SAVUNMA SiSTEMiNi
HAREKETE GEÇiRiYOR
Son dönemde hem yurt dışında
hem de Türkiye'de tıbbi tedaviye
destek olarak ozon tedavisinin
yaygın olarak kullanılmaya
başlandığını belirten Medipark

Tıp Merkezi Ozon ve Detoksi
Ünitesi Genel Cerrah Uzmanı
Op. Dr. Mustafa Özdemir, “Bu
ünitemiz geleneksel tamamlayıcı tıp
ünitesidir" dedi. Haberi iç sayfada
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

"KiRACILARLA iLGiLi BiR

ÇALIŞMA YÜRÜYOR"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiracılarla igili bir çalışmanın yürütüldüğünü açıkladı. Borçlar
Kanununun hem kiracıyı hem de ev sahibini koruduğunu vurgulayan Bekir Bozdağ, önemli
olanın yasanın tanıdığı imkanları kullanmaktan geçtiğine dikkat çekti.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

Yükseliş Partisi Genel Başkanı Nail Çakır:

"HASTALIK BELLi,
TEDAVi DE BELLi"
Yükseliş Partisi Genel Başkanı Nail
Çakır partililerle birlikte katıldığı bir davette
konuştu. Ekonomiden pahalılığa gıda
krizinden gelen zamlara herkesin büyük
bir tepkisinin olduğunu söyleyen Başkan
Çakır hastalık belli tedavide belli diyerek
hükümetin üretim politikasını eleştirdi. “Hep
suçu dış güçlere atıyorlar" dedi.

KATKI VERİYORUZ
Bizim, Borçlar Kanunu'nda esasında
kiracıları, kiralayanı koruyan önemli hükümler
var. Kötü niyetli bir şekilde bu konuda hareket
edilmemiş olsa bu düzenlemeler hem kiracıları
hem de ev sahiplerini gerçekten koruyor, her
türlü değişime olumsuzluğa karşı da koruyor.
Önemli olan burada bir çizgide yasanın tanıdığı
bu imkanları kullanmaktan geçiyor. Ancak
son zamanlarda Türkiye'de de görüyoruz,
haberlerde de pek çok yerde özellikle
büyükşehirler daha çok yoğun olmak üzere
bu konularda maalesef kiracıları zorlayan ve
onları çıkarmak isteyen ve bu konuda kiracının
karşılayamayacağı miktarda artış talep eden
ev sahipleri olduğuna dair ciddi haberler var.
Bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığımızın esasında konusu. Onlar bu
konuda bir çalışma yapıyorlar, Maliye Bakanı'yla
ile beraber. Adalet Bakanlığı olarak da biz de
bu çalışmalara katkı veriyoruz. Henüz çalışma
bitmiş değil, sürüyor. Ortada bir mesele var, bu
meseleye de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir
çalışma yürüyor.

BEKİR
BOZDAĞ

ALTINFEST
COŞTURDU
Ankara’da festival
heyecanı doya doya
yaşandı.
Altındağ Belediyesi
tarafından, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor
Bayramı kapsamında
düzenlenen
“Altınfest” ile 7'den
70'e herkes keyif dolu
saatler geçirdi.

A
HABERİ İÇ SAYFAD

BASKENT'TE
GAZAPiZM RÜZGARI
Yenimahalle Belediyesi’nin 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı dolayısıyla 15 Mayıs’ta start
verdiği “Yenimahalle Gençlik Festivali”
muhteşem bir finalle son buldu.
HABERİ DIŞ SAYFADA

ŞUANDA BİR FORMÜL YOK
Devletin koyduğu bir standart yok da, bizim
kanunlarımızın hükümleri var, onların koyduğu
bir standart var. Yoksa bu konuda bir ölçü
yok. Serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde
kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile
şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada asgari
müşterekleri ortaya koyuyor ve usulü koyuyor,
burada haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı
da koruyor, ev sahibini de kiracıya karşı koruyan
pek çok hükümler var. Burada ne çıkacak? Şu
anda bir şey söyleme imkanım yok. Şu kadarını
ifade edebilirim, hem ev sahibinin hukukunu,
hem de kiracının hukukunu koruyacak makul
bir formül ortaya çıkarsa, biz bu formülle ilgili
adım atabiliriz. Ama şu anda henüz böyle bir
formül ortaya çıkmış değil, dediğimiz gibi ilgili
bakanlıklar çalışıyor. Haberi iç sayfada

AVRUPA'NIN EN

BÜYÜĞÜ OLDU
Etimesgut Belediye Ampute Spor
Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute
Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde
Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon
oldu. Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel, "Futbolcularımızı, teknik ekip ve
yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemiz
adına büyük bir gurur" diyerek futbolcuları
tebrik etti. Haberi dış sayfada

PEDALLAR BAĞIMLILIK

İÇİN DÖNDÜ

Ankara’da bağımlılıkla mücadeleye
dikkat çekmek için düzenlenen '10'uncu
Yeşilay Bisiklet Turu'nda, yaklaşık 200
öğrenci ile amatör ve profesyonel sporcu,
Eymir Gölü çevresinde bisiklet sürdü.
Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele
konusunda farkındalık yaratmak hedefiyle
her yıl gerçekleştirdiği bisiklet turunun
10'uncusunu düzenledi.
Haberi dış sayfada
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

"KiRACILARLA iLGiLi BiR

ÇALIŞMA YÜRÜYOR"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiracılarla igili bir çalışmanın yürütüldüğünü açıkladı. Borçlar
Kanununun hem kiracıyı hem de ev sahibini koruduğunu vurgulayan Bekir Bozdağ, önemli
olanın yasanın tanıdığı imkanları kullanmaktan geçtiğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı
adaylığı ihtamiline yönelik
soruyu yanıtlayan Bakan Bozdağ,
“Kılıçdaroğlu kendi adaylığına kabule
önce CHP içindeki muhalefeti sonra
masadakileri zorluyor. Onlar bu
zorlama karşısında ne yapıyor, zaman
içinde göreceğiz. Sanki Türkiye'de
2023 seçimi sandığı gelmiş, Millet
İttifakı kimi aday gösterirse göstermiş
Türk halkı onu seçmeye mecburmuş
gibi bir algı oluşturmaya gayret
ediyorlar” dedi.
Bakan Bozdağ, açık cezaevlerinde
Kovid-19 izinlerinden bu güne kadar
413 bin 652 kişinin yararlandığını
vurgulayarak, konunun yarın kabine
toplantısında değerlendirileceğini
kaydetti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ayrıca
ev sahipleri ve kiracılarla ilgili yapılan
çalışmalarla ilgili de bilgi vererek,
“Hem ev sahibinin hukukunu, hem
de kiracının hukukunu koruyacak
makul bir formül ortaya çıkarsa biz bu
formülle ilgili adım atabiliriz” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın
açıklamaları şöyle:
Adana'da AK Parti'nin düzenlediği
gençlik buluşmasından dönerken
geçirdikleri kaza sonucu hayatını
kaybeden gençlerimize Allah'tan
rahmet diliyorum. Rabbim, mağfireti
ve rahmetiyle muamele eylesi,
makamları ve mekanları cennet
olsun inşallah diye dua ediyorum.
Yaralı kardeşlerimiz var. Onlar için
de acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili
hem adli açıdan hem idari açıdan
da işlemler başlatıldı, onlar devam
ediyor. Ama gönlümüz arzu ederdi
ki, böyle bir kaza hiç olmasın,
gençlerimiz sevinerek gittiği yerden
sevinerek ailelerine dönsünler.
Maalesef üzüntümüz büyük. Bazı

zamanlarda istemediğimiz hadiselere
hep beraber tanık oluyoruz. Ailelerine
sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum.
AK Parti camiasına sabır diliyorum.
Üzgünüz, diyeceğimiz bu. Rabbim,
gittikleri yerde utandırmasın.
Kılıçdaroğlu, Grup'ta, "Ya bana
katılın ya da önümden çekilin" dedi.
Bir açıklama yaptı Meclis Grubunda.
Arkasından İmamoğlu'nun Karadeniz
gezisi oldu ve İmamoğlu'yla ilgili
pek çok açıklamalar yapıldı,
"Siyaseten Cumhurbaşkanlığı
yürüyüşü bitti." Şöyle, böyle bir takım
değerlendirmeler, kendi içlerinde
ciddi tartışmalar oldu. Arkasından
miting yapıldı ve mitingde de
Sayın Kılıçdaroğlu adeta kendi
cumhurbaşkanı adaylığını üstü kapalı
demeyeyim de arif olan anlar hesabı
bütün Türk halkının o kelimelerin
altındaki cümlenin, altındaki satırları
okuyarak anladığını düşünüyorum.
Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasıyla
sadece bu değil, evden çektiği
videolar, gençlerle, değişik meslek
gruplarıyla bir araya gelmesi, değişik
kurumların kapısına gitmesi, oralarda
birtakım eylemler yapmasıyla bütün
bunlarla ve kullandığı kavramlarla
"ben, ben, ben, ben yapacağım,
ben yapacağım." Esasında bu ben
kavramını Türk halkı pek sevmez.
Ama orada kendini öne çıkarmak için
bunları kullandığını düşünüyorum.
Sayın Kılıçdaroğlu, benim gördüğüm
kadarıyla öncelikle CHP içinde
Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında
olanlara kendi Cumhurbaşkanlığını
adaylığını kabul etmeye zorluyor.
Bütün bu hareketleriyle 6'lı değil bana
göre tam da 7'li masaya da kendi
Cumhurbaşkanı adaylığını kabulden
başka bir seçenek olmadığına
ikna etmeye çalışıyor. Yedincinin

HDP, 7'li masa olduğu konusunda
sokaktaki Türk halkının en ufacık
bir tereddüdü yok. Aksini söylemek
bu milletin basiretiyle, aklıyla alay
etmek olur. Hepimiz görüyoruz.
Herkesin gördüğünü, "yok öyle
değil, böyle değil" demenin bir
alemi yok. İstedikleri kadar masada
oturtmasınlar. Herkes de biliyor ki
bu Millet İttifakı'nın muazalı ortağı
HDP'dir. Ve bu konuda da tereddüt
yok. Dolayısıyla masadakileri de
Kılıçdaroğlu dışında Cumhurbaşkanı
adayı seçeneklerini devre dışı
bırakmaya Sayın Kılıçdaroğlu zorluyor.
Bir nevi emrivakiler yapıyor. Kendi
adaylığını kabule önce CHP'nin
içindeki muhalifleri, sonra masada
olanları zorluyor. Onlar, bu zorlama
sonucunda neler yapacaklar? Zaman
içerisinde göreceğiz.
Bu konuda büyük beklenti
olduğunu ben de biliyorum.
Bakanlığımıza, gerek
milletvekillerimize, gerekte Genel
Merkezimize gelen taleplerden bunu
görüyorum. Kovid izinleri bildiğiniz
gibi bir zaruretten ortaya çıktı. Bugüne
kadar 413 bin 652 kişi bundan istifade
etti ve halen 103 bin 532 kişi de bu
izinden istifade etmektedir. En son
uzatma kanun gereği yapıldı. 31
Mayıs'ta sona ermektedir. Geçenlerde
AK Parti MYK’da bu konuşuldu. Orada
bir değerlendirme yapıldı. Yarın da
Kabinede benim de bir sunumum
olacak. Orada da bir değerlendirme
yapılacak. O değerlendirmeden sonra
bu konuda karar çıkarsa kamuoyuyla
paylaşılacak. Şu anda Kabinede de
yarın bu konunun değerlendirileceğini
buradan ifade etmek isterim.
Bugüne kadar dediğim gibi 413
bin 652 kişi bundan istifade etmiş.
Bunların içerisinden çıkıp suça
karışanlar var. Onlarla ilgili zaten adli
süreçler de başlatılmış, devam ediyor.
Şu anda bu vesileyle bunlardan
çıkanlardan tutuklanmış olanlar var,
yargılaması devam edenler var.
Ama SGK’lı çalışan da 22 binden
fazla bunların içerisinde insan var.
Bunlarla ilgili değerlendirme dediğim
gibi MYK’da bir değerlendirme
yapıldı AK Parti MYK’sında. Yarın
da kabinede bir değerlendirme
yapılacağını benim de orada bir
arzım olacağını buradan ifade etmek
isterim. Olumlu bir şey olduğu zaman
Sayın Cumhurbaşkanımız bunu
açıklayacaktır.
KİRACILARLA İLGİLİ BİR
ÇALIŞMA YÜRÜYOR
Bizim, Borçlar Kanunu'nda esasında
kiracıları, kiralayanı koruyan önemli
hükümler var. Kötü niyetli bir şekilde
bu konuda hareket edilmemiş olsa
bu düzenlemeler hem kiracıları hem
de ev sahiplerini gerçekten koruyor,
her türlü değişime olumsuzluğa
karşı da koruyor. Önemli olan
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burada bir çizgide yasanın tanıdığı
bu imkanları kullanmaktan geçiyor.
Ancak son zamanlarda Türkiye'de
de görüyoruz, haberlerde de pek
çok yerde özellikle büyükşehirler
daha çok yoğun olmak üzere bu
konularda maalesef kiracıları zorlayan
ve onları çıkarmak isteyen ve bu
konuda kiracının karşılayamayacağı
miktarda artış talep eden ev sahipleri
olduğuna dair ciddi haberler var.
Bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığımızın esasında
konusu. Onlar bu konuda bir çalışma
yapıyorlar, Maliye Bakanı'yla ile
beraber. Adalet Bakanlığı olarak da
biz de bu çalışmalara katkı veriyoruz.
Henüz çalışma bitmiş değil, sürüyor.
Ortada bir mesele var, bu meseleye
de vaziyet ediliyor, bununla ilgili bir
çalışma yürüyor.
Devletin koyduğu bir standart yok
da, bizim kanunlarımızın hükümleri
var, onların koyduğu bir standart var.
Yoksa bu konuda bir ölçü yok. Serbest
sözleşme ilkeleri çerçevesinde
kiralayan ile kiracı arasındaki ilişki ile
şekilleniyor. Ama yasa, bu noktada
asgari müşterekleri ortaya koyuyor
ve usulü koyuyor, burada haksızlık
yapmak isteyene karşı kiracıyı da
koruyor, ev sahibini de kiracıya
karşı koruyan pek çok hükümler var.
Burada ne çıkacak? Şu anda bir şey
söyleme imkanım yok. Şu kadarını
ifade edebilirim, hem ev sahibinin
hukukunu, hem de kiracının hukukunu
koruyacak makul bir formül ortaya
çıkarsa, biz bu formülle ilgili adım
atabiliriz. Ama şu anda henüz böyle bir
formül ortaya çıkmış değil, dediğimiz
gibi ilgili bakanlıklar çalışıyor.
HUKUKTAKİ YANLIŞLIKLARI
SİYASET DÜZELTEMEZ
Ben bugüne kadar devam eden
yargılamalarla ilgili hiç konuşmadım.
Çünkü yargıya, Adalet Bakanı olarak
konuşmadım yargılama süreçlerine
herhangi bir etkisi olmasın diye buna
bir özen gösterdim. Ancak burada
bir karar çıktı. Dolayısıyla kararlar
eleştirilebilir metinlerdir. Kılıçdaroğlu
da bunu eleştirebilir, başkası da
eleştirebilir ben de eleştirebilirim
ama bunun bir temiz dille, bir saygı
üslubu içerisinde olması lazım.
Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor
“Ben mahkemeyi tanımıyorum,
kararı tanımıyorum.” Türkiye bir
hukuk devleti ise cari hukuka göre
mahkemeler bir karar verdiyse
ve “Anayasa 138” ve diğer ilgili
kanunlardaki “maddeler, mahkeme
kararları derhal uygulanır” diye bir
hüküm varsa hukuk devletini dilinden
düşürmeyen birinin yapacağı iş;
“Mahkeme kararını ben beğenmedim,
buna karşıyım, bu yanlıştır,
şöyledir, böyledir.”, “Ama ortada
bir mahkeme kararı vardır elbette
bunun gereği yapılacaktır” demesi
Bu hukuk devletine uygun mu?
Biz Anayasayı değiştirdik. Sayın
Cumhurbaşkanımız milletvekili
seçildi. Başbakan oldu. Hukuk
devleti güçlendi mi? Zayıfladı
mı? Örnek, Cumhurbaşkanı
seçiminde dayatmalar yapıldı
2007’de hatırlayın. Seçemedik. 367
ucube kararı çıktı ve biz seçim
kararı aldık, seçime gittik. Ayrıca
Anayasayı değiştirdik dedik ki
“Bundan sonra Cumhurbaşkanını
Türk halkı seçecek” dedik. Hukuk
devleti zayıfladı mı? Güçlendi
mi? Anayasanın 90. Maddesine
biz, “Uluslararası insan haklarına
ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu
sözleşmelerle kanun çatışırsa
uluslararası sözleşme hükmü esas
alınır” dedik.
Hukuk devleti zayıfladı mı
AK Partiyle? Anayasanın geçici
15. Maddesi darbe yapanların
yargılamasının önünde engeldi,
kaldırdık, Kenan Paşa dahil herkes
yargıda hesap verdi. 28 Şubat’a
soruşturma açmaya dahi cesaret

icap eder. Ama şimdi tanımıyor.
Hukuk devletinde “Mahkemeyi
tanımıyorum” diyebilir bir kişi,
eleştiridir o anlamda kabul ederim
ben. Ama “Ben karara uymayacağım,
kararı uygulamayacağım” dediğinde
o zaman da diyeceğiz ki “Nerede
o zaman hukuk devleti?” Kararların
eksiği olur, yanlışı olur. Bunu ilk
derece verir istinafa gidersiniz, istinaf
verir Yargıtay’a gidersiniz, oradan olur
Anayasa Mahkemesi'ne gidersiniz,
AİHM’e giderisiniz. Hukuktaki
yanlışlıkları siyaset düzeltemez veya
eksiklikleri siyaset tamamlayamaz.
Doğruysa onu da siyaset kendince
değerlendirir ama ona “Şöyle veya
böyle” diyemez. Bütün bunlar yargının
kendi mekanizmaları içerisinde, usul
dairesinde yol bulur ve gereklerini
ne ise yargı görevlileri tarafından
mahkemeler tarafından takdir edilir ve
ona göre yapılır.
“Yargı kararlarına uymayacağım”
diyor açık açık. “Uymayacağım” diyen
birisi ne yapıyor? O zaman siyaset
yapıyor. Şimdi bir yandan hukuk
devleti diyoruz, bir yandan efendim
demokrasi diyoruz, bir yandan
insan hakları diyoruz bu sistem
içerisinde çıkan bir yargı kararına
da uymayacağını ilan ediyoruz. O
zaman hangi lafın doğru? O zaman ya
demokrasi derken yanlış söylüyorsun,
hukuk devleti derken ya da şimdi
yanlış söylüyorsun.
2 kişi, 3 kişi üzerinden Türkiye’nin
yargı sistemini, infaz sistemini
hukuk devleti anlayışını kimse
sorgulayamaz ve buradan da adil ve
doğru bir sonuca kimse varamaz.
Ortada olan hadiseleri hukuk içinde
değerlendirmek lazım.
AK Parti iktidara geldiği zaman,
Türkiye’de başörtülü biri orta
öğretimde, yükseköğretimde
okuyabiliyor muydu? Hani hukuk
devletiydi Türkiye? “Okuma
hakkından, eğitim hakkından” Anayasa
“Hiç kimse yoksun bırakılamaz”
dediği halde ne ortaöğretimde ne
yükseköğretimde okuyamıyordu.
Şimdi bu yasağı kim kaldırdı? Eğitim
hakkını tam kim verdi bu evlatlarımıza?
AK Parti verdi. Hukuk devleti güçlendi
mi? Zayıfladı mı? Kamu da başı örtülü
kadınlarımızdan tek bir tanesi bırakın
doktor, hakim, savcı olmayı temizlik
işinde çalışma hakkı var mı? Anayasa
çok açık. “Kimse çalışma hakkından
yoksun bırakılamaz. İşin gerektiği
niteliklerden farklı bir nitelikte
aranamaz.” İstihdam hayatını biz
herkese açtık. Hukuk devleti zayıfladı
mı? Tayyip Beyi milletvekili listesinden
sildiler. Hatırlayın. Anayasanın 76.
Maddesinde bir değişiklik yaptık.
Bir parti düşünün 363 vekil çıkarmış.
Ondan sonra arkasından onun Genel
Başkanı Başbakan olamamış. Türkiye
böyle bir ayıpla karşı karşıya geldi.
edilemediği Türkiye’den şimdi
28 Şubat sürecinde faili olduğu
düşünülenlerle ilgili soruşturma
oldu, yargılandı.
Hukuk devleti zayıfladı mı?
Güçlendi mi? 15 Temmuz’u
yapan hainler hepsi hesap verdi,
veriyor. Hukuk devleti zayıfladı
mı? Güçlendi mi? DGM’leri biz
kaldırdık.
Özel yetkili Ağır Ceza
Mahkemelerini biz kaldırdık.
Terörle Mücadele Kanunu’nun 10.
Maddesine göre kurulmuş Ağır
Ceza Mahkemelerini biz kaldırdık.
Özel soruşturma usullerini biz
kaldırdık. Askeri Yargıtay’ı, hepsini
biz kaldırdık. Askeri Yüksek İdare
Mahkemesini biz kaldırdık. Askeri
Yargıyı biz kaldırdık. Bir devlet iki
yargı, ayrı ayrı usuller. Dün bunların
hiç biri kimsenin ağzını almaya
cesaret edemediği şeyleri hepsini
biz, hukukumuzdan temizledik.
Ve bir sürü şey yaptık. Türkiye’nin
hukuk devleti vasfının güçlenmesi
için tarihi reformlara biz imza attık.
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Yükseliş Partisi Genel Başkanı Nail Çakır:

"HASTALIK BELLİ, TEDAVİ DE BELLİ"
Yükseliş Partisi Genel
Başkanı Nail Çakır partililerle
birlikte katıldığı bir davette
konuştu. Ekonomiden
pahalılığa gıda krizinden
gelen zamlara herkesin
büyük bir tepkisinin olduğunu
söyleyen Başkan Çakır
hastalık belli tedavide belli
diyerek hükümetin üretim
politikasını eleştirdi. “Hep
suçu dış güçlere atıyorlar. Peki
soruyorum bizim iç güçler
ne yapıyorlar nerededir bu iç
güçler diyen Başkan Çakır;
Hükümet acil olarak Tüketime
dayalı üretim politikasını
geliştirmeli ve milletin
alım gücünü yükseltmeli”
açıklamasında bulundu.
Yükseliş Partisi Genel
Başkanı Nail Çakır;” Eskiden
vergi ver sana yol, su, elektrik
olarak döner diyorlardı
şimdi vatandaşa zam olarak
dönüyor. Vergilerden toplanan
paralar betona, asfalta, inşaata
gömülüyor ve birkaç müteahhit
daha zengin edilirken halk
borçlandırılıyor. Bunun yerine

çiftçiye hayvancılığa sanayiye
ve teknolojiye yatırım yapılmalı
ve bu Türk Milletinin makus
talihi ivedilikle değiştirilmeli”
dedi.
Yükseliş Partisi’nin hızlı bir
şekilde teşkilatlanmaya devam
ettiğini belirten Genel Başkan
Nail Çakır; “Bizler Türkiye
için yükseliş vakti sloganıyla
yola çıktık ve prensiplerimiz
bellidir bunlar; Adalet, Ahlak,
Disiplin ve Millete hizmet.
Bu prensipler doğrultusunda
ilerliyoruz Yükseliş Partisi’nin
iktidarında inşallah bunları
hakim kılacağız tek
düsturumuz Vatanın birliği
Milletin dirliğidir. Yüce Türk
Milleti pandemi ve arkasından
gelen ekonomik krizden
çok yoruldu yapılacak ilk
seçimlerden sonra ülkemizin
üzerine yeni bir güneş
doğacak Türkiye için yükseliş
vakti olacak” ifadelerinde
bulundu. Yükseliş Partisi
Genel Başkanı Nail Çakır,
CHP’nin yaptığı miting ile de
ilgili de şunları söyledi;

“Dün yapılan miting’in
amacı neydi? Bu mitingi
kim, neden, niçin yaptı? Her
yer Kandil her yer Direniş
sloganları ile verilmek istenen
mesaj nedir? Umarım herkes
her şeyin farkındadır ve
konu anlaşılmıştır. Vatanın
birliğini, milletin dirliğini
tehdit edecek bir anlayışın;
değil cumhurbaşkanlığında
belediye meclisinde bile yeri
olamaz. Hem meydana çıkıp
terörün yuvalandığı kandile
mesaj göndereceksin hem
de bu ülkenin yönetimine
talip olacaksın. Yüce Türk
Milleti buna müsaade etmez.
Yükseliş Partisi ve kadroları
bu anlayışın karşısında dimdik
duracaktır. Bizler il il, ilçe ilçe
geziyoruz, halkın içindeyiz
vatandaşın ittifaklar konusunda
ne düşündüğünü biliyoruz.
Cumhur ittifakına sıcak
bakmıyorlar, Millet ittifakına da
güvenmiyorlar bizde diyoruz
ki üçüncü bir seçenek var bir
ihtimal daha var oda Yükseliş
Partisi’dir.”

SAVUNMA SiSTEMiNi
HAREKETE GEÇiRiYOR
Son dönemde hem yurt dışında hem
de Türkiye'de tıbbi tedaviye destek olarak
ozon tedavisinin yaygın olarak kullanılmaya
başlandığını belirten Medipark Tıp
Merkezi Ozon ve Detoksi Ünitesi Genel
Cerrah Uzmanı Op. Dr. Mustafa Özdemir,
“Bu ünitemiz geleneksel tamamlayıcı tıp
ünitesidir. Bu ünitede ozon, mezoterapi,
kupa hacamat yapıyoruz. Bazen de covit
enfeksiyonunun geçmesinden sonra da sülük
tedavisini başlayacağız. Ozon son derece
önemli bir tedavi yöntemidir. Dünya üzerinde
200 yıldan bu tarafa kullanılmaktadır.
Almanlar tarafından ilk defa faaliyet alanı
bulmuştur. Ülkemizde de yaklaşık 20 yıldan
bu tarafa uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.
TEDAVİYİ ANLATTI
Ozon tedavisi hakkında bilgiler veren
Özdemir, “Bizler ilk eğitim alan bir gurubuz.
Farklı doktor grupları arasında bende genel
cerrah olarak bu işleri eğitimine Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı
tıp bölümünde aldım. Ünitemizde de
uyguluyoruz. Bunu kan ozonu olarak da
bildiğimiz gibi elimizde 2 tanede ozon
jeneratörümüz var. Serum ozon şeklinde
de uygulayabiliyoruz. 10 seanslık bir kür
uygulamalarımız oluyor. Haftada 2 bazı
vakalarda daha sık olmak şartıyla haftada 3
uygulamalarda çıkabiliyoruz. Hastamızdan
aldığımız kanı özel vakumlu şişeler içerisinde
biriktirip daha sonra jeneratörümüzden
elde ettiğimiz oksijen ozon girip oksijen

atomunu zenginleştirerek elde ettiğimiz
ozonla karıştırıyoruz ve hastamıza tekrar
takdim ediyoruz. Bu mayor uygulama adını
verdiğimiz bir sistem. Birçok geniş yelpazesi
olan hastalık guruplarına tamamlayıcı ve
destekleyici tedavi olarak uygulanan bir
yöntemdir” ifadelerini kullandı.
ÇOK İYİ GELDİ
Ozon tedavisi alan Medipark Tıp Merkezi
hastası bir vatandaş, “Mustafa hocamın
önerisi üzerine ben bu tedaviyi aldım.
Büyük bir dinçlik ve zindelik hissediyorum.
Rahatsızlığım yoktu. Herkes rahatlıkla ozon
terapi alabilir. Ben herkese öneririm. İlla
hasta olmak gerekli değil. Koruyucu hekimlik
de bunu gerektirir” şeklinde konuştu.

ALTINFEST
COŞTURDU
Ankara’da festival heyecanı doya doya
yaşandı. Altındağ Belediyesi tarafından,
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı kapsamında düzenlenen “Altınfest”
ile 7'den 70'e herkes keyif dolu saatler
geçirdi. Başkent Millet Bahçesi’nde, her
yaştan yaklaşık 200 bin kişiyi bir araya
getiren Altınfest, tüm katılımcıları eğlencenin
doruğuna ulaştırdı.
DOPDOLU BİR FESTİVAL
Ankara’ya 19 Mayıs coşkusunu yayan
Altınfest’in her günü birbirinden renkli
anlara sahne oldu. Spor etkinlikleri, tiyatro,
12D sinema, karaoke, Formula 1 ve Slot
car heyecanı Altınfest’te eğlenceyi doruğa
ulaştırdı.
Sahne etkinlikleri ise her yaştan
katılımcının büyük beğenisini topladı. Altındağ
Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim
gören genç sporcuların judo ve tekvando
gösterileri, okçuluk yarışmaları, etnospor
faaliyetleri, deneyim alanları ile ritm şovları,
Ankaralıların büyük beğenisini topladı.
Ankaralılar adeta Başkent Millet Bahçesi'ne
akın etti. Ziyaretçiler, 4 gün boyunca keyif dolu
anlar yaşadı.
Sahne etkinlikleri ise her yaştan
katılımcının büyük beğenisini topladı. Altındağ
Belediyesi Gençlik Merkezlerinde eğitim

gören genç sporcuların judo ve tekvando
gösterileri, okçuluk yarışmaları, etnospor
faaliyetleri, deneyim alanları ile ritm şovları,
Ankaralıların büyük beğenisini topladı.
Ankaralılar adeta Başkent Millet Bahçesi'ne
akın etti. Ziyaretçiler, 4 gün boyunca keyif dolu
anlar yaşadı.
Ünlü isimlerin sahne aldığı konser
programının startını ise İlyas Yalçıntaş verdi.
Binlerce Ankaralı, İlyas Yalçıntaş'ın sevilen
şarkıları eşliğinde festival coşkusunu yaşadı.
Yalçıntaş şarkılarını, onbinlerce kişi ile birlikte
söyledi. İkinci gün sahne alan sevilen şarkıcı
Tuğba Yurt, en sevilen şarkılarını Ankaralılar
için seslendirdi. Konser maratonunun üçüncü
gün konuğu ise Anadolu Rock müziğinin
sevilen ismi Kıraç oldu. Kıraç şarkılarını,
Başkent Millet Bahçesi’ni dolduran binlerce
kişi ile birlikte söyledi. 19 Mayıs coşkusunun
Altındağ’dan başlayarak tüm Ankara’ya
yayıldığını söyleyen Altındağ Belediye
Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “19-22 Mayıs
tarihleri arasında Ankaralılar eğlenceye
doyacak, 19 Mayıs coşkusu Altındağ’dan
Ankara’ya yayılacak demiştik, öyle de oldu.
Festivale Ankaralılar adeta akın etti. Festival
kapsamında yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladık.
Her yaştan vatandaşımız doya doya eğlendi,
keyifli vakit geçirdi” dedi.
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BASKENT'TE
GAZAPiZM RÜZGARI
Yenimahalle Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla
15 Mayıs’ta start verdiği “Yenimahalle Gençlik Festivali” muhteşem bir finalle son buldu.

'İ
BAŞKENT
SALLADI

PEDALLAR BAĞIMLILIK İÇİN DÖNDÜ
Ankara’da bağımlılıkla
mücadeleye dikkat çekmek
için düzenlenen '10'uncu
Yeşilay Bisiklet Turu'nda,
yaklaşık 200 öğrenci ile
amatör ve profesyonel
sporcu, Eymir Gölü
çevresinde bisiklet sürdü.
Yeşilay, bağımlılıklarla
mücadele konusunda
farkındalık yaratmak
hedefiyle her yıl
gerçekleştirdiği bisiklet
turunun 10'uncusunu
düzenledi.
Yurdun pek çok yerinde

11.00 ile 14.00 saatlerinde
eş zamanlı gerçekleştirilen
turun Ankara ayağı, Eymir
Gölü çevresinde yapıldı.
Tura, öğrencilerin yanı
sıra amatör ve profesyonel
bisikletçiler yoğun ilgi
gösterdi. Turun sonunda
düzenlenen çekilişte,
Yeşilay tarafından
katılımcılara hediyeler
verildi.
Yeşilay Ankara
Şubesi Başkanı Sevilay
Aslan, 'Bağımlılığı Bırak,
Hayatı Bırakma' projesi

çerçevesinde bu yıl
10'uncu bisiklet turunu
düzenlediklerini belirterek,
"Baharın gelmesi ile
birlikte gençlerimizi
doğayla buluşturuyoruz.
Farkındalık yaratmak adına
düzenlediğimiz bu etkinliğe
üniversite öğrencilerimizin
yanı sıra davetlilerimiz
katılıyor. Şu an yaklaşık 150,
200 civarında öğrencimiz
bisikletleriyle birlikte
Eymir Gölü'nün çevresini
turlayacak" dedi.
Haber Merkezi

Bir hafta boyunca spor turnuvalarından
yarışmalara, dans gösterilerinden konsere
kadar dolu dizgin bir programla ilçe sakinlerine
bayram coşkusunu doyasıya yaşatan
Yenimahalle Belediyesi, festivalin kapanış
programında Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda
Gazapizm konseri düzenledi.
Konser öncesi Just Dance Dünya Şampiyonu
Umutcan Tütüncü ile birlikte dans yarışmalarına
katılan ilçe sakinleri gün boyu karaoke, dart,
spor ve oyun alanlarında güzel havanın tadını
çıkardı. Etkinlikler çerçevesinde Yenimahalle
Gençliği Bisiklet Dostluk Turu yapılırken, gün
Gazapizm konseriyle son buldu.
Konsere katılarak gençlere seslenen
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
“Zorluklarla dolu, sıkıntılı bir süreçten
geçiyoruz. Hepimiz bu zorlukları az ya da çok
yaşıyoruz. Ama en çok üzüldüğüm Atatürk’ün
milletimizin geleceğini ve vatanımızı emanet
ettiği siz gençlerin yaşadığı sıkıntılar. Bizler
şerbetliyiz, buna benzer günler yaşadık ancak
siz gençlerimizin bu sıkıntıları yaşıyor olması,
en çok da içinde bulunduğunuz umutsuzluk ve
mutsuzluk beni üzüyor” dedi. Yaşar, “Avrupalı,
Amerikalı yaşıtlarınız ülke ülke gezerken
sizlerin arkadaşlarınızla bir kahve içmek için
bile para hesabı yaptığınızı biliyorum. Bazı
yaşıtlarınız baba parasıyla lüks pozlar verirken;
sizlerin fiyatları asgari ücretle yarışan bir
spor ayakkabıyı anne babalarınıza söylemeye
çekindiğinizi biliyorum. Okumak ve meslek
edinmekten başka hiçbir derdi olmaması
gereken siz güzel çocuklarımızın kurs ve
kitap masraflarını karşılamakta zorlandığının
farkındayım. Pırıl pırıl zihinleriyle, bu ülkenin en
parlak üniversitelerinde okuyan gençlerimizin
fayansçılık, kaynakçılık öğrenip yurt dışına
kaçmak istediklerini biliyorum. Tıp okuyan
çocuklarımızın ülkelerinden ümitlerini kestikleri
için yabancı dil kurslarına gittiklerini biliyorum.
Ancak sevgili gençler bir ağabeyiniz olarak
söylüyorum, her gecenin bir sabahı vardır.
Bu ülkeden asla vazgeçmeyin. Umudunuzu
kaybetmeyin. Bilin ki hiçbir toprak size bu ülke
kadar vatan olmayacaktır. Pes etmeyin, 1919’u
düşünün. Bugünlerden daha mı iyiydi koşullar?
Daha mı konforluydu? Pes ettiler mi, vazgeçtiler
mi? Ne olursa olsun dediler mi, bırakıp gittiler
mi? Bugünler de geçecek. Hem de tüm kalbimle
inanıyorum ki siz Atatürk gençliği sayesinde
geçecek” diye konuştu.
GAZAPİZM BATIKENT’İ SALLADI
Vedat Dalokay Parkı’nın hınca hınç dolduğu
konserde ünlü rap sanatçısı Anıl Murat Acar
(Gazapizm) sevilen şarkılarını Başkentli
hayranları için yorumladı. Batıkent’te düzenlenen
konserde vatandaşlar şarkıları hep bir ağızdan
söyledi.
Gecenin sonunda Başkan Yaşar tüm
yurttaşlar adına Gazapizm’e çiçekle teşekkür
ederken, konserde CHP Yenimahalle İlçe
Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye
Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan
Aras, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da
vatandaşları yalnız bırakmadı.

AVRUPA'NIN EN

BÜYÜĞÜ OLDU

Etimesgut Ampute takımı, Türk'ün engel
tanımaz gücünü Avrupa'ya gösterdi.
Etimesgut Belediye Ampute Spor
Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute
Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde
Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon
oldu. Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel, "Futbolcularımızı, teknik ekip ve
yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemiz
adına büyük bir gurur" diyerek futbolcuları
tebrik etti.
Polonya’nın Krakow kentinde yapılan
organizasyona Türkiye'nin yanı sıra
İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa,
Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8
takım katıldı.
5 MAÇTA 36 GOL
B Grubu'nda Manchester City'i 7-1,
Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP
Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye
Ampute Spor Kulübü, yarı finalde
karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0
mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ev
sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut
Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute
Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı
başardı. Etimesgut, turnuvadaki 5 maçında
36 gol atarken kalesinde sadece 4 gol
gördü.

KUPA HEYECANI
Final maçı sonrasında şampiyonluk
kupasını alan Etimesgut Belediyesi
futbolcuları büyük bir mutluluk yaşadı.
Kulüp Başkanı Alaattin Sonat ve futbolcular
sahada Türk Bayrağıyla sevinç turu attılar.
Polonyalı taraftarlarda şampiyon takımı
ayakta alkışlayarak sevinçlerine destek
oldu.

BÜYÜK GURUR
Etimesgut Belediye Başkanı Enver
Demirel de, kupa sonrasında büyük
bir heyecan yaşadı. Demirel, yaptığı
paylaşımda "Şampiyonluk Kupamızı aldık.
Türk'ün engel tanımaz gücünü Avrupa'ya
gösterdik. Belki popüler spor branşları
kadar ilgi görmese de Türkiye'nin gururu
Etimesgut Belediye Ampute Futbol
takımımız Şampiyonlar Ligi Şampiyonu
oldu. Bu hafta ülkemiz adına önce
boks ardından Anadolu Efes ardından
Vakıfbank ve Belediyemiz ile büyük gurur
yaşadık. Ampute Futbolda Avrupa'nın
en büyüğü olduk. Futbolcularımızı,
teknik ekip ve yöneticilerimizi tebrik
ediyorum. Teşekkürler #BizimÇocuklar"
paylaşımında bulundu.

