
istihbarat
Pentagon'dan
UKRAYNA'ya mühimmat gön-
deren ABD, !imdi de “sava! is-
tihbaratı” vermeyi planlıyor. New
York Times’ın haberine göre
Pentagon, Ukrayna ordusunun
olası bir Rus i!galine hızlı bir !e-
kilde yanıt vermesini sa"layacak
gerçek zamanlı sava! istihbaratı
vermeyi dü!ünüyor. 14'te

Kuzey rotasında 
en yo!un seyir

Ürdün'den Suriye’ye
önemli ça!rı geldi

Önemli sektörlerde yeni ortaklıklar
GÜBRE için gerekli olan ham maddenin Rus-
ya’da oldu"unu kaydeden Gashigullin, “Rus-
ya'da üretip Türkiye’ye getirmenin maliyeti da-
ha ucuz olur. Türkiye dü!ük fiyatlarla gübre te-
min eder.” dedi. Rusya’nın bu"day üretiminin
yüksek oldu"unu vurgulayan temsilci, Türki-
ye'nin tarım makinaları ve un fabrikaları biri-
kiminden yararlanmak istediklerini ifade etti.
Gashigullin; ilaç, biyoteknoloji, uzay, uçak, oto-
motiv, demir yolu sektörlerinde de yeni or-
taklıklar kurulabilece"ini bildirdi.

Yatırım Fonu devreye girdi
GASH!GULL!N, Türkiye’nin Rusya'dan do"al
gaz tedari"inde sorun ya!amayaca"ını söyledi.
Türk müteahhitlerin Rusya’da 70 milyar dolarlık
i! üstlendiklerini belirten Rus temsilci, Türki-
ye'de binden fazla Rus !irketinin faaliyet gös-
terdi"ine dikkat çekti. Hükümet ve i! çevrele-
ri arasında bir 'saat ayarı' yapılmasının i! birli-
"ini derinle!tirece"ini i!aret eden Gashigullin,
1 milyar dolar sermayeli Rus-Türk Yatırım Fo-
nu kurmak amacıyla bir anla!ma imzalandı"ı-
nı anımsattı. !! !SMET ÖZÇEL!K'in söyle"isi 8'de
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GAZ TEDAR"#",
TEKNOLOJ",

TUR"ZM, TARIM
t

" Pulmoner
hipertansiyon.
"Köpekbal!klar!ndaki
protein Kovid-19’a etkili
oldu.
" Selçuklu
kervansaraylar!nda
sa"l!k merkezi vard!.

SA#LIK
SAYFASINDA
BU HAFTA

4’te

U!ur Güven Selçuk Topal

UZAY B!L!MLER! UZMANLARI PROF. DR. U$UR GÜVEN
VE DR. SELÇUK TOPAL, JWST PROJES!N! ANLATTI:

Uzayda 6,5 metrelik
ayna açılacak
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Uzayda 6,5 metrelik
ayna açılacak

Uzayda 6,5 metrelik
ayna açılacak
Dünyanın!en!geli"mi"!uzay!teleskopu!James!Webb
(JWST)'in!uzaya!fırlatılı"ını!de$erlendiren!uzmanlar,

'10!yıl!boyunca!çok!miktarda!veri!sa$layacaktır.
Haziran!ayında!ilk!veri!gelmi"!olur.'!dedi

YURT çap!nda 62 üniversite
toplulu"unun ça"r!s!yla topla-
nan 'Çal!#an Gençlik Üreten
Türkiye Kurultay!'na, gençli"in
'Ekonomide Kurtulu# Sava#!'
kararl!l!"! damga vurdu. Dele-
geler,  s!rtlar!ndaki KYK borç-

lar!ndan kur-
tulmak istediklerini belirtti, ça-
l!#mak için gerekli istihdam
alanlar!n!n olu#turulmas!n! ta-
lep etti. Gençler çözüm öneri-
lerini kampüslerde anlatmay!
sürdüreceklerini belirtti. 10'da

VATAN Partisi lideri Dr. Do"u Perin-
çek'in “Bavulları hazırlayalım.” sözleriyle
ba!layan atılım sürüyor. MYK Üyesi
Ça"da! Cengiz #zmir #l Ba!kanı, Mer-
kez Örgütlenme Bürosu Üyesi Ahmet
Suseven Adana #l Ba!kanı, Genel Say-
man Yardımcısı Do"an Özkan Aydın #l
Sekreteri olarak görevlendirildi. 7'de

Üç yeni görevlendirme

VATAN Partisi tarafından Samsun Ata-
kum’da Özören-Kayagüney Mahallesi’nde
Üretim Devrimi Kurultayı düzenlendi. Ku-
rultaya 8 mahalle muhtarı, Çar!amba Orga-
nik Fındık Üreticileri Birli"i Ba!kanı Ali Ba-

kır ve yüzün üzerinde fındık üreticisi katıldı.
Üreticiler, genç nüfusun kentlere kaçtı"ını be-
lirterek, “Gençleri sigortalarsak köyde kal-
malarını sa"larız.” dedi. 
!! !LYAS GÜMRÜKÇÜ'nün haberi 7'de

Son 30 yılda Rusya ve Türkiye’nin sa"lam ticari ve ekonomik
ili#kiler kurmayı ba#ardı"ını hatırlatan Aydar Gashigullin, iki
ülkenin birçok alanda i# birli"i yapabilece"ini belirtti. Gashigullin,
Türkiye’nin tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti

8 muhtar
sorunlarını

anlattı

ÜRET"M"N GÜVENL"#" 
"Ç"N ÜRET"C"YE S"GORTA

Vatan!Partisi!örgütlenme!atılımı
kapsamında,!il!ve!ilçe!örgütlerini
güçlendirmeye!devam!ediyor

Ça!da"
Cengiz

Do!an
Özkan

Ahmet 
Suseven

Do!u 
Perinçek

sayfa sayfa

100 haberden 
50'si yalan

BAVULLARINI HAZIRLADILAR:

CUMHURBA"KANLI#I #leti!im
Ba!kanı Fahrettin Altun, Oxford
ara!tırmasına göre Türkiye'yi mu-
hatap alan  haberlerin yarısının ya-
lan oldu"unu söyledi. 11'de

Kiev'e 

ARKT!K Okyanusu'nda
yer alan Kuzey Buz Deni-
zi rotası, 2021 yılında$!im-
diye kadarki en yo"un se-
yir sezonunu ya!adı. Bu ro-
ta, Kızıldeniz ile Akde-
niz'i birbirine ba"layan Sü-
vey! Kanalı rotasını 10 bin
kilometreye kadar kısalta-
biliyor. 9'da

ÜRDÜNTemsilciler Meclisi Ba!-
kanı Abdulkerim ed-Da"mi, 23
Aralık 2011’den bu yana üyeli"i
askıya alınan Suriye’nin Arap
Birli"i’ne geri dönü!ü ve yakla!-
makta olan Cezayir Zirvesi’ne ka-
tılımı için ça"rı yaptı. 8'de

Aydar 
Gashigullin

#smet 
Özçelik

ÇALI#AN GENÇL!K ÜRETEN TÜRK!YE KURULTAYI'NI
DE$ERLEND!REN Ö$RENC! TOPLULUKLARI:
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RUSYA T"CARET TEMS"LC"S" AYDINLIK’A AÇIKLADI:

BM Asya Pasifik Uzay Bilimleri ve Teknolo-
jileri Ara!tırma Merkezi Yöneticisi Prof. Dr.
U"ur Güven, teleskoptaki -223 derecede çalı-
!an kameraların bir ilk oldu"unu söyledi. Dr.
Selçuk Topal da, “Aynanın çapı 6,5
metre. Hubble teleskobu ise 2,5 met-
relik bir aynaya sahipti. 13,4 milyar yıl
öncesini görebiliriz.” diye konu!tu. 
!! ÖZLEM KONUR USTA'nın haberi 3'te

-223 derecede çalı!an kameralar 
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ABD, AB ve Kanada
uzay ajanslarının i!
birli"i ile dünyanın en

büyük ve en geli!mi! uzay te-
leskopu James Webb
(JWST), uzaya önceki gün
fırlatıldı. 10 milyar dolar büt-
çeli teleskop, evrenin olu!u-
muna dair bilinmeyenleri aydınlatacak. Yeni
uzay teleskopunun yerle!ece"i yörüngenin
uzaklı"ı ve teknik donanımı nedeniyle Hubb-
le Uzay Teleskopu’nun çok ötesinde görün-
tüler elde etmesi bekleniyor. JWST yakla!ık
1 ay sonra 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki yö-
rüngesine ula!acak. Astrofizikçi akademisyen
Dr. Selçuk Topal JWST ile ilgili sorularımızı
yanıtladı. 

ÜÇ OPERATÖR 300 PAYDA!
# Öncelikle projede 20’ye yakın ülkenin

adı geçiyor. Projenin sahibi kim?
JWST projesi tarihte en uzun süre ertele-

nen ve belki de sonuçlandırılması en uzun süre
alan proje. Aradan geçen 30 yıl ve 10 milyar
dolar bütçenin ardından nihayet uzaya fırla-
tıldı. Bu projenin tüm payda!larını dikkate al-
dı"ınızda, üniversiteler, organizasyonlar, !ir-
ketler ve ülkelerin içinde oldu"u 300'e yakın
payda!ı var. Projenin ana operatörleri NASA
(ABD Uzay Ajansı), ESA (Avrupa Uzay
Ajansı) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA). Ör-
ne"in CSA ötegezegen gözlemleri ile alaka-
lı teleskop bile!enlerine katkı sa"ladı. Önü-
müzdeki 5-10 yıl içerisinde teleskobun ope-
rasyonu ile alakalı belli bir tutar maddi des-
tek verecek. JWST, ESA'nın Ariane 5 roketi
ile fırlatıldı. ESA ayrıca projeye yüzlerce
milyon dolar destek oldu.

10 YILI A!KIN SÜRE
VER" GÖNDERECEK

# !lk görselleri ne zaman almaya ba"la-
yaca#ız? Yolculu#unu nerede tamamlayacak?

JWST Dünya'dan 1,5 milyon kilometre öte-
de bulunan 2. Lagrange noktasına gidecek. O
noktada sabit durmayacak. Aksine o nokta et-
rafında bir yörüngede hareket edecek ve
Dünya ile birlikte Güne! etrafında tur atacak.
Teleskobun görev süresi 10 yıl olarak dü!ü-
nülüyor ancak muhtemelen bu süre uzatıla-
caktır. #nanılmaz miktarda veri sa"layacaktır.
#lk veri 6-8 ay arasında alınmı! olur. Yani 2022
yılının Haziran ayında ilk veri gelmi! olur.

KATLANMI! HALDE UZAYA ÇIKTI
#JWST’nin Hubble'dan farkı nedir? 100

kat daha güçlü olması ne anlama geliyor?
JWST, Hubble teleskobundan çok daha

büyük bir aynaya sahip. Aynanın çapı 6,5 met-
re. Hubble teleskobu ise 2,5 metrelik bir ay-
naya sahip. Bu özelli"i ile JWST uzaya gön-
derilen en büyük teleskop oldu. Ancak bu ayna
tek parça de"il. 18 adet altıgen !eklinde ay-
nadan olu!uyor. E"er 6,5 metre çapında ay-
nanız olsaydı ve uzaya çıkarmak isteseydiniz
zaten bunu yapamazdınız. Nitekim o derece

bir hacmi uzaya çıkaracak bir roket henüz yok.
O nedenle JWST'nin 18 parçadan olu!an ayna
sistemi katlanmı! olarak uzaya çıktı ve uzay-
da açılarak 6,5 metrelik gerçek boyutuna
ula!tı.

13,4 M"LYAR YIL ÖNCES"N"
GÖREB"L"R

JWST uzaydaki en duyarlı kızılöte teleskop
oldu. Yani evrenin daha uzaklarındaki daha sö-
nük ı!ıkları görebilecek. Hubble'ın göremedi"i
evreni görmemizi sa"layacak. #lk yıldızlar, ilk
galaksilerin ı!ı"ını alabilecek. Yani günü-
müzden 13,4 milyar yıl öncesinde olu!tu"unu
dü!ündü"ümüz ilk yıldızlardan bahsediyorum.
Evrenin sürekli geni!liyor olması nedeniyle çok
uzaktan yolculu"una ba!layan bir ı!ık bize ula-
!ana kadar zayıflayacaktır. Yani dalga boyu
daha uzun olacaktır. JWST'nin gözlem yapa-

bilece"i kızılöte dalga boyu gibi. Di"er yandan
sadece evrenin bebeklik anlarını de"il, yıldız
olu!um bölgelerini galaksi evrimini ve ötege-
zegen atmosferlerini anlamamızı sa"layacak.

GALAKS"LER"N EVR"M"N"
AYDINLATAB"L"R

Yıldızlar inanılmaz derece so"uk yerler-
de, ortalama -260 santigrat derece, olu!ma-
ya ba!lar ve yıldız olu!umunun hammadde-
si olan hidrojen atomları yıldızlararası toz-
ların yüzeylerinde birle!ip hidrojen mole-
külünü olu!turur. Yıldızlararası tozlar ev-
lerdeki tozlara benzemez. Ölen yıldızların si-
likat yönünden zengin kalıntılarıdır. Hidro-
jen molekülü olu!tuktan sonra her çe!it di-
"er molekülün olu!masının önü açılmı! olur.
O nedenle evrene kızılöte dalga boyunda
bakmak en az di"er dalga boyları kadar

önemlidir.
Galaksi evrimi açısından baktı"ımızda bu-

gün yanıtlamaya çalı!tı"ımız en önemli so-
rulardan biri genç galaksilerin, genç yıldız içe-
ren ve nispeten mavi görünen galaksiler, han-
gi süreçler sonunda ya!lı galaksilere, ya!lı yıl-
dızlarca zengin ve nispeten kırmızı görünen
galaksiler, dönü!tü"ü sorusudur. #!te JWST,
yapaca"ı galaksi gözlemleri ile bu soruya hiç
olmadı"ı kadar net yanıtlar verebilir.

ÖTEGEZEGENLER"N
ATMOSFER"N" "NCELEYECEK

Ötegezegenlerin atmosferleri JWST'nin
di"er bir hedefi olacak. Gezegenler için
Ya!anabilir Bölge denilen bir bölge tanımı
yapılır. Bu bölge gezegenin yıldızına uygun
mesafede bulundu"u ve bu nedenle hayat ba-
rındırma potansiyeline sahip oldu"u bir böl-
gedir. JWST ya!anabilir bölgede bulunan öte-
gezegenleri gözleyecek. Bu ötegezegenler yıl-
dızının önünden geçti"inde yıldızın ı!ı"ı
ötegezegen atmosferinden geçip teleskoba
ula!acak. Bu sayede o ötegezegenin atmos-
ferindeki bile!enler anla!ılabilecek. Kim bi-
lir, belki bu sayede Dünya dı!ı ya!amın en cid-
di kanıtına ula!ılacak!

TEOR"LER TEST ED"LECEK
#Evrenin ba"langıcına ili"kin verileri na-

sıl görebilece#iz? Buradan ne tür kanıtlar,
veriler elde edece#iz? 

Evrenin bundan 13,8 milyar yıl önce adı-
na Büyük Patlama dedi"imiz ama aslında bir
patlama de"il de ani bir geni!leme olayıyla
olu!tu"unu dü!ünüyoruz. #lk atomlar ve
moleküllerin olu!masından sonra yıldızların
olu!ması için ortalama 400 milyon yıl geçmesi
gerekti. #lk yıldızların hidrojen yönünden zen-
gin dev yıldızlar olmasını bekliyoruz. Nitekim
o dönem evrende a"ır element bollu"u,
hidrojen ve helyum dı!ındaki di"er ele-
mentler, yok denecek kadar azdı. Çünkü a"ır
elementler yıldızların merkezinde üretilir ve
yıldız ölünce uzaya salınır. E"er JWST ilk yıl-
dızların ı!ı"ını alabilirse o yıldızlara ili!kin teo-
rilerimizi test etmi! olaca"ız. Bu sayede ev-
rende ilk yıldızların nasıl do"du"unu daha iyi
anlayaca"ız.
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"LK VER"LER HAZ"RAN’DA
En!geli"mi"!uzay!teleskobu,!yola!çıktı.!29!gün!sonra!1,5
milyon!kilometre!uzaklıktaki!yörüngesine!ula"acak.

Ara"tırmacılar,!10!milyar!dolar!bütçeli,!çok!payda"lı!proje!ile
evrenin!olu"umuna!ili"kin!izlere!ula"mayı!hedefliyor

Uzay teknolojileri çok da uza!ımızda de!il
BM Asya Pasifik Uzay Bilimleri ve Tek-

nolojileri Ara!tırma Merkezi Yö-
neticisi Prof. Dr. U"ur Güven de
uzay teknolojilerine yapılan yatı-
rımların günlük hayata mutlaka
dönü!ü oldu"unu anlattı. Güver
Aydınlık’a yaptı"ı açıklamada,
“Evreni ne kadar iyi anlarsak o
kadar çok fizik ve bilim bilgisine
sahip oluyoruz. Bunlar dönüp do-
la!ıp günlük hayatımızda kullan-
dı"ımız teknolojilere dönü!üyor.
Mutfaktaki mikrodalga fırından hastane-
deki MR cihazına kadar hepsi bu bilgi-
lerle ba"lantılı” dedi. 

JWST’nin Hubble’ın çok ötesinde veri
sa"layaca"ını dile getiren Güven sözle-

rine !öyle devam etti: “Donanımdan öte
teleskobun bulundu"u yer de alaca"ımız

veriler açısından önemli.
Hubble Dünya’ya 550 kilo-
metre mesafede. Uzayın ba!-
langıcı diyebilece"imiz bir
yerde. Her ne kadar Dünya’nın
atmosferinin üzerinde de
olursa, moleküler partiküller-
den, manyetik alanlardan etki-
lenebiliyor. JWST, Dünya’ya 1,5

milyon kilometre uzaklıkta olacak. Ayrıca
JWST’de a!ırı derece so"utulmu! özel ka-
meralar var. -223 derecede çalı!acak. Bu
anlamda da bir ilk. Kriyojenik kamera
uzak mesafeleri yüksek çözünürlükle gö-
rebilme imkanı tanıyacak.” 

Formulaz dünyaya
AÇILMAK !ST!YOR

HAFTA içi kar ya"ı!ının etkili oldu"u
Rize'nin Arde!en ilçesinde vatanda!lar,
tahta arabalarıyla yer yer kar üzerinde ya-
rı!arak doyasıya e"lendi. Formulaz Der-
ne"i Ba!kanı Murat Gül, etkinli"i
dünyaya duyurmak istediklerini söyledi. 

Her yıl geleneksel Formulaz Tahta
Araba #enli"i'ne ev sahipli"i yapan Tunca
beldesinde, Formulaz Derne"i hafta so-
nunu da fırsat bilerek etkinlik düzenledi.
Arde!en-Tunca arasında ula!ımın sa"lan-
dı"ı yola tahta arabalarıyla gelen bazı
belde sakinleri, yer yer kar bulunan 2 ki-
lometrelik güzergahta e"lenceli anlar ya-
!adı. Bazı araçların e"imli yol kenarındaki
kar birikintilerine saplandı"ı etkinlikte,
kimi sürücüler, geri dönü!te araçlarını
pikap arkasına ba"layarak çektirdi. Etkin-
lik sonunda katılımcılar, so"u"a aldırma-
dan tulum e!li"inde horon oynayarak
e"lendi.

KARA LAST"K, KIL ÇORAP
Formulaz Derne"i Ba!kanı Murat Gül,

"Arabanın uzunlu"u 1,70, geni!li"i ise
70 santimetreden uzun olmayacak.
Tahta ve ah!ap dı!ında herhangi bir
metal aksam kullanılmayacak. Yarı!çılar
kara lastik ve kıl çorabı giymek zorunda"
dedi. Gül, tahta araba yarı!larına il dı!ın-
dan da katılmak isteyenler oldu"unu be-
lirterek, etkinli"i dünyaya duyurmak
istediklerini dile getirdi.

Formulaz'ın sıradan bir yarı! olmadı-
"ını kaydeden Gül, !öyle konu!tu: "Her-
kes arabasını kendi yapıyor. Yarı! zaten
oradan ba!lıyor. Yöremizi tanıtmak adına
bu yarı!ları yapıyoruz. Yarı!ları genellikle
a"ustos ayının ilk iki haftasında yapıyor-
duk. 'Bir de kı!ın böyle bir etkinlik yapa-
lım' dedik. Aslında bu yarı!ın kı!ın daha
zevkli oldu"unu farkettik. Arabalarımızda
yakıt, vergi, sigorta, Kasko yok. 'Karade-
niz u!a"ı, yoku! a!a"ı' sloganını kullan-
dık. Freni yok, ihtiyaç da duymuyoruz. Bu
yarı!ın ini!i var, çıkı!ı yok." Belde sakinle-
rinden Recep Çakır ise kı!ın ilk defa böyle
bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Kı!ın
daha güzel ve heyecanlı. Çok e"lenceli.
Bunu tahta arabayla kaymayan bilemez"
diye konu!tu.

AYDINLIK / ANKARA 

MEHMETÇ!K "Ye!il vatan"ın korun-
ması için yılda 250 bin fidanı toprakla bulu!-
turuyor. Söz konusu fidanlar "ordu malı"
gibi görülerek kayıt altına alınırken, TSK en-
vanterindeki hava araçlarından uygun va-
sıfta olanlarının ilave sistemlerle donatılarak
gerekti"inde orman yangınları ile mücade-
lede kullanılmak üzere rezerv güç olması
planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçla-
rından bazılarına esas görevlerini aksatma-
yacak !ekilde ilave sistemler takılması,
pilotlara orman yangınları ile mücadele kap-
samında ilave e"itimler verilmesi dü!ünülü-
yor. Böylelikle ihtiyaç halinde orman
yangınlarında kullanılmak üzere "rezerv
güç" olu!turulabilece"i de"erlendiriliyor.

SIFIR ATIK PROJES" 
Ayrıca Milli Savunma Bakanlı"ı tarafın-

dan "Sıfır Atık" projesi de ba!arıyla uygula-
nıyor. Cumhurba!kanı Recep Tayyip
Erdo"an'ın e!i Emine Erdo"an himayele-
rinde gerçekle!tirilen proje Milli Savunma
Bakanlı"ının Atık Yönetim Sistemine en-

tegre edilerek tüm askeri birliklerde uygu-
lanmaya ba!ladı. Bu kapsamda bakanlık bi-
rimlerine sıfır atık ekipmanı yerle!tirilerek
'Atık Geçici Depolama Alanları' olu!turuldu.
Buralarda ayrı!tırılan atıklar, geri dönü!üme
kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve be-
lediyelere teslim ediliyor.Konuyla ilgili bilin-
cin olu!ması amacıyla personele e"itim
verilirken proje kapsamında Genelkurmay
Ba!kanlı"ı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muha-
bere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS)
Okulu ve E"itim Merkezi Komutanlı"ı, Kara

Harp Okulu Komutanlı"ı, 4'üncü Kolordu
Komutanlı"ı ile 11'inci Ana $kmal Merkez
Komutanlı"ı kı!lalarına kompost cihazları
yerle!tirildi. Çay posaları dahil, mutfakta olu-
!an pi!memi! yemek artıkları toplanarak or-
ganik gübre yapılmak üzere bu ünitelere
gönderilirken kompost üretimi de ba!ladı.
Kompost ünitelerinde elde edilen organik
gübre, uygulama seralarında, Milli Savunma
Bakanlı"ı yerle!kelerinde, mevcut ye!il alan-
larda ve verimsiz toprakların iyile!tirilme-
sinde kullanılıyor.

A%RI'da!bir!araya!gelen!gönüllüler,!ya$ı"-
ların!ardından!beyaza!bürünen!da$larda!yiye-
cek!bulmakta!güçlük!çeken!yaban!hayvanları

için!do$aya!yem!bıraktı.
Gece!hava!sıcaklarının!sıfırın!altında!25

dereceyle!ölçüldü$ü!kentte,!Türk!Kızılay!&u-
besi!ile!Do$a!Koruma!ve!Milli!Parklar!Müdür-
lü$ü,!yaban!hayvanlarına!yönelik!çalı"malara
ba"ladı.!Ekiplerle!yaban!hayvanlarının!ya"a-
dı$ı!bölgelere!giden!gönüllüler,!bir!süre!yürü-

dükten!sonra!beraberlerinde!götürdükleri
yemleri!belirlenen!alanlara!bıraktı.

Türk!Kızılay!A$rı!&ube!Ba"kanı!Orhan!Tatlı,
"Sürekli!kurtlar,!tilkiler!ve!di$er!yaban!hayvan-
ları!için!do$aya!yem!ve!yiyecek!bırakaca$ız.!1

ton!yemi!ya"am!alanlarına!bıraktık"!dedi.!

YABAN HAYVANLARINA YEM Mehmetçikten ‘Ye"il vatan’ savunması

M!LL! E"itim Bakanı Mahmut Özer, 5 bin
yeni ana sınıfında 87 bin yeni ö"rencinin e"i-
tim almaya ba!ladı"ını belirterek, " 5 ya!taki
okulla!ma oranı yüzde 78'den yüzde 85'e
çıktı" dedi.

Okullar arası ba!arı farkında en önemli et-
kenin, okul öncesi e"itime eri!imdeki e!itsiz-
likler oldu"unu belirten Özer, okul öncesi
e"itime eri!imde arz kapasitesi olu!turulabil-
mesi durumunda, bunun, ö"rencilerin bili!sel
ve bili!sel olmayan becerilerini geli!tirip e"iti-
min kalitesine, okullar arası ba!arı farkının ve
ilkokulda çocukların hazır bulunu! düzeyi
farklarının azaltılmasına çok önemli katkı ve-
rece"ini söyledi. Milli E"itim Bakanlı"ı, 3 ya!
grubunda yüzde 14 olan okulla!ma oranının
2022 sonu itibarıyla yüzde 50'ye, 4 ya! gru-
bunda yüzde 35 olan okulla!ma oranını
yüzde 70'lere, 5 ya! grubunda yüzde 78 olan
okulla!ma oranını yüzde 100'e çıkartmayı he-
defliyor. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ba-
kanlı"ının 2022 yılı bütçesinin sunumunda,

ikinci dönemin ba!layaca"ı 7 #ubat 2022'de
5 bin yeni ana sınıfının hizmete alınaca"ının
müjdesini verdi"ine de"inen Özen, "Bugün
itibarıyla 5 bin yeni ana sınıfında 87 bin ö"-
renci e"itim almaya ba!ladı" dedi. 

Bu yıl bitmeden 5 bin yeni ana sınıfı açarak
87 bin yeni ö"renciyi okul öncesi e"itime yer-
le!tirmi! bulunmaktan büyük mutluluk duy-
duklarını dile getiren Özer, "Böylece 5 ya!
grubundaki yüzde 78 olan okulla!ma oranı
da yüzde 85'e çıkmı! bulunuyor. Aslında biz,
2022 gelmeden, gerçekten oranlarda çok
ciddi bir artı!ı sa"lamı! olduk. Ben inanıyorum
ki ikinci dönemin ba!ında bu rakam çok daha
yükselecek" diye konu!tu. 

" ANKARA- AA

5 ya"ta okulla"ma 
YÜZDE 85'E
YÜKSELD"

GAZ$ANTEP'te, pitbul cinsi 2 kö-
pe!in saldırısında a!ır yaralandık-
tan sonra Antalya'daki Akdeniz
Üniversitesi Hastanesine getirilen 4
ya"ındaki Asiye Ate" doku nakli
ameliyatına alındı.

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol na-
killerini gerçekle"tiren Prof. Dr.
Ömer Özkan ve ekibi, ameliyat için
gerekli hazırlıkları tamamladı. E"i
Zeynep ile evlatları Asiye için hasta-
neden ayrılmayan Hüseyin Ate",
çok heyecanlı olduklarını söyledi.
Devletin tüm imkanlarını kızı için se-
ferber etti!ini aktaran Ate", "Kızımı-
zın eski sa!lıklı günlerine
dönmesini bekliyoruz" dedi.

#ahinbey ilçesi Be"tepe Mahalle-
si'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbul cinsi kö-
pe!in saldırısına u!rayan 4
ya"ındaki Asiye Ate", a!ır yaralan-
mı"tı. Olayla ilgili 6 ki"i gözaltına
alınmı", zanlılardan 3'ü tutuklan-
mı"tı. Saldırgan köpekler ise Do!a
Koruma ve Milli Parklar #ube Mü-
dürlü!ünce, Gaziantep Büyük"ehir
Belediyesi Hayvan Barına!ı ve Re-
habilitasyon Merkezine teslim edil-
mi"ti.

AS"YE
ameliyata alındı


