"Karaman Türk Dili Ödülleri"
Sahiplerini Buldu

dar ahenkli, bir elmas parıltısı kadar ışıltılı bir dil
dir. Güzel konuşurken insanları dinlediğinizde
hiçbir kelime kulaklarınızı tırmalamaz, hiçbir
cümle sizi rahatsız etmez. Büyük mede
niyetlerden süzülerek gelmiş, onları bir
leştiren çok zengin bir dile sahibiz. Türk
çeyi özenle korumalıyız, sevmeli ve kullanma
lıyız. Türkçe bizim kimliğimizdir. Türkçe bi
zim kültürümüzün en önemli öğesidir. Buna
önce inanmalıyız. Sever, kullanır, yaygınlaştınr, korursak, Türkçeye hizmet etmiş oluruz."

Arınç: "Dilimize Çok
Büyük Özen
Göstermeliyiz
"Türkçeyi Güzel ve Özenli
Kullanan
Devlet Adamı Ödülü" Arınç'a verildi

E Ğ İ T İ M MESELESİ
Bülent Arınç, Mevlüt Akgün'ün Türkçe ile
ilgili bir kanun teklifini gönülden desteklediği
ni, ancak yasal düzenlemeler yaparak amaca tam ulaşı
lamayacağını söyledi.
Karaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından
verilen ödülün en büyük faydasının, Türkçeyi iyi kul
lanma gayretinde olanların teşvik edilmesi olduğunu di
le getiren Arınç, ödüllendirmenin önemini vurguladı.
Türkçenin iyi kullanılması konusunda basına da görev
ler düştüğünü ifade eden Arınç, Türkçeyi salt, temiz, du
ru kullananlara teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi.
ULUSAL S O R U M L U L U K
Karaman Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da, Türk di
linin 728 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından
resmî dil olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Türkçeye
sahip çıkmak ulusal ve toplumsal bir sorumluluktur" dedi.
ARINÇ'A ÖDÜL

45. Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Et
kinlikleri çerçevesinde Karaman Valiliği ve Belediye
Başkanlığı tarafından TBMM Başkanı Bülent Arınç'a
'Türkçeyi güzel ve özenli kullanan devlet adamı ödülü'
verildi.
TBMM Başkanı Bülent Arınç, Dolmabahçe Sarayı
Medhal Salon'da 3 Mayıs'ta düzenlenen "Karaman Türk
Dili Ödülleri Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türk Dili
bayramlarına katılmaya özen gösterdiğini belirterek, bu
yıl törenin İstanbul'da tarihi bir mekanda yapılmasının
da ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
Türk Dili Ödüllerini kazananları kutladığını ifade
eden Arınç, kendisinin de ödüle layık görülmesi nede
niyle teşekkür ederek, 'çok sevindiğini ve iftihar ettiği
ni' belirtti.
"Türk dili üzerinde çok büyük hassasiyet gösterme
miz lazım" diyen Arınç, Türkçenin çok zengin, güzel ve
süslü bir dil olduğunu ifade etti. Arınç, konuşmasına
şöyle devam etti:
"Türkçe, bir anne sütü
kadar temiz, su şırıltısı ka

EGEMENLİK

KAYITSIZ

Sinevizyon gösterisinin ardından törende daha sonra
"Karaman Türk Dili Ödülleri" dağıtıldı. Türk Dil Kuru
mu Başkanı Şükrü Haluk Akalın, Karaman Valisi Hasan
Basri Güzeloğlu ve Karaman Belediye Başkanı tarafın
dan TBMM Başkanı Bülent Arınç'a "Türkçeyi güzel ve
özenli kullanan devlet adamı ödülü" verildi.
Törende, eski Kültür bakanlarından ve Hoca Ahmet
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Namık
Kemal Zeybek'e "Türk diline ve Türk kültürüne hizmet
ödülü", Milliyet Gazetesi köşe yazarı Hasan Pulur'a
"Türkçeyi doğru ve güzel kullanan köşe yazarı ödülü",
Yazar Emine Işınsu'ya "Türkçeyi doğru ve güzel kulla
nan yazar ödülü", NTV haber programı yapımcısı Mit
hat Berekete "Türkçeyi doğru ve güzel kullanan televiz
yon haber programı yapımcılığı ödülü" verildi.
TRT program sunucusu Mehpare Çelik "Türkçeyi
doğru ve güzel kullanan program sunuculuğu ödülü",
NTV haber sunucusu Defne Sarısoy "Türkçeyi doğru ve
güzel kullanan haber sunuculuğu ödülü", TRT radyo
programı yapımcısı Zeynep Emirhasanoğlu da "Türkçe
yi doğru ve güzel kullanan
radyo programı yapımcılı
ğı ödülü" verildi.
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