12 Dev Adam’ın
rakibi Fransa
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Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2. tura yükselen Türkiye, bugün Fransa ile karşılaşacak. İspanya’yı 65-57’lik skorla mağlup ederek moral bulan 12 Dev Adam’ın
mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.

Milliler, uzatmada
bu kez gülemedi
A Milli Takım’ımız, Euro 2012
elemelerinde Avusturya deplasmanında golsüz berabere kaldı. Kazakistan’ı 90+6’da yıkan Türkiye, dün
Arda’nın ayağından uzatmada penaltı kaçırdı.
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Tutukluluk süresi üzerinden
çözüm aramak yanlış
Yargıtay Başkanı Kaynak, adli yılın açılışında isim vermeden Ergenekon davasında dile getirilen tutukluluk
süresiyle ilgili eleştirileri cevapladı. Bunun davaların makul sürede bitirilememesinden kaynaklandığını belirtirken şu uyarıda bulundu: “Gerekmediği halde koruma tedbirlerine (tutukluluk) başvurmak ne kadar yanlış
ise gerektiği halde uygulamamak da yanlıştır. Yargılamanın selameti açısından sakıncalı sonuçlar doğurur.”

-

Adli yıl açılış töreni bu sene Yargıtay yerine ATO’da yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da katıldı.

daha fazla olduğunu kabul eden Yargıtay Başkanı, ancak bunun tutuklama müessesesinin hatalı uygulanmasından çok,
davaların makul sürede bitirilememesinden kaynaklandığını söyledi. “Bunları göz ardı ederek, salt tutuklama sürelerinden yola çıkılarak çözüm aramak, sakıncalı başka sonuçlara yol açar.” uyarısında bulunan Kaynak, isim vermeden
Hizbullah sanıklarının tahliyesini hatırlattı. “Nitekim kanundaki süre sınırlaması sebebiyle bazı ceza dairelerimizce gerçekleştirilen tahliyeler nedeniyle Yargıtay’a yöneltilen
haksız eleştiriler hafızalardadır.” dedi. Tutukluluğun yargılamada ağır bir tedbir olduğunu ifade eden Kaynak, ancak
burada konunun iki boyutu bulunduğunu anlattı. Ardından
şu tespiti yaptı: “Soruşturma ve kovuşturma sırasında gerekmediği halde koruma tedbirlerine başvurmak ne kadar
yanlış ise gerektiği halde bu tedbirleri uygulamamak da o kadar yanlıştır. Bu, yargılamanın selameti açısından sakıncalı sonuçlar doğurur.” Yargıtay Başkanı’nın konuşmasında meslektaşlarına da önemli tavsiyeler yer aldı: “Hakimlerin siyasallaşması, siyasallaştırılmak istenmesi ve siyasete konu yapılması
yanlıştır. Hakimin dürüst olması yeterli değildir. Hakim aynı
zamanda dürüst görüntü vermek zorundadır.” -POLİTİKA 15
YORUM

Taner Yıldız
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Tunceli’de şehit
düşen Komiser
Cem Kerman
memleketi Edirne’de, eşi Dilay
Turan Kerman
ise Ankara’da
gözyaşlarıyla
defnedildi. Şehit
komiserin acılı
anne, baba ve
ağabeyinin tabuta dokunuşları,
cenazeye katılanların yüreklerini
dağladı. -05
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Yargıtay Başkanı’nın uyarısı! MUSTAFA ÜNAL -21

Birlikte
şehit oldular,
ayrı ayrı
defnedildiler

Vicdanın ölümü MEHMET KAMIŞ -21

ERDAL ŞEN ANKARA
Başbakan Tayyip Erdoğan, Mavi Marmara
baskınıyla ilgili BM raporunun sızdırılmasının ardından açıklanan İsrail’e karşı yaptırımların
devamının geleceğini söyledi. Dün yeni adli yılın
açılışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ‘B planı’ olarak değerlendirilen 5 maddelik yaptırımların yanında ‘C planı’nın da olacağını
söyledi. “İsrail, her zaman bir şımarık oğlan rolünü oynamıştır ve bu şımarık oğlanlığının devamlı
süregideceğini zannetmiştir.” diyen Erdoğan, İsrail ile askerî ve diplomatik ilişkilerin kesildiğini,
savunma sanayiindeki işlerin de dondurulduğunu
vurguladı. Başbakan, Türk donanmasının da bundan sonra Doğu Akdeniz’de daha fazla görüneceğinin altını çizdi. 12-13 Eylül’deki Mısır ziyaretine
Gazze’nin eklenip eklenmeyeceğiyle ilgili soruya
ise “Bu, son ana kadar devam edecek bir süreç.
Kesin değildir.” karşılığını verdi. -DIŞ HABERLER 16

Eski ABD Savunma Bakanı: Netanyahu,
ülkesini dünyada yalnızlaştırdı -16

Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak FOTOÐRAFLAR: ZAMAN, ALİ ÜNAL
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Donanmamız
Akdeniz’de daha
fazla görünecek
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METİN ARSLAN ANKARA
Yeni adli yıl dün başladı. Açılış töreninde dikkatler Yargıtay Başkanı’na çevrilirken, Nazım Kaynak konuşmasında terörden tutukluluk süresine, yargının iş yükünden yeni
anayasaya kadar pek çok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. ‘Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda özel yetkili mahkemelerin gereksiz yere tutuklama kararı aldığı’ eleştirilerine üstü kapalı cevap verdi. Türkiye’deki tutuklu sayısının başka ülkelerle kıyaslandığında hükümlü sayısına göre

İsrail’e ‘şımarık oğlan’ diyen Erdoğan:

Solculuk ve Kürt siyaseti

Altından rekor yükseliş ve düşüş. Son dönemde yükselişini sürdüren altın fiyatları dün
tarihî bir gün yaşadı. Önce
1.920,3 dolarla yeni bir rekor kıran altının onsu, günün ilerleyen saatlerinde
1.880,81 dolara kadar geriledi. -EKONOMİ 11
Libya askerleri Nijer’e kaçıyor, gözler
Kaddafi’de. Ülkesini
terk etmek zorunda kalan
Kaddafi’nin Nijer’e gittiği
iddia edildi. Kaddafi’nin,
buradan Burkina Faso’ya geçeceği ileri sürüldü. -DIŞ HABERLER 17
Hacker mağduru şirketler çözümü buldu!
Apple, iPhone ve iPad’e ücretli uygulamaları bedava
indiren programın geliştiricisini işe aldı. Facebook
da, 6 ciddi güvenlik açığı
tespit eden bir hackera,
7 bin dolar ödediğini açıklamıştı. -EKONOMİ 07
‘F.Bahçe’nin yerine başka ülkeden takım alabilirdik.’ Federasyon heyeti ile Viyana’da bir araya gelen UEFA Başkanı Platini, ‘Soruşturma bittiğinde
F.Bahçe’nin Devler Ligi’ne
neden alınmadığını herkes
öğrenecek.’ dedi. -SPOR 27

Uzan’ın rüşvet
verdiği isimlerin
olduğu kara defteri
inceleyeceğiz
İSMAİL ALTUNSOY ANKARA
Uzanlar’ın Enerji Bakanlığı aleyhine açtığı 10,1
milyar dolarlık Libananco davası Türkiye lehine sonuçlanırken, Enerji Bakanı Taner Yıldız, davanın arka planını anlattı. Kamuoyunda ‘Uzanlar’ın
ÇEAŞ, Kepez şirketlerine el konulduğu’ yönündeki algının yanlış olduğuna dikkat çeken Yıldız, yükümlülüklerini yerine getirmediği için bu şirketlerin imtiyaz hakkının elinden alındığını vurguladı. “Yoksa ÇEAŞ ve Kepez, domates satabilir.” diyen Yıldız, 1995’te ilk el koyma işlemine dönemin
Cumhurbaşkanı Demirel’in imza atmadığının altını çizdi. Uzanlar’ın rüşvet verilen isimleri not ettiğine de dikkat çeken Bakan, “Bu kara defteri tekrar
inceleyeceğim.” uyarısında bulundu. -EKONOMİ 08
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Genelkurmay:
Karargâh’taki tebrik
sistemi uygun değildi
-

Genelkurmay Başkanlığı, bu yıl Karargah’ta
yapılan 30 Ağustos töreninde üçlü kabulün uygulanmaması sebebiyle bazı medya organlarında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Bugüne
kadar yapılan uygulamanın bayramın mana ve önemine uygun düşmediğinin vurgulandığı açıklamada,
şöyle denildi: “Yalnız Zafer Bayramı değil tüm ulusal bayramlarda Türk milleti adına bayram tebrikatlarının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılmasının daha uygun olabileceği önce Sayın Başbakan’a,
bilahare Sayın Cumhurbaşkanı’na teklif edilmiş, bu
teklif kabul görmüş ve uygulanmıştır.” -GÜNDEM 13
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