Hilal Ayık, Belge Gösterdi:

ABB, AYLIK GELIRI 48 BIN TL OLAN
AILEYE YARDIM YAPIYOR!

HİLAL
AYIK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı 15.
Birleşim’i bütçe görüşmelerinde konuşan Akyurt Belediye Başkanı
Hilal Ayık, sosyal yardımla ilgili şok gerçekleri açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım
Ayı Meclis Toplantısı 15. Birleşim’i bütçe
görüşmelerinde konuşan Akyurt Belediye Başkanı
Hilal Ayık, sosyal yardımla ilgili şok gerçekleri
açıkladı. Et desteği alan bazı ailelerin listesini
yapan Ayık, aylık geliri 48 bin TL olan bir ailenin
dahi et yardımı aldığını açıkladı.
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Kars, Ardahan, Iğdır Federasyon tarafından
bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan tanıtım günleri
24-27 Kasım tarihleri arasında Ankara’da
yapılacak. Bakanlığını Dr. Erdoğan Yıldırım’ın
yaptığı Kars, Ardahan, Iğdır Federasyonu,
tanıtım günleri programı ile 3 ilin esini bu
yılda Başkent’te hissettirecek. tatürk Kültür
Merkezi’nde 24 Kasım günü başlayacak olan
tanıtım günlerinde 3 ilin kadın kooperatifleri,
valilik stantları ile şehirlerin yiyecek, kıyafet
ve folkloru başta olmak üzere çok yönlü bir
tanıtım gerçekleştirilecek Federasyon başkanı
Dr. Erdoğan Yıldırım, tüm Kars, Ardahan
ve Iğdırlıları, 24-27 Kasım tarihleri arasında
yapılacak olan tanıtım günlerinde davet etti.

Düzce Gölyaka'da 5.9 Büyüklüğünde deprem...

ANKARA'DA DA

HiSSEDiLDi!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 04:08'de
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Başkent Ankara'da da şiddetli hissedildi.
6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre
saat 04:08'de Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul,
Ankara ve birçok ilde şiddetli şekilde hissedildi.
Derinliği 6.8 kilometre olarak açıklanan
depremin ardından Düzce'nin Çilimli ilçesinde
4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana
geldi. Düzce ve Sakarya'da eğitim öğretime bir
gün ara verildi. Sağlık Bakanı Koca, Düzce'de 22
yaralımız var açıklamasında bulundu.

SOKAĞA ÇIKTILAR
Vatandaşlar sokağa döküldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesine ilçesinde saat
04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem
derinliği 6.5 kilometre olarak belirlendi.
Ankara’da da hissedilen depremde vatandaşlar
sokağa döküldü. HABERİ İÇ SAYFADA

Ankara’dan Kadışehri’ne uzanan yardım seferberliği

HAYIRLI
HEMŞEHRiLER
öksüz ve yetim çocukları mutlu etti

Ankara’da faaliyet gösteren iş insanları ve dernek
başkanları, memleketleri Yozgat’ta yaşayan öksüz
ve yetim çocuklar için kışlık kıyafetler getirdiler.
ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

GIDA VE BARINMA HIZMETI VERDI
Düzce’nin Gölyaka
ilçesinde meydana gelen
5.9 büyüklüğündeki deprem
sonrasında Kızılay, afetzedelere
gıda, barınma ve psikososyal
destek verdi. Düzce’nin Gölyaka

Köy köy gezip çocuklara ulaşarak,
kıyafetleri kendi elleri ile giydirdiler.
Ankara’da faaliyet gösteren Kıyılı Köyü
Dernek Başkanı, Mer-An Mercedes sahibi
İş İnsanı Ramazan Aydın, Yelten Köyü
Dernek Başkanı Beyler Anaç, Kahraman
Kazan Dernek Başkanı Faruk Akdeniz,
Hamdi Başaran, Üçyıldız Mercedes sahibi
Mevlüt Badem, her yıl olduğu gibi bu yılda
memleketleri Kadışehri’nin köylerinde
yaşayan öksüz ve yetim çocukları
unutmadılar.

ilçesinde meydana gelen ve
birçok çevre ilde de hissedilen
5.9 büyüklüğündeki depremin
ardından Kızılay çok kısa bir
sürede bölgede çalışmalarına
başladı. HABERİ İÇ SAYFADA

Kadışehri’nden yıllar önce
Ankara’ya giderek çeşitli iş kollarında
faaliyet gösteren ve aynı zaman
köylerinin ismini taşıyan derneklerin
başkanlıklarını yürüten iş insanları her
yıl çeşitli yardımlarda bulunuyorlar.
Bu yıl kış mevsiminde bot, mont ve
kırtasiye ürünlerinden oluşan yardımlar
öksüz ve yetim çocukların köylerine
teslim edildi.
HABERİ İÇ SAYFADA

GERI DÖNÜŞÜM
BILINCI AŞILANDI

YEREL BASINA MÜJDE
Küresel Gazeteciler
Konsey üyeleri tarafından,
BİK Genel Müdürü Cavit
Erkılınç ziyaret edildi.
Resmi ilan fiyatları ile ilgili
yüzde 85 fiyat artışı olacağı
belirtildi. Konuyla ilgili
yapılan bilgilendirmede,
“Basın İlan Kurumu Genel
Müdürü Cavit beyi ziyaret
ettik. Çok yararlı bir
istişare oldu. Hepinize çok
selamları var" ifadelerine
yer verdi.
Haberi iç sayfada

HER YIL GELİYORLAR

Sincan Belediyesi, sıfır atık ve
geri dönüşüm konusunda çocukların
bilinçlenmesi için Anne-Çocuk Oyun
Evi’nde “Geri Dönüşüm Etkinliği”
düzenledi.
Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi’nde
çocuklar, anneleriyle birlikte “Geri
Dönüşüm Etkinliği” yaptı.

KIRGIZISTAN'DA

ATATÜRK KREŞI AÇTI!

Ankara Etimesgut Belediyesi
Tanrı Dağlarının eteklerinde yer alan
Kırgızistan'ın Narın ilinde Atatürk kreşi
açtı. Atatürk Kreşinde öğretmenler günü
kutlandı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

HABERİ İÇ SAYFADA
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Düzce Gölyaka'da 5.9 Büyüklüğünde deprem...

ANKARA'DA DA

HiSSEDiLDi!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 04:08'de
Düzce'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Başkent Ankara'da da şiddetli hissedildi.

YEREL BASINA MÜJDE

Küresel Gazeteciler Konsey üyeleri
tarafından, BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç
ziyaret edildi. Resmi ilan fiyatları ile ilgili yüzde
85 fiyat artışı olacağı belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, “Basın
İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit beyi ziyaret
ettik.
Çok yararlı bir istişare oldu. Hepinize
çok selamları var. Resmî ilan fiyatının en

az enflasyon oranında (%85) arttırılması
öngörülüyor. Yeni yasal düzenleme ve
web siteleriyle ilgili sizlerin de görüşlerini
yansıttık. Ortak bir çok noktada buluştuk. Yarın
başlayacak genel kurul sürecinde Ocak ayında
yapılacak seçimin tarihî ve şekli de belli olacak.
Ankara’da yapılacak seçimde asaleten veya
sadece gazetenin kadrosundan vekaletle oy
kullanımı söz konusu olacak” ifadeleri yer aldı.

GIDA VE BARINMA HIZMETI VERDI

Düzce’nin Gölyaka
ilçesinde meydana gelen
5.9 büyüklüğündeki
deprem sonrasında Kızılay,
afetzedelere gıda, barınma ve
psikososyal destek verdi.
Düzce’nin Gölyaka
ilçesinde meydana gelen,
İstanbul ve Ankara’nın
yanı sıra birçok çevre
ilde de hissedilen 5.9
büyüklüğündeki depremin
ardından Kızılay çok
kısa bir sürede bölgede
çalışmalarına başladı. Saat
04.08’de meydana gelen
depremin ardından Kızılay’ın
Düzce, Ankara, İstanbul
Afet Müdahale Merkezleri
ile Bolu, Zonguldak,
Yalova ve Sakarya Şube
Başkanlıklarından 100’den

fazla uzman personeli
bölgeye intikal etti. Bölge
şubelerinden de yüzlerce
Kızılay gönüllüsü, Kızılay
ekiplerine destek için
sahaya çıktı. Kızılay, bölgede
11 ikram aracıyla geceyi
dışarıda geçiren vatandaşlara
gıda ve sıcak içecek desteği
verdi. Vatandaşların soğuktan

etkilenmemesi için yoğun
çaba sarf eden Kızılay
görevlileri, afetzedelere
battaniye de dağıttı.
Muhtemel bir kan ve plazma
ihtiyacına karşı ise Düzce
Kızılay Bölge Kan Merkezi’nin
acil durum stokları takviye
edildi.
Düzce Merkez ilçesinde
ve Gölyaka’da çalışmaları
yerinde koordine eden Kızılay
Genel Başkanı Kerem Kınık,
“Bu bölge depremlere ve
sismik hareketlere aşina. Çok
büyük bir panik havası yok.
Afet müdahale planlaması
çerçevesinde çalışmalarımızı
yapıyoruz. Barınma, battaniye
ve gıda gibi hizmetlerimizle
vatandaşlarımızın yanındayız”
dedi.

AFAD tarafından paylaşılan verilere
göre saat 04:08'de Düzce'de 5,9
büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, İstanbul, Ankara ve birçok ilde
şiddetli şekilde hissedildi. Derinliği 6.8
kilometre olarak açıklanan depremin
ardından Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4.7
büyüklüğünde bir deprem daha meydana
geldi. Düzce ve Sakarya'da eğitim öğretime
bir gün ara verildi. Sağlık Bakanı Koca,
Düzce'de 22 yaralımız var açıklamasında
bulundu.
Vatandaşlar sokağa döküldü
Düzce'nin Gölyaka ilçesine ilçesinde
saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde
deprem meydana geldi. Kandilli verilerine
göre deprem derinliği 6.5 kilometre
olarak belirlendi. Ankara’da da hissedilen
depremde vatandaşlar sokağa döküldü.
BAKAN KOCA'DAN
YARALI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada,
"04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana
gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu
anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var,
1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle
ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi
görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri
paylaşacağız. Geçmiş olsun" dedi.
39 KİŞİ HASTANELERDE
TEDAVİYE ALINDI
Düzce’de saat 04.09’da meydana gelen
5.9 büyüklüğündeki depremde korkuya
kapılan bazı vatandaşlar, pencerelerinden
ya da balkonlarında atladı.
Yaralananlar, ambulanslarla ve özel
araçlarla hastanelere kaldırıldı. 30 kişi
Düzce Devlet Hastanesi’nde, 9 kişi ise
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde olmak
üzere toplam 39 kişi tedaviye alındı.

Depremin ardından artçı depremler
meydana gelirken, vatandaşlar sokakta
bekleyişlerini sürdürüyor. Polis
merkezinden devriyede bulunan ekiplere
anonslar yapılarak, vatandaşları binaların
altlarında bulunmamaları yönünde
uyarmaları istendi.
DEPREMİN ARDINDAN
İŞ YERİ YIKILDI
Düzce'de meydana gelen 5,9
büyüklüğündeki depremin ardından
Gaziantep Caddesi'nde bulunan iş yeri
yıkıldı.
Merkez üssü Gölyaka olan 5,9
büyüklüğündeki depremde bazı binalarda
hasar oluştu. Gaziantep Caddesi'nde
bulunan ve kahvehane olarak kullanılan iş
yeri de sarsıntıyla yıkıldı. Deprem sırasında
iş yerinde kimsenin bulunmadığı, can kaybı
ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.
KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce Çay Mahallesi'nde oturan
63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan
depremin ardından panik ve korkuya
kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu
yaşamını yitirdiği öğrenildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA:
GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce
ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9
büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri yer
aldı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada
"Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9
büyüklüğündeki depremin ardından,
an itibarıyla 18 artçı deprem meydana
gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı
enerji kesintileri uygulanmaktadır.
Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını
önemle rica ederiz." denildi.
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Yetişmiş ve eğitimli insan gücü, ülkelerin gelişiminin temel göstergelerinden biridir.
Geleceğimiz olan gençlerimizi, özgür, bağımsız, yeniliklere açık olarak yetiştiren
öğretmenlerimiz, emek, özveri, sabır ve hoşgörü
isteyen en kutsal görevlerden birini yerine getirmektedir.
Bu kutsal ve meşakkatli mesleği yerine getiren öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutluyor, bu vesile ile Baş Öğretmen Ulu
Önder Atatürk’ü saygıyla anıyoruz.
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BAŞKENT’TE

KARS-ARDAHAN-IĞDIR GÜNLERI
Ankara’dan Kadışehri’ne uzanan yardım seferberliği

HAYIRLI
HEMŞEHRiLER
öksüz ve yetim çocukları mutlu etti

Ankara’da faaliyet gösteren iş insanları ve dernek
başkanları, memleketleri Yozgat’ta yaşayan öksüz
ve yetim çocuklar için kışlık kıyafetler getirdiler.

Köy köy gezip çocuklara ulaşarak,
kıyafetleri kendi elleri ile giydirdiler.
Ankara’da faaliyet gösteren Kıyılı Köyü
Dernek Başkanı, Mer-An Mercedes sahibi
İş İnsanı Ramazan Aydın, Yelten Köyü
Dernek Başkanı Beyler Anaç, Kahraman
Kazan Dernek Başkanı Faruk Akdeniz,
Hamdi Başaran, Üçyıldız Mercedes sahibi
Mevlüt Badem, her yıl olduğu gibi bu yılda
memleketleri Kadışehri’nin köylerinde
yaşayan öksüz ve yetim çocukları
unutmadılar.
HER YIL GELİYORLAR
Kadışehri’nden yıllar önce Ankara’ya
giderek çeşitli iş kollarında faaliyet
gösteren ve aynı zaman köylerinin ismini
taşıyan derneklerin başkanlıklarını yürüten
iş insanları her yıl çeşitli yardımlarda
bulunuyorlar.
Bu yıl kış mevsiminde bot, mont ve kırtasiye
ürünlerinden oluşan yardımlar öksüz ve
yetim çocukların köylerine teslim edildi.
HAYIRLI ZİYARET
Yelten Köyü Dernek Başkanı Beyler
Anaç, her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç
sahibi çocuklara ulaşmaya, yardımları
ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.
Anaç, desteklerinden dolayı tüm dernek
başkanlarına teşekkür etti.
Kıyılı Köyü Dernek Başkanı İş İnsanı
Ramazan Aydın da, Ankara’da yaşamalarına
rağmen bu güne kadar memleketle
bağlarını hiçbir zaman koparmadıklarını
belirterek, özellikle ihtiyaç sahibi insanlara
ulaşmak adına her yıl bu tür yardım
çalışmalarında bulunduklarını ifade etti.
Kahraman Kazan Dernek Başkanı Faruk
Akdeniz, Hamdi Başaran, Üçyıldız
Mercedes sahibi Mevlüt Badem de
hayırlı bir işe vesile olmanın mutluluğunu
yaşadıklarını söylediler.

Kars, Ardahan, Iğdır Federasyon
tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek
olan tanıtım günleri 24-27 Kasım tarihleri
arasında Ankara’da yapılacak. Bakanlığını
Dr. Erdoğan Yıldırım’ın yaptığı Kars,
Ardahan, Iğdır Federasyonu, tanıtım günleri
programı ile 3 ilin esini bu yılda Başkent’te
hissettirecek. tatürk Kültür Merkezi’nde
24 Kasım günü başlayacak olan tanıtım
günlerinde 3 ilin kadın kooperatifleri,
valilik stantları ile şehirlerin yiyecek, kıyafet
ve folkloru başta olmak üzere çok yönlü
bir tanıtım gerçekleştirilecek Federasyon
başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, tüm Kars,
Ardahan ve Iğdırlıları, 24-27 Kasım tarihleri
arasında yapılacak olan tanıtım günlerinde
davet etti.

GERI DÖNÜŞÜM
BILINCI AŞILANDI
Sincan Belediyesi,
sıfır atık ve geri
dönüşüm konusunda
çocukların
bilinçlenmesi için
Anne-Çocuk Oyun
Evi’nde “Geri
Dönüşüm Etkinliği”
düzenledi.
Yenikent Anne
Çocuk Oyun Evi’nde
çocuklar, anneleriyle
birlikte “Geri Dönüşüm
Etkinliği” yaptı.
Çocukları hem
eğlendirmek hem
de bilinçlenmelerini

sağlamak adına
yapılan etkinlikte
çocuklar, tuvalet
kağıdı ruloları ile dağ
evi yaparak, seçtikleri
desen ve renklerle dağ
evlerini boyadı.
Çocukların
anneleriyle birlikte
gerçekleştirdiği geri
dönüşüm etkinliğinde,
atık malzemeden
oyuncak yapmanın
yanı sıra, geri
dönüşümün önemi
hakkında sohbet de
edildi.

Öğretmen sadece bilgiyi çocuklarımıza aktaran kişi değildir,
Öğretmen aynı zamanda onlara hayatı ve anlamını öğreten
mütefekkirdir. Öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlarken
onların kişiliklerini ellerinde şekillendiren sanatkardır.
Öğretmenler, aynı zamanda ülkesine, milletine ve tüm
insanlığa ölümsüz eserler kazandıran mimarlardır. Yetiştirdiği
öğrencilerinin hayattaki başarısı bir öğretmen için gurur
duyulacak bir eserdir. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin
öğretmenler gününü kutluyorum.

MAHMUT SUNAY KABAYEL
TÜRK EĞİTİM-SEN YOZGAT ŞUBE BAŞKANI

ANKARA
ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
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Hilal Ayık, Belge Gösterdi:

ABB, AYLIK GELIRI 48 BIN TL OLAN AILEYE YARDIM YAPIYOR!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kasım
Ayı Meclis Toplantısı 15. Birleşim’i bütçe
görüşmelerinde konuşan Akyurt Belediye
Başkanı Hilal Ayık, sosyal yardımla ilgili şok
gerçekleri açıkladı. Et desteği alan bazı ailelerin
listesini yapan Ayık, aylık geliri 48 bin TL olan
bir ailenin dahi et yardımı aldığını açıkladı.
Bütçe görüşmelerinde sosyal yardım konusuna
değinen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık,
“Et desteği, kömür desteği ve kırsal destekler
uygarca ertelendi. Şimdi burada bize bir liste
verildi. Sonrasında biz resmi bir yazıyla yine
bu verileri aldık. O verileri incelediğimizde
hakikaten çok enteresan bilgilere ulaştık
ki buradan Sosyal Hizmetler Dairesi’ne
de sesleniyorum: Lütfen o sosyal yardım
yaptıkları tekrar bir süzgeçten geçirsinler. Bir
liste çıkardım. İsimlerini okumayacağım ama
isterseniz bire birde bu isimleri sizinle de

paylaşabilirim. Aylık geliri 20 bin 640 TL olan bir
aile et desteği alıyor, aylık geliri 21 bin 100 TL
olan bir aile et desteği alıyor, aylık geliri 21 bin
635 TL olan bir aile et desteği alıyor, aylık geliri
21 bin 731 TL olan bir aile et desteği alıyor,
aylık geliri 22 bin 69 TL olan bir aile et desteği
alıyor ve en ilginci: bunu defaatle kontrol
ettirdim. Aylık geliri 48 bin TL olan bir aile et
desteği alıyor. Bu verileri sizlerle paylaşacağım.
Verdiğiniz listelere bakıyoruz bambaşka şeyler
ortaya çıkıyor. Acaba Ak Partili belediyeler
altından kalkamasın diye, Allah ne verdiyse,
bütün her şeyi yazıp mı gönderdiniz, yoksa
gerçekten bunlar yardımlardan faydalanan
aileler mi? Eğer öyleyse ben kürsüden
okuyayım diye sadece bir kaç tanesi aldım.
Sayıyı çoğaltmak çok mümkün. Yaklaşık 2 bin
500 ailenin isminin yer aldığı bir tablo vardı.
Gayrimenkuller, mal varlıkları, büyük baş, küçük

baş hayvan sayıları ortaya çıkıyor ki hakikaten
düşündürücü” açıklamasında bulundu.

KIRGIZISTAN'DA

ATATÜRK KREŞI AÇTI!
Ankara Etimesgut Belediyesi
Tanrı Dağlarının eteklerinde yer alan
Kırgızistan'ın Narın ilinde Atatürk kreşi
açtı. Atatürk Kreşinde öğretmenler günü
kutlandı.
Okul Müdürü Zhunushbaeva Tinatin,
bu yıl eğitim öğretime başlayan okulda
Türkçe de öğretildiğini belirterek, okulun
Narın’daki okul öncesi eğitim konusunda
önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi.
Tinatin, “24 Kasım Türkiye’de öğretmenler
günü kardeşlerimizin bu güzel gününü
kutluyoruz” dedi.
250 çocuğun eğitim aldığı 2 katlı kreşte
çocuklar için eğitim alanları, oyun alanları,
yemekhane ve uyuma salonları hizmet
veriyor. Geniş bir bahçeye sahip olan
okulda oyun parkı da yer alıyor.
Açılışını Temmuz ayı içerisinde
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel
ve belediye meclis üyelerinin yaptığı
kreşle ilgili görüşlerini g Narın’daki okulda
24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı
yaşandı. Öğrenciler, kreşteki Atatürk
Köşesi önünde şarkılar söylediler.

Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleğidir.
Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri yüce
gayemize ulaştıran bir vasıtadır. Dünya hayatının her çağında en
doğru ve kazançlı yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsanlık sağlam
temeller üzerine yetişirse canlı ve cansız içinde bulunduğumuz hayatın her varlığı huzur ve selamet bulur. Bunları sağlayacak olan çalışkan ve ileriye bakan öğretmenlerimizdir. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum.

Zafer ÖZIŞIK

Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
İnsanlığın temel değerlerini kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, adalet duygusu
gelişmiş ve vicdanlı bir neslin inşası için; mesleğine yüreğini koyan, öğrencilerinin
yeteneklerini fark eden, onları önemseyen öğretmenlere her zaman ihtiyacımız
vardır. Biliyoruz ki öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın binlerce neferi olarak bu
ihtiyacı karşılamak adına aşkla çalışmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.
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