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Hayatınıza takıntılar
yön vermesin
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Yeni Bahar

Aşırı temizlik, eşya biriktirme,,
simetriye önem verme, kapıyı-ınocağı kontrol etme gibi saplantılı düşünce ve davranışların teyor.
melinde aslında vesvese yatıyor.

Ekonomi

YENİ BAHAR dergisi bugün ve her perşembe gazetenizle birlikte...

İstanbul’un iki yakasına
iki yeni şehir geliyor
Başbakan Erdoğan, Kanal İstanbul’dan
sonra, ‘iki yeni şehir’ projesini de açıkladı. Birer milyon nüfuslu şehirlerden
Avrupa yakasında inşa edilecek olanı Karadeniz kıyısına kurulacak.
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METİN ARSLAN ANKARA
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ilgili şifre iddialarını araştıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ sonucuna vardı ve takipsizlik kararını Ankara
7. İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Kararda, 2011
YGS Matematik testi üzerinde şifreleme iddialarının araştırıldığı, ancak hiçbir adayın sınav esnasında şifreden faydalandığına dair bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Şadan Sakınan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir ve YGS Koordinatörü ile diğer
yetkililer hakkında ise YÖK Başkanlığı’ndan
soruşturma izni istedi. Söz konusu isimler için,
‘görevi ihmal’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla inceleme başlatıldı. -GÜNDEM 19

-

AVRUPALI ÂKİL ADAMLAR’DAN HÜKÜMETLERE UYARI:

MÜSLÜMANLARA
BASKIYI BIRAKIN

Bakan Hayati Yazıcı, sahte e-maille ilgili
suç duyurusunda bulundu -19

Uluslararası kongrede
yeni anayasanın yol
haritası çiziliyor
BÜŞRA ERDAL İSTANBUL
Partilerin seçimler öncesi vaat ettiği yeni
anayasa için üniversiteler harekete geçti.
İlk adımı darbe anayasalarının mimarı İstanbul
Üniversitesi attı. İstanbul Kültür Üniversitesi
ile ortaklaşa düzenlenen ‘Uluslararası Anayasa
Kongresi’ seçimden sonraki çalışmalar için yol
haritası niteliğinde öneriler sunacak. 100’den
fazla yabancı akademisyen ile Türkiye’den hukukçuların katıldığı kongrenin ilk oturumu sivil
toplum kuruluşlarına ayrıldı. TUSKON, Hak-İş,
Türk-İş, Ka-Der, Hukukçular Derneği, Uluslararası Hukukçular Birliği, Memur-Sen, KamuSen gibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri
görüşlerini dile getirdi. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile Türkiye Barolar
Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar’ın da katıldığı açılışta, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker,
yeni anayasanın, kişi hak ve özgürlüklerine yönelik ihlalleri engellemesini istedi. -GÜNDEM 18

-

Kastamonu ve
Sinop’taki saldırılar
aynı ekibin işi
SEDAT GÜNEÇ ANKARA
Kastamonu Ilgaz’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konvoyuna yönelik terör
saldırısında kullanılan silahların kriminal incelemesi tamamlandı. Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, silahların 7 Nisan’da 3
polisin yaralandığı Sinop Boyabat’taki olayda
da kullanıldığını rapor etti. Emniyet’in bölgede
yaptığı incelemelere göre, 1 polisin şehit düştüğü ve 1 polisin de yaralandığı Kastamonu’daki
saldırıda teröristler, konvoyu 5 ayrı noktadan
çapraz ateşe tuttu. Önce Rus yapımı el bombası ile ardından da Kalaşnikof ve M-16 otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 76 Kalaşnikof, 16 da M-16 mermisi kullanıldı. -GÜNDEM 18

Zaman Okur Hattý: 444 8 555

EMRE DEMİR STRASBOURG, EMİNE KART İSTANBUL
Avrupa Konseyi, aşırı sağın yükselişte olduğu
Avrupa’yı yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla
mücadeleye çağırdı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne
Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı dönemde kurulan
Âkil Adamlar Komitesi, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele ile ilgili hazırladığı raporda Avrupalı hükümetlere sert eleştiriler getirdi. Hoşgörüsüzlük, dışlama, ayrımcılık gibi eğilimlere karşı çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Komite’nin hazırladığı raporda, Avrupa’nın bu konuda hâlâ ortak bir siyasî irade belirleyemediğine dikkat
çekildi. Asimilasyon politikalarının tehlikesine işaret eden

-

Türkiye Kupası
Beşiktaş’ın

Kayseri’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u
penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup eden Beşiktaş, kupayı müzesine taşıdı ve ülkemizi önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etmeye hak kazandı. Quaresma ile öne geçen Kartal, İbrahim Akın (p.) ile Gökhan Ünal’ın
gollerine engel olamadı; ancak Sivok ile karşılaşmayı uzatmaya taşıdı: 2-2. Skor yine değişmeyince penaltılara geçildi. Belediyespor’da
Cihan ile Metin fileleri havalandıramayınca
mutlu sona Beşiktaş ulaştı. Kupayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül takdim etti. -SPOR 38

-

Kastamonu saldırganlarından
ayrılan terörist teslim oldu -18

İSTANBUL’DA TOPLANAN AVRUPA
KONSEYİ ÂKİL ADAMLAR KOMİTESİ,
İslamofobi ile mücadele için hükümetlere yol haritası sundu. Mevcut
politikaları eleştiren komitenin raporunda, “Yabancılara tek kültürü dayatan yasalar çıkarmayın. İslam’ın Avrupa değerleriyle uyumsuz olduğu iddiası kabul edilemez.” denildi. Rapordaki 59 teklifin içinde eğitimcilere, medyaya ve sanatçılara da tavsiyeler var.

FOTOĞRAF: REUTERS, ARND WIEGMANN

Savcı, YGS için
takipsizlik kararı
verdi, Ali Demir’e
soruşturma izni istedi
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28 Şubat süreci
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Komite, hükümetlerin, kanunları yaparken ülkelerinde yaşayan yabancılara da söz hakkı tanımalarını istedi. Avrupa Konseyi üyelerinin genel olarak destek verdiği raporda hükümetlere yapılan çarpıcı önerilerden bazıları şöyle:
“Azınlık ve yabancı nüfuslara tek bir kültürü dayatan yasalar çıkarılmamalı. İnsanlar inanç, kültür ve kimliklerini reddetmeye zorlanmamalı. Ne İslam’ın, ne de başka bir dinin
Avrupa değerleriyle uyumsuz olduğu iddiası kabul edilemez. Yasalar zorlayıcı ve yasakçı değil, ikna edici ve diyaloğa teşvik edici olmalı.” Fransa’daki burka yasağı gibi örneklerin eleştirildiği rapor, konseyin bu alanda hazırladığı
en kapsamlı metin olma özelliğini taşıyor. -DIŞ HABERLER 22

-

Darbe Günlükleri’ni yayımlayan Nokta Dergisi’nin eski genel yayın yönetmeni ve Taraf yazarı Alper Görmüş, yazdığı iki ciltlik
‘Büyük Medyada Ergenekon Haberciliği’ isimli kitabını basına
tanıttı. Ergenekon’u ‘teşkilatzihniyet’ diye ayırdığını belirten Görmüş, yaptığı çalışmayla ‘zihniyeti’ deşifre ettiğini söyledi. “Bu ikisinin iç içe

23

isyon
m
o
K
rliği : Batı’nın
i
B
a
k
Afri ean Ping anı yok.
nı J
t pl
Başka bya için ne
Li

geçtiği çok yer var. Teşkilatın zayıflaması zihniyetin zayıflaması anlamına
gelmiyor, aksine teşkilat zayıflarken,
zihniyetin güçlendiği zamanlar oluyor.” diyen Görmüş, gelinen noktada
28 Şubat’ın bitmiş bir süreç olmadığı
uyarısında bulundu. Ergenekon zihniyetinin devam ettiğini vurgulayan
Görmüş, son dönemdeki etki alanlarının siyasete kaydığına işaret etti.
-FATİH VURAL, EMİNE DOLMACI, GÜNDEM 18
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