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Takip sistemi aktif olsaydı
o araç Gaziantep’e ulaşamazdı
FOTOĞRAF: iha, ENİSE YAPAR

Dört ay önce Sakarya’da çalındıktan sonra Gaziantep’teki bombalı saldırıda kullanılan araç, tartışmaları da
beraberinde getirdi. İddialara göre çalıntı araçları tanıması için MOBESE ile bağlantılı Plaka Takip Sistemi (PTS)
kuruldu ancak iş yoğunluğu gerekçesiyle devreye sokulamadı. Güvenlik uzmanları, “Şayet sistem aktif olsaydı
o araç Sakarya dışına çıktığı anda tespit edilirdi.” diyor.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer FOTOÐRAF: ZAMAN, ali ünal

Derslik sorununu
bir-iki yıl içinde
çözeceğiz

BAYRAM KAYA Ankara
Sakarya’nın Geyve ilçesinde dört ay
önce çalınan araç, rahatça şehirde
dolaştı, otoyollara çıktı, OGS’lerden geçti. Daha sonra yolu Şanlıurfa’ya kadar uzanan araca burada bomba yüklendi ve Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Türkiye’yi
yasa boğan saldırı meydana geldi. 4’ü çocuk
9 kişi hayatını kaybetti. PKK terör örgütünün Amanoslar sorumlusu ‘Firaz’ kod adlı
Murat Filiz’in gerçekleştirdiği bombalı saldırının ardından çalıntı araçların takibinde
yaşanan aksaklıklar gündeme geldi.
Şehir giriş ve çıkışlarında çalıntı araçları tanıması için Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ile bağlantılı Plaka Takip Sistemi’nin (PTS) kurulduğu an-

-

çocuklar 60-64 aylıkken okula alı-14nıyor.ABYaşülkesinde,
değil, psikolojik hazırlık ve müfredat önemli.
Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Eskişehir gibi
-onİstanbul,
büyük ilde bu yıl derslik sıkıntısı yaşanabilir.
Eş durumu tayinlerini; Adalet, Dışişleri, İçişleri ba-kanlıkları
ve Genelkurmay’la önceden planlayacağız.

cak devreye sokulmadığı ortaya çıktı. Sistemin kurumlar arasında koordinasyon sağlanamadığı için uygulanamadığı ileri sürülüyor. İddialara göre özellikle bir milyonu bulan hacizli ve ipotekli aracın takibinin getireceği iş yoğunluğu yüzünden sistem hayata geçirilemiyor. Problemin çözümü için
İçişleri Bakanlığı’nın genelge yayınlaması gerektiğini belirten güvenlik uzmanları
ise net konuşuyor: “Şayet araç takip sistemi devrede olsaydı, o araç Sakarya sınırları
dışına çıktığında tespit edilirdi, Gaziantep’e
ulaşamazdı. Patlamada kullanılan araç 4
ay boyunca birçok defa Sakarya-İstanbul
arasında gidiş-geliş yapmış. Buna rağmen yakalanamaması sistemin uygulanamamasından kaynaklanıyor.” -GÜNDEM 11

16 STK’dan G.Antep’e moral ziyareti
TOBB, TUSKON, TÜSİAD ve TESK’in de aralarında bulunduğu 16 sivil toplum kuruluşu, Gaziantep’e moral ziyaretinde bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, terör mağduru ailelerin çocuklarının eğitim masrafını ömür boyu
16 meslek örgütünün üstlendiğini açıkladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Asım Güzelbey de hemşehrilerine, “Alışverişten geri kalmayın. Düğünler, dernekler ertelenmesin.” çağrısında bulundu. -serkan şahin, ekonomi 07

MUSTAFA ÜNAL Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eş durumundan yılda elli bin öğretmenin yer değiştirdiğini ve eğitimin bundan olumsuz etkilendiğini söyledi. Daha çok doğudan batıya talep olduğunu, bu sebeple batıda yığılma yaşanırken, doğuda öğretmen açığı bulunduğunu anlatan Dinçer, önemli bir yeniliği de duyurdu. Bakan, eş durumundan atanma talebinin en fazla
asker, hakim-savcı, hariciye görevlileri ve kaymakamlardan geldiğini dile getirdi. Bu nedenle Adalet, Dışişleri, İçişleri bakanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı’yla görüşülerek tayin durumlarının önceden bildirilmesi istenecek ve bu şekilde bir koordinasyon sağlanmaya çalışılacak.
Eşleri özel sektörde çalışanlar için böyle bir uygulama olmayacak. Ancak daha önce kamu bankasında çalışanlar kamu görevlisi sayıldığı için
bu durumdan yararlanabilecekler. -gündem 05

-

Engelliye
‘engelli park
yeri’ cezası
-

Manisa’da, ortopedik engelli İbrahim
Uysun (26), gezmek için gittiği Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde, otomobilini engellilere ayrılmış özel otoparka bıraktı. Yarım
saat sonra aracının yanına geldiğinde onu bir
sürpriz bekliyordu. Otomobilini “engellilere ayrılmış otoparka park ettiği için” 144 lira
ceza kesilmiş, makbuz da aracının üzerine
iliştirilmişti. Oysa Uysun’un yüzde 65 engeli
bulunuyordu, otomobili engelli aracı şeklinde düzenlenmiş, ruhsatına işlenmiş ve plakası da işaretlenmişti. Buna rağmen ceza makbuzunu görünce şoke oldu. Uysun, cezanın
iptali için mahkemeye başvurdu. -gündem 05

Bekir Bozdağ kararı eleştirdi

21 yıllık ceza, yeni
Breivik’ler çıkarır

Anders Behring Breivik

-

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,
Norveç’te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik’e 21 yıl ceza verilmesini eleştirdi.
Bozdağ, “Yeni Breivik’leri azmettirici, tahrik edici bir karar. Umarız ki Norveç yasama organı
bu konularla ilgili mevzuatını yeniden gözden geçirir.” dedi. Kararın, insanların adalete olan güvenini zedelediğini söyledi. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında bulunan Gizem
Doğan’ın babası Abdulkadir Doğan ise
“Bazıları Breivik’in
21 yıl yatıp çıkacağını
zannediyor. Ben ömür
boyu hapiste kalacağına
inanıyorum.” diye konuştu. -ferhat özer, politika 12
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‘Merkez ayağını
frenden çekti,
ekonomi canlanır’
Halep’te sivil halkın hedef alındığı bombalı saldırılar devam ederken Esed güçleriyle muhalifler arasında da şiddetli sokak çatışmaları yaşanıyor. FOTOÐRAF: reuters, YOUSSEF BOUDLAL

İran istihbarat başkanı: Esed’i desteklemek görevimiz
-

İran, halkına karşı katliama girişen Suriye’deki Beşşar Esed rejiminin ayakta kalması için yardım etmeyi sürdürüyor. Ortadoğu’daki kilit müttefiki Esed’i kaybetmek istemeyen Tahran
yönetimi, Şam rejimi ile işbirliğini geliş-

tirmek üzere Suriye’ye bir heyet gönderiyor. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış
Politika Komitesi Başkanı Alaaddin Borujerdi, bir meclis heyetinin ikili ilişkileri geliştirmek üzere Şam’a gideceğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları’nın istih-

barat şefi Hüseyin Taib de Esed rejimine
destek vermenin İran için bir sorumluluk
olduğunu söyledi. Hüseyin Taib, “Hepimizin Suriye’yi destekleme sorumluluğumuz var ve direniş hattının kırılmasına izin
verilemez.” diye konuştu. -DIŞ HABERLER 14

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı,
ekonominin soğuduğuna yönelik eleştirilere cevap verdi. Geçtiğimiz ay bir miktar zayıflama yaşandığını belirten Başçı, bunun geçici olduğunu söyledi. “Temmuz ayının başından itibaren ayağımızı frenden kademeli olarak çektik.” diyen Başçı, piyasaya
ihtiyacının üzerinde para verildiğini vurguladı. Ekonomiyi soğutma çabasında olmadıklarını belirterek şöyle konuştu: “Ağustos sinyalleri olumlu, ihracat artıyor. Bayram sonrasında canlanma ihtimali yüksek. Faiz koridorunun üst limiti daraltılacak. Bu da kredilere
olumlu yansır.” -ERCAN BAYSAL, ekonomi 06

