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Tuz Gölü, kıpkırmızı oldu

Almanlara yine
şansımız tutmadı
Avrupa Basketbol Şampiyonası
finalleri 2. turunda Almanya ile
karşılaşan 12 Dev Adam, maçı 7367 kaybetti. Türkiye’nin Panzerlere karşı 10 yıldır galibiyeti yok.

12 Eylül mağdurlarının
hapishane günleri
emekliliklerine
sayıldı

İsrail Dışişleri
Bakanı
Lieberman

Yedioth Ahronoth gazetesi yazdı:

İsrail’den PKK’ya
destek planı
-

İsrail’in, Mavi Marmara baskını dolayısıyla
özür dilemediği için Ankara’nın açıkladığı tedbir paketine karşı misilleme hazırlığında olduğu iddia edildi. İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronoth
gazetesinin haberine göre, İsrail’in şahin Dışişleri
Bakanı Avigdor Lieberman, Türkiye’yi sert önlemlerle ‘cezalandırmak’ istiyor. Bu çerçevede İsrail,
Yahudi lobisinin güçlü olduğu ABD’de Ermenilerle
işbirliği içine girecek ve terör örgütü PKK’ya askerî
yardım teklifinde bulunacak. Lieberman’ın planları arasında, ‘işbirliği yapmak ve mümkün olan her
alanda destek vermek için’ PKK’nın Avrupa’daki
elebaşıları ile görüşmek de var. -DIŞ HABERLER 16

YORUM

Türkiye, referandumla başlayan süreçte 12 Eylül darbesinin izlerini bir bir siliyor.
Darbe döneminde haksız yere cezaevinde yatanların hapis günleri emekliliklerine yansıtıldı. Devletten tazminat alamayanların o dönemki tüm prim borçları Hazine tarafından ödenecek. Tazminat alanlar ise borçlanarak primlerini kapatacak.

Lieberman, büyük oyunu
deşifre etti MEHMET KAMIŞ -20

RTÜK, terör
haberlerinde BBC
modelini tartışıyor
ASLIHAN AYDIN ANKARA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör
haberlerinin ekranlarda yansıtılma şeklini tartışıyor. Şehit haberlerinin içeriğinin ülkedeki ‘kardeşlik duygusunu yok ettiğini’ düşünen RTÜK üyesi Esat
Çıplak, konuyu Üst Kurul’un gündemine getirdi ve
çözüm olarak BBC modelini önerdi. Bu modelin, müziksiz, görüntüsüz sadece istatistikî bilgi vermeyi içerdiğini belirterek, Türkiye’de de böyle olması gerektiğini söyledi. Öneriyi değerlendiren Kurul, her kanalda
terör haberlerinin nasıl verildiğinin araştırılması ve bu
konuda rapor hazırlanması kararı aldı. -GÜNDEM 05

ÇAĞLAR AVCI, İSTANBUL
12 Eylül mağdurları, darbenin 31. yıldönümünde müjdeli bir haber daha aldı. Darbe döneminde haksız yere cezaevlerinde tutulanların gözaltında veya tutuklulukla geçen süreleri borçlandırılarak emekliliklerine sayıldı. Sene başında çıkarılan ve son başvuru tarihi 25 Ağustos’ta biten torba yasadan
faydalanmak için başvuran 605 kişinin hakları iade edildi. Sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananları kapsayan düzenlemeye göre,
devletten mağduriyet sebebiyle tazminat alamayanların o dö-

-

-

Denetime takılan önlük
ve kaleme satış yok

ERCAN BAYSAL ANKARA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, okulların açılmasına sayılı günler kala sağlığa zarar verebilecek
giysi ve kırtasiye malzemelerine karşı harekete geçti.
Tezgâhlarda yerini alan önlük, kokulu silgi, kalem,
boya, çanta ve çorap gibi ürünlere yönelik sıkı denetim başlatıldı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü denetçileri, başta büyük
şehirler olmak üzere ülke genelinde tekstil ve kırtasiye malzemelerinden numune alıyor. Aynı gün laboratuvarlarda tahlil edilen ürünler arasında sağlığa
uygun olmayanlar piyasadan toplatılıyor. Sorumlular hakkında da yasal işlem başlatılıyor. -EKONOMİ 07

-

nemki tüm prim borçları Hazine tarafından ödenecek. Tazminat alanların ise binlerce günlük ödenmeyen primleri günlük
8,5 lira borçlanma ile kapatılacak. Sol örgüte üye olmak iddiasıyla cezaevine konulan Kadir Günaydın, uygulamanın bir nebze olsun o günleri unutturacağı görüşünde. Darbe döneminde 650 bin kişi gözaltına alınırken, 230 bin kişi yargılandı. 30
bin kişi de sakıncalı olduğu için işinden atıldı. Bunların 4 bin
891’i kamu görevlisi idi. Şimdiye kadar yurtdışı ve askerlik
borçlanması hariç geçmişteki eksik günler için borçlandırma
yapılmıyordu. Darbe ise istisna tutuluyordu. -GÜNDEM 04

Yıllar sonra askerî kimlikleriyle orduevine girdiler -04

‘Oda TV, Ergenekon’un internet medyası’
BÜŞRA ERDAL İSTANBUL
Ergenekon soruşturması kapsamında
hazırlanan 14 sanıklı Oda TV davası açıldı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 134 sayfalık iddianamenin 1 numaralı sanığı Yalçın Küçük, ‘terör örgütü yöneticisi’ olmakla suçlandı. Oda TV, ‘Ergenekon’un
internet medyası’ olarak nitelendirilirken, “Örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirme amaçlı yayın yapıldığı tespit edilmiştir.” denildi. Sanıklarla ilgili suçlamalar, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, darbeye teşvik

-

ve PKK’ya destek amaçlı faaliyetler’ gibi başlıklar altında anlatıldı. Sanıkların, partilere yönelik çalışmaları da iddianameye girdi. Soner
Yalçın’ın Halk TV’yi almak için Deniz Baykal’a
şantaj yapmayı planladığı belirtildi. Eski polis
müdürü Hanefi Avcı ile Nedim Şener ve Ahmet Şık, Ergenekon’un hiyerarşik yapısı içerisinde bulunmamakla birlikte, örgütün amaç
ve faaliyetleri doğrultusunda örgütsel doküman hazırlayarak örgüte yardım etmekle suçlanıyor. İddianamede ‘müşteki’ olarak sadece gazeteci Nazlı Ilıcak yer aldı. -GÜNDEM 06

Yalçın Küçük’ten ‘gizli’ askerî uçak projeleri çıktı -06
Tarihî yarımadanın silüeti tarih
oluyor -CUMAERTESİ 10

Soner Yalçından talimat: Org. Balanlı
stratejik konumda, sorun çıkmamalı
Oda TV iddianamesinde Balyoz davası sanığı Orgeneral Bilgin
Balanlı ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Oda TV’de yapılan
aramada ele geçirilen “Org Mu” isimli belgede davanın tutuklu
sanıklarından Soner Yalçın’ın, Balyoz davası kapsamında tutuklanan Harp Akademileri Komutanı Org. Bilgin Balanlı’yı korumaya çalıştığı görülüyor. Söz konusu belgede Soner Yalçın’ın
şu ifadeleri yer alıyor: “Org mu, Korg mu? Balanlı ile ilgili aktifte çıkan haber zamanlama ve içerik bakımından çok anlamlıydı. İçerik nasıl bu kadar zengin olabiliyor? İyi bir çalışma ile bu
haberin karşılanması lazım. (Yalçın Hoca’nın isteği) Balanlı
Paşa çok stratejik bir konumda. Sorun çıkmamalı, hakkındaki
haberler artabilir, anında cevap verilecek.” -GÜNDEM 06

Futboldan sonra tiyatroya da kombine
bilet geliyor -CUMAERTESİ 02
Zaman Okur Hattý: 444 8 555
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