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G.Saray Bükreþ'te, Fener Kadýköy'de
Devler Ligi'ne bilet arýyor

GÜNDEM

Galatasaray ve Fenerbahçe, Þampiyonlar Ligi'ne katýlmak
için bu akþam önemli bir sýnav verecek. Cim Bom'un Romanya'da galip gelmesi ya da Steaua Bükreþ'le en az 3-3
berabere kalmasý gerekiyor. Fenerbahçe ise Kadýköy'deki Partizan maçýna rahat çýkýyor. Sarý-Lacivertlilere rövanþý geçmesi için tek gollü beraberlik bile yetecek.
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Tatbikatta kaybolan SAT
komandosu 15 yýl sonra defnedildi
Deniz Kurdu Tatbikatý'nda kaybolan SAT
komandosu Arif Ekmekçi'nin cesedini 15
yýl sonra balýkçýlar buldu. Ekmekçi, askerî
törenle uðurlanýrken, cenaze namazýnda
üsteðmenin kýz kardeþi gözyaþlarýna boðuldu: "15 yýldýr bir umutla beklemiþtik."

GERÇEKLER
ZAMANLA ANLAÞILIR

www.zaman.com.tr
27 AÐUSTOS 2008 ÇARÞAMBA
45 YKr
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Gürhan Savgý

Tarým Bakanlýðý'nýn denetimlerine imkan saðlayan yönetmelik, Danýþtay tarafýndan iptal edildi.

ZAMLAR KUMANYA PAKETLERİNİ HAFİFLETTİ

Ýstanbul

Gýda sektörünün hareketlendiði Ramazan'da saha denetimlerini sýklaþtýrmayý düþünen Tarým Bakanlýðý'nýn eli
kolu baðlandý. Bakanlýðýn denetimlerle ilgili attýðý adým yine yargýdan döndü. Çankaya Belediyesi, ilgili mevzuatý her seferinde yayýmlandýktan hemen sonra Danýþtay'a götürerek yürütmeyi durdurmayý baþardý. Yargý kararlarýnýn gerekçesi, ‘kapsamlý ve koordineli bir çalýþma yapýlmamasýna' dayandýrýldý. Dolayýsýyla, Ramazan'da
ehil olmayanlarýn bile gýda üreticisi olduðu
sektörün denetimi sahipsiz kaldý. Yýllardýr
süren yetki belirsizliði sebebiyle kayýt dýþý
çalýþan iþletmelerdeki artýþýn durdurulamadýðýný belirten Gýda Mühendisleri Odasý
Baþkaný Atakan Güney, iptal edilen yönet-

TÜKETİM DÜŞTÜ, PİRİNÇTE FİYAT ARTMAZ

Gýda ürünlerindeki zamlar bu yýl kumanya fiyatlarýna da yansýdý. Artýþ kumanyanýn içeriðini de deðiþtirdi. Kolilerde bu yýl mercimek liste dýþý kalýrken, beþ litrelik ayçiçeði yaðý yerini bir litreliðe,
bazý paketlerde ise kanola yaðýna býraktý.

Ramazan ayýnda pirinç fiyatlarýna ilave zamlar
yapýlmasý beklenmiyor. Sezon Pirinç Yönetim
Kurulu Baþkaný Mehmet Erdoðan, "Tüketimde
geçen yýlýn ayný dönemine kýyasla yüzde 20 gerileme oldu. Pirinç fiyatlarý artmaz." dedi.

melik maddeleriyle Ramazan öncesinde
gýda sektöründe kaos yaþandýðýný söyledi.
Yetki kargaþasý sebebiyle gýda sektöründe yýllardýr süren denetimsizliði ortadan kaldýrmak isteyen Tarým Bakanlýðý bu
çerçevede ilk adýmý 5 Haziran 2004’te attý.
Çýkarýlan kanunla Bakanlýða baðlý gýda
kontrolörleri, üretim yerlerine ilave olarak
gýda satýþ yerleri, lokanta, kahvehane, yemekhaneler gibi toplu tüketim mekanlarýný da denetleme imkanýna kavuþtu. Söz
konusu kanunun uygulanmasý için yönetmelik çýkarýldý. Ancak Çankaya Belediyesi’nin, yönetmeliðin kanunla belediyelere
verilen yetkileri kýsýtladýðýný öne sürerek
açtýðý davada Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, ‘yürütmenin durdurulmasýna’
karar verdi. Geliþme sonucu Tarým Bakanlýðý’nýn denetim yapmasý hukuken
imkansýz hale geldi. Haberleri sayfa 8-9’da

YARSAV Baþkaný, televizyon programýnda kendini savundu. Bir
izleyici, "Eðer çürükse hemen tam teþekküllü hastaneden rapor alsýn." deyince Eminaðaoðlu, bakanlýðý beklediðini söyledi.

Bakanlık açıklama
yapmazsa muayeneye
bizzat gideceğim
Hüseyin Keleþ

Sahte çürük raporu
alarak askerlikten
kaçtýðý iddia edilen Yargýçlar ve Savcýlar Birliði
(YARSAV) Baþkaný Ömer
Faruk Eminaðaoðlu, hakkýndaki suçlamalardan
kurtulmak için Milli Savunma Bakanlýðý'ndan
açýklama bekliyor. Eminaðaoðlu, söz konusu açýklamanýn yapýlmamasý durumunda, saðlýk muayenesi
için bizzat kendisinin askerî hastaneye baþvuracaðýný açýkladý. Ayný zaman-

EN UCUZ PİDEYİ BATMANLILAR YİYECEK
Ramazan sofralarýnýn vazgeçilmez lezzeti pidenin yurt genelindeki satýþ fiyatlarý belli oldu.
Pideyi en ucuza 60 YKr'tan Batmanlýlar yiyecek. En pahalý pideyi ise Manisalýlar tüketecek.
Manisa'da 300 gram pidenin fiyatý 1,25 YTL.

Gürcistan'a girerek dünyanýn
tepkisini çeken Rusya, dün
önemli bir hamle daha yaparak Güney Osetya ve Abhazya'nýn baðýmsýzlýðýný tanýdý. Rusya Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev, Rus meclisinin
iki kanadý tarafýndan önceki gün alýnan kararý imzaladý. Medvedev, diðer ülkeleri de tanýmaya davet etti.
Abhazya ve G.Osetya'da coþkuyla
karþýlanan karar, Kosova’nýn baðýmsýzlýðýný tanýyan Batý’ya misilleme
olarak yorumlandý. Geliþmeyi ilhak
olarak niteleyen Tiflis, Moskova ile
iliþkilerini tamamen sona erdirdi. AB
Dönem Baþkaný Fransa, Moskova'nýn kararýný esefle karþýladýklarýný
belirtirken, ABD Dýþiþleri Bakaný
Condoleezza Rice da Rusya'nýn kararýný “son derece talihsiz” bir geliþme olarak niteledi. Ankara ise “Gürcistan’ýn toprak bütünlüðüne önem
atfediyoruz ve son geliþmeden endiþe duyuyoruz.” þeklinde tepki
gösterdi. Faruk Akkan’ýn haberi 16’da
HABER ANALİZ
SÝNAN OÐAN

Rusya’nýn tanýma kararý
önemli yansýmalara gebe 17’DE

ÝLLÜSTRASYON: CEM KIZILTUÐ
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Rusya'dan
Kosova
misillemesi

YILLARA GÖRE BİLİŞİM SUÇLARI
YILLAR

TESPİT
EDİLEN OLAY

YAKALANAN
SUÇLU

2005
2006

519

1.177

2007

579

1.287
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Ramazan öncesi gýda
denetimi yine sahipsiz kaldý

YORUM
MEHMET KAMIÞ

Adi cinayetlerden toplumsal olaylara, terörden organize suçlara kadar teknolojiyi baþarýyla kullanan polis, bunun sonuçlarýný alýyor. Geçmiþte 'faili meçhul' olarak adlandýrýlan suikastlarýn failleri artýk kýsa sürede yakalanýp yargýya teslim ediliyor. Söz konusu tablo internet ve biliþimde de kendini gösteriyor. Bu alanlarda uzmanlaþan polis, 'hacker'lara büyük darbe vuruyor. Emni-

DÜNYA 17 Ýngiliz The Telegraph'tan þok iddia: Zerdari akýl hastasý

yet Genel Müdürlüðü'nün hazýrladýðý rapora göre polis, 2007'de biliþim suçlarý, banka ve kredi kartý dolandýrýcýlýðýnda 579 olayý çözdü; bu olaylarda toplam
bin 287 kiþi gözaltýna alýndý. Bu veriler son yýllarýn rekoru özelliðini taþýyor. Yakalanan baþarýnýn altýnda polisin biliþimde uzmanlaþmasýnýn yaný sýra teknolojiyi yakýndan takip ediyor olmasý gösteriliyor. Alper Sancar’ýn haberi 13'te

da Yargýtay Cumhuriyet
Savcýsý olan Eminaðaoðlu,
önceki gün ulusalcý kimliði
ile tanýnan ART Televizyonu’nda canlý yayýna katýldý.
Saygý Öztürk'ün sunduðu
programda kendini savunan savcý, daha önce yalanladýðý ‘saðlam raporu'nu
dolaylý olarak kabul etti.
‘Komando olabilir' raporunun dahiliye uzmanýnca
hazýrlandýðýný belirtirken,
çürük raporunu bir baþka
uzmanýn verdiðini dile
getirdi. Devamý sayfa 4’te

Yeniden muayene, YARSAV
Baþkaný için bir fýrsat 21’DE

JİTEM’in karanlık
eylemleri, Türkiye’ye para
ve itibar kaybettiriyor
Melik Duvaklý

Bilişimde uzmanlaşan polis ‘hacker'lara göz açtırmıyor

Ýstanbul

JÝTEM'in kurucularý
arasýnda yer alan
emekli Albay Arif Doðan'ýn
tutuklanmasý, bu örgütün
faaliyetlerini yeniden gündeme getirdi. Yapýlan yasadýþý eylemler, yýllardýr Türkiye'nin baþýný aðrýtýyor.
Özellikle Avrupa Ýnsan
Haklarý Mahkemesi'ne
(AÝHM) taþýnan bazý karanlýk uygulamalar, ülkeyi hem
yüklü miktarlarda tazminatla karþý karþýya býrakýyor,
hem de insan haklarý imajýna büyük darbe vuruyor.
Türkiye AÝHM'de, hakkýnda
en fazla dava açýlan ülkeler
arasýnda Rusya'dan sonra
2'nci sýrada geliyor. Türkiye
ile ilgili 9 bin dava halen askýda. Bunlarýn üçte ikisi, adil
yargýlama ve mülkiyet hakký
ihlalleriyle ilgili. Yaþama
hakkýnýn ihlali, iþkence ve

Ýstanbul

kötü muamele iddialarýnýn
yer aldýðý baþvuru sayýsý ise
440. Dýþiþleri Bakanlýðý verilerine göre, Türkiye bireysel
baþvuru hakkýnýn tanýndýðý
1990’dan 2006'ya kadar
567 AÝHM kararý sonucunda 33 milyon Euro tazminata mahkûm edildi. Bu
kararlarýn büyük bölümünü
OHAL bölgesindeki hak
ihlalleri oluþturuyor. JÝTEM
adýnýn ilk kez mahkeme tutanaklarýna girdiði Yüksekova çetesi davasýnda ve
yazar Musa Anter cinayetinde AÝHM, Türkiye'yi
tazminata mahkum etti.
1989'da Cizre'nin Yeþilyurt
köyündeki operasyonda
köylülere insan dýþkýsý yedirilmesiyle ilgili davada verilen tazminat miktarý ise, her
bir maðdur için 300 bin
Fransýz Frangý. Devamý 5'te
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