BAŞKENT’TE BiRLiK VE

DAYANIŞMA YEMEĞi

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) geleneksel

“Birlik ve Dayanışma Yemeği” etkinliği düzenledi.
Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen”
Birlik ve Dayanışma Yemeği” Yenimahalle Belediyesi Nergis Düğün
Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılım oldukça yüksekti.
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tanıttı...

MATEMATiK
İçişleri Bakanı Soylu:

SEFERBERLiĞi
Millî Eğitim Bakanlığınca
"her yerde matematik"
anlayışıyla hazırlanan
Matematik Seferberliği
Tanıtım Töreni, Bakan
Mahmut Özer'in katılımıyla
gerçekleştirildi.

"8 İLÇEYİ
GÜÇLENDİRECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı
Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Kaçakçılık
İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda
yaptığı konuşmada, terör eylemlerinden
kaçak göçe, uyuşturucudan kaçakçılığa kadar
her türlü suçun dünyanın pek çok bölgesine
yansıyabildiğini belirtti.
Buna karşı kurumlar arası iş birliğini
artırdıklarına işaret eden Bakan Süleyman Soylu,
göçü yönetirken insanların ten rengi, inanç
ve etnik kökenlerinde ayrım yapmadıklarını
söyledi. Süleyman Soylu, bütün güvenlik
başlıklarında zamanın, Türkiye'yi haklı
çıkardığını ifade etti. Haberi iç sayfada

Yeni bir heyecanı yaşıyoruz
Bakan Özer, matematik dersinin öğrenimini
günlük yaşam becerilerine uyarlayarak
kolaylaştırmak amacıyla "Her Yerde Matematik"
anlayışıyla başlatılan seferberliğin MEB
Şûra Salonu'ndaki tanıtım töreninde yaptığı
konuşmada, öğretmen ve öğrencilerle el ele
yeni bir yola girmenin, gelecekle ilgili yeni bir
adım atmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

SÖYLEŞİLER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

HEM ÖĞRENDİLER
HEM EĞLENDİLER
Kızılay, yüzlerce şube ve temsilciliği ile ve
gönüllü yapıları ile, insanı destekleyen toplumsal
güçlendirme uygulamalarını, Şenlendirme
Projeleri ile hayata geçiriyor.
Kızılay, yüzlerce şube ve temsilciliği ile ve
gönüllü yapıları ile, insanı destekleyen toplumsal
güçlendirme uygulamalarını, Şenlendirme
Projeleri ile hayata geçiriyor. Bu anlamda
Mamak Belediyesi ve Kızılay iş birliğinde
“Şenlendirme Projeleri”nden biri Üreğil Millet
Bahçesi’nde gerçekleştirildi.
“Kızılay ile Harekete Geç” kapsamında
düzenlenen bisiklet turu, okuma etkinliğine
Mamak’taki okullardan öğrenciler katıldı. Şehit
Öğretmen Yasemin Bayram Tekin Ortaokulu,
Fatma Tarman Ortaokulu, Derbent İmam
Hatip Ortaokulu, Mamak İmam Hatip Lisesi
öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Mamak
Belediye Başkanı Murat Köse de gençleri yalnız
bırakmadı.

Çankaya Belediyesinin
19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı’nın
103. yılı etkinlikleri
kapsamında düzenlediği
“Cumhuriyetin 2. Yüzyılına
Doğru Ulusal Egemenlik
ve Demokrasi Söyleşileri”
tarihçi Sinan Meydan ile
gazeteciler Fikret Bila,
Mustafa Balbay ve Miyase
İlknur ile devam etti.
Yaşar Kemal Kültür
Merkezi’nde 16-18 Mayıs
tarihlerinde düzenlenen
söyleşilerin ikinci gün
konuşmacılarından tarihçi
Sinan Meydan “Kurtuluştan
Kuruluşa Bağımsızlık”
konusunda Cumhuriyetin

kuruluşuna kadar olan
zorlu süreci anlattı.
İkinci oturumda ise usta
gazeteciler Mustafa Balbay,
Fikret Bila ve Miyase İlknur
“Ulusal Egemenlik ve
Demokrasi” konusunu ele
aldılar.

Söyleşilerin üçüncü ve
son gününde ise gazeteciler
Deniz Zeyrek ve CHP
Eskişehir Milletvekili Utku
Çakırözer “Dış Politika,
Ekonomi ve İç Siyasete
Etkileri” konusuyla
Çankayalılarla buluşacak.

Önemli katkıyı biz verdik

Kovid-19 salgınından en çok eğitim
sisteminin etkilendiğini belirten Özer, "Topluma
şunu gösterdik, biz gerekli önlemleri aldığımız
zaman toplumdaki en güvenli yerler okullardır.
Bu süreçteki kahramanlıklarından dolayı
1 milyon 200 bin öğretmenimize en içten
şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu. Özer,
maskesiz günlere geçişte en önemli katkıyı
veren kurumun Millî Eğitim Bakanlığı olduğunu
da vurguladı. Haberi iç sayfada

EGO ŞOFÖRLERINE EĞITIM
EGO Genel Müdürlüğü, aralarında yeni
işe başlayan kadın şoförlerin de bulunduğu
toplam 2 bin 594 otobüs şoförüne “Güvenli
Sürüş ve Trafik Kuralları” konularında
eğitim veriyor. Ulaşımda kaliteli hizmet
hedefi doğrultusunda eğitim atağı başlatan
EGO Genel Müdürlüğü şoförlerini; can
güvenliğinden yolcularla iletişim ve stres
yönetimine, trafik kurallarından kaza
nedenlerine kadar A’dan Z’ye teorik
bilgiyle donatıyor.
Haberi Dış Sayfada
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BAŞKENT’TE BiRLiK VE

DAYANIŞMA YEMEĞi

Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) geleneksel

“Birlik ve Dayanışma Yemeği” etkinliği düzenledi.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu tarafından düzenlenen”
Birlik ve Dayanışma Yemeği”
Yenimahalle Belediyesi Nergis Düğün
Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe
katılım oldukça yüksekti.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu tarafından düzenlenen”
Birlik ve Dayanışma Yemeği”nde, YDDF
müzik gurubu katılımcıların kulaklarının
pasını silerken, YDDF Folklor ekibi
yöresel halay gösterisiyle katılımcılara
keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte aynı
zamanda Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu’nun 10. Yılı için pasta
kesme töreni yapıldı.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu tarafından Yenimahalle
Belediyesi Nergis Düğün Salonu’nda
gerçekleştirilen etkinliğe; CHP Parti
Meclis Üyesi ve Ankara Milletvekili
Tekin Bingöl, CHP önceki dönem
Meclis Başkan Vekili ve Ankara
Milletvekili Levent Gök, CHP Yozgat
Milletvekili Ali Keven, CHP İdari Mali
işler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş,
CHP Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanı
Murat Ünal, CHP Yozgat İl Başkanı
Abdullah Yaşar, CHP Yerköy İlçe
Başkanı Hakan Uyar, Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Bahadın
Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir,
Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar
Elbaşı, İYİ Parti Ankara İl Yönetimi,
CHP Mamak, Altındağ ve Keçiören İlçe
Başkanları, ABB Daire Başkanı ve Genel
Müdürleri, Meclis Üyeleri, Muhtarlar,
Dernek Başkanları ve çok sayıda
vatandaş katılım gösterdi.
Yozgat Demokrat Dernekler
Federasyonu Başkanı Mesut İbiş,

düzenledikleri “Birlik ve Dayanışma
Yemeği” hakkında şöyle konuştu:
“Geçtiğimiz Cuma günü tüm
hemşehrilerimizle, tüm dernekler
başkanlarımızla ve misafirlerimizle
güzel bir birliktelik yemeği
gerçekleştirdik. Yemeğimizin
amacı pandemiden dolayı bir araya
gelemeyen hemşehrilerimizi bir
araya getirdik. Bu arada 10. Yılımızı
doldurmuştuk. Katılımcılarla,
başkanlarımızla, vekillerimizle, dernek
başkanlarımızla ve hemşehrilerimizle
10. Yıl pastamızı keserek kutlamış
bulunmaktayız. Yemeğimize katılan,
destek veren, tüm katılımcılara,
siyasetçilere, hemşehrilerime, kadın
meclisime, gençlik meclisime ve
yönetim kuruluma ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Güzel bir birliktelik oldu.
Yakın zamanda da Yozgat Demokrat
Dernekler Federasyonu’nun
etkinlikleri devam edecektir. 26

Mayıs’ta güzel bir etkinliğimiz
olacak. Yine bir araya geleceğiz. 27
Mayıstan 3 Haziran’a kadar kültürel
etkinliğimiz olacak. Yine burada da
hemşehrilerimizle, yazarlarımızla,
şairlerimizle, ressamlarımızla bir
araya geleceğiz. Kısacası Yozgat
Demokrat Dernekler Federasyonu
Yönetim Kuruluyla, gençliğiyle,
kadınıyla hemşehrilerimizle bir
olmuştur. Yozgatlı ve Yozgatlı olanlara
hizmet etmeye devam ediyor. İyi
günde kötü günde herkesin yanında
oluyoruz. YDDF olarak el birliğiyle,
güç birliğiyle, söz birliğiyle bir arada
olarak güzel bir birlikteliğin örneğini
Ankara’da sergilemeye çalışıyoruz.
Çamlık TV ailesine bizleri her zaman
destek verdiği için, basında sesimizi
duyurduğu için kendilerine de çok
çok teşekkür ediyoruz. Herkesi
Federasyonumuza çay içmeye
bekliyoruz. Teşekkür ederiz.”

10. YILINI
KUTLADI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi
başlatmasının 103. yıl dönümü ve
19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor
Bayramımız kutlu olsun.

Hüseyin ERYILMAZ

ERYILMAZLAR GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tanıttı...

MATEMATiK
SEFERBERLiĞi
Millî Eğitim Bakanlığınca "her yerde matematik" anlayışıyla hazırlanan Matematik
Seferberliği Tanıtım Töreni, Bakan Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Soylu:

"8 İLÇEYİ
GÜÇLENDİRECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen
"Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon
Kurulu Toplantısı"nda yaptığı
konuşmada, terör eylemlerinden
kaçak göçe, uyuşturucudan
kaçakçılığa kadar her türlü suçun
dünyanın pek çok bölgesine
yansıyabildiğini belirtti.
Buna karşı kurumlar arası iş
birliğini artırdıklarına işaret eden
Bakan Süleyman Soylu, göçü
yönetirken insanların ten rengi,
inanç ve etnik kökenlerinde ayrım
yapmadıklarını söyledi. Süleyman
Soylu, bütün güvenlik başlıklarında
zamanın, Türkiye'yi haklı çıkardığını
ifade etti. Tunceli'de HDP'li grup ve
polis arasında çıkan arbedede 1 polis
memurunun yaralandığı ve 2 kişinin
gözaltına alındığı olaya değinen Bakan
Soylu, şöyle devam etti:
"Düne kadar sözde güya bizim
polisimizin hakkını savunlar, bugün
ortalık yerde bir terörist cenazesinde,
TBMM içerisinde bulunan terör
örgütünün organizasyonuyla o
Meclis'e giren ve terör sıfatını hak

eden milletvekillerinin katılmaması için
bir adım atılıyor, polisimiz uyarıyor.
Polisimize taş atıyorlar, TOMA'ya
taş atıyorlar, çocuğumuzun kafası
yarılıyor, çatlıyor, diğerleri yaralanıyor,
bunu yapan bir milletvekili. Neyle karşı
karşıya kaldığımız çok net bir şekilde
biliniyor, buna ses çıkarılmıyor."
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında
yapılan çalışmalar, kaçak göçmen,
ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve
diğer olaylara ilişkin verileri paylaşan
Bakan Soylu sözlerine şöyle devam
etti; "2020-2021 arasında yakalanan
kaçak sigara yüzde 47 azalmış.
19,3 milyon paketten 10,3 milyon
pakete düşmüştür ama makaron
yakalaması toplam 4,7 kat artmıştır. 481
milyondan 2,3 milyara yükselmiştir.
Bunlara nefes aldırmıyoruz doğru.
Bunların üretimlerini kaçak yaptıkları
fabrikaları basıyor, gereğini yerine
getiriyoruz ama böyle bir tehditle
karşı karşıya kaldığımızı, bu yolla
kaçak tütünü Türkiye'ye sokmak
marifetiyle başka bir kaçakçılık alanı
oluşturmak istediklerini paylaşmak
durumundayım."

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK
ve üniversiteler iş birliğinde
matematik dersinin öğrenimini
günlük yaşam becerilerine
uyarlayarak hem kolaylaştırmak
hem de öğrencilerin bu dersi küçük
yaştan itibaren sevmelerini sağlamak
amacıyla başlatılan Matematik
Seferberliği Tanıtım Töreni,
Bakan Mahmut Özer'in katılımıyla
gerçekleştirildi.
Bakan Özer, matematik
dersinin öğrenimini günlük
yaşam becerilerine uyarlayarak
kolaylaştırmak amacıyla "Her Yerde
Matematik" anlayışıyla başlatılan
seferberliğin MEB Şûra Salonu'ndaki
tanıtım töreninde yaptığı konuşmada,
öğretmen ve öğrencilerle el ele yeni
bir yola girmenin, gelecekle ilgili
yeni bir adım atmanın heyecanını
yaşadıklarını ifade etti.
Kovid-19 salgınından en çok
eğitim sisteminin etkilendiğini
belirten Özer, "Topluma şunu
gösterdik, biz gerekli önlemleri
aldığımız zaman toplumdaki
en güvenli yerler okullardır. Bu
süreçteki kahramanlıklarından dolayı
1 milyon 200 bin öğretmenimize en
içten şükranlarımı sunuyorum." diye
konuştu. Özer, maskesiz günlere
geçişte en önemli katkıyı veren
kurumun Millî Eğitim Bakanlığı
olduğunu da vurguladı.
Bir dönem "öğretmenler okula
gitmek istemiyorlar" yönünde
yapılan spekülasyonların çok yanlış
ve ağır bir itham olduğunu, tüm
öğretmenlerin topluma gösterdiğine
işaret eden Özer, öğretmenlerin
salgın sürecinde de boş durmayıp
her türlü özveriyi gösterdiklerini,
topluma faydalı pek çok iş
yaptıklarını anlattı. "20 milyonluk bir
aile normalleşmeden, Türkiye'nin
normalleşebilmesi mümkün değildi"
diyen Özer, bugünlere gelmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bakan Özer, ikinci dönemin son
günü olan 17 Haziran'da da birinci
dönemin sonunda olduğu gibi tüm
öğretmenlere ve idari personele
sürece katkılarından dolayı teşekkür
belgesi göndereceğini belirtti.
Türkiye'nin son 20 yılda eğitim

alanında kalite odaklı büyük bir
dönüşüme imza attığını vurgulayan
Özer, yeni dönemde ağırlıklı
olarak eğitimde fırsat eşitliğine
odaklandıklarını ve bu yönde
yürüttükleri projeleri aktardı.
Özer, bu yılın ocak ayından
itibaren hazırlıkları yapılan
matematik seferberliğinin bugünden
itibaren başlatılmasına ilişkin
şu bilgileri paylaştı: "Matematik
seferberliğinde matematik atölyeleri,
materyal geliştirme, öğretmen
eğitimi, öğretmen eğitiminin dijital
platformu gibi bir sürü paylaşım
var. TÜBİTAK'tan yükseköğretim
kurumlarına, UNICEF'e kadar
ülkemizin tüm müktesebatını bu
süreçte aktif olarak kullanmak
istiyoruz. Birlikte yıllardan beri
kronik bir problem olan matematik
öğretimini nasıl kolaylaştırabiliriz,
nasıl yaygınlaştırabiliriz? Eğitimde
fırsat eşitliğinin kilit taşının da
matematik öğretimi olduğuna
inanıyorum. Bunu bir retorik olarak
söylemiyorum çünkü matematik
hepimize lazım. Matematik sadece
sayısala eğilimi olan öğrencilerimize
değil; sözel eğilimi, eşit ağırlık
eğilimi olan öğrencilerimize de
lazım. Aslında bu paradigmayı
değiştirmemiz gerekiyor. Matematik
her insan için gerekli olan bir
enstrüman sağlıyor; bireyin hayatı
anlaması, yorumlaması ve hayatın
içinde rasyonel bir şekilde yol
yürüyebilmesi için... İşte bizler
gençlerimizi 21. yüzyılın dünyasına
bu yeteneklerle yetiştirmek için
matematik seferberliğini hep birlikte
bugün başlatmış oluyoruz. Bu,
adım adım 81 ilimize 922 ilçemize
yaygınlaştığında çok güzel başarı
hikâyeleri ortaya çıkacak. Buna kalbî
olarak inanıyorum."
Millî Eğitim Bakanlığındaki
3,5 yıllık deneyiminde Bakanlığın
organizasyon kabiliyetinin ne kadar
güçlü olduğunu gözlemlediğini ifade
eden Özer, bunun için açık ve net
bir şekilde ne yapılacağının tarif
edilmesinin önemini vurguladı.
Matematik seferberliği
döneminde illerden başarı
hikâyelerinin gelmeye başladığını

aktaran Özer, "İllerde matematik
atölyeleri, matematik koridorları
kurulmaya başlandı. İller,
bakanlıktan bağımsız bir şekilde
yol yürümeye başladı, işte biz
bu enerjiyi harekete geçirmek
istiyoruz." diye konuştu.
Özel yetenekli öğrencilerin
eğitim aldığı bilim ve sanat
merkezlerinde (BİLSEM), 2'nci
sınıftan 12'nci sınıfa tüm öğrencilere
yaz okulu açılacağı yönünde dün
yaptığı açıklamayı hatırlatan Özer,
bu kapsamda yaz okullarında bilim
ve sanat olmak üzere 2 dersin
açılacağını anlattı.
Öğrencilere bu programa yaz
aylarında gittikleri illerde katılabilme
imkânı getireceklerini bildiren
Özer, konuya ilişkin detayları yakın
zamanda açıklayacaklarını söyledi.
MATEMATİK YAZ OKULLARI
AÇILACAK
Matematik seferberliği ile ilgili
yeni bir adım attıklarını vurgulayan
Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçleri sahada
öğrencilerimize çok daha fazla
entegre edebilmek için 4'üncü
sınıftan 12'nci sınıfa, destekleme
ve yetiştirme kursları kapsamında
tüm il ve ilçelerimizde matematik
yaz okulları açıyoruz. Bizim bir
an bile beklemeye, ertelemeye
tahammülümüz yok. Karar
verdiğimiz şeyleri hızlı bir şekilde
yazın uygulayarak inşallah, 20222023 eğitim öğretim yılında
çok daha güçlü bir şekilde
eşitsizliklerimizi çok daha azaltmış
şekilde yolumuzda yürümeye,
yeni açılımlar yapmaya devam
edeceğiz. Matematik seferberliğinin,
ülkemizin geleceğine atılmış çok
önemli bir kırılma noktası, önemli
bir çentik olduğuna inanıyorum.
İnşallah tüm arkadaşlarımız, sadece
bakanlık değil, sahadaki okullardaki
öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz
el ele vererek istenildiği zaman
nelerin başarılabileceğin topluma
göstereceğiz. Toplumumuzun
güzel haberlere ihtiyacı var. Güzel
hikâyelere ihtiyacı var. İnşallah, bu
yürüyüşte bu güzel hikâyeleri birlikte
başaracağız."

19 Mayıs, bağımsızlığına düşkün Türk Milletine vurulmak istenen esaret zincirlerinin parçalama
kararlılığının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna öncülük eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk
kıvılcımının tarihidir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu olsun.
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EGO ŞOFÖRLERINE EĞITIM
EGO Genel Müdürlüğü, aralarında yeni işe
başlayan kadın şoförlerin de bulunduğu toplam 2
bin 594 otobüs şoförüne “Güvenli Sürüş ve Trafik
Kuralları” konularında eğitim veriyor. Ulaşımda
kaliteli hizmet hedefi doğrultusunda eğitim atağı
başlatan EGO Genel Müdürlüğü şoförlerini; can
güvenliğinden yolcularla iletişim ve stres yönetimine,
trafik kurallarından kaza nedenlerine kadar A’dan
Z’ye teorik bilgiyle donatıyor. Başkentlileri modern
otobüslerle buluşturmaya devam eden Ankara
Büyükşehir Belediyesi bir yandan da toplu ulaşımda
hizmet kalitesini ve konforunu artırmak amacıyla
eğitim çalışmalarına ağırlık veriyor.
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19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü,
kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.
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Gimat Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı

Hızla değişen ve dönüşen dünyada gençlerimizin başta yapay zeka,
robot teknolojileri, bulut bilişim ve büyük veri gibi dijitalleşme
uygulamalarını fiili olarak öğrenmeleri için büyük adımlar attık.
M Arobotik
R K ET L teknolojide
E R Z İ N C İ R İyerli üretimi en üst düzeyde teşvik edip
Yazılımda ve
destekleyerek gençlerimizin bu alanlara yönelmeleri için var gücümüzle
çalışıyoruz. Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için
roket yarışmasından uçan araba yarışmasına, insansız hava aracı
yarışmasından, model uydu yarışmasına kadar birçok alanda
potansiyellerini gösterebilecekleri dünyanın en büyük havacılık,
uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’i geleneksel hale getirerek
gençlerimizin bilimsel yeterliliklerini ispat edebilecekleri büyük
bir alan açtık. Gençlerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu
vesileyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı
bir kez daha kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşları olmak üzere 19 Mayıs ruhunu inşa eden tüm
Kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum.”

gimat

Dr. Osman Coşkun
T.C. Cumhurbaşkanlığı Bil. Tek. ve Yen. Pol. Kurul Üyesi

