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TEMEL POLITIKALAR IÇIN

KOMiSYON KURACAK
Masadaki liderlerin ortak imzasıyla yapılan açıklamada, “6’lı masa hedefine emin adımlarla

ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır" denildi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR
Masadaki liderlerin ortak imzasıyla
yapılan açıklamada, “6’lı masa hedefine emin
adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz
ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin
13. Cumhurbaşkanı olacaktır. 6’lı masa aynı
zamanda, demokratik hukuk devleti için
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek
Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır” denildi.

Adalet Bakanı
Bozdağ açıkladı...

"YENI BIR ANAYASA

YAPACAKTIR”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Türkiye’nin eninde sonunda yeni
bir anayasa yapacağını belirterek,
“Üzüntümüz bunun gecikmesindedir.
Gecikmesi hem milletimize hem ülkemize
kaybettirmektedir. Unutmamak gerekir
ki yeni anayasa olmadan yeni Türkiye
de olmaz” dedi. Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesi 20222023 akademik yılı açılışına katıldı. Burada
ilk ders niteliğinde bir konuşma yapan
Bakan Bozdağ, yeni anayasa ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “Yeni
anayasa konusu Türkiye'nin değişmez
ve değiştirilmesi teklif edilemez ana
gündemidir" diye konuştu.
HABERİ DIŞ SAYFADA

REFORMLAR KONUŞULDU

HABERİ İÇ SAYFADA
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YENI ULUS MEYDANINA

ADIM ADIM
HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 3 kişi,
istekte bulunduğu şarkıyı bilmediğini
belirten müzisyeni öldürdü, olayla ilgili 3
kişi gözaltına alındı. Ankara’nın Çankaya
ilçesinde 3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı
bilmediğini belirten müzisyeni öldürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde 2.
turun ilk buluşmasını gerçekleştiren liderlerin,
geçiş süreci yol haritası çalışmalarını ivedilikle
sonuçlandırarak kamuoyunu bilgilendirmesi
bekleniyor . Anayasal ve yasal reformlar,
kurumsal reformlar, seçim güvenliği ve iletişim
komisyonlarının çalışmalarının da hız kesmeden
sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Başkentin tarihi ve kültürel
değerlerine sahip çıkan Ankara
Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi
Kent Merkezi’nde bulunan ve
Ankara’nın yürüyen merdivenli
ilk alışveriş merkezi olma özelliği
taşıyan Anafartalar Çarşısı, Ulus
İş Hanı ile eski Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü binasında restorasyon
çalışmalarını sürdürüyor.
Başkentin tarihi ve kültürel
değerlerine sahip çıkan Ankara
Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi
Kent Merkezi’nde bulunan ve
Ankara’nın yürüyen merdivenli
ilk alışveriş merkezi olma özelliği
taşıyan Anafartalar Çarşısı, Ulus
İş Hanı ile eski Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü binasında restorasyon
çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKAN YAŞAR'A

ANLAMLI ÖDÜL

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar, Ankara Tabip Odası tarafından Sağlık
Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Ankara Tabip Odası’nın 93’üncü kuruluş
yıldönümü nedeniyle ODTÜ Mezunlar
Derneği Vişnelik Tesisleri’nde düzenlenen
törende, basın ve sağlık alanında yaptığı
örnek çalışmalardan dolayı birçok kişi ve
kuruma ödül verildi. HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ İÇ SAYFADA

EMEKLİ POLİSİ DOLANDIRDILAR

HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara’da yaşayan felç hastası emekli
polis Ahmet Özcan, kendisine emlakçı
olarak tanıtılan şahıstan 5 bin lira borç
istedi. Önüne koyulan evraklara 5 bin lira
borç almak için imza attığını zanneden
Özcan, evine 180 bin liralık ödeme emri
gelmesiyle dolandırıldığını anladı. Olay,
22 Nisan tarihinde meydana geldi. İddiaya
göre, Sincan’da yaşayan felç hastası
emekli polis Ahmet Özcan (66), eşini
hastalığından dolayı özel bir hastaneye
yatırdı. Ancak emekli maaşı bir süre sonra
hastanenin masraflarını karşılayamaz
hale geldi. Bunun üzerine paraya sıkışan
Özcan, bir arkadaşının oğlu vasıtasıyla
borç para alabileceği söylenen Engin E.
adlı emlakçıyla tanıştırıldı.

HABERİ DIŞ SAYFADA

GÖLBAŞI BELEDİYESİ ŞAMPİYON OLDU
Türkiye Basketbol
Ligi'nde yer alan
16 takımın katılımı
ile oynanan 2022
Erkekler Federasyon
Kupası finalinde,
büyük çekişmeye
sahne olan maçta
Samsunspor'u 113107'lik skorla mağlup
eden Gölbaşı
Belediyesi TED
Ankara Kolejliler
şampiyonluğa ulaştı.
Haberi dış sayfada

‘ULUSLARARASI TÜRK
KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU’
KEÇİÖREN’DE BAŞLADI
Keçiören Belediyesi ve Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü iş birliğinde, TÜRKSOY ve
Türk Dil Kurumunun destekleriyle düzenlenen
“Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” (Merkezi
Asya’dan Avrupa’ya Türk Kültürü) Keçiören Yunus
Emre Kültür Merkezi’nde başladı. Üç gün devam
edecek sempozyum öncesinde TÜRKSOY’un
“Türk Kültür Başkentleri” adlı fotoğraf sergisinin
açılışı da yapıldı. Türk dünyasına hizmetlerinden
dolayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a
TÜRKSOY tarafından ‘Ahmet Cevad Madalyası’
verilirken, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
tarafından da onurluk takdim edildi.
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TEMEL POLITIKALAR IÇIN

KOMiSYON KURACAK
Masadaki liderlerin ortak imzasıyla yapılan açıklamada, “6’lı masa hedefine emin adımlarla
ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır" denildi.
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde
CHP Genel Merkezi’nde 2. turun ilk
buluşmasını gerçekleştiren liderlerin,
geçiş süreci yol haritası çalışmalarını
ivedilikle sonuçlandırarak kamuoyunu
bilgilendirmesi bekleniyor . Anayasal
ve yasal reformlar, kurumsal
reformlar, seçim güvenliği ve iletişim
komisyonlarının çalışmalarının
da hız kesmeden sürdürülmesi
kararlaştırıldı. Yol haritası kapsamında
hazırlanacak, adayın ülkeyi nasıl
yöneteceğine ilişkin “protokol”
niteliğindeki metnin oluşturulmasının
ardından ittifakın ortak adayının
belirlenmesi aşamasına geçilecek.
Adayın yılbaşından önce belirlenip
ilan edilmesi beklenmiyor.
ORTAK POLİTİKALAR
BELİRLENECEK
Liderler, hükümet programı
niteliğinde ülkenin temel politika
alanları için ortak bir çalışma grubu
kurulup, ortak politikaların belirlenip
kamuoyuna ilan edilmesini de
kararlaştırdı. Bu alanlar, “hukuk,
adalet ve yargı, kamu yönetimi,
şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla
mücadele, ekonomi, finans ve

istihdam, sektören ve bölgesel
konular, bilim ve teknoloji, eğitim
ve öğretim, sosyal politikalar, dış
politika, güvenlik ve savunma” olarak
belirlendi ve şu mesaj verildi:

DIŞ POLİTİKA
MASAYA YATIRILDI
Liderler, Rusya’nın Ukrayna’nın
bazı bölgelerini ilhak kararını da
Kırım’ın ilhakı kararı gibi geçersiz

gördüklerini de bildirdiler.
Masada, sığınmacılar, ekonomi ve
seçim güvenliği komisyonlarının
çalışmalarında gelinen son durum
dahil pek çok konu ele alındı. Rusya

ve Ukrayna savaşında Kırım’ın ilhakını
geçersiz gördüklerini açıklayan
liderler dış politikanın sıcak başlığı
olan Türkiye Yunanistan gerilimine
dair şu açıklamada bulundu: “Dış
politika ve milli güvenlik konularını
iç politika malzemesi olarak
kullanan iktidar Ege’deki TürkYunan dengesinin Yunanistan lehine
bozulmakta olduğu gerçeğini hamasi
nutuklarla örtmeye çalışmaktadır.
Kurumsal akıldan yoksun dış
politikanın ürünü olan bu güvenlik
zaafı hiçbir hamasi dille kapatılamaz.”
LİDERLERİ
MERDİVENDE KARŞILADI
CHP Genel Merkezi’nde 6’lı
masanın 2’nci tur görüşmeleri
gerçekleştirildi. CHP Genel
Merkezi’ne sırasıyla Demokrat
Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel
Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA
Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener gelirken. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, konuklarını CHP
Genel Merkezi’nin merdivenlerinde
karşıladı.

BAŞKAN YAŞAR'A ANLAMLI ÖDÜL
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara
Tabip Odası tarafından Sağlık Özel Ödülü’ne layık
görüldü. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
Ankara Tabip Odası tarafından Sağlık Özel Ödülü’ne
layık görüldü. Ankara Tabip Odası’nın 93’üncü kuruluş
yıldönümü nedeniyle ODTÜ Mezunlar Derneği
Vişnelik Tesisleri’nde düzenlenen törende, basın ve
sağlık alanında yaptığı örnek çalışmalardan dolayı
birçok kişi ve kuruma ödül verildi.
Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Muharrem Baytemür’ün açılış konuşmasıyla başlayan
etkinlikte, Başkan Yaşar’a teşekkür ederek plaketini
veren Baytemür, “Bu sene içerisinde arsası güzel olan
birçok Aile Sağlığı Merkezi’ni çıkarmaya çalıştılar. Biz
bu haberi aldığımızda kamu binalarında görev yapan
arkadaşlarımızın özele çıkmasının doğru olmadığını
söyledik ve tek tek belediye başkanlarıyla konuştuk.
Yenimahalle’de de bir ASM bu şekildeydi. Oradaki
arkadaşlarımızla konuştuğumuzda Fethi Bey’in bir
ASM yaptığını dile getirdiler. Daha biz Fethi Başkan
ile konuşmadan bunu öğrendik. Bunun yanında bir şey
daha öğrendik ki o da Yenimahalle ASM’lerinin yüzde
70’ini Fethi Yaşar yapmış. Ayrıca Onkoloji Hastanesi
yanına da bir konuk evi yapmış, kendisine bizlere
verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
YÜRÜME MESAFESİNDE SAĞLIK HİZMETİ
Ödüle layık görülmekten gurur duyduğunu ifade
eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da
göreve geldiği günden beri sadece devleti yereliyle
değil geneliyle bir bütün olarak görmeye gayret

ettiğini söyledi.
Yaşar, “Önemli olanın bölgemde yaşayan
hemşerilerimin ihtiyaçlarının giderilmesi olduğuna
inandım. Bu nedenle de göreve geldiğim günden
itibaren sağlık ya da eğitim hizmetlerine katkıda
bulunmak benim işim değil demedim. Özellikle
pandemi döneminde ne kadar önemli olduğu ortaya
çıkan birinci basamak sağlık hizmetleri olan Aile
Sağlığı Merkezleri yapmaya başladık. Binalarda
tutulan dairelerde, derme çatma dükkanlarda verilen
sağlık hizmetlerini parklarda vermeye karar verdik.
Yeşil alanlarımızın bir tarafında tek katlı ama içinde
doktor odaları, muayenehaneleri, mutfağı, tuvaleti
olan sağlık ocakları yaptık. Bugüne kadar yaptığımız
42 sağlık ocağımızla vatandaşlarımız yürüme
mesafesinde giderek kalabalık ve kaostan uzakta
hizmet alabiliyorlar” diye konuştu.
140 KİŞİLİK YATAKHANE
Ayrıca kanser hastaları ve yakınlarına hizmet
veren Zübeyde Hanım Konuk Evi’ni de yaptıklarını
vurgulayan Yaşar,: “Çayyolu’nun ilk hastanesi olan
İbrahim-Feruzet İmirzalıoğlu Hastanesi’ni hizmete
açarak Gazi Üniversitesi’ne teslim ettik. Karşıyaka
Mahallemizde yine diş polikliniği hizmete açarak onu
da Gazi Üniversitesi’nde devrettik. Bir de Türkiye’nin
en büyük ve donanımlı kanser hastanesi olma özelliği
bulunan ve Türkiye’nin her yerinden tedavi için gelen
hastaların bulunduğu Onkoloji Hastanesi yanına 140
kişilik Zübeyde Hanım Konuk Evi inşa ederek hizmete
açtık” dedi.
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YENI ULUS MEYDANINA ADIM ADIM
Başkentin tarihi ve kültürel
değerlerine sahip çıkan Ankara
Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi
Kent Merkezi’nde bulunan ve
Ankara’nın yürüyen merdivenli
ilk alışveriş merkezi olma özelliği
taşıyan Anafartalar Çarşısı, Ulus
İş Hanı ile eski Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü binasında restorasyon
çalışmalarını sürdürüyor.
ULUS YENİ
KİMLİĞİNE KAVUŞACAK
Başkentin tarihi ve kültürel
değerlerine sahip çıkan Ankara
Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi
Kent Merkezi’nde bulunan ve
Ankara’nın yürüyen merdivenli
ilk alışveriş merkezi olma özelliği
taşıyan Anafartalar Çarşısı, Ulus
İş Hanı ile eski Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü binasında restorasyon
çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaların tamamlanmasının
ardından Ulus’un hem yepyeni bir
görünüme kavuşması hem de tekrar
gözde merkezi hâline gelmesi
hedefleniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Başkent tarihinin en önemli
noktalarından biri olan Ulus’ta
başlattığı dönüşüm çalışmalarını
sürdürüyor.
Fen İşleri Daire Başkanlığı;
Anafartalar Çarşısı, Ulus İş Hanı ile
eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
binasındaki restorasyon, yenileme
ve tadilat çalışmalarına hızla devam
ediyor. Yapılacak çalışmaların
ardından Ulus’un yepyeni bir
görünüme kavuşması ve tekrar
eski günlerde olduğu gibi bir
gözde merkezi hâline gelmesi
hedefleniyor.
ANAFARTALAR
ÇARŞISI YENİLENİYOR
10 Kasım 1964’te açılan ve
Ankara’nın yürüyen merdivenli ilk
alışveriş merkezi olan Anafartalar
Çarşısı’nda yenileme çalışmaları
başladı.
Türkiye’nin ilk kadın seramikçisi
Füreya Koral ile Seniye Fenmen’in
eserlerinin yanı sıra Nuri İyem’in
ilk kez duvar üzerine uygulanmış
soyut resimlerinin bulunduğu
çarşıda Fen İşleri Daire Başkanlığı
ekipleri, statik güçlendirme,
cephe yenileme, iç mekânda
tavan, duvar ve zemin kaplama
tadilatları ile elektrik ve mekanik
tesisatlarında yenileme çalışmaları
gerçekleştiriyor.
Kent tarihinde önemli bir yere
sahip olan Anafartalar Çarşısı’ndaki
çalışmaların 2023 yılının nisan
ayında tamamlanması hedefleniyor.
YENİ TEKNOLOJİ MERKEZİ
ULUS İŞ HANI’NDA
AÇILACAK

ANKARA’DA ISTEK ŞARKIYI

BILMEYEN MÜZISYEN

ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi,
zamanla içindeki bazı bölümleri
değişen ve tasarım özelliğini yitiren
Ulus İş Hanı’nda ise yapının özgün
mimarisini koruyarak, tahribatlara
neden olan kaynakların yok
edilmesi için çalışmalarına devam
ediyor.
Başkenti bilim ve teknolojinin
merkezi yapmak için çalışmalarını
sürdüren ve Dikmen Vadisi ile
Kuzey Ankara’daki teknoloji
merkezlerini hizmete alan ABB,
Ulus İş Hanı’nın bir kısmını da
teknoloji merkezi olarak üniversite
öğrencilerinin kullanımına açılacak.
Çalışmaların Aralık ayında
tamamlanması planlanıyor.
ULUS EKONOMİSE KATKI
Fen İşleri Daire Başkanlığı
ekiplerinin; ekonomik, ticari ve
sosyal hayatın merkezlerinden olan
eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
binasındaki çalışmaları da tüm
hızıyla devam ediyor.
2017 yılında boşaltılan ve o
günden bugüne kullanılmaması
nedeniyle atıl duruma gelen
binada; dış cephe yenileme,
iç mekânda tavan, duvar ve
zemin yenileme imalatları ile
asansör, elektrik ve mekanik
tesisat yenileme çalışmaları
gerçekleştiriliyor.
2023 yılının haziran ayında
tamamlanması hedeflenen
çalışmaların ardından binaya EGO
Genel Müdürlüğünün taşınması ve
bölge esnafının işlerinin açılması
bekleniyor.
ULUS ESKİ
GÜNLERİNE ULAŞIYOR
Başkent tarihinde önemli
yerlerinden biri olan Ulus İş Hanı,
Anafartalar Çarşısı ve eski Gençlik

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

ve Spor Hizmetleri binasında
yenileme çalışmalarını aralıksız
sürdürdüklerini belirterek,
gerçekleştirilen çalışmalar
hakkında bilgi veren Fen İşleri
Daire Başkanlığı Üst Yapılar Şefi
Latif Yeşil, şunları söyledi:
“Fen İşleri Daire Başkanlığı
olarak Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde
ve Ulus İş Hanı’nda restorasyon
projemizi gerçekleştiriyoruz.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
binası olarak bilinen, Ulus İş Hanı
A bloğunda da kapsamlı tadilata
girmiş bulunuyoruz. Hemen onun
arkasında bulunan Anafartalar
Çarşısı’nda da cephe yenileme,
tesisat ve inşaat çalışmalarına
devam ediyoruz. Esnafı mağdur
etmeden, Ulus’u eski günlerine
ulaştırmayı planlıyoruz.”
Ankara Büyükşehir Belediyesinin
başlatmış olduğu çalışmalardan
büyük mutluluk duyduğunu belirten
Anafartalar Çarşısı esnaflarından
Kutay Çakar ise “Havalandırma,
bomba patlamasının olduğu
sırada çok zarar görmüştü. O
günden bu yana herhangi bir
tadilat çalışması yapılmadı. Ankara
Büyükşehir Belediyesi çarşımızın
tavanlarını, havalandırma
sistemlerini yenilemek için
çalışıyor ayrıca olası bir yangın
sırasında çarşımızda yangın
söndürme cihazları da olacak.
Tadilat işlemlerinin tamamlanması
ile birlikte işlerimizin artacağına
inanıyorum. Müşteriler geldiğinde
daha temiz, sıcak bir ortam olacak.
Tuvaletlerimiz de yenileniyor.
Çevre düzenlemesi de yapıldıktan
sonra daha güvenli ve sosyal bir
ortam olacağını düşünüyorum”
dedi.

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde
3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı
bilmediğini belirten müzisyeni
öldürdü, olayla ilgili 3 kişi gözaltına
alındı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde
3 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı
bilmediğini belirten müzisyeni
öldürdü.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde
gece saatlerinde meydana geldi.
Mekânda kimlikleri belli olmayan
3 kişi, müzisyen Onur Şener’den
istek şarkıda bulundu. Müzisyen
Onur Şener istek şarkıyı bilmediğini

söyledi. Bunun üzerine 3 kişi,
müzisyen ile tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kavgaya
dönüştü, 3 kişi Onur Şener’e
ellerindeki şişelerle saldırdı. Kırılan
cam şişeleri Onur Şener’in boynuna
saplandı. Olayı gören vatandaşların
ihbarı üzerine olay yerine polis
ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan Onur Şener
hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm
müdahalelere rağmen Onur Şener
hayatını kaybetti. Ankara Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet
Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3
şüpheliyi gözaltına aldı.

EMEKLİ POLİSİ DOLANDIRDILAR

Ankara’da yaşayan felç hastası
emekli polis Ahmet Özcan,
kendisine emlakçı olarak tanıtılan
şahıstan 5 bin lira borç istedi.
Önüne koyulan evraklara 5 bin
lira borç almak için imza attığını
zanneden Özcan, evine 180 bin
liralık ödeme emri gelmesiyle
dolandırıldığını anladı. Olay, 22
Nisan tarihinde meydana geldi.
İddiaya göre, Sincan’da yaşayan
felç hastası emekli polis Ahmet
Özcan (66), eşini hastalığından
dolayı özel bir hastaneye yatırdı.
Ancak emekli maaşı bir süre sonra
hastanenin masraflarını karşılayamaz
hale geldi. Bunun üzerine paraya
sıkışan Özcan, bir arkadaşının oğlu
vasıtasıyla borç para alabileceği
söylenen Engin E. adlı emlakçıyla
tanıştırıldı. 22 Nisan’da Ankara Batı
Adliyesinin karşısında bulunan bir iş
merkezindeki avukatlık bürosunda

Hasan Y. ve Engin E. ile buluşan
Özcan, Engin E.’ye maaşını haciz
edebileceklerini ifade ederek 5 bin
lira istedi. İki tarafın da şartları kabul
etmesi üzerine Özcan’a 5 bin liralık
evrak imzalatacakları söylendi.
Özcan, tuvalete gittiği esnada
rakamlarla oynanarak 180 bin lira
olarak hazırlanan belgeleri imzaladı.
Ardından avukatlık bürosu çalışanı
ve Engin E., Özcan’ın maaşına
haciz koydurmak için Ankara
Batı Adliyesi’ne gitti. Sonrasında
avukatlık bürosu çalışanı ile ofise
dönen Engin E., parayı Özcan’a
vermeden hızlıca olay yerini terk etti.
Daha sonra Özcan’ın evine
Ankara Batı Adliyesi İcra
Müdürlüğü'nden Tülay O. adına 180
bin liralık ödeme emri geldi. Felç
olması nedeniyle bu duruma itiraz
edemeyen Özcan, hem ihtiyacı olan
5 bin lirayı alamadı hem de mağdur
oldu. Yaşadıklarını anlatan emekli
polis Özcan, maddi anlamda zor
durumda olduğunu söyledi. Yaşadığı
durumun çözülmesi için yetkililere
seslenen Özcan, “Benim gibi bu
duruma düşen başkaları da olabilir.
Devlet büyüklerimize sesleniyorum,
benim canım yaktılar başkasının canı
yanmasın. Çözülürse annemden yeni
doğmuş gibi olacağım. Beni açlığa
mahkum etti bu vatandaşlar. Maddi
manevi zararlarımın karşılanmasını
istiyorum. Gerekli cezaları neyse
alsınlar. Ben devlet için 25 sene
polislik yaptım. Düştüğüm duruma
bak. Ben ikaz ettim onlara telefon
açtım, benim icramı kaldırın, ben
sizden para almadım diye. Bana para
verecek olan şahıs dedi ki ‘nereye
gidersen git, kimseden korkumuz
yok’ şeklinde kelimeleri tehdit eder
gibi beyan etti” dedi.
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Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı...

"YENI BIR ANAYASA YAPACAKTIR”
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin eninde
sonunda yeni bir anayasa yapacağını belirterek,
“Üzüntümüz bunun gecikmesindedir. Gecikmesi
hem milletimize hem ülkemize kaybettirmektedir.
Unutmamak gerekir ki yeni anayasa olmadan yeni
Türkiye de olmaz” dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Bursa Uludağ Üniversitesi 2022-2023 akademik
yılı açılışına katıldı. Burada ilk ders niteliğinde bir
konuşma yapan Bakan Bozdağ, yeni anayasa ile
ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, “Yeni anayasa
konusu Türkiye'nin değişmez ve değiştirilmesi teklif
edilemez ana gündemidir. Zira 1982 anayasasının
yürürlüğe girdiği günden bu yana anayasa parti
programına ve seçim beyannamesine koymayan
meclis grubu bulunmuş ve halen grubu bulunan
siyasi parti yoktur. Hepsi hem seçim hem seçim
beyannamelerine hem de parti programlarına yeni
anayasayı koymuşlardır. Bu şunun ifadesidir. Türk
milletinin ortak talebi ve ihtiyacı yeni anayasadır. Ve
kurumu bu ortak talebi ve ihtiyacı görmüş bu konuda
muhtelif çalışmalar yapmıştır. İlki 23 Şubat 1993
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin
Cindoruk'un daveti üzerine TBMM başkanlık
divanında dokuz partinin genel başkanı bir partinin
de genel başkan yardımcısının katılımıyla on parti
bir araya gelmiş konuşmuş. Kimler yok ki bunların
içerisinde? Bir kısmı rahmete kavuşmuş DYP Genel
Başkanı Süleyman Demirel, ANAP Genel Başkanı
Mesut Yılmaz, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Refah
Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, CHP
Genel Başkanı Deniz Baykal, DSP Genel Başkanı
Bülent Ecevit, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı
Faruk Demirto, IDP Genel Başkanı Aykut Edibali,
HEP Genel Başkanı Ahmet Türk. On partinin bir
araya geldiği bir toplantı. Hepsinin ittifak ettiği şey
yeni anayasa. Ve her parti yeni anayasa için madde
madde görüşlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı'na bildirmiş. Ancak yeni anayasa için bir
adım atılamamıştır” dedi.
“Şu anda bu on partinin yeni anayasa önerilerini
madde madde teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi
arşivinde bulunmaktadır. 2008 yılında Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan yeni anayasa,
yeni iç tüzük, yeni siyasi partiler ve seçim kanunu
siyasi ahlak ve siyasetin finansmanı konularında
milletvekili sayısına bakılmaksızın her partiden
ikişer üyenin katılımıyla bir komisyon kurmak istiyor,
uzlaşma komisyonu” diyerek sözlerine devam eden
Bozdağ, “Bu komisyona dönemin partilerinden AK
Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, HADEP evet cevabını
verdi. Ancak CHP yeni iç tüzük komisyonuna üye
verdi. Anayasa komisyonuna üye vermedi. Dolayısıyla
bir anayasa uzlaşma komisyonu kurulamadı. CHP'nin
tutumu nedeniyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı seçilen Cemil Çiçek'in girişimi sonucu
2011 yılında yeni bir anayasa uzlaşma komisyonu
kurulması çağrısı yapıldı. Bu dönemde AK Parti,
CHP, MHP ve Barış ve Demokrasi Partisinden üçer
milletvekilinin katıldığı bir komisyon oluşturuldu.
Kararlar oy birliğiyle alınacak dendi. Mesele yeni
anayasayı hayata geçirmek bir partinin diğer partiye
dayatmasını önlemek oy birliğiyle karar almasını

sağlayarak herkesin içine sinen bir anayasayı hayat
geçirmekti. Ama maalesef geçen zaman içerisinde
komisyon 328 toplantı yaptı. 580 saat çalıştı. 172
maddeyi müzakere etti. 60 madde üzerinden uzlaştı.
112 madde üzerinde farklı görüşler ortaya koydu.
Uzlaşamadı. Toplam 14 bin 970 sayfa tutanak tuttu.
Sonuç? Nafile. Nitekim 13 Kasım 2013’te Meclis
Başkanı bu çalışmaları sonlandırmak zorunda kaldık”
diye konuştu. Çalışmalar Cumhuriyet Halk Partisi
ve değişik partilerin kırmızı çizgileri nedeniyle
ilerleme imkanını kaybettiğini dile getiren Adalet
Bakanı Bozdağ, “Yani parlamenter sistem olmazsa biz
hiçbir şeyi görüşmeyiz, konuşamayız. Parlamenter
sistemi bir kenara koyup sistemi en sona bırakalım
dediler. Tartışma yaptılar, konuştular. Uzun uzun
çalıştılar. Ama yine netice alınamadı. Nitekim Meclis
Başkanı İsmail Kahraman döneminde yani iki bin
on beş seçimlerinden sonra da bu sefer Anayasa
mutabakat komisyonu adında bir başka komisyon
kuruldu. AK Parti, CHP, MHP ve HDP üye verdi. Ama
bu komisyonun ömrü çok kısa oldu. 4 Şubat 2016’da
kurulan komisyon 12-16 Şubat 2016’da meclis başkan
açıklamasıyla görevini sonlandırdı. Çünkü burada
yine hükümet sistemi tartışması nedeniyle yeni
anayasa mutabakat komisyonu çalışma imkanı ve
ortamı maalesef bulamadık. Bütün bu çalışmalar bize
bir şeyi gösteriyor.
Türk milletinin ve Türkiye'de siyaset kurumunun
yeni anayasa konusunda müttefik olduğunu
gösteriyor. Ama yeni anayasayı hazırlama kabul
etme ve uygulamaya koyma konusunda henüz
uzlaşma zemininin oluşmadığını da bize çok
açıkça göstermektedir. Türkiye eninde sonunda
yeni bir anayasayı yapacaktır. Üzüntümüz bunun
gecikmesindedir. Gecikmesi hem milletimize hem
ülkemize kaybettirmektedir. Unutmamak gerekir
ki yeni anayasa olmadan yeni Türkiye de olmaz.
Büyük Türkiye de olmaz. Büyük Türkiye'nin ve yeni
Türkiye'nin en önemli anahtarı yeni anayasadır. Bu
kapıyı yeni anayasayla açacağız” ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, konuşmasına şöyle devam etti:
“Cumhuriyetin ilanından sonra Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün yaptığı ilk şey yeni anayasadır. 1924
anayasasıdır. Şimdi cumhuriyetin ikinci yüzyılına

girerken Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa ederken
yeni bir anayasayla yola çıkması milletimizin
de, devletimizin de her bir insanımızın da ortak
çıkarınadır. Neden derseniz, biraz bu nedenleri
izninizle açmak isterim. Osmanlı dönemini geride
bırakırsak, Kurtuluş Savaşı yıllarında hazırlanan 1921
anayasası ve savaş yıllarının sonunda cumhuriyetin
başında inşa yıllarının zorlukları içerisinde hazırlanan
1924 anayasası ve 1961 ve 1982 darbe anayasaları.
Dikkat edilirse bu anayasaların hiçbirisi olağan bir
dönemde hazırlanmamış. Kimisi darbe döneminde,
kimisi Kurtuluş Mücadelesi yıllarında biri de savaşın
bitiminden sonra yeniden başlangıç ve inşa sürecinin
zorlukları içerisinde. O yüzden Türkiye'de herkesin
ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği
demokratik bir ortamda ve olağan bir dönemde
yeni bir anayasa yapmaya ihtiyacı var. Bizim olağan
dönemde anayasa yapma irademizi ortaya koymamız
ve bu iradeyi hayata geçirmemiz bizim gücümüze
çok büyük güç katacaktır. 1982 anayasası yürürlüğe
girdiği tarihten bugüne kadar en çok değişikliğe
uğrayan anayasa unvanı durumdadır. Zira bugüne
kadar 19 değişiklik paketi gelmiş. 44 anayasa
maddesi yürürlükten kaldırılmış. Mülga edilmiş. 179
Y maddede değişiklik yapılmış ve anayasamızın
toplam 223 noktasına dokunulmuştur. Bu son derece
önemli değişikliklerin sonucunda anayasa dil birliği,
insicam bozulmuştur. Anayasadaki maddelerin
isimlerine baktığınızda orada bile farklılıklar var.
Bizim anayasamızda madde var. Değişik madde
var. Geçici madde var. Ek geçici madde var. Hepsi
madde. Fıkralara baktığınızda değişik fıkra var. Ek
fıkra var. Değişik son fıkra var. Fıkrada değişiklikler
var. Cümlelere baktığınızda ek cümle var. Efendim
değişik birinci cümle var. Değişik ikinci cümle var.
Değişik son cümle var. Ek hüküm var, mükerrer
değişiklik var. Anayasanın içindeki maddelerin,
fıkraların, hükümlerin, cümlelerin bile isimlerinin
birbirinden çok farklı olduğu ve isimlerin adeta yarışa
girdiği bir yerde elbette ki dil birliğini ve insicamı
bu anayasanın muhafaza ettiğini söylemek mümkün
değildir. O yüzden dil birliği olan, insicamı olan, iç
bütünlüğü yerinde olan yeni bir anayasa Türkiye'nin
acil ihtiyacıdır.”

GÖLBAŞI BELEDİYESİ ŞAMPİYON OLDU
Türkiye Basketbol Ligi'nde
yer alan 16 takımın katılımı
ile oynanan 2022 Erkekler
Federasyon Kupası finalinde,
büyük çekişmeye sahne olan
maçta Samsunspor'u 113107'lik skorla mağlup eden
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara
Kolejliler şampiyonluğa ulaştı.
2022 Erkekler Federasyon
Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara

Kolejliler'de forma giyen Ricky
Tarrant JR, 25 sayı atarak finalin
en değerli oyuncusu oldu.
Mamak Belediyesi Hidayet
Türkoğlu Spor Salonu’nda
oynanan final maçını Gölbaşı
Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek ve Mamak Belediye
Başkanı Murat Köse takip etti.
Kazanan Gölbaşı Belediyesi
TED Ankara Kolejliler’e kupayı
Mamak Belediye Başkanı Murat

Köse takdim etti. Kupa zaferi
sonrasında konuşan Gölbaşı
Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek, “Her dalda, her alanda
sporun yanındayız dedik ve
bunu şampiyonluklarımızla
ve kupalarımızla kanıtlıyoruz.
Gençlerimizi spora yönlendiriyor,
onların başarıları ile daha
da güçleniyoruz. Basketbol
takımımızı tebrik ediyorum, bu
başarı taraftarlarımızın.” dedi.

‘ULUSLARARASI
TÜRK KÜLTÜRÜ
SEMPOZYUMU’
KEÇİÖREN’DE
BAŞLADI

Keçiören Belediyesi ve Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü iş
birliğinde, TÜRKSOY ve Türk Dil
Kurumunun destekleriyle düzenlenen
“Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu”
(Merkezi Asya’dan Avrupa’ya Türk
Kültürü) Keçiören Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde başladı. Üç gün devam
edecek sempozyum öncesinde
TÜRKSOY’un “Türk Kültür Başkentleri”
adlı fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.
Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı
Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok’a TÜRKSOY tarafından ‘Ahmet
Cevad Madalyası’ verilirken, Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından
da onurluk takdim edildi.
Sempozyum Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok, Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Bican Ercilasun, Azerbaycan
Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kemal Abdullayev, Türk Dil Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin,
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı
Doç. Dr. Bilal Çakıcı tarafından yapılan
açılış konuşmalarıyla başladı.
Başkan Turgut Altınok, uluslararası
niteliği ile Türk kültürünün Asya’dan
Avrupa’ya uzanan serüveni ve bıraktığı
izleri üzerine gerçekleştirilecek
sempozyumun açılışında yaptığı
konuşmada, “Tarihimize, geçmişimize,
kültürümüze, geleceğimize ve
varlığımıza yapmış olduğu desteklerden
dolayı değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet
Bican Ercilasun’a ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz. Devletlerin
kültürleri, gelenekleri, örf ve adetleri
vardır.
Zengin, engin ve derin bir milletin,
medeniyetin ve tarihin evladı olmaktan
şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Değerli
hocalarımız sempozyumda kültürümüzü,
bizi biz yapan değerlerimizi üç gün
boyunca anlatacak, yürek sözlerini
çatacak ve değerli fikirlerini dile
getirecekler.
Sempozyuma katkı veren, uzaktan
yakından gelen tüm hocalarımıza
teşekkür ediyoruz.” dedi
Haber Merkezi

