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

Kur’an’êÔnaüma
musha
süreci

0

20
Yeni Bahar

Spor

31

Efsane golcü
hafızasını kaybetti
Almanya’nın unutulmayan golcülerinden Gerd Müller, İtalya’da hafızasını kaybetmiş halde bulundu. Alman
basını, 65 yaşındaki Müller’in, parası
olmadığı için kaybolduğunu iddia etti.

Küllerinden doğan
kurum: Hafızlık
Yeni Bahar dergisi bu hafta Kur’an özel
sayısı hazırladı. Yaz Kur’an kurslarını ve
hafızlık eğitimini ele aldı. Hafızlık kurumuna ilginin arttığı, kalitenin de yükseldiği belirtiliyor.
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Dursun Çiçek ‘andıç’
emrini verenleri açıkladı

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile birlikte, Ada’daki kutlamalara
katılan Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Talat’ı da ofisinde ziyaret etti.

Kıbrıs’ta Rumları
uyardı: Bıçak kemiğe
dayanmak üzere

BÜŞRA ERDAL İSTANBUL
Genelkurmay’da hazırlandığı iddia edilen ve hükümet aleyhine kara propaganda yapılan internet siteleriyle ilgili ‘andıç’
soruşturmasında dün çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın önemli şüphelilerinden Kurmay Albay Dursun Çiçek, kendi isteğiyle savcıya ikinci kez ifade verdi. Alınan
bilgilere göre Çiçek, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’la birlikte ilgili komutanların talimatı üzerine kara propaganda sitelerinin hazırlandığını itiraf etti. 10’u aşkın komutanın ismini veren Çiçek’in ifadesi, daha
önce ‘meçhul subay’ın savcılığa gönderdiği ihbar e-mailindeki bilgileri de doğruladı.

-

SERVET YANATMA LEFKOŞA
Kıbrıs Rum Kesimi’nin önümüzdeki yıl
AB dönem başkanlığını üstlenecek olması,
Ankara’nın tepkisini çekiyor. Önceki gün, “Rumların başkanlığında AB ile ilişkilerimiz donar.” diyerek Avrupa’ya rest çeken Başbakan Tayyip Erdoğan,
dün de Rum Yönetimi’ni uyardı. Barış Harekâtı’nın
37. yıldönümü törenlerinde Kuzey Kıbrıslı Türklere hitap eden Erdoğan, “Artık bıçak kemiğe dayanmak üzere. Kemiğe dayanırsa Türkiye, tavrını oturur Kuzey Kıbrıs ile konuşur, net olarak ortaya koyar ve adımını atar.” dedi. Edinilen bilgilere göre,
hükümet sert mesajlarla konuyu dünya kamuoyunun gündemine getirmeyi ve Kıbrıs Türklerinin çözüm iradesini göstermeyi hedefliyor. Zaman’a konuşan Başbakanlık’tan üst düzey bir yetkili de bu
tavrı doğruluyor: “Bizim amacımız Kıbrıs sorununu çözerek AB’de mesafe almak.” -DIŞ HABERLER 16

-

Genelkurmay, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 13 sayfalık yazı göndermiş,
Çiçek’i kastederek, sitelerde ‘maksadı aşan’
faaliyetlerden, görevli subayların sorumlu olduğunu bildirmişti. Çiçek’in avukatı İrem Çiçek, bu politikadan Genelkurmay’ın zararlı çıkacağını söylemişti. ‘Islak imzalı kirli plan’ olarak bilinen davada da tutuklu yargılanan Dursun Çiçek ise Genelkurmay yazısının savcılığa ulaşmasından kısa bir süre sonra ifade vermek için başvurmuştu. Dün savcının karşısına çıkan Çiçek, üstlerinin ismini açıkça zikretti.
Genelkurmay yazısına atıf yaparak, “Maksadı
aşan bir durum varsa Genelkurmay hakkımda
idarî soruşturma başlatabilir.” dedi. -GÜNDEM 19
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Genelkurmay’ın kara propaganda için kurduğu iddia edilen internet siteleriyle ilgili andıç soruşturması yeni bir aşamaya geldi. Albay
Dursun Çiçek, kendi isteğiyle savcıya verdiği ifadede önemli itiraflarda
bulundu. Başta eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ olmak üzere ilgili
komutanların emriyle sitelerin hazırlandığını söyledi ve ekledi: “Maksadı aşan bir durum varsa hakkımda idarî soruşturma başlatabilirler.”

SORUŞTURMA 2009’DA BAŞLADI, 16 ŞÜPHELİ İFADE VERDİ. Dursun

Çiçek’in, eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ’un ismini verdiği ‘internet andıcı’ soruşturması, Ergenekon sanığı emekli Albay Hasan Ataman Yıldırım’ın evinde bulunan bir belgeyle başlamıştı. Bu kapsamda, tümgeneraller Mustafa Bakıcı, Hıfzı Çubuklu, Korg. Mehmet Eröz ve emekli
Org. Hasan Iğsız’ın da aralarında bulunduğu 16 subayın ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

HABER ‘Rum elektriği caiz değildir!’
iZLENiM ABDÜLHAMİT BİLİCİ -16

YILDIRIM’A
MORAL ZİYARETİ. Metris

Cezaevi’nde tutuklu bulunan
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı
Teknik Direktör Aykut Kocaman ile futbolculardan Emre Belözoğlu, Volkan
Demirel ve Mehmet Topuz ziyaret etti. Yönetici
Ünal Uzun’un da
katıldığı ziyaret
15 dakika sürdü.

İçişleri heyeti, saldırıyı
incelemek için Silvan’da
-

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit
olduğu terörist saldırıyı araştıran iki mülkiye
başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi bölgeye geldi.
İlk olarak Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak’la görüşen müfettişler, daha sonra olayın yaşandığı Silvan’a
hareket etti. 14 Temmuz’daki PKK saldırısının ardından Bakanlar Kurulu kararıyla İçişleri Bakanlığı’nca
inceleme başlatılmış ve olayı araştırmak üzere 3
kişilik heyet görevlendirilmişti. DİYARBAKIR ZAMAN

Doktorun kolunu
kıran hasta yakınına
25 ay hapis
MUSTAFA YÜKSEL İZMİR
İzmir’de bir hastanede görev yapan asistan
hekime fiilî saldırıda bulunan hasta yakınına 25 ay hapis cezası verildi. 28 Eylül 2010 tarihinde meydana gelen olayda baba Ü.S., bebeğiyle ilgilenmediği gerekçesiyle asistan doktor Murat
Güzel ile tartıştı. Şiddete dönüşen tartışma sırasında görevli hekimin kolu kırıldı. Yargıya taşınan
olayla ilgili mahkeme, dün hapis cezası kararını
açıkladı. Hapis cezasının ertelenmesi ya da paraya
çevrilmesi uygulamasına gidilmedi. -GÜNDEM 06
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Şike belgeleri kozmik odada, gözler Federasyon’da
-

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında
dün önemli bir gelişme yaşandı. Emniyet ve savcılık, olayla ilgili delil niteliği taşıyan belgelerin bir kısmını Türkiye Futbol
Federasyonu’yla paylaştı. ‘Çok gizli’ ibareli 26 klasör, Federasyon’un İstinye’deki merkezinde kamera sistemi, parmak izi ve şifreli giriş çıkışı olan kozmik bir odada muhafaza edilecek. Futbol

Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, belgelere kendisinin
dahi bakamayacağını söyledi. 5 kişilik Etik Kurulu’nun şike belgelerini değerlendireceğini belirten Aydınlar, “Konunun uzamadan
çözüme kavuşmasını istiyoruz. Ligin başlamasıyla ilgili karar bu
hafta sonu ya da hafta başında verilecek. Görevde olduğumuz sürece ligler ağustos sonundan önce başlamayacak.” dedi. -SPOR 332

BOSNA SAVAŞININ SON
FİRARİ KATİLİ GORAN HACİÇ YAKALANDI. Avrupa
Birliği’ne (AB) üye olmak
isteyen Sırbistan tarafından yakalanan Goran
Haciç, Hırvat katliamlarından sorumlu tutuluyordu. Gelişmeden büyük memnuniyet duyan
AB’nin en üst düzey 3 lideri, Sırbistan’a AB yolunun açıldığını ima etti. -DIŞ HABER 17
5 AFRİKA ÜLKESİ AÇLIĞIN PENÇESİNDE, DÜNYA YARDIM İÇİN GEÇ KALIYOR. Kenya, Somali,
Uganda, Etiyopya ve Cibuti, 60 yılın en büyük kuraklığı ile boğuşuyor. Bölgede yaklaşık 12 milyon kişinin acil yardıma muhtaç olduğu açıklandı. BM, Somali’de kıtlık ilan etti. Kimse Yok mu
Derneği de yardım çağrısı yaptı. -GÜNDEM 03
DÜNYA BANKASI BAŞKANI: TÜRKİYE EKONOMİSİ İYİ BİR ÖRNEK. Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zoellick, Türkiye’nin kendine
özgü tedbirleriyle çok iyi bir başarı yakaladığını
söyledi. Zoellick, “Dünya bu performansı ilgiyle
takip ediyor. Avrupa’daki sıkıntıya rağmen Türk
ekonomisi ayakta kalacak.” dedi. -EKONOMİ 12
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