3 Bakanlık işbirliği yaptı
ÖNCELİĞİ HİZMET ARTACAK
Millî Eğitim Bakanlığı, Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ile İçişleri Bakanlığı tarafından
Çocukların Eğitim Süreçlerinin
Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve
Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin
Artırılmasına Yönelik İş Birliği
Protokolü imzalandı. Ankara Polis
Müzesinde gerçekleşen imza

töreni öncesinde Millî Eğitim
Bakanı Mahmut Özer, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Türkiye Belediyeler
Birliği Başkanı Fatma Şahin,
beraberlerindeki heyetle müzeyi
gezdi.
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ÖĞRENCiLERiNDEN BÜYÜK BAŞARI

BABALARA ÖZEL KUTLAMA
Ankara Keçiören Etlik Ayvalı Mahallesi Muhtarlığı tarafından Keçiören

Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde Babalar Günü etkinliği düzenlendi.

Azerbaycan'daki Türkiye Diyanet Vakfı Bakü
Türk Lisesi’nin 4 öğrencisi, bu yılki üniversiteye
ve liseye giriş sınavlarında aldıkları puanlarla
ülke birincisi olmayı başarırken, bir öğrencisi
ise ülke ikincisi oldu. Okuldan mezun olan 128
öğrencinin hepsi de üniversiteye kayıt yaptırma
hakkı kazandı. Azerbaycan Eğitim Bakanlığının
müfredatına uygun eğitim verdiklerini belirten
Bektaşoğlu, TDV Bakü Türk Lisesi’nin ülkede
faaliyet gösteren 4 bin 432 lise arasından
en başarılısı olarak gösterildiğini söyledi.
Bektaşoğlu, okulun Türkiye ve kardeş ülke
Azerbaycan arasındaki ilişkilere önemli katkı
sağladığını aktardı. Haberi dış sayfada
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BAŞKENT'TE BULUŞACAK
Türkiye'nin en büyük “Klasik Otomobil
Festivali", Başkent Millet Bahçesi'nde
başlıyor. Türkiye'den ve dünyanın dört
bir tarafından tam 400 klasik otomobil
Altındağ'da buluşuyor.

Ankara Keçiören Etlik Ayvalı Mahallesi
Muhtarı Yozgatlı hemşehrimiz Hüsniye Aydın
tarafından organize edilen Babalar Günü
etkinliği Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür
Merkezinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen
etkinliğe; Keçiören Belediye Başkanı Turgut
Altınok, Belediye Başkan Yardımcıları ve Ayvalı
Mahallesi sakinleri katılım gösterdi.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

A
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KLASİK OTOMOBİLLER

HEMŞEHRİMİZ ORGANİZE ETTİ

“BABALIK
EZMEK,
KÜFRETMEK,
ÖLDÜRMEK
DEĞİLDİR”

Ankara Keçiören Etlik Ayvalı Mahallesi
Muhtarı Yozgatlı hemşehrimiz Hüsniye Aydın
tarafından organize edilen Babalar Günü
etkinliğinde; Ayvalı Mahallesi Muhtarlığı
öncülüğünde açılan Halk Eğitim Kurslarında
eğitim gören kursiyerler hünerlerini sergiledi.
Düzenlenen etkinlikte Türk Halk Müziği
sanatçıları Gani Çetinkaya ve Kerem Çetinkaya
dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,
etkinlikte yaptığı konuşmasında Ayvalı Mahallesi
Muhtarı Yozgatlı hemşehrimiz Hüsniye Aydın’a
teşekkürlerini iletti. Altınok, “Bugün bizleri bir araya
getiren Ayvalı Mahallesi muhtarı Hüsniye hanıma
teşekkür ediyorum. Babalar belki hissettirmeyebilir,
daha duygusal olmayabilir babalar ama inanın onların
içlerinde de volkanlar patlar. Bazen de derki ben
metin olayım da hanım, çocuk falan metin olsun der.
Dolayısıyla hepinizin babalar gününü kutluyorum.
Başta ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi
minnetle anıyoruz. Rahmete gidenlere gani gani
rahmet diliyorum" diye konuştu.

HABERİ DIŞ SAYFADA

GÖLBAŞI'NA ÖZEL SINIF
Tohum
Otizm Vakfı Sınıf
Donanımı Projesi
Kapsamında, 145.
Özel Eğitim Sınıfı
Ankara Gölbaşı’nda
açıldı.
Sınıf Donanımı
Projesi kapsamında
materyal donatılan
145. özel eğitim
sınıf açılışı, Zehra
Akalın, Fatoş Akalın
Erdem ve Esra
Arı’nın desteğiyle
Cemil Yıldırım
Ortaokulu’nda
gerçekleşti.
Haberi iç sayfada

iLK MEZUNLARINI

VERDi
‘Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Mezuniyet
Töreni’ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof.
Dr. Ali Erbaş, “İslam dini bütün insanlık
için gönderildi. Bizler bütün insanlıktan
sorumluyuz. Yeryüzünde iyilik egemen
oluncaya kadar çalışmaya devam etmeliyiz”
dedi. Haberi dış sayfada
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BAŞKENT'iN KADIN MUHTARINDAN

BABALARA ÖZEL KUTLAMA
Ankara Keçiören Etlik Ayvalı Mahallesi Muhtarlığı tarafından Keçiören

Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde Babalar Günü etkinliği düzenlendi.
HEMŞEHRİMİZ ORGANİZE ETTİ
Ankara Keçiören Etlik Ayvalı Mahallesi
Muhtarı Yozgatlı hemşehrimiz Hüsniye
Aydın tarafından organize edilen Babalar
Günü etkinliği Keçiören Belediyesi Yunus
Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen etkinliğe; Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok, Belediye Başkan
Yardımcıları ve Ayvalı Mahallesi sakinleri
katılım gösterdi.
HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER
Ankara Keçiören Etlik Ayvalı Mahallesi
Muhtarı Yozgatlı hemşehrimiz Hüsniye Aydın
tarafından organize edilen Babalar Günü
etkinliğinde; Ayvalı Mahallesi Muhtarlığı
öncülüğünde açılan Halk Eğitim Kurslarında
eğitim gören kursiyerler h ünerlerini
sergiledi. Düzenlenen etkinlikte Türk Halk
Müziği sanatçıları Gani Çetinkaya ve Kerem
Çetinkaya dinleyicilerin kulaklarının pasını
sildi.
Ayvalı Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde
açılan Halk Eğitim Kurslarında eğitim gören
kursiyerler, Ayvalı Mahallesi Muhtarı Yozgatlı
hemşehrimiz Hüsniye Aydın’a kendilerine
böyle bir imkan sağladığı için teşekkürlerini
ilettiler.
“BABALIK EZMEK, KÜFRETMEK,
ÖLDÜRMEK DEĞİLDİR”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,
etkinlikte yaptığı konuşmasında Ayvalı
Mahallesi Muhtarı Yozgatlı hemşehrimiz
Hüsniye Aydın’a teşekkürlerini iletti. Altınok,
“Bugün bizleri bir araya getiren Ayvalı
Mahallesi muhtarı Hüsniye hanıma teşekkür

ediyorum. Babalar belki hissettirmeyebilir,
daha duygusal olmayabilir babalar ama inanın
onların içlerinde de volkanlar patlar. Bazen de
derki ben metin olayım da hanım, çocuk falan
metin olsun der. Dolayısıyla hepinizin babalar
gününü kutluyorum. Başta ülkemizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak
üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle
anıyoruz. Rahmete gidenlere gani gani rahmet
diliyorum. İnşallah rabbim güzel günler versin.
Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, ailenizle, birlik
ve beraberlikle nice yıllar nasip etsin. Bir de

ben şuna kızıyorum; bu mafya babalarına
baba diyorlar ya, mafyadan baba olmaz. Baba
şefkattir, merhamettir, korumaktır, himaye
etmektir. Babalık ezmek, küfretmek, öldürmek
değildir. Muhtarımız Hüsniye hanıma teşekkür
ediyorum. Maşallah Belediye gibi çalışıyor
Hüsniye Hanım. Ülkemizi, milletimizi,
insanlarımızı sevmeliyiz. El ele, kol kola
vermeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde inan ki
ülkemiz çok daha güzel olacak. Yarınlarımız
daha güzel olacak. Ona inanıyorum. Ben
tekrar muhtarımız Hüsniye Hanım olmak

üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Babalar gününün babalarımıza hayırlı olmasını
diliyorum. Babalar gününüzü kutluyorum.
Allah nice yıllara nasip etsin. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum”
şeklinde konuştu.
Ankara Keçiören Etlik Ayvalı Mahallesi
Muhtarı Yozgatlı hemşehrimiz Hüsniye Aydın,
Çamlık TV özel röportajında şunları kaydetti:
“Etkinliğimiz çok güzel oldu. Mahallemizde
açtığımız kurslar, halk eğitim kurslarının
sunumlarını yaptık. Bu da özel bir gün olan
babalar gününe denk geldiğinden dolayı
hem babalar günümüzü kutladık hem de
mahallemizde açtığımız kursları sergiledik.”
Yozgatlı hemşehrimiz Bayram Sağlam
da hem mahalle sakini olarak hem de bir
Yozgatlı olarak Ayvalı Mahallesi Muhtarı
Hüsniye Aydın’la gurur duyduklarını söyledi.
Sağlam, “Öncelikle Çamlık TV’ye çok
teşekkür ediyorum. Keçiören Etlik Ayvalı
mahallesinde oturuyorum. Bu etkinliğimize
muhtarımız Hüsniye Hanım öncü oldu. Bu tür
sosyal faaliyetleri devam ettiriyor. Bizler hem
mahallesinde oturan halk olarak hem Yozgatlı
olarak onunla gurur duyuyoruz” dedi.
Etkinliğin sunucusu Şule Yüksel Bediz ise
konuşmasında; “Ayvalı Mahallesi muhtarı
Hüsniye Hanıma destek vermek amacıyla
bizde buradaydık. Biraz amatörce bir
gruptuk ama bizlere bu konuda desteklerini
esirgemeyen Çamlık TV’ye de çok teşekkür
ediyoruz. Ayrıca bizleri sayıp, değer verip
gelen herkese çok teşekkür ediyoruz”
ifadelerinde bulundu.

GÖLBAŞI'NA ÖZEL SINIF
BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

Tohum Otizm Vakfı Sınıf
Donanımı Projesi Kapsamında,
145. Özel Eğitim Sınıfı Ankara
Gölbaşı’nda açıldı. Tohum
Otizm Vakfı tarafından Otizm
Spektrum Bozukluğu (OSB)
tanısı olan çocuklar ve gençlerin,
tek çareleri olan eğitime
ulaşmalarını sağlamak, çağdaş
toplum koşullarında yaşamlarını
sürdürebilmelerine yönelik
gereksinimlerini karşılamak ve
ihtiyacı olan devlet okullarına
materyal desteği sunmak amacıyla
yürütülen Sınıf Donanımı Projesi
kapsamında materyal donatılan
145. özel eğitim sınıf açılışı, Zehra
Akalın, Fatoş Akalın Erdem ve Esra
Arı’nın desteğiyle Cemil Yıldırım
Ortaokulu’nda gerçekleşti.
Zehra Akalın, Fatoş Akalın
Erdem ve Esra Arı’nın desteği ve
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle gerçekleştirilen özel

sınıfın açılış törenine; Gölbaşı
İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne
vekaleten Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Şube Müdürü Yeliz
Çakır, Destek Hizmetleri Şube
Müdürü Bekir Saylam, Gölbaşı
Rehberlik ve Araştırma Merkez
Müdürü Pehlül Kantarcı, Cemil
Yıldırım Ortaokulu Müdürü Funda
Dede ve hayırsever Fatoş Akalın
Erdem ve Zehra Akalın ile Tohum
Otizm Vakfı Eğitim ve Ar-Ge
Direktörü Nursinem Şirin katıldı.
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3 Bakanlık işbirliği yaptı
ÖNCELİĞİ HİZMET ARTACAK
Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı
tarafından Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici
Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı.
Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı
tarafından Çocukların Eğitim Süreçlerinin
Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici
Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik
İş Birliği Protokolü imzalandı. Ankara
Polis Müzesinde gerçekleşen imza töreni
öncesinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma
Şahin, beraberlerindeki heyetle müzeyi
gezdi.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye
Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin
tarafından imzalanan protokol nedeniyle
düzenlenen törende konuşan Bakan Özer,
2021-2022 eğitim öğretim yılını bir gün bile
kesintiye uğratmadan yüz yüze eğitimle
tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını
ifade etti.
Özer, öğretmen ve öğrencisiyle 20
milyonluk eğitim ailesinin bu süreci
başarıyla tamamlayabilmesinde destek
veren İçişleri Bakanlığına, tüm mülki idari
amirlere, güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Bakan Mahmut Özer, bir ülkenin en
kalıcı ve sürdürülebilir sermayesinin beşeri
sermaye olduğunu belirterek bu sermayeyi
nitelikli hâle getirmede kullanılan en önemli
enstrümanın eğitim olduğunun altını çizdi.
Eğitimin bir ülke için millî güvenlik meselesi
olduğunu aktaran Özer, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
bu beşeri sermayenin eğitimden maksimum
yararlanması için gerçekten devasa yatırım
yapıldı.
Okul öncesinden ortaöğretime,
ortaöğretimden yükseköğretime kadar
her alanda tüm illerimizde, ilçelerimizde
çok kapsamlı seferberlikler yapıldı.
Cumhuriyet tarihinde tanıklık etmediğimiz
bir yatırıma tanıklık ettik hep birlikte ve
kısa sürede bunun sonuçlarını da gördük.
Okullaşma oranlarımızdan gördük. Okul
öncesi eğitimde 2000'li yıllarda 5 yaştaki
okullaşma oranı yüzde 11'di. Bugün yüzde
92'dir. Benzer şekilde ortaöğretimde,
yükseköğretimde ve tüm alanlarda

gerçekten bu memleketin evlatları,
bulundukları yerde kaliteli eğitime
erişmeyle ilgili her türlü imkâna sahip
olmuşlardır."
Tüm bunlar hayata geçirilirken Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürürlüğe
koyduğu politikaların büyük işlev gördüğünü
belirten Özer, eğitimde kitleselleşme
sürecinden en çok faydalanan kesimin sosyo
ekonomik olarak dezavantajlı kesimin ve kız
çocuklarının yararlandığını belirtti.
Bir dönem muhafazakâr vatandaşların
"Kız çocuklarını okula göndermiyor. diye
töhmet altında bırakıldığını ama okul
yapılmadığını söyleyen Özer, son 20 yılda
kız çocuklarının eğitime erişim sorununun
da çözüldüğünü ve bugün kız çocuklarının
okullaşma oranlarının erkek çocuklarını
geçtiğini kaydetti.
Kendi vatandaşının çocuğunu kucakladığı
gibi ona misafir olan insanların çocuklarına
da eğitim hizmeti sunan bir ülke olmadığını,
bunu Londra'daki Dünya Eğitim Bakanları
Zirvesi'nde de dile getirdiğini ifade eden
Özer, imzalayacakları iş birliği protokolün
önemine değinerek şöyle konuştu:
"Bundan sonra Bakanlık olarak diğer
bakanlıklarımızla da iş birliği içerisinde

çocuklarımızın sadece akranlarıyla
rekabetini değil, tam insan yolunda,
devletiyle milletiyle barışık, coğrafyasının
değerlerini içselleştirmiş, diğerine hizmet
etmekten mutluluk duyan ve dünyaya farklı
şey söyleme potansiyeli olan gençler olarak
yetiştirmek için büyük çaba sarf edeceğiz.
İşte bugünkü iş birliğimizin ana mihenk
taşını da bu oluşturuyor. Çocuklarımızı
fütüvvet ahlakının neşet ettiği bir okul iklimi
içerisinde yetiştirme çabasındayız. Madde
bağımlılığından internet bağımlılığına
kadar herhangi bir bağımlılığa feda edecek
tek bir gencimiz yok. Terör örgütlerine
kaybedecek tek bir gencimiz yok. Elbirliği
yaparak, gençlerimize değer vererek ve
onlarla dertleşerek, inşallah çok daha güzel
okul iklimleri oluşturarak geleceğimizin
inşasında üzerimize düşen sorumluluğu
yerine getireceğiz."
El birliği ile 20 milyon gencin eskisine
göre çok daha güvenli ortamlarda eğitim
almalarını sağlayacaklarını ve onları hiç
yalnız bırakmayacaklarını belirten Özer,
sürece emek veren herkese teşekkür etti.
MOBİL EKİPLERLE
OKUL EŞLEŞMELERİ YAPACAĞIZ
Protokol kapsamında il müdürlükleri

tarafından kurulan mobil ekiplerle okul
eşleşmeleri yapacaklarını belirten Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Okul
rehberlik birimlerince bildirilen çocuklara
ilişkin mobil ekiplerimiz, özel çalışmalar
yürütecek. Hızlı ve yerinde çözümleri
81 ilimizde bildirilen tüm çocuklarımıza
ulaştıracağız. Dezavantajlı çocukların
okula devam etmelerini sağlamak amacıyla
mesleki çalışmalar gerçekleştireceğiz.
Gerektiği taktirde çocukları ve ailelerini
uygun sosyal hizmet modellerine
yönlendireceğiz" dedi.
EN TEMEL GARANTÖRLERİDİR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise
söz konusu protokolde dört konu başlığı
olduğunu ifade ederek bunların: Suç,
şiddet ve istismar, bağımlılık ile mücadele,
güvenli eğitim iletişimi ve eğitim çağında
olan yabancı uyruklu çocukların eğitim ve
güvenlik sorunları olduğunu belirtti.
Soylu; suç, şiddet ve istismarın 21.
yüzyılın en temel güvenlik problemleri
arasında olduğuna dikkati çekerek "Burada
özellikle meselenin önleyicilikle bertaraf
edilmesi bir tarafa olay olduğu andan
itibaren hissedilip, anlaşılıp, tespit edilip
durdurulması en temel önceliklerimiz bir
tanesidir.
Gerek öğretmenlerimiz gerek rehber
öğretmenlerimiz, bizim medeniyet
kodlarımızın en temel garantörleridir.
Onların dikkati, onların ortaya koyacakları
süreç, olaylar olmadan önce engellendiği
ama olay hemen ortaya çıktığı zaman dilimi
içerisinde müdahale edilip yönetilebilme
kabiliyetine sahip olabilmesi. Ardından
ilgili bakanlığımızın birimleri ile rehabilite
edilmesi ve o olayın tamamen ortadan
kaldırılmasına yönelik adımların atılması,
360 derecenin en önemli zincirleme adımları
olarak nitelendirilmelidir." diye konuştu.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
de bir ülkenin, şehrin güvende olması için
önce sınırlarının güvenli olması gerektiğini,
devletin de bu güveni sağladığını söyledi.
Konuşmaların ardından Bakan Özer,
Bakan Yanık, Bakan Soylu ve Türkiye
Belediyeler Birliği Başkanı Şahin tarafından
protokol imzalandı.

EYLÜL KIBAROĞLU ALMANYA’DA

IKINCILIĞI GÖĞÜSLEDI
Yenimahalle’nin ismini ulusal ve
uluslararası müsabakalarda gururla temsil
eden Eylül Kibaroğlu, Almanya’nın Bremen
şehrinde düzenlenen Predator Kadınlar
Şampiyonası’ndan ikincilikle döndü.
Mart ayında Slovenya’da düzenlenen
Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası 10 Top
müsabakalarında Şampiyonluğu göğüsleyerek
3’üncü kez Avrupa Şampiyonu olan
Yenimahalle’nin milli gururu Eylül Kibaroğlu,
13-18 Haziran tarihleri arasında Bremen’de
düzenlenen Predator Kadınlar Şampiyonası’nda
ikinci oldu.
Birçok ülkeden 64 sporcunun katıldığı
turnuvada güçlü rakiplerini eleyerek finale
ulaşan Kibaroğlu, finalde İngiltere’den
Kelly Fisher ile karşılaştı. Yenimahalle’nin
sihirli ıstakası Eylül Kibaroğlu, kıran kırana
mücadeleye sahne olan finalde penaltılar
sonucunda rakibine 9-8 kaybederek turnuvayı

ikincilikle kapattı.
EYLÜL, AVUSTURYA’DA
ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAK
Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Milli
Takım Sporcusu Eylül Kibaroğlu, “Katıldığım
her turnuvaya aynı heyecanla hazırlanıyorum.
Ülkemizin bayrağını dünyanın birçok
kentinde dalgalandırmanın gururunu yaşıyor,
Yenimahalle’ye şampiyonluklar getiriyorum.
Almanya’dan finalde yaşadığım şanssızlıktan
ötürü ikincilikle döndüm.
Moral bozmadan önümüzdeki
turnuvalara yoğun tempoda hazırlanmayı
sürdüreceğim. 25 -26 Haziran tarihlerinde
Avusturya’da düzenlenecek Bayanlar
Eurotour müsabakalarına katılacağım.
Hedefim Yenimahalle’ye yeni şampiyonluklar
kazandırmak. Bu yolda desteğini benden
esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” dedi.
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BAKÜ TÜRK LiSESi VERDi
ÖĞRENCiLERiNDEN BÜYÜK BAŞARI
Azerbaycan'daki Türkiye Diyanet Vakfı Bakü
Türk Lisesi’nin 4 öğrencisi, bu yılki üniversiteye
ve liseye giriş sınavlarında aldıkları puanlarla
ülke birincisi olmayı başarırken, bir öğrencisi
ise ülke ikincisi oldu. Okuldan mezun olan 128
öğrencinin hepsi de üniversiteye kayıt yaptırma
hakkı kazandı. Azerbaycan Eğitim Bakanlığının
müfredatına uygun eğitim verdiklerini belirten
Bektaşoğlu, TDV Bakü Türk Lisesi’nin ülkede
faaliyet gösteren 4 bin 432 lise arasından
en başarılısı olarak gösterildiğini söyledi.
Bektaşoğlu, okulun Türkiye ve kardeş ülke
Azerbaycan arasındaki ilişkilere önemli katkı
sağladığını aktardı.
Öğrencilerinin elde ettiği rekorları
önemsediklerini vurgulayan Bektaşoğlu,
“Mühendislik gurubu mezunlarımızdan
Abdurrahman Kazımov 400 tam puanla ülke
birincisi, hukuk grubu mezunlarımızdan
Reşat Niftaliyev ise 394 puan toplayarak ülke
ikincisi olmuştur. Ayrıca bu yıl 9. sınıf ortaokul
bitirme sınavlarında 3 kız evladımızdan Aydan
Kanberova ve Esmer Hasanlı 300 tam puan
toplayarak ülke birincisi, Nuray Salmanova ise
298 puan toplayarak ülke ikincisi olmuştur”
dedi.
TDV Bakü Türk Lisesi’nin her alanda
başarılara imza attığına da değinen
Bektaşoğlu, “Gerek üniversite sınav sonuçları
gerekse de ülke dahili ve uluslararası bilim
olimpiyatları, sosyal ve kültürel etkinliklerde
resmi istatistiklere göre ülkenin en başarılı
okullarından biri olarak gösterilmekteyiz
ve Azerbaycan’da okul olarak büyük saygı
görmekteyiz” ifadelerini kullandı.
21 YILDA 33 ÜLKE BİRİNCİSİ
TDV Bakü Türk Lisesi’nin geçmişte imza
attığı başarılarla ilgili de bilgi veren Bektaşoğlu,
şunları söyledi:
“Okulumuzdan bugüne kadar 1898 öğrenci
mezun oldu. 2001-2022 yılları arasında
okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizden
33’ü üniversite sınavlarında ülke birincisi
olmayı başardı. Azerbaycan’daki eğitim
başarı rekoru bu anlamda okulumuza aittir.
Mezunlarımızın tamamı üniversite sınavlarında
başarılı olmuş, eğitimlerini dünyanın 50’den
fazla ülkesinde tamamlamış veya eğitimlerine
devam etmektedir. Eğitimini bitiren
kardeşlerimiz, lisemizde öğretmen olarak veya
ülkenin farklı bakanlıklarında, kurumlarında işe
başlamıştır.”
Bektaşoğlu, TDV Bakü Türk Lisesi’ne

öğrencilerin sınavla kabul edildiği bilgisini
vererek, “Her yıl ortalama 1500-1800 öğrenci
5. sınıf kabul imtihanımıza iştirak etmekte;
fakat kontenjan sorunu nedeniyle sadece 120140 arası en yüksek puan toplayan öğrenciler
kabul edilmektedir. Öğrencilerimizin
başarıları her ne kadar bizleri mutlu etse
de eğitim faaliyetimizdeki esas amacımız
öğrencilerimizin bilginin yanında ahlaklı,
imanlı, karakterli ve iki ülke kardeşliğine katkı
sağlayacak şekilde yetişmeleri ve insanlığa

faydalı olma tefekkürüne sahip olmaları
yönündedir” diye konuştu.
Bektaşoğlu, okulun başarısında katkısı
olanlara da teşekkür ederek şunları aktardı:
“Okulumuzun her alanda bu kadar başarılı
olmasında fedakâr öğretmenlerimizin katkısı
çok büyüktür; fakat bugünlere gelmemizde
en büyük faktör ve en çok teşekkür ve duayı
hak eden TDV ve TDV’nin muhterem mütevelli
heyeti büyüklerimizin destek ve fedakarlığıdır.”
Haber Merkezi

iLK MEZUNLARINI

‘Dini Yüksek İhtisas Merkezleri
Mezuniyet Töreni’ne katılan Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam
dini bütün insanlık için gönderildi.
Bizler bütün insanlıktan sorumluyuz.
Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya
kadar çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali
Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığı
tarafından Dini Yüksek İhtisas
kursiyerleri için düzenlenen mezuniyet
törenine katıldı.
Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi
Konferans Salonu’nda düzenlenen
törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı
Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin
Diyanet Akademisi Başkanlığı çatısı
altında toplandığını hatırlatarak, bu
çatı altında da ilk mezunlarını verdiğini
söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın,
dünyadaki Müslümanlarla iletişim
ve işbirliği halinde küresel ölçekte
hizmet sunan uluslararası bir kurum
haline geldiğini ifade eden Başkan
Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı,
gerek batıda ve gerekse İslam
dünyasındaki dini teşkilatlar içinde
örnek bir kurum olma hüviyetine
kavuşmuştur. Başkanlık olarak, bu
durum bize sorumluluklarımızın ne
kadar büyük olduğunu ve ne kadar
engin bir ufka sahip olmamız gerektiğini
göstermektedir” dedi.
Başkan Erbaş, İslam dininin bütün
insanlık için gönderildiğini belirterek,
“Bizler bütün insanlıktan sorumluyuz.
Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya
kadar çalışmaya devam etmeliyiz.
Erdemli fert, faziletli toplum ve huzurlu
dünya mefkuresini gerçekleştirmek için
kendimizi çağın gerektirdiği şekilde
yetiştirmek zorundayız” diye konuştu.
Bugün insanlığın derin bir ahlak
ve anlam krizi yaşadığına vurgu
yapan Başkan Erbaş, “Yeryüzü devasa
sorunlarla kuşatılmış durumdadır. Bütün
bu sorunların temelinde ise inancı
hayattan, bilgiyi ahlaktan, maddeyi
manadan koparan bir hayat tasavvuru yer
almaktadır. Başkaları buna sekülerizm
derken biz dünyevileşme diyoruz. Bunun
bir yansıması olarak bugün dini, ahlaki
ve insani birçok değerin örselendiğini
müşahede ediyoruz. Böyle bir zamanda
bizim dünyaya umut olmak gibi bir
sevdamız olmalı” ifadelerini kullandı.

KLASİK OTOMOBİLLER
BAŞKENT'TE BULUŞACAK
Türkiye'nin en büyük “Klasik
Otomobil Festivali", Başkent Millet
Bahçesi'nde başlıyor.
Türkiye'den ve dünyanın dört bir
tarafından tam 400 klasik otomobil
Altındağ'da buluşuyor.
Klasik otomobiller Altındağ'da
buluşacak. Altındağ Belediyesi, Antika
Otomobil Federasyonu ve Ankara
Klasik Otomobilciler Kulübü işbirliğiyle
gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin
en büyük "Klasik Otomobil Festivali",
Başkent Millet Bahçesi'nde klasik
otomobilseverleri bir araya getirecek.
25-26 Haziran tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan festival, tam 400
klasik otomobili bir araya getirecek.
Festivalin açılışı 25 Haziran Cumartesi
günü saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"
Tarihi değeri olan her şeye
büyük özen gösterdiklerini ve değer
verdiklerini ifade eden Altındağ
Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı
“Nostaljik otomobilleri Altındağ'da
bir araya getirecek önemli bir
organizasyona imza atacağımız
için çok mutluyuz. Dönemlerinin en
değerlileri, trafikte oldukları dönemde
fırtına gibi esen, her biri birbirinden
kıymetli klasik otomobiller bu
festivalde görücüye çıkacak. Tam 400
klasik otomobil festivalimize katılıyor.
Başkent Millet Bahçesi oldukça renkli
anlara sahne olacak" dedi. Başkan
Balcı tüm klasik otomobilseverleri,
25-26 Haziran tarihlerinde, bu festivale
katılmaya davet ettik.

