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Malatya’da üç kiþinin boðazlarý
kesilerek katledilmesi olayýnýn

planlayýcýsý olduðu iddia edilen Emre
Günaydýn’ýn birçok kez yayýnevine gi-
derek istihbari çalýþma yaptýðý belirtil-
di. Günaydýn’ýn kendisini Hýristiyan-
lýk’a ilgisi varmýþ gibi göstererek yayý-
nevine gittiði, bu sebeple de yayýnevi
çalýþanlarýnca tanýndýðý saptandý.

3 kiþinin öldürülmesi olayýnýn katil
zanlýlarý olarak gözaltýna alýnan Hamit
Çeker, Salih Güler, Abuzer Yýldýrým ve
Cuma Özdemir’in Malatya Emniyet
Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube
Müdürlüðü’nde sorgusu devam edi-
yor. Yayýnevinin bulunduðu üçüncü
kattan atlayarak aðýr yaralanan Emre
Günaydýn’ýn ise tedavisi sürüyor. So-
ruþturmada gözaltýna alýnan zanlýlarýn
verdikleri ifadelerden Emre Günay-
dýn’ýn kilit isim olduðu anlaþýlýyor.
Gözaltýndaki zanlýlar, grubun liderli-
ðini Günaydýn’ýn yaptýðýn polise an-
lattý. Terörle Mücadele polisi þimdi
Emre Günaydýn’ýn bir an önce iyileþ-
mesini ve sorguya alýnmasýný bekliyor.
Zanlýlarýn, infazlarý da Günaydýn’ýn
yaptýðýný söylediði kaydedildi. Zanlýlar-
dan biri polise, “Grubun lideri Em-
re’ydi. Yayýnevindekilerin öldürülmesi-
ni de Emre planladý. Devamý sayfa 8’de
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Geçirdiði rahatsýzlýk sonucu önceki gün hayatýný kaybeden
TBMM Baþkan Vekili ve Bursa Milletvekili Ali Dinçer, dün
sevenleri tarafýndan son yolculuðuna uðurlandý. Erdoðan
ile Baykal, aylar sonra bir araya gelerek el sýkýþtý. Cumhur-
baþkaný Sezer ise Kocatepe Camii’ndeki törene geldi; ancak
taziyelerini ilettikten sonra namazý beklemeden ayrýldý.

Hollanda Baþbakaný Balkenende ve Ýn-
giltere Baþbakaný Blair, Londra’da bir
araya geldi. ‘Avrupa Anayasasý’na ge-
rek yok.’ diyen ikili, uzun zamandýr
unutulmuþ olan anayasa ile ilgili
tartýþmalarý yeniden alevlendirdi.

CHP’li Ali Dinçer’in cenazesi iki
lideri ayný karede buluþturdu

I N T E R N A T I O N A L  N E W S P A P E R

Blair ve Balkenende: Avrupa
Anayasasý’na gerek yok

Öldürülen Yüksel’e
Elazýð’da tören

SAYFA 8’DE

Belçika yargýtayý DHKP-C’li lerin hapis kararýný bozduDÜNYADAN 10

Deutschland.........Euro 1
Belgique....... ...Euro 1,10
France......... ...Euro 1,25
Nederland.... ...Euro 1,10
Luxembourg.....Euro 1,10
Österreich..... ..Euro 1,10
Ýtalia............ ..Euro 1,30
Greece.......... ..Euro 1,50
Ýreland.......... .Euro 1,60
Czech Rep..... ....CZK. 45

Denmark.. . . . . . . . . .DKK 12
Great Britain.. ..GBP 1.00
Schweiz......... .CHF 2.00
Sverige......... .....SEK 18
USA........... ....USD 1.75
Canada....... ....CAD 2.75
Polska........ . .....ZL 5.80
Magyarorszgar. ...FT 600
Norge.............. .NOK 17
España............Euro 1.50
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Almanya’nýn en büyük havayolu þirke-
ti Lufthansa’nýn yabancý yatýrýmcýlar

için çok cazip olmasý þirketi Alman firmasý
olmaktan çýkaracak hale getirdi. Ekonomi
gözlemcileri yüzde 45’ten fazla hissesi ya-
bancý yatýrýmcýnýn elinde bulunan þirketin
geleceðinin tehlikeye girmesinden endiþe
ediyor. Lufthansa’nýn merkezinden yapýlan
açýklamada, olaðan genel kurula katýlma

hakký bulunan yabancý hissedar oranýnýn
tam olarak yüzde 45,75 olduðunu açýkladý.
Yabancý hissedar kavramýyla Alman vatan-
daþý olmayan ya da þirket merkezi Alman-
ya’da olmayan yatýrýmcýlar kastediliyor.
Açýklamanýn devamýnda hissedar oranýnýn
yüzde ellinin üzerine çýkmamasý için yöne-
tim kurulunun tedbir alma yoluna gidebile-
ceði belirtildi. Ancak bunun vatanseverlik ya
da marka deðeri açýsýndan deðil, iþletme
ruhsatý ve uluslararasý ve Avrupa dýþý uçuþ
ruhsatýný tehlikeye atmamak için alýnmasý

gereken bir tedbir olduðu belirtildi. Lufthan-
sa bahsi geçen her iki ruhsatý da ana serma-
yenin yüzde 50’sinden fazlasý yabancý hisse-
darlara ait olmamak kaydýyla almýþ bulunu-
yor. Bunun temin etmenin bir yolu olarak
þirketin yabancý hissedarýn hariçte tutulmasý
kaydýyla yapýlacak sermaye artýrýmý gösterili-
yor. Ancak yapýlan açýklamada Lufthansa
idaresinin sermaye pazarýnýn kendini düzen-
leme kabiliyetine güvendiði belirtildi. Bu son
açýklamayla birlikte Lufthansa’nýn borsada
iþlem gören hisseleriyle yapýlan alýþveriþte

belirgin bir yoðunlaþma yaþanmasý dikkat
çekti. Lufthansa’nýn borsa deðeri 10 milyar
Euro olarak ifade ediliyor. Alman hükümeti
Lufthansa’nýn tamamen özelleþtirilmesi sýra-
sýnda havayolu þirketlerinin uçuþ lisanslarýný
koruyabilmeleri için hava ulaþýmý hisselerinin
denetimi hakkýnda bir yasa (LuftNaSiG) çý-
karmýþtý. Bu yasa Almanya’nýn hem Avrupa
Birliði hukukuna uyma zorunluluðundan hem
de AB dýþýndaki ülkelerle yaptýðý ikili havayo-
lu trafiði sözleþmelerinin dayattýðý zorunlu-
luk nedeniyle çýkarýlmýþtý. Devamý sayfa 7’de

Baþbakan Recep Tayyip Er-
doðan ve Almanya Baþbakaný

Angela Merkel tarafýndan 15 Nisan
2007 günü açýlýþý yapýlan Hannover
Sanayi Fuarý bugün sona eriyor.
Türkiye’den 270 dolayýnda sanayi-
cinin katýldýðý “Partner ülke Türki-
ye” etkinliklerine ev sahipliði yapan
fuar çerçevesinde bugün Istanbul
Ticaret Odasý ve KPMG’nin giriþi-
mi ile bir de “Türk-Alman Öðrenci

Zirvesi„ toplanýyor. Fuara katýlan
Türk giriþimciler gerek ürün gerek-
se stand tasarýmlarý ile ilgi odaðý
olurken, Brandenburg Baþbakaný
Mathias Platzeck eyaletinde faali-
yet gösteren Türk firmasý NET
Components GmbH’yý bizzat ziya-
ret ederek baþarýlarýndan dolayý
tebrik etti. Ayrýca, Almanya’nýn en
kalabalýk nüfusuna sahip olan eya-
leti Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Bi-

lim ve Araþtýrma Bakanlýðý Müste-
þarý Reiner Kaempgen ZAMAN’a
yaptýðý açýklamada, Türkiye’yi 2013
yýlýnda AB üyesi olarak görmek is-
tediklerini söyledi. World Me-
dia’nýn bir stantla temsil edildiði ve
World Media ürünleri ZAMAN ga-
zetesi ve Zukunft dergisi ile Sa-
manyolu Televizyonu’nun tanýtýldý-
ðý stant da ziyaretçilerin ilgi odaðý
haline geldi.  Haberleri sayfa 6’da

Lufthansa’dan yapýlan açýklama-
da, hissedar oranýnýn yüzde ellinin
üzerine çýkmamasý için yönetim
kurulunun tedbir alma yoluna gi-
debileceði belirtildi. Ancak bunun
vatanseverlik açýsýndan deðil, iþlet-
me ruhsatý ve uluslararasý uçuþ
ruhsatýný tehlikeye atmamaya yö-
nelik bir tedbir olduðu belirtildi. 

Lufthansa’nýn ‘Almanlýðý’ tehlikede

YÖNETÝM KURULU TEDBÝR ALACAK

Alman havayolu þirketi Luft-
hansa’nýn, Alman þirketi olmak-
tan çýkma tehlikesiyle karþý kar-

þýya olduðu ortaya çýktý. Yüzde
45 hissesi yabancýlarýn elinde

bulunan Lufthansa’nýn gerekli
tedbirleri almamasý halinde uçuþ
lisansýný kaybetme tehlikesi ya-

þayabileceði belirtiliyor.

YÜZDE 45’LÝK HÝSSE YABANCILARDA

FrankfurtErtuðrul Özgün
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Brandenburg Baþbakaný Mathias Platzeck eyaletinde faaliyet gösteren Türk firmasý NET Components GmbH’yý bizzat ziyaret ederek baþarýlarýndan dolayý  tebrik etti.

Dönercilerin
yeni hayali
üniversite 

Almanya’nýn Hamburg kentinde
hem dönerin imajýný artýrmak

hem de sektöre yeni bir cazibe kazan-
dýrmak için Sýnýrsýz Giriþimciler Derne-
ði’nin(Unternehmer Ohne Grenzen
e.V.) giriþimleri Hamburg Ýþ Ajansý’nýn
(Agentur für Arbeit Hamburg) finansal
desteði ile baþlatýlan ilk kalifiye dönerci-
lik kursu sona eriyor. Dönerciler bir ta-
raftan yeni baþlayacak kursun hazýrlýk-
larýný sürdürürken, diðer taraftan da dö-
nercilik meslek eðitimi verilmesi, hatta
sonrasýnda dönercilik üniversitesi açýl-
masý için çalýþmalarýný sürdürüyor.
Hamburg Gastronomi ve Gýda okulun-
da bir araya gelen Hamburg Ýþ Ajansý
Müdürü Rolf Steil, Sýnýrsýz Giriþimciler
Birliði Sorumlusu Kazým Abacý, Çelik
Döner’den Ertan Çelik, Kaplan Dö-
ner’den Kenan Durmuþ ve Akyol Dö-
ner’den de Mehmet Akyol ile kurs öð-
retmeni Thilo Maasen bir araya gelerek
projenin amacý ve hedefi hakkýnda
açýklamalarda bulundular. Devamý 7’de

Aydýn: Din
kaynaklý rejim
tehlikesi yok

Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet
Sezer’in Harp Akademileri’nde

yaptýðý konuþma kamuoyunda taraftar
bulmadý. Türkiye’de rejim tehlikesi ol-
duðunu savunan Sezer’e Baþbakan Re-
cep Tayyip Erdoðan, “Üzüldüm. Ge-
nelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar
Büyükanýt’ýn ifadelerindeki hassasiyeti
bu konuþmada göremedim.” karþýlýðý-
ný verdi. Milli Savunma Bakaný Vecdi
Gönül, 4,5 yýl boyunca Cumhurbaþka-
ný’nýn bu konuda kendisinden bilgi is-
temediðini kaydetti ve sordu:
“MGK’da niye gündeme getirmedin?”
Zaman’a konuþan Diyanet’ten sorum-
lu Devlet Bakaný Prof. Dr. Mehmet Ay-
dýn ise adeta meydan okudu: “Türki-
ye’de dinden kaynaklanan rejime yö-
nelik bir tehlike yoktur. Bu iddialarýn
bilimsel temeli de yok. Bu kaygýyý taþý-
yan ve rejim tehlikesine inananlarla bi-
lim adamý olarak tartýþmaya hazýrým.”
Bakan Aydýn tartýþma için bir tek þart
öne sürüyor: “Medeni olmak.” Aydýn,
beyni kapalýlara ve baþörtülü herkesi
dinci olarak görenlere zaman ayýrama-
yacaðýnýn da altýný çiziyor. Devamý 9’da

Emre Günaydın,
yayınevinde 

istihbari çalışma
yapmış

Yabancý hissedarlarýn eline geçme tehdidi altýna bulunan Lufthansa, bir yandan da Iberia
fiyaskosuna  raðmen yabancý havayolu þirketlerini bünyesine katma çalýþmalarýný sürdürüyor.


