MiLLET’iN ADAYI MI OLACAK?
Konut-Sen Genel Başkanı
hemşehrimiz Uğur Gözel, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile bir araya geldi. Geçtiğimiz
haftalarda Gözel’i ziyaret
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eden ve sektör hakkında bilgi
alan Kılıçdaroğlu ile bir araya
geldiklerini kaydeden Gözel,
misafirperverliklerinden dolayı
CHP liderine teşekkür etti.
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103. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KONUŞTU

‘TÜRK KIZILAYI
iNSANLIĞA UMUT’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay’ın 150’yi aşkın ülkede faaliyet
gösterdiğini ve Ukrayna’da masum sivillerin yardımına koştuğunu söyleyerek, “Çatışma
bölgelerinde ve savaş cephelerinde hilal-i ahmer, insanlığa umut olmaktadır” dedi.

DÜNYA'NIN EN İYİSİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da,
dünyanın en iyi afet örgütlenmelerinden birine
sahip olan Türk Kızılayı’nın 150’yi aşkın ülkede
faaliyet gösterdiğini ve Ukrayna’da da masum
sivillerin yardımına koştuğunu belirterek,
“Çatışma bölgelerinde ve savaş cephelerinde
hilal-i ahmer, insanlığa umut olmaktadır” dedi.
Oktay, Kızılay’ın 200 bine yaklaşan gönüllü
sayısının artması gerektiğini vurgularken, tüm
vatandaşları Kızılay gönüllüsü ve bağışçısı
olmaya davet etti.

YENi YÖNETiMi

BELiRLENDi
Kızılay delegeleri, kurumu önümüzdeki 3 yıl
yönetecek olan Yönetim ve Denetim Kurulu
üyelerini de belirledi.

Her 3 yılda bir düzenlenen Türk
Kızılay Genel Kurulu'nun 103.'sü üst
düzey devlet yetkilileri, yabancı misyon
temsilcileri, sivil toplum örgütü başkan
ve yöneticileri ve Kızılay delegelerinin
katılımı ile gerçekleşti. Yapılan genel
kurul ile Kızılay'ın yeni yönetimi
belirlendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

"SİYASİ TARAFTARLIĞA
GÖRE DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ,
yargı kararlarını
bahane ederek
Cumhurbaşkanını
hedef alan
ifadelerinden dolayı
Kılıçdaroğlu ve
CHP'li yetkilileri
kınadı.

KINIYORUM
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
yargı kararlarını bahane ederek,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
hedef alan ifadelerden dolayı CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve CHP’li yetkilileri kınayarak, “Yargı
kararları, siyasi taraftarlığa göre
değerlendirilemez” dedi. Sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda ana
muhalefet partisi lideri ve yetkililerinin,
bekledikleri gibi karar vermeyen yargı
görevlilerini tehdit ve hakaretlerle hedef
almasının asla kabul edilemeyeceğini
vurgulayan Bakan Bozdağ, ithamda
bulunan, tehdit ve hakaret edenleri
kınadığını kaydetti.
BERİ DIŞ SAYFADA
HA

"ELiMiZDEN KiTAP VE KALEM DÜŞMEMELi"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) Kadın, Aile ve Gençlik
Merkezinin (KAGEM) düzenlediği,
“Denge ve Alem” temalı 8’inci TDV
Gençlik Fuarı’nın açılışını yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı ve
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı Erbaş, en çok
mutlu olduğu anların gençlerle
birlikte geçirdiği anlar olduğunu
söyledi. Haberi dış sayfada

"HUKUK DEVLETi HÜRKUŞ MAMAK'TA PERDE AÇTI
72. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI

GÜÇLENDi"
Çok partili sisteme geçtiğimiz 72 yıllık
dönemde her ne kadar kesintiler olsa da
Türkiye'de hukuk devleti güçlenmiş, demokrasi
gelenekleri yerleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni
çağın demokratik gerçeklerinden uzaklaştıracak
girişimler artık çok gerilerde kalmıştır.
Haberi iç sayfada

Mansur Erk’in geleneksel Türk
Tiyatrosu’nun Meddah geleneğine uygun
biçimde yazdığı “Bir Tayyareci Vecihi
Hürkuş” tiyatro oyunu Mamak seyircisiyle
buluştu.
Musiki Muallim Mektebi Muhsin
Ertuğrul Sahnesi’nde perde açan “Ben
Tayyareci Vecihi Hürkuş” oyununa T.
Murat Demirbaş hayat veriyor.
Haberi iç sayfada

MUTLULUKLAR

DiLiYORUZ
Azize ve Volkan Ortadoğru, görkemli bir
düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Bu
anlamlı düğüne çok sayıda davetli katılarak
genç çifti yalnız bırakmadı. Haberi İç sayfada
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Çocuğun Özgürlüğü
İnsan özgür yaratılmış bir varlıktır.
Çocuk beceri ve yetenek potansiyeliyle
birlikte sayısız duygu zenginliklerine sahip
olarak doğar. Onu daha baştan bir birey
olarak karşılamak ve onunla iletişim esnasında çocuksu davranışlardan uzak durmakta yarar vardır. Kendi olabilmesi için
özgür olduğunun farkında olmalıdır. Özgür
olduğu müddetçe kendisini bulur, geliştirir
ve yaratıcı yönünü ortaya çıkarabilir. Özgür olmayan insan kanatları kırılmış kuşa
benzer, başkalarının güdümünde yaşamaya mahkûm olur.
İnsan neslinin dünyaya gözünü açmasıyla başlayan çocukluk nesli, özgürlüğü
en fazla hak edendir. Henüz yaşlanmış dünyanın
katı kurallarından yeterince nasiplenmemiş, insani
duyguları ağır basar durumdadır. Dünyaya bakış
açıları, olgu ve olaylara yaklaşım tarzları saf ve
temizdir. Duygu ve düşüncelerini herhangi bir art
niyete dayandırmadan ortaya koyabilir. Bu açıdan
bakıldığında, çocuklarla doğrudan ya da dolaylı
olarak ilgilenen yetişkinlerin, onların özgürlüklerini
sınırlandıracak tavır ve tutumlardan sakınmaları
gerekir.
Yaşam her insan için vazgeçilmez hak olmakla
birlikte önemli olan yaşamsal etkinliklerin engellenmemesidir. Çocuk ve yaşam kendi içinde farklılık
arz eder ve özveri ister. Hayatı tanıma noktasında
olan çocuğun yaşama zevki engellenmemeli, disiplin veya toplumsal uyum adına önü tıkanmamalı,
geleceği karartılmamalıdır. İsteklerine gem vurulan
çocuk, yalana başvurarak arzularına kavuşmayı
yeğleyecektir.
Bastırılmış çocuklar, kendileri olma yerine kendilerini olayların akışına bıraktıkları için uyum
konusunda zorluk çekerler. Zor çocuk, aileden ve
çevreden yanlış davranışlar görmüş olan çocuktur.
Bu çocuklar mutsuzdur, genellikle hayata olumsuz
bakarlar. İç dünyalarında, diğer insanlara hatta
dünyaya savaş açmış durumdadırlar.
Çocuğun hayatı özgürce yaşamasına, her yaş
seviyesinin heyecanını doyarak sürdürebilmesine
fırsat verilmeli, ileride “Keşke!..” demesine gerek
kalmamalıdır. Geçen yılları geri getirmek mümkün
olmadığı gibi çocukluk yıllarının da tekrar yaşanması mümkün olmayacaktır. Her şey yaşandığında
güzeldir, zamanında yapılmasına imkân tanınmalı-

dır.
Dünyaya açılan pencerelerine duvar
örülmemiş çocuk, olağanüstü yetenekte
bir güzellik kaynağıdır ve yaşam ve tutku
yoğunlukludur. Eğitim adına bu güzelliğin
bozulmamasına dikkat etmek gerekir.
Gereksinimlerini karşılayacak, problemleriyle mücadele edecek düzeyde gücü
olmasa da kendi içinde bir bütünselliğe
sahip olan çocuk, öncelikle aileden ve
çevreden alacağı destekle hayatiyetini
sürdürür. Bu destek, rehberlik düzeyini koruduğu müddetçe çocuğun lehine
olacaktır. Çocukların yetişkinlerden farklı
dünyaları vardır, ancak korunmaları
gerekir. Bu koruma, onları dönüştürme yönünde
olmamalıdır. Toplumsallaşma sürecini tamamlamamış olan çocuk, birlikte yaşadığı insanlarla uyum
içinde olabilmek için yetişkinlerin görüş ve desteklerine ihtiyaç duyar. Bu destek, dayatma türünde
değil de çocuğun istekli katılımına fırsat yaratmak
şeklinde olmalıdır.
Çocuklar çoğunlukla düş dünyasında yaşarlar.
Bu dünyanın kapıları herkese açıktır. Kendi dünyalarında cıvıl cıvıl bir hayat yaşarlarken dünyalarına
girip çıkanlarla düşlerini paylaşırlar. Bu paylaşım
kendinde olanı başkalarıyla paylaşmanın ilk adımıdır.
Koşullanmış ve disiplin altındaki çocuk, özgür olmayan çocuktur. Bir sorunu çözmek için düşünmek
gerekir. Çocuğun karşılaştığı sorunları çözebilmesi
için düşünebilmesine fırsat verilmelidir. Düşünmesine gerek kalmadan sorunun başkaları tarafından
ortadan kaldırılması, çocuğun kendi kendini eğitmesini engeller ve gelişiminin önünün kapatılmasına sebep olur.
Çocuklar fiziksel yapıları küçük, ancak kocaman
beyinleri ve yürekleriyle birer bilgedirler. İletişim
hâlinde oldukları yetişkinleri şaşırtmakta mahirdirler. Düş dünyaları zengin olduğu için oldukça
yaratıcıdırlar da. Yönlendirilmeyip kendi hâllerine
bırakıldıklarında umulmadık beceriler sergilerler.
Kendi hâline bırakmayı başıboş bırakma ile karıştırmamak gerekir. Çocuğun kendi olması, kendi
isteğiyle bir şeyler öğrenmesi ve yapmasıdır doğal
olan.
Not: Haftaya “Çocuğun Özgürlük Alanları” konusunu sizllerle paylaşacağım.

NAZMİ
ŞİMŞEK

MiLLET’iN ADAYI

MI OLACAK?
Konut-Sen Genel Başkanı
hemşehrimiz Uğur Gözel,
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Geçtiğimiz haftalarda
Gözel’i ziyaret eden ve
sektör hakkında bilgi alan
Kılıçdaroğlu ile bir araya
geldiklerini kaydeden Gözel,
misafirperverliklerinden dolayı
CHP liderine teşekkür etti.
ADAY MI OLACAK?
31 Mart seçimlerinde
Ankara Etimesgut İlçesi’nden
bağımsız aday olan Gözel’in
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
ile bir araya gelmesi akıllara
‘millet ittifakının adayı mı
olacak?’ sorularını getirdi.
Aslen Yozgat Şefaatlili
olan Gözel, Türkiye’nin tek

bağımsız sendikası olan KonutSen’in kurucu başkanlığını
yapıyor.
Başarılı çalışmaları ve
sistemli teşkilat yapısı ile kısa
sürede başarılı işlere imza
atan Gözel’e adaylık teklif
edileceği konuşuluyor.
Eda DEMİREL

HÜRKUŞ MAMAK'TA PERDE AÇTI

Mansur Erk’in geleneksel Türk
Tiyatrosu’nun Meddah geleneğine
uygun biçimde yazdığı “Bir
Tayyareci Vecihi Hürkuş” tiyatro
oyunu Mamak seyircisiyle buluştu.
Musiki Muallim Mektebi Muhsin
Ertuğrul Sahnesi’nde perde açan
“Ben Tayyareci Vecihi Hürkuş”

oyununa T. Murat Demirbaş hayat
veriyor.
Bir görev duygusuyla
ve vatansever bir coşkuyla
gerçekleştirilen tek kişilik oyuna
Mamaklılar büyük ilgi gösterdi.
Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse “Ömrünü uçak üretimi

sevdasına adayan Vecihi Hürkuş’un
hayat serüveninin anlatıldığı,
Murat Demirbaş’ın gösterimiyle
ilk Türk uçağını yapan kahraman
pilotun hikayesinin anlatıldığı “Bir
Tayyareci Vecihi Hürkuş” adlı
oyunu sizlerle buluşturmaktan
mutluluk duyuyoruz” dedi.

MUTLULUKLAR

DiLiYORUZ
Azize ve Volkan Ortadoğru,
görkemli bir düğün töreni
ile hayatlarını birleştirdi. Bu
anlamlı düğüne çok sayıda
davetli katılarak genç çifti yalnız
bırakmadı.
Ankaralı İş İnsanı
Kadir Ortadoğru ve Livide
Ortadoğru’nun oğulları Volkan,
Süreyya ve Salim Yiğit’in kızları
Azize ile, 4 Mayıs Çarşamba
günü Çayyolu’nda bulunan
Wisheswedding Salonu’ndaki

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım
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düğünle hayatını birleştirdi.
Ortadoğru ve Yiğit ailelerinin
yakınları ile çok sayıda davetlinin
katıldığı düğünde genç çift
gönüllerinde eğlendi.
Heyecan ve mutluluğun bir
arada yaşandığı düğünde aileler
de bu mutlu günü sevdikleri ile
paylaştı.
Çamlık Ankara olarak Azize
ve Volkan çiftine mutluluklar
diliyoruz.
Eda DEMİREL
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103. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KONUŞTU

‘TÜRK KIZILAYI
iNSANLIĞA UMUT’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay’ın 150’yi aşkın ülkede faaliyet
gösterdiğini ve Ukrayna’da masum sivillerin yardımına koştuğunu söyleyerek, “Çatışma
bölgelerinde ve savaş cephelerinde hilal-i ahmer, insanlığa umut olmaktadır” dedi.

Türk Kızılay’ın 103’üncü Olağan Genel Kurulu,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanı sıra Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, Birleşmiş Milletler temsilcileri ile
81 ilden Kızılay delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, insanlığın onurunu
korumak için gayret ettiklerini söyleyerek, “Her geçen
gün ızdırabın, yoksulluğun arttığı, beklemediğimiz
durumları gördüğümüz bu dünyada bizler, ‘insanlık
ölmedi’ demek için küresel dünyanın sesi olmak için
varız” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Türkiye’nin
mağdurların ve mazlumların sığındığı güvenli bir
liman olduğunu vurgulayarak, “Eğer bugün Türkiye

dünyanın en büyük mültecilere yardım operasyonunu
kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa,
bunda Kızılayımızın çok büyük rolü vardır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da, dünyanın en
iyi afet örgütlenmelerinden birine sahip olan Türk
Kızılayı’nın 150’yi aşkın ülkede faaliyet gösterdiğini ve
Ukrayna’da da masum sivillerin yardımına koştuğunu
belirterek, “Çatışma bölgelerinde ve savaş cephelerinde
hilal-i ahmer, insanlığa umut olmaktadır” dedi. Oktay,
Kızılay’ın 200 bine yaklaşan gönüllü sayısının artması
gerektiğini vurgularken, tüm vatandaşları Kızılay
gönüllüsü ve bağışçısı olmaya davet etti.

YENi YÖNETiMi

BELiRLENDi
Her 3 yılda bir düzenlenen Türk
Kızılay Genel Kurulu'nun 103.'sü üst
düzey devlet yetkilileri, yabancı
misyon temsilcileri, sivil toplum
örgütü başkan ve yöneticileri ve
Kızılay delegelerinin katılımı ile
gerçekleşti. ATO Congresium
Kongre Merkezi'nde gerçekleşen
Genel Kurul'da geçerli oyların
tamamını alan Kerem Kınık
yeniden Genel Başkan seçilirken,
Kızılay delegeleri, kurumu
önümüzdeki 3 yıl yönetecek
olan Yönetim ve Denetim Kurulu
üyelerini de belirledi. Dr. Kerem
Kınık ve listesi oylamaya katılan
delegelerin tamamının oyunu aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları,
milletvekilleri, bürokratlar ve birçok
sivil tolum kuruluşunun katılımıyla
Ankara'da gerçekleştirilen Kızılay'ın
103. Genel Kurulu tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan kongreye gönderdiği
mesajda, "Bölgemizde ve
ülkemizde tek bir doğal afet
yoktur ki orada Kızılay olmasın.
Kızılay'ın yürekleri ferahlatan
kırmızı hilal-i dalgalanmasın
Çoğu zaman resmi kurumlardan
önce ihtiyaç sahiplerine yardım
çığlığını ilk siz duyuyor yardımını
ilk siz koşuyorsunuz" ifadelerini
kullanarak, yeni yönetime başarılar
diledi.
Kongreye katılan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat

Oktay ise yaptığı konuşmada,
"Kızılay gibi yüksek organizasyonel
kabiliyete ve donanıma sahip
marka kuruluşlara sahip olmamız
güçlü ve iddia sahibi bir devlet
olmamızın sonucudur" dedi. Oktay,
Afad Başkanlığı yaptığı dönemi
hatırlatarak, "Afad Başkanı olarak
gittiğim her afette Kızılaycıları
gördüm" diye konuştu.
Kızılay Genel Başkanı Kerem
Kınık ise konuşmasında, "Küresel
vicdanın sesi olmak için varız.
Bugün Sahra Altı Afrika'sında,
Çad gölü havzasında, Etiyopya
Tigre bölgesinde, dünyanın pek
çok coğrafyasında, Bangladeş'te,
Somali'de, çok farklı coğrafyalarda
yaşanan insani krizler ne yazık ki
gereken ilgiyi görmüyor. Küresel
vicdanı uyandırmak, küresel
dayanışmayı güçlendirmek,
insanlığı insanlığın farkında olacak
şekilde uyandırmak ve harekete
geçirmek durumundayız" dedi.
Türk Kızılay'ının yeni yönetimi
ise şu isimlerden oluştu; Yönetim
Kurulu üyeleri: Prof. Dr. Fatma
Meriç Yılmaz. Yönetim Kurulu
Üyeleri: Oğuz Can, Yusuf Ramazan
Saygılı, Murat Ellialtı, Yasir Yılmaz,
Av. Esra Özkoç, Emre Koç, Şükrü
Can, Yener Tanık, Zübeyde Çelik
Denetim Kurulu başkan ve
üyeleri: İsmet Durmuş -Denetim
Kurulu Başkanı, Denetim Kurulu
Üyeleri; Hüseyin Can, Av. Mustafa
Umut Yalçın, Selman Keresteci,
Şehmus Yıldırım."

72. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI

"HUKUK DEVLETi GÜÇLENDi"
Çok partili sisteme
geçtiğimiz 72 yıllık
dönemde her ne kadar
kesintiler olsa da
Türkiye'de hukuk devleti
güçlenmiş, demokrasi
gelenekleri yerleşmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'ni
çağın demokratik
gerçeklerinden
uzaklaştıracak girişimler
artık çok gerilerde
kalmıştır. Demokrasi
ve hukuka bağlılık
milletimiz için artık geri
dönüşü olmaz bir yaşam
tarzı olmuştur. Öyle ki
geçmiş dönemin köhne
ve vesayetçi anlayışıyla
hareket edenlere, siyaseti
siyaset dışı unsurlarla
dizayn etmek isteyenlere
en güzel cevabı
milletimiz vermektedir.
Milletin verdiği
mesajı doğru okumak
yerine, farklı yol ve
yöntemlere başvurulması
demokrasilerde kabul
edilemez.
Milletimiz, 15
Temmuz’da büyük bir
demokrasi mücadelesi
vererek, darbe
geleneğine karşı bir ilki
başarmış, hainlere karşı
tek vücut olduğunu bütün
dünyaya göstermiştir.
15 Temmuz’da
Türkiye’yi karanlığa
sürüklemek isteyen
hainlere karşı milletimiz,
demokrasiye olan
inancını açık ve net bir
şekilde ortaya koymuştur.

Türkiye’nin demokrasi
gelenekleri yerleşmiş bir
hukuk devleti olduğunu
unutan kimi çevrelerin,
çeşitli bahanelerle
hala eski Türkiye
alışkanlıklarıyla, darbe ve
vesayet özlemiyle hareket
ettiğini görüyoruz. HAKİŞ olarak, Türkiye’nin
geleceğine kasteden,
Türkiye’yi karanlığa
sürüklemek isteyen darbe
ya da adı her ne olursa
olsun antidemokratik
müdahale hayali kuran
bu çevrelere, 15 Temmuz
gecesi milletimizin
gösterdiği dik duruşu
tekrar hatırlatıyoruz.
HAK-İŞ
Konfederasyonu olarak,
ülkemize, insanımıza ve
bu ülkenin geleceğine
güveniyoruz. Türkiye,

demokrasi yolunda
ilerlemeye devam
edecektir.
Umutlarımızı
kaybetmeden, geleceğe
ait beklentilerimizden
ve hedeflerimizden
vazgeçmeden,
kendimize güvenerek
yaşadığımız bütün
sorunların üstesinden
geleceğimize inanıyoruz.
Ülkemizin birliği, bekası,
bağımsızlığı ve geleceği
için bölgesinde etkin,
güçlü, oyun kurucu ve söz
sahibi bir Türkiye olma
yolundaki mücadelesini
destekliyor, Türkiye'de
ilk demokratik seçimlerin
yapıldığı ve çok partili
sisteme geçişin 72 yılında
emeği geçenleri rahmetle
anıyoruz.”
Haber Merkezi

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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ÇİFTÇİYE FİDE DESTEĞİ
Yerli üretimi artırmak ve Başkent
ekonomisini canlandırmak amacıyla kırsal
kalkınma hamlesini sürdüren Ankara
Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticilere bu yıl
da sebze fidesi desteğinde bulunacak.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı
tarafından yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi
katkı paylı olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon
sebze fidesi, 16-28 Mayıs 2022 tarihleri
arasında 25 ilçenin tamamında Başkentli
çiftçilere dağıtılacak.
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

"SİYASİ TARAFTARLIĞA
GÖRE DEĞERLENDİRİLEMEZ"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
yargı kararlarını bahane ederek,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ı hedef alan ifadelerden dolayı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve CHP’li yetkilileri kınayarak, “Yargı
kararları, siyasi taraftarlığa göre
değerlendirilemez” dedi.
Sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda ana muhalefet partisi lideri
ve yetkililerinin, bekledikleri gibi karar
vermeyen yargı görevlilerini tehdit ve
hakaretlerle hedef almasının asla kabul
edilemeyeceğini vurgulayan Bakan
Bozdağ, ithamda bulunan, tehdit ve
hakaret edenleri kınadığını kaydetti.
TEHDİT VE HAKARET
EDENLERİ KINIYORUM
Bakan Bozdağ’ın açıklamaları şu
şekilde:
“Yargı kararlarını bahane ederek,
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef
alan seviyesiz, ahlak ve hukuk dışı
ifadelerinden dolayı CHP Genel
Başkanını ve CHP’li yetkilileri
kınıyorum.
Ana muhalefetin dilinden
düşürmediği hak, adalet, hukuk devleti,
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi

"ELiMiZDEN KiTAP VE
KALEM DÜŞMEMELi"

temel ve ilke kavramların, kendi
siyasi yararları söz konusu olduğunda
içlerinin nasıl boşaltıldığı hususu,
ibretlik bir manzara arz etmektedir.
Ana muhalefet partisi lideri ve
yetkililerinin, bekledikleri gibi karar
vermeyen yargı görevlilerini tehdit
ve hakaretlerle hedef alması asla
kabul edilemez. Yargı kararları,

siyasi taraftarlığa uygunluğa göre
değerlendirilemez.
Anayasa, kanun ve hukuka uygun
vicdani kanaatlerine göre karar veren
yargı görevlilerine; “Lanet olsun
yargınıza”, “İntikam duygusuyla hareket
ediyorlar”, “Siyasi karar veriyorlar”,
“Saray yargısı” ithamları ile tehdit ve
hakaret edenleri kınıyorum.”

DOPDOLU FESTiVAL

Ankaralılar 19-22 Mayıs tarihleri
arasında “Altınfest” ile coşacak.
Altındağ Belediyesi tarafından
düzenlenen “Altınfest”e sayılı günler
kaldı.
Ankara’da festival heyecanı
başladı. Altındağ Belediyesi
tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında
düzenlenen “Altınfest” ile 7'den 70'e
herkes keyif dolu saatler geçirecek.
19-22 Mayıs tarihleri arasında Başkent
Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek
olan Altınfest, tüm Ankaralıları
eğlencenin doruğuna ulaştıracak.
ALTINFEST DOPDOLU
Ankara’ya 19 Mayıs coşkusunu
yayacak olan Altınfest’te ünlü
sanatçılar da sahne alacak. Festival
kapsamında 20 Mayıs Cuma akşamı
saat 20:00’de İlyas Yalçıntaş sahne
alacak.

21 Mayıs Cumartesi günü saat
18:00’de ise pop müziğin sevilen ismi
Tuğba Yurt Ankaralılarla buluşacak.
22 Mayıs Pazar günü ise
Ankaralıları bir sürpriz bekliyor.
Unutulmaz şarkıların bestekarı,
Anadolu Rock müziğinin eşsiz sesi
Kıraç, sahnede yerini alacak. Saat
20:00’de sahne alacak olan Kıraç,
unutulmayan eserlerini başkentliler
için seslendirecek.
ÇOCUKLARI
EĞLENCELER BEKLİYOR
Altınfest’in kapsamı bu kadarla
sınırlı değil... Festival kapsamında
çocukları ve gençleri eğlenceli
dakikalar bekliyor. İllüzyon, jonglör,
bando, palyaço, yüz boyama, uzun
adam ve rodeo gibi etkinliklerle
eğlenecek olan çocuklar, alana
kurulan oyun gruplarında ise
gönüllerince oynama imkanı bulacak.

Altınfest, sahne etkinlikleri,
okçuluk, etnospor, deneyim alanları
ve ritim şovlarla her yaştan Ankaralının
beğenisine hitap edecek.
“19 MAYIS COŞKUSU
YAŞANACAK...”
19 Mayıs coşkusunun Altındağ’dan
başlayarak tüm Ankara’ya yayılacağını
söyleyen Altındağ Belediye Başkanı
Doç. Dr. Asım Balcı “Her yaştan
Altındağlı hemşehrimizin, çoluk çocuk
toplanıp, ailece ya da komşularıyla
birlikte neşeli vakit geçirmesini
istiyoruz. Bunun için pek çok etkinliği
onların ayağına getiriyoruz.
19-22 Mayıs tarihleri arasında
Ankaralılar eğlenceye doyacak, 19
Mayıs coşkusu Altındağ’dan Ankara’ya
yayılacak” dedi.
Başkan Balcı tüm Ankaralıları
Altınfest’e katılmaya ve gönüllerince
eğlenmeye davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet
Vakfı (TDV) Kadın, Aile ve
Gençlik Merkezinin (KAGEM)
düzenlediği, “Denge ve Alem”
temalı 8’inci TDV Gençlik
Fuarı’nın açılışını yaptı.
İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür Merkezi’nde
düzenlenen fuarın açılışında
konuşan Diyanet İşleri Başkanı
ve Türkiye Diyanet Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Erbaş,
en çok mutlu olduğu anların
gençlerle birlikte geçirdiği anlar
olduğunu söyledi.
Başkan Erbaş, fuarın
‘Denge ve Alem’ temasına atıfta
bulunarak, sözlerine şöyle
devam ediyor:
“Cenab-ı Hak kainatı çok
güzel bir dengede yaratmıştır.
Yüce Rabbimiz ayet-i
kerimede; “Çevir gözünü bir
bak. Bir dengesizlik bulabilir
misin?” diye buyuruyor.
Sonra kainattaki bu dengeyi
yeryüzüne yansıtacak halifeyi
yaratıyor. Ona da ‘insan’
diyor. Kainattaki dengeyi
yeryüzünde de sağlasınlar diye
peygamberleri gönderiyor ve
bu peygamberlerin sonuncusu
Hazreti Muhammed Mustafa’dır
(s.a.v.). Onun için kendisine
son gelen ayet-i kerimede
Rabbimiz; “Bugün sizin dininizi
kemale erdirdim ve üzerinizdeki
nimetimi tamamladım”
buyuruyor.”
Başkan Erbaş, birinci

inen surenin ‘oku’ diye
başladığına, nüzul sırasına
göre ikinci inen surenin ise
‘kalem’ suresi olduğuna işaret
ederek, “Elimizden kitap ve
kalemin düşmemesi gerekiyor.
Okumaktan, öğrenmekten,
öğretmekten uzak kalmayacağız.
Buna dikkat ettiğimiz
asırlarda, kütüphanelerimizin,
kitaplarımızın bütün dünyayı
aydınlattığı asırlarda hep
yükselmişiz, ilerlemişiz.
Dengemizin bozulmaması için,
alemdeki dengenin insanlığa
da yansıması için kitap, kalem,
okumak, okutmak, öğrenmek,
öğretmek, araştırmak bizim
hedefimizdir” diye konuştu.
Konuşmasının ardından açılış
kurdelesini kesen Başkan Erbaş,
stantları gezerek gençlerle
sohbet etti.
Açılışa, İstanbul Valiliği Vali
Yardımcısı Niyazi Erten, Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2.
Başkanı İhsan Açık ile İstanbul
İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş
da katıldı.
39 sivil toplum kuruluşunun
katıldığı fuar, 13-15 Mayıs
tarihlerinde 10.00-20.00 saatleri
arasında ziyaret edilebilecek.
Fuar etkinlikleri, ‘TDV
KAGEM’ ve ‘TDV Gençlik Fuarı’
sosyal medya hesaplarından
takip edilebilecek. Fuar
süresince ayrıca #gençlik1alem
etiketiyle sosyal medyada
fuardaki etkinliklere dikkat
çekilecek.

