur vaktine kadar araç trafiğine kapatıldı.
Alınan bu karardan memnun olan Hakkarili'ler, aylardır süren terör korkusunu yenip aileleriyle birlikte sokaklarda geç vakitlere
kadar dolaşmanın keyfini yaşıyor. Vali Muammer Türker'de iftarın ardından sokaklarda dolaşarak vatandaşlarla birlikte cadde
üzerindeki kahvehanede çay keyfi yaşayıp bol bol sohbet ediyor
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu başlayıp kuru otların tutuşmasıyla Kazdağları
eteklerinde yer alan belediyeye ait çöp depolama alanına sıçrayan yangın, büyük korku yarattı.
Fransa, uluslararası kamuoyundan gelen bütün eleştirilere karşın ülkede yaşayan Romanları sınır dışı etmeyi sürdürüyor.
Perşembe günü başlayan uygulama dün de devam etti. Görüntüler akıllara İkinci Dünya Savaşı sırasında balık istifi trenlerle
toplama kamplarına götürülen Yahudileri, Romanları ve eşcinselleri getirdi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde, yaklaşık 50 kişilik Erbakan destekçisi, Genel
Başkan Numan Kurtulmuş'un otomobilini tekmeledi. Otel içerisinde birbirine giren iki grubu polis ayırmakta güçlük çekti.
Olayların devam etmesi üzerine Kurtulmuş yemeği terketti.
Hız Tuzağı isimli filmin aynısı Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşandı. Halk otobüsünün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi
geçirdi. Kontrolden çıkıp 5 araca çarpan hareket halindeki otobüse atlayan bir taksi sürücüsü, felaketi engelledi. 
Polonya'nın Nobel barış ödülü salibi eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üye olduktan sonra çok daha
güçlü ve zengin bir ülke olacağını söyledi.
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ABD'nin ve dünyanın en tehlikeli ve güçlü depremlerini üreten bölgelerinden California'daki San Andreas fay hattı üzerinde
yapılan son araştırmalar, bu hatta büyük depremlerin sanılandan çok daha ‘sık' yaşandığını ortaya koydu. San Andreas, Kuzey
Anadolu fay hattıyla büyük benzerlikler taşıyor. CALIFORNIA Üniversitesi (UCI) ve Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bilim
adamlarının ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre ABD'nin California eyaleti yakın zamanda büyük bir deprem ile sallanabilir. Los
Angeles'in 160 km kuzeybatısından geçen ve Kuzey Anadolu Fay hattıyla büyük benzerlik gösteren San Andreas fay hattının
700 yıllık jeolojik hareketlerini inceleyen araştırmacılar, 6.5-7.9 arası şiddette meydana gelen büyük depremlerin ortalama her
45 ila 144 yıl arasında meydana geldiğini belirlediler.‘Hemen önlem alınmalı'
California'yı vuran 7.9 büyüklüğündeki son büyük deprem 153 yıl önce 1857 yılında meydana gelmişti. Araştırmacılar sıradaki
büyük depremin her an olabileceğine inanıyorlar. “Geology” adlı dergide yayınlanacak olan makaleyi hazırlayan grubun
başyazarı Türk akademisyen Sinan Akciz, “Son 700 yıldır San Andreas fay hattında insanların düşündüğünden daha sık deprem
oluyor” dedi. UCI'dan sismograf Lisa Grant Ludwig de, herkesin bir an önce tedbir alması gerektiğini söyledi. Böyle bir
depremde başta Los Angeles, San Diego ve Anaheim'da olmak üzere 37 milyon insanın yaşadığı Güney California'da 2 bin ila 50
bin arası ölü, milyarlarca dolar maddi zarar olacağı öngörülüyor.
Hatay'ın Hassa İlçesi'nde, akraba olan 2 çiftçi, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Çiftçilere erzak taşıtan teröristler, daha
sonra cep telefonu bataryalarını aldıktan sonra onları serbest bıraktı.
Türk Kızılayı, Pakistan Peşaver'deki selzedelere iftar paketi dağıttı.
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Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Bugün bu referandumda yüzde 80 ‘Hayır' da çıksa bizim gitmeye niyetimiz yok.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılından sonra çok daha detaylı, çok daha geniş çaplı bir anayasa değişikliği
mutabakatla yapmak istediklerini belirterek, “Bizim ne Anayasa Mahkemesi ne HSYK'da bir tane temsilcimiz yok. Bizim
tarafımızdan atanan bir kişi yok. Çıksın bir kişi ispat etsin ben bu görevden ayrılırım” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın “bitaraf olan bertaraf olur” diyerek, iş dünyasından tavrını
açıklamasını istediğini belirterek, işadamlarına “Korkmayın. Güçlü olun” dedi.
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Genelkurmay Başkanlığı, “Ergenekon”a bağlı olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray
Berk ile ilgili raporunu tamamladı. Org. Berk hakkındaki 6 iddia ve suçlamanın incelendiği raporda, ''İddialar hiçbir belgeye
dayanmayan kişisel ve farazi değerlendirmedir'' denildi.
Başbakan Erdoğan'ın danışmanlarından Siyaset Bilimci Doç. Dr. Yalçın Akdoğan, 'Hükümetin, PKK gibi bir örgütle pazarlık veya
müzakere etmesi söz konusu değildir. Elbette devletin ilgili kuruluşlarının devletin cezaevinde kalan bir mahkumla (Öcalan) ister
istemez bir diyaloğu olacaktır. Bu diyaloğu pazarlık veya müzakere olarak yorumlamak son derece yanlıştır' dedi.
İnternet andıcı iddialarıyla ilgili olarak ifade için çağrılan 1. Ordu Komutanı Org. Hasan Iğsız bugün görevini Org. Hayri
Kıvrıkoğlu'na devretti.Iğsız veda konuşması sırasında çok duygulandı. Iğsız'ın annesi Münevver Iğsız da oğlunu bu gününde
yalnız bırakmadı.
Türkiye'nin stratejik yol haritasını belirleyen ve beş yılda bir yenilenen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yeni tanım: “Dini
istismar eden örgütler…” Bu tanım, daha önce belgede yer alan “irtica” tanımının yerini alacak. Belgede yapılacak bu devrim
niteliğindeki değişikliğin taslağı, İstanbul'da geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda ilk kez masaya getirildi. Başbakanlık
tarafından hazırlanan taslak, MGK üyelerine sunuldu. Son karar, Ekim ayında yapılacak MGK toplantısında verilecek. “Dini
istismar eden örgütler tanımı, kamuoyunda “kırmızı kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin “iç tehditler”
bölümünde yer alacak. Burada amaç, “irtica” gibi genel bir tanım yerine, tek tek “dini kullanan örgütleri” belirleyip, politikaları
“özel olarak” bu örgütler üzerinde yoğunlaştırmak olacak. Bu çerçevede, Türkiye tarafından resmen terör örgütü olarak
tanımlanan El Kaida ve Hizbullah'ın, “dini istismar eden örgütler” listesinde yer alması kesin gibi. PKK terör örgütü ise, “bölücü
örgütler” kapsamında Milli Güvenlik ve Siyaset Belgesi'nde yer alacak.
Kamuoyunda “kömür, beyaz eşya, mobilya, gıda maddesi” yardımları ile gündeme gelen sosyal yardımlarla ilgili çarpıcı bilgiler
ortaya çıktı. Bu bilgiler bizzat Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çok ciddi bir araştırmanın
sonucu. Peki kimler yardım alıyor. Yardım alanlar memnun mu? Bu yardımları dağıtan personelin, “Yardım alanlarla ilgili
düşünceleri” neler? Hurriyet.com.tr Ankara muhabiri Aysel Alp, 306 sayfalık o araştırmaya ulaştı. Sonuçlar çarpıcı. Belki de tek
bir örnek araştırmanın önemini vurgulamaya yeter: Yardım alan vatandaş dua ediyor, yardım biraz gecikince aynı vatandaş
“Allah belanızı versin” diye beddua ediyor…
Gaziantep'te bir lisede müdür yardımcısı olan A.U. (37), kendisini 18 Mayıs'ta odasına çağırarak “Eşinden yeni boşandın. Genç
ve güzel bir bayansın. Maddi, manevi ve cinsel ihtiyaçların vardır” dediğini iddia ettiği müdür vekili Fatih Ç.'den, cinsel taciz
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gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi Kocaeli Üniversitesi mezunlarının düzenlediği iftardan sonra konuşan Necmettin Erbakan,
Başbakan Tayyip Erdoğan'a “Milli gelir 10 bin dolara çıkmış, hadi oradan. Çocuk mu kandırıyorsun?” diye seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli, Lüleburgaz ve İstanbul Çağlayan'da konuştu. Kılıçdaroğlu'nun mitingie ilk kez
eşi de katıldı.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK ile
AK Parti'nin görüşüp anlaştıklarına ilişkin sözlerini değerlendirerek, “Eğer bu mesele konuşularak çözülmeyecek, dağdakiler
konuşularak ikna edilemeyecekse, sizin derdiniz savaştır. Eğer gerçekten ülkenizi seviyorsanız, savaşta da samimiyseniz gönüllü
köy korucusu olun. 20 yaşındaki çocukları operasyona sürüp arkasından siyaset yapmayın” dedi.
Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kendi sözlerini cımbızlayarak kullanmakla suçlayarak, “Bir
elinde cımbız bir elinde ayna umurunda mı dünya?” diye eleştirdi.
Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, dün Kanal 24'te katıldığı programda, vatandaşların önemli bölümünün Anayasa değişikliğinin
içeriğini yeterince bilmediğini öne sürdü. Çiçek, “Hayır demenin bir mantığı yok” derken, programı sunan Hakan Çelik, “Hayır
diyenlerin demokrasi inancına dair şüphe mi duymak lazım” diye sordu. Çiçek şunları söyledi: “Bugün için böyle söylemek
işlerine geliyor. Şimdi bir başka konu üzerinden, bir terör örgütünün üst düzey yöneticisinin akıl almaz, insafsız, ahlaksızca
söylediği bir iddia, yalan üzerinden gidiliyor. Eğer siz gündeminizi örgüte tayin ettiriyorsanız, o zaman siyaset kurumu ne işe
yarar? Türkiye'nin gündemini şu an terör örgütü tayin ediyor gibi bir hal var. Sanki hükümet olarak biz, bunlarla oturmuşuz
pazarlık yapmışız, sonucunda da güya eylemsizlik kararı çıkmış. Bu yalandır, iftiradır. Türkiye'deki bir kısım yargı organlarının
kararları yargı denetimine tabi değildi. Anayasa Mahkemesi kararlarına bakın, ‘HSYK ve YAŞ kararları yargı denetimine açılsın'
denildi. Biz onu yargı denetimine tabi kılmışız. Siz demokratsanız bunun nesine ‘Hayır' diyeceksiniz. ”
İstanbul'da katıldığı iftarda protesto edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin Bursa İl Başkanlığı
tarafından düzenlenen iftar yemeğinde de protesto edildi.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 12 Eylül'de yapılacak referandumla ilgili aldığı boykot kararında ısrarcı olduğunu
bildirirken, “Bu karardan dönüş yoktur. Erdoğan seçim barajını yüzde 5'e indirse, tutuklu arkadaşlarımızı serbest kalırsa ve yeni
bir Anayasa'da Kürt sorunun çözeceğini bu meydanda söylerse, bunu sizlerle tartışırız. Bunun dışında asla sandığa gitmek yok”
dedi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, “Pazartesi günü (bugün), unvanlı hakim ve savcılar ile
ilgili çalışma yapmak için HSYK'nın toplanmasını bekleyeceğiz. Getirilmeyeceğini bile bile orada olacağız. Listeyi referandum
sonuna bırakacaklar. Adalet Bakanlığı Müsteşarı gelmezse tutanağımızı tutup ilgili makamlara başvurumuzu yapacağız.
Gelmemekle suç işliyor” dedi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO'nun “Dünya Kültür Mirası” listesinde yer alan Divriği Ulu Camii önünde kızı Sümeyye
Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Kastamonu'da geçen pazar günü askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hava Piyade Uzman Çavuş Mevlüt Boyraz,
memleketi Sivas'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Boyraz'ın görev dönüşü evine giderken kaza geçirmesi
nedeniyle şehit statüsünde sayılmadığı öğrenilirken, şehitlik yerine aile mezarlığına defnedildi.
SAĞLIK Bakanlığı'nın, Manisa Devlet Hastanesi'ne ateş, trombositopeni (kan pıhtılaşmasında görevli hücrelerin azalması), bilinç
değişikliği ve döküntü şikayetiyle başvuran 16 hastadan 6'sının hayatını kaybettiğini, hastalığın tespitine yönelik araştırmanın
devam ettiğini açıklaması, kentte tedirginliğe neden oldu. Yunanistan'da görülen ‘Batı Nil Ateşi' salgınıyla benzerlik taşıdığı ifade
edilen hastalıkla ilgili vatandaşlar uyarıldı. Manisa Sağlık Müdür Yardımcısı ve Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Galip
Köroğlu, bu vakalara aşırı sıcakların olduğu günlere rastlandığını, artık görülmediğini belirtirken, yine de vatandaşları sıcakta
dışarı çıkmamaya, bol miktarda sıvı tüketmeye çağırdı.
DEVLET Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gümüşhane gezisinin ilk bölümünde TRT ekibinin kendisini takip etmemesi
üzerine ilginç bir benzetme yaptı. Arınç, “Onlar Milli Gazete gibidirler. İş bittikten sonra gelirler” dedi. Arınç daha sonra
yanındaki görevlilere dönerek, “Yaz onu bir kenara. Yan gelip yatmasınlar” ifadesini kullandı.
İNTERNET Andıcı soruşturmasında terör örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile Ergenekon savcısı Zekeriya Öz tarafından şüpheli
olarak ifadeye çağrılan Orgeneral Hasan Iğsız dün 1'inci Ordu Komutanlığı görevini Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu'na devrettikten
sonra bu gün Beşiktaş adliyesine gelerek ifade verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın kitabı ile ilgili inceleme başlattı. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı tarafından yazılan “Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat”
adlı kitap ile ilgili inceleme başlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Batman mitinginde ''Batman'da oyumuz az. Çünkü gelmedik, sorunlarınızı
dinlemedik'' itirafında bulundu.
SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş bir heyetle Necmettin Erbakan'ı ziyaret ediyor.
Show TV'de Siyaset Meydanı'na konuk olan Başbakan Erdoğan Ali Kırca'yı fena bozdu.Başbakan Erdoğan dün akşam Ali
Kırca'nın sunduğu Siyaset Meydanı Referandum Özel programına katıldı. Ali Kırca ve partneri Tuba Atav belli ki önceden
sorularını hazırlamışlardı. Ancak Başbakan Erdoğan o soruların sorulmasına sürekli mani oldu. Bazen Kırca ve Atav’a sert bile
çıkıştı. En sonunda konu Genelkurmay Başkanları’na geldi. Ali Kırca tam bir soru sormak istedi. Ancak daha soruyu soramadan
Başbakan Erdoğan tarafından fena halde bozuldu.
AĞRI'nın Eleşkirt İlçesi'nden geçen, İran'dan Türkiye'ye gaz akışını sağlayan doğalgaz boru hattında, bugün akşam saatlerinnde
bilinmeyen bir nedenle bir patlama oldu.
Cumhurbaşkanı Gül, Hükümet'in PKK ile pazarlık yaptığı iddiası ile ilgili olarak ''Terörle mücadele sadece silahla olmaz.. Tüm
imkanlar seferber edilir. Yeri geldiğinde TSK yeri geldiğinde diplomasi devreye girer'' dedi.
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HAKKARİ'de bir ay önce PKK'lıların silahlı ve el bombalı saldırı düzenlediği AK Parti il binasının önüne kum torbalarıyla siper
yapıldı. Bina önünde bekleyen polisler, siperlerin içinde 24 saat elleri tetikte nöbet tutuyor.
ABD ordusu sistemlerine 2008 yılında Ortadoğu’daki bir üsteki bir bilgisayara takılan bir taşınabilir bellekle saldırı düzenlendiği
ve gizli belgelerin yabancı istihbarat kurumlarının eline geçtiği resmi ağızlarca açıklandı.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, devlet yönetiminin cemaatlere geçtiğini öne süren Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın
kitabındaki iddialar hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Hanefi Avcı'nın iddialarının bir kısmı doğru. Ocak ayında geldi.
Randevu talep ettiği doğru. Dilekçeyle geldi.
-Kendisine karşı bir komplo girişiminde bulunulduğunu, şikayetçi olduğunu yazmış dilekçesinde
-Ancak Avcı benimle görüşmesinde ne Adalet Bakanlığı Teftiş kurulunun cemaat yapılanmasıyla ilgili herhangi bir söylemde
bulunmamıştır, dilekçesinde de böyle bir ifade yoktur.
-Dinleme ile ilgili şikayeti vardır
-Soruşturma başlatılmıştır şikayeti doğrultusunda. Kendisine de soruşturmanın başlatıldığı tebliğ edilmiştir
-Adalet Bakanlığı da inceleme başlattı. Avcı'nın bakanlığa getirdiği dilekçede sadece dinlemeyle alakalı şikayeti vardır.
-Şifahen de cemaatlerle ilgili bir şey söylememiştir.
-İnceleme sonucunda kitapta yazılanlardan doğruluk payı olanlar tespirt edilirse gereken yapılacaktır. Tespit edilemezse iddia
sahibine ‘'Lütfen iddianızı kanıtlayın'' denilecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum programında Diyarbakır ziyaretinin olmadığını belirterek, "Bizim en ufak bir
hatamız tüm Türkiye'ye mal olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan Abdullah Öcalan ile İmralı'da
görüşülmesinin doğruluğunu meydanlarda anlatmasını istedi.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bedelli askerliğin çıkmasından yana olduğunu, askerlik süresinin de kısalması gerektiğini
söyledi.
Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini törenle Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'na devretti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Tunceli Meydanı'nı dolduran kalabalığa aynen şöyle dedi: "Hayır deyin, toplumsal mutabakatla
doğudan batıya kuzeyden güneye herkese genel affın önünü açılsın."
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Böyle bir ortamda genel aftan bahsetmek bir gaflettir. Barajın aşağı çekilmesi ikinci bir
gaflettir” dedi. Bahçeli, “Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin bölünmesine zemin hazırlanmaya değerlendiren Bahçeli, iktidara
gelmeleri halinde PKK ile pazarlık yapanları tespit ederek Yüce Divana göndereceklerini ifade etti. Bahçeli, “hayır” kampanyasını
yürüten kurumların çok hassas olmaları gerektiğine değinerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “genel af” ile ilgili
açıklamalarını eleştirdi. çalışıldığını” öne sürdü. MHP'ye “PKK ile ruh ikizi olmuşlar” şeklindeki yaklaşımları iftira olarak
İsrail Ordusu'nun en yetkili savcılarından biri, bu yıl uluslararası karasular üzerinden Gazze'ye insani yardım götüren gemiye
İsrailli komandoların saldırmasının herhangi bir yasaya aykırı olmadığını söyledi.
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ANTALYA- Isparta karayolu üzerindeki ormanlık alanda öğleden sonra çıkan yangın kısa sürede yerleşim yerlerine sıçradı. 6
helikopter ve 2 uçakla müdahale edilen yangında, Kayadibi Köyü'nün Yenice Mahallesi'ndeki boşaltılan 30 ev ve köy camisi
alevler arasında kaldı.
RİZE'de dün gece başlayan ve hala devam eden yağmur hayatı felç etti. Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıla kapandı. Yüzlerce kişi
yolda kaldı. Heyelan altında kalan 3 kişi son anda kurtarıldı. 1 çocuğun cesedine ulaşıldı. Onlarca yaralı ve kayıp ihbarı yapıldı.
Afef ve Acil durum ekipleri alarma geçti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, emeklilikten hemen önce, bir ilke imza atacak; Orgeneral Başbuğ, ilk kez ana
muhalefet dışındaki bir siyasi partiye de veda ziyaretinde bulunacak. MHP'ye yarın öğle saatlerinde veda ziyareti için gidecek
olan Orgeneral Başbuğ, burada MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.
Anadolu Ajansı saat 14.54'te geçtiği haberinde Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı kendi isteği üzerine merkeze alındığını
duyurdu. Ancak ajans yaklaşık 40 dakika sonra geçtiği düzeltme metninde Avcı ile ilgili kararnamenin Başbakanlık'ta olduğunu
bildirdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, sahasında normal süresini 1-0 önde bitirdiği maçta Yunan temsilcisi
PAOK ile 1-1 berabere kalarak elendi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize- Artvin bölümü yağış sonrası oluşan taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.
Devlet Denetleme Kurulu KPSS'deki kopya iddialarıyla ilgili olarak inceleme yapma kararı aldı.
CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı ve basın mensuplarının
sorularını yanıtladı. Okay, gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tunceli'de yaptığı, ‘PKK mensupları için
genel af çağrısının' hatırlatılması üzerine, bu açıklamanın, daha önceki açıklamalarla paralellik içerdiğini söyledi.
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Orgeneral Işık Koşaner, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral İlker Başbuğ'dan devraldı.
LEONARDO da Vinci eğitim projesi kapsamında 3 aylığına Adana'dan Almanya'ya giden, kurs açılmadığı gerekçesiyle sokaklarda
dolaştıkları ve mağdur oldukları iddia edilen öğrenciler uçakla Adana'ya döndü. Havaalanına çocuklarını almak için gelen aileler,
çocuklarının kendilerine verilmeden servisle gönderilmelerine tepki göstererek polisle tartıştılar.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun Washington'a yaptığı ziyarete ABD Kongresi'ndeki olumsuz hava damgasını
vurdu. Washington yönetimi görüşme sırasında Türk heyetine, "Kongre'ye dikkat" mesajı verdi. Türk diplomatlara verilen mesaj
ana hatlarıyla şu: Kongre artık bundan sonra sadece "soykırım" konularında değil, Türkiye'nin talepleri konusunda da sorun
çıkarmaya aday. Bu çerçevede özellikle Türkiye'ye yapılacak silah satışlarının Kongre'ye takılma ihtimali çok büyük. Bu nedenle
Ankara'nın derhal harekete geçmesi gerekiyor.
CHP Parti Meclis Üyesi Mustafa Kurban, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na önceki gün Bingöl'de yapılan protestoyu AK Parti'li
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yetkililerin yaptırdığını ileri sürdü. Kurban, “Yaptığımız tespitlerde bu işin içinde direk AKP yetkilileri var ve baktığımız zamanda
bu işi yönlendiren insanlarında sabıkalı, hırsız ve toplum tarafından dışlanmış insanlardır” dedi
Avustralya'da 7 aylıkken doğan bebek, doktorlar tarafından ölü ilan edildikten 2 saat sonra annesinin kucağında yaşama döndü.

Taksim bir dünya rekoruna sahne oldu. Ancak, Rekoru kıran bir Türk değil, Ukraynalıydı. Dmitry Halaci, sadece serçe
parmağıyla, 90 kiloluk bir kişinin ayaklarını, yerden kesti. Türkiye'nin evsahipliği yaptığı bu ilginç denemenin dünya rekoru
olduğu açıklandı.
HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, 2010 Yılı Hakim ve Savcı Atama Yaz Kararnamesinin
görüşüldüğü sırada Kurul toplantısını terk ettiği için hakkında Anayasal bir Kurulun çalışmalarını engellediği gerekçesiyle,
Yargıtay 1. Başkanlar Kurulu'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Bugün itibariyle Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in yeniden
gündeme getirdiği tek tip askerlik uygulamasının detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yeni tek tip askerlik uygulaması herkesin
eşit süre askerlik yapmasını öngörüyor. Her asker 45 gün silah eğitimi alacak.
Rize'nin Gündoğdu Beldesi'nde dün gece etkili olan sel sonrası heyelanda
12 kişi hayatını kaybetti.2 kişinin kayıp olduğu bölgede 6 kişi de yaralandı.
Meteorolojik ölçümlere göre Rize'ye bir ayda yağan yağmur sadece bir
günde yağdı. Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Bakanı Faruk Özak,
bugüne kadar bölgede böyle bir heyelanın yaşanmadığını belirterek,
''Geçmişte dere vadisinde üstten aşağıya inerek heyelan olurdu ama
böylesini ilk defa görüyoruz'' dedi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız her zaman olduğu
gibi bugün de, hukuk devletine bağlı ve yargı kararlarına saygılı olmaya ve
yargı kararlarını eksiksiz olarak uygulamaya devam etmekte olup, yargıya
zarar vermenin devlete zarar vermek anlamına geleceğinin bilincindedir”
denildi.
AK Partili Kılıç, kopya çekildiği iddia edilen KPSS'nin yeniden yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin boykot tavrında bu saatten sonra değişikliğin mümkün olmadığını söyledi.
Demirtaş karar Erdoğan'ın Diyarbakır mitingini bekledikleri yönündeki iddaları reddetti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta 2 - 0 yendiği HJK Helsinki'yi rövanşta da 4 - 0 mağlup ederek rakibini eleyen ve
kupada gruplara kalan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.
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Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Işık Koşaner, "(Irak'ın) Ülke kuzeyinde yerleşmiş olan, bölücü terör
örgütüne karşı, merkezi ve bölgesel otoriteler tarafından etkili tedbirler alınması sağlanamamıştır" dedi.
28

Ağustos

2010

Mersin'de bir firma, Sakarya Büyükşehir Belediyesi için 300 yıllık su çarkını, 110 yıl önceki kartpostaldan yola çıkarak yeniden
yaptı. Çalışma 6 ayda tamamlandı.
Fenerbahçe bayrağını ezen, İstanbul'da polise taş atan, kameramanları tartaklayan PAOK taraftarları son olarak Ayasofya'nın
üzerine haç diktikleri bir video hazırlamıştı. Yunan taraftarlar bu sefer de Fenerbahçeli futbolculara bilgisayar ortamında dansöz
kıyafeti giydirdiler.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'a hızlı girdi. İlk mesajını dün akşam 17.30 sıralarında atan Kılıçdaroğlu, aradan
geçen 19 saatte tam 17 mesaj gönderdi. Son yarım saatte de Kılıçdaroğlu'nun Genel Af tartışmaları ile ilgili mesajları dikkat
çekiyor.
Başbakan Erdoğan, partisinin Konya mitinginde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'genel af' önerisine yanıt verdi: Sana o yetkiyi kim
verdi?
Hükümetin kamu çalışanlarına 2011 yılı için zam teklifi belli oldu. Ocak ayında yüzde 3 ve Temmuz'da yüzde 3'lük artışın
yanısıra 70 TL'de ek ödeme teklif edildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), nüfus idarelerinden alınacak, seçmenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da taşıyan mühürlü
ve imzalı nüfus kayıt örneğinin aslını sandık kurulu başkanlarına, kimlik belgesiyle ibraz etmesi halinde referandumda oy
kullanabilmesine karar verdi.
Poyraz ve bulutlar gidecek, güney rüzgarları gelecek, İstanbul da Trakya da sıcaktan yine bunalacak. Trakya'da 40'lı derecelerin
görüleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar özellikle yarın için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, KPSS'den önce eğitim bilimleri sorularının ham halinin Uludağ Üniversitesi Sınıf
Öğretmenliği bölümünden 2007'de mezun olan bir kişinin e-mail adresine servis edildiğini öne sürdü.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başbakan'ın can derdi başka, zemini kayıyor, iktidarı kaybedecek. Vatandaş can, o
iktidar derdinde. O, Türkiye'nin sorunlarına değil, rantına talip oldu. Rant gidecek halkın iktidarı gelecek” dedi.
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Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, “son zamanlarda basında sözü edilen bazı yakışıksız ve üzüntü verici olayların kimler
tarafından tertip edilip, yapılırsa yapılsın, Milli Görüşle uzaktan yakından bir alakası olamayacağını” bildirdi.
Diyarbakır'da zaman ayarlı patlayıcı düzenek bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, e-muhtıra ile dönemin Genelkurmay Başkanı'nın AK Parti'ye iktidarı verdiğini ileri
sürerek, “Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt emekli olduktan sonra milyarlık araç verildiği gibi devletin övünç madalyası da
göğsüne takıldı. Biz iktidara gelirsek o madalyanın yanına mahkeme celbini takacağız” dedi.
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan, “Siyasi iktidar, yargıçların müzik, heykel ve resim sanatıyla
uğraşmasını isteyerek, adliyeyi güzel sanatlara bağlamak niyetinde” dedi.
Antakya'nın Serinyol İlçesi Fırlız Yaylası'nda arama- tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında
çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmanın ardından teröristler ormanlık alana kaçarken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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Dinleme iddialarıyla suçlanan Org. Aslan'ın cevabı. Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Aslan Güner yasadışı dinleme yapmak
konusunda suçlanıyordu. Güner gazetecilerin sorusuna şu cevabı verdi: “Soruşturma açılmasını ben talep ettim. Silahlı
Kuvvetler yurt içinde dinleme yapmaz. Bu cihazlar Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin kararıyla alınmıştır. O komitede Sayın
Başbakan ve Sayın Genelkurmay Başkanı da vardır. Terörle mücadele maksadıyla alınmıştır. Terör örgütünü dinlemek
amacıyla yapılmıştır ama içeride birileri dinleme yaptıysa o cihazın başında ben durmuyorum. O da ortaya çıkar. Kim hata
yaptıysa hesabını verir.”
Biz terörist affedilsin demedik. Bazı şeyleri açıkça konuşmanın ve kamuoyuna hatırlatmanın zamanı geldi. Kendisi ve
bakanlarının imzası ile 18 Nisan 2006'da Öcalan'a fiilen af önerilmiş ve CHP'nin karşı çıkması ile terörle mücadele yasasında
öngörülen bu değişiklik yapılamamıştı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin gündeme getirdiği genel af önerisine ilişkin
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dün Hürriyet'te yer alan, “Şehitlerin vebalini, kanının bedelini ödeme yetkisini ona kim veriyor?
Buna sadece biz değil, Türkiye ayağa kalkar” yönündeki değerlendirmelerine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Hürriyet'e şu özel
açıklamaları yaptı:
- “Sayın Başbakan bizim gündeme getirdiğimiz genel af önerisini iyice incelemeden ‘Türkiye ayağa kalkar, karşı çıkar' diye tepki
göstermiş. Gündemlerinde affın olmadığını söylüyor ve bize ağır ithamda bulunuyor. O zaman bazı şeyleri açıkça konuşmanın ve
kamuoyuna hatırlatmanın zamanı geldi. Kendisi ve bakanlarının imzası ile 18 Nisan 2006'da Öcalan'a fiilen af önerilmiş ve
CHP'nin karşı çıkması ile terörle mücadele yasasında öngörülen bu değişiklik yapılamamıştı. O Terörle Mücadele Yasası
tasarısının 6. maddesinde şöyle deniliyordu:
‘3713 sayılı kanunun 7. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde 7-1'inci maddede belirtilen amaçlara yönelik suç
işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler, örgüte üye olanlar TCK'nın 314. maddesine göre cezalandırılır. Örgütün
faaliyetini düzenleyen de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır. TCK'nın 221. maddesi (etkin pişmanlık) hükmü, bu madde
açısından da uygulanır.'
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Düzgün adamsan çık anlat
- Bize yönelik açıklamalarını keşke daha önce kanunlaştırmaya çalıştıkları bu girişimlerine bakarak söyleseydi. Terör örgütünü
asıl affetmeye çalışanın kim olduğu burada görülüyor. Eğer Başbakan hep söylediği gibi düzgün adam ise sözünün eri ise
Meclis'e bunu da getirdiklerini çıkıp anlatsın. Bununla Abdullah Öcalan'ı affetmeye çalışan ben miyim, o mu? Bu kanun
değişikliği internet sitelerinde duruyor. Başbakan bir yandan Meclis'teki ağırlıklarına atfen de, bize adım attırmayacağını, su bile
içirmeyeceğini söylüyor. Meclis onun çiftliği değil. Bu yetkiler onda değil. Tarihte Hitler bile böyle düşünmedi, konuşmadı.
Terörist affedilsin demedik
- 21. yüzyılın Türkiye'sinde ben ondan su bile istemem. Onun vereceği suya da zaten şüphe ile yaklaşırım. Ben hiçbir yerde bir
toplumsal mutabakat sağlanmadan ve PKK'nın koşulsuz silah bırakması gerçekleşmeden bir genel af olacağını söylemedim.
Hiçbir zaman çıkıp ben veya herhangi bir yöneticim ‘teröristler affedilsin' demedik. AKP iki yüzlü politika güdüyor. Bugün ortaya
koyduğumuz bu örnekle de somut gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Kendileri PKK yöneticileri lider ve yöneticilerine af getirmek
istemişler ve bunu da bir kanun teklifiyle Meclis'ten geçirmeye çalışmışlardır.
O teklifi kim hazırladı
- Bu kadar açık. Ama bunu yapamadılar, Parlamento'da görüşemediler. Bunu CHP olarak biz engelledik. Başbakan, ‘Bunu
bilmiyorum, bu da nereden çıktı' diyemez. Eğer derse o zaman neyin altına imza attığının farkında bile değil. Peki o zaman bu
kanun teklifini kim hazırladı. Onun hesabını versin. Biz ülkenin birliğinden bütünlüğünden yanayız. Ben hayatımı bu vatan için
feda etmeye hazırım. Ama AKP ise ülkeyi ayrıştırıyor. Kamplara ayırıyor. Gelinen noktanın sebebi Başbakan ve onun
politikalarıdır. Hangi demokraside parlamentoyu kendi çiftliğin gibi görebilirsin. Bir de Anayasa değişikliği ve demokrasiyi
getirdiklerinden bahsediyorlar. Hangi yüzle AB'ye girmekten bahsediyorsun.
AKP sorunların adresi
- Türban konusunda beni samimi bulmadığını söylüyor. Ne düşündüğü hiç de önemli değil. AKP, sorunların adresidir. Biz ise
çözümün adresi olarak ülkenin sorunlarını samimiyetle çözeceğiz diyoruz. O nedenle beni samimi bulup bulmaması hiç önemli
değil. Başbakan Erdoğan'ın, bizi samimiyet testinden geçirecek yetkisi yoktur. Terör örgütü kurucu ve yöneticilerini affetmek
isteyen kimdir, diye şimdi son kez soruyorum. Bu affetmek istediği kişiler kimlerdir? Amacı nedir? Çıkıp şimdi çıkıp 70 milyonun
huzurunda bunun yanıtını versin.”
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos'ta 13 kişinin öldüğü, 1 kişinin hala arandığı sel felaketinin meydana geldiği
Rize'nin Gündoğdu Beldesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Erdoğan, “Sabır, sabır. Sorunlarınız çözülecek.
Arkadaşlarımız sizin için çalışıyor” dedi.
AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'nın Geçici 15. maddesinin kendisinin zaman aşımının işlemesine engel olduğu
belirtilerek, “Zaman aşımı, ancak hukuksal açıdan işleyen bir zamanın varlığı halinde söz konusu olabilir. Bir soruşturma ve
kovuşturma engeli olan Geçici 15. maddenin kendisi, zamanaşımının işlemesine engeldir. Bize göre darbeci zihniyetle
hesaplaşma anlamına gelen 'evet' oyları ile paket kabul edildikten sonra başlayacaktır” denildi.
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde başına silah dayayarak protesto gösterisinde bulunan kişi gözaltına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tavşançalı beldesindeki boş bir binada, kullanılmayan bir buzdolabı içinde 4 çocuk cesedi bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS ile ilgili iddialar konusunda durum netleşinceye kadar yarın yapılacak öğretmen atamalarını erteledi.
Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde, yokuş aşağı park edilen TIR, freni boşalıp 24 daireli Aydın Aparmanı'na girdi.
1'inci katteki evlerinin balkonunda oynayan 7 yaşındaki Erdem Şölen, korkunç kazada TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.
TIR'ı park eden sürücü ise bulunamadı.
31

Ağustos

2010

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın resmi internet sitesinin ardından, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın da resmi internet sitesi
hacklendi. Hackerler, “bundan sonra siyasette ismimizi çok fazla duyacaksınız” dedi.
Başbakan Recep Tayip Erdoğan Tekirdağ'da halka sesleniyor. İşte Erdoğan'ın konuşması. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, “Rahmetli Adnan Menderes tamtakır durumdaki hazineyi doldurdu, darbeyle gelenler Menderes'i idam
ettiler, sonra da hazineyi boşattılar. Rahmetli Özal geldi, Türkiye'ye bir çağ atlattı adeta. Türkiye'yi adeta ardından geldiler,
yağmaladılar. Türkiye'yi yağmalamakla kalmadılar, bir yolsuzluklar silsilesi aldı başını yürüdü” dedi.
Türkiye'nin ekonomik olarak şu anda tarihinin en parlak dönemini yaşadığını belirten Erdoğan, “Bunların şimdi iştahı kabarıyor.
'Ne yapsak da bu AK Parti'yi indirsek, ondan sonra şu dolu olan hazineyi bir boşaltsak, dertleri bu” ifadesini dile getirdi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
“Yani bizim fikirlerimizin ulaştığı yerlere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Biz iş üretiyoruz, bunlar laf üretiyorlar. Biz
yaptıklarımızla, yapacaklarımızla, projelerimizle konuşuyoruz. Türkiye genelinde inşa ettiğimiz 12 bin 300 kilometre yolla
konuşuyoruz. Çocuklarımıza kazandırdığımız 150 bin derslikle konuşuyoruz, 435 bin konutun şantiyesiyle konuşuyoruz.
Tekirdağ'da üniversite var mıydı? Tekirdağ'a üniversite kazandırdık. Namık Kemal Üniversitesi ile konuşuyoruz. Hastanelerle
konuşuyoruz. Peki bunlar neyle konuşuyor? Neleri var? Ne yapmışlar bu ülkede? Allah aşkına, neleri var, ne yapmışlar bu
ülkede? 2002 yılında Türkiye ne kadar demir çelik üretiyordu biliyor musunuz? 79 senede gelinen nokta neydi? 2002'de 16
milyon ton demir çelik üretiyordu. Biz geldik şu anda ne kadar üretiyoruz biliyor musunuz? 25 milyon ton. Son 8 yılda
Türkiye'de 7 milyon adetten fazla motorlu taşıt üretimi gerçekleşti. Peki 40 yılda ne kadar yapıldı? 40 yılda 6,8 milyon...
Farkımız bu. Bütün bunlar artarak devam ediyor, bundan sonraki süreçte de artarak devam edecek.” Erdoğan, 2002 yılında
toplam uçak yolcu sayısının 34 milyon olduğunu, bugün bu sayının 86 milyona çıktığını belirterek, “Bu ne demektir? Demek ki
zenginleşiyoruz. Havayolları sadece belli bir kesimin kullandığı değil, artık halkın yolları oldu. Halk da artık uçağa binebiliyor”
dedi.
Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, ilde 30 Ağustos Zafer Bayramı çelenk koyma töreni sırasında CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay ile
arasında yaşanan tartışmadan dolayı üzgün olduğunu, ancak kendisi için “bir linç kampanyası yürütülmeye çalışıldığını” iddia
etti.
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BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde geçen Temmuz ayında 5 kişinin bıçaklanmasından sonra yaşanan olayların ardından tutuklanan 11
kişi, yapılan itiraz üzerine, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Danimarka, terör örgütü PKK ile bağlantısı belgelerle ispatlanan Roj TV'yi yasaklamaya yönelik somut bir adım attı.
Danimarka'da savcılık, Roj TV hakkında PKK lehinde yayın yapmaktan suç duyurusunda bulundu.
12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki 3. karşılaşmasında Yunanistan'ı yenerek 3'te 3 yaptı ve C Grubu'nda
liderliğini korudu.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ali Suat Ertosun, 2010 yılı hakim ve savcı atama kararnamesi çalışmaları
sırasında Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın Kurulu “terk etmesini” sert bir dille eleştirdi. Ertosun, Bakanlığın toplantıyı terk
etmesinin asıl nedeni olarak ise “referandumda evet çıkması halinde, hakim ve savcıların kaderi Adalet Bakanı'nın iki dudağı
arasından çıkacak talimatlar ile şekillenecek” olmasını gösterdi.
İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasının tutuklu sanığı Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Deniz Yıldırım'ın
ajandasında geçtiğimiz yıl Şubat ayında arabasında ölü bulunan Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ın ölümü ile ilgili bir
not bulundu. Aramalarda el konulan ajandada Oktay'ın ölümüne ilişkin; “Zir vadisi ve özel harekata hibe edilen silahlar Behçet
Oktay bunları topladı. Onun için indirildi."deniliyor
ADANA'da terör örgütü lehine eylem yapan çocuklara müdahale ederek otomobil lastiği yakmalarına izin vermeyen vatandaşlar,
Mobese kameralarına yansıdı.
GAZİANTEP'te kulaktan kulağa yayılan ‘yardım yapılacak' dedikodusunu duyan yaklaşık 3 bin kadın, sahurdan itibaren merkez
Şahinbey İlçe Belediyesi'nin kapısına dayandı. Belediye görevlileri, saatlerce bekleyen kadınları, yardım söz konusu olmadığına
güçlükle ikna etti.
1

Eylül

2010

Bir süredir Washington ile Ankara arasında 'Soğuk rüzgarlar esiyor. Kriz var' yorumları yapılıyordu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Recai
Yıldırım'ı provokatörlere sahip çıkmakla suçlayıp, “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına, Sayın Başbakanımıza ‘Omurgasız' diyor.
Bu kelimeyi söyleyen kişi terörist başının emir subayıdır” dedi.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresiyle ilgili tek yetkili mercinin TBMM olduğunu
söyledi.
İRTİCA ile Mücadele Eylem Planı'nın altında ıslak imzası bulunduğu gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle
tutuklu yargılanan Albay Dursun Çiçek, ölüm orucuna başladı.
Ağrı'da bulunan Dışışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yu protesto eden bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Aslan Güner'in 2007'de 'PKK'lıları dinleyeceğiz' gerekçesiyle İsrail'den aldırdığı cihazla iki bin
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kişiyi yasadışı dinlettiği iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, cihazların hudut bölgesinde konuşlandırıldığı ve
Güner'in o dönemde karargahtan ayrıldığı belirtildi.
12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası C Grubu 4. maçında Porto Riko'yu 79-77 mağlup etti. Milli takımımız son
maç öncesinde C Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) soruların çalındığı ve kopya çekildiği
iddialarına ilişkin, “Birileri yürüttü soruları. Recep Bey'den ses çıkıyor mu? Allah aşkına Recep Bey bu ülkede Başbakan değil mi?
Nasıl bir Başbakan bu? Sınav soruları çalınır, satılır, birilerine verilir, yandaşlara verilir, olay büyür gazetelerde günlerce yazılır
çizilir. Recep Bey'den tık yok. Niye yok” dedi.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde inşaat temel kazısının yapıldığı alanın yanından geçen yol yoğun yağmur yağışının ardından
çöktü. Yol araç trafiğine kapatıldı.
2

Eylül

2010

ABD Genelkurmay Başkanı Michael Mullen'ın yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı açıklandı. Mullen, Ankara'da Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'le biraraya gelecek.
12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki son maçında Çin'i 87-40 mağlup etti ve grubunu
yenilgisiz lider olarak tamamladı.
İstanbul Belediye Başkanı Topbaş, yol çalışmalarında hayata geçirilecek yeni uygulamayı anlattı: “Artık şehirdeki yolları
yaparken de bundan sonraki çalışmalarda farklı bir strateji kullanacağız. Bu da mobil köprüler oluşturup trafiği aksatmadan
çalışma sistemi olacak." Topbaş ayrıca bayramda toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulanacağını söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Hüsnü Tuna, ‘Faili Meçhul Cinayetler ve Ergenekon' adlı kitap çıkarttı. Tuna, kitabında 1990'lı yıllarda
işlenen Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun ve Uğur Mumcu cinayetleri gerçekleşmeden önce, Milli
İstihbarat Teşkilatı'nın, Başbakanlığa ‘önümüzdeki günlerde seri cinayetler işlenecek' diye yazı gönderdiğini, ama buna rağmen
önlem alınmadığını öne sürdü.
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Halkalı'da askeri personel taşıyan servis otobüsüne yönelik düzenlenen ve 5 astsubay ile bir astsubay kızının hayatlarını
kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 13 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10-11 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda
(KPSS), “Soruların çalındığı ve kopya çekildiği” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dün Isparta'da gözaltına
alınarak bugün Ankara'ya getirilen Baki S. serbest bırakılırken, arkadaşı Süleyman İ. Isparta'da gözaltına alındı. Süleyman İ.
adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Vergi ve prim borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırma kararı aldık. Hem Gelir
İdaresi, hem Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışma yapılıyor. Özellikle krizin etkisiyle ödeme sıkıntısı çeken mükellefler
için bir yeniden yapılandırma programı olacak. Ancak bu bir af değil. Ne olacak? Faizlerde indirim, taksitlerde kolaylık” dedi.
3

Eylül

2010

Siirt'in Eruh İlçesi'ndeki Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı'na teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine
güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu teröristler dağlık araziye kaçtı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, “CHP için ne diyorlar; ‘kumsallar partisi' diyorlar.
Kumsalların partisi CHP şu anda zaten kumsaldalar” sözüne CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “Kumsallardan çıktık,
ilerliyoruz, merak etmesin. CHP, AKP gibi kurulmadı. İşadamlarının, müteahhitlerin bürolarında kurulmadı bizim parti” dedi.
Yozgat Otogarı'nda otobüs bekleyen Kadışehri Cumhuriyet Savcısı Özcan Çubukoğlu, Ramazan ayında açıkta sigara
içtiği gerekçesiyle 2 kişi tarafından dövüldü.
A Milli Futbol Takımımız, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu ilk maçında Astana'da Kazakistan'ı 3-0 mağlup
etti.Türkiye bu galibiyetle birlikte 1960 yılından bu yana ilk defa Avrupa Şampiyonası elemelerine 3 puanla başladı.
Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'da partisinin mitinginde ''Diyarbakır'da ne konuşacak?'' diyen BDP ve MHP lideri Bahçeli'ye yanıt
verdi. Erdoğan, ''Sayın Bahçeli bize konuşma metnini yazmayı bırak da Diyarbakır'a gel'' dedi. Erdoğan sürprizi sona saklamıştı.
Başbakan'ın konuşmasının ardından platforma Diyarbakırspor Teknik Direktörü Suat Kaya, eski milli futbolcu Hakan Şükür ve
şarkıcı Berdan Mardini çağrıldı. Başında 'evet' yazılı şapkayla vatandaşları selamlayan Hakan Şükür böylece siyaset sahnesine
ilk adımını atmış oldu. Şükür'ün adı daha önce belediye başkan adaylığı için de geçmişti.

Kadıköy'de spor yapmak için bisiklete binen matematik profesörü Salih Necdet Malikoğlu, dengesini kaybederek yere düştü.
Kafasını beton zemine çarparak ağır yaralanan Malikoğlu götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Malikoğlu'nun bisikletten
düştüğünü gören Mehmet Tarhan, kazanın ardından hem polisi hem de sağlık ekibini haberdar ettiklerini belirterek, "Tam 45
dakika ne polis geldi, ne de ambulans. Adam göz göre göre can verdi. İstanbul'un göbeğinde böyle bir olayın yaşanması
gerçekten dehşet verici" dedi. Kaza yerine iş işten geçtikten sonra 3 ambulans geldiğini öne süren Tarhan, "Kalp masajı filan
yaptılar ama boşuna uğraştılar. Zavallı adam hayatını kaybetmişti zaten" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise "Bu olay
hepimizin başına gelebilecek bir olaydır. 112 polise, polis de 112'ye yönlendiriyor. Yaralı yaklaşık 45-50 dakika can çekişiyor.
Adam gözümüzün önünde gitti" dedi. Malikoğlu'nun bisikleti Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü. Uzun süre Amerika'da görev
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yaptığı belirtilen profesör Malikoğlu'nun bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.
İzmir'de DİSK'e bağlı Emekli-Sen üyeleri emeklilerin sıkıntıları dile getirmek ve aynı zamanda 12 Eylül Anayasa oylamasına
hayır denmesi için Körfez Vapuru'nda ilginç bir eylem yaptı.
4

Eylül

2010

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidar partisinin referandum kampanyasında devletin tüm imkanlarını kullanmasını
eleştirerek, “Mitinglerde TOKİ ve yatırımcı kuruluşlar bahanesiyle kürsüler hazırlanıp, kırmızı halılar döşeniyor. Devletin uçağı ve
helikopteri, Başbakanlık otobüsü ve makam araçlarıyla şehre giriyor. Kim giriyor? Recep Tayyip Sultan giriyor” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü ABD'nin Anadolu Kartalı tatbikatına katılımıyla ilgili bir açıklama yayımladı. ABD Ankara
Büyükelçiliği kaynaklı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ABD, Anadolu Kartalı 10-3 tatbikatının planlama konferansına davet
edilmiş ve katılmıştır. ABD güçleri bu yıl Türkiye'yle zaten iki tatbikat yaptığı ve hava araçları için planlanmış başka faaliyetler
bulunduğu için ABD Ekim ayında yapılacak üçüncü tatbikata katılmamayı seçmiştir.”
CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal, halefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, memleketi ve seçim bölgesi Antalya'da
partisinin yapacağı referandum mitingine kendisini çağıracağını açıkladığını belirterek, “Sayın genel başkan ‘Çağıracağım'
deyince, bunu söyledikten sonra çağırmazsa, ona rağmen benim gitmem yakışıksız olur” dedi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, “türbanı rahibe kıyafetine benzeten” afişlerin CHP'li Avcılar Belediye Başkanı tarafından yaptırıldığını
söyledi.
Bergama ilçesi yakınındaki Allianoi ören yerinin, bölgede yapımı tamamlanan Yortanlı Barajı'nın suları altında kalmaması için
eylem yapan grupla, barajın bir an önce su tutmaya başlamasını isteyen köylüler arasında gerginlik yaşandı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, “12 Eylüldeki halk oylamasında Diyarbakır'daki boykot oranının
yüzde 51'in altında olması halinde, boykot kampanyasını yürüten BDP'nin ve belediye başkanı olarak kendisinin meşruiyetinin
tartışma konusu olacağını” belirtti.
İzmir'in Bornova İlçesi'nde okulun otomatik kapısına başının sıkışması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Anıl
Erden'in ailesi, Milli Eğitim bakanılığı'na karşı 600 bin lira tazminat istemiyle İzmir İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

5

Eylül

2010

ÇEVRE ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, gazetecilerin Tarkan ile ilgili sorularını yanıtlamadı, “Biz Afyonkarahisar'dayız. Şu an
Afyonkarahisar ile ilgili soru soracaksanız sorun. O şey İzmir'de kaldı” dedi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Afyonkarahisar'a
gelen Bakan Eroğlu'na, İzmir'in Bergama İlçesi'nde bulunan Yortanlı Barajı'nın su toplama havzasındaki Allianoi Antik Kenti'ne
ilişkin tartışmalar hatırlatıldı. Tarkan'ın bölgeyle ilgili yorumlarına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da destek verdiği
hatırlatılan Eroğlu, “Biz Afyonkarahisar'dayız. Şu an Afyonkarahisar ile ilgili soru soracaksanız sorun. O şey İzmir'de kaldı. Biz
Afyonkarahisar'a ne yapabiliriz onu düşünüyoruz” diye konuştu.
12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası eleme turu maçında Fransa'yı 95 - 77 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finaldeki rakibimiz Slovenya.
ÖĞRENCİ Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı çeşitli sınavlarda başarılı olmak isteyen ancak
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kendine güvenemeyen adayların yerine sahte kimliklerle ‘joker' adaylar sokan bir şebeke, 10 ilde 3 aylık takibin sonunda
çökertildi.
BBC, ayrılıkçı Bask örgütü ETA'nın 'silahlı mücadele'yi bıraktığını ilan eden bir video yayınladı.
ANTALYA'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek Beldesi'nde referandum çalışmaları kapsamında broşür dağıtan İşçi Partililer, 30- 40
kişilik bir grubun saldırısına uğradı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kazlıçeşme'de düzenlenen mitingde halka sesleniyor. Konuşmasında yargının
bağımsız olması gerektiğini belirten Erdoğan, Öcalan'la görüşme iddialarıyla ilgili sert konuştu. Erdoğan iddialarınızı ispat
etmezseniz 'şerefsizsiniz' dedi. İşte Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
-Bayramda 3 gün İstanbul'da sizlerle birlikte olacağım. Bayramı birlikte geçireceğiz. İleri demokrasi isteyenler evet diyor.
Çetelere dur demek isteyenler evet diyor.
-Önünüzde iki seçenek var. Bir tarafta darbe anayasası. Bunu sandıklara gömeceğiz değil mi? Bir tarafta milletimin anayasası.
Güzellik burada zaten. Çünkü kayıtsız şartsız egemenlik milletindir. Bunu tartışmak olur mu?
-Son gece kaset oyunlarıyla bize fatura kesmek istediler. Soruldu “aday değilim” dediler. Genel başkanıyla evinde kol kola
fotoğraf çektirdiler. Ama aradan 24 saat geçti bir de baktık ki “adayım” dediler. Bu nasıl dürüstlük. Söz ağızdan bir kere çıkar.
-Sayın Kılıçdaroğlu bize dürüstlük dersi verme. 24 saat önce farklı 24 saat sonra farklı konuşuyorsun.
-Başörtülü kardeşlerimin kıyafetini rahibelere benzettiler. Utanmadan sıkılmadan hükümet görevini yapsın dedi. Hükümet onun
talimatıyla değil ama eşeği sağlam kazığa bağlamak amacıyla görevini yaptı ve bunun Avcılar Belediyesi tarafından yaptırıldığı
ortaya çıktı.
-Bize gelip dürüstlük dersi verme. Bu sizin ilk yanlışınız değil. İçişleri bakanımız açıklamayı yaptı. Senin şimdi milletten de
bizden de özür dilemen gerekir. Ama bu bir cibilliyet meselesi. Sen kalkacaksın bu ülkede benim başörtülü kardeşime rahibe
benzetmesi yapacaksın.
-Biz istiyoruz ki devlet karşısında hiç kimse kendini ötelenmiş hissetmesin. Etnik kökeninden dolayı hor görülmesin. Zengine
ayrı fakire aykırı hukuk olmaz. Zayıf için ayrı güçlü için ayrı muamele olmaz.
-AK Parti kendi Anayasa'sını yapıyor diyorlar. Biz CHP'ye gittik mi? Gittik. MHP'ye gittik mi? Gittik. Allah aşkına bunlar devlet
ciddiyeti nedir bilenlerden değil. Bunlara devlet falan asla teslim edilemez.
-Enteresan sayın Toptan yazı yazdı ve bu yazıya CHP biz üye vermeyiz dedi. Biz orada bile nasıl davrandık biliyor musunuz? Biz
parlamentonun yüzde 65'ine sahibiz. Bu halde biz iki üye vereceğiz, 99 tane üyesi vardı CHP iki üye verecek, 60 küsür üyesi
olan MHP iki üye verecek, BDP iki üye verecek. Buna rağmen yine kaçtılar. Bunların uzlaşma dilinde, uygulamada yok. Bunların
derdi üzümü yemek değil, bağcıyı dövmek. Ama kusura bakmayın. Bu bağcı, sizin dayağınızı yiyecek bir bağcı değil. Milletin
dışında kimse bu bağcıya dayak atamaz.
-Gazetelerin arkasında her gün bir maddenin ilanları çıkıyor. Mevcut madde nedir, ne olması gerekir onu açıklıyoruz. Muhalefet
diyor ki o kadar parayı nereden buluyor?
-Ey CHP, ey MHP sen hazineden para alıyor musun? Ben de hazineden para alıyorum. Bu paralarla yapıyoruz. Sen bu paraları
nerede harcıyorsun bilemem. Ama ben burada harcıyorum. Diyor ki devletin arabasıyla geziyor. Evet bugüne kadar böyle
gezdim. Bu bana yasayla verilen bir hak. O araç gereçler makama tahsislidir. Fakat bunu bile saptırıyorlar. Devletin imkanlarını
kullanıyorlar diyorlar.
-Siz devletin 3.5 yıl başında oldunuz sayın Bahçeli? Sen bunu kullanmadın mı Sayın Bahçeli?
-Bunlar milliyetçiyim diyorlar. Senden olsa olsa anca kafatası milliyetçisi olur. Sizden devraldığımız iktidarda, merkez
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bankamızın kasasında 26.5 milyar dolar vardı. Türkiye'nin milli bankasına bu yakışır mı? Şimdi ne var? 75 milyar dolar var.
Farkımız bu. Halep oradaysa arşın Kazlıçeşme'de.
-Nemalar diye bir olay vardı. Yani işçilerden memurlardan kesilen para. Ne kadar kesildi? 13.5 katrilyon. İktidara geldik önüme
getirdiler. Dediler ki böyle böyle borcumuz var. Dedim ki devlet işçisine memuruna borçlu olur mu? Hemen sendikalarla masaya
oturduk. 13.5 katrilyonu biz ödedik biz.
-Şu anda Türkiye'nin büyüme hızı yüzde 11.7 oldu. Yani dünyada dördüncüyüz, Avrupa'da birinciyiz.
-Yargı bağımsız davranacak. Davrandın davrandın. Bana davrandın. Çünkü ben bizzat bunun bedelini ödedim. Yargıtay'da belli
bir mezhebi grup, bu noktada öyle yaklaştı. Yaptığım neydi benim? Yalnızca bir şiirdi, bir şiirin bedeliydi.
-Az önce U2 Bono ziyaretime geldi. Yahu sen neden dolayı girmiştin içeri. Dedim bu konudan dolayı. Kahkahayı bastı.
-Diyarbakır cezaevinde, Mamak'ta Sincan'da bunların hepsini biliyoruz. Bizi de Metris'e uğrattılar, Selimiye'ye uğrattılar. Biz de
oralardan geçtik. Orada özgürlüğün tadını aldık. Demokrasi öğrendik. Bunlar muhtar bile olamaz diyorlardı.
-1960 Anayasa'sına kim çanak tuttu? CHP. 28 Şubat'ta kim dut yemiş bülbüle döndü? CHP. 27 Nisan bildirisinin altına imzamızı
atarız. Kim dedi? CHP. Yargıyı nasıl siyasallaştırdıklarını biliyorsunuz. 12 Eylül'de hayır çıkması için İmralı'yla anlaşmayı
konuşan, yargıçlara kimse kendi noktasından tek söz etmiyor. Sen siyasi partisin, sen ana muhalefet partisisin. Sen Silivri'de
avukat İstanbul'da demokrat olamazsın.
-Şu lafa bak. Kendisine diyorum ki, Anayasa Mahkemesi'ni ana muhalefet mahkemesi haline getirdiniz.
-Çıkmış diyor ki ben darbe tanklarının önünde dururum. Geç geç. Özgürlüklerin önüne mayın döşerken, özgürlükten yana
olamazsın. Bizler bu yola çok farklı çıktık. Sekiz yılda çok ciddi mesafe aldık. Ben CHP'li kardeşlerime diyorum ki bu
tutarsızlıkları görün.
-İddia sahibi, iddiasını ispatla mükelleftir. Benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla, masaya oturduğunu, anlaştığını ispat
edemezsiniz şerefsizsiniz. Biz şu sekiz yılda verdiğimiz mücadelede, bir Yüksekova'da Şemdinli'de mücadele verirken, bunlar
Ankara'dan terör örgütüne destek yağdırıyorlar. Terörü konuşalım dedik. Randevu istedik evet demediler.
-Bazı satılık gazetelerimiz var. Yalan uydurma haberlerle iftira kampanyalarınızı biliyoruz. Bunlara sadece sabrediyoruz.
Yargıdan aldığımız cevaplar belli. Yargı ne diyor biliyor musunuz? Siyasetçi bu hakaretlere alışmalı diyor. Bunlar ağır eleştiri
sınıfına girer diyor. Hakaret demiyor. Peki aynısını ben sana yapsam o zaman ne diyeceksin? O zaman ben siyasetçi değilim
diyeceksin. O zaman diyorum. Çıkar cübbeyi çık meydana. Ayıptır yahu. Bu ülkenin Başbakan'ına kalkıpta Türk'üm demekten
kaçınan bir Başbakan hakaretini bir yargı mensubu olarak nasıl yakıştırabiliyorsun?
-Mücadelemi ülkem için verdim. Dünyanın dört bir yanında ne için verdik? Bunlar dürüst davranmıyorlar. Ama bilesiniz ki o
verdikleri kararlar, 1960 mahkemesine Menderes'i idama götürenler gerekçe yazamadılar. Dedikleri şuydu: Bizi buraya getiren
irade böyle istedi, böyle yaptık dediler.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye'nin gelecek hafta bir
referanduma gideceğini, vatandaşların özgür iradeleriyle oy vereceklerini belirterek, “Bu irade üzerine tehditle, küfürle,
baskıyla, iftirayla ipotek koyma çabalarının vardığı nokta, Türkiye;nin son dönemlerde göstermiş olduğu demokratikleşme
çabalarına ciddi bir gölge düşürmektedir. Kimsenin buna hakkı yoktur” dedi.
Türkiye'nin tartıştığı Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) kopya skandalından ardından, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda
(YGS) da kopya çekildiği ortaya çıktı. YGS matematik soruları yanıtlarının, telefon mesajları ile adaylara gönderildiği belirlendi.
16 ilde başlatılan soruşturmada, sınavda soruların yanıtlarının gönderildiği 108 kişi hakkında araştırma başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki mitingde 'Türbanı rahibe kıyafetine benzeten' afişler konusunda, 'Eğer
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sorumlu CHP'liyse özür dileriz' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Konya'da yaptığı konuşmada 'Recep Bey'e söylüyorum, sen adam gibi
adamsan, verdiğin sözü tutuyorsan getir dokunulmazlıkları kaldır, ben de 'evet' diyeceğim' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Konya'dan sonra gittiği Ankara'da aynı gün içinde ikinci mitingini gerçekleştirdi. Avcılar'da asılan CHP pankartına
değinen Kılıçdaroğlu, "sorumlu CHP'liyse özür diliyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Eğer bir üyemiz o pankartı asmışsa ve bundan
üzülenler varsa onlardan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, partisince Konya Hükümet Meydanı'nda düzenlenen
mitinge, “Konya'dayız, büyük Mevlana'nın kentinde, hoşgörünün kentindeyiz” diyerek başladı.
Konya'nın, CHP'nin en az oy aldığı kentlerden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunun nedeninin Konyalılar değil, kendileri
olduğunu ifade etti. Konya'ya 4. gelişi olduğunu, bundan sonra daha fazla geleceğini ve halka yalan söyleyen, cebini dolduran,
yalan talan düzenini kuran politikacılardan hesap soracağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Yıllar yılı ülkeyi
yönettiler, 8 yıldır yönetiyorlar, Allah aşkına 8 yılda ne yaptılar bu ülkede? Çiftçi hayatından memnun mu, emekçi memnun mu,
işsize iş buldular mı, sanayici hayatından memnun mu, ülkeyi yöneten insanlar acaba burada toplanan insanların sesini
Ankara'dan Recep Bey duyuyor mu? Duymuyor.
Eğer vicdanı olsaydı, bu coğrafyada yatağa bir çocuk aç girerken o altın kaplamalı musluktan akan suyla yüzünü yıkamazdı,
vicdan taşırdı. Bu ülkede çocuklar yatağa aç giriyor. Açlık var, işsizlik var, yoksulluk var. İsraf, Müslümanlıkta haram değil mi?
Recep Bey inşallah duyuyordur.” Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün bilboardlarda “evet” yazdığını ifade eden Kılıçdaroğlu,
şunları kaydetti: “Bütün gazetelerde her gün tam sayfa ilan, neredeyse 1 aydır devam ediyor, o sayfaların bedeli kaç lira biliyor
musunuz? Bir günlüğü, bir gazete 40 bin lira... Yazık değil mi bu paraya, milleti kandırmak için dünyanın parasını akıtıyorlar.
Neymiş 'evet' oyu verecekmiş, niye versin evet oyu, demokrasi mi gelişecek, özgürlükler mi gelişecek? Şimdi düşünün herkesin
cep telefonu dinleniyor, bunun adı mı demokrasi? Benim özel hayatım kalmadı. Bunu yapan iktidarın getirdiği anayasaya bakın,
Konyalı iş adamlarına sesleniyorum, sanayicilere, esnaf ve sanatkara, çiftçiye, esnafa sesleniyorum. Bu anayasaya 'evet'
çıkarsa, Adalet Bakanı ve Başbakan isterse bir gecede hepsinin evini bastırabilir, hapse tıkabilir ve siz şikayet edecek yer
bulamazsınız. Çünkü bu anayasa vatandaşın hak aramak için Danıştaya başvurma hakkını elinden alıyor, Recep Bey bunu niye
dürüstçe anlatmıyor?” Başbakan Erdoğan'ın kendisine “Bu CHP'nin genel başkanı millete konuşuyor ama anayasadan söz
etmiyor” dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Konya'dan sesleniyorum, yüreğin varsa adam gibi adamsan istediğin
televizyon kanalında ve istediğin gazetecilerle çık karşıma bakalım. Şimdi ben soruyorum, Recep Bey benim karşıma çıkmaya
cesaret edebilir mi? Çünkü benim karşıma çıkacak adamda mangal gibi yürek olması lazım. Milletin önüne çıkıyorsun her türlü
numarayı çekiyorsun, bütün afişleri pankartları Türkiye'yi baştan sona 'evet' ile donatıyorsun, e ben senin deyiminle 'Gariban
Memur Kemal Efendi'yim', neden çıkmıyorsun karşıma, çık da senin boyunun ölçüsünü aldırayım.” Seydişehir Alüminyum
Tesisleri özelleştirmesinin mahkeme kararıyla iptal edildiğini, mahkeme kararının uygulanmadığı için bu tesislerin şu an işgal
altında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, tesisin millete geri verilmesini istedi. “Niye 'evet' diyeyim bana bir tane mantıklı gerekçe
söyle” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Mantıklı gerekçe söyle ben sana 'evet' vereceğim. Veriyor mu mantıklı bir
gerekçe, veremez. Zaten, mantıklı gerekçe olsaydı benim karşıma çıkar, beraber televizyon ekranlarında tartışırdık. Millet de
kararını verirdi, kim doğru söylüyor kim söylemiyor diye... Evet, dokunulmazlıklardan bir milletvekili niye korkar? Bir milletvekili
ihaleye fesat karıştırmamışsa, kul hakkı yememişse, dokunulmazlıkların arkasına saklanmaz. Recep Bey'e söylüyorum, sen
adam gibi adamsan, verdiğin sözü tutuyorsan getir dokunulmazlıkları kaldır, ben de “evet” diyeceğim.”
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KAYSERİ'de beton mikseri ile çarpışınca alev alan otomobilde bulunan, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Ali
Başyurt, eşi ve dünürü öldü. Başyurt'un oğlu yaralandı.
ŞIRNAK Devlet Hastanesi'ndeki ilaç yokluğu nedeniyle acil servise başvuran hastalara, eczanelerden ilaç ve serum alındıktan
sonra müdahale yapıldığı iddia edildi.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner Ankara'daki şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verdi. 2 ve 5 eylül
tarihlerindeki iftar yemeklerine Org. Koşaner'in dışında, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetler
Komutanı Ora. Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Aksay, EDOK Komutanı Org. Saldıray Berk, Genelkurmay
İkinci Başkanı Org. Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Org. Bekir Kalyoncu ile Ankara Garnizonunda görevli general,
amiraller ve eşleri katıldı.
ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve İnkılap Tarihi Bölüm
Başkanı Yrd.Doç.Dr. Mithat Atabay, Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Mart 1913 tarihinde çıktığı askeri inceleme gezisi sırasında
Truva Antik Kentini de gezdiğini söyledi.
"Rahibeli afiş" krizi bugün Avcılar Belediye Meclisi'ndeki görüşmelere de
yansıdı. AK Partililer, Belediye Meclisi'ni terkederken, CHP'li Ömer Zengin
ise istifa ettiğini açıkladı. Belediye Meclisi'nde afiş kavgası sürerken,
belediye önünde de vatandaşlar birbirine girdi. 12 Eylül'deki referandum
öncesi AK Parti ile CHP arasında yaşanan "Rahibeli Afiş" gerginliği Avcılar
Belediye Meclisi'ne de yansıdı. CHP'nin iddiaları üzerine İşçişleri Bakanı
Beşir Atalay, "Müslüman kadınların rahibe gibi örtünmesi için / Evet…"
yazılı afişlerin Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci tarafından
hazırlatıldığını açıklamıştı. Afiş gerginliği bugün Eylül ayı olağan toplantısını yapan Avcılar Belediye Meclisi'ne de sıçradı.
Meclis'in AK Partili üyeleri konuyu gündeme getirince CHP'li meclis üyeleriyle aralarında tartışma yaşandı. Toplantıda gündem
dışı söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Namık Öztürk, "Son günlerde Avcılar Belediye Başkanı'nın yaptıkları konuşuluyor. Genel
başkanlarının referandum süreci boyunca 'başörtüsü sorununu biz çözeriz' dediği bir ortamda bir pankart hazırlanıyor ve
billboardlara konuyor. Başörtülü hanımlarımızın rahibelere benzetilmesini çok yadırgadık. Avcılar'da birçok başörtülü var, hatta
bazı CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımızın da eşleri başörtülü" diye konuştu. Sözlerine CHP'li meclis üyeleri tarafından "Burası
siyaset yeri değil. Başörtülülere kimse birşey demiyor" diye tepki gösterilince Öztürk, "O pankartı bir daha okuyun. Demek ki
anlayamamışsınız. Hani siz özgürlüklerden yanaydınız, hani demokrattınız, hani insan haklarına saygılıydınız" dedi. Öztürk, daha
sonra başta AK Partililer başta olmak üzere tüm Meclis üyelerini protesto için Meclis'i terk etmeye davet etti. AK Parti grubunun
tamamı Meclis'i terk ederken, eşi başörtülü olan CHP'li Ömer Zengin de AK Partililerle birlikte toplantıyı terk etti. AK Partililer'in
Meclis'i terketmesinin ardından konuşan CHP'li Meclis Başkanı Atilla Süne, "Bu konu kurumsal olarak CHP'nin tasvip etmediği bir
konu. Afişte yazılan yazıları kabul etmediği, genel başkanımız ve il başkanımız tarafından deklare edildi. Kesinlikle partimizin
künyesinde olan bir afiş değil. Parti politikasını yansıtmıyor. Bunun çok basit polemik konusu yapılmasını doğru bulmuyorum.
Rize Belediye Başkanı'nın adını vermek istemezdim ama benzetmek doğru değil, ama çok daha ağır bir olay yapmasına rağmen
büyütülmesini doğru bulmuyorum. İnsanlar bazen hata yapabiliyor. Parti politikası olarak kabul etmediğimiz bir olay. Biz de
eleştiriyoruz, kınıyoruz" dedi. Daha sonra belediye önünde açıklama yapan Öztürk, "Avcılarımız'da ne yazık ki Meclisimiz suni
gündem maddeleriyle meşgul ediliyor ve Avcılar Belediyesi Meclis'e bilgi sunmaktan ve Meclis'in görüşünü almaktan her zaman
itina ediyor, her zaman bizi devredışı bırakmaya çalışıyor. Biz hiçbir zaman insanlarımızı kılık kıyafetleriyle, oturup kalkışlarıyla
tasnif etmedik. Bir taraftan diyorsunuz ki, 'Biz başörtüsü sorununu çözeriz', diğer taraftan kalkıyor bir belediye başkanımız
başörtülü insanlarımızı rahibe kılığına sokuyor. Bu özgürlük, demokrasi, insanlık adına bence hiç de hoş karşılanmayacak bir
durumdur" diye konuştu. Namık Öztürk, kendileriyle beraber CHP'li Ömer Zengin'in de toplantıyı terk etmesiyle ilgili olarak da,
"Ömer Zengin arkadaşımızın eşi de başörtülüdür. Kızları İmam Hatip'te okumuş insanlardır. Arkadaşımız demek vicdanının
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sesini dinledi, bizim davetimize icabet etti" ifadesini kullandı. CHP Avcılar İlçe Başkanı Bayram Acar ise Zengin'in AK Partililerle
beraber meclisi terk etmesine ilişkin konunun henüz kendisine bildirilmediğini aktararak, Zengin'in alınan bir grup kararına
uymadığının tespit edilmesi halinde Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini kaydetti. Acar kameralara bu açıklamayı yaptığı sırada
CHP'li Ömer Zengin partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren Zengin,
"İstifa dilekçemi yazıp, CHP Avcılar İlçe Başkanlığı'na gönderdim. İstifa dilekçemin tarih ve sayı numarasını aldım, şimdi cevap
bekliyorum. CHP'li arkadaşlarımın, Değirmenci'nin durumuna tepki göstermemeleri beni yaraladı. Grup Başkanvekili'nin
Meclis'te söz alarak yapılanın bir hata olduğunu söylemesi gerekirdi" dedi. Meclis üyeliğinden ise istifa etmediğini söyleyen
Zengin, şimdilik başka bir parti ise düşünmediğini sözlerine ekledi. Yurtdışında olduğu öne sürülen Avcılar Belediye Başkanı
Mustafa Değirmenci telefonla da ulaşılamıyor. Avcılar belediye binası önünde toplanan vatandaşların da gündeminde "rahibeli
afiş" konusu vardı.
Vatandaşlardan bir kısmı Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'ye destek verirken bir kısmı ise tepkiliydi. Konuya ilişkin
olarak destek verenlerle tepki gösterenler arasında başlayan sözlü atışmalar bir süre sonra kavgaya dönüştü. "Bu Belediye
Başkanı'nı mı savunuyorsunuz" diye Değirmenci'ye tepki gösteren bir vatandaşa, destek verenlerin arasındaki bir kişinin
saldırması sonucu kavga çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle yatıştırılan kavga bir süre sonra aynı kişiler arasında
tekrar başladı. Ancak yine çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.
AK Parti Iğdır Milletvekili Ali Güner, bugüne kadar zorunlu askerlik görevini herhangi bir nedenle yapamayan 40 yaş ve üstü
vatandaşların affedilmesini öngören yasa teklifi hazırladı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 13-14 yaşlarındaki çocukları terör örgütü PKK propagandasını yapmaya yönlendirdikleri ileri sürülen
3 kişi tutuklandı.
Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde terör örgütü PKK'dan kaçan 13 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir kesimin hayatından memnun olmadığını belirterek, “Madem ki 8 yıldır bizi
yönetenler bize kabusu yaşatıyorlar, hep beraber 12 Eylülde anayasalarını sandığa gömelim” dedi.
Gümrüksüz satış mağazalarında (Free Shop) yolcuların satın alabilecekleri ürünlerin miktarlarında artırıma gidildi. Limit
düşürülmesinden mağdur olan şirketler limitlerin artırılması için girişimlerde bulunmuştu. Şirketler, limitlerin artırılmaması
halinde, zararlarının karşılanmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen Gümrük Müsteşarlığı, yeni düzenleme ile
gümrüksüz satış mağazalarında bugünden itibaren limit artırımına gitti. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışından
Türkiye'ye gelen bir yolcu, sigarada 3 karton, alkollü içecek de 2 litre, parfümde ise 1000 ml ürün satın alabilecek.
Ülkeye giriş yapan yolcular için kişibaşı alışveriş limitleri, Gümrük Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemeyle şu şekilde
belirlendi: Düzenleme öncesi sigara limiti: 2 karton
Yeni düzenleme ile sigara limiti : 3 karton
Alkollü İçecekler: Düzenleme öncesinde yüzde 22'den fazla alkol içeren içkiler için limit 1 litre olarak belirlenmişken, yeni
yapılan düzenleme ile 2 litre olarak belirlendi. Bununla birlikte yüzde 22'den az alkollü olan ürünlerde limit 2 litreyken, yeni
düzenlemeyle birlikte 3 litre olarak alınabilecek. Parfüm: Parfümde eski limit 600 ml iken, düzenleme sonrası 1000 ml parfüm
alınabilecek. Çikolata: Eski limitlere göre 1 kg çikolata alınabilirken, yeni düzenleme ile birlikte çikolata limiti 2 kg olarak
belirlendi.
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Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde askeri personelin aileleriyle görüşmeleri konuşunda bir açıklama yaptı. İşte o
açıklama;
1. Dün (06 Eylül 2010) bir gazetede terörle mücadele görevi yapan askeri personelin kullandığı iletişim araçlarının bölücü terör
örgütü tarafından dinlenildiği ve bu suretle bazı operasyonel bilgilerin deşifre olduğu şeklinde bir habere yer verilmiştir.
2. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haberleşme hürriyeti kapsamında diğer bölgelerde olduğu gibi, terörle
mücadele bölgesinde de, uzun süre ailelerinden ayrı kalan personel için telefonla konuşma yasağı yoktur. Aksine en uzak
bölgelerdeki personelin ailesi ve yakınlarıyla görüşebilmesi üzerinde titizlikle durulmakta ve buna her türlü imkan
sağlanmaktadır.
3. Terörle mücadelede esas haberleşme vasıtası kriptolu telsiz ve emniyetli telli sistemlerdir. Birlikler operasyonel
faaliyetlerinde bu vasıtaları kullanmaktadır.
4. Mevcut kriptolu telsiz ve telli sistemlerinin arazi şartları nedeniyle kullanılamadığı bölgelerde haberleşme, zorunlu hallerde,
uydu telefonları ve Taşınabilir Uydu Yer Terminalleri vasıtasıyla da yapılabilmektedir.
5. Uydu telefonları, bu bölgelerdeki birliklerin resmi kullanımı için tedarik edilmiş, yasal, tek kişi tarafından taşınabilen ve
kullanılabilen bir cihaz olup Bilişim Teknolojileri Kurulu tarafından 0 522 kodu verilen telefonlardır.
6. Taşınabilir Uydu Terminalleri ise askeri maksatlarla üretilmiş, çok kanallı, çanak antenli, ağır ve genelde bir vasıta ile
taşınabilen haberleşme vasıtasıdır. Bu uydu terminali, genellikle cep telefonlarının kullanılamadığı GSM kapsama alanı dışında
ve telli sistem alt yapısının bulunmadığı üs bölgelerinde kullanılmaktadır. Bu uydu terminalindeki bir kanal, tüm askeri
personelin aileleriyle kontrollü olarak görüşebilmesi için tahsis edilmiştir. Bu gibi bölgelerde görev yapan personel bu sayede
aileleriyle düzenli olarak görüşebilmektedir.
7. Ayrıca sabit kışlalarda bulunan personel için yeterli miktarda temin edilmiş olan ankesörlü telefonlarla, erbaş ve erlerin
askeri kantinlerden temin ettikleri telefon kartlarını kullanarak, özellikle aileleriyle ucuz görüşme yapabilmelerine imkan
sağlanmaktadır. Bu telefon kartlarının satışı ve kullanımının serbest olduğu herkes tarafından bilinmektedir.
8. Personelin, kriptolu ve emniyetli sistemler hariç, açık olarak yapılan tüm görüşmelerin başta bölücü terör örgütü olmak
üzere, başkaları tarafından da dinlenilebileceği ve bu nedenle konuşurken operasyonel konulara girmemeleri gerektiği
konusunda bilinçlendirilmesi üzerinde önemle durulmaktadır.
9. Tüm değerli basın mensuplarının, askeri konularla ilgili haber yapmadan önce Genelkurmay İletişim Dairesi vasıtasıyla konu
hakkında bilgi talep etmesinin ve doğru bilgiyi aldıktan sonra haber yapmasının kamuoyunda yanlış anlamaların ve gereksiz
endişelerin önüne geçeceği düşünülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İkinci “Ergenekon” davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, TBMM Başkanlığına yazı yazılarak, 1993'te hazırlanan
Faili Meçhul Cinayet Olaylarını Araştırma Komisyonu Raporu ve tüm eklerinin mahkemeye gönderilmesini talep etti.
Ak Parti Bursa il Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yemek sonrası yaptığı
konuşmada yine Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'e yüklendi. Gerçeker'in “Kimsenin ne ön ne de arka bahçesi olmayacağız”
dediğini söyleyen Başbakan Erdoğan, “12 Eylül'ün ardından yargı birilerinin arka bahçesi değil, milletin ön bahçesi olacaktır.
Yargıtay Başkanı bir ifade kullandı. ‘Kimsenin ne ön, ne de arka bahçesi olmayacağız' Kararı verirken, millet adına mı
veriyorsun? Bundan sonra karar verirken millet adına ver. Milletin ön bahçesi olmayacaksın da kimin ön bahçesi olacaksın? Çıkıp
laf etmeyin. Siyasetçi gibi ortada dolaşmayın. Yargı meydanlarda konuşmaz kararlarıyla konuşur. Bize laf yetiştirmeyin” dedi.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Yalı Beldesi'nde bugün saat 17.28'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal
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kaybına yol açmayan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
A Milli Takımımız, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu ikinci maçında Belçika'yı 3-2 yenerek 2'de 2 yaptı. Maçta
sakatlanan Arda Turan'ın ayağı karşılaşma sonrasında şişti. Ayrıca NTV'de canlı yayında olan Başbakan Erdoğan ile Arda Turan
arasında karşılaşma sonrasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Kılıçdaroğlu, Antalya mitinginde, kendisinden önce platforma çıkan ve vatandaşlara kısa bir konuşma yapan eski CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal ile el ele tutuşarak, vatandaşları selamladı. Selamlamanın ardından söz alan Baykal, “Bugün Antalya'ya
sizlerin karşısına önümüzdeki halk oyunda kullanacağım oyun ne olduğunu, kendi ağzımla sizlere ifade etmek için geldim. Bütün
Antalyalı hemşehrilerimizi halk oylamasında “hayır” demeye davet etmek için geldim” diye konuştu. Baykal, referandumda
kullanılacak “hayır” oyunun çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Biliniz ki, her 'hayır' oyu sizin için, aileniz
için, çocuklarınız için daima şeref madalyası gibi onurla hatırlanacak bir oy olacaktır. 'Hayır' oyu kullandığınız için gelecekte
Türkiye'nin karşısına çıkacak sorunlarda, 'evet ben o gün 'hayır' oyu kullanarak, bütün bunları görmüştüm, bütün bunların
sorumluluğunu hissetmiştim, Türkiye'yi bu sıkıntılardan kurtarmak için o zaman üzerime düşen 'hayır' oyunu kullanmıştım' diye
iftihar edeceksiniz. Ama bugün 'evet' oyu kullananların büyük bir kısmı, 'canım ben o oylamada 'hayır' oyu kullanmıştım'
demeye başlayacaklardır. Nasıl 12 Eylül'de yüzde 90 oyla anayasayı kabul edipte, ona destek olan partilerin önde gelenleri,
bugün o anayasaya 'hayır' demiştik diye sorumluluktan sıyrılmaya çalışıyorlarsa bilin ki, haftaya yapılacak oylamada 'evet'
diyecek olanlar bunun vebalinden, sorumluluğundan kurtulamayacaktır.”
Antalya olarak bu konuda en güzel sınavı verileceğine inandığını dile getiren Baykal, “Sayın Genel Başkanımız aramızda, şimdi
size bu konuda CHP'nin anlayışını bütün boyutları ile ortaya koyacak. Bu manzarayı sergileyerek, bu beraberliği ortaya koyarak
CHP'nin tam bir birlik ve bütünlük içinde, tarihi sorumluluğunun bilincinde gerekeni yapmakta olduğunu, dosta düşmana
göstermek istedik” diyerek, sözlerini tamamladı.
Baykal'ın ardından söz alan Kılıçdaroğlu da konuşmasına, “Milyonlarla sandığa gidip,milyonlarla 'hayır' demek için hazır mıyız”
diyerek başladı. Başbakan'ın geçen günlerde Antalya'ya gelerek bir konuşma yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan
geçen gün Antalya'ya geldi, Antalyalılara sesleniyor, 'evinizde doğalgaz var memnunun musunuz' diye soruyor. Niye
gülüyorsunuz, evlerinizde doğalgaz yok değil mi? Allah aşkına şu Başbakan'a bakın, şu sefalete bakın, şu zavallılığa bakın.
Sayın Başbakan kaç kez Antalya'ya geldin, evlerde daha doğalgaz olmadığını öğrenemedin mi? Ve bu Başbakan ülkeyi
yönetiyor, bir sor bakalım, bu Antalyalı kömür mü yakıyor, evinde doğalgaz mı var? O nedenle ders verin bu adamlara” dedi.
Başbakan'ın bir televizyon programında Antalya'ya stadyum yapacağını, ancak yeni belediye başkanının engellediğini söylediğini
ifade eden Kılıçdaroğlu, “Ülke yönetiminden, Antalya'dan bu kadar habersiz bir Başbakan ülkeyi sağlıklı yönetebilir mi? Onun
derdi stadyum değil, stadyumun yanındaki ticaret merkezi, oradan nasıl köşeyi dönebiliriz. Oraya stadın yapılmasını engelleyen,
uygun görmeyen anakent belediye başkanımız değil, yargı kararı çıktı, talan düzenine karşı çıktı, dolayısıyla yargıya dil uzatan
Recep Bey bilsin ki, talan düzenine ilk tokadı yargı attı, o tokadın sesi AKP'nin yanağında patladı” diye konuştu. Başbakan'ın
ısrarla kendisinin meydanlarda Anayasa'dan bahsetmediğini dile getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “12 Eylüllerde 12 Eylül
anayasalarının tümüne 'hayır' demeyi kutsal bir görev” kabul ettiğini söyledi.
Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi durumunda, vatandaşların otobüs, vapur biletlerine zam yapılması durumunda idare
mahkemesine başvuramayacağını ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Allah aşkına söyler misiniz, böyle bir düzen hangi
demokrasi de vardır? Ben size söyleyeyim, bu düzeni kurmak isteyen Recep Bey demokrasisi. Öyle yapıyor ki kimse
konuşmasın, vatandaş hak aramasın. Siz konuşmayın, sizin yerinize Recep Bey konuşsun, sizin yerinize o yürüyecek, her şeyi
yapacak. Şimdi soruyorum, valileri, cumhurbaşkanını, meclis başkanını tayin ediyorsun, dinleme işi yapan adamları tayin
ediyorsun. Şimdi diyor ki, bir şeyi atayamıyorum. Kimi? Yargıçları. Şimdi yargıçları atayacağım, diyor. Yargıya müdahale
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edeceğim, yargıdan hesap soracağım, diyor. Yargı benim istediğim gibi karar versin, yoksa yargı benim ayağımdaki prangadır,
diyor. Bunu söyleyen adamda demokrasi kültürü var mıdır? Adaletin kantarı ile oynama Recep Bey. Gün gelir o kantar seni de
tartar. O zaman sen ne yapacaksın? Eğer bu Anayasa değişikliği kabul görürse Türkiye'de yolsuzluklar meşrulaşacak, ihale
yöntemi ile yolsuzluk yapanlar artık anayasanın güvencesi altında olacaklar. Tıpkı ihaleye fesat karıştıran milletvekilleri gibi,
tıpkı hayali ihracatçı milletvekilleri gibi, tıpkı kalpazan başbakan gibi, bunların tamamı anayasal zırha kavuşmuş olacak.”
Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün bilbordlarda “evet” yazdığını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bütün
televizyon kanallarında bunlar çıkıyorlar. Bugün bir kez bir televizyon programına katıldım ama benden sonra iki AKP'li bakanı
çıkardılar, sözde dengeyi sağlayacaklarmış. Hangi dengeden bahsediyor bunlar? Recep Bey konuşuyor bütün kanallar canlı
veriyor. Medya baskı altında, vatandaş baskı altında. Daha dün Bahçelievlerde 3 kadın arkadaşımız bildiri dağıtıyor diye darp
edildi, Antalya'da iki bayan arkadaşımız bir geceyi nezarethanede geçirdi. Türkiye'nin her tarafında 'hayır' demek suç, 'evet'
deme özgürlüğü var. Bu mudur demokrasi? Bu mudur özgürlük? Ne yaparsa yapsınlar, hangi gücü kullanırsa kullansınlar,
karanlıktan aydınlığa çıkana kadar mücadelemizi yapacağız, bizi hiç kimse yıldıramaz. Recep Bey de, onun yandaşları da
yıldıramaz. İstanbul'da miting yapıyoruz 10 binler katılıyor, yandaş medyada bakıyorsunuz tek satır bile yok. Buradan
sesleniyorum bütün aydınlara, bütün sanatçılara, bütün işverenlere, bütün çiftçilere, alınteriyle çalışan bütün işçi kardeşlerimize
sesleniyorum, bu Anayasa geçerse bir sabah aniden gözaltına alınabilirsiniz, aylarca içerde kalırsınız, savcıyı şikayet
edemezsiniz. Çünkü bu Anayasa ile Danıştaya başvuru hakkınız elinizden alınıyor. Onun için 12 Eylüller uğursuzdur, o 12 Eylül
de uğursuzdu, bu 12 Eylül de uğursuzdur. 12 Eylülde, 12 Eylül anayasalarına 'hayır' diyeceğiz.”
Başbakana televizyon ekranında buluşma teklifini yineleyen Kılıçdaroğlu, “Recep Bey televizyon kanalında benimle tartışmaya
çıkabilir mi? Bende biliyorum çıkamaz, çıkması için mangal gibi yürek olması lazım onda” dedi.
Bir politikacının halka doğruları söylemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın defalarca dokunulmazlıkları kaldırma
sözünü verdiğini, ancak bu sözünü tutmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Başbakan millete niçin doğruları söylemiyorsun?
Doğruları söylemediği için bunu cezalandırmamız gerekir ama demokratik yollarla, ama düzgün bir şekilde. Sandığa gideceğiz,
Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve onun ördüğü çorabı, yani anayasayı sandığa gömeceğiz” dedi. Başbakan'ın ne söylediğini
bilmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Ne dediğini bilmiyor, kimyası bozuldu. Önce boy tartışması başlattı, biz öyle bir şey
söylemedik ama merak ediyorsa yüreğin varsa az önce söyledim, bir televizyon kanalında çıkarsın karşıma ben senin boyunu
millete gösteririm” diye konuştu. Soy tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılda anayasa tartışmalarının olduğu bir
ortamda, soy tartışmasının gerekçesinin olamayacağını söyledi. Başbakan'ın bir başka konuşmasında “kumsalda yaşayanlar”
dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Yani sizler kumsalda yaşıyorsunuz, Recep Bey'e göre sizler vatandaş değilsiniz, yani sizler
ayrıcalıklı insanlarsınız. Bütün kıyılarda yaşayan yurttaşlarıma sesleniyorum. Geçmişte hangi partiye oy vermişse versin, Adalet
ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sizleri küçümsüyor, sizleri hor görüyor, izin vermeyin, 'hayır'
deyin, dersini verin onun diyorum” dedi. İktidarın yeni bir fişleme yöntemi bulduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, bunun da miting
alanlarında barkod uygulamasıyla yapıldığını, uygulamayla mitinglere kimin gelip kimin gelmediğinin tespit edildiğini iddia etti.
Miting alanındaki “Küçük hırsız el feneriyle, büyük hırsız deniz feneriyle çalar” pankartına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Zaten
bunların görevi o. Recep Bey küçükken limon satarmış, su satarmış. Şimdi altın kaplamalı musluğu olan malikanelerde
oturuyor. Antalya'da su satıp, limon satıp malikanede oturan var mı içinizde? Hesap vermek bir politikacı için onurlu görevdir,
hesabını veremeyen bir politikacının yaptığı anayasa da doğru değildir, kendi mutfağında anayasa hazırlayıp millete dayatan
zihniyette demokrasi yoktur” diye konuştu. Miting alanında KPSS ile ilgili sloganlara da atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, “Bunların
zamanında her şey oldu, her şeyi yaptılar. Bir şey istiyorum sizden, sandıklara sahip çıkacaksınız, yalancının talancının olduğu
bir yerde oylarınızı çalabilirler, çünkü bunlara güven olmaz, bakın KPSS soruları çalındı, 'hiçbir şey yok ortada' diyorlar. Ne
demek yok? Bunların iktidarında her şey çalınır, her yolsuzluk yapılır, alınterine düşman bunlar, aşınıza ekmeğine göz koyanlar
bunlar, bunların anayasasına güvenmeyin” dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerini “Biz İnönülerin, Ecevitlerin, Deniz Baykalların inancını
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aldık, kültürünü aldık, halktan yana olacağız, halkın iktidarını kuracağız” diye tamamladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından
güvercin uçurdu. Bu arada miting öncesi Onur Akın bir konser verdi.
CHP Bahçelievler İlçe Örgütü'nün Kadın Kollarına bağlı olarak referandum çalışmaları kapsamında mahallelerde broşür dağıtan 3
kadın, AK Partili olduğunu ileri sürdükleri bir kişinin saldırısına uğrayıp dayak yediklerini iddia etti. Darp raporu da alan
kadınlarla birlikte basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını,
saldırıyı yapan kişinin ise emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını söyledi.
8

Eylül

2010

12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Slovenya'yı 95-68 yendi ve yarı finale yükseldi.
Yarı finaldeki rakibimiz İspanya'yı 92-89 mağlup eden Sırbistan.
AVCILAR'da yaşanan afiş krizinin ardından Avcılar Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Değirmenci disiplin kuruluna sevk edildi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon'da düzenlediği mitingte, Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'da
yaptığı konuşmayı sert biçimde eleştirdi. Bahçeli, "Gitti Diyarbakır'a, Kültür ve Sanat ansiklopedisini almış, Diyarbakır bölümünü
bulmuş. Oradan edebiyat yapıyor, şiir okuyor. Yine istismara başlıyor. Aydın'a gidiyor Adnan Menderes'i, Eskişehir'de Hasan
Polatkan'ı, Samsun'da Kurumahmutoğlu'nu, Sivas'a gidiyor Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar ediyor, onlardan bahsediyor.
Diyarbarkır'a varıyor, Ahmet Kaya ile Musa Anter'den bahsediyor. Sizi tahrik etmek için değil, düşünmek için söylüyorum. Orada
bazı isimler sayıyor. Biri Ahmet Hani. Kimdir bu? Edebiyatçı, Kürtçe eser yazmış bir kişi olarak biliniyor. Diyarbakır'da Ahmet
Hani'den bahsediyorsun ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu felsefesi olan eseri yazan Ziya Gökalp'ten niye
bahsetmiyorsun? Milli şair Süleyman Nazif'i niye diline almıyorsun?" dedi. Bahçeli konuşmasının son bölümünde HAKİŞ Genel
Başkanı Salim Uslu'nun 'konsomatris' açıklamasını da sert biçimde eleştirerek, "Hak İş denen sendika var. Başkanı taraf olabilir.
Ama başında bir hanımefendinin bulunduğu TÜSİAD için konsomatris tabirini kullanması terbiye ölçülerine sığmaz. Evet
demeyen herkesi konsomatris olarak nitelendirmek büyük bir terbiyesizlik. Bu sözünü yalayacaksın HAKİŞ Genel Başkanı. Bu
milletten özür dileyeceksin" diye konuştu.
İran'da, taşlanarak öldürme şeklinde uygulanan recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani'nin cezasının infazı askıya
alındı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da babasının mezarlığını ziyaret ettikten sonra Dolmabahçe'deki Başbakanlık
Çalışma Ofisi'ne geçti. Yaklaşık yarım saat içeride kalan Erdoğan, saat 18.00 sıralarında Kısıklı'daki evine geldi. Erdoğan,
yaklaşık yarım saat süren alışverişin ardından marketten ayrıldı. Erdoğan tekrar evine geçti. Market sahibi Coşkun Özkurt,
"Armut verdik. Özkurt, Başbakan Erdoğan'ın et fiyatlarını da sorduğunu kaydetti. Özkurt, "Et fiyatlarını sordu, Biraz yüksek
geldi et fiyatları. Kırmızı etin fiyatı biraz yüksek geldi. Yüksek fiyat olduğu için alamadı. Oğlu ise hiçbir şey almadı. 18 lira
parasını aldık Başbakanın. 2 lirasını da iade ettik“ dedi. Özkurt, Başbakan'ın bugüne kadar kendisinden hiç alışveriş yapmadığını
söyleyerek, “Komşumuz ama ilk defa gördük. Bayramlaştık. İyi bayramlar dedik. Burası 60 yıllık. Ben 30 seneden beri
buradayım “ dedi.
Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü enfeksiyonu vakalarına Türkiye'de de rastlanıldığını açıkladı. Batı Nil Virüsü yüzünden
Yunanistan'da 18 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'de ise bu virüs 3 can aldı.
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Maliye Bakanı Şimşek, referandum çalışmaları için bulunduğu Gaziantep'te ekonomiye ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'de
kayıt dışı ekonominin kayda alınırsa Türkiye, petrol bulmuş gibi olur, yorumu yapılıyor. Bu ne zaman mümkün olacak? Şimşek:
Doğru, kayıt dışı kayda alınırsa, vergi tabana yayılırsa petrol kuyunuz varmış gibi gelir elde edersiniz. Ama bunun nedenlerini
uzun uzun konuşmak gerekir. Ancak son bir yılda kısmi de olsa bir başarı sağladık. Özellikle kira boyutunda önemli başarı
sağladığımızı düşünüyorum. Kira geliri elde edenlerden başladık. 4 ve üstü dairesi olanlara mektup gönderdik. 140 bin kişiyi bu
sayede vergi verir hale getirdik. Daire sayısını 3'e indirdiğimizde belki 300-500 bin kişiyi daha kazanacağız. Bunlar önemli.
Petrolü çıkarmaya başladık bile; vergi tabana yayılıyor. Mükellef sayısı 2009'da 703 bin, 2010'da ise 400 bin arttı. Tabii 2010
henüz bitmedi!
3 yıla kalmaz çok sayıda yeni petrol kuyusu açmış oluruz. Şu anda çok ciddi verilerimiz var. Denetim ayağında çok önemli
adımlar attık. Risk Analiz Merkezi kurarak riskli mükelleflerin üzerine gidiyoruz. Tapudan gayrımenkul alım satım bilgileri,
UYAP'tan mahkeme dosyaları alındı. İhbarlar tek merkezde toplandı. Yaygın ve yoğun cari denetimler yapılıyor. Belli miktarın
üzerindeki para hareketleri izlemeye alındı. Gelir İdaresine bin 500 vergi denetmeni alındı. 3 bin gelir uzmanı daha alıyoruz.
Teknolojiye çok ciddi yatırım yapıyoruz. Tüm bu adımları da eklediğimizde orta vadede yani 3-5 yılda çok iyi sonuç alınır, petrol
geliri elde etmeye başlarız.
Anayasa değişikliği paketinin oylanacağı referanduma birkaç gün kala, yabancı basın kaynakları olası sonuçlar üzerinde
değerlendirmelerde bulunuyor. Analistler, referandumun AK Parti için bir güvenoyu oylaması haline geldiği görüşünde.
WALL STREET JOURNAL: Referandum Ak Parti için bir test
Pazar günü oylanacak olan anayasa değişikliği referandumu, Ak Parti iktidarının bir üçüncü dönemi garanti edip etmeyeceği ve
Avrupa Birliği (AB) üyeliği için gereken reformları güçlendirip güçlendiremeyeceğine yönelik bir test olma özelliği taşıyor. Çok
küçük bir farkla alınacak bir zafer veya yenilgi genel seçimler öncesinde hükümetin cesaretini kırabilir ve oy kazanmak için
yapılan harcamayı anormal boyutlara taşıyabilir. Öte yandan, analistler yatırımcıların çıkacak sonucun etkisini göz ardı ettiklerini
belirtiyor. Viyana merkezli Credit Agricole Cheuvreux SA gelişmekte olan ülkelerden sorumlu analisti Simon Quijano-Evans,
“Geçtiğimiz hafta yapılan anketler tek bir şey gösteriyor: Halen evet oyları kazanacakmış gibi gözükse de, aradaki fark zaman
geçtikçe daralıyor. Sonuç olarak fark çok az olacak” dedi.
Morgan Stanley ekonomistleri, Pazartesi günü müşterilerine olası risklere karşı kendilerini güvence altına almalarını belirtti ve
özellikle Türkiye’de oturmayan yatırımcıların “belirgin bir destek farkı” tahmin ettiklerini ifade etti.
Merrill Lynch ise referandum da şansların eşit olduğunu belirtti. Ak Parti hükümetinin mali disipline olan bağlılığı hakkındaki
endişeler geçen ay bütçe açığını kısıtlayan yasamaya yönelik planların iptal edilmesi kararıyla artmıştı.
BLOOMBERG: Kürtlerin boykot kararı Erdoğan’ı zor duruma düşürebilir
Bir zamanlar Türkiye’deki Kürt azınlık için kahraman figürü olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şimdi son kozlarını oynuyor.
Son iki genel seçimde açık ara farkla galip gelen Erdoğan’ın işi, 12 Eylül’de yapılacak referandumda o kadar kolay görünmüyor.
Erdoğan’ın vaat ettiği hakları ve 26 yıllık terörü bitirme sözünü destekleyen ancak bunları yerine getirilmediği için Erdoğan’ı
eleştiren Kürt nüfusu, referandumda sonuçları etkileyen faktör olabilir. Ankara merkezli MetroPOLL şirketinin başkanı Özer
Sencar, “Bu pakette Kürtlere doğrudan fayda getiren hiçbir şey yok. Ancak 1980 darbesinde zulüm görenler hesaplaşmak
istiyor” dedi.
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Kürtlerin oy gücü ise BDP’den gelen boykot çağrısı ile çelişkiye düşmüş durumda. BDP, anayasa değişikliklerinde kendilerine
danışılmadığı ve anayasanın daha geniş çaplı bir değişime gerek olduğu gerekçesiyle boykot kararını destekliyor. Diyarbakır’da
asılı olan birçok pankartta, “Kürtlerin olmadığı bir anayasa istemiyoruz, 12 Eylül’de sandıklara gitmiyoruz” mesajları yer alıyor.
ASSOCIATED PRESS: Referandum öncesi işkence aletleri gözler önüne serildi
“Utanç Müzesi” adlı sergide, bir zamanlar tutukluların kollarına vurmak için kullanılan tahta bir sopa, falakaya yatırmak için
kullanılan bir cop ve elektrik vermek için kullanılan kablolar sergileniyor. Tüm bunlar, istismar ve işkenceyle anılan 1980’deki
askeri darbenin ardından yürürlüğe giren anayasa üzerinde yapılacak değişikliğin oylanacağı referandum öncesinde
sergilenmesiyse dikkat çekici.
Pazar günü 12 Eylül’ün 30’uncu yıldönümünde oylanacak referandum paketi, Başbakan Tayyip Erdoğan iktidarı için bir
güvenoyu oylaması haline geliyor. Referandum aynı zamanda dindar Müslümanlar ile laik kesimler arasındaki son savaş alanına
dönmüş durumda.
Sunulan değişiklikler hükümet ve Mustafa Kemal Atatürk’ün laik vasiyetinin geleneksel koruyucuları olan mahkemeler
arasındaki farklılıkların altını çiziyor. Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk referandumu darbeyle hesaplaşma yolu olarak görüp
‘evet’ oyu kullanacağını belirtirken, bazıları İslami kökenlere sahip iktidar partisine bir cevap verme fırsatı bulduklarını
düşünüyor.
Resmi rakamlara göre, 12 Eylül’de yaşanan darbenin ardından yaklaşık 650 bin insan tutuklanmış ve 230 bin kişi askeri
mahkemelerde yargılanmıştı. 300 civarında kişi hapishanelerde ölürken, 171 kişi işkence kurbanı olmuş, 49 kişi ise idam
edilmişti.
GLOBAL TIMES: Yeni anayasa yarışında Türkiye referanduma gidiyor
Pazar günü anayasaya değişikliği paketi için referanduma gidecek Türkiye, iktidar partisi ve muhalefetin artan referandum
kampanyalarına sahne oluyor. Ak Parti için, büyük tartışma konusu olan reform için alacağı oy, sahip olduğu desteğin
göstergesi niteliğimde.
Türkiye’deki politik atmosfer Ak Parti’nin anayasa değişikliğini gündeme getirdiği Mayıs ayından bu yana acımasız bir
referandum kampanyasına sahne oluyor. Sunulan değişiklikler arasında en çok tartışma konusu olan maddeler, yargı sisteminin
değiştirilmesi, politik partilerin kapatılması için parlamento komisyonuna izin verilmesi ve askerlerin sivil mahkemelerde
yargılanmasını içeren maddeler.
Muhalafet, Ak Parti’nin yargı sistemini kendisine düşman gördüğünü belirtti. Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, 26 maddenin tümüne
birden ‘evet’ ya da ‘hayır’ demenin mantık olarak yanlış olduğunu ifade etti.
9

Eylül

2010

Hakkari'de Aksu Köyü kırsalında çıkan çatışmada öldürülen 9 PKK'lının cenazesi, Van'a ardından da otopsilerinin yapılması için
bugün Malatya'ya gönderildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Van'da BDP İl binası önünde basın açıklaması yapıldı. Basın
açıklamasını BDP İl Başkanı Cüneyt Caniş ardından da BDP Milletvekili Üçer Türkçe ve Kürtçe olarak yaptı. Üçer, bu bayramı
Kara Bayram ilan ettiklerini ve kimsenin bayramlaşmasını istemediklerini söyledi. Basın açıklamasının ardandan grup dağılmaya
başladı. Bu sırada PKK lehine slogan atan grup, güvelik önlemi alan polislere taş atmaya başlayınca olaylar çıktı. Polis taş atan
göstericileri gözyaşartıcı bomba ve tazikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı. Göstericiler taş atarak karşılık verince bayram alış
verişi yapmak için kalabalık olan Van şehir merkezi bir anda savaş alanına döndü. Olayların çıktığı ve gözyaşartıcı bombaların
kullanıldığı kent merkezinde BDP Van Miletvekili Fatma Kurtulan, gözyaşartıcı bombalar yüzünden bayıldı.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “(Hiç kimsenin arka bahçesi olmadık) diyorsan kusura bakma, bulunduğu yerin bedelini
ödemiş çok insan var. Bunun bedelini ben de ödedim, bana bunu anlatamazsın sayın başkan” dedi.
İranlı yetkililer, zinadan hüküm giydikten sonra recmedilerek idam cezasına çarptırılan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Sakine
Muhammed Aştiyani'nin infazının durdurulduğunu açıkladı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sandıktan, seçmenden umudunu kesip, askere ya da yüksek yargıya umut
bağlayanların olabileceğini belirterek, “Eğer varsa bilsin ki artık bütün siyasi partiler, halka güvenmedikten, halkla birlikte
olmadıktan sonra iktidara gelmek mümkün değildir. Artık güvendiğiniz dağlara karlar yağdı” dedi.

AYDIN'ın Çine İlçesi'ne bağlı Kahraman Köyü çobanları ve Bodrum Yurttaş İnsiyatifi'nin ortaklaşa düzenlediği eylemde, 400
koyunla ‘Hayır' yazısı oluşturuldu.
Bolu Abant Tabiat Parkı'nda tatil yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bayram namazını köy camisinde
kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı. Bu sırada çevrede 10 el silah sesi duyuldu. Vatandaşlar arasından bir kişinin, belindeki
tabancasını çekerek bayramın gelişini kutlamak için havaya ateş ettiği belirtildi.
ANTALYA'da, 51 yaşındaki Hikmet Kuş, evini bastığı boşandığı eşi, 2 çocuğunun annesi 44 yaşındaki Canan H.'yi, elleri ve
ayaklarını bağladıktan sonra üzerine ispirto dökerek yakmaya kalkıştı. 
Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, AB'de evli olmadan dünyaya getirilen çocukların oranı son 20
yılda katlanarak, yüzde 35'i aştı. Listede ilk sırayı yüzde 64.1'lik oranla İzlanda aldı. İşte AB ülkelerinde 2008 itibarıyla evlilik
dışı çocuk yüzdesi:
Belçika: 39
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Bulgaristan: 51.1
Çek Cumhuriyeti: 36.3
Danimarka: 46.2
Almanya: 32.1
Estonya: 59.0
İrlanda: 33.1
Yunanistan: 5.9
İspanya: 31.7
Fransa: 52.6
İtalya: 17.7
Güney Kıbrıs: 8.9
Letonya: 43.1
Litvanya: 28.5
Lüksemburg: 30.2
Macaristan: 39.5
Malta: 25.4
Hollanda: 41.2
Avusturya: 38.8
Polonya: 19.9
Portekiz: 36.2
Romanya: 27.4
Slovenya: 52.8
Slovakya: 30.1
Finlandiya: 40.7
İsveç: 54.7
İngiltere: 45.4
İzlanda: 64.1
Liechtenstein: 14
Norveç: 55
İsviçre: 17.1
Hırvatistan: 12
Makedonya: 12.2
10
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2010

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "camiye siyaseti sokuyor" eleştirisine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cevap verdi.
Başbakan Erdoğan "Camiye siyaseti sokmak, bu konuşmayı caminin içinde yapmakla olur. Başbakan Erdoğan, Arnavutköy
Taşoluk'taki Yeşil Camii'nde cuma namazı sonrası seçim otobusünün üzerinde yaklaşık 5 bin kişiye hitap etti. "Bir çift lafım da
sayın Bahçeli'ye olacak" diyen Erdoğan şunları söyledi: " 'Kışlaya da siyaseti soktular camiye de siyaseti soktular' diyor. Burada
şimdi sizlerle bir araya geldik ya onu da camiye siyaseti sokmak diye nitelendirir. Sayın Bahçeli, camiye siyaseti sokmak
caminin içinde konuşmayı yapmakla olur. Bak, şurada biz dışarda konuşmayı yapıyoruz dikkat. Halkımız burada toplandı.
Gönlünü açtı, kulaklarını açtı ve biz de hem kendilerine bu mesajlarımızı veriyoruz hem de bayramlaşmamızı yapıyoruz. Bunu
kalkıpta bir saptırmayla çalışma. Sayın Bahçeli'nin yapısında bu var. O bildiğini okuyor milletim de bildiğini okuyacak."
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BURSA'da BDP'nin düzenlediği mitinginde konuşan Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, üniversite öğrencisi Bilgehan Ş'Nin
saldırısına uğradı. Birdal'a kafa atıp yumruk vuran genç, kendisini linç etmek isteyen BDP'lilerin elinden polislerce biber gazı
sıkılarak güçlükle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Yalova'da, tayfa olarak çalıştığı balıkçı motorunun küçük teknesiyle alkollü şekilde yüzmek için denize açılan Mustafa Demir,
teknenin yolcu taşıyan gemiye çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı olayda Demir'in üç arkadaşı yaralandı.
Dünya kamuoyu nefesini tutmuş Pazar günü yapılacak referandumu bekliyor. ABD ve Avrupa'nın önde gelen basın-yayın
organlarında yayımlanan yorumlarda referandumun anayasa değişikliğinden çok AK Parti için bir güven oylaması olduğundan ve
sandıktan 'evet' çıkması halinde Erdoğan'ın üçüncü dönem için büyük güç kazanacağından bahsediliyor.
FINANCIAL TIMES: Türkiye’deki referandum Erdoğan’ın partisi üzerine bir oylama
Pazar günkü referandum anayasadaki değişikliklerin oylanması kadar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan güvenin de
ölçülmesi açısından çok önemli. Bu referandum Erdoğan’ın müesses nizama karşı partisi Ak Parti’nin kurulduğu 2002 yılından bu
yana karşı karşıya kaldığı en güçlü sandık yarışı olacak.
Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanı Henri Barkey, “Bu Ak Parti üzerinde bir referandum haline geldi” derken kampanyayı
“müesses nizamla Erdoğan arasındaki oyunun” son devresi olarak nitelendirdi.
Türkiye’nin anayasasının yeniden yazılması gerektiği konusunda neredeyse herkes hemfikir. Ancak Ak Parti’nin tepeden tırnağa
reform girişimleri partinin daha önce gündeme getirdiği başörtüsü yasağının kaldırılması girişimleri nedeniyle tartışmaya yol
açtı.
Ak Parti’nin orduyla ve yüksek mahkemelerle daha önce yaşadığı çatışmalar, son değişiklik teklifinin neden bu kadar büyük bir
tartışmaya neden olduğunu gösteriyor.
Ancak seçmenlerin büyük bir çoğunluğunun değişikliklerin içeriğiyle pek ilgisi yok. Birçok kişinin parti sınırları çerçevesinde
bölünmesi bekleniyor. Örneğin bir benzin istasyonunda çalışan Hüseyin, “Bu değişiklikler hakkında hiçbir şey bilmiyorum.
Sanırım evet diyeceğim çünkü geçen seçimlerde Ak Parti’ye oy verdim” dedi. MHP destekçisi dükkan sahibi Gökhan ise, “AK
Parti’nin daha fazla güçlenmesini istemiyorum. Eğer Ak Parti’ye ‘evet’ çıkarsa istediğini yapar. Onları durdurmamız lazım” dedi.
Pazar günü sandıktan “evet” çıkması Erdoğan’ın üçüncü dönem başbakanlık hedeflerine ve hatta 2012’de devlet başkanlığı
hedeflerine büyük katkı sağlayacaktır. “Hayır” oyu muhalefeti güçlendirecek ve Ak Parti’nin faydalanmak isteyeceği istikrarsız
koalisyon hükümetleri korkusunu geri getirecektir.
Ancak Barkey’nin dediği gibi referandum Ak Parti’nin seçmenin nabzını tutmasıne ve seçim kampanyasını ona göre
belirlemesine izin verecek.
GUARDIAN: Türkiye referandumu kuru gürültü olarak göz ardı edilemeyecek kadar önemli
Türkiye’de Pazar günü referanduma sunulacak olan anayasa değişiklikleri teklifi Batılılar için fazlasıyla sıradan görünebilir.
Ancak aylar süren ateşli ve toplumu kutuplaştıran kampanyaların ardından, oylama Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin
sekiz yıllık iktidarı üzerinde bir halk oylamasına dönüştü. Referandumun sonucunun Türkiye’nin gelecekteki bölgesel ve
uluslararası rolü üzerinde büyük etkileri olacak.
Bireysel özgürlüklerin güçlendirilmesi ve askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını öngören değişiklikler büyük tartışma
yaratmıyor. Ancak Erdoğan’ın hakimler ve savcıların atanması süreciyle ilgili değişiklik teklifi muhalefeti ayağa kaldırıd.
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Muhalifler, değişiklik teklifinin Ak Parti’nin Kemal Atatürk tarafından kurulan laik devlete karşı bir darbe hazırlığı olduğunu
düşünüyor. Yürütmenin yargı üzerindeki kontrolünü artıracağı gerekçesiyle Erdoğan “Putinist” otoriterlikle suçlanıyor.
Analistler Pazar günü “evet”in zaferiyle sonuçlanırsa bunun Erdoğan ve Ak Parti’yi önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerde
üçüncü bir zafere götürebileceğini belirtiyor. “Hayır” çıkması Türkiye’nin etkileyici ekonomik toparlanmasında dengesizlik yaratıp
ordunun içindeki tepkisel hareketleri güçlendirebilir, dini tansiyonu yükseltebilir, ve Kürt sorunundaki çözümsüzlüğü daha ileri
taşıyabilir.
Daha da önemlisi dış dünya için “hayır” sonucu ve hükümetin pozisyonunun zayıflaması, Türkiye’nin sorunlu komşularıyla
diyalogunda zayıflamaya neden olabilir. Bu açıdan bakıldığında Pazar günkü oylama ülkenin kendi içindeki gürültülü bir
tartışmanın çok ötesinde. Sonuç güneydoğu Avrupa’nın genelinde gelecekte yaşanacak gelişmeleri şekillendirebilir ya da
dengesizliğe yol açabilir.
FOREIGN POLICY: Türkiye’nin anayasa reformu savaşı
Türk siyaseti bugünlerde Pazar günü referanduma sunulacak anayasa reform paketi üzerinde ateşli bir tartışma yaşıyor.
Değiştirilmesi gündeme gelen maddelerin geneli düşünüldüğünde, bu referandum iktidardaki Ak Parti’nin Türkiye’deki Kemalist
kadrolara karşı bugüne kadarki en açık meydan okuması.
Bu son değişim paketinin neden bu kadar büyük fırtınalar kopardığını ve bu kadar güçlü bir siyasi ortam yarattığını anlamak için
reform çabalarının Türkiye’deki siyasi sistem için sonuçlarını ve tarihsel bağlamını anlamak gerekiyor.
Ak Parti’nin 2002 yılında iktidara gelişi Türk siyasi hayatında yeni bir dönem açtı. Yeni hükümet halkın iradesini siyasi arenaya
taşımak için gereken yasal değişiklikleri öncelikle AB üyelik süreci gereği daha sonra ise daha geniş çaplı sosyal taleplere
odaklanarak hayata geçirdi. Aynı zamanda bu yeni siyasi kayma eski sistemde çok güçlü pozisyonlarda olan askeri ve hukuki
bürokratik elitlerin direnişiyle karşılaştı.
Bugün eski-koruyucu bürokrasiyle Ak Parti’nin temsil ettiği siyasi sınıf arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi için yeni bir
anayasaya büyük ihtiyaç var. Her ne kadar söz konusu anayasa paketi ulusal egemenliğin siyasi süreçlerde tam olarak
yansımasını sağlamasa da, siyasi denklemi ulusal irade yönünde dengeye getirecek.
DAILY TELEGRAPH: Türkiye önemli reformları onaylamaya hazırlanıyor
Türkiye önemli anayasal değişiklikleri onaylamanın eşiğinde. Oylamayı eleştirenler sandıktan “evet” çıkmasının Batı’nın bu en
önemli müttefiklerinden birinin İslam devletine dönüşmesinin yolunu yapacağını belirtiyor.
Anketler az farkla da olsa “evet”lerin çoğunlukta olacağına işaret ederken bu değişiklikler Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin
kabulü için gerekli demokratik yapının sağlanmasında kilit bir adım olarak görülüyor.
Ancak oylamayı eleştirenler ve Osmanlı’dan bu yana yaşanan İslam’la din arasındaki laik ayrımı destekleyenler bunun İslam
devleti yönünde atılan önemli bir adım olduğunu söyleyecek.
Değişiklikler AB’nin desteğini arkasına aldı. Türkiye’nin Başmüzakerecisi Egemen Bağış da Türkiye’nin uzun zamandır süren
üyelik hedefinin gerçekleşmesi için anayasa paketinin önemli olduğunu belirtti ve “karşı oy verenin aklından ve
vatanseverliğinden şüphe ederim” dedi.
Ancak muhalifler, değişiklik paketinin Ak Parti’nin İslami ajandasını hayata geçirmesine bugüne kadar engel olan kurumlar
üzerindeki denetimini artıracağını savunuyor.
DPA: Türkler Pazar günkü referandumda toptan değişiklik bekliyor
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Türkiye Pazar günü ülkede kutuplaşmaya neden olan ve ülkenin güçlü hukuk sisteminin yapısında köklü değişikliklere yol açma
potansiyeli taşıyan anayasa paketini oylayacak.
Referandumu destekleyenler anayasal reformların Türkiye’de demokrasiyi ve bireyin temel haklarını destekleyeceğini ve ülkeyi
AB standartlarına yakınlaştıracağını söylüyor. AB’den de değişiklik paketine destek geldi. Muhalifler ise değiştirilecek
maddelerden bazılarının güçler ayrılığı ilkesinin sonu olacağını, yasama ve yürütmeye, dolayısıyla iktidar partisine, yargı
üzerinde çok fazla denetim yetkisi vereceğini belirtiyor.
Türkiye’de yaşayan İngiliz analisti Gareth Jenkins DPA’ya yaptığı açıklamada, “Bu reformlar hükümetin yargının yapısını kendi
istediği yönde değiştirmesini sağlayacak. Hükümet bunun demokratikleşme olduğunu söylüyor ama benim gördüğüm ideolojik
koruyucuların değişmesi” dedi.
Söz konusu değişikliklerin kamuoyuna doğru düzgün aktarılmadığını düşünenler de var.
FOREIGN POLICY: Türkiye’nin uzlaşma şansı
Türkiye etkileri çok büyük olacak bir referanduma doğru ilerlerken akıllarda bir soru var. Türkiye’nin Kürt vatandaşlarının
etrafını çeviren uzun vadeli gerginlikler nihayet sonuçlanacak mı? Kürt meselesi büyük oranda demokratik bir sorun ve
demokratik yollarla çözülmesi gerekiyor. Bu da yeni bir anayasayla olacak bir şey.
Tansiyonun yüksek olmasına rağmen önemli aktörlerin Kürt meselesiyle ilgili adım atabilmeleri için şartlar olgunlaştı. PKK’nin ve
BDP’nin boykot çağrılarına karşılık, benim Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi yerlerde konuştuğum Kürtlerin çoğunluğu anayasa
paketine evet diyeceklerini, çünkü bu değişiklikle ordunun yetkilerinin kısıtlanacağını belirtti. Aslında pakette bir çok alanla ilgili
26 madde var ancak görünen o ki anayasa değişikliğinin tek anlamı onyıllardır çözülemeyen Kürt sorununun çözülmesi adına
askeri vesayetin sona ermesi olacak.
AK Parti Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu, Bor İlçesi'ndeki bayramlaşmanın ardından kendi kullandığı otomobille Niğde'ye
giderken kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Milletvekili Selamoğlu, savrulan otomobilinin hava yastığının açılmasıyla
kazadan yara almadan kurtulurken, aracı hasar gören 37 yaşındaki Ekrem Yavaş, kazaya neden olduğunu ileri sürdüğü
Selamoğlu'nu, “Seni kurşun manyağı yapıp öldürsem yeri değil mi?” diye tehdit etti.
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Bank Asya Ligi ekiplerinden Diyarbakırspor'un karşılaşmalarını bu haftadan itibaren Kürtçe canlı yayınlamaya başladı.
BURSA'da BDP mitinginde Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'a kürsüde konuşurken kafa atıp yumrukla saldırdığı için mitingi
izleyenler tarafından linç edilmek istenen 26 yaşındaki Bilgehan Şimşek, kaldırıldığı hastanede ameliyat sonrası hayati tehlikeyi
atlattı. Yoğun bakımdan çıkan Şimşek'in ifadesi alınması beklenirken, arkasında herhangi bir organize örgütün olup olmadığı da
araştırılıyor. Bu arada Şimşek'in bir tv dizisinde figüran olarak polis rolü oynadığı ortaya çıktı.
Türkiye'de yarın yapılacak referandum öncesi oy kullanacağı okulları ve sandıkları internetten öğrenmek isteyenler Yüksek
Seçim Kurulu'nun internet sitesine girdiğinde kötü bir sürprizle karşılaştı. Siteye birkaç saat boyunca girilemezken, saat 16.55
itibariyle sorunun giderildiği görüldü.
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve fırtına bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava
sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Yarın ise İstanbul başta olmak üzere bazı illerde şiddetli ve kuvvetli yağış
bekleniyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek.
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Başardık... 12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 83-82'lik skorla mağlup etti ve
finale adını yazdırdı. Millilerimizin finaldeki rakibi ise Amerika Birleşik Devletleri.
Gülhane Parkı'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç yerinden sökülerek devrildi. Ağacın altında kalan 1 ABD'li turist öldü . 1'i
Türk vatandaşı biri de ABD vatandaşı iki kişi yaralandı.
Ali Sami Yen Stadı'nın yerini alacak olan ve yapımı süren Seyrantepe'deki Türk Telekom Arena'nın kanal inşaatında çalışan iki
işçi kayan toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri turist 2 kişi öldü, 8 turist yaralandı.
12

Eylül

2010

ANAYASA değişikliği paketi oylamasıyla ilgili Yüksek Seçim
Kurulu kesin olmayan resmi sonuçları açıkladı. YSK'nın
internet sitesinde yer alan sonuçlara göre, gümrük ve
cezaevleri dahil 52 milyon 51 bin 828 kayıtlı seçmenden 38
milyon 369 bin 253'ü, sandık başına giderek oy
kullanırken, katılım oranı yüzde 73,7 olarak hesaplandı. Oy
kullanan seçmenlerden 21 milyon 788 bin 911'i (yüzde
57,88) “Evet”, 15 milyon 854 bin 379'u ise (Yüzde 42,12)
“Hayır” yönünde oy kullanırken, 725 bin 963'ünün oyu,
çeşitli sebeplerden dolayı geçersiz sayıldı. Halkoylamasına
en çok katılım yüzde 89,30 ile Burdur'da, en az katılım ise
9,05 ile Hakkari'de gerçekleşti. En çok “Evet” diyen il,
yüzde 95.75 ile Ağrı olurken, en çok “Hayır” yüzde 81,02
ile Tunceli'de çıktı. Türkiye referandum kararını verdi.
Anayasa değişiklik paketine yüzde 58 "Evet" dedi. "Hayır"
oranı yüzde 42'de kaldı. Referandum'a katılım oranı yüzde
77 oldu. Referandum'da Anayasa değişiklik paketine
yüzde 58 'evet' yüzde 42 'hayır' oyu verildi. Türkiye
genelindeki 49 milyon 478 bin 223 seçmenin yüzde 77'si
sandık başına gitti. 74 ilde seçmenler Anayasa değişiklik
paketine 'evet' oyu verirken Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,
Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Bilecik,
Eskişehir, Aydın, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve
Tunceli illerindeki seçmenler 'hayır' dedi. Boykotun etkili

olduğu illerden katılım oranı Hakkari'de yüzde 7, Şırnak'ta yüzde 22 oldu. Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt,
Şırnak, Van ve Batman'da 'evet' oylarının oranı yüzde 90'ları aştı. 'Evet' oy oranının en yüksek olduğu iller ve oranları; Ağrı
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(96), Batman (95), Siirt (95), Bingöl (95), Diyarbakır (94) olarak sıralandı. 'Hayır' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81 oy
oranı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli oldu. Tunceli'yi yüzde 74 oy oranı ile Kırklareli, yüzde 73
ile Edirne, yüzde 69 ile Muğla ve yüzde 65 oy ile Tekirdağ izledi. İzmir'de 'hayır' oyları yüzde 63 oldu.
Referandum sonuçlarına ilk yorum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. En erken tarihte erken seçim isteyen Bahçeli,
''Türkiye tehlike dolu karanlık bir döneme girmiştir'' dedi. MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "12 Eylül
2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonuçlanmış ve resmi olmayan ilk sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Referandum kampanyasında AKP'nin devlet imkanlarını seferber etmesi, baskı, rüşvet, yalan ve tehdit dahil hukuk ve ahlak dışı
yol ve yöntemlere başvurması ve manevi değerleri siyasi amaçlı istismar etmesi siyasi tarihimize kara bir sayfa olarak
geçmiştir. Buna rağmen referandum sonuçlarına herkes saygı göstermek durumundadır. Başbakan Erdoğan ve AKP'nin
bölücülük ve yolsuzluk siciline uygun yandaş yargı yaratma gizli amaçlarına hizmet edecek Anayasa değişikliklerinin Türk milleti
tarafından kabul edilmesiyle Türkiye için hayati risk ve tehlikelerle dolu karanlık bir döneme girilmiştir.Başbakan Erdoğan'ın
önümüzdeki yıl gündeme getireceğini açıkladığı kapsamlı Anayasa değişikliğinde PKK açılımının ilerletilmesi kapsamında
Türkiye'nin milli birliği, milli devlet niteliği ve üniter siyasi yapısının temellerinin yıkılmasını amaçlayan düzenlemelerin yer
almasının Türkiye'yi etnik temelde ayrışma, çatışma ve bölünme sürecine mahkum etmesi kaçınılmazdır. Böyle bir gelişmenin
doğuracağı vahim ve ağır sonuçlar açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi önümüzdeki zor ve sıkıntılı dönemde Türkiye'nin ve Büyük
Türk Milleti'nin huzuru, güvenliği, birliği ve bin yıllık kardeşliğini korumak için üzerine düşeni yapmaya azimli ve kararlıdır. Bu
vesileyle Başbakan Erdoğan'a uyarımız ve çağrımız, Anayasa referandumu sonuçlarından cesaret alarak PKK açılımını
ilerletmeye çalışmasının altından kalkamayacağı sonuçlar doğuracağını biran önce anlaması ve en erken tarihte milletvekili
genel seçimine gidilerek Türk milletinin hakemliğine başvurulmasına karşı direnmekten vazgeçmesidir."
Başakan referandumdan sonra ilk konuşmasında bir çok kişi ve kuruma teşekkür etti. Bu anayasa paketine destek veren CHP'li
kardeşlerimi kutluyorum, MHP'li kardeşlerimi kutluyorum, BDP'li kardeşlerimi kutluyorum. Tehditlere aldırmadan sandığa giden
kardeşlerimi kutluyorum. Başından itibaren evet diyerek desteğini ortaya koyan Saadet Partili kardeşlerimi kutluyorum. AK
Parti'ye gönül veren sevdasını veren Ak Partili kardeşlerimi kutluyorum..." Daha bir çok kuruma ve kişiye teşekkür eden
Başbakan, sözlerine şöyle devam etti. "Hele hele oy kullanabilmek için yurt dışından gelerek gümrük kapılarında iradesini
ortaya koyan kardeşlerimi kutluyorum. Dünyanın dört bir yanından Okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi
kutluyorum. Ne yapayım buradan Okyanus ötesine mesajlar olduğuna göre bizim de bu mesaja bir karşılığımız olması lazım. Bu
süreç içerisinde her türlü mahalle baskılarına aldırmadan destek veren sanat camiasındaki tüm temsilcilere ayrıca şükranlarımı
bildiriyorum.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Her gün 'hayır'la kalkan, 'hayır' için her türlü şeyi söyleyen insanlar, 'hayır'
oyu bile kullanamadılar. Bu büyük bir ciddiyetsizliktir” dedi. Halk oylaması sonuçlarıyla ilgili AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda
basın toplantısı düzenleyen Arınç, ülkenin gelişmesi büyümesi, kalkınması için çalıştıklarını söyledi. “Bu sonuçlardan önümüzdeki
seçimler için şimdiden pay çıkaracak değiliz” diyen Arınç, yapılan işin bir anayasa oylaması olduğunu, kendilerinin de bunun bir
seçim olmadığını anlatıklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Allah'a şükür attığımız her adımın, söylediğimiz her
sözün, yaptığımız her işin hesabını şerefle verdik. Başımız öne eğilmedi. Manisa dağı kadar başımız diktir. 'Bu bir seçim değildir'
dedik. Seçim 10 ay sonra. Seçim meydanına çıktığımızda, bütün partilerle kozumuzu paylaşırız. Biz birbirimizi düşman olarak
görmüyoruz. Rakip olarak görüyoruz. Güreşiriz, yarışırız, sonunda millet kimi isterse onu iktidara getirir. Çok şükür bu anayasa
oylaması olumlu şekilde sonuçlandı. Her partinin bundan alacağı dersler var. Aylardır, günlerdir boykot için ellerinden gelen
bütün şeyleri, maalesef hukuka da uygun olmayan imkanları kullananların, bugün oradan çıkan 'Evet' oyları karşısında mahcup
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olacaklarını düşünüyorum. Boykotla milletimizi sandık başından men etmek çok yanlış bir şey olurdu. Referandumun en güçlü
oranda sandığa gidişini yaşıyoruz. 2007'deki referandumda sandığa gitme oranı yüzde 70'e yakındı, şu anda yüzde 80'e
yakındır. Yüzde 80 halkımız, her şeye rağmen hür iradesiyle düşüncesini ortaya koymuştur.
Her gün 'hayır'la kalkıp 'hayır' için her türlü şeyi söyleyen insanlar, 'hayır' oyu bile kullanamadılar. Bu büyük bir ciddiyetsizliktir.
Milletvekilleri parlamentoda 'hayır' oyu kullanmamıştı, bugünde oy kullanamadılar. Boykot kararı alanlara karşı da söylediğim
bir şey vardı. 'Lütfen sandığa gidiniz, gerekirse hayır oyu kullanınız.' Bir insanın kararı olmalı. 'Evet' veya 'hayır' demek onurdur,
şereftir, inançtır. Ama sandık başına gitmemek oy kullanmamak doğru değildir, diye söylemiştim.”
Türkiye genelinden saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. İlk sonuçlara göre Evet diyenlerin oranı yüzde 58 oldu. 63 il
evet 18 il ise hayır dedi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de açılan sandıklarda farkın kapandığı gözlendi. Ankara'da 9 bin 11
sandıktan yüzde 54.24 oranında evet, yüzde 45.76 oranında hayır oyu çıktı. İstanbul'daki 22 bin 903 sandığın 54.82'si
evet, 45.18'i ise hayır olarak belirlendi. İzmir'deki 7 bin 715 sandıktan yüzde 36.52 oranında evet yüzde 63.48 oranın da
ise hayır oyu çıktı.
Diyarbakır'da seçim sonrası isinsiz gösteri yaparak yola barikat kuran göstericiler polisle çatıştı. Göstericilere biber gazı
kullanarak müdahale eden polislerden biri bıçakla, biri yumruk ve tekmelerle yaralandı.
CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, halk oylamasına ilişkin olarak, “Sandık böyle tecelli etmiştir. Saygı duyacağız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu oy kullanmaması ile ilgili olarak
"Bizim bilgimiz dışında tutanak tutulup kaydım siliniyor. Oysa ben de her yurttaş gibi oy kullanacaktım" diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı kazandığı illerin çoğunda hayal kırıklığına uğradı.
Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de bile referandumda 'evet' çıktı.
Anayasa değişiklik paketi Cumhuriyet tarihinin altıncı referandumunda oylandı. Kayıtlı 49 milyon 479 bin 607 seçmenden 38
milyon 253 bin 939 kişi sandık başına gitti. BDP'nin seçmenine yaptığı boykot çağrısı Güneydoğu'da kabul gördü. BDP'nin güçlü
olduğu illerde katılımın en düşük olduğu il, yüzde 7.12 oranla Hakkari oldu. Diyarbakır'da da boykot kararının fazla çıkması
üzerine binlerce kişi DTP il binası önünde havayi fişeklerle kutlama yaptı. İşte Güneydoğu'da sandıktan çıkan boykot oranları:
Hakkari
Seçmen sayısı: 125.457
Kullanılan oy: 8.731
Katılmayanların oranı: %92.88
Şırnak
Seçmen sayısı: 197.014
Kullanılan oy: 44.297
Katılmayanların oranı: % 77.52
Diyarbakır
Seçmen sayısı: 849.859
Kullanılan oy:299.422
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Katılmayanların oranı: % 64.24
Batman
Seçmen sayısı:260.955
Kullanılan oy: 101.810
Katılmayanların oranı: % 60.63
Mardin
Seçmen sayısı: 385.044
Kullanılan oy:165.742
Katılmayanların oranı: % 56.74
Van
Seçmen sayısı: 530.750
Kullanılan oy: 230.194
Katılmayanların oranı: % 43.54
Siirt
Seçmen sayısı: 150.645
Kullanılan oy:76.541
Katılmayanların oranı: % 50.96
Muş
Seçmen sayısı:208.405
Kullanılan oy: 112.604
Katılmayanların oranı: % 46.14
Iğdır
Seçmen sayısı:105.302
Kullanılan oy: 53.822
Katılmayanların oranı: % 44.51
Ağrı
Seçmen sayısı:273.804
Kullanılan oy: 154.382
Katılmayanların oranı: %43.17
Şanlıurfa
Seçmen sayısı: 827.424
Kullanılan oy: 573.486
Katılmayanların oranı oranı: % 30.16
DİYARBAKIR'DA KUTLAMA
Diyarbakır'da boykot oranının fazla çıkması üzerine binlerce kişi BDP il binası önünde toplanarak şenlik düzenledi, havayi
fişekler attı, parti binasına PKK bayrakları asıldı.

1122

REFERANDUM BOYKOT TABLOSU
2007
Mv. katılım
%

2007
Bağımsızlar
%

2009
İGM katılım
%

2009
DTP
%

Referandum
katılım
%

AĞRI
75.8
24.4
78.8
36.9
56.4
-----------------------------------------------------------------------BİNGÖL
84.0
14.3
80.2
20.7
78.0
-----------------------------------------------------------------------BİTLİS
85.3
21.8
82.0
27.5
70.0
-----------------------------------------------------------------------DİYARBAKIR 71.0
47.0
82.3
59.2
35.0
-----------------------------------------------------------------------HAKKARİ
87.0
56.2
86.3
71.5
7.0
-----------------------------------------------------------------------MERSİN
80.0
6.6
86.1
10.2
73.0
-----------------------------------------------------------------------KARS
73.3
15.6
80.9
18.5
69.0
-----------------------------------------------------------------------MARDİN
78.2
38.8
81.0
43.7
43.0
-----------------------------------------------------------------------MUŞ
79.1
45.8
78.3
42.4
54.0
-----------------------------------------------------------------------SİİRT
79.8
39.5
84.8
37.6
74.0
-----------------------------------------------------------------------TUNCELİ
77.7
60.0
81.2
19.9
67.0
-----------------------------------------------------------------------ŞANLIURFA
81.9
20.1
83.7
19.0
70.0
-----------------------------------------------------------------------VAN
75.5
32.6
81.6
48.1
44.0
-----------------------------------------------------------------------BATMAN
75.7
39.4
85.7
52.8
40.0
-----------------------------------------------------------------------ŞIRNAK
83.0
51.8
86.2
59.9
22.0
-----------------------------------------------------------------------ARDAHAN
82.2
9.3
81.7
12.9
77.0
-----------------------------------------------------------------------IĞDIR
72.2
40.5
82.8
32.4
51.0
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Türkiye genelinde sandıkların yüzde 97'si açıldı. En yüksek 'Evet' oyu yüzde 95 ile Bingöl'de verildi. Hayır oyunda birinci il ise
yüzde 81 ile Tunceli oldu.
İŞTE EN YÜKSEK 'EVET'OYU VERİLEN 5 İL
Bingöl: % 95
Siirt: %95
Diyarbakır: % 94
Mardin: % 94
Hakkari: %93
İŞTE EN YÜKSEK 'HAYIR' VEREN 5 İL
Tunceli: %81
Kırklareli: %74
Edirne %73
Tekirdağ: %64
İzmir: %63
Türkiye 12 Eylül'de sandık başına gitti. Referandum sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 58'i Anayasa paketine evet dedi.
Referandum paketinin içeriği özetle şöyle:
Madde 1: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere yapılacak pozitif ayrımcılık, eşitlik ilkesine
aykırı sayılmayacak.
Madde 2: Vatandaşların kişisel verileri yasaya uygun olarak toplanacak. Meclis’ten yeni bir yasa çıkarılacak. Vatandaş,
hakkındaki verilerin silinmesini isteyebilecek.
Madde 3: Yurt dışına çıkış yasağı hâkim kararıyla konabilecek. Askerlik durumu, vergi borcu nedeniyle çıkış yasağı
konulamayacak.
Madde 4: Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu önlemleri almakla yükümlü olacak.
Madde 5: İşçiler, aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olabilecek.
Madde 6: Memurların toplu sözleşmesinde son karar sahibi Bakanlar Kurulu değil, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu olacak.
Sözleşmenin emeklilere yansıtılması yasayla düzenlenecek.
Madde 7: Grevde iş yerinde oluşan zarardan sendika sorumlu olmayacak. Siyasi amaçlı grev, dayanışma grevi, genel grev, işi
yavaşlatma ve direnişte anayasal engel olmayacak.
Madde 8: TBMM Başkanlığı’na bağlı Kamu Denetçiliği Kurumu kurulacak. İdareyle ilgili şikâyetler yargıya taşınmadan
uzlaşmayla çözülmeye çalışılacak.
Madde 9: Partinin kapatılmasından sorumlu tutulup yasaklanan milletvekili, bağımsız olarak dönem sonuna kadar TBMM
üyeliğine devam edebilecek.
Madde 10: TBMM Başkanı ilk seçiminde 2 yıl, sonra dönem sonuna kadar görev yapacak.
Madde 11: İdare mahkemeleri ve Danıştay, “yerindelik” denetimi yapamayacak, “kamu yararı” gerekçesiyle karar alamayacak.
Yüksek Askeri Şûra kararıyla ordudan ilişiği kesilen subaylar, yargıda hak arayabilecek. Terfi işlemleri ve kadrosuzluk nedeniyle
albaylıktan veya generallikten emekliye ayrılanlar geri dönemeyecek.
Madde 12: Memurların özlük hakları toplu sözleşmede düzenlenebilecek.
Madde 13: Memurlar, disiplin cezalarını yargıya götürebilecek.
Madde 14: Adalet Bakanlığı’ndaki iç denetçiler, adalet hizmetlerini ve savcıları denetleyecek. İnceleme ve soruşturmaları adalet

1124

müfettişleri yapacak.
Madde 15: Anayasal düzene karşı suç işleyen, darbe yapan veya darbe girişiminde bulunan askerler, sivil mahkemelerde
yargılanacak. Siviller, sadece savaş halinde askeri mahkemelerde yargılanabilecek.
Madde 16: Anayasa Mahkemesi 17 üyeden oluşacak. TBMM, Sayıştay ve baroların göndereceği adaylar arasından 3 üyeyi
seçecek. 14 üyeyi ise Cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanı, 4 atamayı doğrudan yapacak. Bu isimler, üst kademe
yöneticileri, avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 5 yıl deneyimli Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından olacak.
Kalan 10 üyeden 3’ü Yargıtay’dan, 2’si Danıştay’dan, 1’i Askeri Yargıtay’dan, 1’i Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden, 3’ü
YÖK’ün göstereceği öğretim üyelerinden seçilecek.
Madde 17: Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilecek. 65 yaşını dolduran emekliye ayrılacak.
Madde 18: Olağan yargı yollarını tüketen kişiler AİHM’den önce Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapabilecek. TBMM
Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da görevleriyle ilgili suçlamalarda Yüce Divan’da yargılanacak.
Madde 19: Anayasa Mahkemesi 2 daire ve Genel Kurul’dan oluşacak. Anayasa maddelerinin iptaline ve partilerin kapatılmasına
17 üyeden en az 12’sinin oyuyla karar verilebilecek.
Madde 20-21: Askeri Yargıtay da dahil olmak üzere askeri hâkimler karar verirken “askerlik hizmetlerinin gereklerini”
gözetmeyecek.
Madde 22: HSYK 22 asil ve 12 yedek üyeden oluşacak, 3 daire halinde çalışacak. Adalet Bakanı Kurul’un başkanı, Adalet
Bakanlığı Müsteşarı Kurul’un doğal üyesi olarak kalacak. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı hukukçular ve avukatlar arasından atayacak.
Yargıtay’dan 3 üye, Danıştay’dan 2 üye, Türkiye Adalet Akademisi’nden 1 üye seçilecek. 7 üye birinci sınıf adli yargı hâkim ve
savcılarından, 3 üye birinci sınıf idari hâkim ve savcılardan olacak. Meslekten çıkarılan hâkim ve savcılar yargıya başvurabilecek.
Madde 23: Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasal kurum olacak.
Madde 24: 12 Eylül 1980 darbesini yapanlar ile darbe döneminin karar organları ve tüm işlemleri yargıya götürülebilecek.
Madde 25-Geçici Madde 18: Anayasa Mahkemesi’nin mevcut üyeleri, 65 yaşına kadar görevlerini sürdürecekler. Bireysel
başvurular 2 yıl sonra başlayacak.
Geçici Madde 19: HSYK, 30 gün içinde yeni hükümlere göre yapılandırılacak.
Madde 26: Paketin tümüyle oylanması.
Dünyanın her yerinden önde gelen yayın organları referandum haberini manşetten verdi. Kılıçdaroğlu'nun referandumda oy
kullanamamasına da yabancı basın organları geniş yer ayırdı. Referandum, BBC, CNN, Deutsche Welle, El Cezire, El Pais, Press
TV, Jerusalem Post, El Mundo, Haaretz, Die Welt gibi basın ve yayın organlarının internet sitelerinde haber ilk haber olurken,
Reuters ve AFP haber ajansları Türk televizyonlarında sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberi “Acil” koduyla geçti.
Reuters daha sonra gönderdiği geniş haberini "Türkiye'de hükümet referandum zaferine hazır" başlığıyla yayımladı. Ajans
ayrıca Türk ve yabancı analistlerin görüşlerinden oluşan bir ilk yorum derlemesini de abonelerine gönderdi.
AFP'nin haberinin başlığı ise "Erken sonuçlar: Türkler ordu ve yargının kısıtlanmasını destekledi" şeklinde oldu. Haberde oy
sayımının AK Parti'ye verilen desteğin büyük olduğu doğu illerinden başladığına, muhalefetin ise Batı'daki kalabalık şehir
merkezlerinde toplandığına dikkat çekildi.
AFP ve Reuters Başbakan Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası konuşmasını da "Acil" koduyla gönderdi.
Associated Press de Türk televizyonlarından aldığı sonuçları "Türk medyası 1980 darbesinden sonra hazırlanan anayasadaki
değişikliklere destek verildiğini bildirdi" şeklinde duyurdu.
Referandum haberleri Google News'de haber sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Le Figaro'nun ana sayfasından yayımladığı
referandum haberi de günün en çok yorumlanan haberi oldu. Sonuçlar yavaş yavaş açıklanırken güncellenen haberin başlığı ise
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"Türkiye ordunun rolünü azaltmak için oy kullandı" oldu.
Önde gelen yabancı televizyon kanalları da gün boyunca İstanbul'daki muhabirleri aracılığıyla dakika dakika referandumun
nabzını tuttu.
Avrupa'nın geneline yayın yapan Euronews hazırladığı Türkiye programıyla referanduma geniş yer verirken, kanalın internet
sitesindeki haberler sürekli olarak güncellendi. BBC televizyonu da referandumdan canlı yayın yaptı.
CNN haberi ilk olarak “Türkler Erdoğan hükümeti için kritik sınavda oy kullandı” başlığıyla verdi. Sonuçların açıklanmasının
ardından, sitedeki haberin başlığı "Türkiye'de seçimler Erdoğan hükümeti için zafer niteliğinde" olarak değiştirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandumda oy kullanamaması da yabancı basın organlarında kendisine geniş yer
buldu.
BBC'nin internet sitesinde kritik referandum manşetten düşmedi. Haberi, "Erken sonuçlar Türklerin yeni anayasaya destek
verdiğini gösteriyor" başlığıyla veren site bir de flaş analiz yayımlandı.
Kuruluşun İstanbul temsilcisi Jonathan Head'in imzasını taşıyan analiz şöyle: "Çetin ve bazen de kavgalara sahne olan
kampanya sürecinin ardından çıkan sonuçlar, Türkiye'nin halen daha Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform paketini
destekleyenler ve karşı olanlar olmak üzere başa baş bir şekilde ikiye ayrılmış durumda olduğunu gösteriyor.
Toplam 26 anayasa değişikliğinin birçok maddesi tartışılmıyor ve Avrupa Birliği tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.
Ancak iki üst düzey yargı organının üye sayısının artırılmasını öngören iki madde muhalefetteki partiler tarafından eleştiriliyor.
Muhalefet, bu maddelerin hükümeti yargı üzerinde aşırı etki sahibi yapacağını düşünüyor.
Seküler Türkler, hükümetle sık sık anlaşmazlığa düşen yüksek mahkemeleri, Erdoğan'ın İslami kökenli partisinin başlıca
denetleyicisi olarak görüyor.
Başbakan, mahkemeleri siyasi kararlar vermekle suçluyor. Başbakan'a muhalefet edenler ise onu giderek otoriter olmakla
suçluyor ve böylesine önemli anayasa değişiklikleri konusunda kendisine güvenilmeyeceğini söylüyor."
Alman basını Türkiye'deki Anayasa referandumuna geniş yer ayırdı. Alman haber ajansı Deutsche Welle, "Türk halkı Anayasa
hakkındaki kararını veriyor" başlığıyla yayınladığı haberinde, Anayasa değişikliği için uzun süren tartışmalar sonucunda Türk
halkı sandık başına gidiyor. Anketlere göre halk Anayasa'da yapılan değişikliklere onay veriyor" yorumunu yaptı.
Die Welt gazetesi ise yayımladığı yorum haberinde, "Türkiye referandumla Atatürk'ün mirasını geriye itiyor" başlığını kullandı.
Haberde Türk hükümetinin, Anayasa değişikliğine halkın olumlu oy vereceğini umduğu belirtildi.
Almanya'nın en yüksek trajlı gazetesi Bild internet sayfasında yayınladığı haberde, Türk halkının büyük bir çoğunlukla Anayasa
değişikliğini onayladığını yazdı. Bild gazetesi Türk televizyonlarına dayandırdığı haberinde halkın yüzde 57'sinin referandumda
"evet", yüzde 43'ünün ise "hayır" oyu kullandığını yazdı.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, Türkiye'deki anayasa referandumuna yönelik bir analiz yayımladı ve internet
sitesinde ilk manşet olarak verdi.
Önceki ankete göre, yakın bir oranla evet çıkacağınım belirten gazete, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa tablolarda
yaşanan bir sıkıntı yüzünden oy kullanamadığına dikkat çekti.
İstanbul'daki yağışlı hava şartlarının seçmenleri zorladığını söyleyen El Pais, son kırk yılda dört askeri darbe gören Türklerin
böyle zorlu şartlara alışkın olduklarını belirtti.
Yunan basını sonuçları, “Türkiye anayasa değişikliğine 'evet' dedi” ifadesiyle duyurdu.
Referandumun sonuçlarının çıkmasının hemen ardından, konuyu okuyuculara taşımaya başlayan internet siteleri, “Türkler'in
yüzde 60'ına yakın bölümü, televizyonların verdiği bilgiye göre hükümetin, yargı gücünün kısıtlanmasını hedef alan anayasa
değişikliği önerisine evet dedi” ifadesini kullandılar.
“Referandumda Erdoğan galibiyeti” şeklindeki başlıklarla da sunulan haberlerde, Türk analizcilerin, bu tür sonuçların Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'a 2011 seçimleri için destek teşkil ettiğini belirttikleri vurgulandı. Diğer yandan, devlet televizyonu
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ERT'in internet sitesinde yer alan haberde ise, bu sabah saat 07.00 itibariyle gidilen referandumun, anayasanın kaderini
belirleyeceği gibi, siyasi gelişmeleri de etkileyeceği değerlendirmesine yer verildi.
Başkan Obama referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Başbakan Erdoğan'ı arayarak Türk demokrasisini tebrik etti.
Türkiye ABD ile final maçını oynarken Washington'dan sürpriz bir telefon geldi. Telefonun öbür ucunda ABD Başkanı Barack
Obama vardı. Obama Erdoğan'ı, Türkiye'nin Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yaptığı mükemmel ev sahipliği için kutladı.
Obama “Amerika için tezahürat yapıyorum ama kim kazanırsa kazansın iki takım da çok iyi basketbol oynuyorlar” dedi.
Konuşma sırasında bugünkü referanduma da değinen Obama, “Referanduma katılım, Türkiye'deki demokrasinin canlılığını da
ortaya koydu” dedi.
İkitelli ile Altınşehir arasındaki TEM yan yolda saat 16.45'de bir yakıt tankeri bir yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada 11 kişi öldü,
14 kişi de yaralandı.
13
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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir referandumda oy kullanmaya gitmeyerek BDP'nin boykot kararını
destekleyen Diyarbakırlı seçmenin para cezasını kendisinin ödeyeceğini söylemişti. Toplam 554.996 seçmenin boykota kıtıldığı
Diyarbakır'da Baydemir'in cebinden 12 milyon 209 bin 912 lira ödemesi gerekiyor. Ancak konuyla ilgili NTV'ye konuşan
Baydemir bunun bir şaka olduğunu bu parayı ödeyecek ne ekonomik gücü ne de maaşının olduğunu söyledi.
12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren ve yönetiminin yargılanması için İHD ve Mazlum-Der Ankara'da savcılığa başvurdu.
İstanbul'da da aralarında 78'liler Girişimi başta olmak üzere pek çok sivil toplum örgütü Evren'in yargılanması için başvuruda
bulundu.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, sınavın durumunun belirlenmesi için soruşturmanın bitmesinin bekleneceğini bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek referandum sonucunu değerlendirdi. Şimşek, Genel Başkan
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamamasında ihmal olduğunu ancak kasıt bulunmadığını söyledi. Şimşek, Genel Başkan
Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamayacağını 2 gün önce öğrendiğini, kendilerinin de bu konuda bilgilerinin olmadığını ifade etti.
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Anayasa paketinin halk oylamasında çıkan sonuca
bakıldığında, bu süreçte kazananın milletin kendisi olduğunu, bunu böyle kabul etmek gerektiğini belirterek, “İkincisi de
kazanan demokrasidir” dedi.
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HAKKARI'nin Şemdinli İlçesi'nde polis kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 3 polis memuru yaralandı.
Fransa'da, yüzü de örten giysinin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Senato genel kurulunda kabul
edildi.
OSMANİYE'nin Hasanbeyli İlçesi girişinde polis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandalı mayının patlatıldı, 1 polis yaralandı.
Yaralı polis, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede operasyon başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, tek dersten başarısız olduğu için liseden mezun olamayan öğrencilere sınav hakkı
verileceğini bildirdi.
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İSTANBUL Deniz Otübüsleri İşletmesi'ne (İDO) ait ‘Karamürsel Bey' deniz otobüsü Kartal- Yalova seferini yaparken, dümen
kilitlenmesi sonucu Yalova İskelesi'ne çarptı. Kazada yaralanan 14 yolcu hastaneye kaldırıldı.
AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik gazetecilere açıklama yaptı.
Çelik açıklamasında şunları söyledi:
-Önümüzdeki günlerde gazete ve televizyonlarımızın üst düzey yöneticilerini davet edeceğiz ve bir toplantı düzenleyeceğiz.
-Sayın Başbakan'la birlikte bu toplantıda ülke gündemini ve varsa medyanın sorunlarını görüşeceğiz.
-Sandığa giderek iradesin ortaya koyan, evet diyen de hayır diyen de bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
-Sayın Başbakan yapmış olduğu konuşmada bir beyaz sayfa açtı. Kendisi hakkında söylenen yakışıksız sözler edenlere hakkını
helal ettiklerini söyledi. Kırdığı kimse varsa onlardan da özür diledi. Bu bir siyasi erdemdir.
-Bütün siyasi partiler bizim rakibimizdir. Zaman zaman kırıcı olabilirsiniz. Ama bunları geride bırakarak ülkemizin geleceği ile
ilgili adımlar atmalıyız.
-Yüzde 42 hayır oyu veren insanımızın da oyunu çok önemsiyoruz. Bununla ilgili olarak da ilçe bazında analizler yapacağız.
-Doğu ve güneydoğuda BDP'nin uyguladığı bir boykot vardı. Bu boykot maalesef sadece telkin düzeyinde olmadı.
-Tehditle, korkutmaya zaman zaman fiili müdahalelere varan bir süreç yaşanmıştır.
-Tunceli ve Iğdır'da boykot kesinlikle uygulanmamıştır. Hakkari ve Şırnak'ta ise boykot oranı yüksek olmuştur.
-12 ilde boykotun hiçbir şekilde etkili olmadığı görülüyor.
-CHP'nin Sayın Genel Başkanı yeterli oy alamamalarını maddi imkanlara bağlamıştır.
-AK Parti aldığı yardımları bu seçimde harcamıştır.
-Gazeteye 1 GÜN ilan verirseniz pahalıdır. Ama 20 verirseniz daha ucuz olur. Bir anlamda toptan perakende mantığı.
-CHP de pazarlık yapsaydı daha ucuza bunu mal edebilirdi.
-CHP'ye buradan sesleniyorum, seçimlerde yaptığınız harcamaları internette yayınlayın.
-Bazı köşe yazarları referandum sonuçlarının ülkeyi böldüğünü yazdı. AK Parti bu ülkenin çimentosudur. Kimsenin bir bölünme
korkusu içinde olmamasını istiyoruz.
-İkinci muhalif partimizin lideri “Hemen seçime gidelim” dedi. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Seçimler zamanında
yapılacaktır. Belki Temmuz değil haziran ayına alınabilir ama bu erken seçim demek olmayacaktır.
-Bu meselede MYK da ele alındı. Bu çıkan karar saygı duymaktan başka yapılacak bir şey yoktur.
Dink'i öldüren zihniyet sadece saygın bir insanı öldürmekle kalmamış ülkemizin de mahkum olmasına neden olmuşlardır.
-Biz yaşama hakkı söz konusu olduğunda anlamsız savunma yapmanın gerekli olmadığını düşünüyoruz.
-Türkiye daha önceki hatalara düşmeyecek, savunulmaması gereken konularda savunma yapmayacaktır.
-Karardan dolayı üzgünüz keşke Türkiye böyle bir mahkumiyetle karşı karşıya kalmasaydı.
-Bizim gündemimizde başkanlık sistemi yok. Türkiye'de her konu konuşulmalıdır.
-Şu anda bütün kurumları ve kurallarıyla parlamenter sistem işlemektedir ama başkanlık sistemi bir tabu konu değildir.
-Akademisyenlerimiz, aydınlarımız, bu konuyu konuşursa bu bize bir şey kaybettirmez.
-Biz her konu özgürce konuşulsun istiyoruz.
Bugün yapılın CHP MYK'sında alınan kararlar doğrultusunda, Gürsel Tekin CHP Genel Başkan yardımcılığına getirildi.
Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) başvurularına ilişkin kararının, yarın doğum günü olan
eşine bir hediye niteliği taşıdığını belirterek, “Aile olarak mahkeme tarafından uygun görülen manevi tazminatın tamamını bağış
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olarak 3 kurum arasında paylaştıracağımızı duyurmak istiyoruz” dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2007 yılındaki
bir suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Hrant Dink davasıyla ilgili kararını verdi. AİHM, Dink davasında Türkiye'yi 133 bin
595 euro ödemeye mahkum etti. Dışişleri Bakanlığı, kararın aleyhine Büyük Daire'ye başvurulmayacağını açıkladı. Dışişleri
Bakanlığı, davanın sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, kararın aleyhine Büyük Daire'ye başvurulmayacağını belirtti.
Açıklamada, "Dink kararı hükümlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve gelecekte benzer ihlallerin tekrarının
önlenmesi için mümkün olan her önlem alınacaktır" ifadesi kullanıldı.
Ak Parti Genel Merkezi'nden İngiltere'de yayın yapan Daily Telegraph gazetesine çok ağır bir açıklama yapıldı.
Daily Telegraph Gazetesi 1.5 saat önce internet sitesine haber koyarak şu iddiada bulundu: “Adalet ve Kalkınma Partisi İran
yönetiminden 25 milyon dolar seçim yardımdı aldı.”
Özeti bu olan habere Ak Parti Genel Merkezi'nden çok sert bir açıklama geldi İşte o açıklama:
“İRAN TÜRKİYE'NİN İKTİDAR PARTİSİNE 25 MİLYON DOLAR BAĞIŞTA BULUNUYOR” BAŞLIKLI, TELEGRAPH GAZETESİ'NDE
YAYIMLANAN MAKALE HAKKINDA AÇIKLAMA
Sayın Editor;
14 Eylül 2010 tarihli (bugün) gazete makalenize istinaden yazmaktayım. İktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında
gazeteniz ve web sitesinde yayınlanmış olan bu haber bizi tam anlamıyla şaşkınlığa uğratmıştır. Böyle bir olay asla
gerçekleşmediği gibi, haberinizdeki iddialar hiçbir kanıta dayanmamaktadır. Yalanlardan başka hiçbir şeye dayanmayan bu
haberi kati olarak reddediyor ve Partimiz aleyhine yapılmış böylesine temelsiz ve sinsi bir iddianın gazetenizde nasıl basılmış
olabileceğine dair derhal bir açıklama bekliyoruz. Ayrıca, acilen kamuya duyuracağınız bir özür ve düzeltme ile birlikte, söz
konusu makalenin kamu açıklaması yapılarak web sitenizden derhal silinmesini talep ediyoruz. Bu konuyu ulusal ve uluslararası
mahkemelere götürme hakkımızı saklı tutuyoruz.
Ömer ÇELİK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Dış İlişkiler Başkanı
RİZE'nin Güneysu İlçesi, karayolu üzerinde bulunan Pekmezli köprüsü, aşırı yağış ve Güneysu deresinin köprü ayaklarına zarar
vermesi sonucu yıkıldı.
İZMİR'in Konak İlçesi Çankaya Mahallesi'nde yerinden sökülüp atılan ‘Sezen Aksu Sokağı' tabelası yeniden yerine çakıldı.
FIBA 2010 Dünya Şampiyonasında Türkiye Sırbistan basket maçında 83-82 skorla finale yükseldi ve tarih yazdı. Karşılaşma
boyunca Sırbistan, skor üstünlüğünü elinde tuttu ama oyun üstünlüğü Türkiye'deydi. Kerem Tunçeri'nin turnikesi ile skor 83-82
oldu ve geriye yalnızca 0.5 saniye kaldı. Bu zaman diliminde de Sırplar sayı bulamayınca 12 Dev Adam adını finale yazdırdı. İşte
o heyecan dolu dakikaları anlatan ABD'li spiker'in çıldırdığı anlar...
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Ordu'da 12 Eylül günü yapılan halk oylamasında kullanılan sandıklar saklanmak üzere belediyeye ait Park ve
Bahçeler Müdürlüğü Üretim Seraları ve Atölyeleri'ne ait depoya götüren işçiler, 1118 nolu sandıktan kullanılmış
oyların dökülmesi üzerine şaşırdı. İşçiler, mühürlenmiş 224 oy pusulasını sandıkla birlikte polise teslim etti. Polis
tutunakla sandığı Merkez İlçe Kurulu'na götürüp teslim etti. İl Seçim Kurulu Başkanı Erol Oğluoğlu, araştırma
başlattıklarını ve kısa sürede yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.300 seçmenin kayıtlı olduğu 1118 nolu
sandıktan 222 oydan 39'unun 'evet', 183'ünün 'hayır' olduğu belirtildi.Bu arada yerel MHP iL Başkanlığı Iğdır'da
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da sandıklardaki "hayır" oylarının YSK'ya "evet" olarak bildirildiği iddia edildi ve seçim sonuçlarına itiraz dilekçesi
verildi.
İSTANBUL'da, başı kesildikten sonra cesedi Etiler'deki bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un
öldürülmesi davasına bakan mahkeme, polisin cinayetten sonra kaydettiği görüntüleri izleyerek inceledi. Görüntülerin
izlenmesinin ardından avukat Rezan Epözdemir, cinayetin iddia edildiği gibi tutuklu sanık Cem Garipoğlu tarafından tek başına
işlenemeyeceği, tutuksuz sanık Mehmet Nida Garipoğlu'nun da cinayete iştirak ettiği iddiasını yeniledi.
El Kaide'nin iki numaralı ismi Eymen El Zevahiri, Türk ordusunun Afganistan'da operasyonlara katılması nedeniyle Türk halkının
hükümete karşı ayaklanmasını istedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’i içine çeken kriz 1970’li yıllarda ABD'yi sarsan Watergate skandalıyla benzerlik taşıyor.
Son olarak, Sarkozy'nin seçim kampanyasında L'Oréal firmasından para aldığının ortaya çıkmaması için yasadışı yollara
başvurduğu ortaya çıktı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, The Daily Telegraph gazetesinde dün yayımlanan ve partilerince yalan olduğu
belirtilen haberle ilgili ulusal ve uluslararası mahkemelerde dava açma süreci başlattıklarını bildirdi.
ADANA'da petrol ürünleri imal eden bir fabrikada tank temizliği yaparken zehirlenen 3 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralı
kurtarıldı.
MALATYA'da askeri personel taşıyan servis otobüsü yokuş aşağı inerken dönüş yolunda freni patlayınca apartmanın 2'nci katına
girdi. Kazada askeri serviste görevli muhafız piyade er Sinan Akdeniz şehit olurken, şoför ile ev sahibi çift yaralandı.
Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kuruluşu Anlaşması, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.
TEKİRDAĞ'da ağabeyinin 13 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle 5.5 yıl hapis yatan 39 yaşındaki maden işçisi Z.K., 16
yaşındaki öz kızı M.K.'ye tecavüz ve 42 yaşındaki baldızı A.A'yı da taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu
Asker ve bürokratları şantaj amaçlı hedef alan çeteye yönelik operasyonda ele geçirilen belgelere ilişkin TÜBİTAK raporunda
belgelerin "devlete ait gizli belgeler" niteliğinde olduğu ifade edildi.Öğle saatlerinde adliyeye gelen iki TÜBİTAK yetkilisi,
soruşturmayı yürüten Savcı Fikret Seçen'e hazırlanan raporu sundu. Raporda soruşturma kapsamında ele geçirilen belgelerin
“devlete ait gizli belgeler" olduğu belirtildi.
Asker ve bürokratları şantaj amaçlı hedef alan çeteye yönelik geçtiğimiz ay operasyon düzenlenmişti. Operasyon sırasında
evinde arama yapılan Albay İ.S.'nin de aralarında olduğu birçok şüphelinin evinde gizli belgeler ele geçirilmişti. Çetenin bu
belgeleri, general, amiral ve bürokratları tuzağa düşürüp şantajla elde ettiği iddia edilmişti.
Soruşturma savcısı Fikret Seçen, ele geçirilen bu belgelerin, “devlete ait gizli belgiler olup olmadığının araştırılması için
TÜBİTAK'tan rapor istemişti. Şantajla ele geçirildiği iddia edilen belgelerin gönderildiği TÜBİTAK, incelemesini tamamlayarak
raporunu hazırladı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne öğle saatlerinde gelen iki TÜBİTAK yetkilisi, soruşturmayı yürüten Savcı
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Fikret Seçen'e hazırlanan raporu sundu. Raporda soruşturma kapsamında ele geçirilen belgelerin “devlete ait gizli belgeler"
olduğu belirtildi.
ABD’nin en önde gelen düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund’ın (GMF) her yıl hazırlanan Transatlantik Eğilimler
raporunun bu yılkı versiyonunda Türkiye’yle ilgili kritik bulgular öne çıktı.
GMF’in her yıl hazırladığı ve Avrupalıların siyasi ve sosyal eğilimlerinin tespit edilmesini amaçlayan raporunun 2010 yılı
versiyonunda Türkiye’yle ilgili üç kritik noktanın altı çizildi:
1)
Araştırmaya göre, Türk halkının Avrupa Birliği (AB) üyeliğine desteği sert şekilde geriledi. AB üyeliğinin olumlu olacağını
düşünenlerin oranı yüzde 38’e gerilerken, 2004 yılındaki araştırmada bu oran yüzde 70’ti.
2)
Bir önceki ankette, ABD Başkanlığı’na Barack Obama’nın seçilmesinden en çok memnuniyet duyan Avrupa ülkesi olan
Türkiye’de bu konuda da önemli bir dğeişim söz konusu. Geçen yıl Obama’ya olumlu bakanların oranı yüzde 50 olurken, bu yıl
yüzde 28’e geriledi.
3)
Raporun üçüncü mesajı ise Türk halkının Batı’dan çok Doğu’ya kayması oldu. Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle işbirliği
yapması gerektiğini düşünenlerin oranı iki katına çıkarak yüzde 20’ye yükseldi. ABD ile ortaklık kurulması gerektiğini
düşünenlerin oranı ise yüzde 6’da kaldı. Türkiye ayrıca, anketin yapıldığı yerler içinde İran’ın nükleer silah sahibi olmasından en
az endişe duyan ülke oldu. Türk halkının yalnızca yüzde 40’ı İran’ın nükleer silah duymasından endişeli olduğunu söyledi.

Raporda, “Son dönemde yaşanan olaylar, birçok analistin Türk dış politikasının giderek farklılaştığına işaret etmelerine
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neden oldu. Batı ile ittifak kurulması yönünde herhangi bir net bulgu olmazken, Türkiye’nin dış politikasında daha az tahmin
edilebilir bir yöne doğru ilerlediği neredeyse kesin olarak görülüyor. Amerikalı ve Avrupalı liderlerin bu durumu önümüzdeki
dönemde göz önünde tutmaları gerekiyor” denildi. Raporda ayrıca, kamuoyunun da Türkiye’nin son dönemde dış politika
odağına Ortadoğu’yu oturtmasını desteklediği de vurgulandı.

Raporda, “Türk kamuoyu her zaman için anketin yapıldığı diğer ülkelerdeki katılımcılardan farklı yanıtlar vermiştir. Ancak bu
yılın sonuçları özellikle dikkat çekici. Dahası rapor Türkiye’nin son dönemdeki dış politikasının yönüne de ışık tuttu” denildi.
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Raporda ayrıca geçen yılki rakamlara kıyasla Türkler’in NATO’nun daha az önemli olduğunu düşündüğü, AB’ye katılmaya daha
az ilgi gösterdiği ve ülkelerinin Batı’yla ortak değerler taşıdığına eskisi kadar inanmadığı belirtildi.
Türkiye dışında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İngiltere, Slovakya, Bulgaristan, Romanya ve ABD’de de
yapılan anket kapsamında Haziran ayında Türkiye’den 1003 kişiyle yüz yüze mülakatlar düzenlendi.
Yabancı analistlerden uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu 12 ile 24 ay içerisinde
artırabileceği açıklamasına, ülkenin ekonomik performansı göz önünde bulundurulduğunda geç olduğu eleştirisi geldi.
S&P'nin yaptığı açıklamada, "Mevcut eğilim 2010'da gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 8'in üzerinde büyüyeceğine işaret
ediyor. Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olmadığını söylemek için erken. Cari açık 2010 sonunda GSYİH'nin
yüzde 6'sının altında, 2011'de ise yüzde 7'si civarında olur" ifadeleri yer aldı. Yabancı analistler, kurumun aynı açıklamada
Türkiye'nin görünümünün gelecek 12 ile 24 ayda not artırımına işaret ettiğini belirtmesine ise Türkiye'nin performansıyla
uyumlu değil değerlendirmesini yaptı. Royal Bank of Scotland gelişmekte olan ülkeler analisti Timothy Ash, "...Türkiye dış borç
yükümlülüklerini her zaman yerine getirdi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin borçlarını ödeme konusundaki 'iyi'
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geçmişini görüp, hak ettiği kredi notunu ne zaman vereceği konusunda emin olamıyorum... Türkiye, kamu borcunun GSYİH'ye
oranı yüzde 90 seviyelerindeyken dahi borçlarını düzenli şekilde ödedi, şimdi ise bu oran yarısına düşmüş durumda" dedi.
Ash sözlerini, "birilerinin bunları S&P'ye göstermeli ve kurum içinde bulunduğu kör kuyudan çıkmalı" eleştirisiyle sürdürdü.
C.A. Cheuvreux'un gelişmekte olan piyasalar analisti Simon Quijano-Evans da, S&P'nin büyüme öngörüsüyle kendilerinin tahmin
ettiği orana yakın olduğunu ancak not artırımı için belirlenen sürenin uzun olduğu belirtti. Quijano-Evans, "Derecelendirme
göreceli bir oyun, göreceli konuşmak gerekirse de en basitinden Türkiye'nin notunun S&P ve Fitch sıralamasına göre
Macaristan'ın iki, Moody's'inkine göre de dört kademe altında olması için hiç bir neden bulunmuyor. Piyasalar belli bir süreden
beri [Türkiye'yi] yatırım yapılabilir seviyede derecelendiriyor ve hali hazırda derecelendirme kuruluşlarının yorumlarını
görmezden geliyor" dedi. Quijano-Evans diğer taraftan Mali Kural Yasası'nın ertelenmesinin, bu kuruluşların not artırımı kararını
ertelemesinde etkili olduğunu ancak yine de bu yıl sonuna kadar bu kuruluşlardan birinden artırım kararı gelmesini
beklediklerini ifade etti.
16

Eylül

2010

Hakkari yakınlarında bir yolcu minibüsü geçerken mayın infilak etti. Hakkari Valisi, 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Patlamanın olduğu yerin yakınında 3 sırt çantası içinde 2 patlayıcı düzeneği bulundu. Mayınların Rus yapımı anti tank mayını
olduğu ortaya çıktı.
Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik kadroya, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından 28,5 milyon TL prim verilmesi işleminin, Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle yasal gerçeklere aykırı olduğu
gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı.
Genelkurmay Başkanlığı, Geçitli Köyü yakınlarında meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de
yaralandığı saldırı ile iligili olarak açıklama yaptı. Açıklama olayla ilgili olarak Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata
başlandığı belirtildi. Yapılan açıklama şöyle ; "Hakkâri ili merkeze bağlı Geçitli köyünden, 16 Eylül 2010 günü sabah saatlerinde
köylüleri Hakkâri'ye götürmek üzere hareket eden minibüsün, köyün 3 km güneydoğusunda bulunan Karataş mevkiinden saat
09:10 sıralarında geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu;
minibüste bulunan 9 vatandaş hayatını kaybetmiş, 4 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlar helikopter ile
derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığınca adli
tahkikata başlanmıştır.
Merkez Bankası 2009 Kasım ayından beri ilk defa faizlerde değişikliğe gitti. Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranları
borçlanmada yüzde 6,50'dan yüzde 6,25'e, borç vermede ise yüzde 9'dan yüzde 8,75'e indirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Partimiz, kaynağı ve gücü ne olursa olsun, nereden ve kimden gelirse gelsin her melaneti,
tertibi, saldırıyı yok etmeye hazırdır ve bu konuda büyük bir milli heyecana sahiptir” dedi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankaların işlem ücreti adı altından vatandaşlardan çok yüksek rakamlar
talep etmeye başladıklarını ve taksi ücretlerini bile geçmeye başladığını belirterek, “(Müşteri elime düştü, ben bunun üzerinden
daha fazla para nasıl kazanırım) yaklaşımı kesinlikle olmamalı, bu konuda düzenleme... Ne gerekiyorsa bunun da yapılması
gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, yeni anayasa için uzlaşma sağlanacağı konusunda Başbakan
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Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kendilerine söz verdiğini söyledi.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın Hakkari'de meydana gelen mayınlı saldırı ile ilgili
olarak yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Kendilerine göre yeni yapı ortaya çıkarma gayretlerine ne bu parlamento ne bu millet
müsaade eder. Oraya sırtını dayayarak bölgede otorite tesis etme gayreti içinde olanlar er ya da geç yalnız kalacaklardır. Bunu
bilmeleri lazım" dedi. Erdoğan, Demirtaş'ın okullarda boykot kararı ile ilgili olarak da, "Neymiş 5 gün okulları boykot
edeceklermiş. Bu anayasal anlamda suç işliyor. Hani barış istiyordunuz siz. Hani barışın güverciniydiniz. Bu nasıl barışın
güvencini olmak" diye konuştu.
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hükümet ile yapacakları görüşmenin Hakkari’deki mayın patlamasının ardından iptal
edildiğini açıkladı. Demirtaş görüşmenin provokasyon ihtimaline karşı gizli tutulduğunu söyledi.
17
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Hakkari'deki patlamada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesinin toprağa verildiği Yüksekova ilçesinde, polisin, izinsiz gösteri yapan
gruba müdahalesi sırasında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 7'si polis 11 kişi yaralandı. Patlamada yaralanan
polisleri taşıyan ambulans kaza yaptı.
Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Halter Şampiyonası'nda 48 kiloda yarışan Nurcan Taylan, silkmede 121 kilo kaldırarak dünya
rekorunun ve altın madalyanın sahibi oldu. Nurcan koparma ve silkmenin ardından toplamda da altın madalya kazandı. Aynı
kiloda yarışan diğer Türk sporcu Sibel Özkan ise koparmada ve toplamda da gümüş madalyanın sahibi oldu.

PUAN DURUMU
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DÜNYA Basketbol Şampiyonası finalinin ardından madalya töreni sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, kamera
görüntülerinden yuhaladığı tespit edilen kişilerden biri yakalandı. Gözaltına alınan kişinin çocuk olduğu ve mahkeme tarafından
serbest bırakıldığı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılmasının “fırsatçılık” olarak değerlendirilmesinin
üzüntü verici olduğunu belirterek, KPSS ile ilgili soruşturmanın yönü doğrultusunda verilecek idari karar sonrasında atamaların
“olabilecek en kısa sürede” gerçekleştirileceğini bildirdi.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Priştina seferini yapan “Kahramanmaraş" adlı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının iki lastiği
Priştina Havalimanı'na iniş esnasında patladı.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hükümet ile BDP arasında yapılacağı konuşulan görüşmeye açıklık getirdi. Bu görüşmenin bu
ortamda yapılamayacağı bildirildi. Bu anlamda parlamentoda siyaset yapan siyasi aktörlerle müracaatları halinde zaman aman
görüşmeler yapılıyordu. Bundan sonra da yapılacaktır. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Bu görüşmenin gizli yapılacağı
değerlendirmesi yapılıyor.Biz toplantıdan bir saat önce Anadolu ajansına bilgi verilmesi yönünde bir değerlendirme yapmıştık.
Gerçek budur.
CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kurultay çağrısına “Kurultay fantezilerine gerek yok” yorumunu
yapan Genel Sekreter Önder Sav'ı kastederek, “Kendi durumlarının sarsılacağını düşünen bazı insanlar bu öneri karşısında
suçlayıcı değerlendirmeler yapıyorlar” dedi.
CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP’de tüzük kurultayı toplanmasını öneren eski genel başkan Baykal'a yanıt verdi. “Son
açıklamaları kişisel hırs olarak görüyorum, bunun dışında CHP yöneticileri olarak bir makinenin ahenkli dişlileri gibi çalışarak
geleceği süratle hazırlamakla meşgulüz. Bunun dışında da hiçbir şeyle meşgul değiliz, kurultay fantezileriyle de meşgul olacak
değiliz. Bunun ötesinde herhangi bir kişiye söyleyecek sözüm yoktur, hele hele CHP’de geride bıraktığımız 10 yılla ilgili
değerlendirme yapmak bana yakışmaz. Tüzük 21 Aralık’ta 2008’de değişti, 22 Mayıs’taki kongrede de değişiklik uygulanmadı.
Şimdi de uygulanmıyor. Tüzük değişikliğinin önündeki engel ben değilim. Bugünlerde 100 tane falan anahtar var galiba,
anahtarların kimde olduğunu bilmiyorum. Koleksiyon meraklılarına sorun. Sayın Baykal’ın yıldız tabiriyle neyi kastettiğini
anlamadım. CHP’de görev verildiği halde herkes yıldızlaşır, Baykal gönlünü ferah tutsun."
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Sınavı iptal edildi.
KPSS iddialarıyla ilgili ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında yapılan inceleme 3 gündür devam ederken yeni bir çete daha ortaya çıktı.
Yapılan baskında bu yeni çetenin yüksek lisans öğrencilerini sınava soktuğu, soruları kaydettiği ve yanıtlarıyla birlikte önceden
anlaştıkları kişilerin cep telefonlarına gönderdikleri ortaya çıktı.
18
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12 yaşındaki oğlunun yakılarak öldüğünü öğrenen anne Zeynep Avşar sinir krizleri geçirdi. Akşam saatlerinde ortadan kaybolan
oğlunun, 2 saat sonra evlerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta harabe evde öldürüldükten sonra yakıldığını öğrenen anne Zeynep
Avşar ile Baba Özcan Avşar sinir krizleri geçirdi. Anne Zeynep Avşar, feryat etti. Sakinleştirici iğneyle ayakta durabilen Zeynep
Avşar oğlunun katillerinin bir an önce bulunmasını istedi. Avşar, “Ne istediler biricik oğlumdan? Ben 13 yaşında anne oldum.
Çocuklarımı kimseye muhtaç etmedim. Ne istediler yavrumdan” diyerek feryat etti. 
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BURSA'da bir balık lokantasındaki 26 kilogram ağırlığında, 1.50 metre uzunluğundaki fener balığı, yoğun ilgi görüyor. Ege
Denizi'nde balıkçıların ağlarına takılan balığın, porsiyonu 15 liradan satılacağı belirtildi.
Eski İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen'in vefat ettiği bildirildi.
Yunanistan'ın Selanik kentindeki Türk Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı düzenlendi.
Hakkari'nin Geçitli Köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması
sonucu 9 sivil vatandaşın ölümüne, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişinin de yaralanmasına neden olan kanlı terör
saldırının, terör örgütünde bir süredir yaşanan “liderlik” çatışmasına dayandığı bildirildi.
İstanbul'da yarın düzenlenecek 19 Eylül Gazileri Günü etkinlikleri ile 22. Uluslararası Katibim Şenlikleri Atletizm Yol Yarışı
dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İZMİT Küçük Sanayi Sitesi'ndeki hurdalıkta oksijen kaynağı ile kesim yapılan hurda yangın söndürme tüpünün patlaması sonucu
1 kişi hayatını kaybetti.
ANTALYA'da dün gece art arda meydana gelen üç ayrı kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
İstanbul trafiğinde Pazartesi günü okullar açıldığında kaos yaşanmaması için ilave tedbirler alındı. Pazartesi günü, 6 ile 13
saatleri arasında, tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar et ithalatına izin verdi.
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İÇİŞLERİ Bakanı Beşir Atalay, Hakkari'nin Geçitli Köyü yakınlarında 9 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan
yolcu minibüsüne uzaktan kumandalı mayınla yapılan saldırının, PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin
kanaatlerinin pekiştiğini söyledi. Saldırıdan yaralı kurtulan 15 aylık Zeynep Kurt'un iki bacağının da fonksiyon görmeyecek
durumda olduğunu belirten Bakan Atalay, “O saldırıda yaralanan 15 aylık Zeynep'e bunun hesabını kim verecek?” diye tepki
gösterdi.
Şırnak'ta biraraya gelen BDP'liler, yarından itibaren 1 hafta boyunca, ‘Kürtçe eğitim' talebiyle yapılacak okul boykotuna destek
amacıyla yürüyüş düzenleyip basın açıklaması yaptı.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çeşitli sınavlarda, organize şekilde kopya çekilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına
alınarak, adliyeye sevk edilen 19 kişiden 4'ü tutuklandı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde askeri araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 asker yaralandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil
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Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve
MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
Van'ın Akdamar adasındaki Ermeni kilisesinde zaman zaman yaşanan sıkıntılara rağmen düzenlenen tarihi ayin sona erdi. Ayin
için binlerce kişinin adaya geldiği belirtildi. Hurriyet.com.tr'ye konuşan Türkiye Ermeni Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı ayine
katılmayan diğer Ermeni kiliselerine eleştirilerde bulundu.
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İstanbul Halkalı'da askeri servis aracına yapılan terör saldırısında eşi Jandarma Uzman Çavuş Çağlar Bölük'ü şehit veren Elif
Bölük, İzmir'in Tire ilçesinde öğretmenlik görevine başladı.
TUZLA Tersanesi'nde bakıma alınan bir geminin ambarında henüz bilinmeyen bir nedele çıkan yangın paniğe neden oldu.
PKK terör örgütüne yakınlığı ile bilinen bir internet sitesinde 13 Ağustos'ta ilan edilen eylemsizlik kararının önümüzdeki hafta
içinde yapılacak bir açıklamaya kadar uzatıldığı duyuruldu.
Habertürk Gazetesi, gazeteci-yazar Bekir Coşkun'un işine son verdi. Sabah saatlerinde Habertürk Gazetesi'nin Genel Yayın
Yönetmeni Fatih Altaylı, Bekir Coşkun'u arayarak, işine son verildiğini tebliğ etti. Bekir Coşkun da işine son verildiğini ANKA'ya
doğruladı. Coşkun, bir soru üzerine, “Altaylı'nın beni arayarak işime son verildiğini tebliği etti. Altaylı, editörler ve Habertürk'ün
sahibinin işime son verilmemesi konusunda son derece çaba sarfettiğini biliyorum. Ancak, baskı çok yoğundu yapılacak birsey
yok. İlk bertaraf olan ben oldum. Bir ormanda yangın çıkarsa, o ormanda hiçbir canlı kalmaz, bütün canlılar yanar. Türkiye'de
de bir orman yangını var. Bunu hep söyledim. Bu yangın devam ediyor, bu gidişle de ormandaki yangın gibi herkesi yakacak”
dedi.
Eğitim-öğretim yılının ilk gününde annesi ve kardeşi ile birlikte okuldan evine dönen 8'inci sınıf öğrencisi Gamze Gültepe, 16
yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonetin çarpması yüzünden ağır yaralandı.
Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada annesini kaybeden ve iki
bacağından yaralanan 15 aylık Zeynep Kurt'un kendine gelir gelmez “anne” dediği öğrenildi.   
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yoğun programı dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le görüşemeyeceğini açıklaması
İsrail basınında günün olayı oldu.
Sosyal demokrat politikalarla dünyaya örnek olan İsveç'te ilk defa ırkçı bir parti oyların yüzde 5.7'sini alarak parlamentoya girdi.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı İsveç'te nüfusun yüzde 14'ü göçmen. Türklerin seçimde desteğini çektiği sosyal demokratlar
tarihi hezimet yaşadı. Irkçı parti lideri Akersson, "Tarihi bir zafere imza attık" dedi.
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OSMANİYE'de, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Ölen yada yaralanan olmayan çatışmada, teröristler ormanı
ateşe vererek kaçtı.
Yüzyılın en büyük deneyi olarak kabul edilen ve kozmosun sırlarını çözmek için yürütülen Büyük Patlama deneyinde çalışan
bilim adamları, kainatın oluşumu konusundaki araştırmalarında yeni bir fenomen keşfettiklerini düşünüyorlar. Açıklamada,
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özellikle bazı parçacıkların, şimdiye kadarki proton çarpışmalarında gözlenmedik bir biçimde, sıkı sıkıya birbirlerine bağlı
olduklarının ortaya çıktığı kaydedildi. Fizikçi Guido Tonelli, parçacıkların 27 kilometrelik oval tünelde hızlandırılarak, bugüne
kadarki rekor düzeyde, 7 TeV enerjiyle ışık hızına yakın bir hızla çarpıştırıldığı deneyin ilk sonuçlarını açıkladığı sunumunda,
"Temmuz ortasındaki analizlerimizde yeni bir fenomen ortaya çıktı" dedi. Bu sonuçların henüz teyit edilmediğini, ancak
araştırma ekibinin keşfedilen bağlantının varolmadığını gösterecek karşı bir gözlemde bulunamadıklarını söyleyen Tonelli, "Şimdi
ne olup bittiğini tam anlamıyla analiz etmek ve BHÇ'nin keşfetmemizi sağlamasını umduğumuz yeni bir dünya olan yeni fizikte
ilk adımlarımızı atmak için daha fazla veriye ihtiyacımız var" diye konuştu.
Rantabl sulanabilir tarım arazisi, tarımsal üretimiyle ünlü Hollanda'dan daha büyük olan Konya'nın, iklim özellikleriyle dünya
tohumculuğunda silikon vadisi olabileceğini belirtildi. Konya Ovası'nda halihazırda çok sayıda yabancı firma tohum üretimi yapıp
dünyaya satıyor.
BALIKESİR'in Kepsut İlçesi'ndeki kömür madeninde, dinamit patlatılması sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan 2 işçi
hayatını kaybetti.
İstanbul'daki, PKK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ermenistan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmasının 19'uncu
yıldönümünde Ermeni mevkidaşı Serj Sarkisyan'a bir tebrik mektubu gönderdiği bildirildi.
KPSS'de kopya çekildiğinin ortaya çıkmasının ardından ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan görevinden istifa etti.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiç bir zaman bir siyasi partinin tasfiye
edilmesini ya da yok edilmesini istemediklerini söyledi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli referandum sonrasını
değerlendirirken "Başbakan 12 Eylül'den sonra uçmaya başladı" dedi.
Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında izolasyon çalışması yapılırken çıkan yangın, korku ve paniğe
neden oldu. Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait helikopterlerin havadan müdahale ettiği yangında, hastaneden çıkartılan hastalar
ve yakınları zor anlar yaşadılar.
SEKİZİNCİ Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın, babasına 22 yıl önce düzenlenen suikastın arkasında
olduğunu ileri sürdüğü, dönemin MGK Genel Sekreteri dediği Emekli Orgeneral Sabri Yirmişbeşoğlu, iddiaları yalanladı.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Genel Sekreterliği, “Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
kararlarıyla TSK'dan ihraç edilen personelin AYİM'e yapacağı başvuruların reddedilmesi talimatı verildiği” iddiasıyla ilgili,
“Genelkurmay Başkanlığınca mahkemeye herhangi bir talimat verilmesi söz konusu olmadığı gibi, mahkemenin de herhangi bir
kurum ya da merciiden talimat almasının asla söz konusu olamayacağını” bildirdi.
Denizli'de hafta sonu yapılan bir düğünde, havaya ateş ettikten sonra silahını 4 yaşındaki torununa veren kişinin tabancasından
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çıkan kurşunla ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Beyoğlu'nda iki ayrı sanat galerisi, resim ve fotoğraf sergisi açılışı sırasında yaklaşık 30 kişilik bir grubun taşlı sopalı saldırısına
uğradı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Baskına uğrayan sanatçılar yaptıkları açıklamada 50 kişilik grubun, bıçak, gaz sprey
ve demir çubuklarla saldırdığını söylediler. Derleyenin notu: Kültür başkenti 2010 İstanbul!!!
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İsrail'in katılmayı reddettiği BM İnsan Hakları Konseyi, Mavi Marmara baskınına yönelik incelemesini tamamladı. Rapora göre,
baskında askerler kasıtlı olarak insan öldürdü ve Gazze'ye yardım götüren kişilere insanlık dışı muamelede bulundu. Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM raporunun, sağlam delillere ve zemine dayanan, tamamen hukuki dil kullanan tarafsız bir rapor
olduğunu ve raporu takdirle karşıladıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nin
Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyla ilgili yayınladığı raporun, sağlam delillere ve zemine
dayanan, tamamen hukuki dil kullanan tarafsız bir rapor olduğunu ve raporu takdirle karşıladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran'ın nükleer meselesinin dünyanın en önemli konularından biri olduğunu söyleyerek, “Türkiye
komşusunda ve bölgesinde asla nükleer silah görmek istemez” dedi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde askeri minibüsün otomobille çarpışması sonucu 6 asker yaralandı.
BARIŞ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari'de 9 kişinin ölümü 4 kişinin yaralanması ile
ertelenen BDP- hükümet görüşmesinin 1-2 gün içinde gerçekleşebiliceğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin
Çelik de, BDP ile görüşmenin aslında daha önce yapılması gereken bir görüşme olduğunu ancak çeşitli sebeplerle
gerçekleşmediğini belirterek, “Ben de bunun birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğini ümit ediyorum” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali, vefat eden eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yönelik 18 Haziran 1988'de yapılan
suikast girişimine ilişkin, dün bir gazetede yer alan “Özal suikastının ardından eski MGK Genel Sekreteri vardı” başlıklı haberi
ihbar kabul ederek soruşturma başlattı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK'nın Amanoslar grubuna yönelik yaptığı operasyonla yakalanan Abuzer
Doymaz'ın bombaların uzaktan patlatılması konusunda JAMMER'ları bile atlatan yeni bir teknik geliştirildiği ortaya çıktı.
Beyoğlu'ndaki galeri olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Derleyenin notu: Yani…
İzmir'de peş peşe üç cinayet işlediği iddiasıyla hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapis cezası istemiyle dava
açılan sanık Hamdi Ayri, ikinci celsede ilk kez savunmasını yaparak, suçlamaları reddetti.
Saadet Partisi (SP) yönetimi kayyuma devredildi. Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi, SP'de Olağanüstü Kongre çağrısı yapmak
üzere, Mustafa Kamalak, Hasan Bitmez ve Şerafettin Kılıç'ın görevlendirilmesine karar verdi.
KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi Kaykamamı Adem Yazıcı'yla, gece ateşlenen çocuğunu kimliğini yanına almadan, eşofmanlarıyla
götürdüğü Devlet Hastanesi'nde alay edildiği öne sürüldü. İlçeye yeni tayin olduğu için fazla tanınmayan Adem Yazıcı'nın,
Kaymakam olduğunu söyleyip evrakları sonra getireceğini belirtmesi üzerine, doktor ve hastane çalışanlarının “Buraya her gün
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senin gibi kaç kaymakam geliyor” diye alaylı konuşup, muayene için de senet imzalattıkları kaydedildi.
KADIKÖY-Kartal-Pendik-Sabiha Gökçen metro inşaatının, Pendik Köprüsü yakınlarında göçük meydana geldi.
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Antalya'da cinsel ilişkiye girdikleri işadamlarının görüntülerini kayıt edip şantaj yapan aynı aileden 2'si kadın 4 kişinin sorgusu
sürerken, anne ve kızının birlikte grup seks yaptığı, kalem kamera düzeneğini yatak odasına oğlunun yerleştirdiği belirlendi.
Derleyenin notu: Para… Tek kelimeyle iğrenç!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, terör konusu ile ilgili olarak, “Siyaset kurumu akılcı bir şekilde terörün rehinesi
olmadan, terörün yönlendirmesi olmadan mutlaka çözüm arama konusunda cesaretli olmalıdır, sabırlı olmalıdır, yapıcı olmalıdır”
dedi.
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a suikast girişimi" soruşturması kapsamında Ahmet
Özal'i ifade vermeye davet etti.
Ankara Valiliği, Kurtuluş Parkı'nda el ele dolaşan, bank ve çimlerde oturan gençlerden kimlik sorarak uyarıda bulunan 2 polis
hakkında soruşturma başlattı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, dün Tophane'de sanat galerisine yapılan saldırıyla ilgili incelemelerde bulundu.
Merkez Bankası, Türk parası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırarak piyasaya müdahale etti. Merkez Bankası Türk
Lirası cinsi yasal karşılık oranlarını yüzde 5'ten 5.5'a, döviz cinsi yasal karşılık oranlarını da yüzde 10'dan 11'e yükseltti. Bu
müdahale ile piyasadan 1.5 milyar dolar çekilmesi ve kurların biraz hareketlendirilmesi hedefleniyor. Müdahalenin ardından
dolar hafifçe yükseldi ve 1.4860 TL'ye çıktı. Bono faizleri de 11 puanlık artışla yüzde 8.16'ya yükseldi.
BBC’ye konuşan yazılım uzmanları bugüne kadar bulunan en gelişmiş kötü amaçlı yazılımlardan birinin İran’ın değerli altyapı
tesislerini hedef aldığını söyledi. Uzmanlar Stuxnet isimli yazılımın yapısının çok karmaşık olmasının bir 'ulus devlet' tarafından
yazılmış olmasıyla açıklanabileceğini belirtti. Söz konusu yazılım, elektrik santralleri, barajlar ve sanayi birimleri gibi gerçek
altyapı tesislerini hedef alan bugüne kadar bilinen tek yazılım. İlk kez Haziran ayında keşfedilen Stuxnet yazılımı o günden bu
yana çok yakından incelendi. Yazılımın ilk keşfedildiği günlerden bu yana üzerinde çalışmalar yapan güvenlik şirketi
Symantec’ten Liam O’Murchu, BBC News’e yaptığı açıklamalarda, “İran’da dünyanın başka yerlerindekine göre çok daha fazla
kötü amaçlı yazılım bulaşma vakasıyla karşılaşmamız, bize bu tehdidin İran’ı hedef aldığını ve İran’ın bu virüsü yazanlar için çok
kıymetli bir şey olduğunu düşündürüyor” dedi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Güney Sarık-2 sahasında açılan kuyudan
36 gravitede kaliteli petrol bulundu.
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde, nikahsız yaşan E.A. (24) ile T.S.'nin (55), dünyaya gelen kız bebeklerini bir gün sonra öldürüp,
zeytinlik alana attıkları belirlendi.
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Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Genel Sekreterliği, “Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
kararlarıyla TSK'dan ihraç edilen personelin AYİM'e yapacağı başvuruların reddedilmesi talimatı verildiği” iddiasıyla ilgili,
“Genelkurmay Başkanlığınca mahkemeye herhangi bir talimat verilmesi söz konusu olmadığı gibi, mahkemenin de herhangi bir
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kurum ya da merciiden talimat almasının asla söz konusu olamayacağını” bildirdi.
DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, dönemin TBMM Başkanı olarak sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı sırasında
kendisinin de hastanenin yoğun bakım ünitesinde olduğunu anımsatarak, “Son nefesinin verilişi sırasında 3-5 metre
yakınındaydım, orada da gördüm ağzından köpük geldiği iddiası tamamen yalandır. Tıbbi tedavi alırken vefat etmiştir” dedi.
ABD'den gelen olumsuz veriler ve Avrupa'daki ekonomik toparlanmayla ilgili endişelerin yeniden ağırlık kazanması, güvenli
liman olan olarak görülen altının fiyatını yeni rekor seviyesine taşıdı. Altının onsu spot piyasada 1,298 doları geçerken, içerde
çeyrek altının satış fiyatı 105 liraya çıktı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Alman Dışişleri Müsteşarı ile görüşerek, vize konusunda
“Sorunları çözme” sözü aldı.
Birinci Ergenekon Davası'nın 160. duruşmasında Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası atılmasına ilişkin
davanın tutuklu sanığı Osman Yıldırım'ın davanın bazı sanıkları hakkındaki suçlayıcı iddialarına ilişkin dilekçesinin arkasında
duramaması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti. Konsey
toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Gül, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile sohbet ediyordu.
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Aydın Valisi Hüseyin Avni Coş, Söke Askerlik Şubesi'ndeki olayda yaralanan er Hakan Selekkaya'nın şehit olduğunu söyledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “demokratik açılım” çalışmaları kapsamında medya yöneticileriyle bir araya geldiği kahvaltıda
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yeni anayasayı seçimlerden önce yapalım çağrısına cevap verdi. Erdoğan “Gelin
hazırlıklarımızı yapalım bütün partiler olarak. STK'lar, medya hep birlikte bu konuda ne katabilirsek bu sürece bu konuyu
parlamentoya getirelim. dedi. Erdoğan genel seçimle ilgili bir soruya ise "Genel seçim tarihi okulların kapanışına yakın olabilir"
cevabını verdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, demokratik açılımı anlattığı Dolmabahçe Buluşmaları'nda ulusal yayın yapan gazete ve
televizyonların yöneticileri ile bazı yazarlarla bir araya geldi.
Davutpaşa'da ”Yunus” olarak bilinen motorize ekiplerinin kimlik kontrolü sırasında, bir polis memurunun tabancasını alan
şüpheli ateş açtı. Açılan ateş sonucu 26 yaşındaki polis memuru Ali Gök sağ bacağından yaralandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, “Başbakanımız ilk kez bizim de uzun süredir beklediğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin
Başbakanı'ndan beklediğimiz tavır içine girdi. Bütün medya mensuplarının genel yayın müdürlerini çağırdı” dedi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borçlarının yapılandırılması konusunda, “Mükelleflerimizi bir daha uyarıyorum; Hiçbir
şekilde bir af beklentisine girmesinler, cari yükümlülüklerini yerine getirmede aman rehavet içine girmesinler. Biz, bunun reel
değerini azaltmayacak bir formülle taksitlendirmede ve faiz yükünü bir miktar aşağı çekmede kolaylık sağlamayı düşünüyoruz”
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dedi.
BURSA'da bulunan Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nun üçüncü katında bulunan öğretmenler odası ile bir sınıf, bugün kimliği
belirlenemeyen kişiler tarafından ateşe verildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK ve İl Başkanları Toplantısı'ndan sonra yazılı bir açıklama ile,
bu toplantılar ve alınan kararlar hakkında bilgiler verdi. Açıklamaları boyunca referandum süreciyle ilgili olarak hükümete
yüklenen Bahçeli, seçim sonuçlarından okunan ‘MHP'nin tabanının kaydığı' iddialarıyla ilgili olarak, “Bu maksatlı kampanyanın
amacının MHP'nin tasfiyesi ve marjinal hale getirilmesi olduğu ortadadır,” dedi ve MHP'nin ‘hedef alınmasının' nedeni olarak da,
‘PKK açılımı' diye isimlendirdiği, hükümetin ‘demokratik açılımının' ilerletilmesinin önündeki en büyük milli direnç kalesinin,
kendi partileri olmasını gösterdi. MHP lideri, 2011 genel seçimleri için partisinin gerçekleştireceği seçim kampanyasının
başlangıç tarihini de, “Milliyetçi Hareket Partisi, Başbakan'ın direnmesi nedeniyle 2011 yılında yapılacağı anlaşılan Milletvekili
genel seçimleri sürecini ve kampanyasını 1 Ekim 2010 tarihinde başlatmayı kararlaştırmıştır,” sözleriyle duyurdu.
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ABD, Avrupa ve İsrailli Yahudi aktivistleri taşıyan İngiliz bandıralı bir tekne Gazze'ye gitmek üzere KKTC'den ayrıldı. İsrail'in
Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan aktivistler, bölgedeki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek
istiyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parlamento çatısı altında bir araya gelerek, yeni anayasa çalışmalarına başlanmasını
önerdi. Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan benim samimiyetime inanmıyorsa, hangi gerekçeyle inanmadığını çıkıp millete
anlatmasını istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM Genel Kurulu Toplantısına katılmak için gittiği ABD'den yurda döndü. Cumhurbaşkanı Gül,
İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basın toplantısı düzenledi.
Kuşadası ilçesinde, denizde başı, kolları ve bacakları olmayan kadın cesedi bulundu.
ABD hükümeti, geçtiğimiz hafta içinde Basra Körfezi’ndeki altı ülkeyle 123 milyar dolarlık yeni silah satış anlaşmaları yaptı. Ülke
borcu 16 trilyon dolara yaklaşan ABD, bu şekilde hem işsizlik, hem de daralan ekonomisi için bir soluk alma fırsatı buldu. ABD
tarihinin en büyük silah satışının gerçekleştirildiği bu anlaşmalar diğer taraftan, ulusal savunma sanayisinin Obama yönetimini
dış politikada yönlendirme gücünü açıkça gözler önüne serdi.
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Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bakanlar Kurulu'nda aldıkları kararla sınırötesi tezkerenin uzatılması için kararnameyi imzaya
açtıklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 2020 yılına girmeden Türkiye'nin ikinci kez BM Güvenlik Konseyi üyeliği için adaylığını
koyacağını söyledi. Davutoğlu, "Hangi yıl olur üzerinde çalışıyoruz. Ama Türkiye ulaştığı bu güçle, etkileme kabiliyetiyle küresel
barışa en büyük katkıyı sağlayan ülkelerin başında geliyor" dedi.
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Rauf Engin Soysal'ı, Pakistan'a yardımlardan sorumlu özel
temsilcisi olarak atadı.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Emin Zararsız, hiç bir sosyal güvencesi olmayan 3 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası'na
(GSS) şahsen başvurmasına gerek kalmayacak düzenlemenin yapılacağını ve bu insanların 760 lira ceza ödemekten
kurtulacağını açıkladı. Yeni GSS uygulaması gereği, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların 1 Ekim-31 Ekim 2010
tarihleri arasında sisteme kayıt olması gerekiyor. Eğer bir erteleme olmazsa GSS ile ilgili yürürlülükte olan yasa gereği belirtilen
tarihlerde kayıt olmayan vatandaşlara 760 lira para cezası kesilecek. Fakat yeni sistemde vatandaşların GSS'de ne kadar prim
ödeyeceğinin belirleneceği gelir testi ve altyapı çalışmaları henüz yetiştirilebilmiş değil. Hal böyleyken vatandaşların 760 lira
para cezasına çarptırılmamaları için Meclis'in Ekim ayı içerisinde GSS'yi erteleyen yasal düzenleme yapması gerekiyor. Peki şu
anda tatilde olan ve çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak olan TBMM yoğun temposu sebebiyle bu yasal düzenlemeyi
yetiştiremezse ne olacak? Hiç bir sosyal güvencesi olmayan 3 milyon vatandaş bu cezayı ödemekten nasıl kurtulacak?
Kamuoyunun kafasını karıştıran bu konuyla ilgili açıklama SGK Başkanı Emin Zararsız'dan geldi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın emriyle harekete geçen 2 mülkiye, bir polis başmüfettişi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Hanefi
Avcı'nın kitabında yer alan iddiları araştırmak üzere ifade almaya başladılar.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 0,60 oranında değer kazandı.
İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 276,42 puan artarak 64.517,90 puana yükseldi. İkinci seansta da 109,39 puan artan
endeks günü 64.627,29 puandan tüm zamanların yeni rekoru ile kapattı.
Tuzla sahilinde birbirlerine iple bağlı şekilde baba ile kızın cesedi bulundu. Baba Ferit Kızılkan'ın (30), velayeti boşandığı eşine
verilen 5 yaşındaki kızı Rojin Kızılkan'ı kendisine bağlayıp intihar ettiği sanılıyor. 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İzmit Körfez Geçişiyle bağlantı yolları dahil olmak üzere Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna
ilişkin sözleşmeye imza atarak, “Proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Yap-İşlet-Devret modeliyle bir seferde yapılan en büyük
projedir” dedi.

Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) kasaplık hayvan ithalatı için açtığı ihalelere katılan Altınstern firmasının temsilcisi ve Türkiye
Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı eski başkanı Halil Bilici, “Türkiye'nin et ithalatına karar vermesinden sonra, AB'nin,
geçen hafta Cuma günü, et ihracatındaki sübvansiyonunu yarı yarıya düşürdüğünü” bildirdi. Bunun da ton başına maliyeti 50
dolar olacak. Türkiye'nin AB'den yılda 18 bin-19 bin ton et ithalatı için daha önce anlaşma imzaladığını, ancak bu ithalatı
yapmadığını hatırlatan Bilici, son dönemde et fiyatlarındaki artışın devam etmesi üzerine bu ithalatın yapılmasına karar
verildiğini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye'nin ithalat kararından sonra, AB, geçen hafta Cuma günü, et ve süt ürünleri
ihracatında verilen sübvansiyonu yarı yarıya düşürdü. Ette 48 cent olan kilo başına sübvansiyonu, 24 cente düşürdü. AB, bence,
yıllarca söz verdiği halde ithalat yapmayan Türkiye'yi cezalandırıyor. Sübvansiyonun kilo başına 24 cent düşürülmesinin
Türkiye'ye maliyeti, ton başına 50 dolar. Eğer Türkiye'nin ithalatı devam ederse, bu sübvansiyonu tamamen kaldırabilir de.
Çünkü talebe bağlı olarak fiyatlar artıyor. Uzak olduğu için ABD ve Uruguay'dan et ithalatı yapılamaz. AB bizden intikam alıyor
sanki. Bu sorunun yaşanmaması için, Türkiye, anlaşma kapsamında söz verdiği 18-19 bin ton eti ithal edip başka ülkeye
gönderebilirdi.”
"Yeni Normal Dünyada Türkiye'nin Yeni Konumu, Yeni Gücü" konulu panele katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Youtube"
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yasağını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen "Yeni Normal Dünyada Türkiye'nin Yeni
Konumu, Yeni Gücü" konulu panele katıldı. Konuşmasında Youtube yasağını eleştiren Gül, "Daha fazla özgürlüğünü iyi bir şey
olduğuna inanmalı ve ikna olmalıyız. Daha fazla özgürlüğün ülkeye zarar vereceğine inanmak naifliktir" dedi. Derleyenin notu:
Naif olan acaba kim?
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Savcılık sorgusunda avukat istemeyen ve susma hakkını kullanan Hanefi Avcı'nın tutuklanma kararıyla gazeteci Nedim Şener'e
mesaj attı. CNN TÜRK Televizyonu'nda canlı yayına bağlanan Gazeteci Nedim Şener, Avcı'nın tutuklama kararının
açıklanmasının ardından kendisine Hanefi Avcı'dan SMS mesajları geldiğini iddia etti. Şener Avcı'nın bir mesajında "Tutuklama
kararı çıktı, haklılığımız anlaşıldı." dediğini belirtti. Avcı'nın mesajlarda şu sözlere yer verdiği iddia edildi. "Evimde bulunan silah
ruhsatlıdır. Hakime avukat nezaretinde ifade verdim. Tutuklama kararı çıktı, haklılığımız anlaşıldı."
Savanora yatına yapılan fuhuş baskınının ayrıntıları belli olmaya başladı. Daha önce de fuhuş için kullanıldığı öğrenilen
Savanora'da yaşı 18'den küçük kızların ünlü iş adamlarına, çok yüksek fiyatla pazarlandığı ortaya çıktı.
Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İskenderun Limanı'nın 36 yıl süre ile işletme hakkı devri yöntemiyle
özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 372 milyon dolarla Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme
Hizmetleri ve İnşaat A.Ş verdi.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda yüzde 1,49 artışla 65.589,87 puana ulaşarak tüm
zamanların rekoruyla kapandı.
Denizli'de özellikle eğitime yaptığı katkılarla tanınan, Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi Babadağlı hayırsever işadamı
Osman Nuri Yılmaz (84) vefat etti.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 4,5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Atalay, bakanlık olarak yurtdışı çıkış
yasağı ile ilgili konuları değerlendirdiklerini belirterek, “Yargı kararı taşımayan yurtdışı çıkış yasaklarını iptal ediyoruz” dedi.
DEVRİMCİ Karargah Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen
Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hollandalı-İngiliz petrol devi Shell'in başını çektiği Avrupa'nın petrol devleri, İran'a uygulanan uluslararası
yaptırımlara rağmen ülkenin petrol piyasalarını terk etmedi hatta, ticaretini önemli ölçüde artırdı. Dahası,
Avrupa'da İran ile ticaretini artıran petrol şirketleri Shell ile sınırlı değil.
İran nükleer programıyla ilgili bir yandan başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere kafa tutarken, diğer taraftan savunma
teknolojisinden geri kalmamak için önemli adımlar atıyor. Füze savunma sistemini güçlendirmek için çaba harcayan İran'ın son
teknoloji harikası Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nı koruyacak uçan botlar.
Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Nuri Ergin, Şarkıcı Adnan Şenses'in işyerinin
kurşunlanmasının da aralarında bulunduğu suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği yazıda, şirket ile Fi-Yapı
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İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile BJK İnönü Stadı'nın isminin 1 Ekim 2010-15 Eylül 2012 tarihleri
arasında “Fi-Yapı İnönü Stadı” olarak kullanılmasına karar verildiği bildirildi.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde boş alanda çocuklar tarafından bulunan ve insansız hava aracına askerler el koydu.
Hükümet, tek tip askerlikle ilgili çalışmayı rafa kaldırıyor. Genelkurmay'ın hazırlayıp Başbakanlığa gönderdiği rapora AK Parti
MYK Toplantısı'nda karşı çıkan isimlerin olduğu öğrenildi.
Cezaevlerinde uygulanan tecridin kaldırılması için İstanbul'dan 18 Eylül'de yürüyüş başlatan Tutuklu Hükümlü Aileleri
Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 36 kişiden oluşan grup, sıkı güvenlik önlemi altında 11 gün sonra geldikleri Ankara'da olay
çıkartınca gözaltına alındı.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) İstanbul Ayazağa'da bulunan arazi ihalesini, Metal Yapı-Özüm Petrol-Yeşil
İnşaat-Nasa İnşaat-K Yapı-Taşçılar Madencilik ortak girişimi kazandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, olağanüstü kongreye ilişkin yol haritasını 1 Ekim Cuma günü saat 10.30'da
açıklayacak.
12 Eylül referandumuyla yeniden yapılandırılacak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelikleri için önümüzdeki
dönemde “kıyasıya bir rekabet” yaşanacak gibi. Üye sayısı 22'ye çıkarılan yeni HSYK'da görev almak için adaylık süreci başladı.
En büyük rekabet ise, 1. sınıf hakim ve savcılar arasından seçilecek kurul üyelikleri konusunda gerçekleşiyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski genel başkan Deniz Baykal'la TBMM'de sürpriz bir görüşme için biraraya geldi.
ANTALYA Polisi bu sabah saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve yetiştiren çeteye yönelik operasyon düzenledi.
Güneydoğu illerinden getirilen toplam 65.5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, çeteye ait Hacisekiler köyünde bulunan ve
fasulye sırıkları arasına gizlenmiş 10 bin kök kenevir imha edildi.
FATİH'te kurulan Salı Pazarı'na alışveriş yapmak için gelen Ayten Karagöz'ün 9 aylık bebeği kimliği belirsiz kişiler tarafından
kaçırıldı. Burhan'ın bebek arabada olmadığını fark eden anne Ayten Karagöz'ün bağırması üzerine pazarda bulunanlar tarafından
polise haber verildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bugün akşam saatlerinde küçük çocuğu kaçıran iki kişiyi yakaladı. 
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Dünya Düşük Maliyetli Havayolları Kongresi (World Low Cost Airlines
Congress) tarafından ‘‘Dünyanın En İyi Havalimanı'' Seçildi. Derleyenin notu: İnanırım benim gibi yurtdışından gelip saatlerce
bavulların gelmesini sizde beklediyseniz, sizde bilirsiniz!
Almanya'da yapılan son araştırma, Almanların, ülkelerinde yaşayan Müslümanlara nasıl baktığını ortaya çıkardı. Araştırmaya
göre Almanların yüzde 55'i Müslümanları ülkeleri için yük olarak görüyor.
Meclis yeni yasama dönemine başlıyor. Sabah açılış oturumu, akşam ise Ev sahibi TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin bir
resepsiyon düzenlenecek.
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Devlet Planlama Teşkilatı'nın 50 . kuruluş yıldönümüne katılan Haşim Kılıç, HSYK yasa taslağı hakkında gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bugün kendilerine Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen HSYK yasa
taslağına görüş vermelerinin söz konusu olmadığını belirterek taslağı geri göndereceklerini açıkladı.
TERÖR örgütü PKK tek taraflı aldığı eylemsizlik kararını 1 ay uzattığını açıkladı.
Fettah Tamince hakkında çıkan “Savarona Yatı” haberleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.İşte o açıklama: Bazı ulusal ve yerel
medya organlarında yer verilen “Savarona Yatı” haberleriyle şahsımın ve şirketlerimizin ilişkilendirilmesi üzerine kamuoyunu
bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Haberlerde adı geçen Kazak işadamı Tevfik Arif, uluslararası yatırımları olan saygın bir
işadamıdır. Kendisiyle, 1999 yılında Antalya'da “Labada Otel” yatırımında ortaklığımız olmuş, ancak 2007 yılında “Labada Otel”
kendisine devredilmiştir. Ticaret hayatının olağan akışı içinde, birçok yerli ve yabancı işadamlarıyla olduğu gibi kendisiyle de,
ticari sınırlar içinde kalmak kaydıyla, birtakım ortak yatırım görüşmelerimiz olduysa da bugün itibariyle yukarıda belirtilen ortak
yatırımın dışında herhangi bir ortaklığımız söz konusu olmamıştır. Basında yer alan haberlerin aksine, yukarıda belirtilenin
dışında Tevfik Arif'in gerek Sembol İnşaat Şirketimizde ve gerekse Rixos Grubumuzda herhangi bir hissesi bulunmadığı gibi
herhangi bir sermaye katkısı da olmamıştır. Yeterli araştırma ve inceleme yapılmaksızın kaleme alınan gerçeği yansıtmayan bu
haberler, uluslararası bir marka olan grubumuza karşı haksız ve hukuka aykırı bir durum oluşturmaktadır. Kamuoyuna saygıyla
duyurulur.
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandumdan sonra yaptığı uygulama ile seçimlerin
denetimi ve güveni konusunda üstüne düşen salt sorumluluğun gereğini yapmaktan kaçındığını iddia ederek, Danıştay'a
gideceğini açıkladı.
Bugün toplanan CHP MYK toplantısında bir numaralı gündem maddesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen mesajdı.
CHP kulislerini karıştıran mesajda başsavcı şu uyarıyı yaptı: Aldığınız tüzük kararı doğrultusunda yeni tüzüğünüzle ilgili
yaptığınız çalışmaları bir bilgi olarak gönderin. Bu mesaj kulislerde şöyle yorumlandı: "Deniz Baykal'ın genel başkanlığı sırasında
oluşan yeni tüzük ve 15 genel başkan yardımcısı uygulaması Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği kurultay sonrasında işleme
konmadı. Şimdi eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu tüzüğün geçerli olması gerektiğine karar verirse, Genel Sekreter
Önder Sav'ın teşkilattaki tek hakimiyet yapısı, Genel başkan yardımcılarının yönetimine geçecek." Kulislerdeki bir başka bilgi ise
şöyle: "Deniz Baykal'ın, Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretin asıl gerekçesi budur. Baykal, Kılıçdaroğlu'na 'tüzüğü bir an önce
uygulayın' demiştir. Bu da Genel Sekreter Önder Sav'ın yetkilerinin alınması anlamına gelir. Yani Baykal, tüzüğü hatırlatarak
kendisine karşı gelen Önder Sav'ın yetkilerinin 15 genel başkan yardımcısına dağıtılmasını istemiştir. Bu bir anlamda Baykal'ın,
Önder Sav'a karşı intikam girişimi olarak yorumlanabilir."
TBMM heyetinin Washington'da "dostluk" temaslarının sürdüğü saatlerde, ABD'li meslektaşları Kongre'den Türkiye aleyhtarı bir
tasarı geçerdi. Son birkaç aydır, ABD yönetimi her fırsatta Ankara'yı uyardı; “ABD Kongresi'ne dikkat. Türkiye aleyhine hava
güçleniyor. Her an Kongre'den Türkiye aleyhtarı kararlar çıkabilir” mesajları veriliyordu. Ankara'da derhal önlem almaya karar
verdi. “Vekilden vekile ilişkiler en iyisi” sonucuna varılıp, TBMM ile ABD Kongresi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, sürekli
heyet gönderilmesine, Kongre'nin “yakın markaja alınmasına” karar verildi. 3 Ekim'de Türkiye'ye dönecek olan TBMM Heyeti,
Washington'da temaslarını sürdürürken, ABD Temsilciler Meclisi'nde, Rum-Yunan lobisine mensup milletvekillerinin girişimiyle
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KKTC'deki Rumlardan kalan dini mekan ve eserlerle ilgili Türkiye aleyhine bir karar tasarısı kabul edildi. Tasarı, ABD
Kongresi'ndeki “Elen grubunun” girişimiyle, sadece 5 milletvekilinin bulunduğu bir ortamda 10 dakika içinde geçirildi. Kararda,
KKTC'de "Rumlara ait dini alanlar ve eserlerin korunması ve dini özgürlüklere saygı gösterilmesi" iddiasıyla Türkiye'ye çağrı
yapılıyor. Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, Kongre'nin bu konuya bakışını yansıtma özelliği taşıyor.
İstanbul'da düzenlenen enerji konferansı nedeniyle Conrad Oteli tıklım tıklım. Küresel enerjinin geleceğini belirleyecek olan
herkes burada. Bir yandan toplantılar, konuşmalar diğer yandan da baş başa görüşmelerle yeni projeler ele alınıyor.
Bursa'da küçük yaştaki kız çocuğu B.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan
eski Vakit Gazetesi yazarı 78 yaşındaki Hüseyin Üzmez, Yargıtay'ın verilen cezayı usulden bozması sonucu yeniden hakim
karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, duruşmada kendi kendine anlamsız konuşan ve Malatya'ya gitmek istediği söyleyen Üzmez'in
akıl hastası olup olmadığının belirlenmesi için bir hastanede müşahede altında tutulmasına karar verdi.
1

Ekim

2010

Meclis'in 23. dönem 5. Yasama Yılı başladı. TBMM bahçesinde yapılan törenin ardından TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin
Meclis'te konuşma yaptı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuşmasını yapmak üzere
kürsüye geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ün Genel Kurul salonuna girişi sırasında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve bir grup
CHP'linin ayağa kalkmaması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM'de siyasi temsilin derinleştirilmesi ve
çeşitlendirilmesinin sağlanmasını isteyerek, “Ülkenin tüm önde gelen siyasi akımlarının temsil edilmediği bir Meclis, eksik bir
Meclis olacaktır” dedi. Gül, yeni bir siyaset dilinin oluşturulması gerektiğini de vurguladı.
Cumhurbaşkanı Gül, TBMM'nin 23. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Genel Kurulda yaptığı konuşmada,
milletvekillerini en içten duygularla selamladığını belirterek, yeni yasama yılının verimli ve hayırlı olmasını temenni etti.
Gül, yasama yılının, demokrasinin iki temel mekanizmasının işlediği bir zaman diliminin ortasına geldiğini, öncesinde
Türkiye'nin siyasi tarihi açısından çok yönlü anlamları olan bir referandum gerçekleştirildiğini, yasama yılının sonlarında ise
milletvekili genel seçiminin yapılacağını anımsattı. Gül, “Demokrasimizin temel kurum ve mekanizmalarıyla ne kadar
olgunlaştığını, çoğulcu demokratik normlara uyum yönünde ne kadar mesafe alındığını gösteren bu süreç, yeni yasama yılının
anlamlı ve önemli bir çalışma dönemi olacağını göstermektedir” dedi. Çeşitli konularla ilgili görüş ve düşüncelerini dile getiren
Gül, bütün parlamenter demokrasilerde, parlamentoların kurucu bir değere ve öneme sahip olduğunu vurguladı. TBMM'nin, bu
anlam ve değerin en açık ve somut şekilde tecessüm ettiği en önemli örnek olduğunu belirten Gül, milletin siyasal hafızasının
ve geleceğine ilişkin hassasiyetinin bir yansıması olan Meclis'in, tecrübeleri itibarıyla ender örneklerden bir tanesi olduğuna
işaret etti. Cumhurbaşkanı Gül, “Cumhuriyet, bu Meclis çatısı altında kuruldu, Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi ve kazanıldı.
Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Meclis, tüm olumsuz şartlara rağmen, ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü haline geldi.
Cumhuriyetin ilanı ve onu takip eden reformlar bu Meclis eliyle gerçekleştirildi. Kurulduğu ilk günden beri Meclisimiz muasır
medeniyet hedefinin en büyük taşıyıcısı oldu ve olmaya devam etmektedir” diye konuştu. TBMM'nin bu kutlu yürüyüşünün,
vatandaşların iradelerini askıya alan uygulamalarla zaman zaman kesildiğini, fakat milletin bütün kesimleriyle ve çoğulculuğa
olan bağlılığıyla bu badireleri atlatmasını bildiğini belirten Gül, bu anlamıyla milletin feraseti ve basiretinin bizzat TBMM'nin
varlığında vücut bulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, “Türkiye Büyük Millet Meclisi derken şu partiyi ya da bu partiyi, şu
dönemi ya da bu dönemi kastetmiyorum. Tek tek bu sıralarda geçmişte oturanları, şu anda oturan her birinizi, yakın bir
gelecekte oturacak olanları ve hepsinin toplamından fazla olan bir iradeyi kastediyorum. Bizatihi Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin varlığını kastediyorum. Milletimizin millet olma şuurunun tecessüm etmiş halini kastediyorum. İşte bu yüzden,
bugün farklı sebeplerden dolayı burada olmayanların da tercihlerini, iradesini ve gelecek ufkunu temsil etme ve onlara yer
verme yükümlülüğümüz bulunmaktadır” dedi.
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“DEMOKRATİK BİR CUMHURİYETİN ERDEMİ”
Cumhurbaşkanı Gül, Meclis'in temsil ettiği bu anlam ve değerin ağır bir yük, ciddi bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, tarihin
Meclis'e yüklediği misyona layık olmanın herkesin borcu olduğunu vurguladı. Gül, “Bu misyona layık olabilenler için de en
büyük şereftir” diye konuştu. Yüce Meclis'in bu tarihi sorumluluğu, özünde bir ve bütün olan milletin, pratik hayatta bütün
renkleri ve zenginlikleriyle beraber vücut bulması sayesinde yerine getirdiğini belirten Gül, muasır medeniyetin siyasi projesi
olan demokrasinin, bunun yegane yolu olduğunu söyledi. Gül, şöyle devam etti:
“Demokrasi bu yüzden Cumhuriyetimizin değişmez ve değiştirilemez niteliği haline gelmiştir. Çünkü milletin dile gelmesidir
demokrasi, varlığını hissettirmesi, bütün farklılıklarıyla temsil edilmesi imkanıdır. Bu imkanı derinleştirmek, milletimizin
birliğinin nişanesi olan değerlerle, zenginliğinin göstergesi olan farklılıklarını koruyacak bir biçimde demokrasiyi her düzeyde
geliştirmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve bütün kurumların, iktidarın olduğu kadar muhalefet partilerinin de
sorumluluğudur.
Demokratik bir Cumhuriyetin erdemi, halkı, bütün renkleriyle, sesleriyle ve iradesiyle siyasi iktidarın öznesi haline getirmesidir.
En yalın haliyle, seçimler bu sürecin başladığı ve kesintiye uğratılmaksızın devam etmesi gereken yegane yöntemidir.
Dolayısıyla parlamentonun çıkardığı kanunlar, halkın siyasi iradesini yansıtmaktadır.”
“SİYASETİN UNUTTURDUĞU GERÇEKLERİ SÖYLEMEK GÖREVİM”
Cumhurbaşkanı Gül, modern temsili demokrasilerin, seçmen çoğunluğunun tercih ettiği siyasi partilerin, yönetim yetkisini
kullanması esasına dayanan, politikaları belirleme ve uygulama yetkisinin çoğunluğa ait olduğu yönetim biçimleri olduğunu
belirtti. “Ancak, çoğunluğun yönetim yetkisinin sınırsız olmadığı da bir gerçektir” diyen Gül, bu nedenle modern demokrasilerin,
aynı zamanda çoğunluğun iktidarının temel hak ve hürriyetleri korumak amacıyla sınırlandırıldığı, daha da önemlisi, iktidar
kavramının da bu bilinçle tanımlandığı anayasal demokrasiler olduğunu vurguladı. Gül, “Tarihimiz göstermiştir ki bunu bir an
olsun unutanlar, milletin tecessüm etmiş iradesine zıt şeyler yapmaya kalkanlar, Türk halkının güvenini kaybetmişlerdir.
Aslolan, milletin tüm birlik nişanelerinin ve farklılıklarının, varlığının ve birliğinin korunması, dile gelmesi ve temsil edilmesidir.
İktidar ve muhalefet bu çerçevede anlam taşımaktadır” dedi. Gül, “Bu minvalde, dünyanın sayılı ülkeleri arasına giren bir
ülkenin vatandaşı ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı olarak, bazı hatırlatmalarda bulunmanın, bazen günlük
siyasetin unutturduğu gerçekleri söylemenin, görevi olduğunu” vurguladı. Temel meselelerde demokrasinin hem temsili hem de
katılımcı yanıyla beraber işlemek zorunda olduğunu ifade eden Gül, halkın, her dönemde değişik siyasi görüşleri Meclis'e
taşıyarak temsilin mümkün olduğunca zenginleşmesi için üzerine düşeni yaptığını, Türkiye'nin seçimlere katılım oranlarının,
başka ülkelerle karşılaştırılmayacak kadar yüksek olan ülkelerden biri olduğunu, milletin, iradesini ortaya koyma konusunda
hassas davrandığını dile getirdi.
“SİYASİ TEMSİL DERİNLEŞTİRİLMELİ”
Türkiye'de demokrasinin ve siyasetin daha iyi işlemesi ve daha verimli olması için 3 önemli hususa dikkat çekmek istediğini
belirten Gül, şöyle dedi: “Öncelikle vurgulamak istediğim husus, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi temsilin
derinleştirilmesinin ve çeşitlendirilmesinin sağlanmasıdır. TBMM'de temsilin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, kendi
içimizdeki tüm farklılıkları siyasete yansıtacaktır. Ülkenin tüm önde gelen siyasi akımlarının temsil edilmediği bir Meclis, eksik
bir Meclis olacaktır. Bu anlamıyla siyasal istikrar ve çoğulcu temsil birbirini dışlamaz ve dışlamamalıdır. Esasen Türkiye'nin
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yakın siyasi tarihine baktığımızda ilerleme ve kalkınmanın, siyasi istikrarın temin edildiği dönemlerde gerçekleştiği de bir
vakıadır. Temsilde çoğulculuğu sürdürürken siyasi istikrarın sağlanması bütün siyasetçilere düşen önemli bir sorumluluktur.
Olgun bir demokrasi için altını çizmek istediğim ikinci önemli husus, katılımın daha da teşviki ve güçlendirilmesi meselesidir.
Sadece siyasi partilerin değil, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumun tamamının siyasi süreçlere katılımı, Türkiye'nin
temel sorunlarının çözümünü kolaylaştıracaktır. Ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan kimlik tartışmaları, demokratik
standartların yükseltilmesi, yeni anayasa yapılması, din devlet ve toplum ilişkisine yönelik tartışmalar, iktidar olsun muhalefet
olsun tüm tarafların, Meclis dışındaki siyasi partiler ve sivil toplumun tüm unsurlarının da katılımını ve ortak bir anlayışa
varmasını gerektirmektedir.”
“SİYASET DİLİNİN YENİLENMESİ”
Demokrasinin olgunluğunun, ülkenin temel siyasi meselelerinde en yüksek düzeyde katılımın teşviki ve güçlendirilmesi ile
yakından ilişkili olduğuna işaret eden Gül, ancak bugün gelinen noktada, demokratik sistemin kendini yenilemesi ve vizyonunu
küresel standartlara yükseltebilmesi için, siyasetçilere düşen çok önemli bir görevin daha olduğunu söyledi.
“Bu görev, siyaset dilinin yenilenmesi görevidir” diyen Gül, günün sorunlarına, açmazlarına, gelişmelerine cevap veremeyen
eski siyaset dilinin, yeni, dinamik, hoşgörülü bir siyaset diliyle yer değiştirmesi gereğinin, bugün dünya çapında siyaset
bilimcilerin ve düşünce insanlarının önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu vurguladı. Gül, şöyle konuştu:
“Bu yeni siyaset dilinin kurulabilmesine büyük bir önem atfediyorum. Bunun sebebi, siyaset dilinin mahiyetinin sonuçları
belirlemesidir. Siyaset dili, yapıcı da olabilir, yıkıcı da. Siyasetin aktörleri, kullanmayı tercih ettikleri dille ortak bir anlayışın
kurulmasına da hizmet edebilirler, ayrıştırıcı olmaya da. Yakın dönem siyasi tarihimiz, eskittiğimiz siyaset dilinin yapıcı
olmaktan ziyade çatışmacı olduğunun örnekleriyle doludur. İşte bu yüzden, en az ilk iki husus kadar önemli olan üçüncü bir
konu da bu çatı altında bulunan tüm milletvekillerinin, bu yeni siyaset dilinin kurulmasına katkıda bulunmasıdır. Unutmayalım
ki, çözüm bekleyen temel meseleleri olan bir ülkeyiz. Kullanacağımız yeni dil, diyalog ortamının oluşmasını ve neticesinde
Türkiye'nin önem arz eden meselelerinin ortak bir anlayış ile çözülebilmesini kolaylaştıracaktır.”
REFERANDUM
Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylaması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Gül, referandumun, halkın bizzat
gerçekleştirdiği katılımın somut bir örneği olduğunu belirtti. Gül, “Aziz milletimiz referanduma yüksek oranda iştirak ederek,
katılım görevini, farklı tercihlerde bulunarak da temsil görevini yerine getirmiştir. Ertesi güne de yine millet olma şuuru ve
güçlü Türkiye iradesiyle uyanmıştır. Aynı tutumun siyaset kültürümüze de h&#226;kim olması gerekir” dedi. Milletin, tercihine
sunulan pakete farklı cevaplar verdiğini belirten Gül, şunları söyledi: “Referandumla milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Mesele
referandum öncesinde kimin ne dediği değil, söylenenlerin toplamının milletin sözü ve iradesi olduğunu bilmek ve bunu milli
bir şuur olarak selamlamaktır. Her demokratik ülkede yapılan seçim ve referandumlarda olduğu gibi, bizim ülkemizde de siyasi
konularda farklı tercihler mevcuttur ve olmak zorundadır. Aksi halde demokrasi olmaz. Farklı bakış açılarını 'kutuplaşma' olarak
görmek, olgunlaşmamış bir demokratik anlayışın tezahürüdür. Bu farklılıklar, dışlama, tahkir etme, yok sayma, kültürel
bölünme değil, tam tersine demokratik zenginliğin bir göstergesi olarak alınmalıdır. Aslolan, referandumda temsil edilen tüm
kesimlerin hassasiyetlerine, kaygılarına, umutlarına, beklentilerine cevap vermek ve tercihlerine saygı duymaktır. Bu
sorumluluk, başta iktidar olmak üzere, Meclis'te olan ve olmayan bütün siyasi partilerin sorumluluğudur. Bu, sivil veya resmi
tüm kurumlarımızın hassasiyetle üzerinde durması, dikkat etmesi gereken bir sorumluluktur.”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni bir anayasanın, tamamen sivil bir irade tarafından hazırlanması ihtiyacının, bugün çok açık

1150

olduğunu bildirdi. Gül, TBMM'nin 23. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada, olgun demokrasilerin, kültürüyle
beraber geldiklerini söyledi. “Dünyanın en yetkin demokratik kurumlarını dahi kursanız, onlara eşlik eden, onları mümkün kılan
ve değerini artıran bir kültür geliştiremezseniz o demokrasilerin, kalıcı bir ehemmiyeti ve değeri yoktur” diyen Gül, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Şüphesiz, demokrasi sadece seçimlerden ibaret değildir. Demokrasi bir şekil meselesi olduğu kadar, bir içerik
meselesidir aynı zamanda. Kuşkusuz demokratik süreç seçimlerle başlar, halkın tercihlerine saygı duymakla başlar... Ve
oradan itibaren, o seçimleri aşan vizyon, irade ve kurumlarla beraber, demokrasimiz genişleyerek ve derinleşerek yoluna
devam eder. Bu yolda, açıktır ki henüz kat edilecek çok mesafemiz var. Yetkin bir demokratik kültür ve uzlaşı ahlakını
geliştirmek sadece siyasetçilere düşen bir görev olarak görülmemelidir. Bu konuda, yasama, yargı ve yürütmenin ve tüm
devlet kurumlarının, sivil toplumun, bürokrasinin sorumluluğu da bulunmaktadır. İşte bu çerçevede, son referandumun en
önemli kazanımı, kuşkusuz, milletin kendi seçtiği temsilcileri tarafından hazırlanmış bir değişikliğin, milletin bizzat kendisi
tarafından onaylanmış olmasıdır. Ancak, bu değişiklikler, önemli olmakla beraber, yeterli değildir. Yeni bir anayasanın,
tamamen sivil bir irade tarafından hazırlanması ihtiyacı bugün çok açıktır.”
“TBMM TEK SES OLARAK KARŞI ÇIKMALIDIR”
Son dönemin, Türkiye'de halk iradesinin, kendi tercihlerini dikkate almayan ve demokrasi dışı yöntemlere tevessül eden
odaklara karşı daha bilinçli duruşuna tanıklık ettiğini ifade eden Gül, “Bu önemli bir gelişmedir. Milletin bu çatı altındaki
temsilcileri, demokratik düzen ve ilkeler çerçevesinde milletin iradesinin tecellisi konusunda çok dikkatli olmalı ve milletin sesini
bastıracak, iradesini askıya alacak girişimlere karşı durmalıdır. Demokrasimiz üzerinde her zaman tehdit teşkil etmiş olan
demokrasi karşıtı plan ve programlara millet adına TBMM tek bir ses olarak karşı çıkmalıdır. Bu çatı altında, bu iradenin
varlığından kuşkum yoktur” dedi. Açık toplumun, basın hürriyetinin olduğu bir ülkede yanlışların hiçbir zaman
saklanamayacağını dile getiren Gül, Anayasa ve kanunlarla verilen görevlerin dışına taşanlar söz konusu olduğunda, bütün
kurumların, bunlara derhal müdahale etmeleri gerektiğini kaydetti. Gül, “Bu tip bireysel ve mevzii durumlar ortaya çıktığında
ise bunların istismar edilmesi, bunlar üzerinden kurumlara yönelik bilinçli veya bilinçsiz yıpratıcı tavırlar alınması bir başka
büyük yanlıştır ve ülkemize çok büyük zarar verir. Söz konusu olan güvenlik güçleri ise onların yıpratılmasının sonuçları daha
da vahim olur. Bu konuda herkesin dikkatini çekmek isterim” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti:
“Geride bıraktığımız sürece baktığımızda, en sert tartışmaların yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı etrafında sürdürülmüş
olduğunu ve bu konuda bir saflaşmanın ortaya çıktığını gördük. Bu tartışma ortamının en büyük riski, 'mülkün temeli'
olduğuna inandığımız 'adalet'in işleyişinde küçük de olsa bir sapma veya aksamanın ortaya çıkma ihtimalidir. Bu ihtimali,
herkes tarafından fazlasıyla ciddiye alınması gereken bir tehlike olarak gördüğümü belirtmek istiyorum.
Bu konudaki hassasiyet, hükümet edenlerden, muhalefetten ve genel olarak bütün siyasetçilerden beklendiği gibi, tarafsızlığını
ve adalet konusundaki titizliğini, beyanları ve tutumlarıyla da göstermek zorunda olan yargı mensuplarından da
beklenmektedir. İnanıyorum ki bu süreçte birey olarak hangi tarafta yer almış olurlarsa olsunlar, bütün yargı mensupları,
hukukun üstünlüğüne ve adalete olan bağlılıklarını yeniden kuşanarak işlerini en adil ve tarafsız şekilde yapmaya devam
edeceklerdir. Bundan şüphem yoktur. Ayrıca, geçmiş tartışmaların en hararetli konularından birini teşkil eden 'yargı
bağımsızlığı' meselesinin, sadece bir yasal statü sorunu olmayıp, en az 'tarafsızlık' kadar içselleştirilmesi gereken bir tutum ve
duruş, en önemlisi de millete bağlılığın nişanesi olan vicdan meselesi olduğuna inanıyorum. Diğer taraftan, bütün
vatandaşlarımızın yargı sisteminin işleyişi ile ilgili ortak sorunları ve taleplerine de değinmeyi gerekli görüyorum.
Yargının iş yükünün fazlalığı ve bunun adaletin tecellisinde yol açtığı gecikmeler, bütün vatandaşlarımızı etkileyen en önemli
sorunlar arasında yer almaktadır. Yargılama sürecindeki gecikmelerin, sebebi ne olursa olsun, tutukluluğu fiili bir mahkumiyet
durumuna dönüştürmemesi gerekir. Bu tür aksaklıkların düzeltilmesi ve 'geç tecelli eden adaletin adaletsizlikten farklı
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olmadığı' anlayışı ile gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi, büyük önem taşımaktadır.
Bu sorunun sadece bir yasal düzenleme konusu olmadığı, adalet mekanizmasının etkinliğinin arttırılmasının da gerekli olduğu
ve bu görevin de bizzat yargı sistemine düştüğü açıktır.” Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürt sorununun, bölücü terörden
ayrıştırılarak çözülmesi gerektiğini belirterek, “Sorunların çözümünü ertelersek, gelecek nesilleri çok daha çetrefilli sorunlar
yumağı ile karşı karşıya bırakırız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, konuyu tüm yönleriyle, arka planıyla bilerek
konuşuyorum” dedi. Gül, TBMM'nin 23. dönem 5. yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada, “Bugünün Türkiye'sinde temel
bazı konuları birbirimizi anlamaya çalışarak ve olgunlukla tartışmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.
Din, birey, toplum ve devlet ilişkisi; siyasetin sivilleşmesi ve demokratik çoğulculuğun korunmasının son yıllarda en fazla
tartışılan temel konular arasında yer aldığını belirten Gül, saydığı ve sayamadığı bütün konularda bir ortak anlayış inşa
etmenin ilgili tüm tarafların sorumluluğunda olduğunu bildirdi. Abdullah Gül, şunları kaydetti:
“Siyasi tarihimiz ve tecrübemiz bu konularda muhtemel bir eksikliği giderecek güçtedir. Ortak paydamız; daha fazla demokrasi,
daha fazla siyaset ve çoğulculuktur. Bunun dışında kalan tüm yollar tükenmiştir, bitmiştir. Açık ve net bir biçimde ifade etmek
gerekirse, dünkü sorunlarımız zamanında çözülmediği için bugüne dek büyüyerek gelmiştir. Aynı şekilde bugün çözemezsek,
bunlar yarına miras kalacak ve çözümleri de giderek zorlaşacaktır. Bu bağlamda demokrasimizin sürekli geliştirilmesi,
reformların kesintisiz sürmesi elzemdir. Unutmayalım ki bu süreç ülkemizi her bakımdan daha güçlü hale getirecektir.
Bu sorunları, cesaretle çözmek yerine siyaseten kullanılmasının ileride bize çok büyük maliyetler getireceğini bir kez daha
hatırlatmak isterim. Bunun için, bu meseleleri gözardı etmeden büyük bir sorumluluk bilinci ve samimiyet içinde çözümlenmesi
için çaba göstermemiz gerekir. Ülkemizin artık bu sorunlarla daha fazla iç içe yaşamasının kimseye hiçbir faydasının olmadığını
görmek mecburiyetindeyiz.”
“BOĞAZIMIZIN DÜĞÜMLENMESİNE YOL AÇIYOR”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, milletin sağduyusu ve devletin siyasi aklı ve tecrübesinin sorunları çözebilecek kapasiteye sahip
olduğunu kaydetti. Uzun yılların bir realitesi olan demokratik standartların yetersizliğinden kaynaklanan Kürt sorununun,
bölücü terörden ayrıştırılarak çözülmesi gerektiğine işaret eden Gül, “Bu konuda yaşanan acı tecrübeler, yapılan fedakarlıklar,
çekilen acılar, konu hakkında konuşurken boğazımızın düğümlenmesine yol açıyor” diye konuştu.
Bu sorunun, bugün ne yazık ki terörle içiçe geçmiş bir vaziyette olduğunu ifade eden Gül, şunları söyledi:
“Görevimiz, bu noktada, milletimizin ferasetine güvenerek, sağduyulu davranmak ve makul bir çözüm için terörden
kaynaklananlar ile terörle irtibatsız sorunları birbirinden ayırmaktır. Yaşanan onca acıya rağmen, milletimizin bir bütün olarak
sağduyusu, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın olgun tutumları sayesinde, bazı olumsuzluklara rağmen yine de
büyük mesafeler kat etmiş durumdayız. Bu konudaki temel yaklaşım, terörle mücadele ve demokratik sorunları birbirinden
ayırmak konusunda hassas olunmasıdır. Artık terörle mücadele olayın yegane boyutu olarak görülmemektedir. Bu konuda
güvenlik güçlerimiz sorunun güvenlik boyutunun gereğini yapabilecek maksimum kapasiteye sahiptir. Terörde ısrar edenler,
hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklardır; bu artık herkes tarafından anlaşılmıştır. Güvenlik güçlerimizin etkisi ve gücü
yanında, Yüce Meclis ve demokratik düzenimiz terörün önündeki en büyük engeldir. Başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere,
terörle mücadelede büyük fedakarlık gösteren bütün güvenlik güçlerimizi bu vesileyle bir kez daha minnet ve şükranla
anıyorum. Hangi şekilde tarif ederseniz edin, bu sorunun güvenlik boyutu yanında tarihi boyutları var; demokratik, sosyokültürel, ekonomik ve diğer boyutları var. Yanlış uygulamalardan kaynaklanan kırgınlıklar, küskünlükler ve şüpheler var.
Bugün geldiğimiz noktada, 'sorun var mıdır yok mudur', 'adı ya da sıfatlandırılması nasıl olacak' diye tartışmak yerine, sivil bir
irade geliştirerek yanlışlıklarla yüzleşmemiz ve sorunu, temel prensipler etrafında birleşerek, demokratik bir zeminde
çözmemiz gerekmektedir.”
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“SİYASET KURUMUNA DÜŞEN...”
Cumhurbaşkanı Gül, siyasete ve siyaset kurumuna düşenin, stratejik bir vizyonla konuya yaklaşmak ve memleketin
bütünlüğünü, insanların selametini hedefleyen çözümler üretmek olduğunu kaydetti. “Konuyu fazla uzatacak değilim. Bunun
yerine, hepimizin üzerinde ittifak etmesi gereken bazı hususları belirtmekle yetineceğim” diyen Gül, güvenlik güçlerine ve
vatandaşlara yöneltilen tek bir silah bile olduğu müddetçe, bunun cevabının en sert şekilde verileceğini söyledi.
Abdullah Gül, sorunun demokratikleşmeyle ilgili boyutunun muhatabının da çözüm zemininin de TBMM olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Gül, sözlerine şöyle devam etti: “Toplumun bütün farklı kesimleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi
gruplar ve meşru tüm muhataplar, sıfatlarına ve kimliklerine bakılmaksızın dahil edilerek geniş kapsamlı bir sorun çözme
yöntemi geliştirilmelidir. Daha fazla demokrasi, daha fazla çoğulculuk siyasi sorunların çözüm yöntemidir. Devletin birliği ve
bütünlüğü temel siyasi perspektifimiz ve tartışmaya açık olmayan ilkemizdir. Çare etnik odaklı siyaset dili değil, daha fazla
demokrasidir. Bir noktayı tekrar net bir şekilde ifade etmek istiyorum: Sorunların çözümünü ertelersek, gelecek nesilleri çok
daha çetrefilli bir sorunlar yumağı ile karşı karşıya bırakırız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, konuyu tüm
yönleriyle, tüm detaylarıyla, tüm arka planıyla bilerek konuşuyorum. Bu sorunu büyük bir kararlılıkla biz çözmeliyiz.
Gücümüzün, potansiyelimizin, beraberliğimizin değerini hiçbir zaman unutmayalım. Farklılıklarımızdan korkulan dönemleri
geride bıraktık; uzlaşmanın yolunun zorlamadan geçtiğine de artık inanmıyoruz. Bu topraklara ve tarihimize duyduğumuz
derin sevgi ve bağlılık, birlikte oluşturacağımız mutlu ve müreffeh geleceğe olan güvenimiz, bizi birbirimize daha çok
kenetliyor.” Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ekonomide mali disiplinden taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Gül, TBMM'nin 23. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada, ekonomi ve dış politika konularında da
değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül, halkının mutlu ve güvende olduğu bir dünya ülkesi haline gelmenin en
önemli koşullarından birinin de güçlü bir ekonomi olduğunu ifade etti. Reformcu, gerçekçi ve ilkeli bir ekonomi politikasının,
başarılı bir ekonomik performans için elzem olduğuna işaret eden Gül, şöyle devam etti:
“Türkiye, istikrar programları ile ilerisini görebilen ve yönetebilen bir vizyonu inşa etmek zorundadır. Unutmayalım ki güçlü,
sürdürülebilir, sağlıklı bir ekonomi, ülkemizin birinci önceliklerindendir. Ekonomisi sağlam olmayan, gelecek vaat etmeyen bir
ülkede istikrar sağlanamaz. Ancak şu da unutulmamalıdır: Sağlıklı bir ekonomi, sağlıklı bir sosyal sistem, işleyen demokratik
kurumlar ve çağdaş bir hukuk sistemi ile el ele gidebilir. Çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, ekonomimizin her yıl kayda değer
bir büyüme performansı göstermesinin gerekli olduğu tartışılamaz; ancak ülkemiz için bu büyüme trendinin sürdürülebilirliğini
sağlamanın temel şartlarından birinin, mali disiplin anlayışından taviz verilmemesi olduğu açıktır. Ekonomide kaynak-ihtiyaç
dengesini sağlamanın kalıcı bir güven ve istikrar ortamının tesisine bağlı olduğu düşünüldüğünde, ekonomi yönetiminin bu
konuda kararlı davranmasının önemi daha da artar. Bütün yatırım ve tüketim kararlarının ve diğer ekonomik davranışların mali
disiplin algısından doğrudan etkilendiği açıktır. Bu nedenle mali disipline verilen önem, aslında, ekonomiye yeni ve sürekli
kaynak girişinin ve büyümenin finansmanının güvencesi olarak görülmeli ve önemsenmelidir.
Bu konuya gerekli önemin verildiğinin bilinmesi, ayrıca ekonominin geleceğine yönelik olumlu beklentileri canlandırarak,
ekonomik birimlerin üretim, yatırım ve tüketim kararlarını daha cesaretle vermelerini sağlayacaktır.”
“FİNANS SEKTÖRÜ KRİZDEN ETKİLENMEDİ”
Cumhurbaşkanı Gül, küresel krizin bütün öngörüleri aşan şiddeti ve derinliğinin, istisnasız bütün ülkeleri etkilediğini, nitekim
Türkiye'nin de yıllar sonra ilk defa 2009 yılında negatif büyüme yaşadığını belirtti. Büyük krizi tetikleyen ve şiddetini artıran
ana faktörün, finans sektöründeki dengesizlikler olduğunun bilindiğini dile getiren Gül, şunları söyledi: “Türkiye, geçmişte
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büyük maliyetler ödeyerek yaşadığı benzer tecrübeden ders çıkarabilmeyi başarmış bir ülkedir. Bu durum, ülkemizin, finans
sektörü küresel krizden etkilenmeyen nadir ülkeler arasında yer almasını sağlamış ve uluslararası ekonomi çevrelerince önemli
bir başarı olarak takdirle karşılanmıştır. Bu başarı, ekonomimizin krizden en az hasarla ve en hızlı şekilde çıkmasını sağlayan,
hatta ülkemizi kriz sonrası yükselişe geçmesi beklenen ekonomiler arasında ön sıralara oturtan bir etki yapmıştır. Nitekim bu
yılın ilk yarısında Türk ekonomisinin yaklaşık yüzde 11'lik büyüme oranı ile OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi
olması, takdir edilmesi gereken bir başarıdır. Bu başarının sağlanmasına katkı sağlayan kurumsal altyapının, düzenleme ve
gözetleme sistemi ile objektif karar süreçlerinin titizlikle korunması ve geliştirilmesi, başarının sürdürülebilirliği açısından büyük
önem taşımaktadır. Kriz sürecinin tüketim ve talep eğilimlerini aşağıya doğru çeken kaçınılmaz sonucu, bildiğiniz gibi, en çok
istihdam göstergelerini olumsuz biçimde etkilemiştir. Ancak memnuniyetle görüyoruz ki, alınan tedbirler sayesinde,
ekonominin yeniden istikrarlı bir büyüme trendine girmesi, istihdam üzerinde de olumlu etkilerini göstermeye başlamıştır.”
“DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE GECİKME YAŞANIYOR”
Cumhurbaşkanı Gül, toplumsal istikrarın ve esenliğin sağlanması yönünden önemli gördüğü bir hususu da vurgulamadan
geçemeyeceğini belirterek, son yıllarda ekonominin içinden geçtiği yapısal dönüşüm sürecinin belli sosyoekonomik kesimlerin
nispi durumu üzerinde birçok olumsuz etkiler yaptığını kaydetti. Gül, şöyle konuştu:
“Bu çerçevede, küçük üretici, tüccar, esnaf, zanaatk&#226;r ve benzeri geçimlik ekonomik ünitelerden oluşan sosyoekonomik
yapının sancılı bir değişim sürecinden geçmesinin bütün ilgililer ve sorumlular tarafından önemsenmesi gerektiğine
inanıyorum. Bugünün gelişmiş ülkelerinde çok zaman önce gerçekleşmiş olan bu dönüşüm sürecinin, ülkemizde belli bir
gecikme ile yaşandığını görüyoruz.”
“SELEKTİF POLİTİKALAR TASARLANMALI”
Hükümetin siyasi sorumluluğu altında oluşturulan ve uygulanan ekonomi politikalarının muhtelif ekonomik kesimler ve
sektörler tarafından farklı değerlendirme ve tartışmalara konu olmasının çok doğal olduğunu belirten Gül, “Ekonomi
yönetiminin görevinin bu tartışma ve eleştirileri önemsemek ve dikkate almakla birlikte ekonominin genel dengesini ve mali
disiplini gözeterek selektif politikalar tasarlamak olduğu aşikardır” dedi. Gül, sektör temsilcilerinin de bu duyarlılığı dikkate
alarak önerilerini oluşturmaları ve takip etmeleri, ayrıca kendi içlerinde verimlilik artırıcı ve rekabet gücünü yükseltici önlemler
üzerinde de kafa yormalarının, ekonominin genel sağlığı açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Gül, “Son
yıllarda bilimsel ve sınai AR-GE çalışmalarına verilen önem çerçevesinde, ciddi kaynaklar ayrıldığını memnuniyetle müşahede
ediyorum. Bu kaynakların düzenli bir şekilde artırılması ve iyi planlanarak dağıtılması, büyük önem taşımaktadır. Zira bugün
başlatılan çalışmaların meyveleri, ancak orta ve uzun vadede alınabilmektedir” diye konuştu.
KOMŞULARLA İLİŞKİLER
Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin artan siyasi ve ekonomik gücü ile ilerleyen demokratik standartlarına paralel olarak
uluslararası alandaki itibar, nüfuz ve kabiliyetlerinin de yükseldiğini söyledi. Geçen hafta New York'ta Birleşmiş Milletler 65.
Genel Kurulu vesilesiyle yaptığı pek çok faaliyet ve temasın, bu gerçeği en çarpıcı şekilde teyit ettiğini belirten Gül, şöyle
konuştu: “Bu meyanda, 23 Eylül günü başkanlık ettiğim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Zirve Toplantısı'nı dikkatinize
sunmak istiyorum. Türkiye'nin çağrısıyla toplanan ve benim yönettiğim zirve, Birleşmiş Milletler'in 65 yıllık tarihinde 6. zirve
olmuştur. Dış politika alanında yaşanan bu ciddi ve anlamlı sıçramanın altında, Türkiye'nin, değişen dünyanın yeni dinamiklerini
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doğru okuması, tarihi tecrübesi ve jeo-stratejik avantajları ile artan imkan ve kabiliyetlerini 'aktif', 'yapıcı' ve 'gerçekçi' politika
ve inisiyatiflere dönüştürmesi yatmaktadır. Dış politika, aynı zamanda rasyonel davranmayı, makul ve ölçülebilir riskleri dikkate
alarak atak olmayı da gerektiren bir alandır. Bu nedenle tüm zorluklarına rağmen Türkiye'nin gerek bölgesinde gerek dünyada
ortaya çıkan sorunların çözümüne katkıda bulunmak istemesi tabiidir. Ülkemizin üye olduğu pek çok bölgesel ve küresel
örgütle tesis ettiği stratejik ortaklıklar, Türkiye'yi, dünya ile entegre olmuş, geniş ilişkiler ağı kurmuş bir ülke haline
getirmiştir. Bu yeni kabiliyet sayesinde Türkiye, sadece bölgesel misyon ve sorumluluklarını yerine getiren bir ülke değil, aynı
zamanda insanlığın ortak sorunlarının çözümünde elini taşın altına koyan bir devlet olarak takdirle anılmaktadır.
Söz konusu küresel sorumluluk bilincimizin bir başka göstergesi ise diğerlerine ilaveten, Afrika ülkeleri ve En Az Gelişmiş
Ülkelerle olan münasebetlerimizde yakalanan ivmedir. Başta tüm komşularımız olmak üzere, yakın çevremizle ilişkilerimizi her
alanda geliştirmek, dış politikamızın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Ayrıca, başta ABD olmak üzere, tüm
müttefiklerimizle ilişkilerimize büyük değer verdiğimizin bilinmesini isterim.” Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugünün
Türkiye'sinin, sivil, demokratik ve çoğulcu bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu, bunun zamanlamasına siyaset kurumunun karar
vereceğini belirterek, “Cumhurbaşkanı olarak, bu ihtiyacı tekrar hatırlatmak, yapılacak yeni anayasanın, toplumun bütününün
beklentilerine yer verecek bir katılım ve ortak anlayışla çıkarılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Yeni yasama yılının, yeni
anayasa tartışmasına yer vermesini, sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilere, geniş bir tartışma imkanı ve alanı oluşturması
gerektiğini düşünüyorum” dedi. Gül, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış konuşmasında, dış politikadaki gelişmelere ve AB ile
ilişkilere yer verdi. Türkiye'nin, Batıya yöneliminin, nesiller üstü bir politika olduğunu, köklü bir tarihi geçmişi ve esaslı bir
stratejik gerekçesi bulunduğunu belirten Gül, “Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefi, işte bu tarihi temel üzerine bina edilen stratejik
bir tercihtir” diye konuştu. Gül, AB ile ilişkilerde yaşanan sıkıntılar konusunda, AB'nin tutumundan kaynaklanan eleştirilerini
açık sözlülükle çeşitli Avrupa başkentlerinde dile getirdiği için yinelemeyeceğini kaydetti.
“KARAMSARLIK VE YILGINLIĞA DÜŞMEDEN”
“Burada, kendi yapacaklarımıza odaklanmak istiyorum. Bu süreçte karamsarlık ve yılgınlığa düşmeden yolumuza devam etmeli,
ülkemiz ve milletimizin hayrına olan tüm reformları gerçekleştirmeliyiz” diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizlere tavsiyem,
AB katılım süreci çerçevesinde öncelikli çıkarılması gereken yasaları, diğer yasa çalışmalarından ayrılarak daha süratli bir
şekilde elbirliği ile Meclisten geçirilmesinin yollarının bulunmasıdır. Bugüne kadar yaptığımız pek çok reformun ülkemize nasıl
bir dinamizm ve avantaj sağladığını en iyi sizler bilmektesiniz. Elbette bu tek taraflı bir süreç değildir. Birliğin de ahdi
yükümlülüklerini ivedilikle ve eksiksiz yerine getirmesine yönelik haklı beklentimiz ısrarla takip edilmeli ve muhataplarımıza
hatırlatılmalıdır. Diğer yandan, yakın bölgemizde cereyan eden önemli gelişmelere kayıtsız kalamayız. Ulusal güvenlik ve
çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren ve halklarıyla yakın soydaşlık, akrabalık, kardeşlik ve dostluk bağlarımız bulunan bu
bölgelere sırtımızı dönemeyiz. Bilakis, milletimizin samimi beklentisi ve tarihi sorumluluğumuz, bu geniş coğrafyada aktif ve
yapıcı politikalar izlememizi zorunlu kılmaktadır.”
“ORTADOĞU'DA KALICI BARIŞIN TESİSİ”
Cumhurbaşkanı Gül, kendilerini üzen bölgesel meselelerin başında Ortadoğu'da barışın hala tesis edilememesinin geldiğini dile
getirdi. Ortadoğu'da kalıcı barışın tesisinin, dünyada barış içinde istikrarlı bir geleceğin sağlanmasının anahtarı olduğunu
vurgulayan Gül, bölgenin barışa kavuşamamış olmasının, dünyanın diğer bölgelerinde de vahim ve olumsuz stratejik sonuçlara
kaynak oluşturduğunu belirtti. Gül, Ortadoğu'da kapsamlı barışa ulaşılması için her türlü çabayı desteklediklerini vurgulayarak,
Filistin ile İsrail arasında başlayan doğrudan görüşmelerin, ihtiyatlı bir iyimserlik oluşturduğunu kaydetti. Gül, müzakerelerin
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selametini, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini durdurup durdurmayacağının belirleyeceğine dikkati çekti.
“BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANIM HAKKINA SAYGI”
Uluslararası gündemi meşgul eden önemli konulardan birinin de İran'ın nükleer programına ilişkin gelişmeler olduğunu ifade
eden Gül, sorunun, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması
yükümlülüklerine uygun bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini söyledi. Gül, bununla birlikte İran'ın nükleer enerjisinin barışçıl
amaçlarla kullanım hakkına saygı gösterilmesini beklediklerini belirtti. Gül, “İran'ın nükleer programı etrafındaki sorunun
çözülmesi yönünde sergilediğimiz çabalarda, 1990'dan beri Irak'ta yaşanan olayların ülkemiz için getirdiği maliyetleri hep
hatırda tutuyoruz. Benzer bir kötü tecrübeyi, bir kez daha doğu sınırlarımızda yaşamak istemiyoruz. Müttefiklerimizin ve
uluslararası camianın bu hassasiyetimizi anlayışla karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye, müttefikleri arasında bu
sorunun çözümüne katkı sağlama kapasitesine sahip tek ülkedir. Çabalarımız diplomatik çözüme şans tanımaktadır. Bunun
takdir edilmesini de bekliyoruz” diye konuştu.
“SORUNLARA ADİL ÇÖZÜM”
Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin, Irak'tan, Afganistan'a, Balkanlardan, Kafkaslara kadar bağları bulunan geniş coğrafyada barış
ve istikrarın sağlanmasına, iş birliği atmosferi oluşturularak bölgede bulunan tüm halkların refah ve mutluluğuna katkıda
bulunmaya çalıştığını anlattı. Gül, sözlerine şöyle devam etti: “Bu çerçevede, bir yandan tüm kesimlerini kucakladığımız Irak'ta
yeni hükümet kurma çalışmalarına katkıda bulunurken, diğer yandan Belgrad'a yaptığım tarihi ziyaretle başlayan süreç,
Balkanlarda yeni bir yakınlaşma ve çözüm ortamına zemin oluşturmuştur. Balkan ülkeleriyle başlayan üçlü diyalog
mekanizmaları bu yeni anlayışın somut bir tezahürüdür. Yapıcı ve sonuç odaklı girişimlerimize Afganistan ve Pakistan ile birlikte
düzenlemekte olduğumuz üçlü zirveleri de ilave etmek yerinde olacaktır. Öte yandan Kafkaslardaki de facto durum, kimsenin
menfaatine değildir. Bu nedenle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut sorunları adil bir çözüme ulaştırma
noktasındaki irademizi devam ettirmeliyiz.”
“KARDEŞ TÜRK DEVLETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER”
Gül, Cumhurbaşkanı olarak çok önem verdiği bir başka konun ise kardeş Türk devletleri arasındaki ilişkilerin her açıdan
geliştirilmesi ve derinleştirilmesi olduğunu söyledi. İstanbul'da geçen ay yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları
Zirvesi'nde, 18 yıllık bir rüyanın gerçek olduğunu belirten Gül, geçen yıl Nahçıvan Zirvesi'nde alınan karar doğrultusunda Türk
İşbirliği Konseyi kurulduğunu anımsattı. Gül, merkezi İstanbul'da olacak konseyin kardeş Türk cumhuriyetleri arasındaki iş
birliğinin kurumsallaştırılması bakımından önemli bir kilometre taşı olduğunu bildirdi.
“MÜZAKERELERİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ”
Sözlerini, “Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde kalıcı bir çözümün sağlanması konusunda irademiz tamdır” diye sürdüren
Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: “Bu konuda Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali Talat tarafından başlatılan ve şimdi
Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu tarafından samimiyet ve sebatla devam ettirilen müzakereleri sonuna kadar destekliyoruz.
Müzakereler ve çözüm konusunda aynı iyi niyet ve kararlığı karşı taraftan da bekliyoruz.
Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından bir türlü dengeye ulaşamayan uluslararası sistemin, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, ABD
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liderliğinde, AB, Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi büyük güçlerin uyumuna dayanan bir düzene doğru evrilmesi kuvvetle
muhtemeldir. Binlerce yıllık devlet geleneğine ve büyük imparatorlukların tecrübe, hafıza ve refleks mirasına sahip Türk milleti,
bu yeni uluslararası düzende hak ettiği yeri alacaktır. Zengin insan kaynağımız, gelişen ekonomik gücümüz, köklü kültürümüz
ve demokrasimizin erdemleri bu süreçte temel itici gücümüz olacaktır. Bu amaca ulaşmak için önümüzdeki 10&#8211;15 yıllık
süreçte, bilimsel, teknolojik, askeri ve ekonomik açıdan ciddi bir yakalama ve öne geçme çabası içine girmeli ve toplum olarak
bu hedef etrafında kenetlenmeliyiz. Gerekli irade, azim, vizyon ve cesareti gösterdiğimiz takdirde Türkiye'nin, yeni dünya
düzeninde değişimi takip eden değil, talep eden ve şekillenmesine katkıda bulunan bir ülke olacağına inancım tamdır.
Bir gözlemimi de sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum: Yurt dışına her çıkışta, Türkiye'nin dışarıda kazandığı itibar ve ağırlığı
gördükçe gururlanıyorum. Ama ne yazık ki Türkiye'ye döndüğüm zaman dış dünyada kazandığımız bu ağırlığın içeride yeteri
kadar fark edilmemesine de üzülüyorum. Daha önce de söyledim, gücümüzün, potansiyelimizin, birlik ve beraberliğimizin
ülkemize yaratacağı katma değerin bilincinde olmalıyız.”
“SİVİL BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ”
Yeni yasama yılının, son derece anlamlı ve önemli bir döneme denk geldiğine yönelik sözlerine işaret eden Gül, “Bu anlama ve
öneme binaen, yüce Meclisin seçim atmosferinden etkilenmeden, gündemindeki reform çalışmalarını tüm kararlılığıyla
sürdürmesi önemlidir. Önümüzde ticaret yasalarından AB uyum yasalarına, adalet reformlarından usul yasalarına kadar pek
çok önemli gündem maddesi bulunmaktadır” diye konuştu. Anayasaların, yazıldıkları dönemin ruhundan ve koşullarından
etkilendiklerine dikkati çeken Gül, 1982 Anayasası'nın, o yılların Türkiye'sinin anayasası olduğunu söyledi. Millet iradesine
kısıtlama getiren bir müdahalenin ardından, o dönemin şartlarının oluşturduğu kadrolar tarafından hazırlandığına işaret eden
Gül, o günden beri hem iç hem de dış siyasette muazzam gelişmeler olduğunu belirtti. Yaşanan gelişmelere Türkiye'nin ayak
uydurabilmesi için, bugüne dek yapılan değişikliklerin, Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni anayasa talebini tam olarak
karşılamadığını vurgulayan Gül, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugünün Türkiye'si, sivil, demokratik ve çoğulcu bir anayasaya
ihtiyaç duymaktadır. Kuşkusuz, bunun zamanlamasına siyaset kurumu karar verecektir. Fakat Cumhurbaşkanı olarak, bu
ihtiyacı tekrar hatırlatmak, yapılacak yeni anayasanın, toplumun bütününün beklentilerine yer verecek bir katılım ve ortak
anlayışla çıkarılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu çerçevede yeni yasama yılının, yeni anayasa tartışmalarına yer
vermesini, sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilere, geniş bir tartışma imkanı ve alanı oluşturması gerektiğini
düşünüyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yüce Meclisin milletimize hizmet etmiş tüm üyelerini rahmetle
anıyorum. Önümüzdeki dönemin milletimiz ve devletimiz için hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan diliyorum.”
Meclisin 23. dönem 5. yasama yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını
yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tek tip askerlik ile ilgili bir soru üzerine, Genelkurmay Başkanlığının tek tip askerlik
ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa'nın ilk üç maddesi dışındaki 173
maddenin demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler ile ilgili evrensel hukuka uygun bir şekilde değiştirilmesinden söz ettiğini, bu
şekilde, ilk üç maddenin zenginleştirileceğini söylediğini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün TBMM'nin 23. dönem 5. yasama yılının açılışında yaptığı konuşmasına ilişkin değerlendirmeyi daha sonra
yapacağını söyledi. GAZİANTEP'te içinde 3 polisin bulunduğu ekip aracının geçişi sırasında uzaktan kumandalı ses bombası
patlatıldı. Aracın camları kırılırken 2 polis yaralandı. Şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.
Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı bugün tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden çıkarılarak Silivri Adliyesine götürüldü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm vatan sevdalılarının Ani Harabelerinde toplandığını ifade ederek, “Vatanın sahipsiz
olmadığını açıkça ilan ettiniz. Zalimlere korku saldınız, eş başkanlara kanmadınız, Türk milletinin gücünü bu milli kararlılıkla
kanıtladınız” dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclisin 23. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali
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Şahin'in verdiği resepsiyonda sürpriz bir şekilde BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş'ın Başbakan'a
KCK operasyonları ile ilgili olarak şikayette bulunmasına Erdoğan'ın cevabı "KCK'da durup dururken yoldan geçenler alınmadı"
şeklinde oldu. BDP'lilerin CMK'da değişiklik isteğine ise Başbakan Erdoğan "görüşmeler sürerse konuşulabilir" yanıtını verdi.
"Ermeni soykırımı" iddialarına karşı çıkan ABD'li profesör, medeni haklar savunucusu kuruluş SPLC tarafından
"Türk ajanı" olmakla suçlandı. Ünlü tarihçi 8 milyon dolarlık tazminat davası açınca, kuruluş hem özür diledi hem
de sözünü geri aldı.
2

Ekim

2010

CHP İl Başkanları Toplantısı sürerken, İl Başkanları'ndan "Tüzük kurultayına gerek yok" mesajı çıktı. Referandumun ardından
eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın "Tüzük kurultayı toplansın, yeni tüzük uygulansın" önerisi de toplantıda gündeme geldi.
CHP'nin 81 İl Başkanı, tüzük kurultayına gerek olmadığına yönelik bildiriye imza attı.
MHP ve Ak Parti arasında bugün "Sure" polemiği yaşandı. İlk olarak Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, MHP'lilerin
Ani Harabeleri'nde kıldıkları Cuma namazıyla ilgili olarak, "MHP yönetiminin namaz kılması, dua etmesi olumlu bir gelişme, iyi
bir başlangıç. Hazır başlamışken kendilerine tavsiye ederim, Maun suresini de okusunlar. Orada dikkat etmeleri gereken bazı
uyarılar var" değerlendirmesinde bulundu. Buna karşılık MHP Lideri Devlet Bahçeli Bağış'a çok sert yanıt vererek "Egemen Bağış
ilk olarak Amerikan vatandaşlığından çıksın, Türk vatandaşı olsun" dedi. Bu tartışmaya şimdi de MHP Grup Başkanvekili Mehmet
Şandır da katıldı. Şandır da Bağış'a sureli gönderme yaparak "Egemen Bağış, Maide Suresi'nin 51. ayetini okusun, aynaya
baksın” sözleriyle karşılık verdi. Bağış'tan cevap gecikmedi. Bakan Bağış, "Bahçeli iddiasını kanıtlasın istifa edeceğim" dedi.
Dalaman-Amsterdam seferini yapan Corendon Havayolları Şirketine ait Boeing 737–400 tipi uçak, Amsterdam Schiphol
Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıktı.
ATM'lere koydukları kart kopyalama cihazları ile müşterilerin kimlik ve hesap bilgilerinin ele geçirdiği belirlenen 16 kişi gözaltına
alındı. Bazı banka müşterilerinin bilgileri dışında hesaplarından para çekildiği ihbarları üzerine harekete geçen bilişim polisleri
soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ATM'lere koydukları kart kopyalama cihazları ile müşterilerin kimlik ve
hesap bilgilerinin ele geçirildiği ortaya çıkarıldı. ATM kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit
etti. Savcılık talimatıyla operasyon başlatan polis ekipleri İstanbul,İzmir ve Antalya'da yaklaşık 15 adrese eş zamanlı baskınlar
düzenleyerek 16 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında 3 Bulgaristan vatandaşının da bulunduğu şüphelililerin ev ve işyerlerindeki
bilgisayarlarında yapılan incelemede 30 bin kişinin kredi kartı ve bankamatik kartı bilgileri ele geçirildi. Şüphelilerin bu kartların
bazılarından para çektiği bazılarına ise ikiz kart olarak adlandırılan sahte kartlar hazırladıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla
yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca anlaştıkları Rus hackerlerdan da kart bilgilerini para
karşılığı satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Ermenistan Kilisesi Eçmiyadzin'den Cumartesi günü yapılan açıklamada Milliyetçi Hareket Partililerin Ani Harabeleri'nde namaz
kılması kınandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmak isteyen Tersane İşçileri Birliği Derneği (TİB-DER) Başkanı Zeynel Nihadioğlu ile
Başkan Yardımcısı Zeynel Kızılaslan karga tulumba gözaltına alındı. Kaldırımda yürürken önleri polis tarafından kesilen Zeynel
Nihadioğlu ile Zeynel Kızılaslan, güvenlik gerekçesiyle emniyete götürüldü.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'daki Huber Köşkü'nde ABD eski Başkanı Bill Clinton'ı ağırladı. İki lider 1 saat 15 dakika
baş başa görüştü. Görüşmenin bir bölümünde Clinton Boğaz'ın eşsiz güzelliklerine bakarak Gül'e şunları söyledi: "Türkiye,
çevresindeki ülkelere her konuda ilham kaynağı..." Clinton, daha sonra Bilgi Üniversitesi'nde panel katılımcılarına konferans
verdi.
EDİRNE'de dün akşam saatlerinde başlayan çöplük yangını vatandaşları isyan ettirdi. Yangının etrafa yaydığı duman nedeniyle
Kapıkule-Edirne arasındaki çevre yolunu sis kapladı. Yeniimaret ve Yıldırım Mahalesesi'ndeki vatandaşlar ise duman nedeniyle
evlerinin camını açamıyor.
3

Ekim

2010

Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısına Türkiye'den 12 bakan katıldı. İçişleri Bakanı
Atalay Suriye ile teröre karşı ortak operasyon mesajı verirken Çevre Bakanı Veysel Eroğlu Ebu Cehil çalısı ile doğu ve
güneydoğudaki toz sorununu çözmeyi hedeflediklerini söyledi.
Merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen sarsıntı kısa süreli panik yarattı.
Marmara Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da kısa süreli hissedilen deprem korkuya neden oldu.
Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Olağanüstü Kongresinin 17 Ekim 2010'da yapılacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay sınıra tampon bölge iddiasıyla ilgili olarak, “Benim böyle bir ifadem hiç olmadı dedi.
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi kırsalında konuşlu bir askeri birliğe paratonerinin kurulması sırasında belirlenmeyen bir nedenle
meydana gelen patlamada 1 astsubay ve 1 er yaralandı.
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), bu yıl ilk kez ortaöğretim 9. sınıflar için uygulanacak taşımalı eğitim ile ilgili esasları belirledi. Buna
göre, özellikle kız çocuklarının okula erişimi, ailenin sosyal durumu, taşımanın ekonomik olması gibi hususlar göz önünde
bulundurulacak. Öğrencilerin taşıma ve yemek işlemleri hizmet satın alma yoluyla gerçekleştirilecek ve giderler bakanlık
tarafından karşılanacak.
AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti başörtüsü konusunda samimi
olmaya davet etti ve hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

4

Ekim

2010

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ''Derin devletten bu devlet çok çekti ama derin demokrasiden, derin özgürlüklerden,
derin hukuk devletinden hiçbir şey çekmedi'' dedi. Derleyenin notu: Lafa baktım, laf değil. Adama baktım adam değil
KAHRAMANMARAŞ'ın merkeze bağlı Döngel Köyü'nde, sel ve taşkınlardan korumak amacıyla oluşturulan setin yapımı sırasında
açık bırakılan ve yağmurla birlikte su dolup, gölet haline gelen çukur, 3 çocuğa mezar oldu. Aynı sınıfta okuyan ve gölette
cesetleri bulunan çocukların aileleri sinir krizi geçirdi, sınıflarında da arkadaşları gözyaşı döktü.
AK Parti ve CHP, türbanın üniversitelerde serbest bırakılmasına anayasal çözüm ararken Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) erken
davrandı. YÖK'ün gönderdiği yazıyla birlikte, öğrenciler anayasa engeli olsa bile artık derslere başörtülü olarak girebilecek. Bu
konuda sorulara yanıt veren YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan 'Bu karar emsal teşkil edecek. Tüm üniversitelerde uygulanacak.
Hiç kimsenin yaka paça dışarı atılmasını kabul edemeyiz' diye konuştu.
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CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, “Bir sefere mahsus siyasetçi gibi davranma, devlet
adamı gibi davran. Devlet adamı gelecek nesilleri, siyasetçi gelecek seçimleri düşünür” diye seslendi.
ERZİNCAN Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, ‘32. Gün' programından sonra birçok internet sitesi ve gazetelerde yer alan
‘Cihaner Başbakanı dinledi' haberleri üzerine “Ben öyle bir şey söylemedim. Kesinlikle vurgulamak isterim ki; yaptığım
soruşturmalarda ne başbakan, ne de yasama dokunulmazlığı bulunan kişilerin, iletişimleri tespit edilmemiş, telefonları
dinlenmemiştir” dedi.
GENELKURMAY İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Ahmet Özal'ın babasının ölümüyle ilgili olarak, “Babam öldüğünde
yanında başyaveri Arslan Güner vardı. Ondan randevu istedim ama 17 yıldır cevap gelmedi” iddialarıyla ilgili olarak, “Sekizinci
Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmesi dışında vefatla ilgili ortaya
atılan iddialarla ilgili özel bir bilgiye sahip değilim” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “(YÖK'ün türban kararı) YÖK bir bağımsız kuruldur. Kararını kendisi vermiş, bu konuyla ilgili
benim herhangi bir açıklama yapmama gerek yok” dedi.
İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, bir sempozyumda depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Gündoğdu, "7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Ters köşeye yatabiliriz, çok daha pahalıya ödeyebiliriz" dedi. "Dün yaşanan
deprem beklenen İstanbul depremi için enerji boşaltımına neden oldu mu" şeklindeki soruya da Erdik, "4'lük depremlerin 7
şiddetinde enerji boşaltması için 20-30 bin deprem gerekir" yanıtını verdi. Gündoğdu, bir gazetecinin "Herkes İstanbul'a
odaklanmışken Kuzey Anadolu fay hattının daha doğuda büyük bir deprem yaratma ihtimali nedir" şeklindeki sorusuna ise
"Bunu daha çok düşünüyorum. Bu fay sabıkalı bir fay, ne yapacağı belli olmaz. 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Ters
köşeye yatabiliriz, çok daha pahalıya ödeyebiliriz" yanıtını verdi. Gündoğdu, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan 7 barajın
bulunduğu ifade ederek hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in, İçişleri Bakanlığına başvurarak, “Devrimci Karargah Örgütü”ne yönelik
soruşturma kapsamında tutuklanan emniyet müdürü Hanefi Avcı hakkında, “Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün
Cemaat” adlı kitabında yer verdiği iddialarla ilgili soruşturma açılması talebinde bulunduğu öğrenildi.
SAADET Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Numan Kurtulmuş, Necmettin Erbakan'ın “Sürüden ayrılanı kurt kapar"
sözüne, “Biz sürü değiliz ve biz sürülerle ilgilenmiyoruz. Biz iradesi olan iddiası olan ve bu ülkeye karşı sorumluluk hisseden
herkesi arkadaşımız, kardeşimiz, yoldaşımız olarak görüyoruz” diye yanıt verdi.
5

Ekim

2010

Devrimci Karargah örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı 4 gazeteciye mektup yazdı.
Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden el yazısıyla 6 sayfa mektup gönderdiği gazetecilerin içinde Nedim Şener, Necdet Açan ve
Ruşen Çakır var.
Sincan'daki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) eleman sıkıntısı çeken dökümcüler, ihtiyaç duydukları 500 işçiyi bulmak için
Ankara Valiliğince düzenlenen halk gününe katıldılar.
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Rus haber televizyonu “Russia Today”in iddiasına göre, Polonyalı bilim adamları, Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisini
yitirmesinden ötürü, Avrupa'nın bu sene son bin yılın en sert kışını yaşayabileceğini söyledi. Bu iddiayı hurriyet.com.tr'ye
değerlendiren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise Gulf Stream'in etkisinde henüz bir azalma meydana gelmediğini belirterek, böyle bir
durumun kısa vadede beklenmediğini ifade etti.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 868,28 puan ve yüzde 1,33 artışla 66.283,23 puandan
tüm zamanların rekoruyla kapandı. İkinci seansın ikinci yarısında görülen 66.473,39 puanlık seviye de endeksin yeni seans içi
rekoru olarak kaydedildi. Bundan önceki kapanış rekoru 65.774,37 puanla 30 Eylül Perşembe günü, en yüksek seans içi rekoru
da 66.121,97 puanla 29 Eylül Çarşamba günü 2. seansta kırılmıştı.
ŞIRNAK'ın Güçlükonak İlçesi'nde bulduktan sonra kurcaladıkları bir cismin ellerinde patlaması sonucu 12 yaşındaki Ahmet İmre
öldü, aynı yaştaki Ramazan İlhan ağır yaralandı.
İkinci “Ergenekon” davasının tutuklu sanığı Hamza Demir, savunmasını tamamladı. Bundan sonra 'adalet' deyince Silivri'yi
hatırlayacaklarını ifade eden Hamza Demir, “Sivri adalet. Yüreğimize hayatımıza batan yere batasıca adalet. Savcıların
adaletinin bize neye mal olduğunu gördük. Bakalım Allah'ın adaleti size neye mal olacak” diye konuştu. Telfon konuşmalarında
bazen kastı aştığını, bazen argo kelimeler kullandığını belirten Demir, bu konuşmaların terör örgütü üyeliğini çağrıştıracak
konuşmalar olmadığını, örgüt üyeliğinin de ispatı sayılamayacağını savundu.
Demir, 18 Eylül 2008'de gözaltına alındığını, savcılık ifadesinin ise avukat huzurunda alınmadığını söyledi.
“Tutuklandıktan sonra Savcı Zekeriya Öz beni tekrar çağırdı. İfademi imzalamamı istedi. Avukatsız alındığını, ne yazıldığını
bilmediğimi söyledim. 'Oğlunu da tutuklatma, imzanı at' diye beni tehdit etti. Evladıma birşey yapılması korkusuyla imzaladım”
diyen Demir'in duygulandığı görüldü. Çapraz sorgu sırasında özel hayatla ilgili birçok şeyin didiklendiğini bildiren Demir, bu
nedenle kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyeceğini kaydetti. Demir, tahliyesini ve beraatını istedi. Demir'in savunmasını
tamamlamasının ardından, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, duruşmayı yarına erteledi.
Hükümet, memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zam konusunda Türkiye Kamu-Sen'e yeni öneride bulunmadı.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin (ZKÜ) akademik yıl açılış töreninde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında
çalışan lise mezunu maden işçisi Sertan Adıyaman, gözyaşları içinde açılış dersini verdi. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü
maden ocağında 4 yıldır çalışan Sertan Adıyaman (31), açılış dersinde, kendisinin takdim edilmesinden çok duygulandığını,
madencilere verdiği değerden dolayı rektöre teşekkür ettiğini söyledi. Kentte kömür üretiminin 160 yılı aşkın süredir devam
ettiğine dikkati çeken Adıyaman, şöyle dedi: “Ben kendi hikayemi anlatacağım. Evliyim ve Allah nasip ederse ocak ayında kız
çocuğum dünyaya gelecek. Ailemizin üçüncü kuşak madencisiyim. Herkes madenciliğin çok farklı ve zor meslek olduğunu
söyler. Ben sabah saat 05.30'da kalkarım. Benden önce kalkan eşim kahvaltımı hazırlar. 'Allah'a emanet ol' sözleri ve
helalleşerek evden çıkar, işimiz bittikten sonra da 'geçmiş olsun' sözleriyle karşılanırız.” Adıyaman, TTK'nın ve yerli maden
kaynaklarının ülke ekonomisi açısından önemine değinerek, “İş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir. Yeraltında kömür üretmek
herkesin işi değildir. Kısa süre önce yaşadığımız grizu faciası taşeron mantığının ne kadar yanlış olduğunu gösterdi” dedi.
Konuşması sırasında ağladığı görülen Adıyaman'a Rektör Açıkgöz, plaket ve çiçek verdi. Madenciyi kendisini dinleyen eşi ve
öğretim üyeleri tebrik etti.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ABD ve İsrail'in ürettiği GDO'lu domateslerle 20 yıl içinde bir milleti yok edebileceği
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tezinde ısrarlı. Özcan, bugün katıldığı Turgut Özal Üniversitesi akademik yılı açılışında ''Ben dışarıdan aldığımız tohumların o
kadar masumane olmadığını düşünüyorum'' dedi.
BDP lideri Selahattin Demirtaş, aralarında "Kurtlar Vadisi"nin de bulunduğu 4 televizyon dizisini Kürt karşıtlığı yapmakla suçladı.
Demirtaş, sözkonusu diziler için RTÜK'ü göreve çağırdı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Sakarya Fırat", "Ölümsüz
Kahramanlar", "Tek Türkiye" ve "Kurtlar Vadisi" dizilerinin "kardeşlik kültürüne zarar verdiğini" savundu. BDP lideri Selatttin
Demirtaş, bu yapımlarda gerçek dışı anlatım ve düşmanlığa teşvik olduğunu öne sürdü ve dizileri RTÜK'e şikayet etti.
Derleyenin notu: Kürt kökenli vatandaşlara karşı değil ama PKK bölücülerinin iğrenç yüzünü gayet başarılı gösteriyor!
Saadet Partisi'nde genel başkan Numan Kurtulmuş'un ardından istifalar peş peşe geliyor. Bugün SP Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Sünnetçioğlu ve Erzurum, Bursa, Kastamonu, Karabük ve Gaziantep teşkilatları istifa etti.
22 Temmuz 2010 tarihinde tatile giren TBMM, 75 günlük tatilin ardından geçen Cuma 55. yasama yılına başladı. Tatil bitti.
Meclis'ten yine sert sözler yükselmeye başladı. Bugün yapılan grup toplantılarında liderler birbirlerine yüklendiler.
-BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “yeni anayasa seçimden önce mi yoksa sonra mı hazırlansın” tartışmalarının yüzeysel
olduğunu belirterek, “Yeni anayasa, seçim vaadine kurban edilemeyecek kadar önemlidir” dedi.
-CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, muhalefeti değil iktidarı hedeflediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca
Başbakan’ın konuşmasında kullandığı dilin Cumhurbaşkanı Gül'ü bile rahatsız ettiğini savundu. İşte Kılıçdaroğlu’nun
açıklamaları: Yolun sonunda iktidar var. Bize ana muhalefet gömleği dar geliyor. O iktidar bize halkın geleceğe güvenle
bakmasının temel direği olacak. O yüzden herkese önemli görevler düşüyor. Başbakan medyadaki adıyla bir balkon konuşması
yaptı. Güzel şeylerden söz ederken yine tehditlerden vazgeçmedi. Kışkırtıcılar, kendini bilmezler, basiretsizler, kirli oyunlar
tezgahlayanlar dedi. Bu üslubu Başbakan ne derse desin biz kullanmayacağız.
O üslup Başbakan’ın şahsiyetine yakışıyor. Onunla özdeşleşmiş durumda. Kullandığı dil artık Sayın Gül’ü bile rahatsız eder
duruma gelmiştir. Bu dili öfke ile kullanmak halka en büyük saygısızlıktır. Saygının Recep Bey’in defterinde olduğunu da
sanmıyorum. Biz hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, onların desteğini alacağız. AB yetkililerine sordum: Siz hiç referandum
sürecinde üniversitelerin görüş beyan ettiğinizi duydunuz mu? ‘Hayır’ dediler. ‘Sizin ülkenizde olsaydı konuşurlar mıydı?’ Diye
sordum. ‘Evet’ dediler. Burada bir sorun yok mu? Madem reform diyorsunuz neden bu sorunun üstünde durmadınız. 12 Eylül
yasalarının getirdiği nokta suskun bir üniversite yaratmaktı. Bir ülkenin üniversite gençliği susmuşsa o ülkede demokrasi askıda
demektir. Önce YÖK’ü kaldıracağız. Sayın Başbakan YÖK’ü kaldırmaktan söz ediyordu. Şimdi hiç söz ediyor mu? Onun amacı
özerk olmayan, bana itaat eden bir üniversiteyi nasıl yaratırımdı. Onu da yarattı. Bununla da gurur duyabilir. Üniversiteler
sessiz. 2009’da 207 bin öğrenci yurtlara yerleşmek için başvuruyor. 98 bin öğrenci yerleşiyor. Bu rakamlar Kredi Yurtlar
Kurumu’nun resmi internet sitesinde var. 2010’da 256 bin öğrenci başvuruyor, 69 bin öğrenci yerleştiriliyor. Bir anne-baba
sevinir, çocuğum üniversite kazandı diye. Ama sevinçleri 1 hafta sürer. 1 hafta sonra aynı anne-baba kuşku içinde. Çocuğumuz
nerde kalacak diye? Üniversite sayısın arttı diyorlar. Üniversitenin arttığı oranda yurtlar attı mı? Yurt yapmak çok mu zor.
Devletin bütçesinde para mı yok. Elbette var. Ama amaç öğrencileri üniversitelere kazandırmak değil. Amaç, belli karanlık
tutsaklara etmek. Referandum sonrası sayın Başbakan yine konuşmasında herkesi kucaklayacağız dedi. Bu konuşmasını
yaparken döndü ve Burhan Kuzu’ya dedi: Hazırsın değil mi çalışmalara. Kuzu AKP milletvekili ve aynı TBMM Anayasa Komisyonu
üyesi. Söyleyen Başbakan. Kime söylüyor. AKP’li vekil Kuzu’ya. Başbakan 4 Eylül’de diyor ki: Yeni bir anayasa mı istiyorsunuz.
Hemen yaparız. Referandumdan 12 gün sonra ise diyor ki Başbakan: Yeni bir anayasa konusunda 12 eylül akşamı itibariyle
startı verdik. Herkes çalışmasını yapsın. Burhan Kuzu’ya referandum akşamı verdiği sözlerin arkasında durmuş. Ve 21 gün
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sonra Sofya’ya giderken diyor ki Başbakan: Kimse bize 2011 içinde anayasa için komisyon kuralım teklifiyle gelmesin
Gündemimizde yok. Bu kişi bu ülkeyi yöneten birisi. Referandum öncesi ve sonrası söylediğine bakın. Söylediği ve eylemi
tutmayan bir Başbakan’a ne denir? Gelin anayasayı değiştirelim dedik. Şimdi kendisi kaçıyor. Neden kaçıyorsun. Bu anayasa bu
topluma dar geliyor? Neden kaçıyorsun, gel meydana oturup tartışalım. Meclis’in işi çok olabilir. Uyum komisyonu kurmak zor
değil ki. Her partiden iki kişi oturur, konuşur. Sayın Mehmet Ali Şahin, siz iktidarın mı yoksa parlamentonun mu Meclis
Başkanısınız. 4 Eylül 2010. Başbakan Diyarbakır’da… Başbakan dedi ki: Şu eski Diyarbakır cezaevinde büyük işkenceler oldu.
Ben o hapishaneyi yıkacağım. Size daha güzel bir hapishane yapacağım. Sorum şu: Dünyanın hangi demokrasisinde bir
Başbakan gelir. ‘’Eskisini yıkıp size daha modern bir hapishane yapacağım. Ve o izleri sileceğim’’ der. Diyelim ki ben CHP lideri
olarak Diyarbakır’a gitseydim ve aynı sözü söyleseydim ne olurdu? Yer yerinden oynardı. ‘’CHP’ye bak. Bula bula bir hapishane
diyor’’ derlerdi ve dediklerinde de haklı olurdu. Ben bu sözleri vicdanı olan her vatandaşımın vicdanına havale ediyorum.
Almanya ve Brüksel’de dedik ki: Biz hangi reforma itiraz ettik. Bize bir örnek verebilir misiniz? Örnek yok. Biz değişimden
yanayız. Batı standartlarında bir toplumdan yanayız. Siyasetçinin halka hesap vermesinden yanayız. Biz AB’nin Türkiye’ye çifte
standart uygulamasından rahatsısız. “Sizin ülkenizde 48 gazetecinin hapiste olduğu bir başka örnek verebilir misiniz?” diye
sordum. Cevap veremediler. Bunları konuşurken Bekir Coşkun’un işine son verildiği haberi geldi. En çok okunan bir yazarın işine
son verildi. Medya üzerinde baskı var. Bunu kitap haline getirdik. Çevirileri yapılıyor. AB’deki tüm temsilcilere göndereceğiz.
Bize diyorlardı ki: AKP bir şey yapmak istiyor, CHP engelliyor. Biz AB yolunda yapılan her şeye destek verdik. Sayın Başbakan
Bulgaristan’a giderken AB için “Türkiye sürekli oyalanıyor” demiş. Peki Başbakan neyin altına imza attığını bilmiyor muydu?
Orada sen imza atmadın mı? Baykal şu kürsüden defalarca “Onun altına imza atma. Türkiye’ye gel. Beraber anlatırız halka
neden imza atmadığını” demedi mi? İmzayı attı sayın Başbakan. Şimdi yakınıyor. AB süreci sona doğru yaklaşıyor. Sen AB’yi
oyalıyorsun sayın Başbakan. CHP’yi gördüler. CHP bu yolda engel değil. CHP’yi şikayet edemiyor. Şimdi de AB’den yakınıyor
oyalıyorlar diye. Bizim gizli gündemimiz yok.
-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Başbakan Erdoğan, "Kendi partisinin
tüzüğünü 2011’e kadar değiştiremeyeceğini söyleyenlerin, kalkıp bir haftada, 15 günde, bir ayda değiştireceğiz demesi kadar
sululuk olur mu?" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajlardan satır başları:
Bu yıl 23 Nisan’da TBMM’nin 90. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Bu yüce meclis Kurtuluş Savaşı'nı idare ederek, kuruluşunun
hemen ertesinde Gazi Meclis unvanını kazandı. Reformların ilerlemenin kalkınmaların, demokrasinin öncülüğünü yaptı. TBMM
son 8 yılda ülkemizin ve milletimizin geleceği adına hayati önemde ve tarihi nitelikte reformlara imza attı. Ak Parti hükümetinin
sarsılmaz duruşu sayesinde, millet iradesine yönelik her türlü müdahale etkisiz kaldı. Bugün sekiz yıl öncesine kıyasla çok daha
güçlü bir Meclis’e sahibiz. Demokrasi güç kazandıkça, reformlar hayata geçtikte, TBMM’nin de güvenilirliği artıyor.
Hiçbir kurumun, kuruluşun, hiçbir gücün Meclis’in üzerinde olamayacağı, bu yüce Meclis’e yön ve rota çizemeyeceği yine bu
sekiz yılda her fırsatta ortaya konmuştur. Ülkemizin itibarıyla birlikte TBMM’nin de onurunu da koruduğunuz için sizlere ülkem
ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 23. dönem milletvekilleri olarak ülkemiz için hayati reformları gerçekleştirdiğiniz
için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. TBMM, 22. dönemde ve bu dönemde, beşinci yasama yılında da çalışıyor. Bu Meclisimiz'in
90 yıllık mazisinde nadir görülen bir durumdur. Bizden önce meclis dördüncü hatta üçüncü yasama yılını tamamlayamadan
erken seçime gidiyordu. Biz ise Türkiye artık seçimlerin zamanında yapılmasına alışmak zorundadır diyerek TBMM’yi çalıştırdık
ve her anımızı millete hizmet için sarf ettik. Muhalefetin önemli reformları seçim sonrasına havale etme kolaycılığına karşı, biz
Meclis’in yasa çıkarma yetkisine sahip olduğunu, vazifesini yerine getirmekten geri durmayacağını gösterdik. Muhalefetin tüm
çabalarına rağmen biz üzerimize düşeni yerine getirdik. Bizim bu gayretlerimiz karşısında, milletimiz de reformlara sahip çıktı ve
evet diyerek demokrasiye güç kattı. Sizler üzerinize düşeni yerine getirdiniz. Genel kuruldan değişikliği geçirerek milletin
takdirine sundunuz. Değişiklikleri millete anlatma noktasında büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Her milletvekilimiz
teşkilatımızla birlikte Türkiye’nin her köşesinde gece gündüz demeden çalıştı. TBMM’nin önünde yoğun çalışma dönemi bekliyor.
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14 gün 14 gece çalışan siz değerli milletvekillerim, hep birlikte 26 maddelik paketi geçirirken, muhalefet hep ‘Bu telaş niye’
dedi, ‘Seçim yaklaştı’ dedi, ‘Bunu seçimlerden sonra yapmamız gerekir’ dedi. Milletvekili arkadaşlarını oy yollamaya bile
göndermediler. Vicdanının sesini duyan evet der diye endişe ettiler. O gün oy kabinine arkadaşlarını göndermeyenler, sonra
fellik fellik Türkiye dolaşarak nasıl hayır dedirteceğiz gayreti içine girdi. Şimdi ilginç gelişme. Şimdi 2011 demiyorlar. Bir haftada
değiştiririz diyorlar. Zam geldi, bir ayda değiştiririz diyorlar. Kendi partisinin tüzüğünü 2011’e kadar değiştiremeyeceğini
söyleyenlerin, kalkıp bir haftada, 15 günde, bir ayda değiştireceğiz demesi kadar sululuk olur mu?
Yani Türkiye’nin Anayasası senin partinin tüzüğünden daha mı basit? Ben hukukçu değilim, gönder ben bir haftada hazırlayıp
sana vereyim. Tüzük bu yahu? Anayasa dediğimiz olay farklı. Bunu ana muhalefet partisinin genel başkanına da söyledim.
Önünüze öyle bir kelime gelir ki o sizin haftalarınızı alır dedim. 2011 seçimlerinden sonra konsensüsü sağlayalım dedim.
Şu anda hazırlanmış bir iç tüzük var mesela. Gelin onu bir gözden geçirelim. Hadi hemen bu iç tüzüğü halledelim. Fazla bir şey
yok. Meydanlarda başörtü başörtü dolaştın. Üç maddelik bir konu. Eğer dürüst samimi davranıyorsan, talimatını ver. Ben de
vereyim. MHP’den, BDP’den onlar da katılsınlar. Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Cumhuriyetin kurumuna saygı duyuyorsan, bu
çalışmaya Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da katalım. Şu ülkede, başörtüsü sorununu, milyonların sorununu ortadan kaldıralım.
Pakistan’dan, İran’dan örnek vermeye gerek yok. Bırak Allah aşkına. Başörtülü olmayana “Sen niye streç pantolon giyiyorsun”
diyor musun? “Şalvar tipi pantolon niye giyiyorsun” diyor musun? “Askılı niye giyiyorsun” diye soruyor musun?
Eğer dürüstseniz, siz lokomotif olun, biz vagon olalım. Senin sayın ortada 101-102, biz sizin peşinize takılırız. Gel. Gelin bu işi
halledelim. Bugünden tezi yok dedik, 12 Eylül’de. Gelin 13 Eylül’de dedim. Var mı bir ses? Bir müracaat var mı? Yok. Hepsi
blöftü, blöf. Bu blöfü biz yutmayız. 12 Eylül mesajı almasını bilenlere en güzel şekilde o mesajı vermiştir. Biz artık yeni yasama
döneminde farklı bir üslup ve söylem bekliyoruz. Daha fazla tutarlılık, daha fazla ilkeli siyaset görmek istiyoruz. Biz bu Meclis
çatısı altında milletimizi temsil ediyoruz. Çok açık net söylüyorum. Biz ikbal beklentisi peşinde değiliz. Biz bu ülkenin
meselelerini çözmek, 73 milyon vatandaşımızın derdine dermen üretmek, Türkiye’yi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için
buralardayız. Uzlaşmadan, diyalogdan kesinlikle kaçınmayız. Komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil
kullanacak, yine sağ duyuyu, hoş görüyü öne çıkaracağız. Beklentimiz, muhalefet partilerinin de bu anlayış ve bu yaklaşım
içinde olmasıdır. Eğer bu anlayışı bu yaklaşımı göremezsek, şikayet merciimiz her zamanki gibi millettir ve milletimiz en büyük
hakemdir. Onlar bize hakaret etse bile, bizden hakaret duyamayacaklar. Uyum yasalarıyla birlikte, Meclisimizin gündemine
gelecek en önemli gündem ise bütçe müzakereleri. Bunun ardından yine önemli maddeleri görüşecek ve ardından seçim
sürecine gireceğiz. Mart ayı itibariyle artık genel seçim sürecine girmiş oluyoruz ve takvim çalışmaya başlıyor. Seçim için en iyi
tarihin Haziran’ın ilk haftası olduğunu düşünüyoruz. Önümüzde sekiz ay bulunuyor. Biz zaten çalışmalarımıza başladık. Bir
yandan halk oylamasının sonuçlarını yaptırmakta olduğumuz kamu oyu araştırmalarının değerlendirmeleri de ele alacağız. Bunu
yaparken de evet’lerden çok, bize niçin hayır dedi? Eksiklerimizi göreceğiz. Yüzde 58’e acaba bir şeyler ilave edebilir miyiz?
Buna bakacağız. Biz laf üretmeyeceğiz. Bugüne kadar iş ürettik. Bugüne kadar da iş üreteceğiz. Şu an bitmiş ve açılış bekleyen
yüzlerce eserimiz var. Muhalefet, “Bir bitmiş eseri dört kez açıyor” diyor. Ayıptır. Bunlar açılış görmemişler. Biz uydudan açılış
yapıyoruz. Bir seferde on açılış yapıyoruz. Bir takılsalar bize o zaman bu ülkenin heyecanını görecekler. Ama maalesef bunların
öyle bir derdi yok. Türkiye’nin dört bir yanında nasıl çalışılıyor, bunu görecekler. Bunların Ankara’dan çıktıkları yok. Haberleri
yok. Bugün bir tane gazete ‘İstanbul’da Selimiye Camii gibi bir cami yapılıyor. Acaba Başbakan’ın çılgın projesi bu mu’ diye
yazmış. Bunlar hala Ak Parti’yi kendilerine göre bir yere oturtmuşlar. Aynı yerden bakıyorlar. Önce sağda soldaki perdelerini
kaldır da 360 derece bak. O çılgın projeyi açıkladığımız zaman, o zaman her şeyini göreceksin merak etme. Ama Anadolu
Yakası’nda da böyle bir güzel projeyi uyguluyorlar. Anadolu’ya yakışan böyle bir mabedi de orada tesis ediyorlar. Bu müjdeyi
alınca, yerinde gittim gördüm. Seçime kadar olan süreyi hazırlık aşaması olarak çok iyi değerlendirmeliyiz. Siyaset ilkeler
üzerinden yapılır. Önümüzdeki dönem samimiyetlerin test edileceği bir süreç olacaktır. Başta eğitim özgürlüğü sorunu olmak
üzere, kamuoyunda beklenti oluşturan her konuda, muhalefetin verdiği sözlerin arkasında durmasını bekliyoruz. Bunu sadece
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biz değil, kamuoyu bekliyor. Millet bekliyor. Bu sözler tutulursa, Türkiye kazanır.
1 Ekim Cuma günü açılan TBMM, bugün itibariyle fiili çalışmalarına başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM
grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce “MHP'siz hükümet arayışlarının, şimdi yerini MHP'siz
Meclis” çabalarına bıraktığını savundu.
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TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Hicabi Dursun'u seçti.
Azerbaycan'da Türk bayraklarının asılmasının yasaklanması yönünde bir talimatın yayımlandığı öne sürüldü. Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu, söz konusu iddialarla ilgili olarak, "Bizim için Azerbaycan ve Türkiye bayrakları aynı ölçüde saygı duyulan
bayraklardır. Bu konuda hiç bir kriz yok, yeni bir kriz ortaya konmaması lazım" dedi.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, CeBIT Bilişim Eurasia 2010 kapsamında Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği KOBİ'ler,
İletişim ve Bilişim konulu panele katıldı. Panelde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım,
Youtube'den sonra Facebook'un da kapatılmasının gündeme gelmesi ile ilgili konuştu.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir'de, Alllianoi Antik Kenti ile ilgili sürpriz bir toplantı yaptı. Ancak yaklaşık 2 saat
süren toplantı antik kentin kaderini değiştirmedi. Allianoi Girişim Grubu üyeleri çalışmaların 6 ay süreyle durdurulmasını
isterken, Bakan Günay, umutsuz konuştu, “Bu aşamadan sonra ‘Su tutulmasın, Allianoi su altında kalmasın, burası baraj
gölünün dışında kalsın, baraj olmasın' bu bizim için söz konusu değil” dedi.
İSTANBUL'da kendisini MİT elemanı yada Emniyet Müdürlüğü'nde 4. sınıf emniyet müdürü olarak tanıtarak iş adamlarını
dolandıran Göksel P. polis tarafından yakalandı. Zanlının işadamlarından, alacaklarını tahsil etmek yada işlerini çabuklaştırmak
vaatleriyle para aldığı öğrenildi.
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, başkentteki bazı okullarda çalan ziller ile okul bahçelerindeki törenlerde kullanılan ses
sistemlerinin seviyesinin gürültü kirliliğine neden olduğuna dikkati çekerek, okul yöneticilerini uyardı.
MARDİN'in dar ve merdivenli sokaklarında çöp toplamada eşekleri kullanan Belediye görevlileri, yine aynı şekilde kullanılacak,
İtalya'dan gelecek Sicilya eşeklerini bekliyor. İtalya Büyükelçiliği'nin hediye ettiği 15 eşeği İtalya ile ihracat yapan Ordulu bir
firma ücretsiz Mardin'e getirerek belediyeye teslim edecek. Belediye Başkanı AK Parti'li Beşir Ayanoğlu, Mardin'de çöplerin
ancak eşeklerle toplanabildiğini, kadrolu eşeklerinden 10'unun yaşlandığı için sıkıntı çektiklerini söyledi. 
Bursa'da banka para nakil aracının çarparak ağır yaraladığı Hasan O.'nun (75), üzerinden otomobil geçti. Hasan O. olay yerinde
hayatını kaybetti. Polis cesedin üzerinde bulunan cep telefonunda ‘oğlum' yazan Adnan O'yu telefonla arayarak, “Babanız kaza
geçirdi durumu ağır acele gelmeniz gerekiyor” dedi. Telefondaki kişi ise “Şu an işim var gelemem” diyerek telefonu kapattı.

Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'e iki günde yaklaşık 15 saat ifade veren emekli Albay Arif Doğan'ın 'Yeşil' kod adlı Mahmut
Yıldırım'ın yaşadığını ve eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in helikopterinin kaza sonucu düştüğünü söylediği iddia
edildi.
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İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 14. Uluslararası İş Forumu (IBF) Kongresinin açılışında konuşan Erdoğan,
"Ülkeler gibi, iş adamlarının da önünde iki tercih bulunuyor; ya değişimi izlemek ya da değişimi yönetmek" dedi.
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Antalya- Kemer karayolu üzerindeki tünelden çıkan bir otelin servis minibüsü, sürücüsünün önündeki kamyon nedeniyle
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma uçtu. Ağaçlara takılı kalan minibüsteki yolculardan 4'ü öldü,
24'ü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Türkiye’nin İsrail ile yapacağı askeri tatbikatı iptal ederek Çin ile tatbikat düzenlemesi ve İran’ın Çin’den füze teknolojisi satın
alması, ABD ve İsrail’i üç ülke arasında gelişen askeri işbirliği konusunda endişelendirdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni bir üniversite sisteminin Türkiye'ye gelmesi gerektiğini belirterek, “YÖK Kanunu'nun
muhakkak yenilenmesi gerekir” dedi.
Bursa'da babası Mehmet Okur'un (75) kaza haberini telefonla kendisine söyleyen polis memuruna, “İşim var gelemem” diyen
Adnan Okur (44), daha önce kendisini polis olarak tanıtanlar tarafından dolandırıldığını belirterek, “Tekrar dolandırıldığımı
sandım. Ayrıca babamın yanına gelecek para da yanımda yoktu” dedi. ???
İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde bu geceden itibaren başlaması beklenen rüzgarın, yıldız ve poyrazdan 6-8
kuvvetinde (50-75km/saat) hızla fırtınaya dönüşeceği ve yarın gün boyu etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına dair
Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu, CHP'li Suat Binici, BDP milletvekilleri Osman Özçelik, Özdal
Üçer, Ayla Akat Ata, İbrahim Binici, Pervin Buldan, Şerafettin Halis, Mehmet Nezir Karabaş, Fatma Kurtulan'a ait 9 adet
dokunulmazlık dosyası, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Bu milletvekillerine ait 9 dokunulmazlık
dosyasıyla birlikte toplam dokunulmazlık dosyası sayısı 712'e ulaştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin,
Kılıçdaroğlu'nun, Tokat'ın Turhal ilçesinde 14 Haziran 2010 tarihinde, izinsiz olarak meydanda bulunan kişilere hitap ederek,
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, “yasaklara aykırı hareket” başlıklı 28. maddesine muhalefetten dolayı düzenlendiği
öğrenildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2. Hudut Taburu Komutanlığı'nda boya badana işlemi sırasında meydana gelen patlamada biri ağır
6 asker yaralandı.
İkinci Ergenekon Davasının tutuklu sanıklarından Türk Metal Sendikası eski Başkanı Mustafa Özbek, Fahri Kepek, Ayhan Atabek
tahliye edildi.
Bilim adamlarının tahminlerine göre, Avrupa 1000 yılın en soğuk kışını yaşayacak. Bolu'da kar yağışı başladı. NASA'dan gelen
verilere göre Türkiye'nin kuzey bölgeleri, geçen yıla oranla daha sert geçecek ve kar yağışı daha sık görülecek.
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BOLU'da yaşayan Fatih Gürer, marketten aldığı elmanın üzerindeki bitkiyi görünce, daha önce gazetelerde okuduğu 3 bin yılda
bir açan Udumbara çiçeğini hatırlayarak, önce internette araştırma yapıp, sonra elmayı üniversiteye götürdü. Elmanın
üzerindeki bitkiyi inceleyen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
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İsmail Eker, bitkinin Udumbara çiçeği olduğunu söyledi.
Marmara'da etkili olması beklenen fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) , akşam saatlerindeki deniz otobüsü ve hızlı
feribot seferlerini iptal etti.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi gün sonunda 458,27 puan ve yüzde 0,69 artışla 67.217,24 puandan
tüm zamanların rekoruyla kapandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Kumluova beldesinde çıkan bozuk orman ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 1
hektarlık alanın zarar gördüğü yangına 2 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri, 5 belediye itfaiyesi, 1 dozer ve 100'e yakın orman
işçisi katıldı.
MUŞ Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, türban konusundaki tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada,
“Üniversitemizde son derece güzel bir barış ortamı var. Her öğrencimiz istediği şekilde derslere giriyor. Başörtüsüyle de
girebiliyor, isterse şortuyla da girebiliyor” dedi. Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu ise, kampüslerde
türbanı serbest bıraktı.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Almanya'ya 30 mağlup oldu. Maçı Başbakan Erdoğan da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile izledi. Almanya'nın attığı her golden sonra
Merkel ayağa kalkıp sevindi.
Meteoroloji uyardı. Bu geceye dikkat! Marmara'da hızının, 70 kilometreye çıkacağı fırtına bekleniyor. Yağışlar akşam
saatlerinden sonra etkisini daha da artıracak. Sıcaklıklar 6-8 derece azalacak. Yağmur sebebiyle kazalar meydana gelirken trafik
felç oldu. Meteoroloji ayrıca zirai don uyarısı da yaptı. 8-9 Ekim için tüm bölgelerde zirai don bekleniyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, Beş Eylül İlköğretim Okulu Müdürü Kudret Er, okuldaki bedensel engelli öğrencisi için özel asansör
yaptırdı. 
ABD, Suudi Arabistan'la 60 milyar dolarlık silah anlaşması imzalanmasının üzerinden henüz bir ay geçmeden, ikinci büyük silah
anlaşmasını İsrail'le yaptı. İsrail, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarını satın almak için 2.75 milyar dolarlık
anlaşma imzaladı. Her biri 100 milyon dolara mal olacak 20 uçağın İsrail'e 2015'le 2017 arasında teslim edilmesi bekleniyor.
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Sovyetler Birliği'nin yıkılışından bu yana Orta Asya ve Kafkas ülkeleri
için yaşanan ABD-Rusya rekabeti, Obama'nın ABD Başkanı olmasıyla
yeni bir döneme girdi. Ancak genel tabloya bakıldığında, işlerin
Obama için iyi gittiği söylenemez.
Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'la
görüşmesiyle ilgili değerlendirme yaparken gözyaşlarını tutamadı.
Kazan, “Ben Şevket Kazan'ım. Dürüstlüğümü kimse tartışamaz. Ama
onlar maalesef ağabeylerinin dürüstlüğünü tartıştılar” dedi.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan,
YÖK'ün kaldırılması yerine belki de şeklinin değişmesi gerektiğini
belirterek, “YÖK selahiyetleri itibarıyla, çok fazla selahiyete sahip.
Belki bunların fonksiyonları değişir” dedi.
TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezi olan Uludağ'da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı ise eksi 2
dereceye düştü. Geçen sene soğuk kış şartlarına rağmen kar yağmayan Uludağ'da turizmciler zor günler geçirmişti. Yoğun sis
nedeniyle görüş uzaklığının azaldığı Uludağ'a zincirsiz araçların çıkılmasına izin verilmiyor.
Bir kil ocağının atık depolama havuzunun kapaklarını açması sonucu Alacalı Köyü Sazıklı Deresi mevkisi çamur deryasına döndü.
Şile'de Alacalı Köyü Sazıklı Mevkinde bulunan kil ocaklarına ait atık depolama kapaklarının açıldığı iddia edildi. Sazıklı Deresi'nin
de taşmasıyla birlikte yollar, evler ve bahçeleri çamur bastı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Almanya ile dün oynadığı ve 3-0 mağlubiyetle sonuçlanan maçı değerlendirirken,
“Halil'in ikinci yarının başında kaçırdığı pozisyon, gol olmuş olsa netice bu olmayabilirdi. Farklı olabilirdi” dedi.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Vatandaşımız açısından mahkeme kararı olmadan seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı dönem
artık kapandı'' dedi.
Dünyanın haftalardır beklediği mutlu haber sonunda geldi. Şili'de 5 Ağustos'tan beri yerin yaklaşık 700 metre altında mahsur
kalan 33 madenciye ulaşıldı.
Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 12'nci yıldönümünü protesto etmek için Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Van,
Batman ve Mardin'de kepenkler açılmadı. Şırnak ve Hakkari'de yollara barikat kuran protestocular ile polis arasında gerginlik
yaşandı. Mersin'de de göstericiler sivil polis aracına molotof attı. Saldırıda biri ağır 3 polis yaralandı.
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Mustafa Erol,
“Özlük haklarımızın iyileştirilmesine yönelik verilen sözler tutulur
umuduyla bugüne kadar olağanüstü gayret gösterdik. Her şeyin bir sonu
olduğu gibi sabrımızın ve iyi niyetimizin sonuna geldik” dedi. Duygu dolu
dakikaların da yaşandığı miting öncesi TEMAD üyeleri ve yakınları, Celal
Bayar Caddesi'nde toplandı. Ellerinde taleplerini içeren pankartlar, Türk
bayrakları ve Atatürk fotoğrafları taşıyan kalabalık grup, marşlar
eşliğinde Abdi İpekçi Parkı'na kadar yürüdü.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'de
adalet, hukuk, demokrasinin çöktüğünü ileri sürerek, “Siz Hanefi Avcı'yı
mı tutukladınız, yoksa kitabını mı?” dedi.

SİVAS'ta dün akşam poşet içinde sokağa terkedilen yeni doğmuş kız bebek hastanede tedavi altına alındı. Bebeğin ailesine
ulaşılamadığı taktirde tedavisinin tamamlanması ardından yuvaya yerleştirilmek üzere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim
edileceği belirtildi. 
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Tunus seferini yapan Airbus A-330 tipi yolcu uçağı şiddetli türbülansa girince meydana gelen
sarsılmadan dolayı 4'ü mürettebat olmak üzere 8 kişi çarpma sonucu hafif şekilde yaralandı.
Türkiye ile Bulgaristan arasında geçisin sağlandığı Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları ile Yunanistan ile geçişin
yapıldığı İpsala Sınır Kapısı, bilgisayar sistemlerinin yenilenmesi nedeniyle dönüşümlü olarak trafiğe kapatılacak.
Vatan Gazetesi Yazarı Mustafa Mutlu bugünkü köşesinde, annesini kaybeden Ahmet Ertaç isimli vatandaşın kendisine gönderdiği
maile yer verdi. Ertaç mailinde, annesini hastaneye götürürken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçiş güzergahında olduğu için
yolların kapatıldığını ve hastaneye yetiştiremediği için annesinin hayatını kaybettiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Gül ise bu iddiayı
kabul etmeyerek o saatlerde ofisinde olduğunu söyledi.
ESENLER'de sokakta yürüyen bir kişinin elinde plastik boru tipi bomba patladı, Bomba taşıyan kişi ile yanından geçmekte olan
çocuk yaralandı.
Ankara'daki trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandumla ilgili, 'Halkın kararına
saygılıyız ama. Hayır diyenler daha eğitimli' açıklamasına "Kılaçdaroğlu'nun manken Aysun Kayacı'dan ne farkı var. Biri manken,
biri siyasi parti genel başkanı" yanıtı verdi. Derleyenin notu: Seviye beli!
DEMOKRATİK Toplum Kongresi (DTK) Başkanı Ahmet Türk'ün ailesi ile Temelli ailesi arasında 26 yıldır süren kan davasına son
verilmesi için 2 hafta önce Temelli ailesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen barış yemeğinin ikincisi, bu kez Ahmet Türk'ün Kasrı
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Kanco adlı tarihi konağında verildi. 140 yıllık kasrın bulunduğu köydeki barış yemeğine yaklaşık 15 bin kişi katılırken, davetliler
için bin küçük baş hayvan kesilerek, elde edilen et ile yemek hazırlandı. Kasrı Kanco'ya sabahın erken saatlerinde araçları ile
gelen davetliler uzun kuyruklar oluşturdu, kurulan 34 çadır yetmeyince binanın önünde uzun yer sofraları açılarak konuklar
burada ağırlandı.
Macaristan'da bir alüminyum fabrikasının kimyasal madde rezervuarını tutan setin çökmesiyle başlayan “kızıl felaket” Tuna
nehrine karıştı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ikinci büyük tehlikenin kapıda olduğunu açıkladı.
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NTV Eşref Bitlis ile Ahmet Türk'ü bir araya getiren programın kayıtlarını yayınladı. Ölümüyle ilgili 'faili meçhul cinayet' iddiası
gündeme gelen eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis ve dönemin HEP milletvekili Ahmet Türk'ü buluşturan programı Nazlı
Ilıcak modere ediyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, bu yıl son bin yılın en soğuk kışının yaşanacağına ilişkin iddialarla ilgili,
“Bu yıl kış ayları için beklediğimiz sıcaklıklar normalin 0,5-1 derece altında olacak. Bu nedenle 'buzul oluşacak, bin yılın
soğukları yaşanacak' iddialarına katılmıyoruz” dedi. Ayrıca Çağlar, geçtiğimiz hafta 10 dereceye varan düşülerin sona ereceğini
ve bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 6-8 derece artacağını söyledi. Diğer önemli haber ise Yaz saati uygulaması. Uygulama
31 Ekim'de sona erecek. Saatler 31 Ekim'de 1 saat geri alınacak. Enerji tasarrufu yapılması hedeflenirken mesai saatleri de
değişecek.
Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin yeni eğitim sezonu açılış törenine 9.'ncu cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.Törende işadamı İnan Kıraç'a eğitime yaptığı katkılarından dolayı Rektör Prof.
Dr. Metin Lütfi Baydar tarafından fahri doktora ünvanı verildi. Törende söz alan İnan Kıraç konuşmasının bir bölümünde eşinden
bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Eşi Suna Kıraç teşekkür eden İnan Kıraç “O beni şekillendirmiş, bugünlere gelmemde,
başarımda hep destek olmuş, güç vermiştir. Huzurlarımızda kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, kendisi ile birlikte Suna Türkoğlu, Musa Tekin, Orhan Cem Erbük, Fatma Anıl Genç, Hatice
Ceyda Keyman ve Ayşe Albayrak Doğan'ın istifa ettiğini açıkladı. İstifa haberinden kısa bir süre sonra Adalet Bakanlığı'ndan çok
sert bir cevap geldi. Açıklamada bu istifaların HSYK seçimlerini etkilemek için gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri istifa kararı aldı. Başkan vekili Kadir Özbek ve diğer kurul üyeleri saat bir basın toplantısı
düzenleyerek istifa gerekçelerini açıkladı. İstifa kararları hukuk çevrelerinde değişik yorumlara neden oldu. Bazı kesimler
istifaları ''hükümete yönelik net bir mesaj'' olarak görüyor, bazı kesimler ise ''yalancı kahramanlık'' olarak nitelendiriyor. HYSK
üyelerinin istifa gerekçe ise yürütmenin yargıya müdahale ettiği iddiası ve HSYK'nın yapısını değiştiren düzenlemeye karşı
olmalarına rağmen düzenlemenin referandumla kabul edilmiş olması... Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda (HSYK) Başkan
Vekili Kadir Özbek ve 2'si yedek 6 üye istifa etti. Başkan Vekili Kadir Özbek, 17 Ağustos'tan bu yana kurulun çalıştırılmadığını
iddia etti.
Öcalan İmralı'dan hükümete mektup yazdı İmralı Adası'nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bölücübaşı Abdullah Öcalan ile
cezaevi arkadaşları PKK'lı Cumali Karsu, Bayram Kaymaz ve Şehmuz Polat'ın yakınları bu sabah gittikleri İmralı'dan döndü.
Yaklaşık bir saat ağabeyi Abdullah Öcalan ile kapalı görüş yapan Mehmet Öcalan, dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Newsweek dergisinin önde gelen yazarlarından Owen Matthews derginin son sayısında Türkiye'nin PKK'yla mücadelesini
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değerlendirdi. Yazıda, 'PKK yenilgiyi kabullendi' diyen Matthews, barışa dair iyimser yorumlar yaptı. İşte Matthews'un makalesi:
Dünyanın en kanlı ve en uzun süreli iç çatışmalarından birinde sona yaklaşıldı. 36 yıl süren savaştan ve 40 binden fazla canın
kaybından sonra PKK silahlı mücadeleyi bırakmaya hazırlanıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin 1999’dan bu yana
hapiste olan PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmeler yaptığı yönünde bir imada bulundu. Kısa bir süre önce böyle bir görüşme
siyasi intihar anlamına gelirdi. Ancak Erdoğan geçtiğimiz ay yapılan referandumda partisinin elde ettiği zaferin verdiği
cesaretten faydalanıyor. Referandumla kabul edilen yeni anayasa sayesinde PKK’yla herhangi bir görüşme yapılması fikrine
karşı çıkan ordunun geri planda kalmasıyla, Erdoğan’ın örgütten geriye kalan öğelerle yapılacak bir pazarlık konusunda eli
rahatladı. Daha da önemlisi, PKK’lılar artık yıllardır sürdürdükleri Türkiye’den ayrılma savaşını, hem siyaseten hem de askeri
olarak kaybettiklerinin farkında. PKK’nın Kuzey Irak’taki sığınakları 2007 yılından bu yana düzenlenen bir dizi hava ve komando
operasyonuyla yerle bir edildi. Örgüt Türkiye içindeki etkisini de kaybetti. PKK'ya muhalif açıklamalar yapılmasına yıllar boyunca
bir tabu gözüyle bakılırdı. Ancak geçtiğimiz aylarda Diyarbakır Belediye Başkanı’nın PKK’yı bir fabrikaya düzenlediği baskın
dolayısıyla eleştirmesiyle bu tabu da yıkıldı. Dahası PKK tarafından öldürüldüğü apaçık ortada olan iki imamın cenazesine
binlerce kişi katıldı. Teröristlerin, geçmişte öğretmenlere ve köylerin ileri gelenlerine suikastlar düzenleyerek ve bölgede
yaşayanların çocuklarını zorla örgüte dahil ederek halkı kontrol altında tuttuğu bölgede, bu bir ilk oldu. Herhangi bir şekilde,
anlaşma sağlanabilmesi adına PKK’lılar için af ilan edilmesi gerekiyor. Ancak bu durum hem milliyetçileri hem de ordunun önde
gelen birçok ismini öfkelendiriyor. Ancak Erdoğan’a bu konuda beklenmedik isimlerden destek geldi. Geçmişte şahin görüşleriyle
tanınan Cevat Öneş, herhangi bir anlaşmanın “teröristler için af çıkarılmasını içerebileceğimi ve içermesi gerektiğini” söyledi.
Erdoğan için asıl sorun yerel özerklik talepleri konusunda ne kadar ileri gidileceğinin belirlenmesinde. Ancak bunun artık
Kürtlerin birçoğunun hayali olmadığı söylenebilir. Kürtler bugün dillerini ve geleneklerini canlı tutarken, Türkiye’nin son
dönemde artmakta olan refahından faydalanmak istiyor. Bazı Türkler hala Kürtlere böyle benzersiz özgürlükler verilmesinin
ulusal birliğe bir tehdit olacağına inanıyor. Ancak diğerleri için Türkiye’deki etnik çeşitlilik, onyıllardır akan kanı durdurmak için
ödenmesi gereken küçük bir bedelden başka bir şey değil.
2010 Nobel Ekonomi Ödülü, aynı konuda çalışan üç ayrı isme verildi. Ödül, ABD'li Peter Diamond ve Dale Mortensen, Kıbrıs asıllı
İngiliz ekonomist Christopher Pissarides arasında paylaştırıldı.
İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklanan Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir tahliye oldu.
İzmir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul'daki güzergah geçişi sırasında, yol kapatıldığı için hastaneye yetiştiremediği annesinin
öldüğünü iddia eden kişinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Vatan Gazetesi'nde Mustafa Mutlu'nun köşe yazısında yer verilen ve
Ahmet Ertaç isimli kişiye ait olduğu belirtilen mektupta anlatılan olaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı makamlarınca inceleme yapıldı.
Hatay'ın Belen İlçesi'nde freni patlayan öğrenci servis midibüsünün devrilmesi sonucu 19 öğrenci yaralandı.
CHP'nin “Seviye Belirleme Sınavı (SBS) konusunda görevini kötüye kullandığı ve yetkisini suistimal ettiği” gerekçesiyle eski Milli
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında verdiği Meclis Soruşturma Önergesi kabul edilmedi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in
başkanlık ettiği oturumda, önergenin oylaması gizli yapıldı.Oylamaya, 326 milletvekili katıldı. 30 kabul, 285 red oyu
kullanılırken, 9 oy çekimser, 2 oy da geçersiz çıktı.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yaşlanan nüfus ve finansal krizle mücadelenin maliyeti
nedeniyle dünyanın önde gelen bazı ekonomilerinde kamu borçlarının 'patlama yolunda' olduğunu belirtti. Dünya Bankası ve
IMF'nin Ekim ayı ''Dünya Ekonomik Görünümü 2010'' raporuna göre, 2010 yılı ilk çeyrek itibariyle ABD'nin 13 trilyon 917 milyar
dolar toplam dış borcu (devlet ve özel sektör dış borç toplamı) bulunuyor. ABD'yi 9 trilyon 123 milyar dolarla İngiltere, 5 trilyon
123 milyar dolarla Fransa ve 4 trilyon 969 milyar dolarla Almanya izliyor. Her ne kadar ABD, toplam dış borç miktarında ilk
sırayı alsa da toplam dış borcun GSYH'ya oranına bakıldığında ABD'nin durumu İrlanda, İngiltere, Hollanda, Hong Kong, Belçika,
Portekiz, İsviçre, Avusturya, İsveç, Fransa, Danimarka, Yunanistan, İspanya, Macaristan, Finlandiya, Almanya, Norveç ve
İtalya'dan daha iyi durumda. Gelişmiş ülkeler içinde toplam dış borcun GSYH'ye oranı bakımından en kötü durumda olan
İrlanda'yı ise İngiltere, Hollanda, Hong Kong, Belçika, Portekiz, İsviçre, Avusturya ve Fransa izliyor.
Türkiye ise toplam dış borcun GSYH'ye oranına bakıldığında, değerlendirmeye alınan 32 ülke arasında yüzde 36,4 ile 25'inci
sırada yer alıyor.
Türkiye genelinde bu hafta her gün yağış görülecek. İstanbul'da yarın gece ve perşembe yağış şiddetini arttıracak.
Başbakan Erdoğan, 2011 yılı SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaş zamlarını açıkladı. Yeni zam oranlarına göre en düşük emekli
maaşına yüzde 21.7 oranında artış yapılacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır
ötesi harekat düzenlemesi için Hükümete verilen yetkinin 17 Ekimden itibaren 1 yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık
Tezkeresi kabul edildi.
Şili'de 33 madenci yerin 622 metre altında tam 69 gün sabırla kurtarılmayı bekledi. Bugün Türkiye saatiyle 06.10'da ilk madenci
kurtarıldı. Şu ana kadar gün ışığına çıkarılan madenci sayısı 22 oldu.
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TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi'nin kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle PKK'le teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ile
1 er şehit olurken, 1 er de yaralandı. Çatışmada 1 terörist de öldürüldü.
MALATYA'dan geçen NATO boru hattında, iş makinesinin çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da
yaralanan olmazken, 1 tona yakın uçak benzini çevreye yayıldı.
Sel felaketinin ardından Pakistan'a ulaşan ilk ekip olan Kızılay, çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan Erdoğan'ın Pakistan
ziyaretinde sel felaketinden en çok etkilen bölgelerden bir olan Mutan şehrine bağlı Muzaffergah kasabasını ziyaret etti. Erdoğan
burada Hürriyet Gazetesi ve Kızılay işbirliğiyle yapılan 1600 Mevlana Evinin teslimini yaptı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı notları sonrasında parasal gevşemeye yönelik adımların ağırlık kazanması, dolar
tarafındaki satışın sürmesine neden oluyor. Euro/dolar paritesi kritik 1.40 seviyesine yaklaşırken, içerde ise dolar/TL 1.41'in
altına geriledi.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, oda başkanlarıyla yaptıkları Yüksek İstişare Kurulu toplantısı
sonucunda, ekmeğe azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla zam kararı aldıklarını açıkladı.
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Almanya'da Jetpa ve Kombassan'a karşı dava açan 2 mağdur davalarını kazandı. Frankfurt Eyalet Mahkemesi ve Köln Eyalet
Mahkemesi, söz konusu kişilere ana paralarının yasal faizi ile birlikte iade edilmesi yönünde karar aldı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Barolar Birliği'nden TBMM'ye gönderilen üç aday içinde bulunan Celal Mümtaz Akıncı, oy
çokluğuyla ikinci turda Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Mecidiyeköy metrobüs durağı gişelerinde unutulan bir poşet iş çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşların çilesi oldu.
14
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Cumhurbaşkanı Gül'ün Köşk'te vereceği 29 Ekim resepsiyonuna CHP katılmayacağını açıkladı. Katılmama gerekçelerini açıklayan
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin bir de itirazı vardı. İnce, davetiyeyi gazetecilere gösterdi ve 'Türkiye Cumhurbaşkanı'
ibaresi için ''Umarım matbaa hatasıdır'' dedi İnce'ye Köşk'ten belgeli yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan
açıklamada daha önceki cumhurbaşkanları Sezer ve Demirel döneminde de aynı ifadelerin kullanıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu için gönderdiği davetiyelerde yer alan “Türkiye
Cumhurbaşkanı” ifadesinin, önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel dönemlerindeki davetiyelerde
de kullanıldığı bildirildi. İnce, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 29 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde vereceği resepsiyona
katılmayacaklarını söyledi. Resepsiyon davetiyesinde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül” ifadesinin kullanıldığını belirten
İnce, “Umarım bu, bir matbaa hatasıdır” dedi ve davetiyeyi gazetecilere gösterdi. CHP'li İnce, “(Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı) olması gerekiyor. Buradan derin yorumlar yapmıyoruz; yanlış olmasın. Cumhuriyet yoksa, Cumhurbaşkanı da
yoktur” dedi. İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitede türban konusunda sessiz kaldık. Böylece AKP'nin gerçek maskesini
gösterdik. AKP'nin derdi, üniversitede türbanla sınırlı değil. AKP'nin derdi, topluma tepeden tırnağa türban giydirmek. Yıllarca
üniversitelerde mağdur edebiyatı yaptılar, şimdi ellerinden bir koz gidiyor, bunu gördüler. AKP'nin derdi üniversitedeki kızların
türban takması değil. AKP'nin derdi; ilköğretimde de ortaöğretimde de türban taktırmak, kamu çalışanlarına da türban
taktırmak. Ancak biz gerçek yüzlerini göstermiş olduk.”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleriyle Ortaköy'deki Radisson Otel'de bir
araya geldi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen ayki yarım puanlık indirimin ardından bu ay da yarım puan teknik faiz indirimi
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gerçekleştirdi. Gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 6,25'ten yüzde 5,75'e indirildi, borç vermede faiz oranını yüzde 8,75'te
sabit tutuldu. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise yüzde 7 düzeyinde sabit tutuldu.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, akademik yıl açılışı için geldiği Harran Üniversitesinin (HRÜ)
Osmanbey Yerleşkesindeki mühendislik fakültesinin yeni binasının açılış törenine katıldı. HRÜ Rektörü Prof Dr. İbrahim Halil
Mutlu, Prof. Dr. Özcan'a “mırra” (acı kahve) takımı, bakırdan yapılmış hediyelik ibrik ve üzerinde kendi resminin olduğu bir tablo
hediye etti.
Bursa'da bir can alan, İstanbul'da sel uyarısına neden olan ve yurdun bir çok yerinde hayatı felç eden şiddetli yağışlarla ilgili
Meteoroloji Genel Müdürü Mehmet Çağlar konuştu. Çağlar, bu tür yağışların yüzyılda bir geleceğini söyledi. İstanbul trafiği ise
bugün oldukça açık. Geçtiğimiz günlerde kilit bir çok yolda araçlar normal hızlarında seyrediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) ve İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş (İGDAŞ) hisselerinin
blok satış yöntemiyle özelleştirilmesini oy çokluğuyla kabul etti.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Brüksel'de ABD'li meslektaşları Hillary Clinton ve Robert
Gates'le görüştü. Görüşmede Türkiye'ye kurulması planlanan NATO füze kalkanı sistemi konusu da ele alındı. ABD Savunma
Bakanı Gates zirvenin ardından, "Türkiye'ye baskı yapmıyoruz. Diyalog içindeyiz" dedi.
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Zeytinburnu'nda bir aracın üzerine bırakılan poşetin içerisindeki oyuncak saat şeklindeki bomba, 14 yaşındaki lise öğrencisi
Eyüp Yusuf Andıç'ın elinde patladı. Patlama sonrası Andıç'ın sol elinindeki iki parmağı koptu.
Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'i arayarak; İnönü Stadı'nın yıkımı için
gerekli meclis kararının çıktığını müjdeledi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa taslağını
pazartesi Milli Eğitim Bakanlığına sunacaklarını bildirdi.
“Kafes Eylem Planı” ve “Amirallere Suikast” davalarının birleştirildiği, Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmata
ilişkin davada, teğmen olan tutuklu sanıklar Alperen Erdoğan, Burak Düzalan, Yakut Aksoy ve Tarık Ayabakan tahliye edildi.
İZMİR'in de aralarında bulunduğu 6 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, Rus hackerlardan yabancı müşterilerin bilgilerini alıp
kopyaladıkları kredi kartlarıyla harcama yapan S.Ö.'nün lideri olduğu şebeke, polisin operasyonuyla çökertildi. Zanlılar arasında
yer alan üç hackerin ayrıca, kumu kurum ve kuruluşlarının bilgisayar sistemine girmek için virüs programları hazırladıkları,
uzaktan eğitim yapan üniversitenin internet sitesini ise hackleyerek sınavların yapılmamasını sağladıkları ortaya çıktı.
Aksu Çayı´nın denize döküldüğü yerde, Mardan Palace´nin yanındaki balıkçı lokantalarının sahipleri yıkım için bölgeye gelen
ekiplere tepki gösterdi. Yıkım yerine Aksu Jandarma Komando Taburu´ndan yaklaşık 200 asker geldi. Askerlerin uygun adım ve
marş söyleyerek yıkım bölgesine gelmesine vatandaş tepki gösterdi. 3 kız kardeşiyle birlikte balık lokantası işleten Seher Çay,
ateşe verdiği işyerinde alevlerin arasına girdi. Herkesin gözü önünde alevlerin arasına dalan kıza müdahale etmeye çalışan ismi
öğrenilemeyen jandarma komutanı üsteğmen, kızın arkasından gitmek istedi ancak yoğun duman ve alevler nedeniyle döndü.
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İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, genç kızın arka kapıdan kendilerine ait tekneye bindiği ortaya çıktı.(
Washington merkezli düşünce kuruluşu Dünya Adalet Projesi (World Justice Project) 2010 yılı “Hukukun Üstünlüğü Endeksi”ni
açıkladı. Listenin en tepesinde İsveç ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri, en altında ise Kenya, Pakistan gibi ülkeler yer alıyor.
Raporun Türkiye’yle ilgili bulguları da pek iç açıcı değil. Hukukun Üstünlüğü Endeksi 35 ülkeden 41 bin kişiyle yapılan mülakatlar
ve 900 uzmanın görüşleri doğrultusunda üç yılda hazırlandı. Türkiye’yle ilgili olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de veri
toplandı. Endekste Türkiye, “Doğu Avrupa ve Orta Asya” bölgesinde ve üst-orta gelir düzeyi grubunda yer aldı. Raporun özet
kısmında Türkiye’nin bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla yargı sisteminin etkinliği açısından ortalamanın üzerinde bir performans
sergilediği ancak başta düşünce, ifade ve din özgürlüğü olmak üzere temel haklar alanında çaba gösterilmesi gerektiğinin altı
çizildi. Karşılaştırmalı tablolara bakıldığında Türkiye’nin durumunun pek parlak olmadığı görülüyor. Özellikle üç önemli başlıkta
Türkiye 35 ülke arasında son beşte yer alıyor. Bu faktörlerin ilki, “hükümetin yetkilerinin kısıtlanması”. Raporda Türkiye’nin bu
alanda araştırmanın yapıldığı 35 ülke arasında 31’inci sırada olduğu belirtiliyor. Türkiye yine bu alanda bölgesindeki beş ülkenin
sonuncusu, aynı gelir grubunda bulunduğu yedi ülkenin ise altıncısı. Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı diğer iki kategori ise
“yasaların anlaşılırlığı” ve “temel haklar”. İlk kategoride Türkiye 35 ülke arasında 32’nci, ikinci kategoride ise 33’üncü sırada.
Aynı şekilde gelir grubu ve bölgesel karşılaştırmalara bakıldığında da Türkiye’nin emsalleri arasında son sırada olduğu dikkat
çekiyor. Bunun dışında “yolsuzluktan arınmış devlet kurumları” (16/35), “sivil yargıya erişim” (14/35) ve “cezai adaletin
etkinliği” (14/35) gibi alanlarda Türkiye ortalamanın üzerinde seyrediyor. Türkiye’nin bölgesinde lider ülke Avrupa Birliği üyesi
Polonya oldu. Bir diğer AB üyesi Bulgaristan ve aday ülke Hırvatistan da grup geneline göre başarılı performans sergileyen
ülkeler oldu. Endeksin zirvesinde İsveç ve Hollanda gibi gelişmiş ülkeler yer alıyor. Kenya, Pakistan, Liberya gibi fakir ülkeler ise
hukukun üstünlüğü kriterleri bağlamında da son sıralarda. Öte yandan endeks dünya devleriyle ilgili şaşırtıcı detaylara da işaret
ediyor. Örneğin ABD’de vatandaşların hukuka erişimi “Üçüncü Dünya Ülkeleri” seviyesinde. Bu alanda 20’nci sırada olan ABD
sadece gelişmiş ülkelerin değil, Dominik Cumhuriyeti gibi çok daha küçük ülkelerin gerisinde kaldı. Endekste değerlendirmeye

ABD, Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bolivya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya,
Hırvatistan, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Fransa, Gana, Hindistan, Endonezya, Japonya, Ürdün, Kenya, Liberya,
alınan 35 ülke şöyle sıralanıyor:

Meksika, Fas, Hollanda, Nijerya, Pakistan, Peru, Filipinler, Polonya, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç,
Tayland, Türkiye.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tek tip askerlikle ilgili bu kez gün verdi ve ‘Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'den
Perşembe günü brifing alacağım' dedi.
"Devrimci Karargah Örgütü" soruşturması kapsamında “Terör örgütüne yardım ve yataklık" suçundan tutuklanan Emniyet
Müdürü Hanefi Avcı'nın Eskişehir'deki ofisinde ele geçirildiği öne sürülen ses kayıtlarıyla ilgili Eski Genelkurmay 2. Başkanı
Emekli Orgeneral Çevik Bir ifade verdi. Bir'in adliyeden çıkışı sırasında izdiham yaşandı. Gazeteciler Bir'in bir açıklama alabilmek
için birbirini ezdi.
Eski emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan'ın tutuklandığı soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet
Berk, tutuklanan Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Berk, “şeref ve saygınlığı
rencide edildiği" gerekçesiyle kitabın piyasadan toplatılmasını da istedi.
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CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu görüşmesinin,
Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği döneminde konuşulan, ancak programlanamayan bir buluşma olduğu bildirildi.
Türkiye Katolik Piskoposlar Kurulu Başkanı ve İzmir Başpiskoposu Ruggero Franceschini, Vatikan'da Ortadoğu konulu sinod
toplantısında yaptığı konuşmada, Anadolu'daki Hristiyanların "aşırı milliyetçiler ile dindar fanatiklerin işbirliği halinde
hazırladıkları karanlık tuzaklar"ın kurbanı olduklarını iddia etti.
16
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Alman hükümeti, kalifiye iş gücü açığını kapatmak için yasal hazırlıklarını hızlandırdı. AB üyesi olmayan ülkelerden gelen
göçmenlerin diplomalarının tanıması için öngörülen yasa tasarısı şekillendirilmeye çalışılıyor. Yeni yasayla Türkiye ve İran gibi
ülkelerden alınmış üniversite diplomaları da Almanya'da geçerli olacak
Başkent Ankara'da, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Başkentte anayollar felç oldu, çok sayıda araç,
köprü altlarında ve yollarda mahsur kaldı.
SİVAS'ın Divriği İlçesi'nden Erzincan'a giden yük treninin 16 vagonu, raydan çıktı. Kazada can kaybı olmazken, Sivas- Erzincan
demiryolu ulaşıma kapandı.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni Anayasa'nın yapılması için “Demokratik Anayasa Platformu” önerdiklerini söyledi.
"CUMHURA AİT OLAN HİÇBİR YER CUMHURA YASAKLANAMAZ.." AK Parti 16. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara Kızılcahamam Asya Termal Tatil Köyü'nde yapıldı. Başbakan Erdoğan burada
yaptığı konuşmada, "Bizim cumhuriyetimiz farklılık arz eder. Halkı bütün renkleriyle, farklılıklarıyla kucaklayan bir zihniyettir.
Belli bir zümrenin değil, herkesin cumhuriyetidir. Dolayısıyla cumhura ait olan hiçbir yer, cumhura yasaklanamaz" dedi..
ŞANLIURFA'da sabaha karşı şüphe üzerine polisin ‘dur' ihtarında bulunduğu otomobildekiler ateş açarak kaçınca kovalamaca
başladı.50 kilometre süren takip saldırganların kıskıvrak ele geçirilmesiyle son buldu.
YUNANİSTAN'ın Orestiada erkek voleybol takımı, düzenledikleri sınır komşuları turnuvası için Türkiye'den Keşan Gençlik ve Spor
Kulübü'nü davet etti. Pasaportu ve vizesi olmayan oyuncuları sınırdan geçireceğini söyleyen Yunanistan, 11 oyuncu ve 5
yöneticiyi Kipi Sınır Kapısı'ndan saatlerce bekledikten sonra ‘geçişlerinize izin yok' denerek geri gönderdi.
Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, Danimarka polisinin Roj TV'yle ilgili soruşturmasına hazır
olduklarını ve Kandil'in kapılarının kendilerine açık olduğunu belirtti. Karayılan, “Buraya gelsinler. Diledikleri gibi soruşturma
yapsınlar. Biz kendilerine her türlü imkanı sunarız” dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Alman Milli Takımı'nda oynayan Türk kökenli Mesut Özil konusundaki tartışmalara sağduyusuyla
belki de son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Gül, "Mesut bana hangi takımda oynaması gerektiğini sorsaydı, onu Alman
takımında oynaması için cesaretlendirirdim" dedi. Derleyenin notu: Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değilsin, Türk
olan her nevi şeyin ret edenlerin başısın!!!
Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 22
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Ekim'de Atina'da yapılacak bir konferansta bir araya getirmeye çalıştığı iddia edildi. İddiaya göre, Papandreu, bu zirveyle
Türkiye ve İsrail arasındaki buzları eritmeyi amaçlıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ABD'nin Avrupa'ya kurmayı planladığı füze savunma sistemi konusunda Türkiye
ile görüştüklerini söyledi.
17

Ekim

2010

Rusya'nın Sibirya bölgesinde kışın başlaması ve yoğun kar yağışıyla birlikte "Yeti" (Kocaayak) saldırısına karşı yetkililerden
resmi uyarı yapıldı. Sibirya'da yüzlerce insan insan ve hayvan karışı olan kocaayaklara rastladıklarını defalarca iddia etmişlerdi.
Kocaayak gördüğünü iddia eden Sibiryalı bir çiftçi olan Asat Chaschijew, "Kesinlikle bir insana benziyor ama tek farkı vücudunun
koyu bir yünlü kaplı olması" dedi.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Turgutreis Beldesi'nde alkollü sürücünün kullandığı otomobil motosikleti biçti. Boynu kırılan
motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Gurur Göç felç oldu.
BEYOĞLU Galatasaray Meydanı'nda yasa dışı dinlemelere ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen ÖDP'li grup ile Kasımpaşaspor
maçı için bekleyen bir grup Trabzonspor'lu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Arbedeye dönen gerginliği Çevik kuvvet polisi
büyümeden önledi ancak iki gazeteci hafif şekilde yaralandı.
Saadet Partisi olağanüstü kongresinde delegeler aday olmayı düşünmediğini söyleyen Necmettin Erbakan’ı genel başkanlığa
aday gösterdi. Parti tüzüğü ve programında yapılan değişikliklerin oylanmasının ardından genel başkanlık için tek bir liste
verildiğini belirten Hatipoğlu, genel başkanlık için Necmettin Erbakan'ın “Yeşil Liste”si ile birlikte aday gösterildiğini açıkladı.
Erbakan tek aday olarak girdiği seçimde 684 oyla genel başkan seçildi. Erbakan'ın adaylığı salonda büyük coşkuyla karşılanırken
Erbakan gözyaşlarına hakim olamadı.
AK Parti tarafından yaptırılan “12 Eylül Halk Oylaması Seçmen Davranışları ve etkileyen faktörler” konulu araştırmaya göre, halk
oylamasında 'Evet' oyu vermeyi en güçlü biçimde belirleyen şeyin AK Partililik kimliliği, aynı şekilde 'Hayır' oyunu en güçlü
şekilde etkileyen ise CHP'lilik olduğu bildirildi. AK Parti'nin İnternet Sitesi'nde de yayınlanan araştırmaya göre, MHP'lilik ile hayır
arasında da ilişki bulunduğu ancak CHP'liliğe kıyasla daha zayıf olduğu belirtiliyor. Parti Tercihlerinin Seçmen Davranışına Etkisi
başlıklı bölümde, 29 Mart tercihine göre AK Parti ve CHP seçmenlerinin 12 Eylül'deki davranışları birbirlerinin 'ayna görüntüsü'
verdiği vurgulanıyor. Buna göre, AK Parti'lilerin yüzde 84.7'si evet, yüzde 5.3'ü ise hayır oyu verirken, yüzde 6.1'i oy
kullanmıyor. CHP'lilerin yüzde 5.4'ü evet, yüzde 84.7'ü de hayır derken, yüzde 5.1'i oy kullanmamış. 29 Martta MHP'ye oy
veren seçmenlerin yüzde 22.7'si evet, 64'ü ise hayır oyu vermiş. En fazla Kuzeydoğu Anadolu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da
MHP seçmeni evet oyu kullanmış. Araştırmaya göre, Evet diyen 5 kişiden 4'ü bugün seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğini
belirtiyor. Halk oylaması nedeniyle CHP ve MHP'nin seçmenlerinden bir kısmı partilerinden kopmuş ve AK Parti'ye yönelmiş.
Siyasal Tartışmalar ve Kampanyaların Etkileri” konu başlığı altında etkiler şöyle sıralanıyor: “Evetçi blokun oluşmasında en
büyük katkı Hükümetin uluslararası alandaki başarıları ve vizyonundan gelmiştir. Bunu Ergenekon ve cuntalarla mücadeledeki
başarısı ile temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan politikaları takip etmektedir. Hükümetin ekonomi alanındaki
performansı ve anayasa değişiklik paketinin içeriği diğer etkili faktörlerdir. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi'nin olumlu etkisi
yukarıda sayılan faktörlere göre biraz düşüktür. Evet oyları içinde önemli miktarda 'Türk Milliyetçisi' kimliğine sahip seçmenlerin
bulunmasının bu durum üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. CHP ve MHP'nin kampanya üslupları seçmeni evete yönlendirmede
az da olsa etkili olmuştur. Yürütülen kampanyanın seçmeni evete yönlendirme üzerinde kısıtlı da olsa katkısı olmuştur. Alt
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değişkenler bazında değerlendirildiğinde, seçmenin uluslararası saygınlık, demokrasinin, yargı bağımsızlığının, kişi hak ve
özgürlüklerinin güvence altına alınması, bunlara yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi taleplerinin evet blokunu oluşturduğu
görülmektedir. Evetçi seçmen 'değerler' üzerinden siyasal tutumunu belirlemektedir.”
Evet oyunu etkileyen ana faktörler ise şöyle sıralanıyor: “ Hükümetin Uluslararası Alandaki Başarıları (yüzde 87,3). Ergenekon
ve Cuntalarla Mücadeledeki Başarı (yüzde 80,8). Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınması (yüzde 77,2). Ülke
Ekonomisinin Gelişmesi ve Vatandaşın Refahının Artması (yüzde 74,4). Anayasa Değişiklik Paketinin Demokrasi, Temel Hak ve
Özgürlükleri Geliştirmesi (yüzde 72). Milli Birlik ve Kardeşlik Projesinin Hayata Geçirilmesi (yüzde 2,4). Eveti etkileyen Düşük
Etkili Ana Faktörler olarak “CHP/MHP;nin Yürüttüğü Kampanyanın Performansı (yüzde -18,6). Seçmenlerin AK Parti Kampanya
Faaliyetlerine İlgisi ve Katılım Düzeyi (yüzde 9,3).”
Siyasal Davranışı Etkileyen Alt Etkenler; Evet” alt başlığında ise nedenler şöyle sıralanıyor:
“Hükümet genel olarak değerlendirildiğinde dış politikada başarılıdır (yüzde 73,3). Hükümet döneminde Türkiye'nin uluslararası
alandaki itibarı ve gücü artmıştır (yüzde 71,4). İsrail ile ilişkilerin gerginleşmesi konusunda Hükümeti haklı buluyorum (yüzde
66,6). Hükümetin çetelerle ve darbecilerle mücadelesini destekliyorum (yüzde 65). Hükümet genel olarak ekonomi yönetiminde
başarılıdır (yüzde 64,5). Bundan sonra darbelerin olmaması için darbecilerin ve darbe amacıyla cunta oluşturanların mutlaka
cezalandırılmasından yanayım (yüzde 62,8).Hükümetin herkesin yaşam tercihlerini güvence altına almak için gerekenleri
yapmaktadır (yüzde 62,6).Bu değişikliklerle yargının daha demokratik bir yapıya kavuşması sağlanmıştır (yüzde 61,1).”
Siyasal tartışmalar ve kampanyaların etkileri 2” başlıklı bölümde ise hayır oyu verilmesindeki nedenler şöyle sıralanıyor:
“Hayır oyu verenleri en çok etkileyen faktörler değerlendirildiğinde muhalefet partileri ve muhalif medya kuruluşları tarafından
üretilen komplo teorileri karşımıza çıkmaktadır. Türkiye'nin Batının Güdümüne Girdiği / Dış Politika Ekseninin Doğu Ülkelerine
Kaydığı, Hükümetin Muhalefeti ve Vatanseverleri Baskıyla Sindirdiği ve Anayasa Paketinin 'AKP Sivil Diktatörlüğü'ne Zemin
Hazırladığı Algıları, hayır oylarını en çok etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca, Hükümetin İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede
Başarısız Olduğu Algısı da hayır oyu verilmesinde önemli bir role sahiptir. Hayır oyu veren seçmenler, CHP ve MHP tarafından
yürütülen hayır kampanyasından önce kararlarını vermişler ve bu partilerin kampanyalarını takip etmemişlerdir. Ancak buna
rağmen medyanın ürettiği rüzgarın etkisiyle CHP/MHP'nin yürüttükleri kampanyaların kendi kararları üzerinde etkili olduklarını
düşünmektedirler. Alt değişkenler bazında değerlendirildiğinde komplo teorilerinin etkisi gözlenmekle birlikte, hayır oyu veren
seçmenlerin evetçilere kıyasla daha fazla rasyonel tercih eğiliminde olduğu görülmektedir. Ekonomik güdüler hayır oyu üzerinde
etkili olmuştur.” “Siyasal Davranışı Etkileyen Ana Faktörler: Hayır” konu başlığında, “Türkiye'nin Batının Güdümüne Girdiği/Dış
Politika Ekseninin Doğu Ülkelerine Kaydığı Algısı (yüzde 82,9). Hükümetin İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede Başarısız Olduğu
Algısı (yüzde 76,3). Hükümetin Muhalefeti ve Vatanseverleri Baskıyla Sindirdiği Algısı (yüzde 73,1). Anayasa Paketinin 'AKP
Sivil Diktatörlüğü'ne Zemin Hazırladığı Algısı (yüzde 70,4). Laik Yaşam Tarzına Yönelik Tehdit ve Baskıların Arttığı Algısı (yüzde
66). 'Kürt Açılımı' ile PKK;ya Taviz Verildiği ve Ülkenin Bölünmenin Eşiğine Getirildiği Algısı (yüzde 62,5).”
Hayır Oyunun Yoğun Olduğu Bölgelerle İlgili Analizler bölümünde ise şu tespitler yer alıyor:
“Akdeniz Bölgesinde ekonomik sorunların yanı sıra Hükümetin dış politikası, çetelerle mücadele ve demokratik açılım hayır
oyunu en çok etkileyen nedenlerdir. Anayasa değişiklik paketinin yanı sıra, yaşam tarzı ile ilgili kaygıların Akdeniz'de hayırcı
seçmen üzerindeki etkisi sınırlıdır. Ege Bölgesi ekonomik sorunların yanı sıra, muhalefet cephesinin ürettiği komplo teorilerinden
en çok etkilenen bölgedir. Test edilen tartışmalı konuların tamamı hayır oyu üzerinde etkilidir. Batı Marmara Bölgesi'ndeki hayır
oyu veren seçmenler üzerinde ekonomik sorunların yanı sıra, anayasa paketinin ve yaşam tarzına yönelik sözde endişelerin
etkisi kısıtlıdır. Ülkenin Batı'nın güdümüne girdiği, muhalefetin üzerinde baskı kurulduğu ve açılım politikasının ülkeyi
bölünmenin eşiğine getirdiği yönündeki endişeler hayır oyları üzerinde en etkili olan faktörlerdir.”
“En etkili ana faktörler” başlığında ise “Türkiye'nin Batının Güdümüne Girdiği/Dış Politika Ekseninin Doğu Ülkelerine Kaydığı
Algısı (yüzde 78). Hükümetin İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede Başarısız Olduğu Algısı (yüzde 76,6). Hükümetin Muhalefeti ve
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Vatanseverleri Baskıyla Sindirdiği Algısı (yüzde 69,4). 'Kürt Açılımı' ile PKK'ya Taviz Verildiği ve Ülkenin Bölünmenin Eşiğine
Getirildiği Algısı (yüzde 61,5).”
“2. Derece Etkili Ana Faktörler” başlığında “Anayasa Paketinin 'AKP' Sivil Diktatörlüğüne Zemin Hazırladığı Algısı (yüzde 59).
Laik Yaşam Tarzına Yönelik Tehdit ve Baskıların Arttığı Algısı (yüzde 46,9)” tespitleri yer alıyor.
“En Etkili Ana Faktörler” başlığında, “Türkiye'nin Batının Güdümüne Girdiği/Dış Politika Ekseninin Doğu Ülkelerine Kaydığı Algısı
(yüzde 86,9). Hükümetin İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede Başarısız Olduğu Algısı (yüzde 76,5). Hükümetin Muhalefeti ve
Vatanseverleri Baskıyla Sindirdiği Algısı (yüzde 75,8). Laik Yaşam Tarzına Yönelik Tehdit ve Baskıların Arttığı Algısı (yüzde
74,1). Anayasa Paketinin 'AKP' Sivil Diktatörlüğüne Zemin Hazırladığı Algısı (yüzde 70,8).'Kürt Açılımı' ile PKK'ya Taviz Verildiği
ve Ülkenin Bölünmenin Eşiğine Getirildiği Algısı (yüzde 63,2).”,
“2. Derece Etkili Ana Faktörler” de ise CHP ve MHP'nin Yürüttüğü Kampanyanın Performansı yüzde 45,2 etkili olduğu
kaydediliyor.
“En Etkili Ana Faktörleri” başlığında, “Türkiye'nin Batının Güdümüne Girdiği/Dış Politika Ekseninin Doğu Ülkelerine Kaydığı Algısı
(yüzde 82,7). Hükümetin Muhalefeti ve Vatanseverleri Baskıyla Sindirdiği Algısı (yüzde 69,1). 'Kürt Açılımı' ile PKK;ya Taviz
Verildiği ve Ülkenin Bölünmenin Eşiğine Getirildiği Algısı (yüzde 64,1)”,
“2. Derece Etkili Ana Faktörler” başlığında ise “Anayasa Paketinin 'AKP' Sivil Diktatörlüğüne Zemin Hazırladığı Algısı (yüzde
53,7). Hükümetin İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede Başarısız Olduğu Algısı (yüzde 48,8). Laik Yaşam Tarzına Yönelik Tehdit ve
Baskıların Arttığı Algısı (yüzde 46,6).
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yeni deprem önlemlerini açıkladı. DEPREME dayanıklı binalar konusunda
yeni bir çalışma yaptıklarını vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, deprem riski taşıyan yerlerde
apartman veya mahalle sakinlerinin birleşmesi halinde fazla kat vereceklerini açıkladı. Topbaş, “Binayı da vatandaş kendi
yapsın. Yeter ki sağlıklı binalar yapılsın” dedi. Topbaş Vatan Gazetesi'nden Elif Ergu'nun soruları cevapladı. İşte sorular ve
Topbaş'ın verdiği cevaplar. İstanbul'da yaşayanların İstanbulla ilgili en büyük korkuları bu şehirde büyük bir depremin olması...
Depremden siz de bizler kadar korkuyor musunuz, deprem senaryolarınız var mı? Bu şehri depremden en az hasarla kurtarmak
için neler yapıyorsunuz? İstanbul 500, 250, 100 yıllık periyotlar halinde deprem yaşamış. Maalesef 1998'e kadar da İstanbul
ikinci derecede deprem bölgesi kabul edildiği için binalar ona göre yapılmış. 1999'dan sonra birinci derecede riskli olarak
gördük. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Zeytinburnu'nda bir kentsel dönüşüm projesi uygulandı... Biz iki yöntem üzerinde
çalışıyoruz. Biri İstanbul'un muhtelif yerlerinde büyükşehire ait arsalar veya edinebileceğimiz arsalarda konutlar yaptırmaya
başladık. Arsa diyorum, yeşil alan değil. KİPTAŞ ve Belediye konutları yapsın. Buralarda yapacağımız konutları o bölgede riskli
olan yapıların sahiplerine ilan edelim mahalle olarak gelen varsa buyursun gelsin, kendi oturdukları yerleri bize versinler
diyoruz. Bu işlemeye başladı ama yetmez... Diğer yöntem? Bunu ilk kez söylüyorum. İstanbul'da riskli alanlarda, Fikirtepe gibi
Bakırköy gibi yerlerde bazı noktalarda alt yapıyı rahatsız etmeyecek şekilde belli koşullar getirerek, arsalar birleşip yapı adaları
oluşturulduğunda fazlaca imar verelim diyoruz. Örneğin mevcut riskli 4 katlı apartman yıkılacak, 8-10 kat mı yapılacak?
Sonuçta fazladan dairesi olacak... Evet. Deprem riski taşıyan yerlerdeki gayrimenkul sahipleri bir araya gelip anlaşıp binalarını
yaptırsınlar. Buna yeni karar verdik. Fikirtepe birinci öncelikli. Orada bir plan da yaptık. Ama KİPTAŞ ve Belediye girmeyecek.
Her yere kat izni verilebilir mi? Var olan bir yönetmeliğimizde 4 bin metrekareyi toplayan bir imar adasında, parselde yüzde 25
daha fazla imar veriyoruz şu anda. Bundan sonra bundan da düşük metrekarelerde imar vereceğiz. Şu nokta var, imar vererek
sorunlar çözülmüyor. İmar artırmak, bir yere kat vermekle olmuyor. Yollar, okullar, yeşil alanlar, tesisat yenilemelerine ihtiyaç
olunuyor. Plan şartları olan yeşil alanlar, sağlık birimleri, okullar üretmeniz gerekiyor. ORTAK AKIL ÜRETEMİYORUZ. Bu nasıl
sağlanacak? Plan notları ve imardaki şartlarla bunu yapacağız. Yeter ki vatandaş bu çalışmalara inansın ve hızlı bir şekilde
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girsin. Bu çok zor değil mi? Apartman yönetimi kararlarında bile zorluk çekiliyor ülkemizde... Şu anda günümüzde farklı
ülkelerden inançlardan insanlar birlikte hareket ediyor. Bizde kardeşler aynı şirketi yönetemiyoruz. Ortak akıl üretmekte
zorlanıyoruz. Bu örneklere koşarak gelmeliler ama benim bir dairem var kaç dairem olacak diye gelmemeliler. Vatandaşı daha
güvenli yerlere kavuşturuyoruz, katma değer yaratıyoruz. Erken uyarı sistemleri konuşuluyor. 15 saniye önce depremi öğrenme
İstanbul'da neyi değiştirir? Cep telefonunuza sinyal geldi baktınız okudunuz kaç saniye geçti? Riskleri azaltmak en önemlisi.
Afetlerde de riskleri en aza indirmek lazım. Biz ilk geldiğimizde doğal gaz kutularında bir çalışma yaptık. Erken uyarı sistemini
başarsanız bile yurttaş olarak reflekslerini geliştirmediyseniz çok şey ifade etmez. Depreme hazırlık için neler yapılmalı? Her
ailenin bir deprem planı olmalı. Deprem olduğunda siz nasıl iletişim kuracaksınız? Ailece buluşma yeriniz neresi olacak? Farklı
deprem senaryolarına göre planlarınız olmalı. Çocuklarınız bunu bilmeli. İlk 2 saatte, ilk gün, ikinci gün mutlaka planlamalısınız.
İstanbul'un kaderini değiştirdik, İleride torunlarınızla konuşurken, İstanbul'un hangi sorununu çözdüm diye anlatmak istersiniz?
Siz beni hemen emekli ettiniz...(Gülüyor) Bir gün gelecek... Örneğin trafik büyük sorun... Kentlerdeki nüfus oranı dünyanın her
yerinde hızla artıyor. Ailelerin araç sayısı artıyor. Hiç peşinatsız 500 lira taksitle araba alınabiliniyor. Şimdi 2004 öncesine
baksak.... Sayın Sözen döneminde İstanbul'un nüfusu 7 milyondu ve tek- çift plaka konuşuluyordu. Benim o zaman çocuklarım
küçüktü, arabaları yoktu. Şimdi 3'ünün de arabası var eşlerinin de arabaları var. Bizim gibi çok aile var İstanbul'da... Artık
İstanbul'da trafik durmuyor, akıyor... İstanbul'un iki omurgası var. E5 ve TEM. Ne yaparsanız bu eksenlerde yapacaksınız.
Eskiden bazı noktalarda gelip duruyordunuz. Evinizle iş yeriniz arasında 50-60 kilometre varsa saatleriniz yolda geçebilir. Biz
toplu taşım araçlarına ağırlık veriyoruz. Metro hattını genişlettik, hızla büyüyor. Metrobüs'ü getirdik. Metro'nun da diğer
sistemlerle tamamlanması lazım. Bir yere gidip kalıyorsanız yine arabaya ihtiyaç duyuyorsanız kullanmazsınız Metro'yu. Biraz
önceki sorumu yanıtlamadınız... Bu şehir bana gurur veriyor. İkinci kez seçildiğim için de çok mutluyum. Biz bu şehrin kaderini
değiştirdik. Bu şehirde kongre alanları, sahil düzelmeleri çok şey yaptık. Çok çalışıyoruz. Kapkaranlık bir şehirdi İstanbul, şimdi
gece bakın ışıl ışıl. İstanbul dünyayla yarışıyor. İlk seçildiğimde manşetlerde değnekçiler vardı, sahilde yürüyüş yapılamıyordu,
sahiller canlandı. Plajlar açtık. Ben protokol adamı değilim. Ben teknik adamım. İş adamıyım. İyi bir ekibim var, fikir üretiyoruz.
Bunları anlatacağım ve gurur duyacağım. 3'üncü Köprü neyi değiştirecek? O köprünün yapılması çevresini olumsuz
etkilemeyecek mi? Ne yapsak ‘hayır, olmaz' deniliyor. Biz 130'un üzerinde kavşak yaptık. Maslak'ta Atatürk Sanayi Sitesi'nin
orada kavşak yaptık. 45 günde bitirdik, yapılırken herkes üzerimize geldi, şimdi sorun çözüldü kimse teşekkür etmedi. Vatandaş
depreme ne kadar hazırsa biz de o kadar hazırız. 17 Ağustos depreminden sonra da ortaya çıktı, çok konuşuldu. Eksik yetersiz
malzeme kullanımı konusunda şu aralar büyük projeler yapan inşaatçıların bile ‘deniz kumu kullandık' gibi itirafları var. İstanbul
için ‘yüzde 70'i yeniden yapılmalı' diyenlere katılıyor musunuz? Oran bu kadar büyük değil. Biz, bize kadar yapılanların çok
fazlasını yaptık. Dönemimize kadar yapılanların 15 katını yaptık. Şimdi konuştuklarımız vatandaşın bireysel yapıları. Şu gerçek
var vatandaş depreme ne kadar hazırsa biz de o kadar hazırız. Vatandaşın bilinçlenmesi inanın çok önemli. Dünyada da bunun
örnekleri var. Mesela Tokyo'da bilinç yüksek olmasına rağmen yapıların yüzde 25'i risk taşıyor. Türkiye'deki oran? Bundan
fazla... Vatandaşın kendi bireysel olanaklarıyla binalarını yapmaları çok zor. Ancak kentsel dönüşüm politikalarıyla yapılabilir.
Ama ne yazık ki bu konu da seçimlerde çok kullanıldığı için vatandaşın güven duyguları sarsılmış durumda. Türkiye'de
vatandaşın mağduriyeti ve korkuları üzerine siyaset yapılıyor. Bir binanın depremde zarar göreceği raporlarla ortaya konduktan
sonra en büyük zorluk nedir? Vatandaşı riskten kurtarmanın yolu mevcut yerleri kendi içinde değerlendirip oralardan kendi
değerini üretmek. Biz her şeyi vatandaşla birlikte yapmalıyız. Belediye kar edecek diye bir şey yok. Türkiye'deki siyasetin en
kötü yanı vatandaşın mağduriyeti ve korkuları üzerine siyaset yapılması. En büyük çarpıklık burada. Deprem konusunda bile
siyaset üstü davranılamıyor mu? Sayın Kılıçdaroğlu seçimde ‘200 metrekareye kadar işgal edilen arsaların tapusunu vereceğiz'
dedi, özel tapuysa nasıl vereceksiniz? Afaki şeyler söylendi. Bunu kimse sormadı. Bataklıkta da bina yapılır. İstanbul'un deprem
haritaları, fay hattı bilgileri ortaya çıktı. İstanbul'da bazı yerlerdeki yapılaşma için çok geç kalınmadı mı? Sizin tespitlerinize göre
1 milyon 600 bina riskli bulundu... Her zeminde yapı yapılabilir ama maliyeti yükselebilir. Bataklıkta, deniz üzerinde de bina
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yapılır. İstanbul'da da her zeminde yapı yapma imkanı var. Ama bu binaların yapım teknikleri ve maliyetleri farklıdır. Ayrıca
zemin sağlam olsa da bu yeterli değil. İran ve Pakistan'da gördük, tek katlı kerpiç binalar da risk taşıyor. Binaları doğru şekilde
ve tekniğine uygun yapmak her şeyden önemli.
DENİZLİ'nin Eskihisar Mahallesi yakınlarında meydana gelen, minibüs ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden 5
kişi hayatını kaybetti.
Saadet Partisi olağanüstü kongresinde delegeler aday olmayı düşünmediğini söyleyen Necmettin Erbakan'ı genel başkanlığa
aday gösterdi. Erbakan tek aday olarak girdiği seçimde 684 oyla genel başkan seçildi.
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, 8,5 saat süren toplantı sonrası gazetecilerin türban ile ilgili
sorusuna, "Hatırlarsanız Meclis Başkanı'nın anayasa değişikliğiyle ilgili olarak 'parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere çağrı
çıkaracağım' dediğinde hemen 'biz hazırız' dedik. Meclis Başkanı o söylediğini unuttu, Başbakan ona, 'neden söyledin?'
dercesine, 'bu değişiklik olmayacak' dedi. Onun için söylemde bir tutarlılık için, önce icraatı görmek lazım" dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Benim, diğer siyasi partilerin liderleriyle işim yok. Yönetici
kadromun, diğer siyasi partilerin yönetici kadrolarıyla işi yok ama oralara gönül veren kardeşlerimle bizim işimiz var” dedi.
Başbakan Erdoğan, “Kendi içinde demokrat olamayanlar, parti bünyesinde demokrasiyi hakim kılamayanlar ülke siyasetinde
demokrat olamazlar, demokrasiyi güçlendirecek adımlar atamazlar” diye konuştu.
Bir milyonunu arapların oluşturduğu 7.5 milyon nüfuslu İsrail'de Türkiye'den göç etmiş Musevilerin sayısı 100 bin civarında.
İsrail'deki Türkiyeliler Birliği Sözcüsü Rifat Sadi, Başbakan Tayyip Erdoğan ile üniversiteden arkadaş olduğunu hatırlatarak,
“Okuldayken çok mazbut ve ketumdu. O dönem Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları Başkanıymış, siyasetle ilgisini bilmiyorduk.
Sakat bir dönemdi. Benim ağzıma silah dayayanlar oldu” dedi. “Atatürk'ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü, Recep Bey ‘Sıfır
sorun derken sürekli soruna çevirdi” diyen Rifat Sadi, Erdoğan'ın yüz ifadesi ve tavrının bunu yansıtmadığını söyledi. Sadi,
Türkiye'de tahmin edilemez bir İsrail karşıtlığı olduğunu savundu. Türkiye ile gerilim yaşandığında İsrail'de ‘Sizin başbakanınız'
diye tepki aldığını ve İsrail'de Türk muamelesi gördüğünü anlatan Sadi, “Evimde İsrail bayrağı yanında Türk bayrağı asılı. Gerçi
kimse bir şey söylemiyor ama geçenlerde biri ‘Artık indirme vakti gelmedi mi' dedi. Tabi ben İsrailliyim, Yahudiyim ama Türküm
de, ağrıma gidiyor” dedi. Sadi sözlerini şöyle sürdürdü: “517 senedir Türklerle kardeş olmuşuz. Vatandaştan çok, dost ve
kardeşiz. Karma evlilikler var. Ayrıca ben Türkiyeli değil Türküm kardeşim. Oğuz ve Kayı boyundan gelmedim diye bana sen
Türk değilsin, diyemezsin.”
18
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2010

Birleşik Arap Emirlikleri Federal Yüksek Mahkemesi, bir erkeğin, karısını ve yetişkin olmayan çocuklarını "iz
bırakmadan" dövebileceğine hükmetti. Merkezi Abu Dabi'de bulunan The National gazetesinin haberine göre
mahkeme, karısını ve yetişkin kızını döverek, onlarda kesikler ve morluklara yol açan bir adamın davasında, adamı
karısına ve yetişkin kızına zarar vermekten suçlu buldu. Ancak mahkeme kararında, şeriat yasalarına göre "iz
kalmadığı sürece" erkeklerin kadınları "terbiye edebileceği" belirtildi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda yeni bir uygulama başlatılıyor. Basın mensupları, Başbakanlık tarafından tahsis
edilen bir minibüsle konvoyda yer alacak.
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İsrail’deki doğalgaz şirketlerinin, ABD merkezli Noble Energy önderliğinde bu hafta içinde son yılların en gelecek vaat eden
doğalgaz projelerinden birine başlaması bekleniyor. Yapılan araştırmalar, İsrail’in kuzey kıyısının 135 kilometre açıklarındaki
Leviathan bölgesinin, İsrail’in 100 yıllık ihtiyacını karşılamaya yetecek, yaklaşık 453 milyar metreküp doğalgaz potansiyeline
sahip olduğunu ortaya çıkardı.
EDİRNE'de çürüyen dev kavak ağacı, caddeden geçen içinde 2 kişinin bulunduğu hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası
yaralanan ve şok geçiren sürücü Cenk Erkut, kendisine müdehale eden sağlık ekiplerine, “Ne düştü üzerimize, bize ne oldu?”
diye sordu.
Kilosu 10 liraya ulaşan domates, üreticilerini de zengin etmeye devam ediyor. Yüksek fiyatları fırsat bilen üreticiler, seralardaki
turşu yapımında kullanılan tam olgunlaşmamış yeşil domatesleri dalından kopararak farklı yöntemlerle kızarttıktan sonra
piyasaya sürüyor.
Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Şerif Ali Çiftliği'nde yer alan İmar İskan Blokları büyük bir dönüşüme hazırlanıyor. TOKİ, büyük
oranda deprem riski olan bölgedeki 1290 konutu iki sene içerisinde yenileyecek. Henüz iki üç sene önce 40 bin liraya satılan
konutların fiyatı yenilenme haberleri ile birlikte 170 bin liraya kadar çıktı. Emlakçılar, konutlar bittiği zaman ise 450-500 bin
liralık fiyatların konuşulacağını söylüyor.
Amerikan Wall Street Journal (WSJ), popüler sosyalleşme ağı Facebook'taki birçok uygulama sayesinde
şirketlerin, milyonlarca kullanıcının kimlik bilgilerini elde ettiklerini bildirdi. Wall Street gazetesinin internet
sitesinde yer alan habere göre, Facebook'taki en popüler uygulamaların programcıları, profillerinin tamamen özel
olması için gizlilik seçeneğini kullananlar dahil kullanıcıların veya arkadaşlarının isimleri gibi kimlik bilgilerini
internet araştırma ve reklam şirketlerine ulaştırıyor. Bu uygulamanın Facebook ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini
ve sosyalleşme sitesinin kullanıcılarının verilerini koruma kabiliyeti konusundaki soruları tekrar gündeme
getirdiğini belirten gazeteye açıklama yapan bir Facebook yetkilisi, kullanıcıların kişisel bilgilerinin
sergilenmesinin önüne geçilmesi için çok etkili önlemler alacaklarını kaydetti. “Bir kullanıcının kimliği arama
motoruyla veya bir uygulamayla bulunabilir ve yayılabilir ancak bir kimliğin bilinmesi, Facebook'ta kimsenin
kişisel bilgilerine ulaşma imkanı vermez” diyen Facebook yetkilisi, gazete tarafından gündeme getirilen sorunun
çözümü için yeni bir teknoloji kullanacaklarını belirtti. Wall Street tarafından yapılan bir araştırmada, özellikle 59
milyon kullanıcının oynadığı Zynga Game Network'ün Farmville oyunu, Texas HoldEm Poker ve FrontierVille'in
aralarında bulunduğu 10 popüler Facebook uygulamasının kullanıcıların verilerini başka şirketlere ilettiği
günışığına çıktı. Bu uygulamaların büyük bölümü, Facebook'a dışardan çalışan programcılar tarafından
oluşturuldu. Bu arada, Alman Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) da Facebook'taki gizlilikle ilgili bir
açığın, sosyalleşme sitesinde hesabı olmayan internet kullanıcılarının listelerine ulaşma imkanı sağladığını bildirdi.
İrticayla Mücadele Eylem Planı" davası 48 gün aranın ardından yeniden görülmeye başlandı. Kas zedelenmesi nedeniyle ayağı
alçıda olan Albay Dursun Çiçek duruşmaya koltuk değnekleriyle geldi. "İrticayla Mücadele Eylem Planı" diye adlandırılan belgeye
ilişkin görülen davanın 13. duruşması görülmeye başlandı. İddianamenin yakalamalı sanığı olan ve halen yurtdışında bulunan
Bedrettin Dalan'ın dışındaki 6 sanık İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tarafından yargılanıyor. Silivri Cezaevi'ndeki
duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşmasına, "İrtica İle Mücadele Eylem Planı" diye adlandırılan belgede ıslak
imzası olduğu iddia edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek ile diğer tutuklu sanıklar Avukat Serdar Öztürk, Aydınlık Dergisi Genel
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Yayın Yönetmeni Mehmet Deniz Yıldırım getirildi. Tutuksuz sanık Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Ufuk Akkaya da duruşmada hazır
bulundu. Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşmasına, belgede ıslak imzası olduğu iddia
edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek talepler bölümünde söz aldı. Mahkemenin Erzincan dosyasıyla birleştirme kararını hatırlatan
Albay Çiçek, “Erzincan dosyasıyla bağlantı kararı veren mahkemenizin kararının arkasında durmasını istiyorum. Dosya Yargıtay
11. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmelidir" dedi. “İftira ve yargısız infazlar devam ediyor" diyen Çiçek sözlerine şöyle devam etti:
“Ülkesi ve milletine olmadık şeyler anlatan itirafçı mı olacağız? Ekmek yediği kuruma, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatan itirafçı
mı olacağız bu yaştan sonra…" Ayrıca Albay Çiçek, hâkim ve savcılar için ilginç bir öneride bulundu. Çiçek, “Bizim askerlik
mesleğinde sahada eğitim vardır. Hâkim ve savcıları mesleğe başlangıçta 15–20 gün, bir ay tutukevine atsınlar. Peynir ekmek
gibi tutuklama kararı vermek ne demek öğrensinler" dedi.
Danıştay kontenjanından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) asıl üyeliklerine Ziya Özcan ve Zeynep Kavlak seçildi.
Cumhuriyet gazetesinde bir dönem briç ve bulmaca köşeleri hazırlayan, gazeteci-yazar Şiar Yalçın, 86 yaşında başkentte
hayatını kaybetti. Yalçın, çarşamba günü toprağa verilecek.
Üniversitelerden sonra sınavlarda da türban yasağı kalkıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
sonbahar dönemi için başvurular bugün başladı. ÖSYM, sınava başörtüsü ile girilemeyeceği yönündeki ibareyi başvuru
kılavuzundan kaldırdı.
ABD'nin en çok tartışılan çizgi dizisi South Park'ın son bölümünde El Kaide'nin New Jersey'lileri yok etmek için gönderdiği intihar
uçaklarının kuyruklarında Türk bayrağı motifinin bulunması tepki çekti. CNN Türk'ten Sercan Tezcanoğlu'nun haberine göre,
ABD'de 13 Ekim tarihinde yayınlanan "It is a Jersey Thing" isimli bölümde, New Jersey'lilerin South Park'a taşınması ve
sayılarının gittikçe artması üzerine kasabalılar harekete geçiyor ve El Kaide lideri Usame Bin Ladin'den yardım istiyor. South
Park halkı, barikatlar kurarak New Jersey'lilerin gelişini durdurmaya çalışırken, Bin Ladin'in gönderdiği üzerinde Arapça yazılar
bulunan kuyruğunda ise Türk bayrağı motifi yer alan uçaklar yardımlarına koşuyor. Uçaklar birer birer Jersey'lilerin üstüne
intihar dalışı yapıyor. South Park senaristlerinin eski bir Türk F-16 pilotunun El Kaide'ye katıldığı yönünde çıkan haberlerden
etkilenmiş olabileceği belirtiliyor. Bu haber daha sonra TSK tarafından yalanlanmıştı.
19

Ekim

2010

Ankara Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a yumurta attı.
Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un TBMM'de yaptığı konuşması mesaj doluydu. Ancak ABD Başkanı Barack Obama'nın
açık üslubuna rağmen, Alman Cumhurbaşkanı mesajlarını “üstü kapalı” vermeyi tercih etti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin tespitine göre
depremin merkez üssü Ankara'nın Bala ilçesi Afşar beldesi. Saat 17:32'de meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4. Bölgede
ilk tespitlere göre herhangi bir hasar ya da can kaybı yok.
ANKARA'nın Polatlı İlçesi yakınlarında, fabrikaya işçileri götüren servis minibüsü kontrolden çıktıktan sonra önce bariyerlere
çarptı, ardından takla atıp devrildi. Kazada 3 işçi öldü, 12 işçi de yaralandı.
Azerbaycan'da vizelerin artık ülkeye girişte değil gelmeden önce alınması gerektiği, ancak Türk vatandaşlarının bu uygulamadan
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etkilenmeyeceği belirtildi.
Terör örgütü PKK’nın lideri Murat Karayılan, Türkiye’nin terörün kökünü kazımak adına kapsamlı bir askeri operasyon
düzenlemesi durumunda, eylemsizlik kararını sonlandıracaklarını söyledi.
ABD'de 11 Eylül saldırılarını konu alan bir belgesel çeken ve tanıtım afişinde Türk bayrağı kullanan Christian Action Network
(CAN - Hıristiyan Eylem Şebekesi) adlı kuruluş, Türklerden gelen yoğun tepkiler üzerine yeni bir afiş ve DVD kapağı hazırladı.
Ancak ABD'li Hıristiyan grup, Türk bayrağını kaldırmak yerine afiş ve kapağa yeni bayraklar ekledi.
Başbakan Erdoğan Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Erdoğan Esenboğa
Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. HSYK seçimlerindeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Ben böyle bir
yaklaşım tarzına gülüp geçiyorum. 12 bine yakın hakim savcı seçime giriyor, oy kullanıyorlar. Seçilenleri de YSK Başkanı bizzat
ilan etti. Ne Adalet Bakanlığının ne de farklı bir şekilde dahlin olması söz konusu değil." dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'u, Çankaya Köşkü'nde
resmi törenle karşıladı. Törende bir de ilk yaşandı. Wulff'u resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı'nın yanında eşi Hayrünnisa
Gül de vardı. Hayrünnisa Gül, ilk kez kırmızı halıda yürüyerek resmi karşılama törenine katıldı. Derleyenin notu: Yorumsuz
Eski BAŞKENTGAZ Genel Müdürü Veysel Karani Demir, Ankara'da 7 öğrencinin öldüğü doğalgaz faciasıyla ilgili basın
toplantısında, “ölen gençlerin hatırasına hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 2 bin 900 lira adli para cezasına
çarptırıldı.
BAZI basın kuruluşları hakkında tazminat davası açan Emekli Albay Erdal Sarızeybek, Ergenekon soruşturması kapsamında
şüpheli olduğunu öğrenince soluğu adliyede aldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Sarızeybek, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ve Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz ile görüştü. Medya kurumlarına açtığı tazminat davasının
dosyasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yazıyla “Ergenekon soruşturması kapsamında şüpheli" olduğunu öğrenen
Sarızeybek, adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Geçen yıl "Ergenekon kasaları" diye haberler
yayınlandığını anlatan Sarızeybek, "143 kişilik bir liste yayınladılar. Ergenekon kasası olarak benim ismimi de yazdılar. Ben
bunlar hakkında dava açtım. Dedim ki 'Biz Ergenekon kasası değiliz. Örgüt üyesi de değiliz'" diye konuştu.
20

Ekim

2010

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Biz Türkiye halkı olarak, İsrail halkını her zaman ülkemizde görmek istiyoruz”
ifadesini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekilleri, başörtüsüne konusunu görüşmek üzere muhalefet partilerinin gruplarına yaptığı ziyaretler
başladı. Başbakan Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Finlandiya'da Yargıtay Başsavcılığı'nın türbanla ilgili açıklaması için ''Metni
okuyup daha sonra değerlendirme yapacağım'' dedi. Erdoğan, bugün partisinin muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle
yaptığı türban görüşmelerini de değerlendirdi. CHP'yi samimiyetsizlikle suçlayan Erdoğan, ''Bunlar meydanda söylenen şeyler
değildi. Şimdi ön şartları ortaya çıkmaya başladı. Bunların ne kadar samimi olduğu bellidir. Her zaman aynı oyun. Değişen bir
şey yok. Hep söylüyorum, bunlar akşam başka, sabah başka konuşurlar. Bunların meydanlarda ne söylediği bellidir. Bunun
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çerçevesi içerisinde yapılacak olanı yaparız. Türbanla ilgili anayasa değişikliği için Meclis'te gerekli çoğunluk yok. Herkes
hazırlığını yapsın. 2011 seçimlerinden sonra bunlar konuşulur'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, “Bugün
Türkiye'de; kamuda, ilk ve ortaöğretimde yaşanan bir başörtüsü sorununun kesinlikle olmadığını, üniversitede okumak isteyen
kız öğrencilerin sorunlarının olduğunu” söyledi.
Ardahan'da Ermeniler'in sözde soykırım iddialarına karşı dün başlatılan kazıda 3 Ocak 1917 tarihinde Ermeniler'in büyük katliam
yaptıkları Yanık Camii'de toplu halde Türkler'e ait kemiklere rastlandı. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, Milli Güvenlik Kurulu
ve Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Komisyonu Kararı ile Ardahan'da kazı çalışmalarının yapıldığını söyledi. 1'inci Dünya
Savaşı'nda Taşnak çetelerinin Yanık Camii olarak bilinen yerde yaptıkları katliamı ortaya çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü
belirten Necmettin Alp, 80 metrekarelik alanda kazı yapılacağını bildirdi. Müzede görevli arkeologları ve Kafkas Üniversitesi'nden
3 öğretim üyesi ile birlikte yapılan kazıların ilk etabı olan 40 metrekarelik alanda zemine kadar indiklerini anlatan Alp, caminin
yakıldığını belirtti. Yangın tabakasının üzerinde toplu halde 7 kafatası ve çok sayıda kemiklere ulaştıklarını anlatan Alp, katliamı
belgeleriyle ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Mersin'de ilköğretim okuluna türbanla alınmadığı öne sürülen 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki M.G., bugün 4 kez
çevrildiği okula, 5'inci denemesinde alındı. Okul yönetimi M.G.'nin derslere türbanla girdiğini tutanak altına
alırken, küçük kız sonuna kadar direneceğini söyledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel bir hastanede ayağı kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olan 10 yaşındaki Emirhan
Binici'nin yaşadıklarına duyarsız kalmadı. Başbakan Erdoğan, hurriyet.com.tr'de dün yayınlanan “Başbakanı da dinlemediler,
kanunu da, 37 bin TL için ayağı kesilecek” başlıklı haber üzerine harekete geçti.
İSTANBUL hava sahasındaki trafik yoğunluğu her geçen gün artarken, 13 Ekim Çarşamba günü yaşanan olayda iki uçağın
birbirine 300 feet yani 100 metre aralığında yaklaşması tehlikenin boyutunu gösterdi.
KCK/TM ana davasının 3'üncü duruşması saat 17.00'de tamamlandı. 7500 sayfalık iddianeminin 900 sayfasının okunacağı
duruşmalarda, bugüne kadar 225 sayfası okundu. Sanık avukatları iddianamenin biraz daha özetlenerek okunmasını istedi.
Bunun üzerin iddianemeyi okuyan savcı İsmail Aksoy, "Atlıyorum avukat bey daha ne yapayım. Elimden geleni yapıyorum" dedi.
Avukatların tahliye talepleri için söz almak istemesi üzerine mahkeme başkanı Menderes Yılmaz, "Tahliye ile ilgili şu aşama
beyan almıyoruz. İddianame bitsin beyanları alacağız" dedi. Bunun üzerine her gün tahliye taleplerini tekrarlayacaklarını
bildirdi.
Yargıtay Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada türban serbestisinin anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğu belirtildi.
Türkiye bugün 'türban' tartışmalarına odaklandı. Yargıtay Başsavcısı'nın 'türban serbestisi laikliğe aykırı' açıklamasına Erdoğan,
AK Parti, ''Parlamenter rejime müdahale'' diyerek sert tepki gösterdi. AK Parti, Yargıtay Başsavcısı'nın 'türban serbestisi laiklik
ilkesine aykırı' açıklamasına tepki gösterdi. AK Parti'den yapılan açıklamada, ''Parlamenter rejime açık bir müdahaledir'' denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ''Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi parti grupları arasında temas ve görüşmeler sürerken
aynı konuda ve eş zamanlı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşmelerin içeriğini hedef alan ve kuvvetler ayrılığını
yok sayan 20.10.2010 tarih ve 23 sayılı yazılı açıklaması parlamenter demokratik rejime açık bir müdahale niteliğindedir. Bir
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demokratik toplumda kişilerin, kurumların veya toplumsal grupların siyaset müessesinden hak ve özgürlük talebinde
bulunmaları, bu taleplerin toplumun her kesiminde tartışmaya açılması ve siyaset kurumunun gündeminde yer alması
demokratik bir hukuk devleti anlayışının gereğidir. Bu taleplere olumlu veya olumsuz cevap verecek ve kural koyacak olan
kurum, yasama yetkisini elinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yargı yetkisini kullananların görevi kanun koymak
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yasaları uygulamaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önleyici bir
yargısal yetkiye sahip değildir. Yüksek Yargı'da güçlü pozisyonlara aday konumunda bulunanların kendilerine destek sağlamak
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve siyaset kurumunu hedef alan açıklamalar yapmaları kabul
edilemez. Hiçbir kişi, organ veya makam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne emir ve talimat veremez.''
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 8 Ekim'de Berlin'de oynanan Almanya-Türkiye maçı sonrası
Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'le soyunma odasında çektirdiği fotoğraf tartışmalara neden oldu.
Kendisine haber verilmediği için fotoğrafta yer alamayan Alman Federasyon Başkanı küplere bindi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Helsinki'de Finli mevkidaşı Mari Kiviniemi ve Finlandiya
Cumhurbaşkanı Tarja Halonen ile bir araya geldi. Türkiye'nin AB süreciyle ilgili Erdoğan, "Hayal
kırıklığı ne kelime. 50 yıl AB kapısında bekletilen bir ikinci ülke yok" dedi.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün yayımladığı listeye göre, Türkiye 178
ülke arasında 138'inci oldu. Geçen sene 122. sırada olan Türkiye'nin düşüşü
raporda şöyle açıklandı: "Avrupa'nın kapısındaki Türkiye ve Romanya tarihlerinin
en kötü sıralamalarındalar. 138. sıradaki Türkiye ile 140. sıradaki Rusya arasında
yalnızca Etiyopya var. Türkiye özelinde bu düşüşün nedeni gazetecileri hedef alan
davalar, hapis cezaları ve mahkeme hükümlerindeki şiddetli artış. Bu vakaların
arasında bir sürü Kürt ya da Kürt sorununu ele alan medya kuruluşu ya da çalışanı
da var." Sıralama hazırlanırken göz önünde bulundurulan kategoriler ise şöyle:
gazetecilerin fiziksel şiddete maruz kalıp kalmadığı, öldürülen, gözaltına alınan ya
da tehdit edilen gazeteci sayısı, dolaylı tehditler ve gazetecilerin bilgiye ulaşabilme
imkanı, sansür ve otosansür, medyanın kontrolü, medya üzerinde olan idari ve adli
baskılar ve internet özgürlüğü. RSF adına açıklama yapan Genel Sekreter JeanFrançois Julliard, dünyanın çoğu yerinde basın özgürlüğü mücadelesinin devam
ettiğini söylüyor.Julliard, "Eskisinden daha da açık görüyoruz ki, ekonomik
gelişme, yapısal reform ve temel hakların korunması beraber ilerlemeyebiliyor.
Basın özgürlüğünün korunması, eski Avrupa demokrasilerinde tetikte olma
mücadelesi, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış totaliter yönetimlerde ise baskı ve
adaletsizliğe karşı bir mücadele olarak devam ediyor."
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak
üzere geldiği Finlandiya'nın Başkenti Helsinki'de, 07 Temmuz
1999'da Pınarhisar Cezaevi'nde yatarken, bir başörtüsü mağduruna
cevaben yazdığı mektubun orijinali sürpriziyle karşılaştı.
Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, “terör örgütü PKK'nın en
büyük hatasının Türk demokrasisinin değerinin anlamamak
olduğunu, gerçekleştirilemeyecek rüyalar peşinde koşmanın anlamı
olmadığını” söyledi.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), Şirkete tebliğ edilen
raporlara göre TÜPRAŞ'tan 605,4 milyon lira vergi cezasının talep
edildiğini bildirdi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup konuşmasında sarf ettiği sözlere
cevap verdi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, Anayasa

Mahkemesi üyesi olabilmek için 'hukukçu' olmak gibi bir şart
öngörülmediğine işaret eden Kılıç, “İki dönem üst üste 8 yıl
mahkemenin başkanvekilliğine, daha sonra da başkanlığına
seçilerek (atanarak değil) bu onurlu görevi sürdürüyor
olmak, nasıl bir hukukçu olduğumun ispatı ve yeterli
delillerdir” dedi. Kılıç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Kaldı ki, tanımını yaptığım çağdışı kalmış statüko
mensuplarına karşı çıkmak için başkan, hakim, hukukçu vs.
gibi bir sıfata sahip olmak değil, söylediklerinden çark
etmeyen onurlu ve yürekli insan olmaya ihtiyaç vardır.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup konuşmasında sarf ettiği sözlere
cevap verdi. Kılıç, “Ahlak anlayışımı sorgulama pervasızlığı
kimsenin haddi değil dedi.
21
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2010

YUNANİSTAN'da düzenlenecek ‘Akdeniz İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılmak üzere Atina'ya gelen Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner'den ‘Tek tip askerlik' konusunda aldığı brifing ile ilgili olarak, “Güzel bir
çalışma, devam edecek” dedi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde öğretmen açığı nedeniyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri için 29 imam görevlendirildi.
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YILDIZ Teknik Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında türban yüzünden gerginlik yaşandı. Bunun üzerine okula
gönderilen çevik kuvvet polisleri, "Üniversitenin ve Kadın Özgürlüğü İçin Türbana Hayır" afişlerinin indirilmesini istedi. Afişi asan
öğrenciler ile polis arasında bu yüzden arbede çıktı. Polis cop ve biber gazı kullandı, olaylarda 5 öğrenci yaralandı.
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AK Parti'ye, ''Komisyonu boşver, 2008'deki 411 imzalı mutabakatı yeniden getirin''
önerisinde bulundu. Vural, düzenlediği basın toplantısında, “başörtüsü sorunuyla” ilgili komisyona CHP'nin üye vermeyeceğini
ifade etti. AK Parti'ye, “komisyonu boş verin” diye seslenen Vural, “Daha önce 411 milletvekili ile verdiğimizi öneriyi tekrar
gündeme getirelim. Biz bu irademizin arkasındayız” dedi.
Çağlayan Meydanı 6 ay süreyle trafiğe kapatılıyor. Belediye yetkilileri ''22 Ekim Cuma akşamı saat 21.00'den itibaren
kapanacak'' dese de yollar 2 gündür kapalı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın dün yaptığı açıklamayı eleştiren Devlet Bahçeli, “Yargı organlarının
sınırları da Anayasa ve kanunlarla belirlenmiştir. TBMM üzerinde 'yargı kayyumluğu' tesisi anlamına gelecek açıklamalar bu
bakımdan TBMM'nin görev ve yetkilerine kabul edilmez müdahalelerdir” değerlendirmesinde bulundu.
MUĞLA'da anne ve babasını trafik kazasında kaybeden İzlanda uyruklu 7 aylık Daniel Johanson Arneson adlı bebeğe Muğla
Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Selda Köse sütannelik yaptı. Kendisinin de 10 aylık bebeği olan Selda Hemşire “Daniel
benim 2'nci oğlum oldu” dedi.
Finlandiya ziyaretini tamamlayıp dün gece geç saatlerde yurda dönen Başbakan Erdoğan, bu ülkedeki temasları kapsamında
Tatar Türkleri İslam Cemaati mensupları ile de bir araya geldi. Helsinki'deki dernek binasında Tatar İslam Cemaati
mensuplarıyla yaklaşık bir saat görüşme gerçekleştiren Erdoğan, toplantı sonrası 85'inci yaş gününü kutlayan Naile Asis'in elini
öperek, gümüş bir çanta hediye etti. Toplantıda Tatarlar, Başbakan Erdoğan'a, Finlandiya'ya nasıl geldiklerini, birinci Dünya
Savaşı'nda Osmanlı'nın kendilerine nasıl sahip çıktıklarını, 1930'larda Türkiye'den buraya Türkçe öğretmek için öğretmenler
gönderildiğini anlattı, Ancak daha sonra bu uygulamanın devam etmemesi üzerine, yeni nesil Tatarların Türkçe bilmediği
Erdoğan'a aktarıldı. İdil-Ural bölgesindeki Mişer Tatar Türkleri'nin yaşadığı köylerden 1860'larda başlayan ve 1930'lu yıllara
kadar süren göçler, Finlandiya'da küçük ama etkili bir tatar cemaati yarattı. Finlandiya'da yaklaşık 1000 kadar Tatar Türkü
yaşıyor. Tekstil ve kürk ticaretiyle uğraşan Finlandiya Tatarları, küçük nüfuslarına rağmen etkili bir nüfuza sahipler.
Türkiye, Avrupa'da çocuklar için internetin en güvenli olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Çocukların güvenli bir şekilde interneti
kullanabilmesi için araştırmalar yapan "EU Kids Online" adlı kurumun "İnternette güvenlik ve riskler" raporu, bugün İspanya'nın
Bask Üniversitesinde kamuoyuna duyuruldu. Raporda, Avrupa'da çocuklar için internetin en güvenli olduğu ülkeler Türkiye,
Portekiz ve İtalya olarak gösterildi. En güvensiz ülkeler olaraksa Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya ve İsveç sayıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katil zanlısı Ogün Samast'ın avukatı müvekkilinin Çocuk Mahkemesi'nde
yargılanması için başvuruda bulundu.
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde, öğretmen Kamil D., kız arkadaşıyla sokakta öpüştüğü gerekçesiyle lise öğrencisi oğlunu döven
kişi hakkında polise şikayette bulundu.
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Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün dünyanın her
yerinde kırmızı halıda yürürken Türkiye'de yürüyememesinin bir çelişki olduğunu ifade etti.
Kapadokya çok yakın bir zamanda 2 bin 500 kişilik kongre merkezi ve bu kongre merkezinin hemen yanında yapılacak olan
1500 kişilik otele ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Projenin tamamı gelişmekte olan ülkelere gayrimenkul yatırımları yapan
İtalyan Firnbank R.LTD tarafından gerçekleştirilecek.
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Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 24 Ekim Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonunda
yapılacak toplantının iptal edildiğini belirterek, “Provokasyon iddiasını ortaya atanlara karşı kanuni haklarımızı kullanacağız”
dedi.
Ankara'nın Kazan ilçesinde, bir genç kızın otomobilde, bir genç erkeğin de ağaca asılı halde cesetleri bulundu. Olay yerinde
“Seni seviyorum, başkasına yar etmem” yazılı not elde edildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'da ulaşım için helikopter kullanmasıyla ilgili, “Helikopter kullanma konusunda teşekkür
edenler var. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Ben aslında iki senedir hem helikopteri hem de denizyolunu kullanıyorum. Bu,
yeni bir şey değil” yorumunu yaptı.
Tuzla Piyade Okulu'nda meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Tuzla Piyade Okulu'nda 18.00 sıraları, bakım sırasında,
patlayan RPG Roketatar mermisi yüzünden erler Vedat Başkuş ve Muzaffer Kaya yaralandı. Patlamanın hemen ardından Kartal
Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerler ilk tedavilerinin ardından GATA'ya sevk edildi. Askerlerin
tedavileri GATA'da devam ediyor.
Yağışlı hava hafta sonu da etkileyecek. Etkisini kaybetmeyen yağışlı ve serin hava tüm bölgeleri etkileyecek.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "CHP sabah ayrı konuşuyor, akşam ayrı konuşuyor" sözlerine cevap
verdi. İşte Kılıçdaroğlu'nun sözleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusunda uzlaşma sağlanamamasıyla
ilgili olarak, “Uzlaşamama, kimden kaynaklanıyor? Benim meydanlarda söylediğim belli. Her söylediğimizin arkasındayız. Ama
meydanlarda söz verip de sözlerinin arkasında durmayan kim? Öncelikle bunun sorgulanması gerek. Ne söylediysem Kemal
Kılıçdaroğlu olarak, bugün de aynı şeyi söylüyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, Pembe Köşk'teki “İsmet İnönü, Defterlerle Bir Yaşam”
konulu fotoğraf ve belgeler sergisinin açılışı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin
başörtüsü konusunda uzlaşma sağlanamamasıyla ilgili sorusu üzerine şunları kaydetti: “Uzlaşamama, kimden kaynaklanıyor?
Benim meydanlarda söylediğim belli. Her söylediğimizin arkasındayız. Ama meydanlarda söz verip de sözlerinin arkasında
durmayan kim? Öncelikle bunun sorgulanması gerek. Ne söylediysem Kemal Kılıçdaroğlu olarak, bugün de aynı şeyi
söylüyorum. Ama bir de dönsün sayın Başbakan kendisine sorsun bakalım. Meydanlarda ne söyledi? Verdiği sözün arkasında
duruyor mu, durmuyor mu? Dokunulmazlık sözünü kim verdi? Sayın Başbakan vermedi mi? YÖK'ten şikayet eden sayın
Başbakan değil miydi? Sayın Başbakan bugüne kadar kamuda ilk ve orta öğrenimle ilgili olarak bir açıklama yaptı mı?
Yapmadı. Niçin sayın Başbakan'a soru sorma cesaretini kimse gösteremiyor? Sayın Başbakan kral mı? Sayın Başbakan elinde
silahla mı geziyor?, sayın Başbakan korumalarıyla geziyor. Medya, korumalarından mı korkuyor soru sormaya?
Bize gelince her türlü soru soruluyor. Ama ona gelince kimse soru soramıyor. Bu demokrasi değil. Kimse yargısız infaz
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yapmasın. CHP öteden beri dik duruyor. Her söylediği sözün de arkasındadır. Hiç kimse bunun aksini kanıtlayamaz. Ama ben
sayın Başbakan'ın verdiği sözlerin arkasında durmadığını, her yerde, her ortamda sayın Başbakan'ın önünde de
kanıtlayabilirim.” Kılıçdaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin
soruları ise yanıtsız bıraktı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra serginin açılışı için gerçekleştirilen törene geçti. Kılıçdaroğlu ile
birlikte CHP Genel Sekreteri Önder Sav da açılış için Pembe Köşk'e geldi.
YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu HSYK seçimlerinin iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül HSYK üyeliğine 4 atama yaptı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) asıl üyeliklerine, Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent
Çiçekli, Kayseri Barosu Başkanı Avukat Ali Aydın ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Müşavir Hazine Avukatı Rasim Aytin'i seçti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Gökcen, Çiçekli, Aydın ve Aytin'in Cumhurbaşkanı Gül tarafından,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici 19. maddesi uyarınca seçildiği belirtildi.
Düzenlenen rüşvet operasyonunda aralarında iki eski Yargıtay üyesi, iş adamları ve avukatların da bulunduğu 40'a yakın isim
gözaltına alındı.
Gündoğdu Beldesi'nin yolu ulaşıma kapandı. Heyelan riski altındaki bazı evler boşaltıldı, vatandaşlar belediye hoparlörlerinden
sel ve heyelan riskine karşı uyarıldı, bazı evler boşaltıldı.
Pentagon, WikiLeaks sitesinin Irak savaşıyla ilgili yayımlamaya hazırlandığı belgelerin "askeri birliklerle, Amerikalılarla iş birliği
yapan Iraklılar için tehdit oluşturabileceğini" bildirdi.
TRABZON Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kurulu, bugün tarihi bir karara imza atarak Rize'nin İkizdere Vadisi'ni Doğal SİT
alanı ilan etti.
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TEM yolunun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan kamyonun 10 metre yükseklikten D-100 karayolundaki araçların üzerine
düşmesi sol tekerleklerinin bariyere sıkışması sayesinde önlendi. Böylece bir facianın eşiğinden dönüldü.
Avrupalı aşırı sağcı partiler, Viyana'da yaptıkları toplantıda Türkiye'nin AB üyeliğine karşı ortak direniş kararı aldı.
DİYARBAKIR'da restorasyonu tamamlanan Ermeni Surp Giragos Kilisesi'nde 30 yıl aradan sonra bugün ilk kez dua edildi.
İstanbul'da yarın yapılacak Cumhuriyet Bayramı Koşusu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Tunceli Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan polis karakoluna bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası çıkan çatışma bir
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süre devam etti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gönen Belediye Binası'nın açılışında yaptığı konuşmada Yargıtay Başsavcısı'na sert cevap
verdi. Erdoğan "TBMM'nin üzerinde kendisini görme gayreti içinde olanlar güveniyorsan kendine gelecekteki makam hesaplarını
yap. Çıkar cübbeni gel, siyaset meydanında mücadeleni yap" dedi.
Çin Hava Kuvvetleri, ülkede yayılan “Uçaklarımız Türkiye'de hezimete uğradı” iddialarını yalanladı. Geçtiğimiz günlerde, Çin ve
Türkiye arasında geçen ay yapılan ortak tatbikatta Türk jetlerinin, Çin jetlerine karşı 8-0'lık üstünlük sağladığı ortaya atılmıştı.
İZMİT Belediyesi'nin kentin en büyük pazaryerlerinden biri olan ve Cumartesi günleri Bekirpaşa semtinde kurulan, 1000'den
fazla esnafın tezgah açtığı ‘Cumartesi Pazarı'nı kaldırdığını duyurmasına rağmen bu karara uymayan pazarcılar kent trafiğini
altüst etti. Sabah meyve, sebze ve diğer ürünlerle yüklü kamyon ve kamyonetleriyle pazar yerine girmek isteyen ancak polis
tarafından alınmayan pazarcılar yolları kapattı. ‘Kentin kalbi' sayılan D-100'den İzmit içine girişlerin yapıldığı Anıtpark
Kavşağı'nda trafik tamamen durdu. Sabahın erken saatlerinde başlayan gerginlik kendin farklı yerlerine dağılarak devam etti.
Kimi zaman oturma eylemi ile kimi zaman yol kapamayla devam eden eyleme son olarak polis tazyikli su ve biber gazıyla
müdahale etti.
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Yüksek Seçim Kurulu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinin iptali istemini reddetti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Alman halkının kimlik, kültür ve dininin önemini yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir
dönemi yaşadığını söyledi. Derleyenin notu: Bu sözlere Dikkat
Denizli'nin Buldan İlçesi Yenicekent Beldesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Nail Sancak, ruhsat vermediği birahaneniyi işleten üç
kardeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Avrupa hükümetlerinden ve ABD’den son dönemde gelen seyahat uyarıları kıtada terör tehdidinin arttığının belgesi niteliğinde.
Avrupa’da doğup büyüyen terörist adayları eğitim için Afganistan-Pakistan bölgesine gidiyor. Yetkililer bu yolculuğa çıkan
radikal eğilimli kişilerin Türkiye ve İran üzerinden hedeflerine ulaştıklarını söylüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 0-0
berabere kaldı. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde 0-0 berabere biten son Süper Lig maçı 1 Mart 1986 yılında
oynanmıştı. Ayrıca Galatasaray, Kadıköy'de son puanını 22 Aralık 1999 yılında almıştı. O günden bu yana Fenerbahçe'den,
Kadıköy'de beraberlik dahi alamayan sarı-kırmızılı takım 11 yıl sonra Saraçoğlu'ndan puanla çıkmış oldu. Kaleci Aykut Erçetin
ise Kadıköy'de oynanan lig maçlarında F.Bahçe'den gol yemeyen ilk G.Saray kalecisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
YARGITAY Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, emekli hakim Emrullah Songüç'ün elektrik mühendisi oğlu Altar
Songüç'ün nikah şahitliğini yaptı. Evlilik cüzdanını TAİ'de elektrik mühendisi olarak çalışan Gizem (İlhan) Songüç'e veren
Yalçınkaya, “Sizlerin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çoçuk yetiştireceğine inanıyorum. Cumhuriyetimizi koruyacak Atatürkcü
çocuklar yetiştirin” dedi.
BTK dün çıkan yasayla kriptolu BlackBerry'nin üreticisi RIM'den kodları istiyor. Bu kodlar verilmezse BlackBerry'lerde e-posta
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mesajlaşma trafiği kapatılacak. RIM hiçbir ülkeye kodlarını açmadı. BTK Başkanı Acarer “Mevzuata uyacaklar, yoksa erişim
engeli yolda” diyor.
Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ismini açıklamadığı "diplomatik çevreleri" kaynak gösterdiği haberinde, "Ege
konusunda tüm konuları kapsayan toplu bir 'paket çözüm' henüz kesinleşmemekle birlikte, tarafların bu konuda bazı ilkeler
üzerinde anlaşmaya vardıklarını" ileri sürdü. To Vima gazetesi de, "Her iki taraftan da hiç kimsenin şu ana kadar mutabakata
varılanlarla ilgili ifşaatta bulunmadığını, ancak bu konuda öne çıkan senaryoya göre tercih edilen çözümde Yunan karasularının,
adaların çevrelerinde daha sınırlı olmak üzere, bazı bölgelerde 12 mile (19,3 kilometre) varacak şekilde inişli çıkışlı olarak
genişletilmesinin öngörüldüğünü" iddiasına yer verdi. Haberde, "Yapılan hesaplamalara göre, bu formül ile pratik olarak Ege’nin
yüzde 80'inden daha azının Yunanistan'ın kontrolüne verildiği, Lahey Adalet Divanı'na gidilmesi durumunda da bu şekilde bir
karar çıkacağının sanıldığı" öne sürüldü.
Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde, geçen perşembe günü evinin önünde arkadaşlarıyla oynarken birden bire ortadan kaybolan ve
bulmak için tüm kentin seferber olduğu 4 yaşındaki Yunus Yıldırım'ın bugün öğleden sonra cesedi bulundu. 
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Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Hrant Dink suikastının sanıklarından Ogün Samast'ın,
“Suça itilmiş çocuklara yönelik yasadan” faydalanmak için yaptığı başvuruyu değerlendirirken, “Bizim hukukumuzda 18
yaşından küçük olan herkes çocuk sayılmaktadır. Dolayısıyla bunun adının şu veya bu olması, davasının şu dava olması yasanın
uygulaması açısından çok fazla önem arz etmez. Doğru olan ne ise o yapılır” dedi.
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Brüksel seferini yapan Airbus 340 tipi yolcu uçağının sol motoru, Zaventem Havaalanı'na
inişi sırasında piste vurdu.
Orhan Özdemir'in Ankara emniyet müdürü olduğu dönemde özel kalem amirliği görevini yürüten emniyet amiri Ömer Zeren
tutuklandı.
CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim Resepsiyonuna katılımla ilgili bağlayıcı karar
almayacaklarını açıkladı. Okay, CHP MYK toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Milletvekili arkadaşlarımızdan
dileyen katılabilir, dileyen katılmaz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29
Ekim'de Çankaya Köşkü'nde vereceği resepsiyona katılım konusunda partinin bir grup kararı almayacağını, milletvekillerinin
katılıp katılmamakta serbest olduğunu açıkladı. Okay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun resepsiyona katılımı konusunda ise
net bir yanıt vermezken "Siyasette bazen bir gün çok uzundur, bazen kısadır. Bekleyip göreceğiz" dedi. CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Suha Okay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK)
yaptığı atamaları değerlendirirken, “Cumhurbaşkanı, seçildiği günün koşullarıyla görev üstlendiği günün koşulları arasında
herhangi bir fark gözetmemektedir. Hala AKP'nin çekirdek kadrosunda bir misyon üstleniyor gibi isim belirlemektedir” dedi.
Okay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında
gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Toplantıda, Türkiye'de ve dünyadaki ekonomik gelişmelerin ele
alındığını aktaran Okay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın emlak vergisi ile elektrik ve su borçlarının
yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamasına değindi. CHP'nin kamu borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifi
verdiğini hatırlatan ve bu teklifin bir an önce TBMM gündemine gelmesinin daha sağlıklı bir yapılanma ile vatandaşın üzerindeki
borç yükünü azaltacağını ifade eden Okay, “Babacan'ın açıkladığı emlak vergisi, elektrik ve su borçlarıyla ilgili önerilen yeniden
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yapılanma yeterli değildir” diye konuştu. Okay, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu'nun da bir an önce parlamento gündemine
gelmesi gerektiğini belirterek, “CHP'nin bu konularda kimi çekinceleri vardır ama bunlar bir mutabakat noktasında giderilebilir.
Onun için parlamento gündemine bir an önce alınmasında yarar vardır” dedi. Toplantıda anayasa değişikliklerinin ardından
Anayasa Mahkemesi ile HSYK'ya üye seçimlerinin de ele alındığını belirten Okay, bu süreçteki itirazlarını tekrarladı ve bu
itirazlara yönelik olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in sözlerini eleştirdi. Okay, Adalet Bakanının yapması gerekenin,
hukukun üstünlüğünün savunmak olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün HSYK'ya yaptığı atamaları da eleştiren
Okay, Gül'ün yaptığı 4 atamadan 2'siyle hemşehrilik ilişkisi olduğunu, bunun ötesinde de AK Parti'nin siyasi söylem ve
düşüncesindeki kişilerin özel olarak belirlendiğinin görüldüğünü iddia etti. Cumhurbaşkanı'nın anayasa gereği tarafsız olması
gerektiğini belirten Okay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasadaki cumhurbaşkanı tanımlarını bir yana bırakacaksın, içinden
çıktığın siyasi partinin dünya görüşü doğrultusunda tercihte bulunacaksın. Bu tercihte bulunurken de bağımsız yargının
şekillenmediğini bir kez de sen ortaya koyacaksın. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı için iyi bir fırsattı. Bu konuda objektif, bağımsız,
bir siyaset içinde yer almayan isimleri belirlemiş olsaydı, Türkiye'de hiç olmazsa böyle bir kurum var denilebilirdi. Ancak,
anlaşılan o ki görev süresinin tamamlanmasına 20 ay kadar bir süre kalan Sayın Cumhurbaşkanı, seçildiği günün koşullarıyla
görev üstlendiği günün koşulları arasında herhangi bir fark gözetmemektedir. Hala AKP'nin çekirdek kadrosunda bir misyon
üstleniyor gibi isim belirlemektedir. Bu isimler Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan inisiyatifinde, dilediği gibi belirleyeceği
isimler değildir. Cumhurbaşkanının, anayasada yükümlenen sorumluluk boyutunda isim belirlemek gibi bir görevi
bulunmaktadır.” Okay, HSYK'nın seçimlerin ardından yeni bir sürece başladığını ifade ederek, “Maalesef bu süreçte yargı
bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkesi ortadan kalkmıştır. AKP iradesine bağlı bir yüksek kurul oluşturulmuştur” ifadelerini
kullandı. Okay, Türkiye'nin gündeminde bir başörtüsü tartışması bulunduğunu ve AK Parti sözcülerinin bu konuya ilişkin
değerlendirme yaparken “işin esasına girmeden, etrafından dolanarak, kimi dedikodulara dayanarak ve siyasetin içinde yer
almayan bir uslupla” konuyu çarpıttıklarını ileri sürdü. Başörtüsü tartışmalarının başladığı günden bu yana geçen süreci ve her
iki parti tarafından yapılan açıklamaları aktaran Okay, AK Parti'nin konuya ilişkin tutarlı bir yaklaşım içinde olmadığını söyledi.
CHP'nin özgürlükleri, içinde dokunulmazlıkların ve YÖK'ün de bulunduğu bir paket olarak ele alma kararlılığının ilk günden bu
yana sürdüğünü, bunu iki partinin grup başkanvekillerinin gerçekleştirdiği görüşmede de ortaya koyduklarını belirten Okay,
“CHP'nin bu konudaki tavrı çok nettir. Bu netlik, dünkü netlik değildir” dedi.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne ilişkin sözlerinin öğrenim özgürlüğü ile ilgili olduğunu hatırlatan Okay, CHP'nin tüm
sözcülerinin de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin arkasında olduğunu vurguladı. Okay, bu kararlı tavrın AK Parti ve
bir grup medya tarafından ise kamuoyuna farklı bir şekilde sunulmaya çalışıldığını iddia etti. Grup başkanvekillerinin
görüşmesinde AK Parti temsilcilerinin başörtüsüne ilişkin “10 yıl sonrası için biz bugünden bir şey söyleyemeyiz” şeklinde bir
ifade kullandıklarını iddia eden Okay, yasaların, anayasaların geçmişten ders alarak geleceğe yön verdiklerini belirtti. Okay,
“(Bu konuda söyleyecek söz yok) denmesi, samimi olmamanın tartışmasız ikrarıdır” diye konuştu. Okay, AK Parti'nin
başörtüsünün ilk ve ortaöğretim ile kamuda olmayacağına ilişkin sözlü güvence vermesinin CHP açısından yeterli olup olmadığı
sorusuna, “Bir laf vardır; ağaca yaslanma çürür, insana yaslanma ölür. Bu konuda güvence sadece sözlü olmaz. Bu güvence
değildir, iyi niyet göstergesinin başlangıcı olabilir” karşılığını verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile CHP arasında tüzük
değişikliğine ilişkin yazışmalar hatırlatılarak, gelinen son noktanın sorulması üzerine Okay, gelen yazılara cevap verildiğini,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir iddiada bulunması halinde bunun MYK'da değerlendirileceğini söyledi. Konuya ilişkin
ihtimallerin belli olduğunu aktaran Okay, “Şu an Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından herhangi bir yazı gelmeden buna somut
bir cevap vermek mümkün değildir. Yazı gelir gereği düşünülür” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Çankaya Köşkü'nde tek resepsiyon
uygulamasını “normalleşme” olarak nitelendirdiği ifade edilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine de Okay, “Çankaya
Köşkü hangi pozisyondan, anormallikten normalliğe mi dönüşüyor? Bu bizim konumuz değil. Ancak, CHP'nin resepsiyonla ilgili
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kimi değerlendirmeleri türbanla ilintili ya da ikiden bire indirilmesiyle ilintili değildir” diye konuştu. Okay, “Neyle ilintili o
zaman?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Medya şunu yapmak istiyor; sanki Bayan Gül'ün türbanı olduğu için CHP resepsiyona
katılmayacak. Başlangıcından bu yana CHP, önceki Sayın Genel Başkanımız da dahil, kesinlikle ve kesinlikle resepsiyona
katılmamanın Bayan Gül'ün türbanıyla ilgisi olmadığını, ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçiliş yöntemi ve süreçteki görev
anlayışıyla ilintili olduğunu söylemiştir. Ancak şu aşamada ben CHP'nin sözcüsü olarak CHP'nin, milletvekilleri resepsiyona
katılsın veya katılmasın diye bir iradesi olmadığını, dileyenin katılabileceğini ifade ettim.”
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu'nun ev sahipliğinde toplanıyor. Toplantıda vize sorunu
konusunda tavsiye kararı alınması bekleniyor.
Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni üyeleri Adalet Bakanı Sadullah Ergin başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ergin Anıt
kabir özel defterine, "HSYK olarak üzerimize düşen görevleri katılımcılık, şeffaflık, liyakat ve adalet prensipleri çerçevesinde
yerine getireceğimizden kimsenin endişesi olmasın" yazarken, HSYK üyelerine tahsis edilen son model makam araçları dikkat
çekti. HSYK'da ilk toplantıda Geçici Başkanvekili Ahmet Hamsici oldu.
"Özel hayatın gizliliğini ihlal" soruşturması kapsamında 9 ilde 49 adreste arama yapılıyor. Aralarında muvazzaf askerlerin de
bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Genelkurmay Elektronik Sistem Komutanlığı Dairesi'nde, Foça'daki Deniz Üs
Komutanlığı'nda, Savunma Sanayi Müsteşarlığında çalışan bir üst düzey görevli ile bir TÜBİTAK çalışanın da bulunduğu kişilere
ait ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı. Kocaeli'de 14 asker, 4'ü TÜBİTAK'ta kriptoloji uzmanı 22 şüpheli gözaltında.
İZMİT'in Bekirpaşa semtinde 46 yıldan bu yana aynı yerde cumartesi günleri kurulan ve kentin en büyük halk pazarı olan
Cumartesi Pazarı'nın İzmit Belediyesi''ce kaldırıldığının açıklanmasıyla kenti savaş alanına çeviren olayların ardından bugün
yapılan görüşmelerle soruna çözüm bulundu. Kocaeli valisi Ercan Topaca belediye ve pazarcılarla yaptığı görüşme ardından,
Cumartesi Pazarı'nın mevcut yere yakın olan Adnan Menderes Bulvarı'na kurulacağını açıkladı.
Dünya Bakliyatçılar Konfederasyonu Birliği Başkan Vekili Hüseyin Arslan, geçen yıl kilogramı 5 liranın üzerine çıkan kuru
fasulyenin bu yıl yüksek rekolte sayesinde sofralara kilogramı 2,5 liradan geleceğini bildirdi.
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Zincirlikuyu'daki eski Karayolları arazisi üzerinde inşa edilen Zorlu Center'ın rezidans fonksiyonunun satış dönemi başladı. Kule
Rezidans ve Teras Ev olmak üzere iki farklı konsept altında 584 rezidans dairesi planlanıyor. 140 bin metrekare alan üzerine
planlanan rezidans bölümünde, daire büyüklükleri 117-733 metrekare arasında, metrekare satış fiyatı ise net 9 bin 500 dolar ile
18 bin dolar aralığında değişiyor.
Bol oksijeni nedeniyle dünyanın nefes borusu olarak bilinen Amazon yağmur ormanlarında son 10 yıl içinde 1200 yeni canlı türü
keşfedildi.
Tokat'ta şarampole devrildikten sonra ağaçlara takılı vaziyette kalan otomobilin sürücüsü hemşire, ekiplerin çalışması sonucu
sıkıştığı yerden kurtarıldı. 
Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti
alınmasına imkan sağlayan kararının, 28 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini, dolayısıyla bu tarihten itibaren
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sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti alınabilmesinin yolunun açıldığını bildirdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıslı Rumların mülkiyet davalarında Türkiye'yi 13 milyon euro ile bugüne kadarki
en yüksek tazminatı ödemeye mahkum etti. Söz konusu dava, 2009 yılında sonuçlanmış ve Türkiye tazminata mahkum
edilmişti.
BURSA'nın Orhaneli İlçesi'ndeki bir krom madeninde vagon halatının kopması sonucu meydana gelen kazada 2 işçi yaşamını
yitirdi.
Bir fuarcılık şirketiyle Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili “rüşvet” iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında İTO
Başkanı Murat Yalçıntaş'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'nda, doğu kökenli öğrenciler ile kendilerini ülkücü olarak
adlandıran öğrenci grupları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, öğrencilerin yurt binalarının camlarını kırmaya
başlaması üzerine olay yerine çok sayıda polis gönderildi. Dışarıda toplanan çok sayıda doğu kökenli öğrenci, polis tarafından
ikna edilerek dağıldı.
KAYSERİ'nin Adana sınırındaki Yahyalı İlçesi bu akşam richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
ASKER ve bürokratları fuhuş tuzağına düşüren "Askeri casusluk ve şantaj çetesine" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında
madliyeye sevk edilen Albay Kubilay Şükrü Özdemir, Binbaşı Hakan Çetinkaya ile Binbaşı Ahmet Yasin Erdoğan nöbetçi
mahkeme tarafından serbest bıkarıldı. Erdoğan hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 'organize suç örgütü'
soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen Turizm Şube Müdürü Kemal Sancak'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi serbest
bıkarıldı. Bir şüpheli ise tutuklandı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Babacan, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yasa tasarısı
taslağının aşağı yukarı hazır olduğunu belirterek, “Taslağı, son rötuşlarını da yaptıktan sonra en geç bir iki hafta içinde Meclise
sevk ederiz diye düşünüyorum” dedi.
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O, mevsimlik tarım işçilerinin hayatlarını iyileştirmeye çalışan bir ilkokul öğretmeni… Hasan Çetin'in Ankara'nın Polatlı ilçesinde
yaşayan mevsimlik tarım işçileri için 2009 yılında hazırladığı proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Mevsimlik Tarım
İşçilerinin Hayat Şartlarını İyileştirme Projesi" (METİP) kapsamında örnek proje seçilerek gerçekleştiriliyor. Mevsimlik tarım
işçileri, eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, iş güvenliği ve sosyal güvence konularında ihmal edilmiş bir kesimi oluşturuyor. Bu
proje, tarımsal ekonominin önemli bir parçası olan mevsimlik tarım işçisi ailelerin temiz içme-kullanma suyu başta olmak üzere,
eğitim ve sağlık hizmetine erişmesini sağlayarak en temel haklarına kavuşturuyor. Proje kapsamında, 2000 kişilik bir çadır
alanda 135 tonluk otomatik klorlama sistemli su deposu, kanalizasyon sistemi, elektrik sistemi, tuvalet ve duşlar yapıldı. Çadır
kentte yaklaşık 132 çocuk eğitime kazandırıldı. Ayrıca gezici sağlık hizmeti uygulaması için çalışmalara başlandı. Hasan Çetin'in
mevsimlik tarım işçileri için hazırladığı proje, Polatlı ilinde bir model yaratarak, aynı çalışmaları yapmak isteyen il ve ilçelere
güzel bir örnek oluşturdu. Yassıhöyük ve Sazılar bölgesinde benzer uygulamalar başladı. 2010 yılı içinde toplam 5 bölgenin alt
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yapı çalışmalarının tamamlanması ve böylece Polatlı'da yaklaşık 7000 tarım işçisi ailenin hizmete erişmesi sağlanacak.
Aczimendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz 14 yıl sonra ortaya çıktı, ilginç açıklamalar yaptı: “Laikler bizi insan görmüyorsa biz de
onları insan görmüyoruz. Fadime Şahin ile dini nikahlıydım. Bu da laik sistemi kesinlikle ilgilendirmez. Evimin basılması insan
hakkı ihlali” Türkiye'nin 28 Şubat'tan tanıdığı Aczimendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, 14 yıl sonra canlı yayında NTV'de Ruşen
Çakır ve Mirgün Cabas'ın programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1996 yılında Refahyol iktidarında bir anda ortaya
çıkan Aczmendiler ülkenin gündemine oturmuştu. Bunların arasında Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı ve Fadime Şahin arasında
yaşanan olaylarla birlikte 28 Şubat Muhtırası'na doğru giden bir süreç başlamıştı. O zaman Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin'in
bir evde basılması ise yıllarca ekranlardan ve hafızalardan silinmedi. Çakır ve Cabas, programda en çok 28 Şubat sürecinin
üzerinde dururken, Gündüz ise bu konudaki sorulara net cevaplar vermekten ısrarla kaçındı. Direk ya da dolaylı olarak
‘kurgulanmış' bir sürecin içinde yer almadığını söyleyen Gündüz, kullanılmış olma ihtimalini de kesin bir dille reddetti. Müslüm
Gündüz denince akla gelen ikinci isim olan Fadime Şahin de programın ilginç tartışmaları arasında yer aldı. Mirgün Cabas'ın,
Fadime Şahin ile ilgili iddialar ve ilişkisine dair yönelttiği soruya sinirlenen Gündüz sert tepki gösterdi. ‘Laik düzen var beyfendi
bu nasıl bir soru?' diyen Gündüz, Fadime Şahin ile ilgili sorulara yanıt vermekten ısrarla kaçındı. Evine yapılan polis baskınını
hatırlatan Gündüz, bunun bir insan hakları ihlali ve mahrem bir alan ihlali olduğunu söyledi. İddialara yanıt vermeyen Gündüz'e
göre olay özel hayatına yapılan saldırıdan ibaret. Gündüz yaşananları kızgın bir dille şöyle anlattı: “Fadime Şahin'le dini
nikahlıydık. Bu da laik sistemi ilgilendirmez. Laik sistemin benim dini nikahımı sorgulamaya ne hakkı var? Alır nüfus cüzdanını,
bakar 18 yaşını geçmiş mi? Geçmiş. Alır ağzının payını oturur. Medeni kanuna aykırı hiç bir şey yoktu. Ayıp olan kapının kırılıp
evimin basılması idi. 25 yaşında üniversite bitirmiş hanımla oturuyorduk. Laik sistem bunu nasıl sorguluyor. Laikler bunu
dinlesin. Laikler nasıl bizi insan görmüyorsa biz de onları insan görmüyoruz. Onlar bizi insan görüyorsa biz de görüyoruz.”
Cabas'ın ‘'O nikah ne oldu?'' sorusuna da ‘'Ne yapacaksınız?'' diye çıkışan Gündüz, Cabas konuyu değiştirmeye çalışmasına
rağmen öfkelendi. İslamcı çevrelerin kendisini eleştirmesine de değinen Gündüz: “Eleştirebilirler tabii, dilin kemiğin yok ki.
Önemli olan ispattır. Biz Peygamber'in yolundan yürüdük. Yolumuz hep kesildi. Ankara'ya sokulmadık, kışın ortasında Elazığ'a
gönderildik. Mesele şu aslında. Demokratik laik bir Müslüman mı olsun yoksa hiç mi olmasın? Biz böyle değiliz. Bir adam hem
Müslüman hem laik olamaz. Nedir laiklik? Devletin bütün dinlere eşit mesafede olması değil mi? Bunun adı gavurluktur.
Karıncaseverler Derneği, İstanbul'a gelmek isterse bir sorun olur mu? Hayır. Peki Aczimendiler Ankara'ya gelmek istediğinde
neden kıyamet kopuyor? Bizim kimseye zararımız yoktu ki.” Kemalizmin sonunun geldiğini öne süren Gündüz, “Ben rejime
karşıyım, Kemalist rejimin sonu gelmiştir. Ben o rejimi yıkmak istiyorum... Rejim bizi yere vurdu. Ama biz de rejimi yıktık” diye
konuştu.
Kayseri'de, 40 yıl önce Zamantı Nehri üzerine yapılması planlanan, 1976 yılında programa alınan ve Develi, Yahyalı, Yeşilhisar
ilçeleri arasında kalan 57 bin 666 hektar alanı sulayacak olan Develi Ovası Sulama Projesi tamamlandı. 2002 yılına kadar yüzde
20 seviyesinde kalan proje, bu tarihten sonra ödeneğin artırılması sayesinde hız kazanarak tamamlandı ve hizmete açılma
aşamasına gelindi. 2002'ye kadar işleyen ödenek takviminin aynı şekilde işlemesi durumunda, projenin 2050 yılında bitirilmesi
öngörülmüştü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin TBMM Grup
Toplantısında AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine yanıt verirken,
“Cumhurbaşkanı'na 'kim oluyorsun' diyeceksin, Başbakan'a 'kim oluyorsun' diyeceksin. Bu nasıl bir üslup? Bu tam bir tam sokak
jargonudur” dedi.
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Gürsel Tekin: Ortada bir krizi yok. Belli bir kesim gündemi değiştirmek için bir krizmiş gibi algılatıyor. Bu doğru birşey değil. Biz
kriz olarak görmek istemiyoruz, görmüyoruz.
İstanbul Başsavcılığı, Eski Kuvvet Komutanları hakkında yürütülen ‘darbe günlükleri' soruşturmasında yetkisizlik verdi.
Yetkisizlik kararında ‘Ergenekon örgütü ile bağlantı kurulamadığı' belirtildi. Dosya Ankara'ya gönderildi.
Tartıştığı polisler tarafından darp edilen Sezer Çelenk, karakolda da dayak yiyince 155 Polis İmdat'ı aradı. Ancak Sezer, bu kez
de polisten yardım istediği için dövüldüğunu iddia etti.
Milli Güvenlik Kurulunda, "Yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi" görüşülerek uygun bulundu ve bu konudaki tavsiye kararının
Bakanlar Kurulu'na bildirilmesi görüşü benimsendi. Toplantı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve
komutanlar Köşk'te sürpriz bir zirve ile bir araya geldi.
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ÇANAKKALE'de Boğazı'nın Bozcaada açıklarında, Türk kuru yük gemisi ‘Anafarta', saatteki hızının 65 kilometreye ulaşan şiddetli
poyraz nedeniyle su almaya başladı. Gemi ve personeli için kurtarma çalışması başlatıldı.
"Askeri casusluk ve şantaj" soruşturması dosyasında dikkat çekici iddialar yer alıyor. Dosyada şüphelilerin, Marmaris-Aksaz
Deniz Üs Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Harp Komutanlığı'na ait bazı karargâhlardan gizli belge temin
ettiği öne sürüldü. "Askeri casusluk ve şantaj" soruşturması kapsamında bugün 12 şüphelinin ifadesi alındı.Tutuklanma
istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. “Şantaj ve askeri casusluk” iddialarına ilişkin yürütülen
soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan kişilerden 8'i tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi, 4'ü serbest
bırakıldı.
ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde Fransız turistleri taşıyan bir tur otobüsü, otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 1 ölü,
18 kişi yaralandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Köşkü'nde yarın yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna
katılmayacağını açıkladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gebze-Orhangazi-İzmir” otoyolunun temel atma töreninde yaptığı konuşmada 'Cumhuriyetin
87. yılında, cumhuriyete en büyük armağanını veriyoruz' dedi. Konuşmasının ardından ise 7 yılda bitirilmesi beklenen proje için
firmaların yönetim kurulu başkanlarıyla pazarlık yaptı. Pazarlıklar sırasında hoş diyaloglar yaşandı. Başbakan uzun uğraşlar
sonucunda projeyi 5 yılda bitirme sözü aldı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 14 kişilik öğrenci servisiyle her gün 34 kişi taşınıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün akşam meydana gelen olayda bir TIR'ın üzerindeki sabitlenmemiş konteyner, zaman
zaman hızı 100 km'ye varan poyraz fırtınasının etkisiyle uçtu. Köprü bariyerlerinden denize düşmesine çok az bir mesafede
korkuluklara takılıp kalan konteyner yüzünden köprüde uzun kuyruklar oluştu.
IMKB Ulusal 100 Endeksi, açılışın hemen ardından 20 dakikada yaklaşık 1.200 puan (yüzde 1,64) değer kaybıyla başladığı günü
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yüzde 0,25'lik değer artışıyla kapadı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, birinci seansta 171,95 puan artarak 68.760,46 puandan
kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,25 değer kazandı.
Kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle, “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına
çarptırıldı.
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Adalet Bakanlığından yapılan “Deniz Feneri” davası ile ilgili açıklamada, “Bakanlığımızın Ankara Cumhuriyet savcılarının
inceleme yapmak üzere Almanya'ya gitmelerini engelleme ya da geciktirme gibi bir tutumu kesinlikle söz konusu değildir”
denildi. Yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, “Deniz Feneri” davasıyla ilgili olarak “Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığınca Almanya'dan talep edilen dosyaların bir örneğinin Türkiye'ye gönderilmesinin fotokopi masraflarının yüksek
olması nedeniyle Adalet Bakanlığınca engellendiği” ve “soruşturmayı yürüten savcıların dosyaları incelemek için Almanya'ya
gitmelerine yine Adalet Bakanı tarafından izin verilmediği” yönünde gerçeği yansıtmayan iddialar gündeme getirildiği belirtildi.
Almanya'da görülen Deniz Feneri e.V. davasının Türkiye uzantısıyla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütüldüğü hatırlatılan açıklamada, bakanlığın iki ülke adli makamları arasındaki adli yardım taleplerinin ilgili
mercilere ulaştırılmasına aracılık etmek dışında hiçbir görev ve yetkisi bulunmadığı kaydedildi. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığının Alman adli makamlarına yönelik talep ve yazılarının geciktirilmeksizin Almanya'ya ulaştırıldığı gibi Almanya'dan
gelen yazıların da aynı şekilde bekletilmeksizin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği vurgulanan açıklamada,
Almanya'dan gelmesi geciken bazı evrak ve belgelerin gönderilmesi için Bakanlıkca zaman zaman tekit yazıları da yazıldığı
bildirildi.Haberlere konu olan iddialarla ilgili olarak ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Şubat 2010 günlü adli yardım
evrakının Almanca tercümeleri ile Bakanlıkça 16 Şubat 2010 tarihinde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildiği
belirtilen açıklamada, Almanya'dan beklenen cevabın gecikmesi üzerine 25 Mart, 1 Haziran ve 4 Ağustos 2010 tarihlerinde
Berlin Büyükelçiliğine tekit yazıları gönderilerek adli yardım talebinin akıbeti sorulduğu ifade edildi. Bakanlığa 23 Ağustos 2010
tarihinde ulaşan Almanya Federal Dışişleri Bakanlığının yazısında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iki seçenek sunulduğu
bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “1-Söz konusu davaya ilişkin evrakın toplam 700 klasör olduğu, fotokopi maliyetinin
100.000 avro tutabileceği, maliyetin Türkiye tarafından üstlenilmesi halinde dosyalardan bir örnek çıkarılarak gönderilebileceği
veya, 2-Başsavcılık yetkililerinin Almanya'ya giderek dosyaları yerinde inceleyebileceği ve gerekli belgelerin örneklerinin
alınabileceği belirtilmiştir. Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla alınan bu yazı Bakanlığımızca aynı gün (23 Ağustos 2010) Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya'dan istenen dosyaların fotokopilerinin
gönderilmesi yerine savcıların Almanya'ya giderek dosyalarda inceleme yaparak örnek alması ve ifade alınması sırasında hazır
bulunması seçeneğini tercih etmiştir. Başsavcılığın bu talebine ilişkin 3 Eylül 2010 tarihli yazısı aynı gün Alman makamlarına
iletilmek üzere Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine gönderilmiştir. Şu anda Başsavcılığın bu talebiyle ilgili olarak savcıların
Almanya'ya giderek inceleme yapmaları amacıyla Almanya'dan tarih verilmesi beklenmektedir. Almanya'dan bu cevap geldikten
sonra Cumhuriyet savcıları Almanya'ya giderek dosyaları inceleyebilecek ve ifade alma işlemine katılabilecektir. Görüldüğü gibi
Bakanlığımızın Ankara Cumhuriyet savcılarının inceleme yapmak üzere Almanya'ya gitmelerini engelleme ya da geciktirme gibi
bir tutumu kesinlikle söz konusu değildir.”
Dün basın ve VIP günü ile kapılarını açan İstanbul Auto Show bugün saat 12.00 itibariyle ziyaretçilere açıldı. Fuara büyük bir ilgi
olduğu gözlenirken yüzlerce araç içeriye girebilmek için 6 kilometrelik kuyruklar oluşturdu. Sadece 2 saatte fuara gelen ziyaretçi
sayısı 20 bini aşarken, saat 16.00 itibarıyla giriş kapısındaki insan kuyruğu da 150 metreye ulaştı.
Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. Ankara, Kocaeli ve Bursa'yı sel bastı. Evler, işyerleri su altında kaldı. Kocaeli'de sel
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sularına kapılan bir kişinin öldüğü belirlendi. Uludağ'da kar yağışı başladı. Bursa'da vatandaşlar botlarla evlerinden kurtarıldı.
Ankara'da ise İstanbul yolu üzerindeki Şaşmaz Kavşağı'nda onlarca araç mahsur kaldı.
İzmit Gölcük'te İshaniye Deresi'nin taşması sonucu lpg tüp deposundaki yaklaşık 3000 mutfak ve piknik tüpü denize dağıldı.
İzmit Körfezi deniz tarfiğine kapatıldı Yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek.
Yeni telefonlar alanlar, almayı düşünenler dikkat... IMEI numarası kâbusunuz olabilir... IMEI numaranızı
sorgulamak için '*#06#' yapın ve çıkan IMEI numarasını faturada ve cep telefonunun arkasındaki numaralayla
karşılaştırın...
DİYARBAKIR'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri renkli görüntülere sahne oldu. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin
geçişi sırasında vatandaşlar ‘Gaffar Okkan' sloganları atarken, çocuklar tankların üzerine çıkıp Türk bayrağı açtı. Büyükşehir
Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir, bir öğrenci tarafından kendisine hediye edilen bayrağı katlayıp korumasına verdi.
Törende konuşan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak “Aynı bayrak, aynı vatan üzerinde yaşayan insanlarımız arasında birileri boş
durmayarak oyun üstüne oyun oynayıp, milletimizi bir birine düşürme gayreti içerisine girmişlerdir” dedi. Tören öncesi 80
yaşındaki Kore gazisi Şehmuz İnan, protokolde bulunan Başkan Osman Baydemir'in yanına gelerek, üzerinde bayrak motifleri
işlenmiş kravat hediye etti. Kravatı eline alarak Vali Toprak ve yanındakilere gösteren Baydemir, “Ben hediyemi aldım sayın
valim” dedi. Toprak ise, “Vallahi şanslı günündesin” cevabını verdi. Tören sırasında protokole yaklaşan bir öğrenci de, elinde
taşıdığı bayrakları Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Zeki Çolak ve Belediye Başkanı
Osman Baydemir'e hediye etti. Öğrencinin verdiği bayrağı Vali Toprak ile Komutan Korgeneral Çolak öptü. Osman Baydemir ise,
katlayarak korumasına verdi.
Ankara kulislerinde en çok merak edilen 3 soru vardı. İlki askerlerin Köşk'teki resepsiyona katılıp katılmayacağıydı. Bu konu son
dakikada belli oldu. Askerler resepsiyona gelmedi. Çünkü aynı saatlerde Anraka'da Genelkurmay Başkanı Koşaner'in
başkanlığında Merkez Orduevi'nde Ankara Garnizonu'ndaki subayların davetli olduğu bir resepsiyon yapılıyor. İkinci soru,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Köşk'e gelip gelmeyeceğiydi. Başbakan Erdoğan resepsiyona yalnız
katılmayı tercih etti. Üçüncü soru ise CHP'lilerin ne yapacağıydı. Resepsiyon öncesi kesinleşen tek soru bu. CHP lideri
Kılıçdaroğlu, Çankaya Köşk'üne gitmedi. CHP'den resepsiyona CHP İzmir Milletvekeli Harun Öztürk ve CHP İstanbul Milletvekili
Ahmet Tan katıldı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS)
soruların sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın ardından iptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı, 31 Ekim Pazar günü
yeniden yapılacak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ın
tutuklanması ile ilgili olarak, “Artık yargılama süreci başlamıştır. İş yargı sürecinde bundan sonra. Savcılarımız, hakimlerimiz
doğru olan, gerekli neyse, o doğrultuda hareket edeceklerine bizim inancımız tamdır. Biz Türk adaletine inanıyoruz. Hak yerini
bulacaktır. Suçlu, suçsuz ayrılacaktır. (Şu suçludur, şu suçsuzdur) demek doğru değil” dedi.
Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Bağdat Caddesi'ndeki meşaleli Cumhuriyet yürüyüşü başladı. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Suadiye'den başlayan yürüyüş, Göztepe'de sona erecek.
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Cumhuriyet'in ilanının 87. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Dolmabahçe Sarayı'nda resepsiyon düzenlendi. Etkinlikler
çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda da havai fişek ve lazer gösteri yapıldı. Gösteride muhteşem anlar yaşandı.
30

Ekim

2010

Erzurum'da özel yetkili savcı göreviyle ‘Erzincan Ergenekon Soruşturması'nı yürüten Osman Şanal, Erzurum basın savcılığı
görevine atandı.
Youtube artık serbest. Mahkeme tarafından kapatılan internet sitesi Youtube açıldı. Kapatma kararını veren mahkeme Youtube
yasağını kaldırdı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Kürşat Kayral, siteye erişimin serbest
bırakılması için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na gerekli yazıyı yazdı. Bunun üzerine uzmanlar siteye ulaşımın
sağlanması için çalışmalara başladı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “CHP'nin gözü askerde, kulağı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nda olacaksa
böyle bir parti hiçbir zaman demokrat olamaz, hiçbir zaman sivil olamaz, hiçbir zaman da iktidar olamaz. Bu resepsiyon ve
türban konusunda söyledikleri CHP'nin hala 1930'lu yıllardaki gibi gözünün askerde, kulağının Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı'nda olduğunu gösteriyor” dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'de "Yerel Yönetimler Değerlendirilme Toplantısı"nda konuştu. CHP lideri “Demokrasi” diyorlarsa, halka
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gitmeleri ve halkı kucaklamaları gerektiğini belirterek, “Artık kabuğu ve kafalardaki kalıbı kıracağız. 'Biz oturalım, halk gelsin'
deme dönemi bitti. Bundan sonra her sokağın, her caddenin, her mahallenin temsilcisi olacak'” diye konuştu. Sayıştay'ı da
eleştiren Kılıçdaroğlu “İstanbul anakentin ve AKP'li belediyelerin bütçesi denetlenmiyor. Buradan söylüyorum Sayıştay'a
söylüyorum, siz AKP'li belediyelerin kirli çamaşırlarını yıkama merkezi misiniz? Dosyalarını açıklayacağız, Sayıştay bunun altında
kalacak. Siz TBMM adına harcamaları denetleyen bir kuruluşsunuz" dedi.
Avustralya'dan kurbanlık olarak Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'ndeki Martaş Limanı'na getirilen ve barınacakları çiftliği su
bastığı için gemide bekletilen 72 bin 771 kıvırcık cinsi koyun, bu sefer de gümrük vergisine takıldı.
Bitlis'in Döşkaya bölgesinde yapılan arazi arama tarama çalışmalyrı sırasında 90 kilogram patlayıcı madde bulundu. Patlayıcı,
yerinde patlatılarak imha edildi.
Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerine M.Ö. 7000 yılında gelen çiftçilerin, Anadolu topraklarından geldiğinin
bilimsel olarak ispatlandığı bildirildi. Alman "Kölner Express" gazetesi, "Hepimiz biraz Türküz" başlığıyla verdiği
haberde, Mainz Üniversitesinden antropolog Prof. Dr. Joachim Burger'in Taş Devri döneminden kalan iskeletler
üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre, o dönemin insanlarının Batı Anadolu'dan Avrupa'ya göç ettiğinin
bilimsel olarak tespit edildiğini yazdı. Bölgeden o dönemde Avrupa'ya gelen insanların evcil hayvanları da
beraberinde getirmiş ve yerleşik olan insanlarla çok az ilişki içinde bulunmuş olduğunu da ifade eden Burger, bu
araştırmayı aslında bazı hayvanların Avrupa'ya nasıl geldiğini incelemek amacıyla yaptıklarını kaydetti.
KOCAELİ'NDE 5 yaşındaki ikizler Omay ve Miray birbirlerinin fotoğraflarını çekiyordu.
Biranda üzerinde bulundukları ahşap köprü çöktü. İki kız derede sürüklenmeye başladı.
Anne Berat Özkan İnaltay, suya atladı ve Mirayı yakalamayı başardı. Eşinin yardımıyla
kızıyla birlikte kıyıya çıkan genç kadın, Omay'a yetişmedi. Küçük çocuk gözyaşları ve
çığlıklar arasında gözden kayboldu. Omay 18 saat boyunca umutla arandı. Ama umutlar
bu sabaha karşı söndü. Küçük Omay'ın cesedine bu sabaha karşı ulaşıldı. Anne ve babası
yıkıldı. Omay bugün son yolculuğuna uğurlandı. Omay'dan geriye fotoğrafları ve en
sevdiği barbi bebeği kaldı. 
Bursa'nın Gürsu İlçesi'nde bir derenin içerisinde bulunan erkek cesedinin 19 yaşındaki
Ömer Avcı'ya ait olduğu tespit edildi. Sel felaketinin yaşandığı 14 Ekim tarihinde kaybolan
Avcı'nın annesi, Bursa'daki bir televizyon kanalında yayına çıkarak oğlunun sel sularına
kapıldığını söylemiş ve “Oğlum ne olur geri dön” diyerek yalvarmıştı.
31
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İstanbullular Pazar gününe patlama haberiyle uyandı. Taksim Meydanı'nda 10:30 sularında şiddetli ve büyük bir patlama sesi
duyuldu. Çevik kuvvet noktasına giren bir canlı bomba kendini patlattı. Patlama sonucu 15'i polis 17'si sivil olmak üzere 32 kişi
yaralandı, canlı bomba parçalanarak öldü. Taksim'de meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişinin kimliği belli oldu. Taksim'de
meydana gelen patlamada yaralanarak ambulansla Taksim İlk yardım Hastanesine kaldırılan yaralıların Recep Gergin, Savaş
Ateş, Güngör Gülden, İlker Ubaç, Sıdıka Güven ve Sami Özverel olduğu belirlendi. Sabah saatlerinde Taksim Meydanı'nda
meydana gelen patlama, dış basında da geniş yer buldu. Saldırı haberi, uluslararası ajanslar tarafından acil koduyla geçilirken,
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CNN'e konuşan PKK sözcüsü, "patlamadan haberleri olmadığını" söyledi.
Karadenizde avlanan Düzceli balıkçılar bir kasa hamsiyi 10 liradan satmaya başladı.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında, içerisinde 7 kişinin bulunduğu otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde
seyir halindeki şeker pancarı yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle özel otomobil hurda yığınına dönerken, 1'i çocuk, 3 kişi
feci şekilde can verdi.
Türkiye'nin "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde "İsrail'i tehdit olarak tanımladığı" iddialarına ilk tepki
İsrail Turizm Bakanı Stas Mizeshnikov'dan geldi. Mizeshnikov, "İsrail vatandaşlarına Türkiye'ye gitmemeleri çağrısında"
bulundu.
Adıyaman'da kamyonu ile çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü, ardından hayatını kaybeden kişinin sinir krizi geçiren
babasını bıçaklayarak kaçtı.
1

Kasım

2010

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarına 15 Kasım'da ödenecek maaşlarının, Kurban Bayramı öncesinde 12 Kasım
Cuma günü avans olarak verileceğini kaydetti.
Avustralya'nın batı sahilindeki Carnarvon kasabasından kürek çekerek Afrika sahillerine erişmek üzere Hint Okyanusu'na açılan
kürekçi Erden Eruç limandan ayrılışından 109 gün sonra 30 Ekim 2010 tarihinde deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında
bölgede bulunan TCG Gaziantep Fırkateyni ile buluştu. 2006 yılından bu yana dünyanın çevresini kas gücüyle dolaşma hedefiyle
altı projeyi sürdüren Erden Eruç, şu anda Hint Okyanusu'nda yol alıyor ve hava şartları izin verirse Kasım ayının ilk haftası
içinde Mozambik'de Afrika kıtasında karaya ayak basacak. Bu başarı dünya tarihinde bir ilk olacak.
Türk Hava Yolları'nın (THY), Şanghay-İstanbul seferini gerçekleştiren ve yolcuları arasında İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın da
bulunduğu uçak, yakıt gösterge sistemindeki arıza nedeniyle Kazakistan'ın Başkenti Astana'ya teknik iniş gerçekleştirdi
Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen “Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)” ile ilgili
davanın 8. duruşması sona erdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştirilen kişinin fotoğrafı basına dağıtıldı. 32 kişinin yaralanmasına
neden olan canlı bombanın kimliği ile ilgili ise bilgi verilmedi
Tokat'ta Gülbaharhatun Mahallesi'nin su şebekesinde 4 yıl önce arıza meydana geldi. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri
vanadan sızan ve asfaltın üzerine taşan suyu tamir için çalışma başlattı. Ekipler sızıntıyı engelleme yerine, asfaltın altından bir
kanal oluşturarak sızan suyu Behzat Deresi'ne yönlendirdi. Ortalama olarak saatte 5 ton şebeke suyu, 4 yıldan bu yana Behzat
Deresi'ne akıyor. 1 saatte, 1 ailenin aylık su ihtiyacının boş yere akmasının yanı sıra, kentin su şebekesindeki sızıntılar
nedeniyle su deposunda normalinin 10 katında pompa çalıştırıldı.Belediye yetkililerinin arızayı gidermemesi sonucu 4 yılda
yaklaşık 175 bin ton suyun dereye aktığı hesaplandı.
MERSİN'de kadın sürücünün kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkınca bariyerleri parçalayarak köprüden uçtu.
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Bariyerin kopan parçası, yakındaki bir işyerinin camını kırıp içerisinde de maddi hasara neden olurken, yaralı sürücüye yardım
etmeye çalışan bir vatandaşın da el parmağı koptu.
El Kaide'nin dün iki yolcu uçağına yüklediği kamufle edilmiş patlayıcıların uluslararası havaalanlarında alınan tüm üst düzey
güvenlik kontrollerinden geçmesi, El Kaide tehdidine yeni bir boyut ekledi. Analistler, operasyonlarını Yemen'den idare ettiği
anlaşılan El Kaide'nin, uzmanların elinden çıkan yeni bombalarının gelecekte dünyanın büyük şehirlerini tehdit edebileceği
gerçeğinin anlaşılması gerektiğini ifade ediyor.
BURSA'nın Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (DOSAB) 4 milyon dolarlık soygunun sır perdesi aralandı. Bilgisayar çalmak
için girdikleri fabrikanın kasasında 4 milyon doları gören hırsızların şok geçirerek birbirlerini tokatladıkları bildirildi. Polisin
yürüttüğü soruşturma sonucu 2 şüpheli ve 3 milyon 200 bin dolar ile ele geçirilirken, 800 bin dolarla kayıplara karışan bir kişi
aranıyor.
DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Osman Baydemir, kendisini ziyaret eden Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mark
E. Bailey'e, “Kürt sorununu terörle kodlamamak lazım” dedi. Baydemir, 21'inci Yüzyıl'da silahın rolünü tamamladığını, sorunların
çözümünde silahın bir araç olma özelliğini yitirdiğini söyledi.
Askerin Köşk'teki 29 Ekim resepsiyonuna katılmamasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Bu tavır
emre itaatsizlikle eşdeğerdir" dedi. Askerin resepsiyona katılmamasını eleştiren bir başka isim ise AK Parti Grup Başkanvekili
Bekir Bozdağ idi. Bozdağ, “Asker millet olan bir yerde asker, millete arkasını dönemez. Milletten de kaçamaz” ifadelerini
kullandı.
2

Kasım

2010

ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'ne bağlı Etili Köyü'nde, dün akşamdan bugün akşam saatlerine kadar, Richter Ölçeği'ne göre 3.4 ile
2.4 arasında değişen 24 deprem meydana geldi.
ATV Ana haber bültenin sonunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konu edinen Bizim City karikatürü gösterilirken, büyük bir
ayıba imza atıldı. Gösterilen çizgi filmde Kemal Kalıçdaroğlu dansöz kıyafetiyle tasvir edildi, hemen ardından ise ana Muhalefet
lideri hakkında 4 şıktan oluşan bir soru ekrana yansıdı. İzleyenlerin şaşkınlıkla çözmeye çalıştığı soru ve cevap şıkları alt alta
şöyle sıralandı: -CHP LİDERİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ? a) Dansöz b) Ağzı Bozuk c) Boykotçu d) Hepsi Doğru cevap "D"
şıkkı. Salih Memecan imzalı söz konusu karakitatür bugün Sabah Gazetesi'nin 1. Sayfasında yer aldı..
İstanbul Kuruçeşme açıklarında savaş gemisi tarafından çekilen denizaltı kontrolden çıktı. Kıyıda olası bir kaza son anda
römorkörler tarafından engellendi. Halıcıoğlu'ndaki bir müzede sergilenen eski denizaltı, Deniz Kuvvetleri'ne ait bir savaş gemisi
tarafından çekilerek İstanbul Boğazı'na çıkarıldı. Bartın'daki Deniz Üs Komutanlığı'na götürülmek için gece saat 03.00'de 2 deniz
mili hızla yola çıkarılan denizaltı, dün saat 14.00 sıralarında Kuruçeşme açıklarında büyük bir tehlikenin yaşanmasına neden
oldu. Denizaltıyı çelik halatlar yardımıyla çeken savaş gemisinin dümeni kilitlendi. Bu sırada savaş gemisi demir attı ancak
çektiği denizaltı akıntının şiddetiyle yön değiştirerek kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın 20 semtini hedef alan saldırılarda 76 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.
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ABD’de seçmenler Salı sabahı sandıklara giderek Washington’daki güç dengesini değiştirecek kritik seçimler için oy kullanmaya
başladı. Cumhuriyetçilerin özellikle Temsilciler Meclisi’nde büyük kazanç elde etmesi ve çoğunluğu sağlaması beklenen
seçimlerde Demokratlar’ın kayıplarını bir şekilde kontrol altına alarak Senato’yu elde tutması bekleniyor
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel krizin dünya genelinde 30 milyon kişiyi bulan istihdam
kaybına yol açtığını, bu sayının önümüzdeki yıllarda 400 milyonu bulabileceğini söyledi.
Yunanistan'da dün Meksika'nın Atina Büyükelçiliği'ne gönderilmek üzere bırakılan bir bombanın bir kargo firmasında
patlamasının ardından bugün de İsviçre ve Rusya Büyükelçiliği binasının dışında iki ayrı bomba patladı. Bulgar Büyükelçiliği,
Parlamento binası ve bir kurye şirketinde bulunan bombalar ise kontrollü olarak patlatıldı. Yaklaşık iki saat içinde gerçekleşen
olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.Öte yandan akşam saatlerinde Yunanistan'dan Alman Başbakanlık binasına gönderilen bir
bomba da uzmanlar tarafından imha edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, görevi kötüye kullanmayla ilgili davasının bulunmadığını bildirdi. Gökçek
yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun 'Görevi Kötüye Kullanma' suçunu
düzenleyen hükmünün değiştirilmesi için verilen yasa teklifine ilişkin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisiyle
ilgili sözler söylediğini belirtti. Görevi kötüye kullanma ile ilgili şu anda tek bir davası olmadığını bildiren Gökçek, “Niye belediye
başkanlığım elimden gitsin? Benim dokunulmazlığım yok. Seçimler boyunca ortaya attığın iddialarla ilgili niye gidip savcılığa suç
duyurusunda bulunmadın. Herkes konuşurken ağzından çıkanı ve haddini bilecek” dedi. Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun, “Rüşvet
almak-vermek günah, diyordun. Neye göre affediyorsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, belediye başkanlığı gidecek,
onun telaşına mı kapıldın?” dediğini belirttiği açıklamasında şunları kaydetti: “Her zaman söylüyorum. Bu adamcağız hiç bir
şeyden anlamıyor. Bilgisiz. Daha görevi kötüyle kullanma maddesinin rüşvetle hiçbir ilgisinin olmadığını bilmeyecek derecede
bilgisiz. CHP için böylesine bilgisiz bir genel başkan çok ciddi talihsizlik. Şimdi kendisine söyleyeceklerim var. Birincisi, görevi
kötüye kullanma maddesi torba maddedir. Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, 'görevinin gereklerine aykırı
hareket etmek suretiyle' tarzında TCK;nın 257. Maddesinde bir bölüm vardır. Dikkat edilirse 257'nin hangi suçları kapsadığı
tamamen müfettişin, savcının, bilirkişinin, hakimin yorumuna bağlıdır. Düşünün ki müfettiş Kılıçdaroğlu kafasında birisi. Yandı
gülüm keten helva. O zaman sokakta yürümemizi bile suç sayacak bir zihniyetle karşı karşıyayız demektir. Kim kalkıp da
rüşvetin cezasız olmasını istemiş. Kimse bu konuda saçmalamasın. İstenilen tek şey var. Suçun tarifi. TCK 257'ye suçun tarifini
koy, ne ceza vereceksen ver. Anayasamıza göre kanunsuz suç ve ceza olmaz. Madde Anayasa'ya aykırı. İkincisi, benim görevi
kötüye kullanma ile ilgili şu anda tek bir davam yok. Niye belediye başkanlığım elimden gitsin? Dün beni tanımadığını
söyleyerek hafıza kaybına uğradığını itiraf eden Kılıçdaroğlu'nun, anlaşılan hafızası halen yerine gelmemiş. Hakkımda açılmamış
bir davadan dolayı nasıl belediye başkanlığım elimden gidecek anlamadım. Üçüncüsüne gelince, referandum boyunca
Kılıçdaroğlu hakkında onlarca iddiada bulundum. Ve dedim ki 'Zaman aşımı uygulanmasa şu anda Kılıçdaroğlu cezaevinden
dışarıya çıkamaz'. Hodri meydan, Öyle çamur atıp kaçmak olmaz. Sözü özü bir olan insanlar söylediklerinin arkasında dururlar.
Benim dokunulmazlığım yok. Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. TV'lerde ipe sapa gelmez bir yığın iddiada
bulundun. Niye gidip savcılığa dilekçe vermedin. Bütün bu gerçeklere rağmen bir insanın hala konuşması için biraz utanması
gerekir. Bir daha böylesine ağzını açarsan ilk yapacağım iş hakkındaki tüm iddiaları bir sergi haline getirip bütün Anadolu'da
dolaştırmak olur. Senin ne olduğunu o zaman çok daha iyi anlarlar. Herkes konuşurken ağzından çıkanı ve haddini bilecek.”
EMİRATES Havayolları'nın Dusseldorf-Dubai seferini yapan Boeing 777-300 tipi yolcu uçağı, sol motor kapağındaki arıza
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nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na teknik iniş yaptı.
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi'nde eğitim gören ve iki gündür yüksek ateş ile şiddetli baş ağrısı
nedeniyle hastaneye başvuran öğrencilerin sayısı 80'e ulaştı.
Önder Sav ve Kemal Kılıçdaroğlu kritik parti meclisi öncesi bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonuç verdi:
Önder Sav geri adım attı, Kılıçdaroğlu'nun dediği oldu.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün yeni yönetimi atayacak. Tüzük 2011 seçimlerinden sonra değişecek, daha demokratik bir
tüzük gelecek
Taksim'deki intihar bombacısının 3 ay önce Habur'dan giriş yapan, Van Gürpınar nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Vedat Acar
olduğu ve İstanbul'a geldikten sonra Şirinevler'de kaldığı öğrenildi. Acar'ın 2004'te PKK'ya katıldığı açıklandı. Öte yandan
Kahramanmaraş'ta aynı telefondan Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve Bakan Nimet Çubukçu'ya yönelik suikast ihbarı yapıldığı
belirlendi. Eminey tihbarların canlı bomba ile ilgisini araştırıyor.
Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi, Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin yer aldığı video paylaşım sitesi “Youtube”a
erişimin engellenmesi kararı aldı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) “Youtube”dan söz konusu görüntülerin
kaldırılmasını isteyeceği, aksi halde siteye erişimi engelleyeceği kaydedildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, CHP'de 'tüzük kurultayına' gerek olmadığını açıkladı.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na CHP'den iki ayrı yazı. İlkini Genel başkan Kılıçdaroğlu yolladı. Diğeri Önder Sav tarafından
yazılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yürürlükte bulunan tüzük uyarınca CHP'nin yeni yönetimini belirledi. Yeni yönetimde
Önder Sav ve Hakkı Suha Okay yer almadı. Genel Sekreterliğe ise Nihat Matkap getirildi. Matkap ve Gülsün Bilgehan ile Gökhan
Günaydın, kendilerine sorulmadan isimlerinin belirlenmesini gerekçe göstererek görevi kabul etmediler. Görevi kabul etmeyen
Matkap'ın yerine Süheyl Batum atandı. CHP'nin yeni yönetimi yarın saat 11.00'de MYK toplantısı için biraraya gelecek.
Mardin'in Midyat İlçesi Barıştepe Köyü'nde yeni açılan fosseptik çukurundan tandır yapımında kullanmak için toprak çıkarmaya
çalışan köylüler göçük altında kaldı. Olayda 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Mardin Valisi Hasan
Duruer, yapılan çalışmalarda toprak altında kimsenin kalmadığını açıkladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uzun süreden beri beklenen kararını açıkladı. Fed ikinci parasal genişleme programıyla 2010’un
ikinci yarısına kadar 600 milyar dolarlık Hazine tahvili alımı gerçekleştireceğini duyurdu ve faizleri değiştirmedi. Hisse senetleri
piyasalarının karara ilk tepkisi sınırlı olurken, euro/dolar paritesi 1.42 ile dokuz ayın en yükseğine çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP il, ilçe ve belde başkanlarıyla partililere yönelik bir mesaj yayınlayarak, CHP
tüzüğünün gereğini yerine getirdiklerini, görev dağılımı yaptıklarını bildirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan'daki ilk Türk yazıtlarından Saraybosna'daki ata yadigarlarına, Makedonya'daki
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camilerimizden Kudüs'teki mezarlıklarımıza kadar nerede bize ait bir iz varsa onu dünya kültür mirasına kazandırmanın
mücadelesini veriyoruz” dedi.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nin video paylaşım sitesi “Youtube”a erişimin engellenmesi
kararıyla ilgili olarak, “Karşıdaki şirket ya da firmanın doğru yapıp yapmadığı neden sorgulanmıyor? Onların yasalara karşı geçiş
üstünlüğü mü var?” dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da, Dünya Denizcilik Üniversitesinin yönetim kurulu toplantısına katılan
Bakan Yıldırım, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Mahkemenin kararını yasalara göre verdiğini belirten Bakan Yıldırım, “Bu
kararı biz yorumlamayız. Mahkeme kararı doğru yahut eğri olmaz. Karar yasalara göre verilir. Yasalar da geçerli olduğu
müddetçe bu kararlara herkes uymak durumundadır” dedi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim
Resepsiyonu'na katılmamasıyla ilgili, “Sayın Kılıçdaroğlu 'halkla kutlayacağım' diyerek bu toplantıya katılmadığını ifade etti.
Elbette böyle bir şey mümkündür, olabilir ama ne yaptığına bakmak lazım. Dolayısıyla halkla kutlama dediği zaman her davete,
her resepsiyona giderken bunu dikkate alıyor mu Sayın Genel Başkan” dedi.
Toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Tunceli-Erzincan karayolunda ulaşım tek şeritten, kontrollü olarak
sağlanmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Erzincan karayolunun 84. kilometresinde, dün meydana gelen toprak
kayması ve kaya düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Tunceli Karayolları Şube Şefliği ekiplerince başlatılan çalışmalar
sonucunda ulaşım, yol kenarına açılan tali yolla tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Erzincan ve Elazığ illerinden
takviye olarak gelen iş makinelerinin çalışmaya başladığı ve yolun tamamen ulaşıma açılması için 2-3 günlük süreye ihtiyaç
duyulduğu kaydedildi.
CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, Hatay'ı ziyaret etti. Valiliğin ardından Garnizon Komutanlığı ve Antakya Belediye Başkanı AK
Parti'li Lütfi Savaş'ı makamında ziyaret eden Gül, daha sonra Hataylılara seslendi. Mitingi andıran, 2 bin kişinin toplandığı
kalabalığa konuşan Cumhurbaşkanı “Türkiye'nin farklı zenginliklerini bağrınızda taşıyorsunuz. Şunun hemen altını çizmeliyim ki;
Hatay'a her gelişimde ilinizin geliştiğini, güzelleştiği görüyorum. Hatay'a yapılan havaalanı, oteller, sanayi tesisleri ve tarımı ile
gelişen kent görmekten mutlu oldum” dedi.
CHP'de tarihi gün...Genelbaşkan Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı atadığını açıklarken CHP genel merkezinin başka bir katında
Genel Sekreter Önder Sav, 59 PM üyesinin imzasıyla Tüzük Kurultayı kararı alıyordu. Bu toplantılar devam ederken bazı
CHP'liler desteklerini belirtmek için merkeze geldiler, arbede çıktı. Tarihi gün saatler geçtikçe daha da ısındı.
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Önder Sav'la ipleri kopardı. Kılıçdaroğlu, yeni yönetim atadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan son gelişmelere ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın mensuplarının karşısına
geçti ve yeni yönetim listesini açıkladı. Açıklamasında partideki korku imparatorluğunu yıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, 'Genel
başkanın toplamadığı bir Parti Meclisi karar alamaz' diye konuştu. Sav ise yaptığı açıklamada CHP'yi, içerideki dışarıdaki
düşmanlar eskitemedi. CHP'ye kısa bir zaman önce genel başkan olan sayın Kılıçdaroğlu'da eskitemeyecektir. İstediği kadar
yeni desin, CHP Mustafa Kemal'in kurduğu CHP'dir" dedi.
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CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın “Sayın Özyürek çok da ciddiye
alınacak bir siyasetçi değil” sözlerine karşılık olarak, “Sayın Kılıçdaroğlu da, ben de ne yapacağımız konusunda Sayın Arınç'tan
izin alacak değiliz” dedi.
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Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, “CHP Genel Sekreterliği kimsenin tapulu mülkü değil. Benden evvel de pek çok genel
sekreter görev yaptı. Benim yaşamımdaki en büyük armağanlardan biri, en uzun süreli genel sekreterliği yapmamdır. Benim
için artık genel sekreterlik sayfası gönlümde de kapanmıştır” dedi.
Tüketiciler Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranın artırılmasıyla ilgili SMS
gönderilerek bankaya çağrılan ve yeni sözleşmeyi imzalaması istenen tüketicilerden yoğun şikayet almaya başladıklarını
belirterek, “Sözleşme yenileme çağrısı yapılan tüketicilere, 'sözleşmenizi asla yenilemeyin' çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki üçüncü maçında Fenerbahçe Ülker, deplasmanda İspanya'nın Regal Barcelona
takımını 69-61 yendi.
UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. maçında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kaldı.
İstanbul'da akşam etkili olan yoğun sis hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Sis nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inişlerde
aksamalar yaşanırken, bazı uçaklar da başka meydanlara yönlendirildi.
Yunanistan, Türkiye'nin artan etkinliğinden duyduğu kaygıyı ABD'ye iletti.
Taksim'de 32 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı, terör örgütü PKK'ya bağlı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi.
18. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda, zorunlu eğitim uygulamasının 1 4 4 4 şeklinde 13 yıla çıkarılması önergesi oy
çokluğuyla kabul edildi. Kurulda söz alan Gündoğan, ikinci maddenin “Eğitim süreleri 1 yıl okulöncesi eğitim, 4 yıl temel eğitim,
4 yıl yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimi, 4 yıl ortaöğretim olmak üzere zorunlu eğitimin 13 yıl olacak” şekilde
düzenlenmesini önerdi. Bu önerge, kurulda oylanarak kabul edildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde temizlik firmasında çalışırken işine son verildiği gerekçesiyle bir
süredir protesto eyleminde bulunan Türkan Albayrak'ın bu eylemine son vereceğini ve evine yakın bir sağlık kuruluşunda işe
başlayacağını bildirdi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. İhsan Dokucu ve
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören'in ortak girişimlerinin olumlu sonuç verdiği kaydedildi.Prof. Dr. Dokucu'nun
inisiyatifi ile Türkan Albayrak'ın evinin yakınındaki bir sağlık kuruluşunda işe başlayacağı belirtilen açıklamada, konu ile ilgili 6
Kasım Cumartesi günü Paşabahçe Devlet Hastanesi Bahçesi'nde İl Sağlık Müdürü, İstanbul Tabip Odası Başkanı ve Türkan
Albayrak'ın da katılımı ile bir basın toplantısı düzenleneceği bilgisi yer aldı. Türkan Albayrak'ın açlık grevi sürdürdüğü Paşabahçe
Devlet Hastanesi'ndeki çadır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da ziyaret edilmişti. Derleyenin notu: Hak
hakkını arayanındır!
Yargıtay Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gönderdiği listeyi onayladı. TBMM'deki makamında
milletvekilleriyle görüşen CHP Lideri karar için "Hukukun gereği yapılmıştır" dedi.
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “Türkiye ve Venezuela ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve iki ülkenin
birbirini tamamlayıcı nitelikte enerji potansiyeline sahip olduğunu” söyledi.
Amsterdam'dan kalkan Delta havayollarına ait bir uçağın, şüpheli kargo nedeniyle Hindistan'ın Mumbai'nin kentine acil iniş
yaptığı belirtildi.
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Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, askerliğin kısaltılması konusunda sürpriz bir açıklama yaparak 'Sözleşmeli er modeli üzerinde
çalışıyoruz' dedi.Bu modelde, erler mevcut askerlik sistemini bitiridikten sonra, sözleşme yapılarak para karşılığında görevlerine
devam edecekler.
Yeni HSYK unvanlı hakim ve savcı atamalarını gerçekleştirdi.Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner Adana Savcılığı'na atandı,
Ergenekon savcılarının görev yeri ise değişmedi.
ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak, transit gemi geçişine kapatıldı.
ABD'de yaşayan ve bir dosya paylaşım programı aracılığıyla bilgisayarına 24 adet MP3 indirdiği belirlenen Jammie ThomasRasset, mahkemece 1.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Referandum sonrasında tabanını yitirdiği iddiasıyla eleştirilen MHP'nin lideri Devlet Bahçeli küskünleri partiye geri çağırıyor.
Eski-yeni ülkücüleri MHP çatısı altında birleştirmek isteyen Bahçeli, Öcalan'ı Kenya'dan getiren timin komutanı ile de görüştü.
Banvit'in, kesilmiş et ve canlı hayvan ithaline ilişkin ilanı bugün gazetelerde tam sayfa yer aldı. Banvit'in, bazı gazetelerde yer
alan kesilmiş et ve canlı hayvan ithaline ilişkin ilanında, Türkiye'deki maliyet yapısına göre bir “gümrük eşik değeri” belirlenmesi
ve gelecek ithalata bu eşik değeri kadar gümrük vergisi uygulaması yapılması” gerektiği belirtilerek, “Aksi halde ortalık her
ithalatla birkaç kez köşeyi dönen spekülatörlerle dolacak” görüşü ifade edildi. Gazetelerde tam sayfa olarak yer alan ilanda,
kesinlikle kesilmiş et ithal edilmemesi gerektiği de kaydedildi. Banvit'in ilanında, son 20 yılda kırmızı et arzını gösteren
büyükbaş hayvan sayısı ve sağmal inek sayısının azaldığı, kırmızı et talebine işaret eden nüfus ve kişi başı gelirin arttığı
anlatıldı. “Kırmızı et krizi göz göre göre geldi ve gerekli tedbirler alınmadığı için şimdi et ithal eder hale geldik” denilen ilanda,
“Zamanında besi buzağısı ithalatı yapılmış olsaydı bu konuma düşmezdik. Maalesef şimdi, kesilmiş et ve kasaplık canlı hayvan
olarak yüz binlerce ton ete tekabül edecek ithalat yapılacağını düşünmekteyiz, bu da kısaca ülke besiciliğini bitirmektir,
gelecekte daha da fazla ithalata bağımlı hale gelmektir” görüşü öne sürüldü. “Kesilmiş et ve kasaplık canlı hayvan ithalatının
Türkiye'nin menfaatleri aleyhine olduğu” belirtilen ilanda, Türkiye'nin ve AB'nin maliyet yapılarının farklı olduğuna işaret edildi.
Geçen seneye göre ortalama yüzde 20 zam yapılırken, kurbanlıkların genel satış fiyatı 690 lira olarak belirlendi. Geçen sene
ortalama küçükbaş fiyatı 575 lira düzeyindeydi.
MANİSA'da Süreyya Piknik Alanı yakınlarında freni patlayan kamyonun, yolda seyir halindeki 10 araca çarpıp, devrildiği kazada
3 kişi öldü, AK Partili Nazilli eski Belediye Başkanı Aytekin Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit ölümünün 4'üncü yılında anıldı. Bir anma töreni de uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı CHP
Genel Merkezi'nde düzenlendi. Son günlerde ciddi tartışmaların yaşandığı CHP'deki törene Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun
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yanı sıra eski Genel Sekreter Önder Sav da katıldı. Törende Rahşan Ecevit, Kılıçdaroğlu ve Sav yan yana oturdu.

NASA, dünyanın en hızlı yolcu uçağını yapmaya hazırlanıyor. Sesten 5 kat hızlı gitmesi hedeflenen X-43A isimli uçakla, yaklaşık
8 bin 100 km olan İstanbul-New York arası da 1 saatten biraz fazla bir süreye kadar inecek.
İmar Bankasının bankacılık izninin kaldırılması öncesinde “Uzan'lara bilgi vererek görevi kötüye kullanmakla” suçlanan eski
BDDK ve TMSF Üyesi Prof. Dr. Kemal Çevik ile “bu suça iştirak etmekle” suçlanan Kemal Uzan, Hakan Uzan ve eski Rumeli
Holding Genel Koordinatörü Enis Zaimoğlu beraat etti.
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Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, uygunsuz kesimlere yönelik cezaların arttırıldığını belirterek, geçen yıl kurban kesimi
sırasında çevre kirliliğine sebep olanlara verilen 127 TL'lik idari para cezası 5 kat artırılarak, bu yıl 792 TL'ye çıkarıldı.
İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı tarihi Şirince köyünde, butik otel olarak işlettiği 16 yapıdan oluşan Nişanyan Evleri için İzmir İl
Özel İdaresi Encümeni tarafından yıkım kararı alınmasına tepki gösteren Sevan Nişanyan, yapıların bitişiğinde 12.5 metrelik
seyir kulesi inşa ettirdi.
SÜRÜCÜLER MOBESE SANSIN DİYE KOYMUŞTU. Artvin'de evinin önünden hızla geçen ve toz kaldıran araçları yavaşlatmak için
yolun iki yanına televizyon yerleştiren Kenan Yılmaz, yol asfaltla kaplanınca televizyonları dereye attı. Borçka'nın Alaca Köyü
Yanıklı Mahallesi'nde yaşayan Kenan Yılmaz (57), evinin önünden hızla geçen araçların yoldan kaldırdığı tozdan kurtulmak için
bir süre önce ilginç bir yol buldu. Televizyon tamircisinden aldığı çalışmayan 3 televizyonu yolun iki yanına yerleştiren Yılmaz,
sürücülerin televizyonları görünce yavaşlaması nedeniyle tozdan büyük ölçüde kurtuldu. Kenan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde de
evinin önünden geçen yol asfaltla kaplanınca, artık gerek kalmadığını söylediği televizyonları dere yatağına atarak kırdı. 
Endonezya'da 26 Ekim'de faaliyete geçen ve şu ana kadar 138 kişinin ölümüne neden olan Merapi Yanardağı, ilk kez
uluslararası uçak seferlerini de etkiledi. Uçuşları iptal olan havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları (THY) da var.
Fransa'dan Almanya'ya nükleer atık yüklü konteynerleri taşıyan bir tren binlerce gösterici tarafından protesto edildi. Karnaval
havasında geçen protestolarda nükleer karşıtı Alman eylemciler raylara oturarak, trenin yolunu kesmek istedi. Polisin
müdahalesinde ise ne cop ne biber gazı ne de saçlarından tutup sürüklemek vardı. Raylardan kalkmamakta direnen eylemcileri
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polis tek tek kucaklayarak kenara taşıdı. Derleyenin notu: AKP ileri demokrasi uygulamalari ile tam bir tezat. Ülkemizde bu
konuda Polis teşkilatımızı suçlayamayız. Suçlanacak birisi varsa birinci derecede RTE sonra içişleri bakanı gelir.
Çukurca'da 6 askerimizin mayın patlaması sonucu şehit olmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Tuğgeneral
Zeki Es askeri mahkeme tarafından tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SHP'nin Onursal Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün,
mizah yeteneği oldukça gelişmiş, hayatı seven ve kucaklayan bir isim olduğunu belirterek, “Mizah yeteneği olmayan birisinin
aslında siyasette yerinin de olmaması lazım. Çünkü mizah yeteneği olan kişide müthiş bir yetenek var demektir. Mizah yeteneği
olan kişi, geleceğe güvenle bakan, özgüveni olan kişi demektir” dedi.
Başbakan Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda MHP lideri Bahçeli'nin ''Taksim'deki canlı bomba neyse
açılımda aynısıdır'' sözlerine sert yanıt verdi.
İstanbul Barosu Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Gergin geçen kongrenin ilk gününde taraflar birbirlerinin
üzerine yürüdü. Yarınki başkanlık seçimlerinde 6 aday baro başkanı seçilmek için ter dökecek. 26 bin avukatın oy kullanma
hakkı bulunuyor. Beklentiler 22 bin kişinin sandık başına gideceği yönünde.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yarın Kuzey Irak'ın Erbil şehrine bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Atatürk
Havaalanı'nda saat 21.15'ten 23.30'a kadar uçakların inişi gerçekleştirilemedi. Uçakların kalkışlarında bir sorun yaşanmadığı
alanda, saat 23.30 itibariyle uçak inişlerinin de normale döndüğü bildirildi.
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin önceki Genel Sekreteri Önder Sav'a teşekkür mektubu gönderdi. Bu arada
Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenecek programa katılmak için İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için binlerce partili
Atatürk Havalimanı'na akın etti. Ellerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları bulunan partililer, destek pankartları açtı.
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Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Barosu Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, 26 bin 94 avukattan 19 bin
816'sı oy kullandı. Sabah 09.00'da başlayan oy verme işleminin akşam 17.00'de sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi.
Sonuçların salonda bulunan ekranlarda yansıtıldığı seçimlerde, Ümit Kocasakal 6 bin 80 oyla yeni Baro Başkanı oldu.
BUGÜNE dek bir çok dizi ve sinema filminde rol alan tiyatro sanatçısı Misak Toros geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
ÖZGÜRLÜK ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi yaklaşık 300 kişi toplu taşıma araçlarına yapılan zamları protesto amacıyla
Taksim Meydanı'ndan Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına kadar yürüdü.
Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde etkili olan yoğun sis, yarından itibaren etkisini kaybedecek.
Metrobüslerde nakit geçişler 15 Kasım itibariyle kaldırılıyor. Metrobüse binmek isteyenler Akbil, İstanbul Kart veya sınırlı
kullanımlı elektronik kart kullanacak.
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Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin, Selahaddin kentindeki makamında görüştüğü BDP Genel
Başkanı Selahattin Demirtaş ile yardımcısı Gültan Kışanak ve BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız ile yaptığı görüşmenin
ayrıntıları yayınlandı.
Yaklaşan kurban bayramıyla birlikte, her bayram olduğu gibi bankalar yine farklı seçeneklerle kampanyalar düzenliyor.
Kadıköy Bağdat Caddesi, Suadiye'de bir kafede meydana gelen tüp patlaması sonucu çıkan yangında, 1 kişi yanarak hayatını
kaybetti, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ gezisinde bir hayranı tarafından hazırlanan ve üzerinde “Ülkemin yeni mimarı İslam
aleminin lideri” yazan pankart dikkat çekti. Erdoğan'ın önünden geçeceği bir tesise hayranı olan Mehmet Gök adlı kişi tarafından
asılan pankarttaki İslam kelimesinin ise bantlandığı görüldü.
KAPIKULE Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen TIR'lar 8 kilometre kuyruk oluşturdu. Devlet Bakanı Hayati
Yazıcı'nın ziyareti öncesi eriyen kuyrukların yeniden başlaması TIR sürücülerini isyan ettirdi. Kuyrukta bekleyen sürücüler,
”Bakan gelecek diye bütün TIR'ları hızla gönderdiler. Ancak bakan gidince kuyruk yine başladı” diye tepki gösterdi
BİM ve Bahariye Mensucat'ın patronu olarak tanınan ancak kamuoyunda pek görünmeyi sevmeyen Mustafa Latif Topbaş,
bundan 3 yıl önce Sabancı Grubu'ndan satın aldığı Marsan Gıda'yı (GıdaSa) dünürü Ülker Grubu'na sattı. Piyale, Luna, Saka Su
gibi markalara sahip olan Marsan Gıda, bundan sonra Yıldız Holding bünyesinde faaliyet gösterecek.

Hayatını gönüllü bir şekilde başka insanlara yardım etmeye adamış bir annenin oğlu olarak onları çok iyi anlayabiliyorum. Bu
yüzden, sadece 7 kişiyle başladıkları bu yolculukta nasıl 5 yıl içinde 748 kişiye çıktıklarını ve altına imza attıkları toplumsal
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sorumluluk projeleriyle 17 binden fazla çocuk ve gence ulaştıklarını da kolaylıkla hayal edebiliyorum. Bilim İlaç Toplum
Gönüllüleri Platformu (BİTG) 2005 yılında Bilim İlaç şirketinin İnsan Kaynakları departmanı öncülüğünde 7 kişiyle kurulan bir
platform. Kısa sürede çığ gibi büyüyen bu platformun şu an ise tam 748 üyesi var. Üyelerinin tamamı şirket çalışanları ve
onların ailelerinden oluşan Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri, gerçekleştirdikleri 8 proje kapsamında Türkiye'nin 11 farklı ilinde
şimdiye kadar kendi deyimleriyle 17 binden fazla çocuk ve gence "dokundu". Sosyal sorumluluk alanındaki başarısını, geçen yıl
ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen "Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri" yarışmasında aldığı birincilikle
tescillendiren BİTG, bu sayede CSR Europe'un 28 Ekim'de Brüksel'de düzenlediği etkinlikte de Türkiye'yi temsil etme hakkını
kazandı.
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Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, zaruri çalışması gereken personel dışındaki devlet
memurlarının 15 Kasım Pazartesi günü öğlene kadar idari izinli sayılacağını bildirdi.
Adana'ya Cumhuriyet Savcısı olarak tayin edilen Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, makamında basın
mensuplarının sorularını yanıtladı. Atamalarda çifte standart uygulandığını iddia eden Cihaner, bir de kehanette bulundu.
Cihaner, ''Bu süreçte rol alan bir çok insanın, çok uzak memleketlere kaçacaklarını şimdiden size söyleyebilirim'' dedi. Cihaner'in
avukatı da bu sabah atama kararı için inceleme talebinde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in dış baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi.
DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, CHP'nin kendi üyelerini “Eski DSP'liler bize katılıyor görüntüsüyle sunduğunu” öne sürerek,
bunu etik bulmadığını belirtti.
GAZİOSMANPAŞA Küçükköy'de çöpler arasına bırakılan bomba büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada şans eseri ölen ya da
yaralanan olmadı.
Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, yeni antibiyotiklerin geliştirilmesi çalışmalarında bakterilerin ilaç
direncinde bir artışın ortaya çıktığını belirterek, “Aspirin, bakteriyel enfeksiyonlara karşı antibiyotiğin yanında harika sonuçlar
veriyor” dedi.
Akraba evliliği sonucu milyonda bir görülen 'Ter bezi' hastalığına yakalanan Mehmet Şükrü Şeker, hiç terlemiyor. Sıcakta
ölmemek için kendini ıslatıyor, betonda yatıyor. Terlemediği için evinde ter hapsinde olan talihsiz genç, doktorların da çare
bulamadığı amansız hastalığı için yetkililerden yardım bekliyor. Şanlıurfa'da Tılfındır Mahallesi'nde oturan 50 yaşındaki Müslüm
Şeker, 25 yıl önce amcasının kızı Medine ile yaptığı evlilikten 4 çocuk sahibi oldu. Dünyaya gelen ikinci erkek çocuğu Mehmet
Şükrü, doğuştan yakalandığı hastalık nedeniyle ölümle sürekli burun buruna geliyor. Terlemediği için vücut ısısı yükselen
Şeker'e ilk teşhis 8 yaşından konuldu. Milyonda bir görülen hastalığın pençesine yakalanan Şeker'de ‘Ter bezi' olmadığı
belirlendi. Şeker'in vücut ısısında oluşan yüksek ateş sonucu dişleri çıkmadı, saçları seyrekleşti.
İran’ın muhafazakar gazetelerinden Alef’in Sakine Muhammed Aştiyani hakkında alınan recm kararını eleştirmesi, davanın
Tahran hükümetini ikiye böldüğünün ilk açık işareti oldu.
Turizmde dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan World Travel Avards'dan (WTA) Türk otellerine ödül yağdı.

1212

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak'taki temaslarının ardından geçtiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük bir protokol krizi
yaşandı. Davutoğlu ve beraberindeki heyet, havalimanında korumalara ait silahlar nedeniyle ortaya çıkan kriz yüzünden iki saat
beklemek zorunda kaldı. BAE'li yetkililer, Davutoğlu'na "Siz gidebilirsiniz, ekibin kalanı da sonra gönderilir" dedi. Ancak
Davutoğlu bu teklifi kabul etmeyerek, "Ya heyetim de gelir ya da ülkenizi terk ederiz" dedi. Türk heyeti geldiği özel uçakla
Riyad'a gitmek için hazırlıklara başlarken, BAE'li yetkililerin özür dilemesinin ardından sorun çözüldü. Krizi uyandırılarak öğrenen
BAE Dışişleri Bakanı da bu gelişmeler üzerine şehir dışında olduğu halde helikopterle Davutoğlu'nun kaldığı otele geldi.
Londra'da gençlerin sorularını yanıtlayan Hayrünnisa Gül, bir soru üzerine ilkokullarda başörtüsü konusuna değinerek, "Bu
konuda yaşanan bir cehalet varsa biz bunu da ortadan kaldıracağız. İlkokul öğrencisinin kendi isteği ile başörtüsü takması gibi
bir şey söz konusu olamaz. Bu konuda karar verecek yaşa geldiğinde kararını verir" şeklinde konuştu.
MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasını eleştirirken ‘Hezeyan'
nitelendirmesinde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenerek, “Sayın Başbakan suçüstü yakalanmış olmanın telaşı
ile MHP'nin Sayın Genel Başkanı'na dil uzatma cüretini göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partililer olarak o dili koparacağız” dedi.
Önder Sav görevini yeni genel sekreter Süheyl Batum'a devretti. Görevini devrederken kısa bir konuşma yapan Sav, Deniz
Baykal'a da teşekkür etti.
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BURSA'da geçtiğimiz temmuz ayında çöp konteynırında bulunan dizkapağı hizasından kesik iki kadın bacağının, 25 yaşındaki
eşinden ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Sevgi Taşkın'a ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında polis, kadının sevgilisi işkili
restoran işletmecisi ile bu kişinin babası ve kardeşini gözaltına aldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Londra merkezli saygın düşünce kuruluşu Chatham House tarafından "2010 Yılı Devlet Adamı"
ödülüne layık görüldü. Gül, ödülünü İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in elinden aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi.Toplantı sonrası bazı il başkanları 2011 öncesi
kurultay yapılması eğilimi olduğunu açıkladı.Kılıçdaroğlu ise konunu çok fazla konuşulmadığını söyledi.
VAN'ın ın Erciş İlçesi'ne bağlı Çelebibağı Beldesi'nde bir anne ile 4 çocuğu evlerinde bıçakla öldürüldü.
Kadıköy sapığı kameraya yakalandı. Özellikle Kalamış ve Bağdat caddesi bölgesindeki evlerde kadınların korkulu rüyası haline
gelen sapık, sonunda kameralara takıldı.
STRASBOURG - Türkiye'den büyük adım... Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yarın Sanal Suçlar Sözleşmesi'ni imzalayacak. Bu
sözleşmenin ardından YouTube'u yasaklamak 'kesin' ve 'uluslar arası alanda belirlenmiş' yasalara bağlı olacak.
İstanbul'da 2007 yılında ağzı kontrplakla kapatılan rögara düşen 5 yaşındaki Dilara Dumru ve Antalya'da evlerinin arkasında
açık bırakıla foseptik çukuruna düşün 8 yaşındaki Aslı'dan sonra bugün de Şanlıurfa'da 12 yaşındaki Fehime Ay rögar kurbanı
oldu. Küçük Fehime, okul çıkışı evine giderken geçtiği mısır tarlasında logar kapağı açık bırakılan kanalizasyon ve atık su
kuyusuna düştü. Güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri ve yakınları küçük Fehime'yi kurtarmak için seferber oldu. 3 saat devam eden
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koşturma sonunda küçük Fehime, düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Bulunduğunda nabzı atan ve hemen
ambulans ile hastaneye götürülen küçük Fehime, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi gün sonunda 602,20 puan ve yüzde 0,85 artışla 71.543,26 puandan tüm
zamanların yeni rekoruyla kapandı.
AB Komisyonu'nun hazırladığı 2010 Türkiye İlerleme Raporu'nda, Ergenekon davası ve diğer darbe planlarına yönelik
soruşturmaların Türkiye'de demokratik kurumların işleyişini ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek için fırsat olarak kullanılması
istendi.
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Büyük önder Atatürk'ü, ölümünün 72'nci yılında özlem, sevgi ve saygıyla
anıyoruz. Türk milletinin kalbindeki en yüksek mertebeye taht kuran Büyük
Önder için hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe hayat durdu.
Zonguldak'ta ayakkabı boyacılığı yapan bir çocuk, boya yaptığı sırada siren
sesini duyar duymaz ayağa kalktı ve saygı duruşunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 15 üniversiteye rektör atadı.
Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Emlak Sektör
Kurul Başkanı Salim Taşçı, yaptıkları bir araştırmanın, ev satın alanların binada kimin oturduğunu dahi sormadıklarını, komşuluk
ilişkilerinin tarihe karıştığını ortaya koyduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili Alman adli makamlarının randevu vermesiyle birlikte, savcıların
bu ülkeye gideceğini bildirdi.
İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Fuhuş için site kuran Engin Ş.'nin kadınları iki elemeden
geçtikten sonra kataloga koyduğu ortaya çıktı. Kadınlardan önce fotoğraflarını isteyen Engin Ş. sonra da kadınları webcam
aracılığıyla seçiyormuş.
Diyarbakır'da yağmur birikintisinin oluşturduğu suya giren 4 çocuk kayboldu. İkisinin cesedi bulundu. Diğer iki çocuğun da
boğulup öldüğü sanıldı ve arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar bitmek, umutlar tükenmek üzereyken bir mucize oldu. Diğer iki
çocuğun suya girmeden evlerine döndüğü anlaşıldı. Olay yerine gelen ve cesetleri çıkarılan çocuklara bakan Büyükşehir Belediye
Başkanı Osman Baydemir, büyük acı yaşadı.
KONYA’da 25 katlı inşaatın 17’nci katındaki asansör boşluğunda iskele üzerinde kaynak yapan 4 işçi, iskele halatının kopması
sonucu düştü. İşçilerden 3’ü olay yerinde 1’i de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 12 milyon lira tutarında cam ve
plastik üretimi ile kanser ve kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan radyoaktif Selenyum-74 maddesi ele geçirildi, 25 kişi
gözaltına alındı.
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Büyükşehir Belediyesi, Çin'in ikinci büyük şehri Şangay'da Ankara'yı ve Türk kültürünü tanıtacak.
THY Avrupa Ligi (C) Grubu'nda F.Bahçe Ülker, Montepaschi Siena'yı 13 sayı farkla yenerek 4. galibiyetini aldı.
Avusturya, Türk Büyükelçi Ecvet Tezcan'ın bir gazeteye verdiği demeçle çalkalanıyor. Türkiye ise, Viyana ile krize giren ilişkileri
düzeltme telaşında. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk Büyükelçi Tezcan'ın Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına
kadar varan krizi yumuşatmak için devrede. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Kadri Ecvet Tezcan, günlük Die Presse adlı gazeteye
verdiği demeçte Avusturya'nın yabancılara yönelik uyum politikasını eleştirerek, ülkedeki "Türklerin gettolaşmaya zorlandığını"
söyledi. Büyükelçi Tezcan'ın demeci gazete yayımlanmadan tepkilere yol açtı.
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AK Parti ile CHP arasında söz düellosu...Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı
açıklamada "Azapta olanlar Kemalizm ideolojisini üretenlerdir" dedi. Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gürsel Tekin Çelik'e “Azapta olan yetim hakkı yiyenlerdir. Mütedeyyin insanları hem madden hem manen
soyanlardır, soyduranlardır. Artık takkeleri düşmüş, kelleri görünmüştür"diye cevap verdi. Çelik, dün 10 Kasım'da
Atatürk'ü andıklarını ve anlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ü rahmetle andık. Türkiye'de milli lider olarak bütün toplum tarafından benimsenen Mustafa Kemal
Atatürk, belli çevreler tarafından maalesef darbelerin ilham kaynağı, ötekileştirmenin bir aracı, kendisi gibi
düşünmeyen, kendisi gibi yaşamayan, hissetmeyen, hayatını kendisi gibi tanzim etmeyen insanlara karşı adeta bir
tehdit unsuru olarak kullanılmıştır. Türkiye'de Atatürkçüler vardır. Maalesef Atatürkçü geçinenler vardır ve en
kötüsü Atatürkçülükten geçinenler vardır. Kimi kastettiğimi, bu tasnifte kimlerin olduğunu arif olan anlar. Bununla
ilgili çok fazla adres vermeye gerek yoktur.” (…)“Dün bazı gazetecilerin, bazı köşe yazarlarının 'Atatürk rahat
uyuyor mu?' anlamına gelecek yazıları vardı. Aslında ruhu muazzep olan yani azapta olan Atatürk değil, Atatürk
adına 'Kemalizm' diye bir ideoloji üreten ve bürokratik cumhuriyetin devamını bunun üzerinden sağlamaya çalışan
jakoben, dayatmacı, tek tipçi, başka türlü düşünen, yaşayan, anlayan insanlara hayat hakkı tanımayan bir zihniyet
aslında azaptadır, muazzep durumdadır. Kemalizm, Atatürk'ten sonra, Atatürk'e rağmen üretilmiş ve Atatürk'ü bir
ideolojinin dar kalıpları içine sığdırmaya çalışan bir anlayışın adıdır. Atatürk'ü her türlü beşer üstü vasıftan
sıyırarak anlamak ve anlatmak Atatürk'e yapılabilecek en büyük iyiliktir. Dolayısıyla Atatürk'ü dün andık. Atatürk
üzerinden siyaset yapan, korkular üreten, Atatürk'ü darbelerin ilham kaynağı, ötekileştirmenin enstrümanı haline
getiren ve bunu da Kemalizm diye bir ideolojinin içine sığdıran bugün de bunu sürdürmeye çalışanlar şunu
bilsinler ki tarihi, toplumsal değişimi algılayamadığınız, anlayamadığınız sürece bu zihniyet mensuplarının iktidar
olması da mümkün değildir, halka sempatik gelmeleri de mümkün değildir. Türkiye'yi dünyaya taşımak, dünyayı
da Türkiye'ye taşımak konusunda da yapabilecekleri bir şey yoktur.”
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hüseyin Topselvi dün beden eğitimi dersi çıkışında kalp krizi geçirdi. Okul yetkililerinin suni
teneffüs yaptığı Toplsevi hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Topselvi'nin arkadaşları bugün protesto gösterisi
düzenleyerek, arkadaşlarının ölümüne sebep olarak gece ambulans hizmetinin verilmemesini gösterdi. Yeni atanan rektör Prof.
Dr. Mehmet Pakdemirli ise sürekli doktor bulundurma hizmeti verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, sosyal güvenlik sistemi üzerinde yapmayı planladıkları yasal değişikliklere
ilişkin bilgi verdi. Bakan Dinçer, pakette daha çok kadınların, gençlerin ve özürlülerin teşvikine yönelik düzenlemelerin olduğunu
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belirterek, “Yıllık olarak bu teşviklerin bize yaklaşık 200 bin kişilik istihdam sağlayabileceğini tahmin ediyorum” dedi.
Diyarbakır polisi kurbanlık hayvan yüklü kamyonlara sepetli motosikletle yaklaşarak hayvanları çaldıklarını belirlediği çeteye
yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına aldı. Polis, şebekenin nasıl çalıştığını yaptığı bir tatbikatla gösterdi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık bürosu ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artan hayvan hırsızlarını yönelik
çalışma yaptı. Seyir halindeki kamyonlardan ve ahırlardan hayvanların çalındığı ihbarları üzerine harekete geçen polis şebeke
üyelerinin peşine düştü. Önceki gün hayvan hırsızlığına karıştıkları iddia edilen kişilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı
operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 279 adet küçükbaş hayvan
bulundu. Rampalarda yavaşlayan kamyonetlere sepetli motosikletle yaklaşarak hayvanları sepete atarak hırsızlık olayını
gerçekleştirdiği iddia edilen 12 kişi mahkemeye sevk edildi.
ABD'de kalp krizi geçiren 38 yaşındaki Amy Moore, tam 20 dakika boyunca nabzı atmadan ölü kaldı. Doktorlar Moore'u hayata
döndürmek için iki gün boyunca kadını dondurdu. Nabzının atmadığı 20 dakika boyunca kadını hayata döndüremeyen doktorlar
sıradışı bir yöntem denemeye karar verdi. Kadının vücudu özel soğuk bir battaniyeyle sarıldı vücuduna da dondurucu sıvılar
enjekte edildi. Böylece Amy Moore'un vücut ısısı 33 dereceye kadar düşürüldü. Doktorların bu yöntemi uygulamalarındaki amacı
Moore'u uyku haline geçirmek ve beyninin oksijensiz kalarak zarar görmesi engellemekti. İki günü bu şekilde geçiren Moore'un
kalbinin yeniden normal çalışmaya başlamasından sonra vücudu yavaş yavas ısıtılarak genç kadın hayata döndürüldü.
Doktorları 20 dakika boyunca ölü kalan kadının beyninde hiçbir hasar oluşmadığını açıkladı. Kalp krizinden ötürü geçici hafıza
kaybı yaşacak olan Moore'un tamamen iyileşmesi bekleniyor.
Amerikalı ünlü şarkıcı Anastacia, Rum lobisinin baskılarına rağmen bugün konser için İstanbul aktarmalı KKTC'ye gitti. Rum
lobisinin yanı sıra Yunanistan Turizm Bakanı, Anastacia'ya, "Orası işgal altında, gidemezsin" diyerek baskı altına almaya çalışmış
ancak ünlü şarkıcı tüm baskılara rağmen Ada'ya gitme kararı vermişti.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kamil Ocak Stadı'nda
Bank Asya Birinci Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 1-0
mağlup olarak kupaya puansız başladı.
İkinci “Ergenekon” davasında, tutuklu sanıklar Emcet Olcaytu, Muzaffer
Öztürk ve Hamza Demir'in tahliyesine karar verildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut İlçesi'ne bağlı Karadilli Beldesi yakınlarında jandarma devriye aracı ile hatalı sollama yapan
kamyonetin çarpıştığı kazada 3 asker şehit oldu, 2'si asker 7 kişi de yaralandı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Teknik faiz indinimi" olarak adlandırılan borçlanma faiz oranını yüzde 5,75'den yüzde
1,75'e düşürdü. Ancak Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli faiz oranını yüzde 7 seviyesinde sabit tuttu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 160. haftanın kazandıran
numaraları 01, 25, 36, 39, 44, 50 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 10 milyon
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570 bin 702 lira 41 kuruş haftaya devretti.
1939 Aralık ayının son günlerinde Türkiye Erzincan'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Tüm yurt yardım için seferber oldu.
Çorlu'da da ilkokul öğrencileri kendi aralarında yardım kampanyası başlattı. Her öğrenci Erzincan'ın yaralarını sarmak için 10
kuruş verdi. İlkokul öğrencisi İsak'ın ise hiç parası yoktu. Yardım yapamadı. Onun yerine bir kız arkadaşı 10 kuruş verdi. İsak o
10 kuruşu ve Çorlu'yu hiç unutmadı. 80 yaşında Çorlu'ya dev bir eğitim tesisi kazandırdı.
Ege Bölgesi'nde dün akşamdan itibaren tam anlamıyla deprem fırtınası yaşandı. İzmir ve Aydın'da, 14 saat içinde 20 deprem
meydana geldi. Depremin en şiddetlisi 4,9 büyüklüğündeydi.
İŞTE MEYDANA GELEN DEPREMLER
Saati

Şiddeti

Yeri

20:22

2,7

İzmir/Selçuk

21:15

3,7

İzmir/Selçuk

21:18

2,6

İzmir/Selçuk

21:24

3,0

Aydın/Ortaklar

21:45

3,4

İzmir/Selçuk

21:53

2,8

Aydın/Kuşadası

22:08

4,9

İzmir/Selçuk

22:15

2,4

İzmir/Selçuk

22:17

2,4

İzmir/Bayındır

22:50

2,8

İzmir/Selçuk

23:09

2,7

İzmir/Selçuk

00:07

2,4

Aydın/Ortaklar

01:38

2,8

İzmir/Selçuk

01:58

2,9

Aydın/Ortaklar

03:20

3,0

İzmir/Selçuk

05:08

3,0

Aydın/Söke

05:55

3,1

Aydın/Kuşadası

07:19

2,6

İzmir/Bayındır

10:54

3,4

İzmir/Selçuk

10:57

2,8

İzmir/Selçuk
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Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak açıkladı: "Beden dersi yerine spor, kültür ve sanat dersi konulacak. Spor
mahkemeleri kurulacak, taş atan taraftar yargılanacak." Faruk Nafiz Özak Plan bütçe komisyonu çıkışında gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Özak haftada 45 dakika beden eğitiminin çocuklar için yeterli olmadığını söyledi. Özak, “Sınavlar, SBS,
dersler nedeniyle çocuklar mutsuz. Haftada 45 dakikalık spor onlara yetmiyor. Bunu yerine beden eğitimi dersinin kaldırılarak
haftada yarım gün kültür sanat ve beden eğitimi dersi yapılması konusunda Milli eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık”
dedi.
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Karadeniz'den hamsi sürülerinin peşine takılan köpekbalıkları İstanbul Boğazı'nda yakalandı. Yakalanan üç köpekbalığından
ikisinin mumyalanarak Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek, diğeriyse kanser hastalarına umut olacak. Boğaz'ın
Marmara girişinde balıkçı ağlarına takılan biri 560 kilogram ağırlığında 4.10 metre uzunluğunda, biri 320 kilogram ağırlığında
2.90 metre uzunluğunda ve biri 210 kilogram ağırlığında 1.85 metre uzunluğundaki 3 köpekbalığı Beylikdüzü'ndeki balıkçıda
sergilenmeye başlandı. Köpekbalıkları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Köpekbalıklarından küçük olan ikisi sergilendikten sonra
mumyalanarak Türkiye Deniz Canlıları Müzesinde ölümsüz hale gelecek, büyük olan ise yarın parçalanarak kanser hastalarına
umut olacak.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Milli Gemi Projesi'nin (MİLGEM) kapsamında üretilen Türkiye'nin
ilk savaş gemisi Heybeliada (F-511) ilk seyrine çıktı. Türkiye'nin yalnızca kendi imkanlarıyla
tasarlayıp inşa ettiği ilk Türk korveti Heybeliada, "stealth" yani radara yakalanmama özelliğine
sahip.
ÇORUM'da geçen ay kaçırılan zihinsel engelli 3 yaşındaki L.E. polis tarafından bulunarak ailesine
teslim edildi. Babannesi tarafından kızlarını almak için polis merkezine gelen aile gözyaşlarına
boğuldu.
Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre geçen 11 Ekim'de annesi
B.E.'yi döven iki kişi zihinsel engelli 3 yaşındaki L.E.'yi kaçırarak kayıplara karıştı. Bunun üzerine
polis tarafından çocuğun bulunması için özel bir ekip kuruldu. Yapılan incelemeler sonucu L.E.'nin babaannesi tarafından
kaçırıldığı tespit edildi. Babaanne N.E.'nin evine yapılan baskında çocuk bulundu. Polis merkezine gelerek kızını teslim alan anne
B.E. gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili babaanne N.E.'yi gözaltına alırken firarda olan E.E.'nin da yakalanması için
soruşturma başlatıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde doğan 80 yaşındaki İsrailli işadamı İsak Pinhas, 1939 yılında Erzincan depremzedeleri için
başlatılan yardım kampanyasında hiç parası olmadığı için sınıf arkadaşından 10 kuruş borç alarak yardıma katıldı. Bu borcu 70
yıldır unutmayan İsak Pinhas, doğduğu Çorlu'ya 32 derslikli ilköğretim okulu yaptırırken, kendisine 10 kuruş veren sınıf
arkadaşını da yıllardır arıyor. 
BDP, MYK'da karar aldı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''BDP'liler bundan böyle poliste savcılıkta ve mahkemelerde
anadilde savunma savunma yapacaklar. KCK davasındaki Kürtçe savunma konusunda da geri adım atılmayacak'' dedi.
Burdur'un Bucak İlçesi'nde oturan 54 yaşındaki Hasan Hüseyin Yıldız, bankalardan aldığı 60 farklı kredi kartının borcunu
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ödeyemeyince mahkemelik oldu. Yıldız mahkemedeki ifadesinde, “Bu kartı alırsan uçağa binersin, bunu alırsan seyahat edersin,
3 kişi getirirsen şunu yaparız' diye diye beni gaza getirdiler” dedi.
Nakliye işiyle uğraşan Hasan Hüseyin Yıldız, 1990'lı yıllarda ilk kredi kartını aldıktan sonra diğer bankalardan da kredi kartı
almaya başladı. En son 60 tane kredi kartı olan Yıldız, bir süre sonra kartların borçlarını ödeyemez hale geldi. Bankalara olan
yaklaşık 1 milyon TL'lik borcunun 600 bin TL'sini 4 evini ve 2 aracını satarak ödeyen Yıldız, geriye kalan 400 bin TL'lik borcu
yüzünden mahkemelik oldu.
KKTC'ye giden Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, bir soru üzerine Mehmet Ali Ağca'nın TRT'de bir programa katılmasını
sert sözlerle eleştirdi.
"Askeri casusluk ve şantaj" soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit'in kızı ve damadı
mağdur sıfatıyla Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarının 6 Aralık 2010 tarihinde yapılacağını ve atanan öğretmen adaylarının 7 Aralık'ta
göreve başlayacağını bildirdi.
Ankara'da sürpriz görüşme... ÖSYM Başkanı Ali Demir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, KPSS'deki kopya skandalını
araştıran savcıyla ikili görüşme gerçekleştirdi... Görüşmeyle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.
Türk Hava Yolları (THY), 2010 yılının dokuz aylık döneminde, 255,6 milyon lira net kar sağladığını duyurdu.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sabah saatlerinde kısa süreli gerginlik yaşandı. Kavganın Dumlupınar
Üniversitesi'nde öldürülen öğrencinin fotoğraflarının fakülte duvarlarına asılması nedeniyle çıktığı iddia edildi. Yaşanan gerginlik
nedeniyle fakültede öğleden sonra yapılacak tüm sınavlar iptal edildi.
Zonguldak'ta düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde ayakkabı boyamayı bırakıp saygı duruşunda bulunurken Doğan Haber
Ajansı (DHA) muhabiri Durmuş Sevindik tarafından çekilen fotoğrafı hurriyet.com.tr'de yayınlandıktan sonra tüm Türkiye
Aykut'u tanıdı. En büyük isteği okumak olan Aykut'a Valilik sahip çıktı. Geçen yıl liseyi bırakıp çalışmak zorunda kalan Aykut'un
eğitim masrafları Valilik tarafından karşılanacak. 
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından tatilin başladığı saatlerde Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu
başladı.
ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 400 kadar maden işçisi, 9 günlük bayram tatili sürecinde
ücretlerinde 7 günlük kesinti kararı alınmasına tepki gösterdi.
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Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy ayağında 12.30'da intihar girişimi yaşandı. Yetkililerin 3.5 saat süren çabaları sonucunda İstanbul
rahat bir nefes aldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'teki resmi temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Dipu Moni ve Maliye Bakanı Abul
Maal Abdul Muhith ile ayrı ayrı görüştü. Başbakan Erdoğan'ın konakladığı Pan Pasific Sonar Gaon Oteli'ndeki görüşmeler basına
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kapalı gerçekleşti.
Birinci Geleneksel Bire turnuvası Diyarbakır'da başladı. Düzenlenen turnuvadaki takımların birinde oyuncu olan Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, "ABD'de oynanan beysbolun bizden alındığına dair bir takım fikirler var" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha çok kırsalda oynanan “Bire” (Yol kesme) oyununu yaygınlaştırmak ve canlandırmak
amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan çalışmalar kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğü atletizm sahasında 9 takımın
katılımıyla “Bire Müsabakaları” düzenlendi. Baydemir, müsabakalar nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bire
oyununun kaleyi savunma oyunu olduğunu, kaleyi savunmanın çok kolay bir iş olmadığını söyledi. Bire oyununun aynı zamanda
satranç, taktik ve strateji oyunu gibi olduğunu, açık bir savunma ve saldırı hattının bulunduğunu anlatan Baydemir, şöyle
konuştu: “Her şey açık olmasına rağmen bir kurnazlık oyunudur. Karşısındaki tahrik etme, ona açık alanlar sağlama, açık
alanlardan kaleyi zapt etme oyunudur. Bu oyunda bütün bedeni harekete geçiriyorsunuz. Bana göre geleceğin oyunlarından bir
tanesi Bire olacaktır. Özellikle bölgede bire oynanan köylere ekiplerimizi gönderdik. Bütün köylerde oynanan şeklini kamera ile
çektik. Bu elde etmiş olduğumuz bilgileri masaya yatırdık. Kurallara yükleyerek bir oyun stili ortaya çıkardık. Bölgede ayrıca
'Gogi' ile 'Goge Garani' oyunları da var. Hatta ABD'de oynanan beyzbolun bizden alındığına dair bir takım fikirler var. Bütün bu
güzelliklerle kentlerimizi, bölgemizi ve ülkemizi buluşturacağız. Böylelikle hem geçmişimizi, hem bugünümüzü hem de
geleceğimizi ortaklaştırmanın imkanını yakalamış olacağız.”
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam Türkmenistan ziyareti dönüşünde, gazetecilerle yaptığı sohbette ‘türban' soruları
üzerine, “Ben, türban konusundan bıktım, sıkıldım” demiş sözlerini şöyle sürdürmüştü: Açık söyleyeyim, bıktım. Yani bu kadar
nedir, konuş, konuş, konuş… Herkesi serbest bırakın. Herkes ne düşünüyorsa onu konuşsun, ne istiyorsa yazsın, ne istiyorsa
giysin…” Gül'ün bu açıklamalarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yanıt verdi: “Sayın
Cumhurbaşkanım, sıkılmayınız lütfen…”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da üniversite öğrencisi Hasan Şimşek'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, “Her
üniversitede 15-20 kişiyi geçmeyen çapulcular, üniversitedeki huzuru, eğitimi, güveni ortadan kaldırabilecek eylem denemeleri
ortaya koymaktadırlar” dedi.
Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan bir
tutuklunun ölümü ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, “Yapılan bütün inceleme ve araştırmalar sonucunda
ölüm olayının intihar olmadığına yönelik hiçbir delil elde edilememiş ve savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar
verilmiştir” denildi.
CHP, siyasi partilerle Kurban Bayramı'nın 2. günü bayramlaşacak. CHP, önceki bayramlarda bayramlaşma programında yer
almayan BDP ile bu yıl ilk kez bayramlaşacak.
ELAZIĞ'dan Bitlis'in Tatvan İlçesi'ne giden yük treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Treni fark edemeyen sürücü, demir
yığınına dönen araçtan ağır yaralı çıktı.
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ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Kadıoğlu Köyü'nde oturan 68
yaşındaki Nizamettin Oral'ın yaklaşık 3 yıl önce evinin bahçesinde sera
kurarken bulduğu tarihi mozaiğin ardından başlatılan kazı çalışmalarında
vurulan her kazma, arkeologları büyüleyen Roma dönemine ait tarihi bir
yerleşim yerini ortaya çıkarıyor. M.S. 3. yüzyıla ait villa tarzı yerleşim yerini
genişletmek amacıyla bu yaz 35 bin liralık ödenekle yapılan çalışmalarda ise
villanın harçla kaplı 3'üncü odası ve ikinci bir villaya ait olduğu tahmin
edilen tabanı mozaikle kaplı salonun bir bölümü ile iki villanın arasında 30
metrelik bir su yolu bulundu. Ödeneğin bitmesi nedeniyle 1 ay ara verilen
kazı çalışmaları, bakanlığın tahsis ettiği 20 bin liralık ek ödenekle 20 gün
önce yeniden başladı. Arkeolog Ünver Göçen başkanlığında 12 işçiyle
yapılan çalışmalar dün tamamlandı.
20 günlük kazıda ikinci villaya ait salonun tamamı ortaya çıkarıldı. O dönem yaşayan yerel bir yöneticiye ait olduğu tahmin
edilen tabanı tamamen mozaikle kaplı salon, başta arkeolog Ünver Göçen ve işçiler olmak üzere görenleri büyüledi. Salonunun
orta bölümünde sakallı erkek maskları, çevresinde ise sarmallarla işlenmiş yer yer tanrı eros, aslan ve domuz figürleri yer
alıyor. Onların çevresinde 1'er metre kare aralıklarla çeşitli hayvan mücadeleleri ve av sahneleri, en dışta yer alan 1 metre
genişliğinde 5 metre uzunluğundaki sahnede ise tanrı erosların balık avlama sahnesi bulunuyor. Sandaldan ağ atarken, balıkları
çekerken görülen erosların yanında yine çeşitli balık ve kaz figürleri yer alıyor.
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KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi sınırları içinde kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için köylülere ait binlerce dönüm
verimli tarım arazilerine ‘Verimsiz' raporu verilerek istimlak kararı alınması ve tebligatların art arda gelmeye başlaması
köylülerin uykusunu kaçırdı. Daha önce birçok kez protesto gösterisi yapan köylüler, dedelerinin 700 yıl önce ekip biçmeye
başladıkları toprakları için, taşlık araziden alınan numunelerin gösterilerek ‘verimsiz' raporu
verildiğini ileri sürdü.
İsrail Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde, Atatürk'ün 1915 yılında İsrail'in eski liman kenti
Yaffo'da Sultan'ın takımı ile Maccabi Tel-Aviv takımları arasında yapılan ve 2-2 sonuçlanan maçta
ikinci golü attığını duyurdu
ABD devletinin İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki Nazi avıyla ilgili gizli belgeler, ABD istihbarat
yetkililerinin aslında Nazilere ve işbirlikçilerine ülkede sığınak sunduğunu gösterdi.
İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki bir ilköğretim okulunun yanında Türk bayrağını yırttıkları belirlenen
M.G. ile B.Ç. gözaltına alındı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce tarafından “kişisel ve sözlü olarak Milli
Eğitim Bakanlığından öğretmenlerin iletişim bilgilerinin istendiği” belirtilerek, hukuk devleti ilkelerine göre öğretmenlerin bu
bilgilerinin sözlü talep edilmesi halinde hiçbir kurum, kuruluş ve kişiyle paylaşılamayacağı belirtildi.
İstanbul Sultanbeyli'de mezarlık yanındaki boş bir arsada, parça tesirli basınç ayarlı 2 bomba ile 20'ye yakın molotofkokteyli
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bulundu.
Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürlüğü, canlı hayvan kilogram fiyatını 8,5 liradan 8 liraya indirdi.
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İsrail Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde, Atatürk'ün 1915 yılında İsrail'in eski liman kenti Yaffo'da Sultan'ın takımı ile
Maccabi Tel-Aviv takımları arasında yapılan ve 2-2 sonuçlanan maçta ikinci golü attığını duyurdu. Ancak Prof Dr. Mustafa
Balcıoğlu tarihi gerçeği açıkladı: Evet golü atan Mustafa Kemal ancak Atatürk değil. Prof Dr. Balcıoğlu “İsrail'a gol atanın
Mustafa Kemal'di ancak o bizim bildiğimiz Ulu Önder Atatürk değildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün henüz Yüzbaşı rütbesinde iken
1909-1910 yılları arasında Yemen'de görev yaptığı iddia edilmiştir. Atatürk biyografilerinde rastlanılmayan bu görev küçük bir
yanılgıdan kaynaklanmıştır. Buna göre Yemen'de görevli Subay'ın adı da Mustafa Kemal'dir. O da Selanikli'dir fakat söz konusu
Subay, Atatürk'ten bir dönem sonra Harbiye'den mezun olmuştur. Atatürk'le karıştırılan bu Yemen kahramanı Subay; 22 Eylül
1903'te Harbiye'den mezun olmuş, 26 Eylül 1906'da Erkân-ı Harbiye'den Mümtaz Yüzbaşı olarak çıkmıştır. 20 Nisan 1907'de 5.
Orduda görev yapmış, 17 Kasım 1907'de Jandarma sınıfına intisab etmiştir” dedi. Balcıoğlu İsrail Futbol Federasyonu'nun
yaptığı açıklamanın da bu benzerlikten kaynaklanan bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia etti. Prof Dr, Mustafa Balcıoğlu bu
iddiasını da Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı'nda yayınlanan “Atatürk Biyografisine Katkı” başlıklı makalesini kaynak
gösterdi.
Türkiye, terör riski bulunan ülkeler sıralamasında 14'üncü sıradan 22'inci sıraya düştü. Doğal ve insani riskleri inceleme
alanında uzmanlaşmış Maplecroft adlı analiz şirketi, terör riskinin bulunduğu ülkeleri sıraladığı "terör riski endeksi" yayımladı.
Kuruluşun bir önceki raporunda 14'üncü sırada gösterilen Türkiye, 22'nci sıraya gerilerken, Yunanistan 57'nci sıradan 24'e
yükseldi. Yunanistan'ın yükselişinde, ülkedeki sol grupların artan saldırılarının etkili olduğuna dikkat çekildi. Listede 196 ülke yer
alırken, listenin başında sırasıyla Somali, Pakistan, Irak, Afganistan, Filistin, Kolombiya, Tayland, Filipinler, Yemen ve Rusya
geldi. Geçen yılın Haziran ayından bu yılın Haziran ayına kadar Somali'de 556 terör eylemi düzenlendiği ve bu saldırılarda bin
437 kişinin öldüğü belirtildi. Kuruluşun bir önceki endeksinde terör riski en yüksek ülke Irak'tı ve Somali 4'üncü sırada
geliyordu. Ülkelerdeki terör saldırılarının sıklığı ve saldırılar sonucu ölen insan sayısı gibi kriterlere göre her altı ayda bir
yenilenen endekste İngiltere; Fransa ve ABD'ye göre "daha az terör riskli" ülkeler arasında yer aldı. Endekse göre bazı ülkelerin
sıralamaları şöyle:
İngiltere (46)
ABD (33)
Fransa (44)
Kanada (67)
Almanya (70)
İspanya (27)
Cezayir (36)
Hindistan (15)
Dünyadaki Müslümanlar gibi 90 bin Türk hacı adayı Arafat'ta vakfe durdu. Öğle ile ikindi namazlarının birleştirilerek kılındığı
Arafat'ta, kalabalığı ve sıcağı ile adeta mahşer yaşandı.
HAFTA sonlarının da eklenmesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinin daha ilk 3 gününde yollar yine kan gölüne döndü.
Yurdun dört bir yanında pazartesi 16.00'a kadar meydana gelen kazalarda, 44 kişi öldü, 179 kişi de yaralandı.

1222

BURSA'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Yenice Beldesi'nde bulunan Karadere Köprüsü altında ağır yaralı olarak ölmek üzereyken
bulunan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınan 9 yaşındaki Baran Ekinci'yi bu hale sokanlar, tırnaklarından
alınan DNA örnekleri ile belirlenecek. Özel ekipler kuran Jandarma, Baran Ekinci'yi kimin ne amaçla öldürmek istediğini
araştırıyor. 
Başbakan Erdoğan'ın TESK ziyaretinde verdiği söz üzerine cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi bugün
kamuoyuna açıklandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından duyurulan paket dört ayaktan oluşuyor.
Paketin birinci ayağında, vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere, gümrük borçları, su ve kanalizisyon borçları, emlak
vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları gibi borçları olan mükellefle barışma bulunuyor. Bu tür borcu olanlar için 31
Temmuz 2010 tarihi milat olarak alınacak. Peki ama borç nasıl yapılanacak? Örneğin devlete 2006 yılından 10 bin lira vergi
borcu olan bir mükellefe son 4 yılda uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizi silinecek. 10 bin lira olan ana Para borcuna 4
yıllık TEFE veya TÜFE artışı ilave edilecek. Böylece mükellef devlete olan borcunu peşin öderse anapara borcuna sadece TEFE
veya TÜFE artışı ilave edilmiş olacak. Eğer kişi, borcunu peşin ödeyemeyecekse 36 aya kadar taksitlendirme yapabilecek. Ancak
taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Dolayısıyla 6 ay taksit demek ödemenin 12 ayda yapılması anlamına gelecek. En fazla 18
taksit yapılacak bu da borcun 36 ayda ödenmesi anlamına gelecek. 6 ay taksitlendirmeyi tercih eden mükellefin borcu,
enflasyon güncellemesinin ardından 1.05 katsayı ile çarpılarak taksitlendirilecek. 9 ay taksiti seçen için 1.07; 12 ay taksiti seçen
için 1.1 ve 18 ay taksiti seçen için 1.15'lik çarpma işlemi yapılarak yeni borç bulunacak.
• Alacak asıllarının tamamı,
• SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının yüzde 50'si,
• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'si,
• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar
ödenecek.
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının,
• Para cezalarının kalan % 50'sinin,
• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
• İhtilafın bulunduğu safhaya göre alacak asıllarının % 50'si veya % 20'si,
• Asla bağlı olmayan cezaların %25'i veya %10'u,
• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE)esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecek.
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer'i
alacaklardan vazgeçilecek.
• SGK'nın prim alacak asıllarında ise herhangi bir indirim yapılmayacak, idari para cezalarının % 25'i ile gecikme zammı ve
gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. En kapsamlı borç
yapılandırmasının ikinci ayağında ise oda ve borsaların istediği matrah artırımı bulunuyor. 2006-2009 yıllarını kapsayacak
matrah artırımında; vergiye esas gelirin artırılması istenecek. Böylece mükellef matrah artışı üzerinden vergi ödeyerek o yıllara
ait vergi incelemesinden kurtulmuş olacak. Son 4 yılda artırılması gereken asgari matrah artışları ise şöyle olacak? Kurumlar
Vergisi asgari matrah artış oranı ve tutarları:
2006- yüzde 30 artış- asgari 30 bin lira
2007- yüzde 25 artış- asgari 36 bin lira
2008- yüzde 20 artış- asgari 45 bin lira
2009- yüzde 15 artış- asgari 60 bin lira
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Bu artışların ardından mükellef artığı tutar üzerinden yüzde 20 vergi ödeyecek. Ancak 2009 matrahı 100 bin lira ise yüzde 15
artış yapacak, ancak bu asgari artış tutarı olan 60 bin liranın altında kaldığı için artışını 60 bin lira üzerinden yapacak. Böylece
artış oranı yüzde 60 olacak. Ve 60 bin lira üzerinden yüzde 20 vergi ödeyecek. Yani matrah artışı nedeniyle 2009 yılı için
ödeyeceği vergi 12 bin lira olacak. Gelir Vergisi asgari matrah artış oranı ve tutarı
2006- yüzde 30- 10 bin
2007- yüzde 25- 12 bin
2008- yüzde 20- 15 bin
2009- yüzde 15- 20 bin
Paketin en önemli unsurlarından birini de stok affı oluşturuyor. Böylece işletme kayıtlarında görünmeyen para, altın, gayrı
menkul gibi varlıklar belli bir vergi karşılığı kayda alınabilecek. Örneğin kayıtta görünmeyen altın varlığı için işletmeler yüzde
2.5 vergi ödeyerek kayda alabilecekler. Ya da demirbaş görünüp de gerçekte var olmayan varlıklar için yüzde 10 vergi ödeyerek
düzeltme yapma imkanı getirilecek. Paketin son ayağında ise varlık barışı bulunuyor. Ancak bu kez yeni bir varlık barışı yerine,
sınırlı bir barış geliyor. Bir önceki varlık barışından yararlanmak isteyip de çeşitli nedenlerle yararlanamayan mükellefler için
düzenleniyor.
• Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilecek.
• Süresinde ödenmeyen taksit, son taksidi izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecek.
• Ancak ödenmeyen taksit gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.
• Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari dönem vergi ve prim ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesi.
• Cari yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilecek.
Borç yapılandırmasından TOKİ'ye borcu olanlar yararlanamayacak. Ayrıca Başbakan Erdoğan'ın sigara konusundaki hassasiyeti
nedeniyle sigara cezaları da yeniden yapılandırma kapsamının dışında tutuldu. 12 Eylül referandurumunda oy kullanmayan
milyonlar da af kapsamına girmiyor. Çünkü tasarı 31 Temmuz ve öncesi kamu alacaklarını kapsıyor. Dolayısıyla Bakan Babacan,
referandumda oy kullanmayanların cezalarını ödemekte acele etmelerini tavsiye ediyor. Naylon fatura düzenleyenler
yararlanamayacak. Ancak naylon fatura kullananların ise idari soruşturmaları devam edecek. Ama mali kolaylıktan
yararlanabilecekler. Vergi davaları devam eden mükellefler ise ihtilaftan vazgeçmeleri halinde borç yapılandırma hükümlerinden
yararlanabilecekler. Kaçakçılık suçu olanların adli soruşturmaları devam edecek ama ödeme yönünden kolaylıktan
yararlanabilecek. Kredi kartı borcu bir kamu alacağı olmadığı için ve bankalardan da bu yönde bir talep gelmediği için yeniden
yapılandırma kapsamında olmayacak. Ancak Bakan Babacan, bankaların geçen yıl çıkarılan yeniden yapılandırmayı bugün de
uygulamalarında yasal olarak bir engel olmadığını vurguladı. Bankaların istemeleri durumunda borçluları için böyle bir uygulama
yapabileceklerini söyledi. Bakan Babacan, bunun hükümetin hazırladığı bir çerçeve olduğunu ancak tasarının gerek Plan ve
Bütçe Komisyonunda gerekse TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında değişikliğe uğrayasileceğini söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birikmiş vergi ve prim borçlarını yeniden yapılandırmaya
yönelik çalışmanın, iş dünyasını rahatlatacak çok önemli bir adım olduğunu belirterek, bu girişimin reel sektöre büyük bir
motivasyon ve ivme kazandıracağını ifade etti.
BURSA'nın Merkez Yıldırım ilçesinde boş araziye bulduğu fünyenin patlaması sonucu Fırat Çelik (28) ile Emre Çelik (15) ve
Mehmet Şirin Söylemez (44) yaralandı. Yaralılardan fünye ile oynayan ve durumu ağır olan Fırat Çelik Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Karaman'da, bıçaklı kavgada kalbi duran genç, ameliyatı sırasında kalbi eline alıp masaj yapan doktor tarafından hayata
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döndürüldü.
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BURSA'nın Gürsu İlçesi'nde 4 aylık hamile 28 yaşındaki Leyla Algan, dün akşam saatlerinde armut bahçesinde boğularak
öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma öldürülen kadının kaçırıldığı sanılan 1.5 yaşındaki oğlu Gökhan'ı arıyor.
KEMER'den Antalya'daki akrabalarını ziyarete gelen Gürler ailesinin içinde bulunduğu minibüs, hareket halindeyken
belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Minibüsün sürücüsü Şener Gürler, eşi, kızı ve annesi ile 2 akrabaları son anda kendilerini
araçtan atarak yanmaktan kurtuldu.
Yunanistan'ın cami bulunmayan başkenti Atina'da binlerce Müslüman, bayram namazını kentin çeşitli meydanlarında toplanarak
kıldı. Göçmen karşıtı aşırı sağcılar, bayram namazını engellemeye çalıştı, ancak Atina polisi bu girişimlere izin vermedi.
Liderler bayram namazını bulundukları veya ziyaret ettikleri şehirlerde kılarken, milyonlarca müslüman camileri doldurdu.
İzmir ve İskenderun'dan sonra şimdi de Osmaniye... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 12:50'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. Son bir hafta içinde İskenderun ve İzmir'de meydana gelen depremlerin şiddeti 4.9'du.
SİİRT Yarı Açık Cezaevi'nde bugün öğle saatlerinde yapılan sayımda 3 mahkumun firar ettiği ortaya çıktı.
İzmir'de beyin cerrahisinin kurucusu olan, ‘hocaların hocası' lakaplı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr.
Erdem Tunçbay, geçirdiği beyin kanaması sonucu 80 yaşında vefat etti.
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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sigara yasaklarına uyulmasını sağlamak için ihlal cezalarının tahsilatını belediyeler değil, mülki idare
amirlerinin yapacağını açıkladı. Sigara yasağında belediyenin görevini tam yapmadığını belirten Akdağ “Sigara rafta
satılmayacak. Sigara bıraktırma ilaçları 300 bin kişide test edilecek” dedi.
Antalya'da kurban kesim yerinden kaçan 250 kiloluk 2 yaşındaki tosun, 6.5 saat süren kovalamaca sonunda 4 kişi ezip 2 kez
uyuşturucu iğne yedikten sonra yakalanabildi. Mahalle halkını peşinden koşturan tosun yakalandığı evin bahçesinde kesildi.
Yaklaşık 6.5 saat sonra tosunun yakalanıp kesilmesiyle mahalle halkı rahat nefes aldı.
Nefesler tutuldu… Avrupa, ABD ve hatta Rusya’da gündem 19-20 Kasım tarihlerinde Lizbon’da yapılacak NATO zirvesine
kilitlendi. Bu gerginliğin en kritik aktörü de Türkiye. İlk bakışta NATO’nun olağan toplantılarından biri gibi görünen bu zirvenin
yoğun gündeminde yer alan maddeler arasında Türkiye’yi en yakından ilgilendireni füze kalkanı. Kalkanın, NATO adına ABD
tarafından inşa edilmesi ve özelde Avrupa, genelde de NATO üyelerini füze saldırılarına karşı koruması öngörülüyor. Bunun
gerçekleşebilmesi için en kritik ülke Türkiye. Çünkü hem projeye onay vermesi gereken ülkeler arasında yer alıyor hem de
kalkanın fiziksel altyapısına ev sahipliği yapması öngörülüyor.
Facebook'ta ortaya çıkan bir açık, sahte olduğunu sandığı Facebook hesaplarını kapatıyor. "Sandığı" diyoruz; zira sahte olmayan
binlerce hesap bu açık yüzünden kapatılmış durumda
Eskişehir'de geçen ağustos ayında komşusunun evini pompalı tüfekle basıp iftar sofrasında 4 kişiyi öldürdükten sonra her yerde
aranırken ‘kalanları da öldüreceğim' diye tehdit savurduktan sonra geçen hafta yine aynı eve gelip, 35 yaşındaki ikiz
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kardeşlerden Mehmet Sadık Toprak'ı öldüren 55 yaşındaki İhsan Doğu, bugün 6'ncı kurbanını öldürdükten sonra yakalandı.
İstanbul Sultanbeyli'de oturan Çoşkun ailesinin 3 yaşındaki oğlu Berat, bayram ziyareti için gittikleri Şile'nin Oruçoğlu Köyü'nde
kayboldu. Berat en son dün saat 15.00 sıralarında köy meydanında görüldü. İki gündür süren arama çalışmaları neticesini
verdi; Berat saat 20.15 sularında sağ olarak bulundu.
Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Almanya'da bu ay içinde yeni terör saldırıları
gerçekleşeceğine dair ellerinde kanıtlar olduğunu söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP'de bir ilk daha gerçekleşti. CHP heyeti, BDP'ye bayram ziyareti yaptı.
Yoğun sis Batı Karadeniz bölümünde hayatı olumsuz etkiliyor.
Çorum'da içerisinde iki ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Ünlü müzisyen Orhan Gencebay'dan şok sözler... Türkiye'de korsan albümlerin artış göstermesini eleştiren Gencebay "Bu
yüzden ülkemden utanıyorum" dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da partililerle yaptığı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu'nun Fransa'da Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarını ziyaret etmesini eleştirdi.
BM'nin New York'taki genel merkezinde, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum
yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında düzenlenen üçlü görüşme, öğle yemeği toplantısıyla başladı.
Ailelerinin ilanla aradığı, 9 gündür kayıpken Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan kuzenler Banu A. (14) ile Dilan Y.'nin (15) yapılan
muayenelerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu, darp izine rastlanmadığı bildirildi. İstanbul'dan 7 Kasım 2010 günü çıkan
14 yaşındaki Banu A. ile Dilan Y., önce İzmir'e, İzmir'den Eskişehir'e, ardından Eskişehir'den de trenle Elazığ'a kadar gitti.
Elazığ'dan Tatvan'a otobüsle geçen kuzenler Banu A. ve Dilan Y., Tatvan'dan Van'a geçmek isterken paraları bitince yolda
kaldığı belirtildi. Küçüksu Köyü Muhtarı Abdulhalim Gökçek, kendisine ait minibüsüyle seyir halindeyken karşısına çıkan iki kız
çocuğunu gördüğünü ve kızların kendisine “Amca bizi Van'a götürebilir misin? demeleri üzerine çocukları aracına alarak Küçüksu
Köyü'ne götürdü. Muhtar Gökçek, kızların İstanbul'da kaybolan iki kuzen olduğunu anlayınca, durumu Jandarma Karakolu'na
bildirdi.
İsmi lazım değil... Henüz 16 yaşında... Tecavüze uğradı... Kendisi ve annesinin dünyaları karardı... Onlara ne yol gösteren var,
ne ''halin nicedir'' diyen var... Küçücük kızın başına gelenlerden sonra yetkililer ne bir psikolojik destek, ne başka bir şey
yapmıyor. Üstelik o küçücük kız tecavüzcüsünden hamile! Çaresiz anne kapı kapı dolaşıp bu istenmeyen hamilelikten kurtulmak
için yardım umuyor.
Afrika ülkesi Namibya'daki bir havaalanında içinde bomba olduğundan şüphelenilen bir bavul bulundu. Bavulun LTU/Air Berlin
şirketine ait bir yolcu uçağıyla Almanya'nın Münih kentine gönderilmek üzere olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Münih
havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Münih havaalanından yansıyan görüntüler, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 11 İsrailli
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atlet ve antrenörün ölümüyle sonuçlanan kanlı baskınının yaşandığı günleri hatırlattı.
İstanbul'u bir baştan bir başa adeta koca bir şantiyeye çeviren, çoğunluğu gökdelenlerden oluşan inşaat yatırımlarının etkisiyle
kule vinçler şimdilerde neredeyse karaborsada... Türkiye'de üretilemediği için ithal edilen vinçlere talep yılda üçe katlandı,
sayıları 3 bini buldu. Peki bu sektörden en çok kazanan isim kim? Ünlü sanatçı Bülent Ersoy... 20 tane kule vinç sahibi olan
Ersoy'un iki adet kule vinci de Galatasaray'ın Seyrantepe'deki yeni stadının inşaatında kullanıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi Alipaşa Mahallesi'nde maytap patlaması nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 1 polis
yaralandı. Polisi vuran saldırgan ise vurularak öldürüldü.
Washington'a bir ziyaret düzenleyen İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, ABD'li yetkililere çarpıcı uyarılarda bulundu.
ABD'nin Ortadoğu'da ağırlığını giderek kaybettiğini belirten Aşkenazi, buna karşın İran ve Türkiye'nin güçlerini birleştirdiklerini
iddia etti.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dünya kamuoyuna seslenerek, "ABD'de idama mahkum edilen 53 kadın var. Neden
ABD'den bu kadınları affetmesini istemiyorsunuz?" diye sordu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve eski Savunma Bakanlığı Müsteşarı Eric
Edelman'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik "AKP hükümetini şımartmaya son vermemiz
gerektiğini düşünüyorum" şeklindeki değerlendirmelerinin provokatif olduğunu belirterek, bu çabaların arkasında demokrasisi
güçlü, dış politikası vizyoner bir Türkiye'nin varlığına karşı kıskançlık duyguları bulunduğunu bildirdi.
Gaziantep'te 58 yaşındaki Mehmet Kılınç, fuhuş yaptığı ileri sürülen kızları 30 yaşındaki Sevgi Dilsiz ve 28 yaşındaki Ayşe Kılınç
ile onlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 28 yaşındaki Mehmet Taşdemir'i tabancayla öldürdü.
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Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin hava sahasını ve İstanbul'daki bir limanını Rumlara açması karşılığında, iki müzakere başlığını
daha açmayı teklif etti.
Türkücü Nihat Doğan aylar önce gerçeği görmüş ve günlerce tartışılan şu veciz sözleri söylemişti: "Benim koyunum bile
Avrupalınınkinden farklı bakıyor..." İşte Doğan'ın bu sözleri haklı çıktı. Trakya bölgesine devlet tarafından kurbanlık olsun diye
gönderilen Avustralyalı koyunların bakışları beğenilmedi, halk kurbanda yine bakışına kurban olduğu yerlileri kesti.
Haydarpaşa'dan Gebze'ye giden banliyö treni, bomba ihbarı nedeniyle Güzelyalı istasyonunda boşaltılarak, kontrol için Tuzla'ya
çekildi. Yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı.
HAFTA sonlarının da eklenmesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinin 7 günlük bölümünde, İstanbul ve Ankara merkez
dışında, yurdun dört bir yanında meydana gelen toplam 160 kazada, 105 kişi öldü, 551 kişi de yaralandı.
AK Parti Milletvekili Mustafa Kuş'un cenaze törenine katıldıktan sonra Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan Başbakan Erdoğan,
CHP'ye bileşme eleştirisinde bulundu. Genel seçimleri hatırlatan Erdoğan, AK Parti'nin çatı partisi olduğunu ifade edip ana
muhalefet partisi CHP'yi, "Önümüzde bir seçim var. Görüyorsunuz; CHP'nin düştüğü durum ortada. Şimdilerde birleşme için
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şunlarla yapalım mı, yapmayalım mı görüşmelerini yapıyor. Bu bizim gücümüzden kaynaklanıyor" sözleriyle eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kuş'un vefatı nedeniyle Şanlıurfa'da bulunan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
NATO devlet ve hükümet başkanları, İttifak'ın gelecek 10-15 yılını şekillendirecek yeni stratejik konsepti onayladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle dün New York'ta yaptığı üçlü görüşmenin
ardından iki taraf arasında 'ciddi görüş ayrılıkları' bulunduğunu belirtti. Üst düzey bir diplomat ise Ada'nın resmen bölünmeye
gidebileceği uyarısında bulundu.
Kapatılan Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin (TBKP) Genel Başkanı Nihat Sargın'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.
Türkiye bayramın son gününde dört mevsimi yaşadı. Bir yanda sonbahar yüzünü gösterirken diğer yanda yine denize giren
insanlar vardı.
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS), Kıbrıs denizaltı
alanında çıkarılabilir doğalgaz yataklarıyla ilgili araştırma
sonuçlarını yayımladığı, sadece İsrail-Kıbrıs-Mısır arasında
değil Kıbrıs-Girit arasında da önemli doğalgaz yatakları
bulunduğunu açıkladığı belirtildi. Bu bölgedeki yatakların
önümüzdeki 30 yıl Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını
karşılayabileceği ifade edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan
seçildikten sonra ilk kez Diyarbakır'a gitti. İl Başkanlığı
önünden Halka seslenen Kılıçdaroğlu, ''CHP'yi halka açıyoruz''
dedi ve herkesi partiye katılmaya çağırdı. Konuşmasının
ardından Diyarbakır sokaklarında gezen Kılıçdaroğlu tavla
oynayıp vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'dan
Urfa'ya giderken parti minibüsünde gazetecilerin sorularını da
yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Kürtlerle aşk yeniden
alevleniyor diyebilir miyiz?” sorusuna da, “Aşk ölmez eğer
gerçekse” yanıtını verdi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'daki NATO zirvesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “İlkeli pozisyonumuz NATO'nun
prestijini korudu” dedi.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşü nedeniyle şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş süresi Pazartesi saat 03.00'a kadar uzatıldı. Haftasonlarının da eklenmesiyle 9 güne çıkan
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Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak erken dönüşe geçenler Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde, D-100 ve E-130 Karayolu
geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan Düzce'de Kaynaşlı, Küçük
Melen ve Büyük Melen mevkilerinde yer yer sis etkili olurken görüş meseafesi ise 150 metreye kadar düştü.
İZMİR'de Alevi Bektaşi İzmir Bileşenleri organizasyonunda biraraya gelen Alevi örgütleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu
üyeleri, ‘Zorunlu din dersinin kaldırılması için' miting düzenledi. Miting sonunda 24 saat sürecek oturma eylemi başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz halkın partisiyiz, halk için yola çıktık. Halk için yola çıkanlar yorulmazlar,
yorulmayacağız” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, NATO'nun kamuya açıklanan belgelerinde hiçbir ülke isminin yer almadığını, ancak
bugünün füze tehdidinin İran'dan geldiğini söyledi. Sarkozy, "Biz kediye kedi deriz" ifadesini kullandı.
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Antalya'nın Alanya İlçesi'nde sıcak hava dolayısıyla plajlar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Alanya'da hava sıcaklığı 26
dereceye yükselince ilçedeki yabancı turistler güneşlenmek ve denize girmek amacıyla plajlardaki şezlongları doldurdu. Bayram
tatilini ilçede geçiren yerli turistler de güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek plajlara akın etti. Denize giren, güneşlenen ve
kumsalda yürüyüş yapan turistler, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı turistler de, kıyıya vuran dalgalarla denizin tadını çıkardı.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, birkaç gün daha hava sıcaklığında azalma olmayacağını belirtti.
Mossad'a yakınlığıyla bilinen İsrail haber sitesi Debka, NATO füze kalkanı anlaşmasındaki gizli maddelerde, Türkiye'ye kurulması
planlanan savunma sisteminde komutanın Ankara'ya verildiğini iddia etti. Debka ayrıca, ABD Başkanı Barack Obama'nın,
Türkiye'nin füze kalkanı anlaşmasında İran ve Suriye'nin tehdit olarak nitelenmemesi konusundaki talebine boyun eğerek,
İsrail'e verdiği güvenlik garantilerinin değerini düşürdüğünü belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, ülkesinde kızların 16 yaşında evlenmesini istediği bildirildi.
9 günlük bayram tatilinde meydana gelen kazaların bilançosu yine ağır oldu. 9 günde meydana gelen 225 kazada 147 kişi öldü,
771 kişi de yaralandı.
Türk Tarih Kurumu, çağırıp görev verdiği ünlü tarihçi Prof. İlber Ortaylı'ya ödediği parayı geri almak için mahkemeye başvurdu.
Prof. Ortaylı, yapılan ödemelerin mevzuata uygun olduğunu belirterek, talep edilen parayı ödemeyeceğini söyledi. Türk Tarih
Kurumu Başkanı Prof. Ali Birinci ise “İlber Hoca sonuna kadar haklı” dedi. TÜRK Tarih Kurumu, 1995 yılında, “Başlangıçtan
Günümüze Türk Dünyası Tarihi” projesi için bir grup bilim insanının yanısıra Topkapı Sarayı Müdürü ünlü tarihçi Prof. İlber
Ortaylı'yı da göreve davet etti. Görevi kabul eden Prof. Ortaylı'ya proje için yıllar içinde belli bir ödeme yapıldı. Ancak, Sayıştay
müfettişleri, Prof. Ortaylı'ya fazla para ödendiğini belirterek, faiziyle geri ödenmesini istedi. Prof. Ortaylı da ödemenin mevzuata
uygun olduğunu savunarak parayı iade etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Prof. İlber Ortaylı aleyhine dava açıldı. İşin en
güzel tarafı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Ali Birinci'nin cevabı oldu. Prof. Birinci, “İlber Hoca haklı, insanlara doğru dürüst
huzur hakkı verilmediği için görev kabul edecek insan bulamıyoruz” dedi. Prof. Ortaylı'nın avukatı Deniz Ketenci ise gerek
görüldüğü zaman TDK Başkanı Prof. Birinci'yi de tanık olarak mahkemeye davet edebileceklerini söyledi. TTK, eski başkan Prof.
Yusuf Halaçoğlu zamanında (1995) Devlet Planlama Teşkilâtı'nın desteğiyle, “Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi” adlı
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bir proje başlatıyor. Proje için de Prof. İlber Ortaylı ile Prof. Reşat Genç göreve davet ediliyor. Görevi kabul eden iki profesör,
çalışmaya başlıyor. Bu arada, görev alanlar ve görev alanlara ödenecek ücretler DPT'ye rapor olarak sunuluyor ve onay alınıyor.
Ancak, bir süre sonra teftişe gelen Sayıştay müfettişleri, hocalara fazla para ödendiğini ve bunun faiziyle birlikte iade edilmesi
gerektiğini söylüyor. Dananın kuyruğu da ondan sonra kopuyor zaten. Çünkü TTK, ödemelerin usüle uygun olduğunu ifade eden
bir rapor veriyor. Bunun üzerine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Sadık Kemal Tural, bilim kurulu
üyelerine fazla ödeme yapıldığını belirterek, Prof. Ortaylı'nın faiziyle birlikte 13. 294.26 YTL'yi iadesi için dava açıyor. Dava
açıldığı için de TTK avukatları, mahkemeye katılıp Prof. Ortaylı'nın parayı iadesi gerektiğini savunuyor.
Prof. Ortaylı ise kendilerinin kurumda görevli bilim kurulu üyesi olmadıklarını, özel bir projede görevlendirildiklerini, bu nedenle
ödemenin mevzuata uygun olduğunu, dolayısıyla parayı iade etmeyeceğini söylüyor. Dava için ne düşündüğünü sorduğumuz
Prof. Ortaylı, “Akıl alacak gibi değil. Hem göreve çağırıyorlar, hem de görev yapılmasını engelliyorlar” dedi. TTK Başkanı Prof. Ali
Birinci de, “İlber Hoca sonuna kadar haklı. Bu tür davalar yüzünden kurumda görev yapacak bilim insanı bulamıyoruz” dedi. 22
Aralık'taki celsede sonuçlanması beklenen davaya ilişkin bilirkişi raporunda da Prof. İlber Ortaylı'ya hak veriliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Mardin'in kurtuluşunun 91'nci yıldönümü, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda dün son kez kutlandı. Çünkü Mardin'in
aslında hiç işgale uğramadığı ve bu nedenle 'Kurtuluş Günü' olamayacağı anlaşıldı. Mardin Belediye Meclisi'nin aldığı kararla 21
Kasım'ın 'Kurtuluş' yerine 'Onur Günü' değiştirilmesi kararı alınmıştı.
Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) Adana Şube Başkanı Melih Baki, Çukurova'da son 3 günde 100'ün üzerinde deprem
meydana geldiğini bildirdi.
ŞIRNAK ile Cizre arasında bulunan İkizce Köyü'ndeki İkizce Jandarma Taburu'na dışarıdan bir şeyler alması için çağrılan 12
yaşındaki Ahmet Acar bir askerin tüfeğinden çıkan bir kurşunla vurularak ağır yaralandı.
Tiyatro, sinema ve televizyon sanatçısı Kaya Gürel 77 yaşında vefat etti.
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, (Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin) bugün Bakanlar
Kurulu'nda kabul edildiğini bildirdi.
Dokuz günlük bayram tatilinde yurtdışına tatile giden Türklerin sayısı rekor kırdı. Birçok şehir ve bölge 'Türk gölü'ne dönerken,
özellikle İtalya, Dubrovnik ve Mısır bayramın en gözde yerleri olarak öne çıktı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Dolmabahçe Buluşmaları” kapsamında bu pazar günü bazı üniversite rektörleriyle bir araya
geleceği bildirildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'FATİH' projesinin tanıtım toplantısının ardından gazetecilere gündeme dair açıklamalar yaptı.
Başbakan Erdoğan, Lizbon zirvesinde “Biz kediye kedi deriz” diyerek, NATO Füze Savunma Sistemi'nin İran'ı hedef aldığını ima
eden Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye cevap verdi. Erdoğan, “Biz de kediye kedi deriz” dedi.
BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş : "Mevcut durum itibariyle CHP-BDP ittifakı mümkün değildir" dedi.
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CHP Parti Sözcüsü ve Genel Sekreter Süheyl Batum, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında olağanüstü kurultaya
ilişkin bir karar alınmadığını söyledi. Batum, “Burada bir yanıltma, kamuoyunu yanlış bilgilendirme yerine iktidarın yapması
gereken bilgi sahibi olmadığımız konuların derhal aydınlığa kavuşturulmasıdır. Hangi NATO ülkelerini kapsayacak? Türkiye'nin
buna maddi katkısı ne olacak? Bu konuların mutlaka biran önce aydınlığa kavuşturulması lazım” dedi. BDP ile ittifak
konusundaki soruyu da yanıtlayan Batum, bazı medya kuruluşlarının bu konudaki haberlerini eleştirdi. “İttifak konusu diye bir
konu hiçbirimizin ağzından çıkmadı” diyen Batum, ittifakın hukuksal bir konu olduğunu ve ne şekilde yapılabileceğinin siyasi
partiler kanununda açıkça belirtildiğini söyledi. Batum, şunları kaydetti:“Bizim gibi yüzde 40'ları, 50'leri hedefleyen, tek başına
iktidarı hedefleyen bir partinin 'ben ittifak istiyorum' demesi söz konusu bile değildir. İttifaktan falan hiçbirimiz bahsetmedik,
dedik ki, Türkiye'de demokrasinin hukukun üstünlüğünü, çağdaşlığı, laik istemi, kadın erkek eşitliğini savunan meşru bütün
partilerle sorunun çözümü yönünde işbirliği yaparız, görüşürüz dedik. Hala bunu söylüyoruz. Fakat bir anda 'ittifak yapıyorlar,
geldiler ittifakta anlaştılar' denildi. İttifak yoktur, bütün partilerle bütün sorunların çözümünde işbirliği olacaktır.”Bu arada, MYK
toplantısında Kadın Kolları Başkanı Asuman Çakmakçı'ının görevden alındığı, yerine Zuhal Samlı'nın atandığı öğrenildi.
Wikileaks internet sitesi, daha önce Irak savaşıyla ilgili olarak yayınladığı gizli belgelerin 7 katı büyüklüğünde yeni belgeler
yayınlayacağını açıkladı.
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DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde 10 katlı apartmanın bodrum katındaki kalorifer kazanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 3
kişi de yaralandı. Şiddetli patlamada binalar ve araçlarda büyük hasar meydana gelirken, çökme tehlikesi bulunan bina ile
yanındaki apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.
DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'nde izinsiz gösteri yapaparak yürüyüşe geçen bir grup, polisle çatıştı. Polise havai fişek, ses
bombası ve molotoflarla saldıran göstericiler, tazyikli su ile dağıtıldı.
Televizyonlardaki dizi KAHRAMANLARI iyi veya KÖTÜ YÖNDE çocukları etkiliyor.. Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğu Özge Merve
Türk, "Birebir seyrettikleri için etkisinde kalıyor çocuklar. Ancak bu tarz dizilerin filmlerin geçici etkileri de oluyor. Dönemsel,
sonra başka bir şey izlediklerinde başka kahramanları oluyor. İçeriği çok önemli izlenen görselin. Çok şiddet içerikli görsel
izlerse kahramanın hareketlerini taklit ediyor, agrasif oluyor, onun gibi davranabiliyor. Arkadaşına şiddet uygulayabiliyor.
Seyrettiği şeyle ilgili korku ve mücadele etme çabası hissediyor. Güçlü olma çabası var fakat kahramanı gibi güçlü olmadığını
fark ettiğinde endişeleniyor. Öyle anne-babalar var ki 6 yaşında çocuklarını korku filmi izlemeye sinemaya götürüyor. Testere
filmi gibi filmlere. Korkuya alışsın, o korkuyu yensin diye düşünüyorlar. Ama korkuyla yüzleştirmek çok yanlış bir yöntem. Anne
ve babalara çok iş düşüyor" dedi..
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan’dan sonra İrlanda’nın da Avrupa Birliği’nden (AB) yardım talep etmesinin
ardından, euronun durumunun ‘oldukça ciddi’ olduğu uyarısında bulundu.
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Son YAŞ toplantılarında Balyoz soruşturmasında sanık oldukları gerekçesiyle terfi ettirilmeyen 2 tümgeneral ve bir tuğamiral
açığa alındı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Balyoz soruşturmasında ismi geçen Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu'nu açığa
aldı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de geçtiğimiz pazartesi günü itibariyle Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah
Gavremoğlu'nun da açığa alındığını açıkladı. Star Gazetesi'nden Cevheri Güven'in haberine göre İçişleri Bakanı Beşir Atalay,
Balyoz Davası sanığı Tümgeneral Halil Helvacıoğlu'nu açığa aldı. Karar, 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nun açığa almayı
düzenleyen 65. maddesi uyarınca uygulandı. 22 Kasım 2010 tarihli açığa alma kararı, önceki gün İçişleri Bakanlığı tarafından
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gereğinin ivedilikle yerine getirilmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na gönderildi. Bakanlığın
yazısı Tümgeneral Helvacıoğlu'na aynı gün tebliğ edildi. Helvacıoğlu'nun üniforması çıkartıldı ve Ağustos YAŞ'ında atandığı
Jandarma Genel Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı'ndaki görev ve yetkileri elinden alındı. İçişleri Bakanı
Beşir Atalay ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından açığa alınan komutanlar kararın iptali için Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi'ne (AYİM) başvurdular.
ERGENEKON Soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avukat Yusuf Erikel'n de aralarında olduğu 8 şüpheli hakkındaki
iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, avukat Yusuf Erikel'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek"
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Yusuf Erikel'in, Durmuş Ali Özoğlu ve Kemal Aydın
grubuna bağlı olarak faaliyetlerde bulunduğu, örgütün hem hukuk departmanında hem de siyasi parti kurma ve yönetme
departmanında kendisine verilen görevleri yürüttüğü belirtildi.
Avrupa'da hükümetlerin eğitim reformlarına karşı ayaklanan öğrencilerin karşısında polis de çaresiz kalıyor. Üniversitede reform
tasarısının ülke genelinde protesto edildiği İtalya'da, öğrenciler Senato'yu basmaya çalıştı. Olaylarda en az 9 öğrenci yaralandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da da öğrenciler hükümetin üniversite harçlarını artırma tasarısını protesto etti. Binlerce öğerncinin
katıldığı gösterilerde iki polis memuru yaralandı.
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, kent içi ulaşımda ücretlendirme konusunda yeni bir yapılandırma içerisinde olduklarını
belirterek elektronik kart uygulamasını minibüs ve taksileri de kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki bir Türkmen köyünde halka seslendi. Başbakan Erdoğan, konuşmasında İsrail'i
kastederek, "Gerektiğinde katile katil diyeceğiz" ifadesini kullandı. Erdoğan İsrail hükümetini hatalarından dönmeye, özür
dilemeye ve barışa davet etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi görünümünü durağan'dan pozitif'e çevirdi. Fitch, Türkiye'nin
kredi notunu da BB+ olarak onayladı. Fitch'den yapılan açıklamada, görünüm yükseltmenin, ekonomideki güçlü toparlanmanın
yanında kamu finansmanındaki iyileşme ve artan güvenden kaynaklandığı kaydedildi. Açıklamada, "Resesyondan sonra
Türkiye'de V şeklinde bir toparlanma yaşanıyor" ifadesi kullanıldı. Öte yandan diğer bir uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Moody's de geçtiğimiz ay Türkiye'nin kredi not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltmişti. Kredi derecelendirme
kuruluşlarının yaptıkları görünüm iyileştirmeleri, kredi notu artırımı için önemli sinayller olarak algılanıyor.
TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTLARININ DEĞİŞİMİ
Tarih

S&P

MOODY'S

FİTCH

JCR

2003 sonu

B+
DURAĞAN

B1
DURAĞAN

B POZİTİF

B+
DURAĞAN
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B1
DURAĞAN

09.02.2004
08.03.2004

B+
POZİTİF

B1 POZİTİF

12.03.2004
17.08.2004

BBDURAĞAN

25.08.2004

B+
POZİTİF

13.01.2005

BBDURAĞAN
B1
POZİTİF

11.02.2005

BBPOZİTİF

06.12.2005

BBPOZİTİF

10.03.2005
BA3
DURAĞAN

14.12.2005
23.01.2006

BB POZİTİF

27.06.2006

BB
DURAĞAN
BBDURAĞAN

10.05.2007

BBDURAGAN

28.12.2007
03.04.2007

BBNEGATİF

31.07.2008

BBPOZİTİF

13.11.2008

BBNEGATİF

17.09.2009

BA3
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POZİTİF
18.09.2009

BBDURAĞAN

27.10.2009

BBPOZİTİF

03.12.2009

BB+
DURAĞAN
BA2
DURAĞAN

08.01.2010

BB
DURAĞAN

01.02.2010
19.02.2010

BB POZİTİF
BA2
POZİTİF

05.10.2010

BB+
POZİTİF

24.11.2010
MEVCUT
DURUM

BB POZİTİF

BA
POZİTİF

BB+
POZİTİF

BB
DURAĞAN

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan vergi borcunu günü gününe ödeyenler için bir indirimin söz konusu olup
olmayacağına ilişkin “Belki vicdan muhasebesine koyduğumuzda olabilir gibi görünüyor, ama bir vicdan muhasebesi var, bir de
paranın muhasebesi var. Kaynağı bulunmayan, dengesi kurulmayan hiç bir yeni unsuru 2011 bütçemizle alakalı gündeme
getiremeyiz.” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahatsızlığı sonrasında kendisine gösterilen ilgi ve destek nedeniyle “teşekkür mesajı”
yayımladı.
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Meclis'te Yurt-Kur kanun tasarısı görüşülürken söz alan ve Milli Eğitim Şurası'nda, andımız ile ilgili alınan karara değinen BDP
Muş Milletvekili Sırrı Sakık "Benim varlığım neden Türk varlığına armağan olsun. Ben Türk değilim ki" dedi. Sakık Bunun üzerine
Meclis'te çıkan tartışmaları canlı yayında değerlendirdi.
CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül ve İsviçre Cumhurbaşkanı Doris Leuthard, bir ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk
sözü Doris Leuthard aldı. Leuthard konuşmasında, “2002 yılından beri Türkiye yatırımlarda yüzde 50 bir artış gösterdi. Bu
Türkiye'nin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Türkiye'nin son yıllarda gücü iyice kanıtlamıştır. Bu birlikte
yaptığımız görüşmede Kıbrıs konusunu da ele aldık ve bu konunun bir an önce çözümlenmesi gerektiğinde görüş birliğine
vardık. Uyum da bizler için çok önemli , göç de önemli. Bunların bir taraftan da ekonomiye etkisi olduğunu düşüne biliriz.
Türkiye bize bazı kolaylıklar gösterirse biz işadamlarımıza Türkiye ye yatırım yapmaları için telkinde bulunuruz” dedi. Daha
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sonra söz alan Gül, “İsviçre, bizim için çok önemli bir ülkedir bizim bütün anlaşmalarımız bu ülkede olmuştur. Bu durum bizim
için önemli bir dostluktur. Ülkemizde ekonomik alanda çok iyi bir potansiyel vardır. Bundan istifade edilmesi gerekir. 120 bin
vatandaşımızın yaşadığı bu ülkede bulunmaktan çok memnunun” diye konuştu. İsviçre'de daha önce yapılan halk oylamasıyla
minare yapımının yasaklanmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Gül, “İbadethane hakkında açıkçası daha çok
özgüvenin olmasını görmek isterdim. Bunu daha doğrusu ifade ediyorum. Neticede referanduma gittiniz ve böyle bir karar çıktı
orada. Bu da tartışılıyor, sizde de tartışılıyor, dünyada da tartışılıyor. Korkulacak bir şey yoktu aslında o konuda. Kilise de
olabilir, cami de olabilir, sinagog da olabilir. Eğer gerçekten o dinin mensupları varsa, onlar tabii ki mimari tarzlar, ona göre
şehirle bütünleşecek bir şekilde oluşabilir. Ama minareden korkulacak bir şey de yok. Onu söylemek isterim” dedi.Leuthard da,
“Biz camiye karşı değiliz minare bir inşaat sorunudur, bunun böyle yorumlaması gerekir” diye konuştu.
Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 88'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı. Geçit törenine katılan avcılar, avladıkları
tavşan, domuz, tilki ve kuşları ellerinde sallayarak ve arabalarının üzerine koyarak herkesi şoke etti. Yaşanan vahşeti çocuklar
şaşkın bakışlarla seyrederken, vali kendisine hediye edilmek istenen tavşanı geri çevirdi.
Halkalı Altınşehir Yolu Kimsesizler Mezarlığı yakınında meydana gelen kazada sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken bir anda
direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyonu sağa kıran araç sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan otobüse arkadan
çarptı. Otomobil şoförü çarpmanın etkisiyle ön tarafı kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkıştı. Büyük bir gürültünün yaşandığı
kaza sonrası çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Başakşehir İtfaiye
Grubu'na bağlı bir ekip, şöför koltuğunda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Acılar içinde kıvranan vatandaş,
itfaiye erleri tarafından makas yardımıyla sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika sonra çıkarılabildi. Başından ve bacaklarından
yaralanan sürücü ambulansta ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları otomobilin çok süratli olduğunu
öne sürerken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
YALOVA'nın Altınova İlçesi'nde ormanlık alana yakın çöp sahasında, başı poşette, bacakları battaniyeye sarılmış, gövdesi ise
valize konulmuş erkek cesedi bulundu. Jandarma 40-45 yaşlarındaki cesedin kimliğini araştırıyor.
Bakanlar Kurulu'nun 2011 Yılı Programı'nda yer alan “Fert Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)”ya ilişkin bazı rakamlarda
yaptığı düzeltme sonrası Satın Alma Gücü Paritesi'ne (SGP) göre kişi başına milli gelir, 2 bin 354 dolar artışla 15 bin 392 dolara,
SGP bazlı toplam milli gelir de 171,1 milyar dolar artışla 1 trilyon 119 milyon dolara çıktı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlanan düzeltmeden yapılan hesaplamalara göre, 2011 Programında daha önce bu yıl için 13 bin 38 dolar olarak
hesaplanan SGP'ye göre kişi başına milli gelir, 2 bin 354 dolarlık artışla 15 bin 392 dolara yükseldi.
Türkiye'nin 2010 yılı için daha önce 947 milyar 836,5 milyon dolar olarak hesaplanan milli geliri de düzeltme sonrası 171,1
milyar dolar artışla 1 trilyon 118 milyar 967,6 milyon dolara yükseldi.
Bakanlar Kurulu'nun düzeltmesi sonrası 2011 yılı milli geliri de 181,8 milyon dolarlık artışla 1 trilyon 3 milyar 454,5 milyon
dolardan 1 trilyon 185,2 milyar dolara çıktı.
2011 yılında SGP'ye göre kişi başına düşen milli gelir de 2 bin 473 dolar artışla 16 bin 126 dolar olarak tahmin edildi.
Düzeltmede “Fert Başına GSYH” tablosunda yer alan 2010 yılı için Satın Alma Gücü Paritesi (SGP)(ABD Doları/TL) “1,159”
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rakamı “0,982”, buna göre hesaplanan fert başına GSYH “13.038” dolar yerine “15.392” dolar olacak. 2011 yılı için de “1,211”
olan SGP (ABD Doları/TL) “1,025”, “13.653” dolar olan SGP'ye göre fert başına GSYH, “16.126” dolar olarak yeniden
düzenlenmişti.
Bazı önemli ülkelerin 2008 ve 2009 yılına ait kişi başına düşen yurtiçi gelirleri (dolar) ise şöyle:
Ülkeler

2008

2009

Lüksemburg

113.043,9

94.417,7

Norveç

94.386,5

76.692,0

Katar

93.204,0

75.956,3

İsviçre

68.433,1

66.126,7

Danimarka

62.096,8

55.942,1

İrlanda

60.509,5

51.128,4

Hollanda

52.499,7

47.041,6

B.A.E.

55.028,0

46.583,5

ABD

47.439,9

46.442,6

Finlandiya

51.588,3

45.876,3

Japonya

38.457,2

39.573,4

Çin

3.259,4

3.565,7

Almanya

44.728,5

39.442,4

Fransa

46.037,3

42.091,3

İngiltere

43.733,7

35.727,9

İtalya

38.966,1

34.954,8

Brezilya

8.295,0

7.737,3

İspanya

35.116,5

31.141,5

Rusya

11.806,9

8.873,6

Hindistan

1.017,1

1.032,7

Milli gelir büyüklüğüne göre dünyada 16'ıncı sırada yer alan Türkiye, Bakanlar Kurulu'nun 2011 Yılı Programı'nda yer alan “Fert
Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)”ya ilişkin bazı rakamlarda yaptığı düzeltme sonrası Endonezya'yı geçerek 15'inci sıraya
yerleşti.
2011 yılı bütçe tasarısının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, vekiller arasında ilginç polemiklere sahne oluyor.
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Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜİK, BDDK, SPK, TAPDK bütçelerinin ele alındığı bugünkü görüşmelere BDP Milletvekili
Hasip Kaplan'ın konuşması damgasını vurdu. Hasip Kaplan, DPT, TÜİK ve GAP'tan sorumlu Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz'a,
“Sayın Yılmaz sizi gerçekten çok severim, samimiyetinize inanırım. Konuşmanızda Tarım, Ulaştırma, Enerji, Spordan Sorumlu
Bakanların da görev alanlarına ilişkin birçok konudan söz ettiniz. Acaba siz GAP Demokratik Özerk Bölge Başkanı mısınız” Bu
soru üzerine CHP Milletvekili Mustafa Özyürek, Hasip Kaplan'a “Tamam işte buldunuz başkanınızı” diyerek laf attı.
Lübnan'da yaşayan Ermeniler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini protesto etmek için başkent Beyrut'ta gösteri
düzenledi.
Genelkurmay Başkanlığından, üç generalin açığa alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Eksik ve yanlış bilgilere dayalı olarak
yapılan değerlendirmeler/yorumlar bulunduğu” belirtilerek, “Yargı süreci halen devam etmektedir” denildi. Genelkurmay
Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Milli Savunma ve İçişleri Bakanları tarafından açığa çıkarılan iki general ve
bir amiral hakkında eksik ve yanlış bilgilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler/yorumlar nedeniyle, kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesi açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) çalışmalarının 4 Ağustos 2010
tarihinde tamamlandığı hatırlatılan açıklamada, YAŞ kararları çerçevesinde terfi ettirilmesi yönünde karar alınan
general/amiral ve albayların terfi kararnamelerinin imzalanmak üzere aynı gün Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına
gönderildiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından; terfi kararnamesinde isimleri yer alan 3
general ve amiralin, “haklarında mahkemece çıkarılmış yakalama emirlerine karşı itiraz davaları henüz sonuçlanmadığı”
gerekçesiyle, 4 Ağustos 2010 tarihinde gönderilen terfi kararnamelerinin imzalanmadığı vurgulanan açıklamada, “Onaya
sunulan terfi ve atama kararnamelerinin imzalanmaması, diğer yükselme ve görevde uzatılma durumundaki personelin
işlemini engellediği ve bu durumun Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir komuta sistemini ciddi olarak etkileyeceği dikkate alınarak;
bir olumsuz duruma meydan vermemek amacıyla yeni terfi ve atama Kararnameleri hazırlanarak; üst rütbeye yükselmeleri
uygun görülmeyen personelin, bulundukları rütbeleriyle yeni görevlere vekaleten atanmaları teklif edilmiştir” denildi. Bu terfi ve
ilgili atama kararnameleri onay makamları tarafından uygun görülerek onaylandığı belirtilen açıklamada, İstanbul 11'inci Ağır
Ceza Mahkemesi'nin, 6 Ağustos 2010 tarihinde yakalama müzekkerelerinin kaldırılmasına karar verdiği hatırlatıldı.
Bu kararın sonucuna bağlı olarak; 3 general ve amiralin terfi ve atama kararnamelerinin, 12 Ağustos 2010 tarihinde Milli
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına tekrar gönderildiği bildirilen açıklamada, “Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığınca, bu kez de 'yeni bir kararname çıkarılmasına gerek görülmemesi' gerekçesiyle terfi kararnameleri 24 Ağustos
2010 tarihinde imzalanmamıştır” denildi. Bunun üzerine konuyla ilgili olarak, 3 General ve Amiral tarafından Askeri Yüksek
İdare Mahkemesi (AYİM)'ne 'Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali' için yürütmeyi durdurma istemli olarak 24
Ağustos 2010 tarihinde dava açıldığı belirtilen açıklamada, AYİM'in, 27 Ağustos 2010 tarihinde, 10 gün kesin süre vererek Milli
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının savunmalarını talep ettiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2 Eylül 2010
tarihinde, İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2010 tarihinde savunmalarını AYİM'e sunduğu bildirilen açıklamada, AYİM'in, 27 Eylül
2010 tarihinde “bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminde” yürütmenin durdurulması kararı verdiği hatırlatıldı.
Yürütmenin durdurulmasına dair gerekçeli kararın, 1 Ekim 2010 tarihinde Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı ve davacı Generaller ile Amirale tebliğ edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Davacı Generaller ve Amiral, idareye dilekçe vererek yürütmenin durdurulması kararının uygulanmasını talep etmiştir.
Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yürütmenin durdurulması kararına itiraz etmiştir. AYİM, itiraz
taleplerini 15 Ekim 2010 tarihinde görüşerek reddetmiştir. Bu karar üzerine, Genelkurmay Başkanlığı söz konusu generaller ve
amiral hakkında 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere terfi ve atama kararnamelerini hazırlamış ve kararnameleri
Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına 19 Ekim 2010 tarihinde göndermiştir. 21 Ekim 2010 tarihinde ise; Başbakanlık,
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Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla, ilgili personel hakkında emeklilik işlemlerine ilişkin belgelerin birer
suretini Genelkurmay Başkanlığından talep etmiştir. 22 ve 26 Ekim 2010 tarihlerinde ilgili Bakanlıklara gönderilen cevabi
yazılarda, yargısal süreç belirtilerek; 24 Ağustos 2010 tarihinde AYİM'de açılan davalar ve 27 Eylül 2010 tarihinde verilen
yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle Terfi ve Atama kararnamelerinin işlem yapılmak üzere kendilerine gönderildiği ifade
edilmiştir. Başbakanlık, 02 Kasım 2010 tarihinde yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması yönünde ikinci kez AYİM;e
başvurmuştur. AYİM, itiraz talebini 5 Kasım 2010 tarihinde görüşerek yine reddetmiştir.” 22 Kasım 2010 tarihinde Milli
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından söz konusu generaller ve amiralin açığa çıkarıldığı belirtilen açıklamada,
açığa çıkarılma yazısının anılan generaller ve amirale aynı gün tebliğ edilerek tebellüğ belgeleri ilgili bakanlıklara gönderildiği
ifade edildi. Açıklamada, “Adı geçen generaller ve amiral tarafından yürütmeyi durdurma istemli olarak açığa çıkarılma
işleminin iptali için 23 Kasım 2010 tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)'ne dava açıldığı öğrenilmiştir. Yargı süreci
halen devam etmektedir” denildi. HÜKÜMET’in tarihi bir kararla görevden aldığı Balyoz davası sanığı üç general meselesi
yakından okunması gereken bir dönemin işareti. Hürriyet’in ulaştığı Genelkurmay kaynakları, kararın tamamen, “Bakanların
takdiri olduğunu ve buna saygılı olduklarını” söylüyorlar. Ama şunu da ekliyorlar: “Ancak, bu komutanlarımız yasal hakları
çerçevesinde uygulamaya itiraz etmişlerdir.” Bu açıklamalar karargâhın kendisinden bağımsız gelişen bu süreçten pek memnun
olmadığını ortaya koyuyor.
Birinci derece yakını vefat eden erlere, 10 gün izin verilecek.
Türk Hava Yollarından (THY) “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine
gönderilen yazıda, 2 Mart 2009'da Erzurum-Ankara bileti alan Dursun Çiçek'in kimlik numarasının davanın sanığı olan Dursun
Çiçek'in numarasından farklı olduğu bildirildi.
SAADET Partisi Genel Başkanı seçildikten sonra İstanbul'a ilk kez gelen Necmettin Erbakan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda
coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Partililer Erbakan'ı görebilmek için birbiriyle yarışınca izdiham yaşandı.
CHP milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının görüşmeleri
sırasında TBMM Genel Kurulunu terk etti.
26

Kasım

2010

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Başbakanı Jadranka Kosor, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, açıklamalarından sonra basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Başbakan
Erdoğan, Avrupa Birliği müzakere süreci ile ilgili olarak, "Ortalama 50 yıl gibi bir zaman geçti. Bu 50 yıllık zaman içerisinde çok
farklı bahanelerle, hep Avrupa Birliği ipe un serdi, hala da ipe un sermeye devam ediyor" dedi.
31 sanıklı telekulak davasında “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçunu 17 kez işlediği iddia edilen
eski futbolcu Rıdvan Dilmen için 17 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Habertürk Gazetesi'nden Sedef Şenkal Demir'in haberine göre eski futbolcu, yeni TV yorumcusu Rıdvan Dilmen'in de aralarında
bulunduğu 31 kişiye açılan telekulak davasında şok cezalar istendi. Soruşturma kapsamında telefonların dinlendiği operatör
firmanın Kartal'da olması nedeniyle Kartal Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, “Burası TBMM, Tayyip Erdoğan'ın yönetmeye alıştığı belediye meclisi değil. TBMM'nin

1238

çalışma koşullarını, belediye meclislerinin çalışma standartlarının altına düşürdüler” dedi.
MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, TBMM'de yurt dışına giden öğrenciler için yurt açılmasını eleştirirken yaptığı
konuşmasında Ahmet Şafak'ın şarkısından bir bölüm okudu. Korkmaz'ın okuduğu bölüm şöyleydi:
“İmamız dediniz dinden ettiniz,
Doktoruz dediniz candan ettiniz,
Yarından bugünden dünden ettiniz,
Beyler bir vatan size neyledi
Besledi büyüttü adam eyledi”
Münevver Karabulut davasında Adli Tıp Kurumu'nun cinayet zanlısı Cem Garipoğlu ile ilgili raporu mahkemeye ulaştı. Adli Tıp
raporunda ''Cem Garipoğlu'nun akli dengesi yerinde'' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, “Kamu Personeli Seçme Sınavı bence de öğretmen yeterliliklerini ölçme ve değerlendirme
açısından yeterli değil. Bir öğretmenin yeterliliği kendi alanında başarılı olmasıyla ölçülmelidir” dedi.
Bugün hem Afganistan hem ABD hem de Rusya için tarihi gün. ABD öncülüğündeki NATO'nun Afganistan'da teröre karşı verdiği
savaşın üzerinden tam 9 yıl 50 gün geçti. Sovyet Rusya 1979'da komünist bir rejim getirmek için Afganistan'ı 27 Aralık 1979'da
işgal ettiğinde, bu ülkede tam 9 yıl 50 gün kalabilmişti. Kızıl Ordu, Afgan mücahitlere karşı ağır bir yenilgiye uğrayarak geri
çekildi. Şimdi ABD öncülüğündeki NATO'nun da aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı tartışılıyor.
Antalya Toros Dağlarında yaşayan vaşak ilk kez görüntülendi. İsviçre Bern Üniversitesi´nde Evrim ve Ekoloji Enstitüsü öğrencisi
Batur Avgan, yürüttüğü projeyle karakulaktan sonra kedigillerden vaşakın yaşamını, davranışlarını ortaya çıkarıyor. Vaşak
araştırmasının doktora tezi için ön çalışma olduğunu söyleyen Avgan, kızılötesi flaşıyla gece de görüntü elde edebilen 20
fotokapan ile Toros Dağlarının çeşitli bölgelerinde çalışıyor. Geçen hafta iki vaşakın beş yavru ile kameralara yakalandığını
belirten Avgan, yetişkin bir vaşakın 150-160 kilometrekarelik alanda yalnız yaşadığı, batı Toroslarda ise 10-12 yetişkin vaşak
bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Vaşakların Toroslarda olduğunun bilindiğini ama ilk kez 1990´lı yıllarda görüldüğünü
anlatan Avgan, "Ama görüntülenmemişti. İlk kez, hem de bir aile olarak görüntülendi. Bir vaşak, 4 yavrusuyla, başka bir vaşak
da bir yavruyla görüntülendi." diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, avukatlarıyla bir önceki görüşmede "silahların miadı dolmuştur" dediği için sert
eleştiride bulunarak istifa noktasına getirdiği Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'e, bu haftaki görüşmede,
'Demokratik özerklik anayasasını hazırlasın' diyerek yeni görev verdiği ileri sürüldü. Öcalan, devletle yapılan temaslardan 1 Mart
2011'e kadar sonuç alınamaması halinde "Savaş derinleşir" diyerek, PKK'nın eylemsizlik sürecinin sona erdireceği tehdidinde
bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan başkanlığındaki IMF heyeti, periyodik olarak yapılmakta olan
Program Sonrası Değerlendirme süreci kapsamında, 30 Kasım-9 Aralık 2010 tarihlerinde Türkiye'ye gelecek.
Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğünün yeni aldığı kararla Avrupa Birliği
ülkelerinde 1 Mart 2011 tarihinden itibaren Bisfenol A içeren biberonların üretiminin yasaklandığını, 1 Haziran 2011 tarihinden
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itibaren de satışına izin verilmeyeceğini açıkladığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı, bu son gelişmeyi bilim kurulunu toplayarak en
kısa sürede değerlendireceğini bildirdi.
Wikileaks muhbir sitesinin Türkiye ile ilgili iddialarına hem Ankara hem de ABD'den yalanlama geldi. Anadolu Ajansı ve AFP'ye
konuşan yetkililer, "Türkiye'nin El Kaide'ye, ABD'nin de PKK'ya yardım ettiği" iddialarının yer aldığı belgelerin gerçeği
yansıtmadığını belirtti.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin bazı seferleri lodos dolayısıyla iptal edildi.
Avustralya'nın Adelaide Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Avrupa'da yarım asırdan fazladır geçerli olan bir inancı
yıktı. Araştırmaya göre, Avrupa'ya tarımı Yakın Doğu ve Anadolu'dan gelen toplumlar öğretti. Dahası, sanıldığının aksine
Avrupa'daki avcı-toplayıcı toplumların göçmenler tarafından yok edilmediği, aksine kaynaştıkları ortaya çıktı. Geçtiğimiz
günlerde yayımlanan bir araştırma, çiftçiliğin antik Yakın Doğu’dan gelen göçmenlerle başladığını ortaya koydu.
Bilim insanları, Almanya’daki antik bir mezarlıktan çıkartılan, çiftçilere ait 8 bin yıllık kalıntılara DNA analizi uyguladı. Elde edilen
bulgular, modern toplumlardaki nüfusların DNA’larıyla karşılaştırıldı ve çiftçilerin genetik kodlarının Türkiye ve Irak’ta yaşayan
insanlarınkine benzerlik gösterdiği anlaşıldı. Avustralya’daki Adelaide Üniversitesi’nden Wolfgang Haak’ın başında bulunduğu
uluslararası araştırma ekibinin yürüttüğü çalışmanın sonuçları, PloS Biology dergisinde yayımlandı. Bugüne dek, bilim insanları
çiftçiliğin Avrupa’da öğrenilerek yayıldığını düşünüyordu. Bu teoriye göre, Yakın Doğu’daki antik çiftçilere yakın bölgelerde
yaşayan Avrupalı avcı-toplayıcı topluluklar, öğrendikleri daha yerleşik ve tarımsal hayat biçimini kuzey bölgelerine yaymaya
başladı. Ancak Haak ve ekibinin kısa bir süre önce açıkladıkları araştırma sonuçları, bu teorinin tersini savunuyor. Haak,
“Avrupa’daki ilk çiftçilerin genetik yapılarının, bölgede yaşamış olan Taş Devri’ndeki avcı-toplayıcılara kıyasla, Yakın Doğu ve
Anadolu toplumlarına çok daha fazla benzediğini gördük” dedi. Yayımlanan çalışmanın yardımcı editörü Alan Cooper, Haak’ın
verdiği bilgileri doğruladı: “Yeni bulgu, Avrupa’daki çiftçi toplumlarının o bölgede yaşamış avcı-toplayıcı toplumlardan geldiği
inancını tersine çeviriyor. Bu toplumların çiftçiliği zaman içinde öğrendikleri veya işgalcilerden gördüklerine inanılıyordu.”
Avrupa’daki çiftçiliğin, Erken Neolitik devirde başladığı biliniyordu. Bilim insanları, Almanya’nın Sachsen-Anhalt bölgesinde
bulunan Derenburg kasabasındaki mezarlıktan çıkarılan 22 çiftçinin kalıntılarından alınan örneklere, en modern tekniklerle DNA
analizi uyguladı. Araştırmacılar, DNA parçalarını, bugün Avrasya’da yaşayan insanlarınkiyle karşılaştırdı. Haak ve ekibi, 8 bin yıl
önce ölen çiftçilerle, farklı bölgelerde yaşayan insanların DNA’ların benzeştiğini, ortak atalara sahip olduklarını anladı.
Estonya’daki Tartu Üniversitesi’nden Richard Villems, sonuçların heyecan verici olduğunu ve yeni çalışmaların daha önemli
sonuçlar verebileceğini belirtti: “Yakın zamanda 8-10 bin yıllık insan kalıntılarından alınan örnekleri modern toplumlarla
karşılaştırırsak, çok daha mükemmel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi. Analizler aynı zamanda, Avrupa’da avcı-toplayıcı
toplulukların, Yakın Doğu’dan gelen toplumların “işgali” nedeniyle ölmediklerini ortaya çıkardı. Tersine, Avrupalı ve Yakın Doğu
toplumları kaynaştı ve bir “karışık” nesil oluştu. DNA analizleriyle insanların tarihte izledikleri göç yollarını araştıran
Genographic Project direktörü Spencer Wells, BBC’ye yaptığı açıklamada çiftçilerin, tarımın yaklaşık 11 bin yıl önce başladığı
Yakın Doğu ve Anadolu üzerinden, Güney Doğu ve Orta Avrupa’ya göç ettiğini belirtti. Göçmenler, muhtemelen iklim değişikliği
nedeniyle, kuzeye hareket etmeye devam etti ve göç yolu üzerindeki toplumlarlada kaynaştı. Wells, bu bilgilerin, Avrupa’da
yarım asırdan beri devam eden ‘tarımın nasıl başladığı’ tartışmaları adına oldukça önemli olduğunu ifade etti. Bu hafta içinde
açıklanan bir diğer araştırma, Çinlilerin kökenleri hakkında çok ilginç bir idda ortaya attı: Bilim insanları, Çin’in ücra
köşelerindeki köylerde yaşayan insanlara uyguladıkları DNA testinde, çok şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Elde edilen DNA’lar,
köylülerin üçte ikisinin Kafkasya kökenli olduğunu ortaya koydu. Bu bulguyu destekleyen teori ise Roma İmparatorluğu'nun
binlerce yıl önce ‘kaybolan’ ordusu. DNA testinin sonuçları, Çin’in kuzey batısında bulunan Gobi Çölü'nün kenarında bulunan
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Liqian köyünde yaşayan Çinlilerin yüzde 56’sının Kafkasya kökenli olduğunu ortaya koydu. Köylülerin birçoğu mavi veya yeşil
gözlü; uzun burunlu ve hatta sarı saçlara sahip. Bu özellikleri, köyün Avrupa köklerine sahip olduğu söylentilerini güçlendiriyor.
Köyde yaşayan Cai Junnian adlı adama, yakınları ona “Romalı Cai” lakabını takmış. Bunun nedeni, birçok kişinin onun kayıp
Roma lejyonunun soyundan geldiğine inanması. Arkeologlar, DNA sonuçlarının ardından antik İpek Yolu boyunca uzanan
bölgede kazılar yaparak, efsanevi orduya ait kale veya diğer yapılar aramayı planlıyor. China Daily gazetesine konuşan Lanzhou
Üniversitesi’nden Yuan Honggeng, “Kazılarda elde edeceğimiz kanıtlarla Çinlilerin Romalılarla olan bağını ortaya çıkarmak
istiyoruz” dedi. Genetik testler, bir Roma lejyonunun bölgede çok büyük bir savaş girdiğine yönelik inanışı güçlendirdi. Bu
teoriye göre, M.Ö. 53 senesinde Marcus Crassus’un komuta ettiği Roma ordusu, imparatorluğun doğu topraklarına ilerlemesine
son vermek isteyen çok daha büyük bir Parthia ordusuyla çarpıştı. Binlerce Romalının öldüğü savaşta, Crassus’un kafası
uçuruldu. Ancak inanışa göre, büyük hezimetten kurtulmayı başaran lejyonerler, düşmanın gözünden kaybolmak için doğuya
kaçtı. Bu askerlerin M.Ö. 36’da Hun ve Çin ordularında paralı asker olarak savaştığı düşünülüyor. Çinli tarihçiler, bu savaşta
askerlerin, Romalıların “phalanx düzenine” benzeyen, “balık pulu düzeni” kullandığını yazıyor. Romalı askerlerin nihayetinde
askerlik görevini bıraktığı ve Çin’in batısındaki steplere yerleştiklerine inanılıyor. Romalı lejyonerlere dair teori, ilk olarak 1950’li
yıllarda Oxford Üniversitesi’nde Çin tarihi profesörü olan Homer Dubs tarafından ortaya atıldı. Roma İmparatorluğu, en geniş
topraklarına Hun İmparatorluğu’nun çöküşüne rastlayan M.S. 2'nci yüzyılda, İmparator Trajan döneminde ulaştı. Birçok tarihçi,
iki impratorluğun İpek Yolu üzerinden yapılan ticaret dolayısıyla bir temas kurduğunu düşünüyor. Tüccarların, Roma’dan gelen
malları cam eşyalarla değiş tokuş ettikleri biliniyor. Ancak bazı uzmanlar Romalı oldukları düşünülen askerlerin, Orta Asya’da
çapulculuk yapan Hun ordularının askerleri olduğunu ve Kafkasya kökenli olduğunu düşünüyor. Sienna Üniversitesi’nden
Maurizio Bettini, Roma’nın kayıp ordusu teorisini “peri masalı” diyerek görmezden geldi. La Repubblica gazetesine konuşan
Bettini, “Bu teoriyi savunmak için, Romalı lejyonerlerin her zaman üstünde bulunan silah veya para bulmaları lazım. Kanıt
olmadan, kayıp ordu teorisi sadece bir efsane” dedi.
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Gümrük Müsteşarlığı'nın bilgisayar sistemlerinin akşam saatlerde çökmesi nedeniyle Türkiye'deki tüm gümrük kapılarında giriş
ve çıkış işlemi yapılamıyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, erkek ve bayan voleybol takımlarının bu sezon yapacakları maçlara, güvenlik nedeniyle
sadece ev sahibi takımın seyircisinin alınması konusunda karar aldı.
Necmettin Erbakan, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen, partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuşma yaptı.
Geçen seçimde kendi oylarının AK Parti'ye verildiğini ve bunun nedenlerini araştırdıklarını ifade eden Erbakan, milyonlarca
insanın CHP iktidarında korktuğunu, Saadet Partisi'nin barajı geçeceğinden şüphe ettiğini ve Ak Parti'ye oy verdiğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün TV8'in konuğu oldu. 13.00 bülteninde soruları yanıtlayan Arınç, açığa alınan üç
general olayını değerlendirdi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Tv8'in konuğu oldu.13.00
bülteninde soruları yanıtlayan Arınç, açığa alınan üç komutanın askeri yüksek idare mahkemesi'ne başvurmasına tepkiliydi.
"Hhukukta birlik yok Türkiye'de. düalizm var ve paralel yapılanma söz konusu " diyen Arınç, "Sanki ülkeyi sivil ve asker birlikte
yönetiyor. Askeri Yargıtay var; Sivil Yargıtay var. Danıştay var. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi var. O var karşılığında bu var.
Böyle bir şey olmaması lazım" ifadesini kullandı.. Başbakan Yardımcısı " Herhalde bu işin sonunda millete götürüp sormak ey
millet ikili bir yapı mı istiyorsun tek bir yargı mı istiyorsun sormak lazım. Millet en doğru kararı verecek" dedi.
DÜZCE'de, 7 yaşındaki Emre Baran, oyun oynarken girdiği, elektrik direği için kazılan 1 metre derinlikteki beton çukurda sıkıştı.
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Kepçe ile çukurun etrafı kazıldıktan sonra kazma ve küreklerle beton kırılarak, Baran sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u kaptan Alex
De Souza'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu galibiyetle rakibini ilk kez Olimpiyat Stadı'nda yenmiş
oldu.
Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk miting için Hakkari'ye gitti. Ahmet Türk, Öcalan'ın barış
çabalarına hükümetin cevap vermesi gerektiğini söyledi. Kürtler için uzun yıllardan beri özlemi çekilen bir geleceği
gerçekleştirmek için çaba gösterdiklerini belirten Türk, Kürt halkının özgür olduğu bir gelecek için omuz omuza yürüdüklerini
söyledi. Türk, DTK'nın halkla birlikte kendisini örgütlemesi ve yönetmesi anlayışı olduğunu belirterek, “Artık Kürt halkı birilerinin
isteğiyle yönetilmek istemiyor. Kendi kendini yönetmek istiyor. Artık bütün dünya biliyor Kürtler yeniden dirilerek özgürlüğü için
çaba gösteriyor. İmha, inkar politikaları para etmedi. Çünkü Kürt halkı taviz vermedi, mücadelesini yükseltti” dedi.
Terör örgütü PKK'nın 32'nci kuruluş yıldönümü gerekçe gösterilerek Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bugün kepenkler açılmadı.
Polis, yürüyüş yapan 80 kişilik gruba müdahale ederek 2 kişiyi gözaltına aldı.
Bize neler oluyor...2 gün önce Edirne'nin Kurtuluş Yıldönümü kutlamalarında avcılar, avladıkları hayvanları
arabalarına bağlamış, ellerinde sallayarak geçit törenine katılmışlardı. Bu olay tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Tartışmalar hala sürerken Kocaeli'den gelen haber de şoke etti. Kocaeli'nin Derince İlçesinde Sarıkamışlılar
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 1914'de Sarıkamış'ta can veren 90 bin şehidimiz için düzenlenen anma
gecesi eğlenceye dönüştü. Derince Belediyesi'nin de katkıda bulunduğu belirtilen gecede önce Sarıkamış Harekatı
anlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker de yaptığı konuşmada, o günkü koşullarda
askerlerin yazlık elbiselerle cepheye gittiklerini ve askerlerimizin donarak şehit olduklarını anlattı. Gecede daha
sonra şiirler okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı. Ancak bir süre sonra yerel sanatçıların sahneye çıktıktan sonra
bir anda anma gecesi eğlenceye dünüştü. Çalan davul zurna eşliğinde halaylar çekilip oyunlar oynandı. Kadınlı
erkekli gruplar da karşılıklı oyunlar oynadığı eğlence geç saatlere kadar sürerken, birçok kişinin Şehitleri Anma
Gecesi'nin amacından saptırıldığını belirterek salondan ayrıldıkları görüldü.
Anne babalar dikkat! Balicilikten sonra şimdi de çakmak gazı koklama yöntemi daha hayatının baharındaki gençleri ölüme
götürüyor. Bu yöntem 3. kurbanını aldı. Geçen ay Pendik'te 14 yaşındaki öğrenci bu yüzden ölmüş, Tekirdağ'da ise 10 genç bu
yöntem yüzünde havaya uçmuştu. Bugün ise Bursa'da genç bir kız daha hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla eğlenmek için çakmak
gazı koklayan Büşra'yı sabah babası yatağında cansız buldu.
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde Bursa'da 9 milyon 518 bin lira ile büyük
ikramiyeye ortak olan 2 talihliden birinin Bursa'daki işçi olduğu belirtildi. Talihlinin parayı, anlaştığı banka aracılığı ile çekeceği
ifade edildi. 
Almanya'da yaşayan Türklerden 40 bininin geçen yıl Türkiye'ye kesin dönüş yaptığı açıklandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarının imzalarıyla ‘Balyoz davası' sanığı 3 generalin açığa
alınmasına ilişkin, “İhanete kol- kanat gerip, Mehmetçiği ‘darbeciymiş' gibi gösterenlere mutlaka şamarı indireceğiz” dedi.
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Haydarpaşa Garı'da süren iyileştirme ve izolasyon çalışmaları sırasında
çatıda büyük bir yangın çıktı. Anadolu Yakası'ndaki tüm itfaiye ekipleri ve
Kıyı Emniyeti yangına müdahale etti. Saat 15:30 sıralarında çıkan yangın
yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınabildi. Binada soğutma çalışmaları
devam ediyor. İstanbul'da başta Üsküdar ve Kadıköy itfaiye ekipleri olmak
Anadolu Yakası'ndaki tüm tüm ekipler teyakkuza geçti. Deniz suyuyla da
söndürülmeye çalışılan yangına müdahale yaklaşık bir saat boyunca sürdü.
Garın üst katında başlayan ve tüm çatı katını saran yangın nedeniyle itfaiye
ekipleri anonslarla Avrupa yakasındaki itfaiye ekiplerinden yardım talebinde
bulundu. Haydarpaşa Tren Garı'ndaki yangına müdahale etmeleri için
Anadolu yakasındaki bütün itfaiye gruplarının takım ve müfrezelerini
çıkartmaları istendi. Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Haydarpaşa
Tren Garı'ndaki yangına denizden de müdahale yapıldığını açıkladı. Öztürk,
yaptığı açıklamada, çalışmaları takip ettiğini ancak yangının çıkış nedeniyle
ilgili henüz kendilerine bilgi gelmediğini ifade etti. Yangına denizden
müdahalenin başladığını kaydeden Öztürk, şunları söyledi: “Karadan gelen
itfaiye yetersiz kalınca denizden müdahale başladı. Denizden de şu anda
müdahale ediliyor. Çatı katından sonra dördüncü kat da yanmış durumda.
Dördüncü kattaki yangın kontrol altına alınmış durumda zannediyorum.
Hem denizde hem karada bütün trafik durduruldu. Şu anda yaralı
ya da can kaybı konusunda net bir bilgi yok.” İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak
30 Ağustos 1906 tarihinde yapımına başlanan Haydarpaşa Garı, 19 Ağustos 1908 tarihinde tamamlandıktan
sonra hizmete girdi. Binanın inşaatını Anadolu Bağdat ismini taşıyan bir Alman şirketi gerçekleştirmiş, iki Alman
mimar Otto Ritter ve Helmuth Cuno'nun elinden bu proje ortaya çıkmıştır. Bir rivayete göre Haydarpaşa Garı,
ismini III. Selim'in paşalarından biri olan Haydar Paşa'dan aldı.
Zeytinburnu'nda Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sürücü belgesiyle girmesi nedeniyle sınavdan çıkarılan bir adayla
elindeki soru kitapçığını görüp soruları çaldığını zanneden diğer adaylar arasında arbede çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.
Lodosun etkisiyle önümüzdeki hafta Marmara'da hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkacak. Bölge, kış mevsiminin ilk ayını güneş
ve sıcakla karşılayacak.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde Önceki gün başlayan gerginlik bugün de devam etti. Akşam saatlerinde Yüksekova- Van
karayolunu kapatan göstericiler ile polis arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Yüksekova- Van karayolunun Esentepe
Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, yola barikat kurarak ateş yakıp yolu trafiğe kapatttı. Geniş güvenlik önlemi
alan polis, uyarıda bulunarak grubun dağılmasını istedi. Göstericiler ise polise taş atarak karşılık verdi. Polis basınçlı su ve
gözyaşartıcı bomba kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştı. Mahalle aralarına dağılan göstericilerle polis arasında gerginlik
devam ediyor.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Yasasında değişiklik için kolları sıvadı. Bir
komisyon eşliğinde, tüm üniversitelerle istişare halinde, üniversitelerin, bilimin, özgür düşüncenin önünü açacak bir yasayı
inşallah seçim sonrasında ele alacak ve YÖK'ü; düzenleme yapan, politika üreten bir kurum haline dönüştüreceğiz. Yani bir
reform dönemini başlatacağız” dedi.
Zeytinburnu'nda sınava ehliyetle alınmayan vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı. Kazım Özalp İlköğretim Okulu'nda
ehliyetini göstererek önce sınav salonuna alınan daha sonra ise sınav gözetmenleri tarafından dışarı çıkartılan bir kişi sınav
kitapçığıyla salondan çıkınca okul çevresinde toplanan kalabalık 'sınav soruları çalınıyor' diye ayaklandı. Sınav kitapçığıyla
salondan çıkan şahıs ve bu sırada arbede yaşanmasına neden olduğu öğrenilen iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Wikileaks'in paylaştığı belgeler, ABD'nin son dönemde yurtdışında ve Birleşmiş Milletler'de bulunan diplomatlarına daha fazla
istihbarat toplama görevi verdiğine işaret ediyor. New York Times'ın konuyla ilgili haberine göre belgelerde Dışişleri Bakanlığı
çalışanlarına belli ülkelerde "Ulusal İnsani İstihbarat Koleksiyonu Direktifleri"ni nasıl yerine getirebilecekleri anlatılıyor.
Diplomatlardan kişilerin işleri, unvanları, mevkileri, telefon numaraları, kredi kart numaraları, uçuş detayları gibi noktalarda bilgi
sahibi olmaları isteniyor. ABD'nin Ortadoğu, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve BM'deki misyonlarına gönderilen bu belgede,
Amerikalı diplomatların aktif olarak yabancı ülkelerin sırlarını çalıp çalmadıklarına dair bir kanıt yok. Dışişleri Bakanlığı çalışanları
uzun bir süredir biyografik profiller çıkarmak için CIA'e bilgi sunuyordu ancak bu belgede talep edilen detaylar bilgi toplama ve
izleme operasyonları için de kullanılabilir. Belgelerde ayrıca diplomatlardan yabancı ülkelerin ordularını ve istihbarat ajanslarını
destekleyen telekomünikasyon ağları hakkında da detay talebinde bulunuluyor. Belgelerin binlercesi dışarıdaki
büyükelçiliklerden bakanlığa gönderilmiş ancak 2008 ve 2009 yıllarından beş-altı belge Dışişleri Bakanları Condoleezza Rice ve
Hillary Clinton'ın imzasını taşıyor. Örneğin Clinton imzalı bir belgede New York'ta bulunan BM merkezindeki ABD temsilcilerinin
öncelikleri sıralanırken "Kuzey Koreli üst düzey diplomatların biyografik ve biyometrik özellikleri" hakkında bilgi toplanması
isteniyor. BM'de ajanlık yapmak uluslararası anlaşmalarca yasaklanmış bir durum ancak birçok ülkenin böyle çabaları olduğu
herkesçe bilinen bir "sır". New York Times'ın verdiği örneklerde Paraguay'daki büyükelçilikten Paraguay-Brezilya-Arjantin
sınırında El Kaide, Hizbullah ve Hamas varlığıyla iligli bilgi toplanması, Ruanda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki
temsilcilerden HIV rakamları ve Çin'in Afrika'dan kobalt, bakır ve petrol talebi gibi konularda bilgi isteniyor. Sofya
büyükelçiliğinden, Bulgar hükümetinin yolsuzlukla mücadele adımları ve Rus işadamlarıyla bağlantıları sorulurken, İsrail, Ürdün,
Mısır ve bölge ülkelerden "Filistin meseleleri" konusunda istihbarat isteniyor. ABD çoğunlukla diplomat görünümlü gizli ajanları
yurtdışına yolluyor ancak diplomatların çoğu ajan değil. Konuyla ilgili bilgilendirilen birçok eski büyükelçi, bu durumun Dışişleri
Bakanlığı'nın yurtdışındaki çalışmalarını zorlaştırabileceği yönünde kaygılarını gile getirdi. New York Times, bakanlık çalışanlarına
yönelik bu talebin, ABD'nin istihbarat ajanslarının iki savaş ve küresel bir terörist avının ortasında kendilerinden bekleneni
karşılamaya yetişemediği bir dönemde geldiği yorumunu yaptı. ABD, 3 milyon gizli belgeyi bugün geç saatlerde açıklaması
beklenen WikiLeaks'i bu kararından caydırmaya çalışıyor. Obama yönetimi, gizli belgelerin açıklanmasının birçok hayatı
tehlikeye atacağını, uluslararası terör operasyonlarının ve ABD ile müttefiklerinin ilişkilerinin "tamir edilemez şekilde zarar
göreceği" uyarısında bulundu. WikiLeaks patronu da bugün yaptığı açıklamada yayınlanacak belgelerin birçok ülkenin en çok
önem verdiği konuları içerdiğini vurguladı. Wikileaks uzunca bir süredir merakla beklenen ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait belgeleri
dün gece yayımladı. Belgeler, 2004 yılından bu yılın Mart ayına kadar yapılan 250 bin adet diplomatik gizli yazışmayı içeriyor.
En çok belge gönderenler sıralamasında Washington'ın ardından Ankara ikinci sırada. Aynı belgede dikkat çeken bir diğer nokta
da Aliyev'in ABD'li yetkiliye Rusya'ya gaz satma anlaşmasının detaylarını aktarması oldu. Belgeye göre Aliyev, bu anlaşmanın
"Türk dostlarımıza" doğalgaz dağıtım merkezi yaratmasına izin verilmeyeceğini göstermek için yapıldığını ifade etti. Belgede,
Aliyev, Erdoğan hükümetinden "haz etmediğini" de söyledi. 17 Kasım 2009 tarihinde Ankara'da yapılan ve dönemin ABD
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Büyükelçisi James Jeffrey tarafından gizli belge statüsünde gönderilen tutanakta, Philip Gordon ile Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu arasında yapılan ve İran'ın nükleer programını konu edinen bir görüşmenin detayları yer alıyor. 12 Kasım'da yapılan
ve 40 dakika süren görüşmede Gordon, Davutoğlu'nu Ankara'nın arabuluculuk çabalarının faydalı ya da mantıklı olmadığına ve
İranlılara ciddi müzakerelere başlamadan zamanla oynama şansı verdiğine ikna etmeye çalıştı. Suriye: Sinirlioğlu Türkiye'nin
diplomatik çabalarının Suriye'yi İran'ın yörüngesinden çıkarmaya başladığını söyledi. "Çıkarları ayrılıyor" dedi. İsrail'in Türkiye'yi
görüşmelerde arabulucu kabul etmesi durumunda, Sinirlioğlu, İran'ın daha da yalnızlaşacağını belirtti.
AB, Kıbrıs, Yunanistan: Sinirlioğlu, Sarkozy'nin Türkiye'nin üyeliğine muhalefetinin Hıristiyan Avrupa'yla Müslüman dünyası
arasındaki kültürel ayrımı derinleştirdiğini söyledi. Sinirlioğlu Papandreu'nun Erdoğan'a yazdığı mektubun üzerine Türkiye ile
Yunanistan arasında yeni görüşmelerin başlayacağını söyledi. Görüşmede ayrıca Afganistan, Pakistan, Hindistan, Bosna konuları
konuşuldu. İkili Avrupa ilişkileri ve NATO: Türkiye'nin Sarkozy'den memnuniyetsizliğini yineleyen Sinirlioğlu Belçika ve
Danimarka'nın PKK'ya yakın örgütleri baskı altına almaktaki gönülsüzlüğünden şikayet etti. Türkiye'den bir ismin NATO Genel
Sekreter Yardımcısı olması yönünde ABD Başkanı'nın sözünü hatırlatan Sinirlioğlu, onun yerine çok hak etmeyen bir Alman'ın
seçildiğini söyledi ve "Rasmussen'le Merkel arasında bir anlaşmadan şüpheleniyoruz" dedi. Sinirlioğlu," Size güvendik de
Rasmussen'in seçilmesine izin verdik" dedi. Savunma kalkanı: Sinirlioğlu projeyle ilgili Rusya'nın tepkisini sordu, Burns Rusların
çok daha rahat olduğunu ve önce ikili sonra Rusya-NATO arasında görüşmeler yapmayı beklediklerini söyledi. Sinirlioğlu
Erdoğan'ın Gates'le yaptığı görüşmede dile getirdiği İran tehdidinin öne çıkarılmaması talebini yineledi. 16 Eylül 2009 tarihli bir
başka belgede de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Gordon'un Fransa temasları yer alıyor. Gordon, Paris'te Fransa
Cumhurbaşkanlığı'nın Dış Politika Danışmanı Jean-David Levitte ile de biraraya geldi. Belgeye göre, yapılan görüşmenin ana
gündem maddelerinden birisini Türkiye'nin AB üyeliği oluşturdu. Levitte görüşmede, Fransa'nın Türkiye ile AB arasında bir
"imtiyazlı ortaklık" kurulması yönündeki tutumunu değiştirmediğini söyledi. Levitte, Türk halkının bir gün Avrupa'nın parçası
olmak yerine Avrupa ile Doğu arasında köprü olma görevine geri dönmek isteyeceğini umduklarını ifade etti. Gordon da
Türkiye'nin bir kısır döngü yaşadığını, bir yandan reformları gerçekleştirmek isterken diğer yandan halkın AB'ye olan inancının
azaldığını belirtti. Belgede, "Levitte, Türkiye'nin üyeliği konusundaki yaşanabilecek en kötü senaryonun Türkiye'nin müzakere
başlıklarını tamamlaması ama düzenlenecek referandumda Fransız halkının Türkiye'yi reddetmesi olacağını ifade etti" denildi.
Levitte ayrıca bütün sorunlara rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "Türkiye'nin bir dostu" olduğunu ifade ettiği
vurgulandı. 8 Şubat 2010 tarihli bir belgede, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini'nin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Gates ile
yaptığı görüşmenin tutanağı yer alıyor. Görüşmede, Frattini'nin Ankara'nın hem Avrupa hem de İran'a yüzünü çevirdiği "ikili
oyundan" dolayı duyduğu öfkeyi dile getirdiği belirtildi. 26 Temmuz 2007 tarihli bir belgede de Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nin
Başbakan Tayyip Erdoğan ile ilgili Washington'a geçtiği bilgi görülüyor. Bu belgenin Erdoğan'ın ismi verilmeyen bir çalışma
arkadaşıyla yapılan görüşme üzerine hazırlandığı belirtiliyor. Belgede, söz konusu kişinin Erdoğan'ı "demokratik" olarak
nitelendirdiği ancak yaptığı genel tanımlamanın "çevresini katı otokratik kurallara göre yöneten cömert bir lidere" daha çok
benzediği ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu kişinin Erdoğan'la çok yakın çalıştığı ve bu nedenle de söylediklerine
güvenilebileceği vurgulandı. Erdoğan'ı mükemmeliyetçi bir işkolik olarak tanımlayan belgede, Başbakan'ın yüzde 47 oy aldığı
2007 seçimlerinin ardından partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bu sonucun yetmeyeceğini, İzmir
ve Tunceli gibi yerlerden de oy alınması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyerek herkesi şaşırttığı ifade edildi.
Ayrıca Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili olarak bilgi veren kişinin "mükemmel" tanımlamasını yaptığı da belirtildi. 21 Mart 2007
tarihinde Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanarak Washington'a gönderilen belgede, "AKP'nin gizli bir İslamcı ajandası" olup
olmadığı konusundaki değerlendirme yer alıyor. Değerlendirmede, Türkiye'de bazı çevrelerin Erdoğan ve hükümetine kuşkulu
baktığı ancak hükümetin gerçekleştirdiği reformlarla demokrasiyi güçlendirdiğine dikkat çekildi. Belgede, 2007 yılında
Türkiye'de var olan kaygılar ve Erdoğan hükümetinin bu iddialara yaklaşımlarına yer veriliyor. Bununla birlikte herhangi somut
bir değerlendirmeye ise yer almadı. Belgede, "Süreç içerisinde yapılan değişikliklerin bazıları kaçınılmaz olarak geleneksel güç
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dengesini değiştireceği gibi sivil liderleri de güçlendirecek. Kamuoyunun güvenini korumak ve Türk toplumunda baş gösteren
gerilimi azaltmak için AKP'nin ve özellikle Erdoğan'ın daha kapsamlı, ılımlı ve dengeli bir üslup benimsemesi gerekiyor" denildi.
Belgeler arasında en dikkat çekici olanlardan biri 20 Ocak 2004’e ait bir gizli rapor. Raporun amacı ise Erdoğan’ın 28-29 Aralık
tarihlerinde gerçekleşen ABD ziyareti öncesi genel bir tablo çizmek. “Türk Başbakanı Erdoğan Washington’a gidiyor: Güçlü
engeller karşısında ne kadar güçlü bir lider?” başlıklı raporun girişinde görüşmelerin resmi gündemiyle ilgili beklentilerin yanı
sıra kendisi ve partisinin karşı karşıya kalması muhtemel sorunlardan bahsediliyor. “Erdoğan bu sorunların üstesinden
gelemezse, bu durum hükümette geçirdiği süreyi, Türkiye’nin demokratik gelişimi ve ABD-Türkiye ilişkilerini etkiler” deniyor.
Raporun içinde çok çarpıcı bir “Kiminle uğraşıyoruz?” başlığı var. “Karizmatik, sokaktaki insanın izini taşıyan ve ülke genelindeki
yüzlerce üyenin simaları ve görevleri konusunda inanılmaz bir hafızası olan Erdoğan’ın çok güçlü bir pragmatik yanı var. Bu
pragmatizm kendisinin geçmişindeki radikal İslamcı çevresinden uzaklaşmasına neden oldu. Bu konu bize kendisinin eski dini
lideri Kemal Hoca tarafından üzüntüyle aktarıldı” denilen raporda aynı şekilde Erdoğan’ın pragmatizmi dolayısıyla ajandasındaki
türban gibi İslamcı konuların peşinden gitmekten kaçınmasına neden olduğu belirtiliyor. Erdoğan’a “doğal bir politikacı”
yakıştırması yapılıyor ve yolsuzlukla mücadeleye hevesli, muhafazakar değerleri korumaya kararlı “Anadolu Kürsüsü” imajını
ortaya koyduğu belirtiliyor. Türkiye’deki elitlerin Erdoğan’a karşı attığı her adımın Başbakan’ın şehirlerdeki ve Anadolu’daki
popülerliğine katkıda bulunduğu da ifade edilen raporda, Erdoğan’ın karşısında güvenilir bir siyasi rakip ya da parti olmadığı
belirtiliyor. Erdoğan’ın hükümetinin Ak Parti taraftarları dışında ve AB’de de destek bulduğunu bildiği ifade edilen raporda,
partiyle ilgili tereddütleri olanların bile elitlerin partinin reformlarına karşı muhalefetinin faydadan çok zarar getirdiğini bildiği
ifade edildi. Başbakan’ın AB ülkelerinin liderleriyle yaptığı olumlu görüşmelere de değinilerek “Kendisini bu noktada Müslüman
dünyasının en önemli liderlerinden biri belki de en önemli lideri olarak görüyor” deniyor. “Erdoğan’ın önündeki daha derin
engeller” başlığı altında ise Erdoğan’ın karakteri, rakip güç odakları, teknokratik derinlik yoksunluğu gibi noktalara değiniliyor.
“Erdoğan’ın karakteri” başlığı altında Başbakan’ın aşırı gururu, Allah’ın kendisine Türkiye’yi yönetme görevi vermiş olduğun
inanması, otoriter tavrı dolayısıyla etrafında güçlü ve yetenekli danışmanlar olmaması, iktidarda kalma isteğinin kendisini
önemli kararlarda korkak davranmaya yöneltmesi ve kadınlara güvensiz olduğu yorumları yapılıyor. “Rakip güç odakları”nda
dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın adı geçiyor. “Teknokratik derinlik yoksunluğu” alt
başlığında Ak Parti’nin bazı atamalarının işi öğrenmeye uygun olduğu, ancak büyük bir kısmının yetkin olmadığı veya cemaat
çıkarlarının peşinde koştuğu söyleniyor. “Halkla ilişkilerin zayıflığı ve gizli ajandaları olduğu imajı” başlığında Erdoğan’ın
kendisine haber verme ya da olabilecekleri önleme konusunda danışman yokluğu yaşadığından bahsediliyor. Ak Parti’nin bu
imajının elitler tarafından sömürüldüğü ifade ediliyor. “Yolsuzluklar” başlığında Erdoğan’ın servetini belediye başkanlığı
döneminde rüşvetle elde ettiği iddialarının kanıtlanamadığı ancak Başbakan’ın bazı danışmanlarının son zamanlarda ihaleleri
etkilemesiyle ilgili daha fazla şey duydukları belirtiliyor. Son olarak “İslamcı kompleksler ve önyargılar” başlığında bazı
atamaların elitleri, orduyu, cumhurbaşkanlığını ve yargıyı rahatsız ettiği, Erdoğan’ın siyasi anlayışında cemaatçilikten izler
olduğu da raporda söyleniyor. Wikileaks'in dün akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaştığı belgeler, İtalya Dışişleri Bakanı'nın
deyişiyle "diplomasinin 11 Eylül'ü" oldu. Dünya basını belgelerin farklı noktalarına dikkat çekiyor.
29

Kasım

2010

Ünlü ressam Pablo Picasso'nun bugüne kadar hiç günışığına çıkmamış tam 271 tablosu olduğu iddia edildi.
Değeri yaklaşık 60 milyon Euro olan tablolar, ünlü ressamın ailesine gösterildikten sonra, Picasso'nun varislerinden de onay
aldı. Eserlerin 1970'li yıllarda Picasso için çalışmış olan elektrikçinin eline nasıl geçtiği bilinmiyor.
Tabloların gerçek ressamı da yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkacak. Fransız avukat Jean-Jacques Neuer Eylül ayında
Fransız Riviera'sından bir çiftin Picasso'nun oğlu Claude'a tabloları gösterdiğini açıkladı. Neuer, tabloların orjinal olduğu inancını
doğruladı ancak çiftin hırsızlık yaptığından şüpheleniliyor.
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İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, 3 kişi, verdikleri borcu almak için sıkıştırdıkları 31 yaşındaki Arif Çelikbaş'ın kendilerine getirdiği,
aile dostunun 16 yaşındaki kızı B.E.'ye otomobilde tecavüz etti. B.E.'ye, “Seni borcumuza karşılık aldık, para karşılığında bu işi
yaptığını zannettiğimiz için birlikte olduk” diyen Abdülbakir Derak, Resul İstimihal ve Doğan Yaztirmak ile talihsiz kızı götüren
Arif Çelikbaş tutuklandı.
Bursa'da 15 gün önce 4 aylık hamile Leyla Algan'ın (28) öldürülmesi ve 1.5 yaşındaki oğlu Gökhan Algan'ın kaçırılması olayıyla
ilgili şüpheli olarak aranan İhsan Ayan babası ve ağabeyleri jandarma tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden İhsan Ayan'ın,
Leyla Algan'ı öldürdükten sonra yanında bulunan oğlu 1.5 yaşındaki Gökhan'ı, dereye attığını söylediği öğrenildi. Jandarmalar ve
dalgıçlar Gökhan bebeği arıyor.
Ümraniye'de ellerindeki ruhsatsız silahla önce teneke kutulara daha sonra "Acaba vurabilir miyiz?" diyerek sabah namazına
giden Tamer Koç'a (28) ateş ederek başından vurup öldüren Ramazan Y. (32) ile Savaş M. (33) yakalandı. Taner Koç'un 9 aylık
hamile eşi haberi aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Dünyaya gelen bebeğe babası Taner'in adı verildi.
Dünyada bomba etkisi yaratan Wikileaks belgelerinin kaynağı kesin olarak açıklanmadı. Ancak bir numaralı şüpheli 23 yaşındaki
eski askeri istihbarat görevlisi Bradley Manning. Manning'in dünyayı sarsan bilgileri üzerinde "Lady Gaga" yazılı CD'lerle
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ye ulaştırdığı iddia ediliyor.
Wikileaks'in yayımladığı ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait belgeler dünyada deprem yarattı. Wikileaks şimdiye kadar 251 bin
diplomatik belgeden 243'ünü yayımladı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, belgelerin yayımlanmasından sonra ilk kez
kameraların karşısına geçti. Clinton gizli belgelerin sızmasından dolayı üzüntü duyduklarını ve bu durumun ABD'nin ikili
ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.
İran ile Batılı ülkeler arasındaki nükleer görüşmelerin 5 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı belirtildi. İran
görüşmelerin 5 Aralık ya da 23 Kasım'da Türkiye'de yapılmasını istemiş ancak bu Batılı ülkeler tarafından kabul görmemişti.
KESK Genel Başkanı Sami Evren, Genel Sekreter Emir Ali Şimşek'in hakkındaki taciz iddiaları üzerine istifa etmemesi nedeniyle
genel başkanlık görevinden ayrıldı.
AB-Afrika Zirvesi için Libya'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Kaddafi İnsan Hakları Ödülü verildi. Erdoğan, Libya
lideri Kaddafi ile yemekte bir araya geldi. Derleyenin notu: Yakışır Recoya 
CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, partisinin MYK toplantısı sonrasından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtay'daki iş yükünü azaltmak için yeni daire kurulmasının hiç bir zaman soruna köklü bir
çözüm getirmeyeceğini belirterek, “Sorunun köklü çözümü şu anda Bölge Adliye Mahkemelerini hayata geçirmekten başka bir
şey olarak görünmüyor” dedi.
30

Kasım

2010

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ‘af' kanunu olarak nitelendirilen tasarıya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik de
eklendi. Böylece ‘af' tasarısı, torba yasa tasarısına dönüştü. Tasarı, eşi çalışmayan yaklaşık 200 bin sözleşmeli personele aylık
109 lira aile yardımı öngörüyor. KİT'lerde çalışan müdür, müdür yardımcısı, uzman, daire başkanı personele de 560 lira ek
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tazminat getiriyor. Sendikalı memurlara da Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa 45'er lira toplu
görüşme ikramiyesi verilecek.
Wikileaks belgelerine yansıyan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile ABD Dışişleri Müsteşarı William Burns
arasındaki bir görüşme Danimarka medyasında geniş yer buldu. Görüşmede, Türkiye'nin, Anders Fogh Rasmussen'in NATO
Genel Sekreterliği görevine getirilmesine olan itirazını çekmesi karşılığında, Danimarka'nın da Roj TV'nin kapatılması için gerekli
adımları atacağı sözünü vermesi medyayı ikiye böldü.

Brüksel'de Türk dernek yetkilileri ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Haydarpaşa Garı'nda
meydana gelen yangınla ilgili olarak çatı izolasyon çalışmalarını yürüten şirketi ihmalle suçladı.
Trabzonspor Kulübü, WikiLeaks'in yayımladığı belgelerde Trabzonspor'a örtülü ödenekten para aktarıldığı iddialarının gerçeği
yansıtmadığını bildirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yiyecek bulmak için şehre inen bir domuz, Bodrumlulara panik dolu anlar yaşattı.
Dünyada deprem etkisi yaratan Wikileaks 'sızıntısı'yla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Biraz sanki bazı şeyler
süzgeçten geçirilerek yapılıyor. Sanki bir amaç var gibi geliyor bana. Ama bunlarla ilgili kesin birşey söylemek doğru değil"
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ifadesini kullandı.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim barajı olduğu müddetçe Türkiye'de demokrasinin önünün açılamayacağını
savunarak, “Seçim barajı düşerse gireceğimiz ilk seçimde yüzde 10'u geçeriz” dedi.
Genelkurmay Başkanlığı Karargahındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Genelkurmay Başkanlığı
yazılı bire açıklama yaptı. İşte Genelkurmay'ın yaptığı açıklama:
Yüksek Askerî Şûra Olağan Toplantısı, 30 Kasım 2010 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Genelkurmay
Başkanlığı Karargâhında yapılmıştır. Toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harbe Hazırlık Durumu incelenerek, bu kapsamda
ortaya çıkan ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılamak için alınan tedbirler değerlendirilmiş,
Hudutların mevcut durumu üzerinde durulmuş ve hudut güvenliği konusunda alınması gereken tedbirler görüşülmüştür.
ERGENEKON soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesinin ardından tedavi
gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kuddusi Okkır'ı, tutuklu bulunduğu dönemde usulüne uygun muayene etmediği ve
muayene sonuçlarını uygun kaydetmediği iddiasıyla, 15 doktor hakkında açılan davanın 6'ıncı duruşması görüldü.
Ankara'da, kamyonun yolcu midibüsüne çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Soğuk hava ve kar yağışı Avrupa'yı esir aldı. Kar
yağışı hafta sonu Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji'ye
göre, pazar günü Uşak, Afyonkarahisar ve
Kütahya'da kar yağışı bekliyor. Sağanak yağış ise
tüm yurtta etkili olacak.
Avrupa'ya kış geldi. Karşı yağışı başta Almanya ve
İngiltere olmak üzere Avrupa genelinde etkisini
göstermeye başladı. Kar yağışı özellikle İngiltere'nin
doğu kesiminde hava ve karayolu ulaşımını zora
sokarken, Londra'da sıcaklıklar sıfır derecenin
altında seyrediyor. Kar kalınlığının 2 ila 10 santim
arasında değiştiği İngiltere'de dondurucu soğukların
hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
Kar yağışı Almanya'nın birçok bölgesinde etkisini
sürdürürken, Fransa'nın doğu şehirlerinde
sıcaklıkların -11, Paris'te ise -8'e kadar düşmesi
öngörülüyor. Kar yağışından etkilenen ülkeler
arasında Polonya, Hollanda ve Belçika da

bulunuyor.
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1

Aralık

2010

Yeşilay Genel Başkanı Muharrem Balcı, çocuklara bırakılan ve doğru kullanılmayan internetin, onlara bir sigara vermekten
farksız olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti kurultayının 18 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde eski
genel başkan Deniz Baykal ve eski genel sekreter Önder Sav ile görüşeceğini de söyledi. Bu arada Bursa'da temaslarını
sürdüren Kılıçdaroğlu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın mezarını da ziyaret etti.
Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan bir yazıda, Türkiye'nin internet sitesi WikiLeaks'te yayımlanan Amerika Birleşik
Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeleri önemsemediği belirtildi.
KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde, Meslek Yüksekokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile karşıdan gelen TIR çarpıştı.
Kazada, servis minibüsünün şöförü ile 20 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Bugün dünya AIDS günü. Hızla yayılmaya başladığı 1980'li yıllardan bu yana 20 milyondan fazla can alırken, 30 milyon insan da
hastalığın pençesinde. AIDS, insanlığın önündeki en büyük tehditlerden biri olmaya devam ediyor. Başta Afrika olmak üzere,
dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan yeni ve ucuz tedavi yöntemlerine muhtaç.
Manisa'nın Barbaros Mahallesi'ndeki, Belediye tarafından daha önce kapatılan hemzemin geçitte İzmir Ankara treni ile
motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan iki kişi olay yerinde can verdi. Hayatını kaybeden gençlerin yakınları kaza
yerinde sinir krizi geçirdi. Bu feci kazaya an be an tanık olan tren yolcuları ise, acı manzarayı çaresiz gözlerle izledi.
Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisiyle Marmara'da hafta sonunda hava sıcaklığı 10-12 derece arasında
azalacak. Avrupa'nın batısını etkisi altına alan şiddetli kar yağışı nedeniyle ise Batı Avrupa'daki 4 havaalanı hava trafiğine
kapatıldı.
ABD'nin Alabama eyaletindeki Montgomery şehrinde yaşayan Rosa Parks bundan tam 55 yıl önce siyahlarla beyazların ayrı
koltuklara oturduğu bir otobüste yerini beyazlara vermeyi reddederek, Amerikan tarihinin akışını değiştirdi. 1 Aralık 1955 günü,
o tarihte 42 yaşında olan ve terzilik yaparak hayatını kazanan Parks, işten çıkıp eve dönmek için otobüs durağına gitti. Gelen
otobüse ön kapıdan binip 10 cente biletini aldıktan sonra, arka kapıdan tekrar bindi ve siyahlara ayrılan koltukların en ön
sırasına oturdu. Birkaç durak sonra otobüse beyaz bir yolcu bindi, ancak yer olmadığı için ayakta kaldı. Otobüsün şoförü,
Parks'a dönüp, oturduğu yerden kalkmasını ve koltuğunu beyaz yolcuya vermesini söyledi. Yasaların böyle bir durumda koltuğu
beyazlara terk etmesini öngörmesine rağmen buna karşı çıkan Parks, bu yüzden tutuklanarak hapse atıldı. Dört gün sonra
kamu düzenini bozan davranışta bulunmaktan suçlu bulunarak, 14 dolarlık para cezasına çarptırıldı. Bu olay, Jim Crow Yasaları
olarak bilinen ve ABD'nin güney eyaletlerinde zenci ve beyazların ayrı otobüslere binmelerini ve lokantalar ile kamusal alanlara
ayrı gitmelerini öngören yasaların hala uygulamada olduğu bir dönemde gerçekleşti. Parks'ın tutuklanması üzerine o zamanlar
fazla tanınmayan 26 yaşındaki rahip Martin Luther King Jr. tarafından Montgomery'deki otobüs sistemine yönelik bir boykot
eylemi başlatıldı. 381 gün devam eden boykot süresince siyah vatandaşlar otobüslere binmedi.
Boykotun başlamasından bir yıl sonra ABD Yüksek Mahkemesi tarafından siyah ve beyazlar için okulların ayrı olması eşitlik
ilkesine aykırı bulundu. Bu karar, zenci hakları hareketi tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Hareket nihayet 1964 yılında
kamusal alanlarda ırk ayrımcılığına son veren federal Sivil Haklar Kanunu'nun çıkmasını sağladı.
“Sivil haklar hareketinin annesi” olarak anılan Parks, tetiklediği zenci hakları mücadelesi yüzünden yaşadığı Alabama eyaletinde
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iş bulmakta güçlük çekti ve 1957 yılında kocası Raymond ile birlikte Detroit'e taşındı. Burada büyük saygı gören Parks'ın ismi
ileriki yıllarda bir caddeye ve bir ortaokula verildi. Parks, emekli olduktan sonra ise tüm vaktini Rosa ve Raymond Parks Kişisel
Gelişim Enstitüsü için harcayarak Detroitli gençleri insan hakları mücadelesi için hazırlamaya çalıştı. Parks, 1999'da Time dergisi
tarafından "20'nci yüzyılın insan hakları savunucusu" seçildi. 1996 yılında "Başkanlık Hürriyet" madalyasına layık görülen Parks,
1999 yılının başında da, Kongre'nin altın madalyasına hak kazandı ve bu ödülü dönemin devlet başkanı Bill Clinton'un elinden
aldı. Parks, 24 Ekim 2005'te 92 yaşında Detroit'te hayatını kaybetti. Ama halen daha insanlara ilham vermeye devam ediyor.
Bugün, ABD, sivil itaatsizliğin 55'inci yıldönümünü kutluyor. ABD Temsilciler Meclisi üyesi John Conyers, Parks için, "Bana göre,
o sadece bu ulus değil tüm dünya üzerinde büyük bir etki bıraktı. O, pasif direnişin gerçek bir öncüsüydü" diyor.
Demokrat vekil Conyers, hiçbir zaman sesini yükselttiğini görmediği Parks'ın çok özel bir insan olduğunu ifade ediyor.
Başbakan Erdoğan Wikileaks belgeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu belgeleri ispatlamayan alçaktır. Belediye
başkanlığı dönemimde “Erdoğan'ın 1 milyar doları var” diyen kişi bugün Ergenekon'dan içeride" dedi. Kılıçdaroğlu ise
Başbakan'ın bu sözlerini anında cevaplarken, "İddia bizim değil ABD'nin. Yüreğin yetiyorsa git ABD'ye cellallen" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan Erdoğan'a anında Wikileaks'teki iddialarla ilgili yanıt geldi. Başbakan
Erdoğan bugün Ankara'da Wikileaks'te kendisiyle ilgili 'İsviçre'de 8 ayrı hesabı olduğu' yönündeki iddialarla ilgili olarak
''Başbakan ispatlamazsa altında ezilir'' diyen Kılıçdaroğlu'na ''İddiayı ortaya atanlar ispat etmek zorunda. İddiayı ortaya atan da
yazan da alçaktır'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı gecikmedi: İddia benim değil ABD'nin. ABD'ye hesap sorsun...
Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Wikileaks belgeleri ile ilgili olarak, “Belge olarak ifade edilen bu
bilgilerin bir internet sitesinde yayınlanmasının politik amaçlı olduğunu düşünüyorum. İkincisi de şudur, ABD'ye rağmen bu
bilgilerin internet sitesinde yayınlandığı kanaatinde değilim” dedi.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir Türk firması tarafından yapılan ve içinde alışveriş merkezi,
oyun ve eğlence alanıyla Maldivler'den getirilen kumlarla plaj yapılmış yüzme havuzu bulunan Han Çadırı'nı gezdi. AGİT Zirvesi
için Kazakistan'da bulunan Gül, Astana'nın yüzde 90'ını Türklerin inşa ettiğini belirterek, "Bu eserle gurur duyuyorum" dedi.
FIFA Başkanı Sepp Blatter, 2018 Dünya Kupası'na Rusya'nın, 2022 Dünya Kupası'na ise Katar'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Kazakistan'da yapılan AGİT Zirvesi'ne Yukarı Karabağ sorunu damgasını vurdu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan
Azerbaycan'ın saldırgan tavrının sorunu çözümsüz kıldığını iddia etti.
POLİS, Ergenekon Davası'nın tutuklu sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tedavi gördüğü
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde taburcu edilebileceğine ilişkin verilen ve mahkemeye gönderilmeyen heyet raporu
için hastaneye gelerek, incelemelerde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerini yayımlayarak gündem yaratan internet sitesi Wikileaks'in destekçilerinin
bilgisayarlarına indirmeleri için sayfasına koyduğu duvar kağıtlarından birinin üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunuyor. Esrarengiz
resim büyütülüp incelendiğinde Agents of Chaos (Kaos Elçileri) adlı Yunan öğrenci hareketi tarafından tasarlandığı görülüyor.
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Ünlü ressam İsmail Acar yeni sergisini Çırağan Sarayı'nda açtı. Acar'ın özellikle photo-real tekniğiyle yaptığı resimler dikkat
çekti. Serginin ilk gününde birçok eser alıcı bulurken, satılan eserlerin fiyatları 8 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya dışında yaşam olabileceğine dair bugüne dek elde edilmiş en önemli bilimsel
bulguyu açıkladı. Perşembe gecesi TSİ 21.00'da, NASA'nın Washington'da bulunan merkez binasında yapılan basın
toplantısında, araştırmayı yürüten Arizona State Üniversitesi ekibinin başındaki isim Dr. Felise Wolfe Simon önemli
açıklamalarda bulundu. Simon, bugüne dek tüm yaşam formlarında var olan biyo moleküler yapıdan ayrışan GFAJ-1 mikrobu
hakkında elde ettikleri araştırma sonuçlarını sundu. Dr. Wolfe Simon, basın toplantısının başlangıcında şu açıklamayı yaptı:
"Bugün konuşacağım şey, çok uzun süreden beri yapılan bir araştırmanın sonuçları olacak. Arseniği temel moleküllerinde
bulunduran bir mikrop keşfettik. Bugüne kadar bildiğimiz şey, yaşam için altı elementin, yani karbon, hidrojen, nitrojen,
oksijen, fosfor ve sülfürün gerekli olduğuydu. Bu elementler DNA, protein, yağların ve hücrelerin bilgi yapısında bulunuyor.
Keşfettiğimiz mikrobun sahip olduğu arsenik ise moleküler yapısında bulunan elementlerin yerini alıyor.” Simon, "GFAJ-1" adı
verilen bu mikrobun bugüne kadar eşine rastlanmamış bir şeyi yapabildiğini ve "yaşam için en gerekli elementlerden biri kabul
edilen fosfor yerine arsenik bulundurduğunu" belirtti. Simon, mikrobun California eyaletinde bulunan ve kendine özgü bir
ekosisteme sahip olan Mono Gölü'nde keşfedildiğini belirtti.
Kazakistan'daki AGİT Zirvesi'nden dönen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan gazetecilerin sorularını
cevapladı. Wikileaks belgelerindeki Türkiye'yi ilgilendiren birtakım iddialara fazla inanmadığını belirten Abdullah Gül şöyle
konuştu: “Türkiye'de kimse bu tuzağa düşmesin. Tabii ki her şey yazılacak, herkes okuyacak, takip edecek ama bunlar kendi iç
düzenimizi, iç politikamızı falan gereksiz şekilde enerjilerimizi almasın. Çünkü, buradaki diplomatların, merkezlerine yazdıkları
kendi değerlendirmeleri, doğru olanlar da var yanlış olanlar da var. Çok yanlış olanlar da yakışıksız olanlar da var. Bu da o
diplomatların çapını gösterir.” Cumhurbaşkanı Gül, Aliyev ile ilgili olarak bir soruya ise “Bildiğiniz gibi sayın Aliyev ile de
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yaptığımız görüşmede kendisine üzülmesine gerek olmadığını söyledim ve zaten inanmadığımı belirttim. Bizler bir millet ve iki
devletiz” dedi.
Kardemir Karabük işçileri 4 gün önce başlattıkları açlık grevine son verdi.
Demokratik Sol Parti (DSP) Parti Meclisi Üyesi ve Ankara İl Başkanı Erol Al, DSP'nin artık misyonunu tamamladığını ve CHP ile
birleşmesi gerektiğini belirtti.
Doğan TV Holding A.Ş'ye tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnamesinin yürütmesinin tekrar durdurulduğu bildirildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş tahliye edildi.
İsrail'in kuzeyinde, sahil kenti Hayfa'nın hemen yakınındaki Karmel dağlarında başlayan ve hala devam eden yangında en az 40
kişi yanarak ölürken kurtarma ve itfaiye görevlilerinden de çok sayıda kişi yaralandı. Yangının hızla yayıldığı, bölgedeki bir kaç
yerleşimin daha boşaltılmaya başlandığı bildirildi. Haaretz Gazetesi, Türkiye'nin iki yangın söndürme uçağı gönderme teklifine,
İsrail'in henüz cevap vermediğini açıkladı.
Japon bilim adamları, uzay aracı ve otomobil yapımında çığır açabilecek bir madde geliştirdi. Yaptığı açıklamada bu maddeyi
çekip bırakınca yavaşça eski şekline dönebildiğini de belirten Xu, “Bu, tam anlamıyla yeni ve eşsiz bir madde. Uzay araçlarının
yakıt tanklarında, roketlerde ve titreşimi yalıtmak için araba motorlarında kullanılabilir” diye konuştu.
Kanadalı astronot Julie Payette, geçen yıl Toronto'da yapılan G-20 Zirvesi'nde görüştüğü Emine Erdoğan'a verdiği “uzaya
gittiğinde kendisi için fotoğraf çekeceği” sözünü tutarak, son uzay seyahatinde 320 kilometre yükseklikte çektiği iki kare
İstanbul fotoğrafını bir mektup ile Emine Erdoğan'a gönderdi.
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Wikileaks internet sitesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerini açıklaması Almanya'da da yankı yarattı. Almanya'da
koalisyon hükümetinin kuruluş aşamasındaki yazışmaları ABD'li bürokratlara sızdıran Hür Demokrat Partili Helmut Metzner
görevden alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hatay'daki programı için karşılamaya giden polis otosu kaza yaptı.
Kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), açığa alınan askerlerle ilgili kararını açıkladı. AYİM, görevden alınan generallerin
yürütmenin durdurulması yönündeki itirazını oy çokluğuyla reddetti. Mahkeme, gerekçeli kararında, "idari işlemin uygulanması
halinde telafisi güç zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının gerçekleşmediği kanaatine
varıldığını" açıkladı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 3 generalin başvurusuna ret kararına ilişkin olarak, “Karar
doğrusu tabiiki bizim de beklentimizdi diyebilirim” dedi.
Olay, Edirne'de kentin en işlek yerlerinden biri olan Londra Asfaltı, bankalar önü mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen
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17 yaşındaki bir kız ile, babası olduğu sanılan 50 yaşlarındaki bir kişi önce tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından baba, kızını
saçından sürükleyerek götürmek istedi. Ancak kız gelmemekte direnince, babası herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü.
Çevredeki hiç kimse ise bu yaşananlara müdehale etmedi. Ardından baba kızının saçından tutarak yolun karşısına geçirdi.
Buradaki taksi durağındaki şoförler baba ve kızın yanına giderek onları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak baba, kızı ile konuştuğu
sırada yine sinirlendi ve kızını tekrar tekme tokat dövmeye başladı, vatandaşlar duruma müdahale ederek ayırdı. Daha sonra
olay yerine polis geldi. Bu yaşananlar bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Baba ve kızı birbirlerinden
şikayetçi olmayınca adli bir işlem yapılmadı. Baba ve kızı daha sonra olay yerinden ayrıldı. 
Zonguldak'ta, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi, 26 saat sonra kurtarıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı Vahdettin C.C'yle irtibata geçti. Müşteri görünümünde
Vahdettin C.C'ye görüşen polis, bu kişiden 13 gram halüsünojen magic mushroom (sihirli mantar) aldı. Parayı verdikten sonra
kimliğini açıklayan polis, Vahdettin C.C'yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. 1 artı 1
stüdyo daireye giren polis, adeta bir uyuşturucu tarlasıyla karşılaştı. Sera haline dönüştürülmüş dairede saksılar içindeki uzun
boylu marihuanalar ve halüsünojen magic mushroomlar polisi şaşırttı. Yapılan inceleme sonucunda evde 163 kök halinde 98
gram sihirli mantar, 54 kök ayrı saksı içinde ekili marihuana ve 1314 gram esrar ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
sorgulanan Vahdettin C.C'nin bir yıl önce bu daireyi kiraladığı ve yetiştirdiği uyuşturucuyu Ataşehir ve çevresinde bulunan
müşterilerine sattığı ortaya çıktı.
Wikileaks'in hafta sonundan bu yana yayımladığı belgeleri neye göre seçtiği ve hangi sırayla yayımladığı
uluslararası kamuoyunda en çok merak edilen noktalardan biriydi. Sitenin belgelerini paylaştığı beş yayın
organından biri olan Le Monde'un yayın koordinatörü Sylvie Kaufmann, “Bizim seçtiğimiz belgeleri yayımlıyorlar”
dedi.
DİYARBAKIR'da Engelliler Günü'nde Vali Mustafa Toprak ile görüşmek isteyen bedesel engelliler, valilik binasına kucakta taşındı.
Kırıkkale'de de valilikte engelli yolu olmadığı için diz kapağından iki ayağı olmayan Hıdır Kuşçu'nun merdivenlerde sürünerek
çıktı. 
İsrail'in Hayfa kenti çevresinde yaklaşık 30 saattir devam eden orman yangınının söndürülmesi için süren çalışmalara
yurtdışından yardım gönderen ilk ülke Türkiye oldu. Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak teşekkür eden Netanyahu, yardıma
gelen Türk uçaklarını Ramat David askeri hava üssünde ziyaret etti.
“Ergenekon” davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mahkemeye
gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin savcılıkta “şüpheli” sıfatıyla ifade veren Prof. Dr. Cengiz Çeliker ve Prof. Dr. Sezer Karcıer,
serbest bırakıldı.
TOKAT'ta taş ocağına ait kamyon freni boşalınca yan yana bulunan simitçi, kahvehane ve markete girdi. Olayda 1 kişi öldü, 9
kişi yaralandı.
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Bugün Başbakan Erdoğan rektörlerle bir araya geldi. Başbakan'ı protesto etmek için ise bir grup öğrenci 3 otobüsle Ankara'dan
yola çıktı. Polis öğrencileri Çamlıca gişelerinde durdurdu, İstanbul'a sokmadı. Polis nezaretinde geri gönderilen öğrenciler
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Kurtköy'de bir benzincide mola verdi. Polis durmalarına izin vermedi, arbede çıktı. Polis biber gazı sıktı, öğrenciler fenalaştı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''AYİM'in açığa alınan generallerle ilgili kararı tartışmalı olacaktır'' dediği için
kendisini eleştiren ve ''Halktan özür dileyecek mi?'' diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Arınç, şunları söyledi:
-Biz bu konuşmalardan, toptan tüfekten korkmayız.
-Tamamen askerlerden kurulu bir mahkemenin yargı yetkisine ne dersiniz.
-Kılıçdaroğlu isim vermeden bana ''Şimdi halktan özür dileyecek mi?'' diyor. Halktan özür dileyecek bir şeyim yok. Yanlış bir şey
yapmadım.
-Yargıda teklik ilkesine inanıyorum.
Kılıçdaroğlu, ''Bu bir yargı sürecidir ve yargı kararına saygı duymak gerekir'' diyor. Grup Başkan Vekili Kemal Anadol ise ''sivil
darbe'' diyor. Sizden önceki genel başkanın da bizzat verdiği kanun tekliflerinde yargıda teklik ilkesi savunuluyor. Siz farklı
mısınız? Yargıda iki başlı olmanın, ülkeyi sivil ve askeri yargı diye ayırmanın bir anlamı var mı? Kendisine uygun bir zamanda
bunlara cevap versin.
-Ben değişmesini beklemiyorum. CHP'nin değişmesinin ne kadar uzun zaman alacağını biliyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kriz, yavaş yavaş aşılmakta. Bunun daha sağlıklı ve sağlam ekonomi politikalarıyla
yönlendirilmesinin yararlı olacağı düşüncesindeyiz” dedi.
Van'ın Başkale ilçesinde freni arızalanan askeri aracın Başkale-Van karayolundaki bir kamyona çarpması sonucu 1 asker şehit
oldu.
Başbakan Erdoğan'ın rektörlerle buluşmasını protesto etmek isteyen bir grup öğrenci ile polis arasında arbede çıktı. Polisle
çatışan gruptan bazı kişileri gözaltına almak isteyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü, saldırıya uğradı. Müdürü, çevik kuvvet
polisleri kurtardı.
BURSA'nın simgesi haline gelen teleferik yenileniyor. Oteller bölgesine kadar ulaşacak olan yeni teleferik projesinin startı, bugün
düzenlenen tören ile verildi. Dünyanın en uzun hatlı telefeferiği olma özelliğini taşıyan yeni proje hizmete girince, İstanbul ile
Uludağ oteller bölgesinin arası 2 saatin altına düşürülmüş olacak.
İzmir´de 15 aylık Elif Naz Akkıran, kiloları nedeniyle hastanelik oldu. 10 yaşındaki bir çocuk kilosuna sahip olan minik Elif Naz,
akciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle de hastanelerden çıkmazken, aşırı kilolarının nedeni henüz belirlenemedi. Elif Naz´a
büyükler gibi diyete başlanırken, anneanne Nimet Çeliker, ``Sıralamaya çalışırken başlayan öksürük yürümesine engel oluyor,
çok üzülüyoruz' dedi. Ev hanımı Sıdıka Akkıran ile baharatçılık yapan Ercan Akkıran´ın iki çocuğunun küçüğü olan Elif Naz,
nedeni belirlenemeyen nefes darlığı ve yaşıtlarına fark atan kiloları yüzünden bir kez daha hastanelik oldu. 1.5 ay önce
bronşiyolit (solunum yollarının en küçük dalları olan bronşiyollerin (bronşçuk) enfeksiyon nedeniyle daralması sonucu oluşur)
nedeniyle tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği´ne bir kez daha yatırılan ve 9
gündür tedavisi süren minik kızın kilaları daha 15 aylıkken başına dert oldu.
Eskişehir'de bir kişi, kız arkadaşının otomobilini ve yolunu 10 bin çiçekle süsleyip evlenme teklifinde bulundu. 
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, iki üniversite öğrencisi, kaldırımda buldukları parayı polise teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen üniversite öğrencileri Galip Zeyrek (19) ve
Mustafa Tatlıgül (19) çevreye saçılmış bir miktar para buldu. Öğrenciler, paranın sahibinin bulunması ve parayı teslim etmek
için güvenlik güçlerini aradı. Öğrenciler, miktarı açıklanmayan parayı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Tutanak
karşılığı paraları teslim alan polisler, paranın sahibinin bulunmaması halinde, Büyükşehir Belediyesine teslim edileceğini
bildirdiler. Gazi Polis Merkezi'nde görevli polisler, Zeyrek ve Tatlıgül'ün örnek bir davranış sergilediklerini dile getirerek,
kendilerine bu onurlu davranış için teşekkür ettiklerini söyledi. Paranın sahibinin bulunmasını yürekten istediklerini belirten
Zeyrek ve Tatlıgül ise, “Bu parayı düşüren bizim ailemiz de olabilirdi. Ya da bu parayı düşüren insanın maddi durumu bizden
daha kötü olabilirdi. Biz sadece insanlık namına bu parayı teslim ediyoruz. Umarız gerçek sahibi bulunur” dediler.
İstanbul'daki gösterilerde gözaltına alınan 3 öğrenci "görevli memura mukavemet ve darp", "etkili eylem" ve " gösteri yürüyüş
kanununa muhalefet" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 3
öğrenci de serbest bırakıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm kurumları AKP'lileştirerek partisini ve kendisini
kurtarmaya çalıştığını öne sürdü. Bahçeli, “Ne yaparsan yap, hangi anayasayı değiştirirsen değiştir, hangi Anayasa
Mahkemesi'ne nasıl şekil verirsen ver. Savcılar, hakimlerde nasıl atama yaparsan yap. Yolsuzluğun, yoksulluğun hesabını
sormazsam namerdim” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip Lisesi mezunu olmayı hayatı boyunca büyük bir gurur vesilesi olarak yüreğinde
taşıdığını belirtti. “İmam Hatip Lisesi mezunu olmayı hayatım boyunca büyük bir gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım” diyen
Erdoğan, çocuklarının tamamının da İmam Hatip Lisesi mezunu olmasından iftihar ettiğini dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Haberal ve Tuncay Özkan'ın ‘Sabahat Tuncel' modeliyle milletvekili seçilerek
cezaevinden çıkarılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Böyle bir çalışmamız yok. Nereden çıkarılıyor anlamıyorum” dedi.
İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in yazarlarından Zvi Bar’el, ülkede çıkan büyük çaplı Carmel yangının Türkiye ve
İsrail ilişkileri için sağladığı diplomatik fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bar’el gerekirse özür dilenip, jest olarak
Mavi Marmara Baskını’nda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenebileceğini de yazdı.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bir büfeye hırsızlık amacı ile giren Ş.A, basamaklarda bulunan yumurtaları farkedemeyerek,
üzerine bastı. Bir anda kendini yerde bulan zanlının sağ bacağı kırıldı. Hareket edemeyen Ş.A. polisi arayarak bir büfenin içinde
mahsur kaldığını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan büfenin arka üst camının kırık olduğunu farketti. Kilitli
kapıyı açamayan polisler, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapının kilidini kırarak polis ekipleriyle içeri
girdi. Büfenin içindeki manzara karşısında şaşıran polisler, yerde yatmakta olan kişiye, kim olduğunu sordu. Ş.A, buraya
hırsızlık amacıyla girdiğini ama düşerek ayağını kırdığını belirtti. Bunun üzerine güvenlik önlemi alan polis ekipleri hemen
ambulansı çağırdı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.A yapılan ilk tedavinin ardından adliyeye sevkedildi. 
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AK Parti Bolu Milletvekili Fatih Metin ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, kamu hukukuna tabi
görevlerle ilgili zarara uğrayan kişilerin, sadece ilgili kurum aleyhine dava açabileceğini öngörüyor. Yeni düzenlemeyle
memurlara evde çalışma imkanı da geliyor.
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Demokrat Yargı Eşbaşkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Uğur Yiğit seçildi. Anayasa Mahkemesi eski röportörü Osman Can'ın
görevinden ayrılmasıyla boşalan eşbaşkanlık görevine, Demokrat Yargı Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Uğur Yiğit
getirildi.
Bir Alman şirket İstiklal Marşı için kendilerine telif ödenmesini istedi... Bakanlar Kurulu da Milli Marşı kamulaştırmaya karar
verdi.
BOLU Valisi İbrahim Özçimen, il genelinde asker uğurlama konvoylarını yasaklayacaklarını açıkladı.
AK Partili Hüseyin Çelik Dolmabahçe'de polisin öğrencilere yaptığı sert müdahaleleyi değerlendirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CNN TÜRK'te yayınlanan Ankara Kulisi programına katıldı. Çelik, İstanbul
Dolmabahçe'de polis tarafından öğrencilere uygulanan şiddeti hoş görmediğini ancak üniversitelerde bu işi meslek edinmiş
kadrolu öğrenciler olduğunu öne sürdü. Hüseyin Çelik "Çok vahim olayların olacağı istihbaratı alınmışsa biber gazı nihai olarak
kullanılabilir" derken ortaya çıkan görüntülerin hoş görüntüler olmadığını da sözlerine ekledi. Çelik, geçmiş yıllarda maruz
kaldığı protestolardan yola çıkarak "Üniversitelerde bu işi meslek edinmiş kadrolu öğrenciler var. Bu çocukların giydiği montlar
bile aynı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki günkü olaylarda polislerin botlarının altında yüzünü korumaya çalışırken fotoğraflanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İşletme Fakültesi 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Işıl Kurt, Hürriyet’e konuştu. O anları, “Sırtımdan tutup yere yatırdılar.
Yerdeyken 5 polis tekmeliyordu” diye anlatan Kurt, “Çenemde, dizimde ve kaburgamda ezikler oluştu. Şu an normal
yürüyemiyorum” dedi.
UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda 06.00 - 10.00 ile 16.00 - 22.00 saatleri arası Avrupa yakasına geçemen kamyon ve
TIR'ların sürücüleri uygulamayı protesto etmek için Ümraniye'de TEM otoyoluna yaya girerek oturma eylemi yaptıİş çıkışı
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saatine denk gelen eylem yüzünden Avrupa yakası istikametinde trafik kilitlendi. Evine gitmek isteyen sürücülerle kamyon
sürücüleri tartıştı.
SAĞLIK Bakanlığı, sigara yasağının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Yapılması planlanan değişiklikle, etrafında en az 1
metre 35 santimetre yükseklikte (normal bir insan boyundan az) duvar bulunan açık alanlar da yasak kapsamına alınacak.
ADANA'nın Kozan İlçesi'nde ‘Sayısal Loto'nun 4 Aralık'taki çekilişinde 822 bin TL ikramiye kazanan bekar 37 yaşındaki Tuncay
Yalım'ın cep telefonunu 35 TL'ye satarak şans oyunu oynadığı ortaya çıktı. 
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Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin AB üyeliği için tarih verdi. Danimarka'da temaslarda bulunan Bağış,
Danimarka'daki AB temsilciliğinde yaptığı konuşmada, “Türkiye, 1 Ocak 2014'te tam üyeliğe hazır olacak” dedi. Türkiye'nin
bugüne kadar üyelik müzakerelerinde 13 başlık açtığını söyleyen Bağış, “33 başlıktan 17'sine Avrupalı bazı ülkeler bloke
koydular. Buna rağmen, son ilerleme raporunda 33 başlığın, 33'ünde de Türkiye'nin ilerleme sağladığı not edildi” ifadesini
kullandı. Bağış, Türkiye'nin, “aralarında Fransa ile, Akdeniz'deki güzel bir Ada'nın da bulunduğu AB üyesi ülkelerin koyduğu
blokeye rağmen”, AB üyeliğine 2014'te hazır olacağını vurguladı. Bağış, “Kıbrıs sorunu, Kıbrıs Adası'nın AB'ye üye olarak
alınmasını engellemedi. Şimdi neden aynı sorun, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı engel olarak kullanılıyor?” sorusunu yöneltti.
Derleyenin notu: Rüyasında görmüş olmalı!
AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, İstanbul'da protestocu
öğrencilere müdahaleye ilişkin ilk görüntü ve bilgilere göre “polisin yetkisini orantılılık ve ölçülülük içinde kullanmadığı izlenimi
uyandığını” ifade ederek, istenen belgeler incelendikten sonra yeniden değerlendirme yapacaklarını bildirdi. Üskül, yaptığı yazılı
açıklamada, ulusal ve uluslararası mevzuata göre herkesin önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız, barışçıl toplantı ve
gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Demokratik toplumlarda, barışçıl toplantı ve protesto hakkının
amacına uygun kullanıldığı sürece korunan bir hak olduğunu belirten Üskül, “Ancak, bu hakkın olay çıkarmak, şiddet uygulama
ve terörü övme amacıyla kullanılıyor olması veya kullanılmak istenmesi durumunda bu hakkı sınırlandırmak kanun çerçevesinde
mümkündür. Yine bu hakkı kullananların kanuna aykırı bir gösteri yürüyüşü yapmaları halinde bu kişilerin zor kullanma yetkisi
içinde dağıtılması da kolluğun görevidir” değerlendirmesinde bulundu. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'ndaki “Toplantı
veya gösteri yürüyüşünün dağıtılması” ile Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'ndaki “Zor Kullanma” başlıklı hükümleri hatırlatan
Üskül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ancak, burada tartışılması gereken konu; kolluğun bu yetkisini kullanırken bu
yetkiyi kanunun verdiği ve aradığı şartlar içinde kullanıp kullanmadığıdır. Komisyonumuz da incelemelerinde ağırlıklı olarak
buna dikkat etmeye çalışmakta ve bu konuya yoğunlaşmaktadır. Kolluğun kanunsuz gösterileri dağıtmak için kanunun kendisine
tanıdığı 'zor kullanma yetkisini' kullanması şüphesiz bir ihtiyaçtır ancak sınırsız değildir. Zor kullanma yetkisi kullanılırken polisin
görevini yaparken direnişle karşılaşması, bu direnişi kırmak amacıyla bu yetkisini kullanması ve bu direnişi kıracak ölçüde
kullanması gerekir. Yani kullanılan güç hem orantılı olmalı hem de amaçlanılan hedefle orantılı olarak ölçülülük içinde olmalıdır.”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin haftalık olağan grup toplantısında konuştu. Wikipedia'da yazılanlara inanıp benim
dünyanın en zengin 8. Başbakan olduğumu iddia etmişlerdi. CHP madem değişiyor ismini de değiştirip ismini de WikiCHP
yapsın. Bir İsviçre'dir tutmuşlar belge getir diyorlar. İddia ABD'li diplomatların. Gidin belgesini de siz getirin. İddia sahibi
iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Sizin iddialarınıza belge yetiştirmeye çalışsak millete hizmet edecek zamanımız kalmaz. CHP
gitsin İsviçre'deki bankaları dolaşsın. Bir şey bulursa mal varlığımı CHP'ye bağışlayacağım.
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri bugüne kadar yapılan en şaşırtıcı kadavra derslerinden birini
gerçekleştirdi. Fakülte öğrencileri, doktor ölüm lakabıyla bilinen Alman bilim adamı ve anatomist Gunther Von Hagens'in
'plastinasyon yöntemiyle çürümez hale getirdiği 'Body Worlds-Orjinal Vücut Dünyası-Yaşam Döngüsü' adlı sergide kadavra
dersine girdiler.
Titanik bundan 98 yıl önce Kuzey Atlantik'te battığında 1500'den fazla can almıştı. Bilim insanları, geminin enkazının üç boyutlu
fotoğraflarını çekmek için okyanusun 3 bin 800 metre derinine inince büyük bir sırla karşılaştı. İspanya'nın Sevilla
Üniversitesi'nde Antonio Ventosa başkanlığındaki bilim insanları, Titanik'in Kuzey Atlantik'te batmasına diğer etkenlerin yanı sıra
şimdiye kadar bilinmeyen bir bakterinin de sebep olduğunu iddia etti. Deniz yaşamını araştıran uzmanlara göre, yeni
keşfettikleri bu bakteri türü, denize indikten sonra gemilerin inşa edildiği metalleri yiyerek besleniyor. İspanyol bilim insanı
Ventosa, keşfettikleri bakteri türüne "Halomonas titanicae" adını verdi. Söz konusu bakterinin yüzde 98.4 oranında akraba
bakterilerle benzerlik gösterdiği belirtildi. Uzmanlar bu bakterinin deniz altından geçen petrol boru hatlarına zarar verip
vermediğini de araştıracak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Kaliforniya eyaletinde tuzlu bir gölde keşfedilen
öldürücü arsenik zehiriyle birlikte yaşayan bir bakteri türü keşfetti. Arsenik zehiriyle birlikte yaşayan bu bakteri, bilinen yaşamı
tekrar tanımlamak zorunda bırakıyor.
Dış basında bugün Türkiye hakkında iki önemli haber öne çıktı. İsrail basını Ankara-Tel Aviv ilişkilerindeki yakınlaşmaya geniş
yer ayırırken, Wall Street Journal da Türkiye'nin otomotiv sektörüne övgüler yağdırdı. İşte detaylarıyla o iki haber:
Türkiye ile İsrail arasında yapılan görüşmelerin ardından, İsrail’in prensipte Gazze Özgürlük Filosu baskını için Türkiye’den özür
dilemeyi ve baskında ölenlerin ailelerine tazminat ödemeyi prensipte kabul ettiği belirtildi.
Geçtiğimiz yıla kıyasla otomobil üretimini üçte bir oranında artıran Türkiye, otomobil ve küçük ticari araç satışında Kasım ayı
verilerine göre yüzde 31 artış sağladı. Pazartesi günü açıklanan verilere göre yıllık üretimi 1.05 milyon araç olan Türkiye, bu
sayıyla Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’yı geride bıraktı.
Google Moon, Ay'da gizli üs keşfetti. NASA tarafından sağlanan, ay haritasına belirli bir detaya kadar ulaşılabilen Google
Moon'daki Ay yüzeyinde, sıra sıra dizili barakaların bulunduğu bir askeri üssü andıran görüntüler şaşkınlık yarattı. Ay'ın
Dünya'dan görülmeyen karanlık tarafında bir uzaylı üssü olduğu yönündeki söylentiler yıllardır devam ediyor. İngiliz Sun
gazetesinin yayımladığı görüntülerde, bir vadinin içinde bulunan ve bir askeri havaalanını andıran üssün çevresinde dağlar
bulunuyor. Bilim adamları, yeni elde edilen kanıtların, Ay'ın bazı astronomların düşündüğü gibi tamamen ölü bir gezegen
olmadığını öne sürüyor ve Ay yüzeyinde zaman zaman yoğun bir hareketlilik gözlendiğini belirtiyorlar. Uzun aralıklarla da olsa
Ay yüzeyinde değişiklikler olduğu rapor ediliyor.
DEVRİMCİ Karargah davasına bugün devam edildi. Devrimci Karargah'a yönelik iki ayrı dava açılmış ancak bu davalar daha
sonra birleştirilmişti. Davaların birleştirilmesinin ardından ikinci duruşma bugün yapıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmaya 8 tutuklu 19 sanık katıldı. Sanıklardan Ulaş Erdoğan savunmasında "İddia edilen eylem planlarını yapacak
olsam feriştahı durduramaz" dedi.
TEDAŞ'a bağlı Akdeniz Elektrik Dağıtım, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım ve Toroslar Elektrik Dağıtım şirketlerinin
özelleştirilmesi ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirildi. Üç ihaleden devlete 5 milyar 53 milyon dolar para
geldi
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İstanbul'da cumartesi günü Başbakan Erdoğan'ı protesto eden gençlerin arasında bulunan Genç-Sen üyesi 19
yaşındaki bir genç kızın polisin attığı tekme sonucu bebeğini düşürdüğü iddia edilmişti. Genç-Sen üyelerinin
avukatı, polisler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Wikileaks'te bugün yayımlanan Türkiye ile ilgili yeni bir belgede, ABD'nin Türkiye'yi İran'la ekonomik ilişkileri ve İnsani Yardım
Vakfı (İHH) konusunda uyardığı ortaya çıktı.
Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanlığına Emine Ülker Tarhan yeniden seçildi.
BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, İstanbul'da güvenlik güçlerinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın rektörlerle
görüşmesini protesto eden öğrencilere yönelik müdahalesini eleştirirken, “Bir grup genci onlarca polisin ayakları altında ezdiren
AKP anlayışını mahkum etmek için mücadele edeceğiz” dedi.
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Wikileaks'e gelen bağışlara aracılık eden PayPal, yayımladığı belgelerle dünyada deprem etkisi yaratan sitenin hesabını, ABD
Dışişleri Bakanlığı'nın müdahalesi sonucu bloke ettiğini itiraf etti. PayPal'ın Başkan Yardımcısı Osama Bedier, hükümet
yetkililerinin, Wikileaks'in kanun dışı faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtmesi üzerine, bu sitenin hesabının dondurulmasına karar
verdiklerini söyledi. PayPal böylece ABD hükümetinin baskısı sonucu Wikileaks aleyhinde karar aldığını açıklayan ilk büyük şirket
oldu.
ADAPAZARI'nda D-100 Karayolu Çaykışla mevkiinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada U dönüşü yapan
TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobilde bulunan 2'si çocuk 2'si kadın 5 kişi öldü.
Çiftlikteki kafes patlayınca 30 bine yakın somon Marmara'ya dağıldı.
ANTALYA'da bir banka şubesi personeli, kapıyı açık unutup öğle yemeğine gitti. Açık kapıdan giren bazı müşteriler çalışanların
gelmesini beklerken, boş şubeyi de cep telefonuyla görüntüledi. 
Amerikan Hazinesi'ndeki bir basım hatası, 110 milyar dolar değerinde 100 dolarlık banknotun yüzde 30'unun çöpe gitmesine
neden olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Varlık fiyatlarında bir şişkinlik görmüyorum. Bugün itibariyle
emlak piyasasında herhangi bir balon söz konusu değil” dedi.
Akaryakıt fiyatlarında yapılan son artışla birlikte 95 oktan benzinin litresi 3,87 liraya, 97 oktanın ise 4,01 liraya çıktı.
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de kadınlara çok önemli bir söz verdi. CHP lideri Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ın organize
ettiği ‘Kültür Turu'nun yapıldığı Lamia isimli gemide düzenlenen kadın toplantısında şöyle dedi: İşte size söz veriyorum ki bir
daha ki sefere çok daha fazla kadınla birlikte siyaset yapacağız.
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Mizah dergileri polisin öğrencilere yönelik sert müdahalelerini kapaklarına taşıdı.
Asker ve bürokratlara şantaj yaptıkları ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yabancı istihbarat birimlerine verdikleri iddia
edilen çeteye yönelik soruşturma kapsamında Gölcük'teki Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde arama yapıldı.
Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in talimatıyla, salı günü, bazı lojman ve çalışma odalarında yapılan arama
sonucunda 8 çuval belgeye el konuldu. Aramayı, İstanbul'dan giden ekibin yaptığı bildirildi. Soruşturma kapsamında, aralarında
TÜBİTAK'ta görevli 2 kişi ile subayların da bulunduğu 16 şüpheli tutuklanmıştı. 9 şüpheli mahkeme sorgularının ardından
serbest bırakılırken, Savunma Sanayii Müşteşarlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Ahmet Lütfi V.'nin de aralarında
bulunduğu 24 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. İşadamı Saadettin Saran'ın da soruşturma
kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınmıştı. Şantaj ve askeri casusluk iddialarına yönelik 4 aydır devam eden soruşturmada
daha önce de 212 subay, mağdur ve şikayetçi olarak Merkez Komutanlığı'nda ifade vermişti.
İMRALI'da çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın, avukatlarıyla yaptığı görüşmede kendilerine yakın
sinemacı ve gazetecilerden belgeselinin yapılmasını istediği ortaya çıktı. PKK'nın eylemsizlik kararının sona ermesiyle ilgili
sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Öcalan'ın, ‘eylemsizlik takvini' mart ayın değil haziran ayı olarak düzelettiği ileri sürüldü.
Abdullah Öcalan'ın, geçen hafta hava koşulları nedeniyle İmralı'ya gidemeyen avukatları Muharrem Şahin, Mehmet Bayraktar ve
Cengiz Çiçek ile bu pazartesi günü yaptığı görüşmeye ilişkin notlar, PKK'ya yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yayımlandı.
Öcalan, avukatlarıyla yaptığı görüşmede iddiaya göre şunları söyledi:
“BENİM BELGESELİMİ YAPIN”: Benimle ilgili belgesel yapılmalı. Bu konularda yeteneği olan, bu konuların uzmanı gazeteciler,
sinemacılar bizim yöreye (Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi Ömerli Köyü) gidilip, köy ve çevrede gerçi birçoğıu ölmüştür ama

1261

yaşayanlardan benimle ilgili anısı olanları dinleyip, kameraya çekebilirler. Bu konuda sinema hatta belgesel de yapabilirler. Yine
araştırma yapılıp, not tutabilirler. Bunların hepsi tarihtir, müthiş bir arşiv konusudur. Bu konuda geç kalınmamalıdır. Tarihimizin
daha iyi anlaşılması için bu çalışmalar yapılmalıdır. Bu konular önemli, yarın-öbür gün geç kalınabilir. İşte gazeteciler,
sinemacılar öyle köşeye çekilerek iş yapacaklarına, bu tür önemli çalışmalar içine girebilirler. Bu çekimler ve çalışmalar aydınlar,
yazarlar ve özellikle edebiyatçılar için çok önemlidir. İleride edebiyatlar için bulunmaz bir şeydir.”
EYLEMSİZLİK KARARI: Eylemsizlik kararıyla ilgili 1 Mart konusu yanlış anlaşılmamalıdır. Ben, mart ayında gelişmeler ışığında
çok kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Bu konuda Kandil de mart aylında değerlendirme yapacağını belirtmişti. Benim
marttan kastım budur. Mart ayında önemli değerlendirmelerimiz olacak, süreci tekrar ele alacağız. Nihai karar tarihi, haziran
ayıdır. Bunlar bu şekilde anlaşılmalıdır.
KANDİL TEK BAŞINA GERİ ÇEKEMEZ: Yasal, anayasal güvenceler sağlanırsa silahsızlanma sürecinin önü açılır. Ben
silahsızlanma konusunda tek yetkili olurum. Kandil bile bu konuda tek başına tek bir PKK'lıyı geri çekemez, tek başına yetkili
değildir. Ben Kandil'le gelişmeleri tartışırım ve bu doğrultuda adımlar atarız. Ben zaten daha önce verdiğim Yol haritamda da bu
konuyu işlemiştim.
PKK'LILAR ÇATIŞMADAN UZAK DURSUN: Zorunlu ihtiyaçlar dışında, hayati şeyler olmadıkça çatışma riski doğuracak alanlara
girmemelidirler. Çatışma riski taşıyan ortamlardan uzak durmalıdır. İşte Hakkari'deki yaşanan çatışmalar gibi olmamalıdır.
Biliniyor orada bir imam öldürüldü, sonra 9 gerilla (PKK'lı) katledildi, daha sonra da 9 köylü katledildi. Çatışmasızlık posizyonuna
uyulmazsa bu tür olaylar tekrar yaşanabilir.
DEMOKRATİK ÖZERKLİK: KCK'nın (Kürdistan Topluluklar Birliği) ve PKK'lının bu dönemdeki en önemli görevi, yeni özerklik
statüsü dönemine uygun olarak demokratik siyasi çalışmalara, bulundukları yerlerde güç vermek ve katkı sunmaktır. Herkes
süreç karşısında rolünü ve görevini oynamalıdır. Son dönemde işte bu Miroğlu (Taraf Gazetesi yazarı Orhan Miroğlu) ismi de
geçiyor, tehdit edildiği söyleniyor. KCK, bireyleri tehdit etmez. Daha çok Türk İntikam Tugayı gibi oluşumlara bu tür bireyleri
hedef yapıyorlar. Buna dikkat edilmelidir. Geçmişte de buna benzer birçok olay oldu. Öyle bizde bir bireyi hedef gösterme,
tehdit etme olmaz. Biz eleştirilere her zaman açığız, eleştirinin gerekliliğine de inanıyoruz. Bu arada Abdullah Öcalan'ın
avukatları Ömer Güneş, Mehmet Sabır Taş, Mahmet Sani Kıkılkaya ve Erdal Safalı, bu haftanın görüşmesini yapmak üzere bu
sabah İmralı Adası'na gitti.
ANKARA Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, ‘Türkiye'de Anayasa Sorunu' adlı bir panele katılan CHP Genel Sekreteri ve
sözcüsü Prof.Dr. Süheyl Batum ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Burhan Kuzu öğrencilerin protestosuyla
karşılaştı. CHP'li Batum, bir grup öğrencinin pretostosu sonucu konuşmasını kısa tutmak zorunda kaldı, daha sonra aynı salona
gelen AK Partili Kuzu ise yumurta yağmuruna tutuldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ilk konuşmacı olarak CHP'li Süheyl Batum
öğrencilerin karşısına geçti. Moderatörlüğünü okul öğretim üyelerinden İlker Ertuğrul'un yaptığı ‘Türkiye'de Anayasa Sorunu'
adlı panelde konuşmaya başlayan Süheyl Batum'un İstanbul'daki öğrencilere yapılan polis şiddetini onaylamadıklarını
söylemesinin ardından protestoların hedefi haline geldi. Bir grup öğrenci, “CHP de AK Parti gibi faşist bir partidir. Burada AK
Parti'nin yaptıklarını anlatarak bizleri kandıramazsınız, CHP'nin de faşistçe davranışları var. Sizi bu salonda, Ankara
Üniversitesi'nde konuşturmayız” dedi. Ardından bulunduğu masadan kalkarak kürsüde ayakta konuşmaya başlayan Batum,
öğrencilere “Bunu bana da yapsanız, Burhan Kuzu'ya da yapsanız adı faşizmdir. Eğer burada Başbakan ya da Egemen Bağış
olsaydı çoktan dayak yerdiniz. 500 kişi arasından 25-30 kişi faşist bir davranışla arkadaşlarının burada dinleme hakkını elinden
alamaz” diye tepki gösterdi. Öğrencilerin, “Polisle, çevik kuvvetle geldin” diye tepkisini sürdürmesi üzerine Batum, salondaki
öğrencilere “Sizin söylediklerinize tepkim yok. Beni de dinleyin, arada da protestonuzu sürdürün. Ama ben ne çevik kuvvet, ne
de polisle gelmedim” sözleriyle yanıt verdi. Batum protestocu öğrencilere “Sizler burada konuşmak isteyen ve paneli dinlemek
isteyen herkesin hakkına engel oluyorsunuz” diye konuşmaya çalışırken, sözleri sık sık öğrenciler tarafından kesildi. “Bana
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mutluluğun resmini çizebilir misin? Çizemezsiniz. Ama faşizmin resmini çizersin. İşte buradaki 10 arkadaş azınlık faşizmi
yapıyor” diyerek öğrencileri eleştiren Batum, “Söyledikleriniz haklı. Öğrencilere yapılan muameleye karşıyız. Hayatımızda hiç bir
öğrenciyi dövdürmedik. 30 yıllık geçmişimiz var. Amma velakin bu olayı bana da yapsanız, Burhan Kuzu'ya da yapsanız, bunun
adı faşizmdir. Eğer burada Başbakan ya da Egemen Bağış konuşuyor olsaydı çoktan dayak yiyor olurdunuz. Medyanın yüzde
90'ı da ‘bravo' diyor olurdu. Bizler demokratız. Bahçeşehir'de, Boğaziçi'nde İTÜ'de öğrencilere konuşma hakkı vermeyenlerle
bizi aynı kefeye koyamazsınız. İnsaf” diye konuştu. TBMM'ye gelen mağdur öğrencilere CHP'nin hukuki yardım teklifinde
bulunduğunu da hatırlatan Batum'a öğrenciler, “Yalan söylüyorsunuz” diye tepki gösterdi. Batum ise öğrencileri “Yalan mı?
Nereden biliyorsunuz yalan olduğunu” sözleriyle yanıt verdi ve kendisini dinleyen ve dinlemek istemeyen herkese teşekkür
ederek salonu terk etti. Moderatör Ertuğrul ve salonda bulunan CHP'liler ile bir çok öğrenci de protestocu öğrencilere tepki
gösterdi. Batum'un ardından salona 20 dakika sonra TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, geldi. Kuzu, toplantı
salonuna gelişinde ‘Kollektif Yumurta Şenliğine Hoşgeldiniz' pankartı açan öğrencilerin, ‘Üniversiteler bizimdir' sloganı ve
yumurta atma girişimleriyle karşılaştı. Öğrencilerin Kuzu'ya yumurta atmak istemeleri, salondaki korumalar tarafından şemsiye
açılarak engellenmeye çalışıldı. Öğrencilerin tepkisinin bitmesini uzun süre kürsüde bekleyen Kuzu, öğrencileri alkışla protesto
etti. “Bu üniversitenin rektörü, dekanları, bölüm başkanı istifa etmelidir” diye tepkisini sürdüren Kuzu, öğrencilerin tepkilerinin
sürmesi ve yumurta atmaya devam etmeleri üzerine salondan polis kordonu eşliğinde dışarıya çıkartıldı. Kampüsten ayrılarak
aracına binmek istediği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuzu, “Yazık, yazık bu ülkeye. O yumurtaları yesinler, zihinleri
açılır belki” diye konuşarak, tepkisini dile getirdi. Çok sayıda sivil ve çevik kuvvet polislerinin kampüs içerisinde bekleyişi devam
etti.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, hafta sonunda öğrencilere polisin sert müdahalesini eleştirdi ve ''silahsız
öğrenciye aşırı güç kullanıldı'' dedi.
YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan öğrencilerin yaptığı yumurtalı protestolar ile ilgili olarak konuştu. Özcan siyasilere de tavsiye de
bulundu. Özcan, "Üniversite idarelerinin de hatası olduğunu kabul ediyorum" dedi. Öğrencilerin bu yönteme başvurmamalarının
gerektiğini belirtirken konuşmacıların da o ortamı görüp konuşmalarını kesmeleri gerektiğini söyledi. Özcan, "Sanki olaylar
birbirini tetikledi. Siyasiler bugünlerde bu tür faaliyetlerden uzak durmalı" tavsiyesinde bulundu. YÖK Başkanı öğrencilere de bir
tavsiyede bulundu; "Öğrenciler bu tekniğe başvurmamalı, web sayfası ya da medya gibi yöntemleri, teknolojiyi kullanmalı."
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Bursa'nın Mudanya İlçesi'ne bağlı Kumyaka Köyü'nde bir evin altından 10 metre derine inerek 30 metre uzunluğunda 2 metre
genişliğinde tünel kazıp kiliseye kadar yeraltından ilerleyen 6 kişi kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına
alındı.
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden Yardımcı Doçent Dr. Lemi Baruh, vatandaşların olaylara
olan ilgisizliğini, “ Olayın okuyucuya yakınlığı, okuyucunun günlük hayatına olan etkisi ile ilgilidir. Yerel kişi,
günlük hayatını etkileyen haberlere yönelir. Yani okuyucunun beklentisi bulunmaktadır. Günlük hayatındaki
konuların önemi, okuyucuyu ve seyirciyi kendi hayatı ile alakalı bu konulara yönlendirir” dedi.. Türk insanının
ülkede veya dünyada gelişen olaylara KAYITSIZ kaldığı ortaya çıktı.. Star Haber, günlerdir Türkiye dahil tüm
dünyayı "SALLAYAN" Wikileaks haberlerini vatandaşa sordu. Ortaya ise BÜYÜK BİR GERÇEK, BİR KEZ DAHA
ORTAYA ÇIKTI.. Sokaktaki vatandaşın GÜNDEMİ, belli ki BAMBAŞKAYDI.. "Geçim derdi", "Gelecek kaygısı",
"Günlük sıkıntılar" gibi nedenleri vardı "SOKAĞIN..!!" Bu durum Toplum Bilimciler ve Sosyologlar arasında
tartışma yarattı.
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İngiliz parlamentosu, üniversite harçlarının artırılmasına karar verdi. Parlamentonun alt
kanadı olan Avam Kamarasında, hükümetin üniversite harçlarının artırılmasına ilişkin yasa
teklifi için yapılan oylamada 323 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 302 milletvekili "hayır"
oyu verdi. Üniversite harçlarının artırılması ülke genelinde çeşitli şehirlerde protestolara
neden oluyor. Başkent Londra'da da binlerce kişi protesto gösterisi düzenliyor. Kimi
zaman olayların çıktığı Londra'daki protestolarda, ikisi polis 6 kişi yaralandı, 3 protestocu
da gözaltına alındı. Yaralanan polislerden biri, parlamentonun etrafında oluşturulan polis
barikatının aşılmaya çalışılması sırasında attan düşerek boynundan yaralandı. Polis
protestocuların parlamentoya yaklaşmasını engellemeye çalışırken, kendisine kimi zaman
fişek ve çeşitli cisimlerin atıldığını bildirdi. Protestocular ayrıca parlamento meydanında
büyük bir çöp konteynerini ateşe verdi. İngiliz basını, parlamentonun dışının yanı sıra
içinde de polisin yoğun güvenlik önlemlerinin aldığını bildiriyor. Ülke genelindeki
protestolar ise sürüyor.
Türkiye'de birbiri ardına gelen yumurtalı protestolar konusunda ilginç bir değerlendirme de Devlet Bakanı ve AB
Başmüzakerecisi Egemen Bağış'tan geldi. Kopenhag'a yaptığı iki günlük ziyaret sırasında, hiçbir gösteri ya da protesto ile
karşılaşmayan Bakan, “eskiden Türk Bakanları Avrupa'da, özellikle de Danimarka gibi kuzey ülkelerinde yumurtayla protesto
ederlerdi. Anlaşılan, Kopenhag'daki yumurta geleneği Türkiye'ye kaymış, transfer olmuş” diye konuştu.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde dün yaşananlara ilişkin, “Ankara
Üniversitesi'ne yazı göndererek, çok geniş bir soruşturma başlatılmasını talep ettik” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Benim şu anda görevi kötüye kullanmakla ilgili, yolsuzlukla ilgili, su
istimalle ilgili tek bir devam eden davam yok” dedi. Gökçek, Bülent Arınç'ın konuyla ilgili açıklamalarını, "Bülent Bey, bu konuda
bilgi sahibi değil. Bilgi sahibi olmadığı için yanlış yapmış" şeklinde değerlendirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “CHP ile ilgili de bir ahlaksız video sızmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu, bu video sizi
genel başkanlığa taşıyabilir ama Wikileaks belgeleri de bu çirkin üslubunuz da bu karalamalarınız da bu hakaretleriniz de sizi
başbakanlığa, CHP'yi de iktidara taşımaz” dedi. Kılıçdaroğlu'nun Başbakan'ı eleştiren ve 'Senin gibi zalime' sözüyle başlayan
mesajını da değerlendiren Çelik 'Senin tweet'ini sevsinler' dedi.
Gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışı iç piyasayı da vurdu. Borsa günü yüzde 2.64 kayıpla 65 bin 913 puandan tamamlarken
dolar 1.51 TL'ye dayandı.
BEŞİKTAŞ'ta, konutlarının önüne mezarlık planlandığını öne süren site sakinleri eylem yaptı. Yerleşim birimlerine en az 500
metre mesafede mezarlık kurulabileceğini öğrendiklerini belirten ve bu sabah saatlerinde biraraya gelerek açıklama yapan site
sakinleri, isyan etti. Sabah saatlerinde hurriyet.com.tr'nin manşet yaptığı bu habere belediyeden açıklama geldi. Belediye "Bu
alana mezarlık yapılacak ve mezarlık alanından vazgeçilmeyecek" dedi.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adana'da öğrencilerin yumurtalı protestolarıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Gül, “Gençliğin
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heyecanını anlarım ama ölçüyü kaçırmamak gerekir. O zaman düzensizlik, hoş olmayan manzaralar ortaya çıkar. Dengeyi
korumak gerekir” dedi.
Kız çocuklarını 4 kilometre uzaklıktaki okula göndermekte güçlük çeken 8 çocuk babası 40 yaşındaki Şamil Şener, 12 yaşındaki
kızının okul yolunda dişi kırılınca, 20 ineğini satarak mezraya okul yaptırdı. Muş'un Varto İlçesi'ne bağlı Buzlugöze Köyü'nün 10
hane, 80 nüfuslu Ziyaret mezrasında oturan Şamil Şener, çocukların okuması için 20 ineğini sattı ve elde ettiği 40 bin lira ile
köye tek derslikli bir okul yaptırdı. Okul yaptırdaktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran Şamil Şener, okula bir de
öğretmen atanmasını sağladı. Buzlugöze Köyü Ziyaret Mezrası İlköğretim Okulunda dördü Şamil Şener'in olmak üzere toplam
12 öğrenci eğitim- öğretim görüyor. Şener çocuklarının 4 kilometre uzaklıktaki Buzlugöze köyüne gidiş- gelişlerinin zor olduğu
için mezraya okul yaptırmaya karar verdiği söyledi. 
Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Nobel Barış Ödülü törenine, ödülün sahibi Çinli muhalif Liu Xiaobo hapiste olduğu için
katılamadı. Dünyanın en prestili ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülü, 74 yıldır ilk kez sahibine elden teslim edilemedi.

Yıl 1953. Kütahya'nın Yenice ilçesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Dönemin İsrail Başbakanı David Ben Gurion.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, genç İsrail devletinin kurucu başbakanı.
Ben Gurion, olayı duyar duymaz İsrail Hava Kuvvetleri komutanını arayarak, en iyi pilotunu göndermesini istiyor. Ben Gurion,
pilota en iyi uçaklarından birini alması, içine alabileceği kadar yardım malzemesi doldurması ve Yenice'ye gitmesi talimatını
veriyor ve ekliyor: "Türkiye'ye herkesten önce biz yardım etmeliyiz. Özellikle Amerikalılar bile gitmeden önce biz varmalıyız
oraya. Hemen yola çık." O pilot, Yehuda Arbel, yıllar sonra bu yardım operasyonunu, "Tam bir intihar göreviydi. Pisti bile
bulmakta zorlandık. Hava koşulları çok zorluydu. Ama Başbakan'ın talimatı olduğu için zor da olsa görevi yerine getirdik" diye
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anlatıyor.
Gaziantep'te, kendisini dövdüğünü öne sürdüğü eşini 12 yerinden bıçaklayan kadın gözaltına alındı. 
KONYA'da bir markette temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası 33 yaşındaki Murat Kağnıcı, yaklaşık 25 metrelik
uçuruma yuvarlanan otomobilinin yanında başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Sağlık görevlilerinin büyük bir
çabayla olay yerinde kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdüğü Kağnıcı, halat yardımıyla uçurumdan çıkarıldı. Hastaneye
kaldırılan Kağnıcı, tüm müdahaleye rağmen bu kez kurtarılamadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'i makamında ziyaret etti.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, “Ergenekon” soruşturması kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri ile üyelerinden oluşan 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Davanın ilk
duruşması 18 Mart'ta yapılacak.
"Yumurtalı protesto" ile gündeme gelen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yine gerginlik.Karşıt görüşlü öğrenciler
arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne çevik kuvvet ve panzer gönderildi.

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, emekli albay Arif Doğan'a emniyet aracılığıyla tanık olarak dinlemek istediklerini
bildirilmesini kararlaştırdı. Sanık Albay Cemal Temizöz ise, savunmasını kendi yazdığı ‘Yine geldim Cizre'ye' başlıklı şiiriyle yaptı.
Temizöz'ün şiiri şöyle:
YİNE DE GELDİK CİZREYE
Toprağını vatan halkını kardeş bildik
Sırat gibi hergün köprü ve yollarından geçtik
Düşmanlığa karşı sevgi besledik
Yine geldik Cizre'ye
Hasret çektik özlem duyduk,
Haberini Cudi'nin tepesinde aldık,
Adını Kırkbeşinde koyduk
Yinede geldik Cizre'ye
Yolları mayınlayıp köprüleri uçurdular
Korucuları da direklere astılar
İbretlik diye para sıkıştırdılar
Yinede geldik Cizre'ye
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Sandılar ki Cizre'yi kurtarmışlardı
Mahkemelerini kurup yargılamışlardı
Yakarak hükümet konağınıda hedef almışlardı
Yinede geldik Cizre'ye
Yinede geldik asayişi sağlamaya
Çaldıklarını geri almaya
Bayrağı göndere salmaya
Nasıl geldik bugüne
Durmadık üzerine gider olduk
Kurduğu oyunu modeli bozar olduk
Sonunda özel hedefi olduk
Nasıl geldik bugüne
Modelini bozanı unutmadılar
Hep yıllarca hedef aldılar
İşi başkalarına da havale ettiler
Nasıl geldik bugüne
Bugüne geldikte ne oldu
Öç almaya sanki yönetenler de dahil oldu
Duru mu yandaş, onlarda taraf oldu
İmhanın böylesi görülmüş müdür
Gerçekleri bilmeyen mi var
İddialarda Mithat Paşa'nın ki kaç doğru var
Sakladığınız vicdanınız mı var
Görün artık bu düşmanlığı
Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ankara, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Çankırı, Çorum, Sinop ve
Kastamonu çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak beklendiği bildirildi.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde ölen Kanadalı emekli diplomat Hans Himmelbach'ın gömüldükten bir hafta sonra komşu mezar
sahiplerinin ‘Hıristiyan' diye şikayet etmesiyle mezarın bir başka köşeye nakledilmesi geniş yankı uyandırdı. Emekli diplomatın
Bodrum Torba'da oturan eşi İlknur Himmelbach'a bugün aralarında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da bulunduğu
birçok kişiden destek telefonları yağdı, çok sayıda kişi ziyaret ederek üzüntülerini bildirdi ve Hans Himmelbach'ın mezarına
çiçekler konuldu. 
İZMİR'in Alsancak semtinde, Mustafa Taner D'nin kullandığı belediye otobüsü sinyalizasyon direğine çarptı. Devrilen direk yolda
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yürüyen Gülçin Doğan'ın başına düştü.
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Forbes Dergisi diploması bile olmayan ünlü dolar milyonerlerini açıkladı. Listede Türkiye’den Ahmet Nazif Zorlu da yer aldı.
Forbes 15 yaşında ailesine yardım etmek için okulu terk eden Türk işadamının başarılı yaşam öyküsüne yer verdi.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Badenhausen kentindeki bir okulda, Dirk.H. adlı öğretmenin, 9'uncu sınıf öğrencisi bir
kıza, "Türk olduğu ve burada hakları bulunmadığı" gerekçesiyle derste tuvalete gitmesine izin vermediği belirtildi. Alman Bild
gazetesinin haberine göre, 16 yaşındaki öğrenci, insan hakları konusunun işleneceği dersin başında tuvalete gitmek için izin
istedi. Öğretmen Dirk H.'nın, "dersin yeni başladığını" söyleyerek izin vermemesi üzerine Türk öğrenci, "insan hakları
çerçevesinde tuvalete gitmesine izin verilmesi gerektiğini" belirtti. Öğretmenin ise buna karşılık öğrenciye "Türk olduğunu ve
burada hakları bulunmadığını" söylediği ifade edildi. Olayı doğrulayan Okul Müdürü Friedrich-Wilhelm Roddewig, böyle sözlerin
söylenmemesi gerektiğini ifade ederek, "öğretmenin ağzından kaçan bu ifadeden dolayı çok üzgün olduğunu" kaydetti.
Öğretmenin hem öğrenciden hem de öğrencinin ailesinden yazılı olarak özür dilediği ve hakkında eyalet eğitim müdürlüğü
tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.
SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'ne bağlı Bakacak Köyü'nde TMSF tarafından el konulduktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne
devredilerek izci kampı olarak kullanılan Uzanları'n eski çiftliğinde yaklaşık 50 izci yolların karla kapanması nedeniyle mahsur
kaldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen bir programda konuşan Başbakan Erdoğan, sözleşmeli kadın bir öğretmenin kadro
isyanını dinledi.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, 200'den fazla sivil itaatsizlik yöntemi olduğunu belirterek, “Ancak bir şey
atmak en kaba, en kötü yöntemlerden birisidir. Bu zeka bakımından da çok gelişmediğini gösteriyor. Daha zeki olsalar, daha
farklı yöntemler bulabilirler. O bakımdan bu yöntemden vazgeçmeleri gerektiğini söylüyorum” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisinin muhatabı olmadığını
ifade ederek, “Melih Gökçek çok tartışmak istiyorsa Çankaya ilçe başkanıyla veya CHP Ankara il başkanıyla bir televizyon
kanalına çıkabilir. Haddini bilmesini istiyorum” dedi.
Mersin'in Anamur İlçesin'de baraj inşaatında meydana gelen göçükte 2 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.
İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin bazı dış hat deniz otobüsü ve feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bazı karayolları kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Kayseri-Erciyes karayolu kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, ulaşımın yapılamadığı Kayseri-Erciyes karayolunda kar temizleme çalışmalarına başlarken, Hisarcık
beldesiyle Hacılar ilçesinden Erciyes yönüne araç gönderilmiyor. Afyonkarahisar-İzmir Karayolu'nda etkili olan kar yağışı saat
03.00'den itibaren Ulupınar Mevkii'nde yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Afyonkarahisar-Uşak sınırında bir tırın dorsesinin
devrilmesi üzerine trafiğe kapanan yolda çok sayıda araç beklemek zorunda kaldı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TEM'in
Ankara'dan İstanbul'a gidiş yönü Ankara'nın Çamlıdere İlçesi Cankurtaran Mevkii'nde 3 saat süreyle ulaşıma kapandı. Bölgede
meydana gelen çok sayıdaki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi ise yaralandı. TEM'in İstanbul gidiş yönünde
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30 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Ali Sami Yen Stadı'ndaki son lig maçında Gençlerbirliği takımına 2-0'lık
skorla mağlup oldu. Bir sonraki iç sahadaki lig maçını TT Arena Stadı'nda 18. hafta oynayacak olan Galatasaray, hiç
hafızalardan çıkmayacak bir yenilgi almış oldu.
ABD Başkanı Barack Obama ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, iki liderin "Wikileaks belgelerinin,
Türkiye ile ABD arasındaki yakın işbirliğini bozmayacağı veya etkilemeyeceği yönünde fikir birliği içinde olduğu" bildirildi.
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FATİH'te, otomobillerinin içinde silahla öldürülen 10 günlük evli Zekeriya-Sonay Vural çiftinin katil zanlısı olarak genç kızın
ağabeyi Günay Ö., çıktı. Kültür farkı nedeniyle ailece evliliğe karşı çıktıklarını söyleyen zanlının ifadesinde “Bize rağmen
evlendiler. Zekeriya ‘Bu iş bitti, sen araya girme' derken kız kardeşim de ‘Sen karışamazsın' diyerek beni tahrik etti" dedi.
Sonay Vural'ın Süryani olduğu ailesinin de “başka dinden” diyerek, Zekeriya Vural ile evliliğine karşı çıktığı ileri sürüldü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle, fakültede TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan
Kuzu ve CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'a yönelik protesto ile yumurta atılma olayıyla ilgili “Demokrasiye, özellikle
üniversite yaşamının vazgeçilmez koşulu akademik özgürlüklere sonuna kadar inanmış bir dekan olarak şahsımın, bu olayda
hiçbir kusuru, ihmali ya da hatası bulunmamaktadır” dedi.
FATİH'te, otomobillerinin içinde silahla öldürülen 10 günlük evli Zekeriya-Sonay Vural çiftinin katil zanlısı olarak genç kızın
ağabeyi Günay Ö., çıktı. Kültür farkı nedeniyle ailece evliliğe karşı çıktıklarını söyleyen zanlının ifadesinde “Bize rağmen
evlendiler. Zekeriya ‘Bu iş bitti, sen araya girme' derken kız kardeşim de ‘Sen karışamazsın' diyerek beni tahrik etti" dedi.
Sonay Vural'ın Süryani olduğu ailesinin de “başka dinden” diyerek, Zekeriya Vural ile evliliğine karşı çıktığı ileri sürüldü.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle, fakültede TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan
Kuzu ve CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum'a yönelik protesto ile yumurta atılma olayıyla ilgili “Demokrasiye, özellikle
üniversite yaşamının vazgeçilmez koşulu akademik özgürlüklere sonuna kadar inanmış bir dekan olarak şahsımın, bu olayda
hiçbir kusuru, ihmali ya da hatası bulunmamaktadır” dedi.
Vatani görevini yaparken “guillain barre” sendromu nedeniyle tedavi altına alınan, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybeden
Deniz Muhafız Er Mahmut Güzel, Şanlıurfa'da toprağa verildi.
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'dan Siirt'e götüren uçak kötü hava koşulları nedeniyle Siirt'e iniş yapamadı.
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, kayak merkezlerine de hareket getirdi. Ulusağ ve Kartalkaya'da kar kalınlığı 55 cm'e
ulaşırken, Kartepe'de 1 metreyi buldu.
Meteoroloji, 18 şehir için yoğun kar yağışı ve şiddetli yağış nedeniyle uyardı... Ankara'da 24 saat boyunca bin 103 personel
yollarda kalan sürücüleri kurtardı... Geçtiğimiz hafta denize girilen Muğla'da hava sıcaklığı -2 dereceye düştü... Kar yağışıyla
ilgili konuşan Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün '10 yıldır böyle kar görmedim' dedi... Gözde tatil merkezi Bodrum'u iki
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gündür devam eden fırtına yerle bir etti... Uludağ'da kar kalınlığı 55 santimetreye, Kartepe'de 1 metreye ulaştı...
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Aydınlar İlçesi'ndeki Botan Çayı üzerinde Limak Holding tarafından yapımı süren Alkumru
Barajı'nda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte incelemelerde bulundu. Erdoğan, Limak Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'den bilgi aldıktan sonra birlikte aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
ALLİANOİ Antik Kenti'nin üzeri tamamen kumlarla kaplandı. Artık dışarıdan bakıldığında burasının antik bir merkez olduğunu
gösterir hiçbir işaretin kalmadığı Allianoi, sessiz sedasız mahkeme kararını bekliyor.
Yılbaşına yönelik bankaların sunduğu özel kredilerde faizler 0,38'e kadar düşerken, bazıları 50 bin liraya ulaşan kredi
verebiliyor.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iki ülke arasındaki krizin geride bırakılması ve ilişkilerin normalleştirilebilmesi amacıyla,
Gazze yardım gemilerine düzenlenen operasyonla ilgili özür dilenmesi ve gemide ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesi
konusundaki Türk taleplerine olumsuz yanıt verdi.
Bütçe maratonu başladı. MHP Lideri Devlet Bahçeli Genel Kurul'daki konuşmasında bütçeyle ilgili Hükümet'e sert eleştirilerde
bulundu ve ''2011 bütçesi AKP'nin yapacağı son bütçe olacak'' dedi.
İsrail parlamentosunun (Knesset), Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara'ya düzenlenen baskının ardından, Türkiye'nin özür
ve tazminat talebini çarşamba günü görüşmesi bekleniyor.
ABD Temyiz Mahkemesi'nin 1915 olaylarına ilişkin geçtiğimiz günlerde aldığı bir karar "soykırım" tartışmalarında kritik önem
taşıyor. Avukat Hakan Hanlı, temyiz mahkemesinin 1915'in "soykırım" olup olmadığını tartışmadan bu tarz bir karar almasının
Ermeni iddialarına hukuki boyut getirdiği görüşünde. ABD Federal Temyiz Mahkemesi, geçen yıl kendi verdiği kararı bozarak,
1915 olaylarında ölen Ermenilerin mirasçılarının, kendilerine ödeme yapılması için sigorta şirketlerine dava açabileceğine
hükmetti.
MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, her yılda denk düşen günün “Aşura Günü” olarak resmi tatil ilan edilmesini önerdi.
Doğan Yayın Holding A.Ş. bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, şirketlerinden varlık satışına ilişkin haber ve yorumların
gerçeği tam olarak yansıtmadığını duyurdu.
Baca zehirlenmelerine ‘ucuz' çözüm. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir ilk. 30 liraya takılabilecek ‘döner baca' sistemi,
lodos başta olmak üzere rüzgar nedeniyle ortaya çıkan baca gazı zehirlenmelerine kesin çözüm sunuyor. Yatta, katta,
şöminelerde, gemilerde kullanılabiliyor. Buluşun sahibi Kulak Burun Boğaz Doktoru Profesör Erdoğan İnal, 5 yıldır üzerinde
çalıştığı ve dünyada bir ilk olan bu buluşun patentini de almış bulunuyor.
Aydın'ın Umurlu İlçesi'nde bir trenle bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
2011 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelerde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir
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Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarında bulundu. İddialara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yanıt verdi. Görüşmelerde MHP Lideri
Devlet Bahçeli de hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Ayasofya Müzesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan dünyanın bilinen en büyük boyutlu, Bizans
döneminin 6. yüzyıl öncesi erken Hristiyanlık dönemine ait vaftiz havuzu, basın mensuplarına gösterildi.
TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde ilk gün görüşmelerine başlandı.

Ünlü İtalyan ressam Leonardo Da Vinci'nin yıllardır çözülmeye çalışılan en ünlü eseri Mona Lisa'nın şifresi gözlerinde çıktı.
Kesin kimliği konusunda hala spekülasyonlar olan Mona Lisa'nın sağ göz bebeğinde L ve V harflerinin olduğu ortaya çıktı.
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Harfleri keşfeden İtalya Kültürel Miras Komitesi Başkanı Silvano Vincenti, bunun Da Vinci'nin baş harfleri olabileceğini de
belirtiyor ancak ressamın neden böyle bir imza atma gereksinimi duyduğu sorusuna tatmin edici bir yanıt verilemiyor.
ÖZEL BİR TEKNİKLE OKUNDU
Mona Lisa'nın sol gözünde ise CE ve B harflerinin gizlendiği belirlendi. Ancak 500 yıldan daha fazla süre önce yapılan tabloda
zamanla oluşan yıpranma nedeniyle harfler net okunamıyor. Normal gözle bakıldığında farkedilemeyen işaretler, özel bir
büyütme tekniği ile ortaya çıkarıldı. Tabloda gizlenen bir başka sembol de arka tarafta yer alan köprünün kemeri üzerinde yer
alıyor. Kemer üzerinde ‘72’ ya da ‘L2’ yazıyor. Ancak bu harf ya da rakamların ne anlama geldiği konusunda elle tutulur bir
bilgiye henüz ulaşılmış değil.
"SEMBOLLER RASTLANTI DEĞİL"
Uzmanlar sadece bu sembollerin rastlantı ile konmadığı, Da Vinci tarafından bilinçli olarak konduğunda hem fikir. Ürettiği pek
çok yapıtta sembol ve şifreler kullanan ve ezoterik olduğu bilinen Da Vinci’nin şifrelerinin yakında çözüleceği umut ediliyor.
MEZARI AÇILMAK İSTENİYOR
Kendisi de bir Da Vinci uzmanı olan Silvano Vinceti, sanatçının Mona Lisa’ya diğer tablolarından çok daha fazla önem verdiğini
ve hayatının son döneminde onu yanından ayırmadığını vurguluyor. Vinceti, Leonardo Da Vinci’nin mezarını açmak için izin
almaya çalışan bir grubun üyesi. Kafatası incelemesiyle Da Vinci’nin yüzünün bire bir görüntüsünü elde etmeye çalışan grup,
Mona Lisa’nın sanatçının bir oto portresi olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.
MONA LİSA'NIN GÜLÜMSEMESİNDE DE SIR VAR
Mona Lisa'yı bu kadar ünlü bir eser haline getiren gülümseme de tabloda çözülmeye çalışılan sırlar arasında. Kısa bir süre önce
Da Vinci'nin, Mona Lisa'nın bu esrarengiz, buğulu gülümsemesindeki optik efektleri nasıl yarattığı ilk kez ortaya çıkarıldı.
Fransız Müzeleri Araştırma Merkezi ve Restorasyon Laboratuvarı ile Avrupa Sinkrotron Radyasyonu Tesisi’nin ortaklaşa
yürüttüğü çalışmada bilim insanları Mona Lisa’nın “buğulu” gülümsemesinin ardında ünlü ressamın parmaklarıyla tabloya
sürdüğü aşırı derecede ince cam cilanın olduğunu belirledi. Röntgen ışınlarıyla yapılan incelemede araştırmacılar, sürülen cila ve
boya tabakalarının yüzün farklı bölgelerinde değişen seviyelerde nasıl oluşturulduğunu görebildi. Farklı renkte boyalarla ustaca
karıştırılmış, herbiri insan saçından 50 kat ince 40 kat cilanın, Mona Lisa’ya belli belirsiz gülümseyişi veren hafif buğulu ve
gölgeli etkiyi verdiği tespit edildi. Cilanın kuruması aylar aldığından esrarlı gülümseyişin oluşmasının da yıllar aldığı kaydedildi.
Tabloya sürekli bakıldığında bu gülümseyişin kaybolduğu izlenimi oluşuyor.
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Eskişehir'de yaklaşık 500 kadar üniversite öğrencisi, yağan kar yağışının ardından bir araya gelerek kartopu savaşı yaptı.
Facebook'ta oluşturdukları 'Türkiye'nin en büyük Kartopu savaşı' adlı sayfa ile bir araya gelen yaklaşık 500 kadar üniversite
öğrencisi, Yeni bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde toplanarak birbirlerine kartopu attı. Kartopu savaşı yapan üniversiteli
gençler Yunus Emre Devlet Hastanesi-Otogar seferini yapmakta olan tramvayı da önünü keserek durdurdu ve tramvayı kartopu
yağmuruna tuttu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen polisler üniversiteli gençleri dağılmaları için uyardı. Polisin
uyarılarına aldırmadan ka topu savaşını sürdüren öğrenciler yürüyerek kaldıkları Anadolu Üniversitesi Yunus Emre
Kampüsü'ndeki yurtlara gitti. 
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal kritik kurultay öncesi canlı yayında soruları cevapladı.
CHP eski lideri kritik kurultay öncesi görüşlerini NTV'de açıkladı. İşte o konuşmanın satırbaşları:
- Kılıçdaroğlu'na görevi devrettikten sonra yanlış bulduklarımı kendisine söyledim.
- Tüzük problemini Kılıçdaroğlu'na iki kez söyledim. “Yanlış yapıyorsunuz” dedim.
- Kılıçdaroğlu'na Parti Meclisini değiştirin dedim ama tereddütle karşıladı.
- Kılıçdaroğlu'nu üçüncü kez uyarıyorum. PM'yi çarşaf listeyle seçin.
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- Ben kavga içinde değilim. Kemal Bey'e karşı tuzak kurduğum falan yok. Kemal Bey'in CHP'ye üye olmasını sağlayıp genel
başkanlığını bile öngördüm.
- Blok liste olursa o zaman kurultay ve seçim tamamen dekor anlamsız.
- Yıllarca Genel Başkanlık yaptım ama bugüne kadar ben Genel Sekreterimi kendim seçmedim. İnönü de Ecevit de seçmemişti.
Ancak şimdi Genel Sekreter Genel Başkan tarafından seçilecek. Başkanlık sistemi oluyor.
- Sen neden yapmadın diyorlar. Çünkü tüzük başkaydı, şimdi başka.
- Bana yönelik komplonun iç kaynaklı iktidar olduğu kanısındayım
- CHP'nin kimliğinin ilkelerinin tahrip olmamasına dikkat etmek lazım.
- Kurultayda seçilme şansı olmayanlar Genel Başkan listesiyle seçilebilir.
Meclis Genel Kurulu'nda, AK Parti ile MHP arasında yaşanan “Öcalan” tartışmasına BDP de MHP'lilerin “İmralı canisi” ifadesine
tepki göstererek katıldı.
Balyoz davasına bakan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt Gebze'ye atandı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HADEP'in kapatılmasıyla ilgili davada Türkiye'yi haksız bularak, tazminat ödemeye
mahkum etti.
CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, emekli memur, işçi, dul ve yetimlere yılda iki defa ikramiye ödenmesine ilişkin kanun
teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'ndeki Eski Garaj Camii'nde bugün öğle namazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8
kişi yaralandı. Patlamaya, daha önce sıcak su sağlanmasında kullanılan, devre dışına çıkarılmış elektrikli termosifonun
ısıtılmasının neden olduğu belirtildi.
NASA, Güneş'te yaşanan patlamanın neden olduğu aktiviteni çok büyük olduğunu ve Güneş faaliyetleriyle ilgili eski fikirleri
sarsabileceğini belirtti.
Dün TBMM Genel Kurulu'nda başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Başbakan Erdoğan arasındaki yolsuzluk tartışması bugün de
devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Başbakan Erdoğan'ı ağır sözlerle
eleştirdi. Daha sonra kameraların karşısına geçti ve yeni açıklamalarda bulundu CHP lideri, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarının
belgelerini partinin internet sitesinden yayınlayacaklarını söyledi ve ''Başbakan oltaya gelmiştir'' dedi.
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Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ODTÜ'de toplandı. Bina dışında Başbakan
Erdoğan'ı protesto eden öğrencilerle polis arasında okul önünde arbede yaşandı. Protesto gösterisinde bulunan 21 ODTÜ'lü polis
tarafından gözaltına alınırken, polis öğrencilere biber gazı sıktı. Reuters haber ajansının tüm dünyaya geçtiği bir fotoğraf ise
polisin uyguladığı orantısız gücün simgesi oldu. Öte yandan öğrenciler polis barikatının önünde uzun eşek ve kartopu oynadıkları
eylemleriyle dikkat çekti.
Kentleşmenin yapısal sorunlarının çözümüne, sağlıklı, dengeli ve yaşanabilir kentsel gelişmenin sağlanmasına yönelik ilke,
strateji ve eylemleri ortaya koyan ve bunların uygulama esaslarını belirleyen bir eylem ve strateji programı olan KENTGES
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açıklandı. Projede 19 hedef, 42 strateji ve 100 eylem yer alıyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) için aday gösterilecek yargıçları değerlendirmek ve yeterliliklerini incelemek üzere
kurulan Danışma Paneli;ne Türkiye'nin aday gösterdiği Yargıtay eski Başkanı Sayın Sami Selçuk'un seçimi dolayısıyla Dışişleri
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye;nin Avrupa Konseyi;nin icra, parlamenter ve yargı kanatlarında kilit noktalara
geldiği" belirtildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Değer, internet yazışmalarının izlendiğini ve telefon konuşmalarının dinlendiğini ileri sürdü.
Cumhurbaşkanı Gül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiları üzerine başlayan 'Kayseri'de yolsuzluk tartışmaları' ile ilgili ilk kez
açıklama yaptı. Memleketi Kayseri'yi en iyi kendisinin bildiğini belirten Gül, ''Şimdi konuşursam taraf olurum, kendimi
tutuyorum. Taraflara yol gösteremem, akıl veremem'' dedi.
İçişleri Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.
İşte Atalay'ın açıklamasından satır başları:
-Yeni açılan havalimanı terminalinden hat temin edeceği iddiasıyla çok sayıda müşteriyi dolandırdığı iddiasıyla Kayseri
Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bir soruşturma.
-Bunun üzerine savcılık soruşturma başlatıyor ve soruşturma başlatıldığında Hacı Ali Hamurcu'nun ili terk ettiği anlaşılıyor. 7.
ayın 17'sinde Tekirdağ'da yakalanıyor ve Kayseri'ye getiriliyor.
-İfadeleri alınırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri hakkında bazı iddialarda bulunuyor.
-7. ayın 31'inde Kayseri Cumhuriyet Savcılığı İçişleri Bakanlığı'na bir yazı yazıyor. Bazı akaryakıt istasyonlarından haksız
menfaat temini gibi iddialar üzerine ilgililer hakkında inceleme başlatılarak bunun başsavcılığa gönderilmesini talep ediyor.
-Yani kişinin iddiaları ile ilgili savcılık hemen işlem başlatıyor ve bize yazıyor.
-İçişleri Bakanlığı da savcılığın isteği doğrultusunda inceleme ve araştırma yapılarak vali görüşünün bildirilmesi Kayseri
Valiliği'nden isteniyor.
-O zaman Vali vekili İbrahim Yurdakul imzalı. Tekrar bakanlığımıza bir yazı gönderiliyor.
Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Ankara'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda partililerin sevgi
gösterisiyle karşılandı. Şener Balyoz davası hakiminin görev yerinin değişmesini "Binlerce sayfalık iddianameden sonra, ilk
duruşma arifesinde bir görev değişimi, ister istemez tereddütler oluşturmuştur" şeklinde değerlendi.
16

Aralık

2010

TBMM Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara, okullardaki şiddete yönelik
sözlerinin sendikalar tarafından eleştirilmesine ilişkin haberler üzerine “Ne öğretmenlere bir tavır ne bir sendikaya tavır olmadığı
halde çıkıp çarşaf çarşaf beyanat verenler; tacizcilerin, dayakçıların, istismarcıların avukatlığını yapmayın” çağrısında bulundu.
İncekara basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.
Türkiye son 10 yılda yapılamayacak denen şeyleri yaptığını söyleyen Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk, "Türkiye
seçimden sonra da yatırım yapılabilir bir ratinge ulaşacaktır, galiba Türkiye'yi unuttular" dedi.
Adana'da Milli Piyango bileti satan 75 yaşındaki Reşit Koçer'in elindeki yılbaşı biletleri, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından
kapkaç yöntemi ile çalındı. Bileti çalınan Koçer, olayı polise anlatırken önce gözyaşlarını tutamadı sonra yüreği dayanamadı ve
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yere yığıldı. 
Türkiye'nin rekor özelleştirmeleri bilmeceye döndü. Rekabet Kurulu'nun elektrik dağıtım özelleştirmelerinde aldığı karar, hem
yatırımcıların hem de bürokratların kafasını karıştırdı.

Konya'da yavru bir köpeğin başına plastik kavanozun geçirildi. Yoldan geçen bir vatandaşın görerek başındaki kavanozu
çıkardığı köpek, rahat bir nefes aldıktan sonra boş arazideki otları yemeye başladı. 
CHP'nin, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin olduğunu ileri sürdüğü yeni belgeyi internet sitesinde yayımladı.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Anayasa'ya göre Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu belirterek,
“Parlamentoda sandalyesi bulunan bir siyasi partinin genel başkanı 'Anayasa değişmese de yasalar değişmese de biz bunlara
aykırı davranacağız' diyorsa, ortada kendileri açısından çok ciddi bir sorun var demektir” dedi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından faiz kararını açıkladı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik borçlanma faiz oranlarını yüzde 1,75'ten yüzde 1,50'ye düşürürken, borç verme
faiz oranını ise yüzde 8,75'ten yüzde 9 düzeyine yükseltti.
MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde görevli bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olay Dargeçit merkezindeki Türk Telekom binası önünde bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği açıklanmayan
uzman çavuş silah saldırıya uğradı. Açılan ateşte uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, çevreden geçen bir kişi de
yaralandı. Yaralı Dargeçit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon
başlatıldı. Saldırının terörle ilgili olup olmadığı da araştırılıyor.
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Balyoz davasında sanıklardan Albay Recep Yıldız'a yanlış tebligat gönderildiği ve sanığın hakkındaki dava düştüğü ortaya çıktı.
Sanık sayısı 196'dan 195'e düşmüş olurken sanık avukatları redd-i hakim talebinde bulundu. Dava 28 Aralık tarihine ertelendi.
HALK Cephesi üyesi 4 eylemci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyoğlu İlçe binasında eylem yaptı. CHP'nin Beyoğlu İlçe
teşkilatına gelen ve burada eylem yapan Halk Cephesi üyesi 4 eylemci bir süre pencerelerden slogan attıktan sonra binadan
ayrıldı.
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, meslek odaları, DİSK ve KESK üyeleri, bugün saat 14.00'te İTÜ Taşkışla Binası'nın önünde
bir araya geldi. Yaklaşık 100 kişilik topluluk, "Öğrenciler haklıdır. Seslerine kulak verin. Kumpas kurmayın" "Gençleri linç
etmeyin, onları dinleyin", "Gençlerimize sahip çıkıyoruz" yazılı döviz açtı.
Anayasa Mahkemesi'nin DTP'yi kapatmasıyla birlikte milletvekilliği düşürülen Aysel Tuğluk hakkında, 2005 ile 2010 yılları
arasında yaptığı 12 ayrı konuşma nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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CHP'nin ünlü araştırmacı Adil Gür'e yaptırdığı seçim anketi ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya katılanlara sorulan
"Türkiye'de bir Alevi'nin başbakan olmasını nasıl karşılarsınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 68'i Alevi Başbakan'ı olumlu
karşılayacağı cevabını verirken, anket sonucunda CHP'nin uzun bir aradan sonra ilk kez yüzde 30'u geçtiği görülüyor. Gür'ün
araştırmasında bugün seçim olsa CHP'nin yüzde 31, Ak Parti'nin ise yüzde 44 oranında oy alacağı, MHP'nin yüzde 10 ile seçim
barajını kıl payı geçtiği gözüküyor.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Ermeni tasarısını önümüzdeki 48 saat içinde meclis gündemine getirebileceği
iddia edildi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'de yeniden göndeme gelen sözde Ermeni tasarısı için ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton
ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Türk sinemasının gönüllere taht kuran isimlerinden Münir Özkul, dün sabah saat 09.30 civarında yoğun solunum yetmezliği
nedeni ile ambulansla Medical Park Bahçelievler Hastanesine getirildi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Yasası'nı onayladı.
CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı öncesi CHP İl Başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantıdan
'Blok liste' kararı çıktı.
AK Parti Milletvekilleri Hasan Kara, Zeyid Aslan ve Ömer Faruk Öz, yurt dışında yaşayan ve 40 yaşını tamamlayanların 10 bin
Avro karşılığında 21 gün dövizli askerlik yapmalarını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Çanakkaleli bir balıkçı, Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 15 ton sardalye balığı avladı.
Mersin'deki bir barda bir kişi istediği Kürtçe şarkıyı seslendirmeyen şarkıcı Sarp Öztürk kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.
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Öztürk, Neşet Ertaş'tan Onur Akın'a kadar bir çok ünlü sanatçının arkadaşıydı.
Kıbrıslı Rumlar, Türkiye-İsrail gerginliğinden yararlanıp, Ankara'yı çok zor duruma düşürecek bir adım attılar. Her ikisi de
Akdeniz'e kıyısı bulunan Rum Kesimi ve İsrail, Türkiye'nin çok itiraz ettiği “münhasır ekonomik alan” anlaşmasını imzaladılar.
Rumlar daha önce de, Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen Mısır, Suriye ve Lübnan'la benzer anlaşmalar imzalamışlardı..Böylece,
Ankara ne kadar karşı çıksa da, Akdeniz'in Kıbrıs adasının güneyindeki bölümü resmen paylaşılmış oldu.
Genelkurmay, BDP'nin 'iki dil' ile ilgili kararıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada gelişmelerin endişe ile izlendiği belirtildi.
Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan 5 maddelik açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ''Büyük Önder Atatürk'ün Türk ulusuna
armağan ettiği en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti; halk egemenliğine dayalı, kuruluş felsefesinin temelinde, "Üniter
devlet" ve "Ulus devlet" olgusunun yer aldığı, demokratik bir yapı ve sağlam hukuki temeller üzerinde yükselerek bugünlere
ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilmeyecek hükümleri arasında yer alan 3'üncü maddesi; "Türkiye devleti,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." hükmünü amirdir. Dil, kültür ve ülkü birliği, bir millet olmanın başta
gelen vazgeçilmezleridir. Dil birliğinin olmaması durumunda bunun sonuçlarının neler olacağı, tarihteki birçok acı örnekleriyle
gözler önündedir. Son günlerde "Dilimiz" üzerinde kamuoyunun gündeminde yer alan birtakım tartışmaların, cumhuriyetimizin
temel kuruluş felsefesini kökten değiştirecek bir noktaya doğru hızla götürülmeye çalışıldığı endişeyle izlenmektedir. Türk Silahlı
Kuvvetleri; Devletin, Anayasamızda yer alan, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti
ve demokrasiyi koruma görevi kapsamında; Ulus devlet, üniter devlet ve laik devletin korunmasında her zaman taraf olmuş ve
olmaya devam edecektir.''
Gel ne olursan ol yine gel" diyen Mevlana bugün Konya'da Şeb-i Aruz törenleri ile anılıyor. Şeb-i Aruz töreni, son günlerde
aralarında sert tartışmalar yaşanan Başbakan Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bir araya getirdi.
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CHP'nin PM listesi açıklandı. Listede ilk göze çarpan, Dışişleri Bakanlığı'ndan üç emekli büyükelçinin yer alması oldu. Bu arada
80 kişilik blok listede yer alan isimlerden 21'i kadın. Listede 24 milletvekilinin de adı var. Yapılan oylamada en yüksek oy 1110
oldu. En düşük oyu ise 762 oyla Gürsel Tekin aldı.
Kuzey Amerika'da 21 Aralık gündönümü bu yıl Ay tutulması ile aynı zamana denk düşecek. Gündönümünün bir ay tutulması ile
aynı güne denk gelmesinin 456 yıldır ilk kez olacağı belirtildi.
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılında burs ve yemek
yardımıyla birlikte üniversite öğrencisine 400 lira ödeyeceklerini, lisansüstü eğitimde 400 lira olan ücretin 500 liraya, 500 lira
olan doktora ücretinin ise yaklaşık 750 liraya çıkarılacağını söyledi.
TUNCELİ'de çogunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 2 bin kişi düzenlenen gösteriyle birahanelerde kadın garson
çalıştırılmasını ahlaki çöküntü ve fuhuşa neden olduğu gerekçesiyle proteso etti. Birahaneler önünde yapılan gösteride,
protestocular işyerlerini camlarını kırması üzerine arbede yaşandı.
Başbakan Erdoğan'ın miting alanından ayrılmasından sonra Muş Milletvekili Medeni Yılmaz ile 'Yuh' çeken vatandaşlar arasında
kavga çıktı. Milletvekili yakınları şemsiyelerle 'yuh' çekenlere şemsiyelerle vurdular.
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CHP Parti Meclisi'nde, parti tarihinin en kalabalık kadın topluluklarından biri görev yapacak. Liste içinde terör uzmanı, patron ve
işçi temsilcisi de var. İşte listenin parlayan yıldızları.
Kurultay başkanlık divanına, CHP tüzüğünde yer alan “Parti Meclisi'nin dörtte biri kadınlardan oluşur” maddesine aykırı liste
hazırlandığı gerekçesiyle itirazda bulunuldu.
Gazze'ye uluslararası insani yardım götürmek için Akdeniz'e açılan Özgürlük Filosu içinde olan ve İsrail askerlerinin saldırısına
uğrayan Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşının anısına, İspanya'nın başkenti Madrid'de anıt dikildi.
BURSA'da konuşan Devlet Bakanı Faruk Çelik, ‘Demokratik açılım' süreci ve sonrasında BDP'nin izlediği tutumunu eleştirerek,
“En büyük hizmetler o bölgeye gidiyor. Daha ne isteniyor? ‘Ben Kürdüm' diyorsun. Kürtsen, Kürt ol. Ancak, ideolojik olarak
yürüyeceksen, niyetlerini açıkla. Sen asıl içindeki hastalığı söyle” dedi.
İçişleri Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında adli mercilerden intikal eden ve
Bakanlığın yürüttüğü işlemlerin safahatını içeren bilgi ve belgelerin, Bakanlığın internet sitesine yüklendiğini bildirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP'nin ''Bölgede 'iki dil'li hayata geçiyoruz'' açıklamasına sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan
sert yanıt verdi.
İçişleri Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında adli mercilerden intikal eden ve
Bakanlığın yürüttüğü işlemlerin safahatını içeren bilgi ve belgelerin, Bakanlığın internet sitesine yüklendiğini bildirdi.
19

Aralık

2010

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Partisinin 15. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından en az
oyu almasına ilişkin, “Bir yıl önce 'Türkiye'nin en başarılı il başkanı' diyeceksiniz, sonra da çizeceksiniz. Bu çelişkiyi anlamakta
güçlük çekiyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri ile ilgili olaylar hakkındaki düşüncelerini Twitter'da paylaştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun
twit'leri.
- Çağdaş devletlerde, ileri demokrasilerde “adalet” Cumhurbaşkanı kefil olduğu zaman veya Başbakan “çaktın” filan diye
bağırdığı zaman “tecelli etmez”.
- Yaşlı rolü yapan iyi bir tiyatrocu sanatçısının ses tonuyla soruların üstünü kapatıp, kendi bildiğini anlatan bir İçişleri Bakanıyla
da kamuoyu vicdanı tatmin olmaz.
- Ciddi bir olay olduğunda izlenen idari ve yargısal süreçlerin ne kadar şeffaf, ne kadar ciddi, ve de ne kadar tarafsız olduğu, o
devletin hangi ülkeler kategorisinde yer aldığının göstergesidir.
- Hala merakla bekliyorum! Kayseri konusu nasıl bir yöntemle ele alınıp devlet işleyişiyle ilgili şüpheye mahal bırakmayacak
şekilde kamuoyuna açıklanacak diye…
- İnşallah yakında devletin valisinin “rüşvet yönünden incelenmesini isteyerek imzaladığı resmi evraka” kağıt parçası demeyen
bir iktidara sahip olacağız.
DİYARBAKIR'da BDP'nin düzenlediği yürüyüşte güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki arbede çıktı. BDP binasından polislere
atılan molotof kokteyli içeri düşünce binada yangın çıktı. Yangını söndüren partililer binayı ablukaya alan polisleri içeri
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sokmayınca, BDP Genel Başkanı Sellahattin Demirtaş ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir olay yerine
gelerek gerginliği yatıştırdı.
"Hayata dönüş operasyonu"nun yıldönümünde yurdun çeşitli yerlerinde eylemler düzenlendi, basın açıklamaları yapıldı.
İstanbul'da Halk Cephesi üyesi 3 kişi, 2000 yılında yapılan “Hayata Dönüş Operasyonu”nu protesto etmek için Galata Kulesi'ne
pankart astı. Aynı kişiler dün de CHP Beyoğlu ilçe binasında benzer protesto gösterisinde bulunmuştu. Polis, 1 saat sonra 1'i
kadın olan 3 gösterciyi gözaltına aldı. Göstericiler polis araçlara bindirilerek polis merkezine götürüldü. Göstericiler bu sırada
'Adalet istiyoruz' diye slogan attı.
Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin dün yapılan kurultayında 'kadın kotası' ile ilgili itirazı reddetti. Böylece Gürsel Tekin Parti
Meclisi'ne girecek.
Yoğun kar yağışı Avrupa kıtasını felç etti. Avrupa'nın birçok kentinde Noel tatili için yola çıkanlar havalimanlarında mahsur kaldı.
Almanya'nın Frankfurt havalimanında bugün 1300 uçak seferinin 470'i iptal edildi. Amsterdam'ın Schiphol havalimanında 3 bin
kişi geceyi havaalanında geçirdi. Londra'dan Budapeşte'ye kadar tüm Avrupa kar kaosuyla mücadele ediyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın 40 yıl önce çektiği fotoğrafın üzerindeki küçük bir detay Ay'la ilgili yeni bir iddiayı
ortaya çıkardı. Ay'a Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Colins'den önce belirlenmeyen bir cismin indiği, ABD'li bilim
insanlarının bunu fark ettiği ancak Ay'a gitme misyonunu tehlikeye atmamak için 40 yıl boyunca bu fotoğrafın sır gibi saklandığı
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belirtildi. NASA'nın AS11-40-5854HR katalog numarasıyla sakladığı fotoğrafta Ay'ın üzerinde konuşlanan belirsiz cismin gölgesi
de fark ediliyor. Bilim adamları gölgesi olan bu cismin Ay'a ait olmadığını belirtiyor. Bilim çevreleri, şimdi şu soruyu tartışıyor.
Ay'a Neil Armstrong'dan önce başkaları mı indi?
KAHRAMANMARAŞ'ta 1978'de meydana gelen, 111 kişinin öldüğü olayların yıldönümü nedeniyle Alevi Bektaşi Federasyonu
tarafından düzenlenen anma töreni sırasında ‘Bozkurt' işareti yapan grubun tören alanına doğru yürümesi gerginliğe neden
oldu. Polis alarma geçerken, kısa süren arbedenin ardından tören aceleyle tamamlandı ve anma toplantısı yapanlar alandan
ayrıldı. Bu arada K.Maraş olaylarının bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller de yaşananları Valilik karşısındaki irtibat bürosundan
izledi.
BANKAMATİK dolandırıcıları bu kez İstanbul'un en kalabalık caddesini seçti. İstiklal Caddesi'ndeki bir bankaya ait para çekme
makinesinin (ATM), kart yerleştirme kısmında ‘kart kopyalama' düzeneği bulundu. Her gün yüz binlerce kişinin uğradığı cadde
de yüzlerce kişi, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
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RAHATSIZLIĞI nedeniyle Atina'nın Evangelismos Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları kliniğinde yoğun bakıma alınan
Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis tedavisi için İstanbul'a getirildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, sekiz siyasi partinin CHP çatısı altına gireceğini söyledi. CHP'ye katılmak isteyen
partilerin isimlerini açıklamayan Tekin, "Bu seçim ittifakı değil, CHP çatısı altında birleşmektir" dedi.
AVCILAR'da, alacaklısının evine giden Telat Kılıç (41), ev sahibi ve eşini rehin aldı. Bir süre sonra alacaklısının eşini bırakan
Kılıç, polis operasyon için hazırlık yaparken, tabancayla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Kılıç hastaneye kaldırıldı.
Hafta sonu düzenlenen ‘Demokratik Özerklik' çalıştayında tartışmaya açılan, DTK'nın taslağında da yer alan ayrı bayrak ile özerk
Kürdistan talebini TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin sert şekilde eleştirdi. Şahin'in sözlerine BDP'li Demirtaş'tan anında cevap
geldi. Tartışma devam ederken Şahin ve Demirtaş, yarın TBMM'de buluşmaya karar verdi.
Soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, kuzey Avrupa ülkelerinde başta havayolu trafiği olmak üzere ulaşımı felç etmeye
devam ediyor. Noel tatili için yollara düşen binlerce yolcu havaalanlarında mahsur kalırken, THY ve British Airways
Havayolları'nın İstanbul-Londra seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi. THY, Avrupa'ya uçacak yolcuları, havaalanına gelmeden
önce uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş olaylarının yıl dönümünde
yaşanan gerginlikte, “camiayla özdeşleşen bazı sembol ve simgeleri kullanan şahısların, Ülkü Ocaklarının kurumsal yapısıyla
hiçbir ilgisi bulunmadığı” belirtildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, İstanbul'dan gelen bir uçağın 4 yolcusunun bavul ve çantalarından 14.5 milyon dolar ile 4
milyon euro nakit para çıktı.
İstanbul'da terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda, ele geçirilen iki adet el bombasından birinin Ümraniye'de
2007 yılında ele geçirilen ve Ergenekon soruşturmasını başlatan el bombaları ile aynı tür ve seriden olduğu iddia edildi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülmemesi için Obama'ya bir mektup
gönderdi.
Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, “ÖSYM, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi olarak
değiştirilmektedir. Yeni bir yapı oluşturuluyor. Vatandaşlara güven verecek, tamamıyla objektif, bilimsel, teknolojideki en son
imkanları da devreye sokmak suretiyle bu konuyla ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Bu kanun tasarısı bugün imzaya açılmıştır”
dedi.
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ABD ile tarihi bir kriz kapıda. Temsilciler Meclisi bugün Ermeni "soykırımı" iddialarını tanıyan bir yasayı gündeme alabilir. Kritik
oturum TSİ 17:00'de başladı. Süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, 2009 Nobel Barış Ödülü sahibi
ABD Başkanı Barack Obama'ya atıfta bulunarak, "Nobel'i alanların barışın, sevginin arkasında duracağına inanıyoruz" dedi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa değişikliğiyle yenilenen yapısında oluşturulan dairelerin başkan ve üyelerini
belirledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği bir operasyonda, suikast hazırlığı içinde olduğu bildirilen yasa dışı sol örgüte mensup
iki kişi silahlarıyla yakalandı.
Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı, Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Sollys
Osasco'yu 3 -0 yenerek Türk voleybol tarihinde bir ilki gerçekleştirip dünya şampiyonu oldu.
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Nimet Çubukçu'ya yönelik, “(Bu andı ben bile yazarım)
dediniz. Bu size bol gelir. Siz gidin derslik yapın, büyük işlere 'devrim yapacağım' diye karışmayın” sözlerini sarfetti.
Guardian'ın ekonomi sayfalarında bütçesinden fazla harcama yapan şehirlere geniş yer ayrılırken, İstanbul'da bu
kentler arasında gösterildi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Başsavcılığımızın siyasi parti kapatma davalarını açma konusunda yönlendirildiğine ilişkin
yazı, haber, yorum ve düşünce açıklamalarını kınıyor, hukuk devletinin de güvencesi olan Başsavcılığımıza yapılan saldırıları
kabul edilemez nitelikte görüyoruz” denildi.
Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan Apoel-Pınar Karşıyaka maçının
ardından olayların çıktığı bildirildi.
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Hırvatistan AB katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile eşzamanlı başlamıştı. Hırvatistan şimdiye kadar 35
fasıldan 28'inde üyeliğe hazır hale geldi. Türkiye'nin AB ile katılım müzakerelerine baktığımızda ise içler acısı bir tablo ortaya
çıkıyor. Türkiye şimdiye kadar 35 fasıldan sadece 1'ini kapatabildi.
ABD Temsilciler Meclisi'nin kritik bir oturum gerçekleştirdiği dakikalarda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack
Obama'ya "Ermeni soykırımı" tasarısı ile ilgili bir mesaj gönderdi.
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Kıbrıs Rum Kesimi lideri Demetris Hristofyas, Pınar Karşıyakalı basketbolculara saldıran Apoel takımı taraftarlarını sert bir dille
kınadı.
ARTVİN'in Hopa İlçesi'nde balıkçı ağlarına mayın takıldı. Mayın, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gelecek uzman bir ekip
tarafından imha edilecek.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 4'ü aynı aileden 5 kişi, aydınlatma amacıyla kullanılan tüpten sızan gazdan zehirlenerek
hayatını kaybetti.
ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda Ermeni tasarısı görüşülmedi. Tatile giren Meclisin görev süresi sona erdiği için tasarı
geçersiz oldu ve düştü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, İzmir'de dört tekerine fren takılmış arabaya benzeterek, “İzmir'e bir şeye engel
olma zihniyeti, çözümün bir parçası olmakdan daha öne geçiyor” dedi.Çelik İzmir'i Kayseri ve Konya ile kıyasladı. Ege Sanayici
ve İşadamları Derneği'nin (ESİAD) konuğu olarak geldiği İzmir'de ilginç açıklamalarda bulunan Çelik, İzmir'den armoni değil
kakafoni çıktığını ileri sürdü. İzmir'e, Kayseri ve Konya'yı örnek veren Çelik, şunları söyledi: “Türkiye'de Kayseri örneği var.
Kayseri'den Cumhurbaşkanı var, milletvekilleri, sanayi ve ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, barosu, borsası, stkları
mahalli yönetimi, mülki idaresi merkezi idaresi öyle saat gibi bir işliyor ki Kayseri mesafe alıyor. Konya'da öyle. Konya'da
gecekondu bulamazsınız. İzmir'de de bazı evler gecekondu değil. Kenti gecekondu sarmış ve ortak paydalarda buluşarak
kentlilik bilinciyle İzmirlilik ortak paydasıyla o eksende buluşarak İzmir'de ciddi bir hamle yapılamadı.” Hüseyin Çelik, İzmir'in
Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olduğunu hatırlatarak, “Modernizmi temsil eden kent, Türkiye'nin fihristi, tarım, turizm kenti.
Ama ben İzmir'i şuna benzetiyorum. Pırıl pırıl nur topu gibi bir çocuk ama burnu akmış kir pas içinde. Yüzünü, gözünü
temizlediğiniz zaman güzelliği ortaya çıkar. İzmir dört tekerine fren takılmış araba gibi. Bir şeye engel olma zihniyeti çözümün
bir parçası olmaktan daha öne geçiyor” dedi. Hüseyin Çelik, Türkiye'de demokratik cumhuriyet değil, bürokratik cumhuriyet
olduğunu ileri sürerek, “Bize okullarda hep cumhuriyeti ‘demokrasi' diye anlattılar. ‘Cumhuriyet eşittir demokrasi' diye anlattılar.
Cumhuriyet eşittir demokrasi falan değil” diye konuştu. Cumhuriyet olmayan ve demokrasinin en rafine biçimiyle yönetilen
ülkeler bulunduğu görüşünü savunan Çelik, “Cumhuriyet olup da diktatörlükle yönetilen ülkeler de var. Küba, Çin, İran, İsrail de
cumhuriyettir. Bizim kağıt üzerinde adımız ‘demokratik cumhuriyet' olmasına rağmen uygulamalar ‘bürokratik cumhuriyettir'.
Seçilmişlerin değil atanmışların iradesi ön plandadır. Vesayetçi sistem vardır” dedi. Cumhuriyet döneminde gayrimüslümlerin,
Alevilerin, Kürtlerin, dindarların ve köylülerin ötekileştirildiğini iddia eden Hüseyin Çelik, “1946 yılına kadar köylüler Ulus'a
girmeleri yasaktır. Köylülerin üstü başı kirli ve şalvarlı olduklarından fötr şapkalılar tarafından Ulus'a, Kızılay'a sokulmadı.
1946'da çok partili siyasi hayata geçtik. Köylülerin oyu kıymete binince köylüler öteki olmaktan çıktı. Ama diğerleri devam
ediyor” diye konuştu. Hüseyin Çelik, ötekileştiren kesimlerin yok sayıldıkça varlıklarını ispat için daha çok çaba göstereceklerini
ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan kendi iradesiyle Kürt olmuyor. Kendi ırkından dolayı övülmesi ve yerilmesi doğru
değil. Yıllarca ‘biz böyle insanlar yoktur' demişiz. Adamın yüzüne karşı sen yoksun dendiğinde adam varlığını ispat için daha çok
gayret gösterir. Görmemezlikten gelme politikasının bizi getirdiği yeri anlatmaya gerek yok. Devlet, orkestra şefidir. Bir
orkestrada enstrümanların sesleri farklı çıkar. Şef kabiliyetliyse oradan armoni, şef becerikli değilse oradan kakafoni çıkar.” Ak
Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'de yaşam tarzına müdahale tehdidinin olmadığını öne sürerken, “Kimse kimsenin yaşam tarzına
müdahale etmemelidir. Biz birbirimize mecbur değil mahkumuz. Birlikte yaşarken farklılıklarımızı koruyarak huzur ve barış
içinde birarada yaşamayı öğreneceğiz. İzmir'de kimse Ak Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı gibi hayatını tanzim etmek
zorunda değil. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ‘Ben cumhurbaşkanıyım, içki içmiyorum kimse de içmeyecek' demesi laikliğe
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aykırıdır. Başbakan ‘faize dayanan bankacılık sistemi yasaklansın' derse bu laikliğe aykırı olur. Bireysel hayatında faiz alıp
vermiyorum demek laikliğe aykırı değil. ‘Ak Parti iktidara geldi acaba bir şey mi olacak?' Sekiz yıl bir şey olmadı. ‘Sen niye öyle
giyiniyorsun, ne yiyip içiyorsun' diyen olmadı. Tahrikler Ak Parti yokken de vardı.”
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Barack Obama'ya, Ermeni tasarısı girişimlerine ilişkin mektup
gönderdiği bildirildi.
Sırrı Sakık, son günlerde gündemde olan çalıştay ve özerklik ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Twitter'daki o açıklamalar:
-Dün Irak Cumhurbaşkanı Sayın Talabani ile beraberdik, sorunları birlikte konuştuk.
-Kendisi Özal dan bugüne kadar çözüm için çaba sarfeden bir aktör, bu çabanın ülkenin içişlerine bir müdahale değil, kardeş
ülkede kardeşçe katkı sunma çabası olarak değerlendirilmeli. Ülkemizin ilk kez barışa daha da yakın olduğunu kendisi de beyan
etti.
-Bu kadar ağır sorunların tabi ki bir kaç ay içinde çözülemeyeceğini, zamanın yardımına ihtiyaç olduğunu biliyoruz.
- Demokratik özerklik projesi bir ayrışma projesi değil, herkesin kendi kimliğiyle birlikte yaşadığı bir bütünleşme projesidir.
- Türk'ün Türk gibi Kürt'ün Kürt gibi Laz'ın Laz gibi Ermeni'nin Ermeni gibi yaşadığı insani bir projedir.
-Bu proje Cumhuriyet'in kuruluş ruhuna aykırı değildir.1920'lerde Mustafa Kemalde bunu seslendirmiştir.
- Bu modeli tartışırken Savcı ve Yargıçları göreve çağırarak değil, birbirimizi dinleyerek hareket etmeliyiz.
-Birlikte yaşamanın yolu, birlikte var olabilmekten geçiyor.
- Bu bir çalıştaydır. Konuşulur tartışılır, biz bu iklimi yaratmaktan yanayız.
- AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Çelik'in u talebe suikast mantığıyla yaklaşması talihsiz bir açıklamadır.
- Kendisi de iyi bilir ki suikastlar ve cinayetler karanlıkta ve kar maskeleriyle işlenmiştir bu coğrafyada bize karşı. Suikast
kültürü kalleş bir kültürdür..bunlar karanlıkta arkandan gelip enseye silah dayayanlardır.
-Ha bu arada unutmadan karşı çıktığınız özerklik dünyada 76 ülkede uygulanmakta ve hiçbiri de suikast olarak
algılanmamaktadır. Biz söylediklerimizi açık ve şeffaf bir şekilde ifade eden bir kültüre sahibiz. Suikast kültürünü bilmeyiz.
Terörle mücadelede gelinen son durumla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve saat 14.40'ta başlayan
değerlendirme toplantısı sona erdi.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SKANDAL... ŞEKER KOMASINA GİREN HASTAYA GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPMADIKLARI
GEREKÇESİYLE, ÖZEL SAĞLIK KLİNİĞİNDE GÖREVLİ PERSONEL AÇIĞA ALINDI. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde
şeker komasına giren 28 yaşındaki Yasin Güraslan'a ilk müdahaleyi yapan özel klinik ekipleri, "Bize sara nöbeti diye teslim
edildi. Verdiği cevaplar düzgün değil. Bakırköy psikiyatriye gidecek bir hasta" diyerek olay yerinden ayrıldı. Yarı baygın halde
yaklaşık yarım saat yerde hastaneden gelecek ambulansı bekleyen Güraslanla ambulans gelene kadar havalimanı polis
memurları ilgilendi. Sağlık ekipleri gittikten sonra havalimanı polisleri yerde acı içinde kıvranan hastayla sürekli konuşarak
hastanın uyanık kalmasını sağladı. Polisler sık sık da hastanın nabzını kontrol etti. Hastanın çantasını kontrol eden polis
memurları, çantada insülin iğneleri buldu. Sağlık ekipleri tarafından şeker komasına girdiği belirtilen Güraslan, daha sonra
hastaneye kaldırdı.
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı bir dönem adı Paris olan ve daha sonra Üzümlük adını alan köy, keşfedilmeyi bekliyor.
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D-100 Karayolu'nun Kocaeli'nin Derince İlçesi geçişinde belediyenin bir üst geçidin üç noktasına cami kubbesi şeklinde yaptırılan
ilginç yapı kentte tartışma konusu oldu.
İstanbul'da Kadıköy Adliyesi'nde görülen cinayet davası öncesi içeriye silahıyla giren bir kişi, duruşmada hasmı olduğu belirtilen
tutuklu sanığı vurdu. Olay sırasında adliyede büyük panik yaşandı.
Bunun ardından silahlı saldırının sır'rı ortaya çıktı. Silahın, X-Ray cihazının alarm vermemsinin nedeninin anahtarlık şeklinde
yapılmış 'casus silah' olduğu belirlendi.
Doğan Yayın Holding A.Ş., bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş.'nin talebinin uygun bulunarak, 903 milyon liralık vergi/ceza
ihbarnamesinin yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğunu bildirdi.
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İngiliz 'Faultine Living Expedition' araştırma ekibinin çalışması, İstanbul'da 20 yıl içinde yaşanabilecek depremin yarattığı tehdidi
ortaya koydu. Günün sonunda, 35 bin insan hayatını kaybediyor, 200 bin kişi yaralanıyor, 80 bin ev harabeye dönüyor. Geride
kalan Sultanahmet Camii gibi yapılar ise herkesin geleceğinden haberdar olduğu ancak hiçbir hazırlık yapmadığı 2017
depreminin işaretlerini on yıllarca taşıyacak izlerle ayakta kalıyor.
TUNCELİ Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'ye hakaret ettiği ididasıyla yargılanmasına karar verdi.
Çöp hizmeti ihalesine ilişkin bir şikayet üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde Silivri Belediyesi'ne baskın düzenlendi.
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CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlunun liseden arkadaşı olduğunu söylediği Ömer
Elmas'ın, Vakıfbank'a Genel Müdür Yardımcısı atanmasına BDDK'da karşı çıkanlar bulunduğunu belirterek, “Bu gelişmelerden
sonra BDDK üyeleri hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak iddiası ya da
benzeri bir suçlamayla soruşturma başlatıldı” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özerklik tartışmalarını “Çift aktörlü bir senaryodur” şeklinde değerlendirdi.
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, “istinaf mahkemeleri” olarak bilinen “bölge adliye mahkemeleri”nin bir an önce yürürlüğe
girmesi gerektiğini belirterek, “Yoksa sorunlarımız kar topu gibi günden güne çoğalıyor. Bu iş yükünün altından kalkamayız”
dedi.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral
Abdullah Gavremoğlu'nun, “Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali” için açtığı davayı bugün esastan görüştü. Nihai
kararını generallerin lehine veren AYİM, generallerin bir üst rütbeye terfi ettirilmesi gerektiği yönündeki kararı oybirliğiyle aldı.
AK Partili Bozdağ kararı 'anayasa ihlali' olarak değerlendirdi.
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yarın bir belge açıklayacağını bildirdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, direksiyonuna geçtiği Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'yi cuma namazına götürdü.
Rize'nin Güneysu İlçesi Başköy'de yapımı planlanan Tepe HES projesi için bölged ebilirkişi incelemesi yapıldı. İnceleme sırasında
bölgede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.
ANKARA'nın Elmadağ İlçesi'nde, sabah saatlerinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 ayrı zincirleme kazada 21
kişi yaralandı, yaklaşık 50 araç hasar gördü. Kaza sonrası kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik akışı 4 saat boyunca
aksamalı olarak polis kontrolünde verilmeye çalışıldı. Kazanın sabah saatlerinde olması, birçok insanın okuluna ve işine
zamanında gitmesine engel oldu.
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BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin resmi ve ortak dilinin Türkçe olduğunu belirterek, anadilin eğitim diline
çevrilmesi için yürüttükleri mücadelenin meşru olduğunu savundu.
Toprağın humus kısmında bulunan ve bitkilerin gelişimini sağlayan humik maddenin, insan sağlığından, endüstriye ve tarımdan,
hayvancılığa kadar pek çok alanda kullanıldığı belirtildi. Sakarya merkezli olarak kurulan Türkiye'nin ilk Humik Madde Derneği,
toprakta bulunan humik madde hakkında kamuoyunda bilinç oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, “Kayseri'deki yolsuzluk” iddialarına ilişkin yeni belgeler açıklayarak, “Sayın Özhaseki,
(ifadeleri veren çocuğun ifadelerinden, biri dahi gerçeğe yakın görünüyorsa yarın istifa etmeye hazırım) demişti. İşte belgeler
ortada namuslu bir insan verdiği sözü tutar” dedi. Kulkuloğlu, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında,
Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun Bütçe Görüşmelerinde açıklamalarda bulunduğunu ve bu olayların
hükümetçe soruşturulmasını istediğini hatırlattı.Söz konusu yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturmanın sağlıklı yapılmadığını,
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rüşvet ve yolsuzluk olayının “Belediye, Adliye ve Valilik” üçgeninde kapatıldığını ileri süren Kulkuloğlu, Hacı Ali Hamurcu'nun 17
Temmuz 2007 tarihli Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği 26
sayfalık ifadesinde, kendisinin de içinde bulunduğu 17 kişilik bir rüşvet çetesinden bahsettiğini anımsattı. Kulkuloğlu, şöyle
konuştu: “İddiaların sayın Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyu gündemine taşınması üzerine yaptıkları açıklamalarla; Sayın
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Adalet Bakanı, Sayın Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı, AKP Grup Başkan Vekilleri ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı ve en önemlisi Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, söz konusu iddiaları reddetme yoluna gitmişler, Sayın Cumhurbaşkanı ortaya kefaletini koymuş ve
eldeki delil ve belgelere rağmen sorduğumuz tüm soruları cevapsız bırakmışlardır. İktidarı ellerinde tutan bu şahıslar; yetki ve
görevleri olduğu halde olayın aydınlatılmasına dönük şu ana kadar herhangi bir soruşturma başlatmamışlardır.” İddiaların
ardından Özhaseki'nin bir çok televizyon programına katıldığını ve iddiaları reddettiğini belirten Kulkuloğlu, Özhaseki'nin,
katıldığı bir televizyon programında ise “Sonra bir gün biri çıkıp, bir dosya sallıyor. Ya bunu ispatlayacaksınız ya bunun altında
kalır cezasını çekersiniz. Şimdi yine ben iddiayla söylüyorum. Oradaki iddialar belli ya! O ifadeleri veren çocuğun ifadelerinden,
biri dahi gerçeğe yakın görünüyorsa yarın istifa etmeye hazırım” dediğini savundu. Özhaseki'nin bu açıklamaları nedeniyle
“gerçeğin kanıtını” kamuoyuna sunduklarını belirten Kulkuloğlu, Hacı Ali Hamurcu'ya ait 26 sayfalık ifadenin 4. sayfasının, 4.
satırından itibaren anlatılan bir petrol istasyonunun ruhsat işlemlerine ilişkin açıklamalarını okudu. Kulkuloğlu, okuduğu
Hamurcu'nun ifadesinde, Hamurcu'nun şimdiki adı Belsin Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ olan ait Çavdarlar Petrol'de yaptığı
uygunluk kontrolünden alıntılar yaptı.Hamurcu'nun ifadelerinde istasyonun ruhsat işlemlerinin uygun olmadığının açıkça
belirtildiğini ileri süren Kulkuloğlu, Hamurcu'nun ifadesinde amirlerinin istasyon sahibiyle 250 milyar lira ve çeşitli hediyeler
karşılığında istasyona “Geçiş yolu izin belgesi”nin tanzim edilmesi konusunda anlaştığını söylediğini belirtti. Kulkuloğlu,
Hamurcu'nun ifadesinde “Bu belge tanzim edildikten sonra dolar halinde toplam 250 milyar lira karşılığı para geldi ve sonra
dağıtıldı. Başkanın payı dünürü sarrafa gönderildi” denildiğini savundu. Kulkuloğlu, Hamurcu'nun söz konusu iddialarının Bilirkişi
Raporları ve Mahkeme kararıyla da kanıtlandığını belirterek, bu kararları da paylaştı. Kulkuloğlu, söz konusu petrol
istasyonunun bir fotoğrafını da göstererek, istasyon yanında kurallara uygun olmamasına rağmen bir hipermarket bulunduğunu
da söyledi.Kulkuloğlu, şunları kaydetti: “Hacı Ali Hamurcu'nun 26 sayfalık ifadesindeki Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı
Mehmet Özhaseki ve diğer belediye görevlileri hakkındaki iddialarından Çavdarlar Petrol'e ait olanların doğruluğunun, Vali
Yardımcısı Muhakkik Ali Yener Erçin'in belediyece belirlenmiş bilirkişi raporuna dayanarak hazırladığı raporun yanlışlığının kanıt
ve belgeleri ortadadır. Katıldığı televizyon programında Özhaseki'nin iddiayla söylediği sözlerin cevabıdır. Orada ifade ettiği gibi
kendisini yarın sabah CHP olarak, sözünün arkasında durabilecek onurlu ve yiğit bir insan olarak istifaya davet ediyoruz. İşte
belgeler ortada namuslu bir insan verdiği sözü tutar.”Kulkuloğlu, söz konusu iddialarına ilişkin belgelerin CHP'nin internet
sitesine konulduğunu da ifade ederek, konuyla ilgili yeni belgeleri açıklamaya devam edeceklerini söyledi.
Atatürk Üniversitesi (AÜ) yerleşkesinde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 3 üniversite öğrencisi yaralandı.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, “İsrail ile barışma niyetimiz var. Bütün ülkelerle barıştan yanayız” dedi.
MENEMEN'de 80 yıl önce gericiler tarafından şehit edilen Asteğmen Hasan Fehmi Kubilay, İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşle anıldı.
Muş'ta bir firma tarafından genleştirilmiş perlitinden elde edilen “izoşilte' kullanılarak ısı yalıtımı yapılan 28 dairelik bir binanın
sadece 4 torba kömür yakılarak ısıtıldığı iddia edildi. Perlit, doğal olarak oluşan silis esaslı volkanik kayaçlara verilen bir isimdir.
Perlit tanımı, mağmanın asit fazında oluşan lavların soğuyup gözle ve mikroskopla görülebilecek bir yapıda kırılmasının
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meydana getirdiği kütle bünyesinde su damlacıkları bulunan volkanik bir cam türünü ifade eder. Perlit belirli bir tane iriliğinde
özel formlarda 900-1100°C arasında ısıtıldığında hacmini yaklaşık 20 kat genleştirmekte ve mısır gibi patlayarak yoğunluğu çok
hafif bir hale gelmektedir. Gözeniklilik, perlit taneciklerindeki boşluk hacmini toplam tanecik hacmine oranının ortalaması olarak
tanımlanır. Gözeneklilik perlite emicilik ve yüzeyde soğuma özellikleri kazandırmakta ve bu nedenle bu özelliğn gerekli olduğu
uygulama alanlarında önem taşımaktadır.
Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, 24 Nisan 2004'de Kıbrıs'ta eş zamanlı referanduma sunulan ve
Kıbrıslı Türklerin yüzde 65 “evet”, Rumların da yüzde 76 “hayır” dediği, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm öngören Annan
Planı'nı, kendisinin ve dönemin Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos'un okumadığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de 15. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşan Parti Meclisi'ne (PM) göre yeni MYK'yı
belirledi. CHP'nin yeni Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil oldu.
26

Aralık

2010

TBMM Genel Kurulu'nda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinin son gününde kapanış konuşması
yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ' İki dil' tartışmasına son noktayı koydu: Benim ülkemin dili tektir. Resmi dili
Türkçe'dir.
TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi.
ÇEŞİTLİ sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi partiler tarafından Kadıköy İskele Meydanı'nda “3. Köprüye Hayır” mitingi
düzenlendi.
Yapı Kredi Konut Finansmanı Direktörü İsmet Erdem, faizlerdeki düşüşlerin taksit tutarlarına ciddi oranlarda yansıdığını ve
bunun kredi kullanmak için geliri yeterli olan tüketicilerin sayısını arttırdığını belirterek, 120 ayda 100 bin lira konut kredisi
kullanan bir kişinin 2008 Aralık ayında 1.999 lira taksit öderken, şu anda 1.286 lira ödediğini, burada 713 liralık bir farkın söz
konusu olduğunu ve taksitlerin yüzde 36 azaldığını kaydetti.
ŞIRNAK'ın Küpeli Dağı bölgesinde 7 Haziran 2009 tarihinde PKK'lı teröristlerin kurduğu pusuda başından aldığı kurşunla ağır
yaralanan Tosyalı Komando Uzman Çavuş Fırat Zorba'nın ailesine yardım eli uzanıyor. Kastamonu Valiliği'nin onayıyla
düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterildi. Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle gazi Zorba'nın ailesine
ev yapımı için harekete geçildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan
açıklamalarına cevap verdi. Palmor, İsrail'in Türkiye'ye yapmış olduğu insani yardımın kayıtlarının fazla söze gerek
bırakmadığını bildirdi.
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Futboldaki şiddet alt liglere de ulaştı. Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçta çıkan olaylarda sarı kırmızılı
taraftarlar, Fenerbahçeli 13 futbolcuyu yaralarken birinin de burnunu kırdılar. Sarı-lacivertli yöneticiler ve futbolcular olaylar
sonrasında karakola giderek şikayetçi oldular. Sahaya inerek oyunculara saldıran kişiler ise tespit edildiler. Bu saldırganlar
yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümüyle ilgili, “Bu günü bayram
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olarak kutlamamız gerekirken, yasaklarla giden bir sürecin işlediğine tanık olduk ve bunu üzüntüyle yaşadık” dedi. CHP'nin 15.
Olağanüstü Kurultay'ın ardından oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilk toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,
başkanlığında yaptı.Parti Sözcülüğü görevine getirilen Genel Sekreter Tamaylıgil, toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tamaylıgil, basın toplantısının yapıldığı salona girişinde gazetecilerle tek tek tokalaştı.
Sözlerine Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 91. yılını kutlayarak başlayan Tamaylıgil, “Bu günü bayram olarak kutlamamız
gerekirken, yasaklarla giden bir sürecin işlediğine tanık olduk ve bunu üzüntüyle yaşadık ama buradan bir söz vermek
istiyorum; 2011 yılında, CHP'nin, halkın iktidarında bugün, bayram coşkusu içinde tüm Ankaralılarla birlikte kutlanacaktır” dedi.
MYK toplantısında yeni görevlendirilen genel başkan yardımcılarının çalışma programlarına ilişkin ön hazırlık yapıldığını aktaran
Tamaylıgil, bundan sonra parti yöneticilerinin bir aylık çalışmalarına ilişkin hedef programlarını kurul gündemine sunacaklarını
anlattı.Tamaylıgil, MYK toplantısı sırasında DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve arkadaşlarına güvenlik güçlerince müdahale
edildiği bilgisinin kendilerine ulaştığını belirterek, bu durumu kınadıklarını söyledi. Tamaylıgil, “Özgürlükler içinde aranan hakları
hiç bir copun durduramayacağına inanıyoruz. AKP iktidarı kendi uygulamaları ve kendi istekleri dışında hareket eden her türlü
bilince karşı onları bertaraf etme yöntemlerini ortaya koymaktadır” dedi.CHP'nin 2011 yılında yapılacak genel seçimleri yönelik
çalışma programının da MYK toplantısında ele alındığını kaydeden Tamaylıgil, halkın iktidarı için yürüyüşlerini sürdüreceklerini
ifade etti. Açıklamalarının sonunda herkese barış, huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde yeni bir yıl dileğinde de bulunan
Tamaylıgil, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki konuşmasında CHP'ye
geçmiş iktidarları dönemindeki uygulamaları ve vaatlerinin kaynağı konusunda eleştirilerde bulunduğunun hatırlatılarak,
değerlendirmesinin sorulması üzerine Tamaylıgil, şunları söyledi: “Sayın Başbakan'ın 2003 yılında bir açıklaması olmuştu
'kaynak Türkiye'dir' diye. Kaynak Türkiye'dir, Türkiye'nin kaynakları vardır ama önemli olan kaynağın ne olduğu değil, kaynağın
doğru, dürüst ve bilinçli bir şekilde idare edilmesidir. Bunu bir şekilde gerçekleştirmek iktidarın görevidir. Eğer kaynağı iyi
yönetemiyorsa, nasıl yönetileceğini de tasavvur edemiyorsa bu konuda Sayın Başbakan'ın kendisini bir sorgulamadan geçirmesi
lazım.” Tamaylıgil, CHP'nin geçmiş söylemleri değerlendirilirken o günün şartlarının gözardı edilmemesi gerektiğini de belirterek,
“15 sene önceye gider Sayın Başbakan'ın değerlendirme ve sözlerini şöyle bir gözden geçirirsek 'çıkarttım' denilen gömleğin
sonrasında gelinenin ne olduğunu da çok net görürüz. O yüzden siyasetin seviyesini, halkın bizden beklediği söylemi bu günün
gerçekleriyle ortaya koymakta yarar vardır. Bu özü kaçırmamak lazımdır. Halk bizden çözüm bekliyor” diye konuştu. MYK'nin
sayısının 3 genel başkan yardımcısının daha eklenmesiyle 18'e çıktığının ifade edilerek, “Karar yeter sayısının bulunmasında
sorun yaşanır mı?” sorusu üzerine de Tamaylıgil, “Herhangi bir sorunumuz yok, tüzüğe uygun olarak karar alma mekanizması
işleyecektir” karşılığını verdi. Tamaylıgil, CHP'nin genel seçimlere yönelik çalışma programına ilişkin bir soruyu yanıtlarken de
CHP yönetiminin seçim hukukunun getirdiği sorumluluk bilinci içinde partiyi iktidara taşımak üzere çalışmalarını yürüteceğini
vurguladı. Bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan'ın bütçe görüşmeleri sırasındaki konuşmasında “Kürtçülüğün de Türkçülüğün de
karşısındayım” dediği ifade edilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları kaydetti:“CHP'nin programında ve her
zamanki söylemlerinde devletin etnik kör olması gerektiğini ve vatandaşına sosyal demokrasinin temel ilkesi olan insan
başlığında yaklaşması gerektiğini dün de söyledi, bugün de söyledi, bundan sonra da söyleyecek. Herkesin etnik kimliği
şerefidir. Biz hem etnik kimliğe hem inanca saygılı yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Sosyal demokrasinin de gerçeği olarak
insan için siyaset yapmak önceliğimizdir.”
Genelkurmay Başkanlığı, güzergah tahsis edilmediği için Atatürk koşusunun bu sene yapılamadığını belirtti. Bu yasağın nedeni
ise Ankara Valiliği'nin 17 gün önce yayınladığı genelgeydi. Ancak aynı vesile ile gerçekleştirilen 75. Yıl koşusu için başkentin tüm
ana caddeleri kapatıldı.
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İzmir'de gece etkili olan sağanağın etkisiyle Maltepe Deresi'nin taşması sonucu Çiğli ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
ANKARA'nın Polatlı İlçesi'nde, apartmanın dördüncü katındaki dairede temizlenmediği için tıkanan soba bacasının tutuşmasıyla
çıkan yangında 3 yaşındaki Gamze Sayılgan dumandan boğularak öldü. Anne Hatice Sayılgan ise yan dairenin balkonuna
kaçarak canını kurtardı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 
Hastanelerin acil servislerindeki hemşirelerin yerini yakın gelecekte robotlar alabilir. ABD'nin Vanderbilt Üniversitesi'ndeki
bilgisayar mühendisliği ve tıp fakültelerinin ortak olarak yürüttüğü proje, "TriageBots" isimli robotların 5 yıl içinde hizmete
girmesini hedefliyor. Projedeki en etkin görevlerden biri de bir Türk'e emanet.
Samsun'da inanılmaz bir olay yaşandı. 11 yaşındaki kız çocuğunu satarak fuhuş yaptırdılar. Satan 17, satılan ise daha 11
yaşında...Evden kaçan 11 yaşındak D.K.'yı evlerine götürerek zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen anne ve kızı, polis tarafından
gözaltına alındı. Polis, D.K. ile ilişkiye girdikleri ileri sürülen 6 kişiyi tespit etmeye çalışıyor.
KÜTAHYA'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan toplu konut inşaatında çalışan işçiler, paralarını
alamadıkları gerekçesiyle müteahhit firmanın şantiyesini taş yağmuruna tuttu. Müteahhit firma çalışanlardan bir kişinin
tabancayla açtığı ateş sonucunda ise bir işçi ayağından yaralandı. Olaylarda, 3 polis aracının da atılan taşlarla camları kırıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını değerlendirirken, “Bu
malum parti bir mağduriyet havası oluşturarak, bölgede daha avantajlı bir hale gelmeye çalışıyor” dedi.
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Economist dergisi 2011 yılı özel sayısında Türkiye'ye de yer ayırdı. Derginin Avrupa editörü John Peet, başta genel seçimler ve
anayasa değişikliği süreciyle ilgili olmak üzere öngörülerini sıralarken, Erdoğan ve ekibinin kabullenmek zorunda kalacağı bir 'acı
gerçek'ten bahsetti. İşte Economist'in analizi:
Çok uzun yıllar boyunca Avrupa'nın kenarında kalan bir ülke olarak Türkiye 2011'de her zamankinden daha büyük bir rol
oynayacak. Bunun sebeplerinden bir tanesi iki yıl üst üste Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olması (2010'da büyüme
rakamları yüzde 6'ya yakındı). Türkiye 2011'de sadece Çin, Hindistan ve diğer küçük gelişmekte olan ekonomiler tarafından
geçilebilecek gibi görünüyor. Bu ekonomik başarı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 2002 ve
2007'den sonra bu kez 2011 yazında yapılacak seçimlerde bir kez daha başarıya götürecek. Ancak partinin oy marjının azalması
ihtimali söz konusu. AK Parti hükümeti Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda büyük başarı sağladı. Bu da
“hayır” diyen partilerde bir rahatsızlığa neden oldu. Gücünü yeniden tazelemiş bir başbakan olarak Erdoğan, özünde hala 1980
darbesinden sonra yazılan metin olan anayasayı değiştirmek için çalışmalara başlayacak. Anayasanın en baştan yazılması,
iktidar ve muhalefetin birlikte çalışacağı partiler üstü bir olay olmalı. Ancak Erdoğan'ın Türkiye'yi yönettiği yaklaşık 10 yılın
ardından, AK Parti'yi destekleyen çoğunluğu Anadolu'dan gelen dindar Müslümanlarla, militan laikler olan İstanbullu ve Batılı
“beyaz Türkler” arasında derin bir bölünme var. Dolayısıyla yeni anayasanın yeni bir referandumla kabul edilme zorunluluğu
doğabilir. İç siyasetteki bu durum, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin daha da ertelenmesine neden olacak.
Yeniden seçilen Erdoğan AB konusunda konuşmaktan her zamankinden daha fazla kaçınacak. Bunun yerine, Erdoğan ve
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Arap dünyası, İran ve Rusya dahil Türkiye'nin diğer komşularıyla olan ilişkilere vurgu
yapacak. Türkiye'nin tek başına bir bölgesel güç olma yeteneğinden bahsetme isteği dayanılmaz bir hale gelecek.
Davutoğlu'nun “komşularla sıfır sorun” politikası Türkiye'yi Arap dünyasında ve Balkanlarda bir nüfuz pozisyonuna taşıyor.
Avrupa'nın bir yüzyıl önceki gözüyle bakılırsa bu gelişim yeni Osmanlıcı olarak bile tanımlanabilir. Yine de tarihçiler yıllarca
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“Avrupa'nın hasta adamı” olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl parçalara
ayrıldığını hala hatırlıyor. Acı gerçek şu ki Türkiye'nin Avrupa dışında gerçek bir alternatifi yok, Erdoğan ve ekibi de 2011'de
bunu keşfedecek. Suriye ve Irak'la ekonomik ilişkileri geliştirmenin, İsrail'e sert çıkışlar yaparak Arap ülkelerinde sevilmenin ve
Rusya'yla büyük enerji politikası oyunları oynamanın çekiciliği, hızla kaybolacak. Avrupa hala Türkiye'nin ticaretinin yarısına
tekabül ediyor. Türkiye'de reform yapmak ve ülkeyi modernize etmek isteyen herkesin, gözünü liberal ve demokrat Avrupa'ya
dikip, katılaşmış, demokratik olmayan Ortadoğu'dan kaçınması gerekiyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl asgari ücrete yapılacak artışları belirledi. Buna göre, asgari ücret yılın altı ayında
yüzde 4.7, ikinci altı ayında ise yüzde 5.1 artırılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti
tespit etti. Buna göre, asgari ücret 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2011'den itibaren brüt 796.50, net 629.96 lira olarak
belirlendi.
Marmara'ya kar geldi. Kırklareli beyaza büründü. Sağanak yağış tüm yurtta etkisini sürdürecek. Meteoroloji, İzmirli vatandaşları
kuvvetli yağışa karşı uyardı. Tekirdağ yolu ise şiddetli yağıştan dolayı kapandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin 2010 yılının son grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan 2011'de de açılım sürecine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 2010 yılının son grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Konuşmasının başında dün Ankara'da izin verilmeyen Seğmen yürüyüşüne değinen Kılıçdaroğlu 'bu hatırayı hatırlatmayı
Seğmenler'e çok gördüler.' dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları: Dün cumhuriyet tarihimizin önemli bir
günüydü. Seğmenlerin Mustafa Kemal'e güç vermeleri. Ve Ankara'yı Ankara yapan gündür 27 Aralık. Kentler kendi tarihlerini
unutmazlar. Ama dün bir şey oldu. 1932'den bu yana yapılan Seğmen yürüyüşüne izin verilmedi. Bu hatırayı hatırlatmayı
Seğmenler'e çok gördüler.Mehmet Akif'i de saygıyla anıyoruz. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. 15. Olağanüstü Kurultayımızı
yaptık. Toplantımızı gerçekleştirdi. Arkadaşlarımız önümüzdeki bir ayda hedeflerini sunacaklar. Hepimiz çalışacağız MYK üyeleri
daha fazla çalışacak. Kimsenin Ankara'da oturma lüksü yok. Bir gerçeği daha paylaşmak isterim. Türkiye Cumhuriyet, tarihinin
en büyük kapalı siyasal toplantısını gerçekleştirdik. Umutlarımızı hedeflerimizi geleceğimizi söyledik. Halkımızla paylaştık.
Şile'nin bazı yerlerine yarın dört saat süreyle elektrik verilemeyecek.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Mobese sisteminin resmi açılışı için geldiği Bursa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istifa çağrılarına yanıt verdi. Atalay, “Muhalefet sık sık istifa ister. Bu tür şeylerin kararını
vatandaş verir. Biz istifa etmeyiz. Yakında seçim var bunları o zaman göreceğiz” dedi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı 3 bin 700 nüfuslu Gümüşlük beldesinde, 10 bin 100 konutun bulunduğu bildirildi.
İsrailli arkeologlar, modern insana ait en eski kalıntıları bulduklarını iddia etti. Yaklaşık 400 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen
dişlerin keşfi, Homo Sapiens adlı insan türünün Afrika'da değil Ortadoğu'da yaşadığı tezini gündeme getirebilir.
Ulucanlar Cezaevi, 81 yıllık faaliyet süresi içinde İskilipli Atıf Hoca, Deniz Gezmiş, Necdet Adalı, Hüseyin İnan ve Mustafa
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Pehlivanoğlu'nun da bulunduğu 19 kişinin idam edilmesiyle, işkencelerle hafızalardaki yerini aldı. Altındağ Belediyesi, çoğu
kişinin hatırlamak dahi istemediği bu mekanı, aslına uygun olarak dizayn ederek “hoparlörlerinden çığlık seslerinin” duyulduğu,
koğuşlarda balmumundan mahkumların bulunduğu, o günlere yaşamak isteyenlere bir süre için de olsa “mahkumluğu
yaşatacak” tecrit odalarının yer aldığı müzeye dönüştürdü.
29

Aralık

2010

Son yapılan benzin zammıyla Türkiye'de benzin fiyatı 4 lirayı buldu. Son zamlardan sonra Kilis, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa,
Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar ucuz benzin için Suriye'ye akın etmeye başladı. Çünkü Suriye'de benzinin
litresi 1 lira 40 kuruş. Üstelik Suriye'de tıpkı Türkiye gibi petrolde dışa bağımlı. Bu bağımlılığa rağmen Suriye'de vergiler
Türkiye'deki kadar yüksek değil. Kilis'te benzin 4 lirayken, 25 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Azaz kentinde benzin 1 lira 40
kuruştan satılıyor.
Doğan TV Holding ve bağlı ortaklıklarında, aleyhte sonuçlanan vergi davaları ile ilgili olarak Vergi İdaresi tarafından başlatılan
tahsilat işlemlerinin tamamının yürütmesi durduruldu.
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, “Toplantıda, 'Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet'
anlayışını ve önde gelen ortak paydalarımızdan birini teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğu gerçeğini
değiştirmeye yönelik hiçbir girişimin kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir” denildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK)bildirisinde “Türkçe vurgusu” yapmasını, “AKP'nin
Türkiye'yi getirdiği nokta bu” diye yorumladı ve “Bundan 8-9 ay önce, 1 yıl önce böyle bir olay yoktu. Şimdi MGK sanki duruma
el koymuş gibi bir tablo ortaya çıktı. Bu aslında hükümetin başarısızlığını tescil eden bir açıklamadır”dedi.

30

Aralık

2010

ABD Başkanı Barack Obama, Senato'yu by-pass ederek, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dört kilit ülkeye doğrudan
büyükelçi ataması yaptı. Böylece, Ankara 6 ay sonra ABD Büyükelçisi'ne kavuşurken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık
Tan'ın 2011 dileği de gerçekleşmiş oldu.
Batı Trakya'da Türklerin çoğunlukta olduğu Gümülcine'nin Derbent köyündeki azınlık ilkokulunda öğretmenlik yapan aşırı
milliyetçi müdür yardımcısı Hara Nikopulu'nun yalan haber yazdıkları gerekçesiyle haklarında dava açtığı iki yerel Türk gazetesi
ağır para cezalarına çarptırıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır'da hizmet birimlerinin iki dilli levhalarla gösterildiği
belediye başkanlığını ziyaret etmesi son dönemde bölünme senaryolarıyla sahneye çıkan etnik bölücülere cesaret veren esef
verici bir gelişme olmuştur” dedi.
Dünya borsaları, gelecek yıl küresel ekonomiye yönelik iyimser büyüme tahminlerinin etkisiyle iki yılın en yüksek seviyesine
yaklaştı. Dolar ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2011'de arzı artıracağı beklentisiyle değer kaybetti. İçerde ise dolar/TL 1.55'li
seviyelerini koruyor.
BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, bir zamanlar dışarı çıkmak için gün saydığı Ankara'daki Ulucanlar Cezaevi'ne bu kez alınmadı.
Altındağ Belediyesince aslına uygun olarak restore edilen ve müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi'ni ziyarete giden BDP
heyeti ve İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan büyük bir şokla karşılaştı.
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Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül coşkusu yaşanıyor...Vatandaşlar tarafından heyecanla karşılanan Gül, Valilik ve
belediye ziyaretinin ardından, Organize Sanayi Bölgesine yaptığı incelemelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu
TBMM İnsan Haklarını İnceleme alt komisyonu okullarla ilgili Mardin raporunu tamamladı. Öğrencilerin komisyon raporuna
yansıyan “Karnımız doymuyor, yatakhanelerde üşüyoruz, banyo yapamıyoruz, hastalandığımızda bize inanmıyorlar” şikayeti
üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Mardin'deki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) yönetimini açığa aldı.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş MGK bildirisine sert eleştirilerde bulunurken, Cumhurbaşkanı Gül' e çağrı yaptı.
Demirtaş, "MGK üyelerine sesleniyorum sizler bu ülkeyi bölseniz dahi Kürtler kabul etmeyecek.Cumhurbaşkanına sesleniyorum,
Kültürler zenginliktir diyorsanız bu kültürleri nasıl koruyacaksınız. Formülünü devletin başı olarak ortaya koymak zorundasınız.
Cumhurbaşkanı Kürtçe müzik dinleyecekmiş. Ama 20 yıl sonra buraya gelseniz Kürtçe müzik ve Kürtçe konuşan birini
bulamayabilirsiniz. Türkiye'nin resmi dili Türkçe olmasın diyen mi var, iki devlet isteyen mi var ülke bölünsün diyen mi var.
Resmi dilimizin yanında anadilimizin kullanılması mümkündür" dedi.
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Beyoğlu'ndan yeni binasına taşınan TÜRVAK Sinema - Tiyatro Müzesi ve Sanat
Kitaplığının açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağış "Yavaşlayan biri varsa o da Avrupa Birliği. O da kendi ulusal
çıkarlarını gözeterek, karar vermesi gerekir. Yol ayrımında olan Türkiye değil, Avrupa Birliğidir" dedi.
31

Aralık

2010

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde ahır ile evin arasında bulunan üzeri beton kaplı foseptik, metan gazı sıkışması sonucu patladı.
Patlamada evin sahibi 51 yaşındaki Ali Kaya yaşamını yitirdi.
BİLECİK'teki M Tipi Cezaevi'nde kalan 1 hükümlünün yatağını yakması sonucunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle
kontrol altına alınarak söndürülen yangında dumandan etkilenen 7 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırıldı.
BURSA'da kurulan ve kısa adı Gökkuşağı olan Travestileri Transseksüelleri, Gayleri ve Lezbiyenleri Koruma Yardımlaşma ve
Kültürel Etkinlikleri Geliştirme Derneği'nde fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Gökkuşağı Derneği'nin
kapatılması yöneticilerin ise cezalandırılması için Bursa 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava bugün sonuçlandı.
Derneğin kapatılmasına karar veren mahkeme hakimi, Öykü Evren Özen ve arkadaşları hakkında benzer suçtan İstanbul 11'inci
Ağır Ceza Mahkemesi'nce 31.5 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları için bu suçtan ceza almamalarına karar verdi.
ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, 4 genç birlikte alkol aldıktan sonra hız yaptıkları otomobilleri ile kaygan zeminde kontrolü
yitirince köprü inşaatına çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıla girerken bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 2011'de
halkın iktidarını kuracağını kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Diyarbakır'a yaptığı gezi sırasında Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ettiği anımsatılarak, ziyaret öncesinde ve ziyaret sırasında yapılan incelemelerde herhangi bir
çift dilli tabela görülmediği ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün “Diyarbakır'da çift dilde tabelaların olduğu bir belediyeyi ziyaret ettiği”
yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Gül tarafından üzüntüyle karşılandığı bildirildi.
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Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız, illerimize yaptıkları gezilerde Valilik ve Garnizon Komutanlığının ardından, Başkan'ın mensubu
olduğu siyasi partiler arasında hiçbir ayırım yapmaksızın, Belediyeyi ziyaret etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır iline yaptıkları gezi kapsamında gittikleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, ne ziyaret
öncesi yapılan incelemelerde ne de ziyaret sırasında herhangi bir çift dilli tabela görülmemiştir. Hal böyle iken, bazı televizyon
kanallarının, Sayın Bahçeli'nin açıklamasına ilişkin yaptıkları yayınlarda, çift dilli tabelaların bulunduğu başka bir belediyeye ait
görüntüleri kullanmaları da, aynı şekilde, üzüntüyle karşılanmıştır.”
İstanbul Ümraniye'de, eski İGDAŞ binasının yıkımında kullanılan 100 tonluk yüksek erişimli inşaat yıkım aracı, çalışma sırasında
dengesini kaybederek 6 katlı iş merkezinin çatısına düştü. Gece olması sebebiyle kazada ölen ve yaralanan olmadı. İş makinesi
ve binada maddi hasar meydana geldi. Ümraniye'nin en önemli caddelerinden olan Alemdağ Caddesi sabah saatlerine kadar
trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar saat 13:30 itibariyle sona erdi. Devrilen vincin yan yatmaması için 2
vince bağlandı.
İngiliz gazetesi Guardian'ın internet sitesinde yayımlanan fotoğraflı bir haberde, TBMM'nin de aralarında yer aldığı
parlamentolardaki milletvekili kavgalarına yer verildi.
30 METRELİK YOLA 100 METRELİK ÜST GEÇİT..!! Birçok vatandaş uzun üst geçiti kullanmak yerine, kaza tehlikesini göze alarak
yolu kullanmayı tercih ediyor. Tokat'ta yeni yapılan Devlet Hastanesi önünden geçen duble yol üzerine Karayolları tarafından
üstgeçit yapıldı. Fakat vatandaşların karşıya geçmekte zorluk yaşamaması ve kaza yaşanmaması için yapılan üst geçit,
uzunluğu nedeniyle ilgi görmüyor. Yol üzerindeki uzunluğu 30 metre olan köprünün, çıkış ve iniş merdivenleriyle uzunluğu 100
metreyi geçiyor. Üst geçit bu kadar uzun olunca, kullanmak da vatandaşlar için eziyete dönüşüyor. Birçok vatandaş uzun üst
geçiti kullanmak yerine, kaza tehlikesini göze alarak yolu kullanmayı tercih ediyor. Tokatlılar, "Hastaneden çıkmış bir insan bu
kadar uzun köprüyü nasıl kullansın? Daha çok, engelli vatandaşlarımız için düşünülmüş bir üst geçit. Fakat normal insanlar da
düşünülmeliydi." diye konuştu.
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AKP ve Türk varlığı
Bu zihniyet Müslüman’sa biz neyiz?
On bir ayın simsarları Tanrıyı ararken şeytanla yatağa giriyorlar, sonuçta bu yataktan çarpılarak çıkacaklar!
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