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Tüm Osmancıklılar Birlik Derneği
tarafından “İlham Verenler” ödül töreni
düzenlendi. Keçiören Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe
katılım yüksekti. Tüm Osmancıklılar Birlik
Derneği tarafından düzenlenen ödül
törenine: AK Parti Ankara Milletvekili
Zeynep Yıldız, AK Parti Çorum Milletvekili
Oğuzhan Kaya, Ankara Sincan Belediye
Başkanı Murat Ercan, Osmancık
Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve çok
sayıda vatandaş katılım gösterdi. Tüm
Osmancıklılar Birlik Derneği tarafından
düzenlenen “İlham Verenler” ödül
töreninin açılış konuşmasını Tüm
Osmancıklılar Birlik Derneği Başkanı
Faruk Ağaçbacak gerçekleştirdi.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"BASIN MENSUPLARININ
HER DAiM YANINDAYIZ"
Bekir Bozdağ duyurdu...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığı olarak,
gerçek bilgilerle sağlıklı bir kamuoyu oluşmasına katkı sunan basın mensuplarının
her daim yanındayız, her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

KONUT ALIM

ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, "Devletimiz, göç konusunu ilgili kurum
ve kuruluşlarıyla yakından takip etmektedir
ve gereken tüm önlemleri almaktadır. Bu
konuda herhangi bir düzensizliğe asla prim
vermediğimizi, izin vermediğimizi ifade etmek
istiyorum. Bu konuda yerel medyaya önemli
görevler düşüyor. Ülkemizin farklı illerindeki
misafirlerimizin vatandaşlarımızla uyum içinde
nasıl entegrasyon içinde yaşadıklarını daha fazla
göstermeniz, bu noktada son derece önemli bir
husus" dedi.

SATIMINDA
YENi DÖNEM!
Ev alım satımında tapu
dairelerinde gerçekleştirilen devir
işlemleri artık noterliklerde de
yapılabilmesinin önü açılıyor.

HER DAİM YANINDAYIZ
Dezenformasyon, bir milli güvenlik
meselesidir. Aynı zamanda küresel bir güvenlik
sorunu halini almıştır. Uluslararası alanda
muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde,
sosyal medya şirketleri üzerinden yayılan
dezenformasyonun nasıl demokrasilere zarar
verdiği, açık ve net bir şekilde üzerinde mutabık
kaldığımız bir husustur.İletişim Başkanlığı
olarak, gerçek bilgilerle sağlıklı bir kamuoyu
oluşmasına katkı sunan basın mensuplarının
her daim yanındayız, her daim yanında olmaya
devam edeceğiz." Haberi iç sayfada

İMKAN SAĞLIYORUZ
Sıcak gelişmeyi duyuran Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, "Atacağımız yeni adımla gayrimenkul
alım ve satım işlerinin noterliklerde de
yapılmasına imkan sağlıyoruz." dedi.
Uzun süredir konuşulan ancak duyumdan
öteye gitmeyen noter düzenlemesi resmen
hayata geçiriliyor.
Adalet Bakanı Bozdağ, atacakları yeni
bir adımla da gayrimenkul alım ve satım
işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan
sağlanacağını açıkladı. Haberi dış sayfada

TRANSİT GEÇİŞ
KOTASI ARTTIRILDI
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Kazakistan ile 2 bin olan
transit geçiş belgesi
kotasının 7.5 kat arttırılarak
15 bin adede çıkarılması
konusunda mutabakat
sağlandığını duyurdu.

Altındağ'da engelli
bireyler unutulmadı.
10-16 Mayıs Engelliler
Haftası kapsamında,
Ulucanlar Yarı Açık
Cezaevi'nde farkındalık
etkinliği düzenlendi. 10
engelli çocuk, Ulucanlar
Yarı Açık Cezaevi'nin
yerlerini fırçalarıyla
renklendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,
Kazakistan ile 2 bin olan transit geçiş belgesi kotasının
7.5 kat arttırılarak 15 bin adede çıkarılması konusunda
mutabakat sağlandığını duyurdu. 3’üncü ülke geçiş
belgesi sayısının da Türk taşımacıları için 2 bine
yükseltildiğini belirten Karaismailoğlu, yıllar sonra
Kazakistan ile kota artışı yaşandığının altını çizdi.
Haberi dış sayfada

BASIN AKADEMiSi iÇiN

KAYITLAR BAŞLADI
Pursaklar Belediyesince organize edilen,
deneyimli gazetecilerin tecrübelerini
paylaşacağı ‘‘Basın Akademisi’’ için
kayıtlar başladı. Pursaklar Belediyesi
Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde
yepyeni bir eğitim seminerleri dizisi
başlıyor. Haberi iç sayfada

ULUCANLAR ÇİÇEK AÇTI
Ulucanlar 'da çiçek açtı. Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Engelli
Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi

ile birlikte düzenlenen etkinlik
kapsamında, Ulucanlar Yarı Açık
Cezaevi'nde farkındalık etkinliği
düzenlendi. Haberi iç sayfada
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

"BASIN MENSUPLARININ
HER DAiM YANINDAYIZ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İletişim Başkanlığı olarak,
gerçek bilgilerle sağlıklı bir kamuoyu oluşmasına katkı sunan basın mensuplarının
her daim yanındayız, her daim yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Fahrettin Altun, Anadolu Yayıncılar Derneği
tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı'nda düzenlenen Yerel Medya
Çalıştayı'nda konuştu. Altun, özetle şunları
söyledi:"
"HEM ANADOLU İNSANININ SESİ HEM
DE ANADOLU'YA SES OLDU"
Yerel medyanın geçmişten bugüne ülkemiz
için her zaman çok önemli işlevi oldu. Milli
Mücadele döneminde hem Anadolu insanının
sesi hem de Anadolu'ya ses oldu yerel medya.
Milletimizin yaktığı bağımsızlık ateşini büyüttü.
Ülkemizin demokratik serencamında da önemli
ve kritik bir rol üstlendi. İster yerel ister ulusal
ölçekte olsun yerli ve milli medya her daim
önemli oldu.
"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN YOL
AÇTIĞI SORUNLARDAN BİRİ
DEZENFORMASYON"
Teknolojik ve dijital gelişimin en fazla medya
sektöründe görüldüğünü ve hissedildiğini
söyleyebiliriz. Konvansiyonel medya bütün
unsurlarıyla büyük bir dönüşüm yaşıyor.Yeni
imkanlarla içerikler çok daha geniş kitlelere
ulaşıyor. Medya erişimi açısından sınırların
ortadan kalktığı bir dönemi yaşadığımız
ortadır.Dijital imkanlar elbette demokrasi
ve katılımcılık açısından çok önemli fırsatlar
sunuyor. Ancak pek çok yenilik ve gelişmenin
yanında bu dijital dönüşüm, aynı zamanda
bazı sorunlara da yol açıyor. Bunlardan biri de

dezenformasyon olgusudur… Bugün itibariyle
enformasyon bombardımanıyla değil, daha
ziyade dezenformasyon bombardımanı ile karşı
karşıyayız.
"DEZENFORMASYON YEREL
MEDYADA DA KARŞIMIZA ÇIKABİLİYOR"
Özellikle sosyal medya mecraları, bu
sorunun en yoğun şekilde yaşandığı, hakikatin
yerine yalanın, gerçeğin yerine tahrip edilmiş
bilginin dolaşımda olduğu platformlar olarak
karşımıza çıkıyor. Ulusal medya gibi yerel
medyanın da yeni iletişim teknolojilerine ve
dijital dönüşüme ayak uydurması gerekiyor.
Bu dönüşümde dezenformasyon tuzağına
düşmemek kritik bir hal alıyor. İnternet
ve sosyal medyanın yanı sıra geleneksel
medyada da yalan haber ve dezenformasyon
görülebiliyor ve yerel medya dinamiklerinde de
karşımıza çıkabiliyor.
"SURİYE'DE ZULÜM DÜZENİ
SON BULSUN DİYE UĞRAŞIYORUZ"
Maruz kaldığımız sistematik
dezenformasyon ve toplumsal mühendislik
girişimlerinin bugünlerde son hedefinin
ülkemizin göçmen politikası olduğunu
görüyoruz. Devlet ve millet olarak, insani ve
vicdani değerlerden uzak şekilde siyasal
menfaat devşirme girişimlerine hiçbir zaman
fırsat vermeyeceğiz.Sayın Cumhurbaşkanımızın
Suriye'de zulüm düzeni son bulsun diye ortaya
koyduğu çaba, 10 yıldır verdiği mücadele

ortadır. Bu mücadele bütün dünyanın gözleri
önünde verilmiştir. Cumhurbaşkanımız bu
mücadeleyi verirken zalimlerle iş birliği
yapanlar, onlara heyetler gönderenler, onlara
sempatik mesajlar gönderenler, bugün çıkıp
Cumhurbaşkanımızın onurlu mücadelesini
eleştirip göçmen politikası üzerinden
Türkiye'de kaos ortamı yaratmayı amaçlıyorlar.
Suriye'de zulüm düzeni son bulsun diye
uğraşıyoruz.Canlarını kurtarmak için ülkemize
sığınanlara sahip çıkmak, bizim tarihi ve insani
sorumluluğumuzdur. Biz, bu soruna kalıcı
çözüm bulabilmek için en başından beri çaba
gösterdik.
"YEREL MEDYA DUYULMAYAN
HİKAYELERİ GÜNDEME GETİRME
KONUSUNDA ÖNCÜ OLMALIDIR"
Devletimiz, göç konusunu ilgili kurum
ve kuruluşlarıyla yakından takip etmektedir
ve gereken tüm önlemleri almaktadır. Bu
konuda herhangi bir düzensizliğe asla prim
vermediğimizi, izin vermediğimizi ifade etmek
istiyorum. Bu konuda yerel medyaya önemli
görevler düşüyor. Ülkemizin farklı illerindeki

misafirlerimizin vatandaşlarımızla uyum içinde
nasıl entegrasyon içinde yaşadıklarını daha
fazla göstermeniz, bu noktada son derece
önemli bir husus. Bunu en iyi, en doğru şekilde
yapacak olan, bu tablonun yakın şahidi olan o
illerdeki medya mensuplarıdır. Yerel medya,
yeterince duyulmayan, görülmeyen hikayeleri
gündeme getirme noktasında öncü olabilir,
olmalıdır.
"SAĞLIKLI BİR KAMUOYU OLUŞMASINA
KATKI SUNAN BASIN MENSUPLARININ
HER DAİM YANINDAYIZ"
Dezenformasyon, bir milli güvenlik
meselesidir. Aynı zamanda küresel bir güvenlik
sorunu halini almıştır. Uluslararası alanda
muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde,
sosyal medya şirketleri üzerinden yayılan
dezenformasyonun nasıl demokrasilere zarar
verdiği, açık ve net bir şekilde üzerinde
mutabık kaldığımız bir husustur.İletişim
Başkanlığı olarak, gerçek bilgilerle sağlıklı
bir kamuoyu oluşmasına katkı sunan basın
mensuplarının her daim yanındayız, her daim
yanında olmaya devam edeceğiz."

ULUCANLAR ÇİÇEK AÇTI
Altındağ'da engelli
bireyler unutulmadı.
10-16 Mayıs Engelliler
Haftası kapsamında,
Ulucanlar Yarı Açık
Cezaevi'nde farkındalık
etkinliği düzenlendi. 10
engelli çocuk, Ulucanlar
Yarı Açık Cezaevi'nin
yerlerini fırçalarıyla
renklendirdi.

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

Ulucanlar 'da çiçek açtı.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Engelli Bireyler İçin Görsel
Sanatlar Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi ile birlikte
düzenlenen etkinlik kapsamında,
Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde
farkındalık etkinliği düzenlendi.
10 engelli çocuk, cezaevinin
yerlerini boyayarak çiçeklerle
donattı. Cezaevi'ni papatyalarla
renklendiren çocuklar, Altındağ'a
bahar neşesi yaydı.
"ALTINDAĞ'A
BAHAR GELDİ"
Engelliler Haftası Farkındalık
Etkinliği 'ne katılan herkese
teşekkür eden Altındağ Belediye
Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı
"Engelli bireylerin sanatla
kucaklaşması için sürekli fikir
ve proje geliştiriyoruz. Engelli
kardeşlerimizin ve ailelerinin
geleceğe daha güvenle
bakabilmeleri için çözümler
üretiyor, Altındağ'da onların
önlerindeki sosyal ve fiziki

engelleri kaldırmaya devam
ediyoruz. Günlerini güzel
geçirmelerini sağlayacak,
toplumsal hayata biraz daha
fazla katılmalarına destek
olacak fikir ve projelere imza
atıyor, bu amaçla da pek çok
iş birliği gerçekleştiriyoruz.
Engelliler Haftası kapsamında
gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik
de, güzel bir işbirliğinin eseri.
Çocuklarımız içlerinden geldiği
gibi, özgürce boyadılar yerleri.
Onların sayesinde Altındağ'a
bahar geldi, neşe geldi. Hepsinin
eline, emeğine sağlık" dedi.
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BASIN AKADEMiSi iÇiN

KAYITLAR BAŞLADI
GENÇ MÜDÜRE ÖDÜL

Pursaklar Belediyesince organize edilen, deneyimli gazetecilerin
tecrübelerini paylaşacağı ‘‘Basın Akademisi’’ için kayıtlar başladı.

Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç
Kültür Merkezi’nde yepyeni bir eğitim
seminerleri dizisi başlıyor.
Gazetecilik mesleğindeki farklı alanlardaki
usta gazetecilerin dersler vereceği Medya
Okulu’na katılan genç gazeteci ve gazeteci
adayları, yeni ve özgün gazetecilik dilinin
nasıl geliştirilebileceğini görüp, teorik eğitim
alacak.
14-29 Mayıs tarihleri arasında verilecek
olan Basın Akademisinde tecrübeli

gazeteciler; Cem Öğretir, Oya Eren, Melik
Yiğitel, Zafer Şahin, Zafer Kiraz, Gökhan
Gerçek ve Serkan Bayam seminer verecek.
Medyada yaşanan değişime, sosyal
medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını
etkinleştirmeye, algı gücünü artırmaya,
haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci
gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyimlerin
paylaşılacağı sistematik eğitimlerin verilmesi
hedefleniyor.
Haber Merkezi
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Tüm Osmancıklılar
Birlik Derneği
tarafından “İlham
Verenler” ödül
töreni düzenlendi.
Keçiören Yunus Emre
Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen etkinliğe
katılım yüksekti. Tüm
Osmancıklılar Birlik
Derneği tarafından
düzenlenen ödül
törenine: AK Parti
Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti
Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Ankara
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör
ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
Tüm Osmancıklılar Birlik Derneği
tarafından düzenlenen “İlham Verenler”
ödül töreninin açılış konuşmasını Tüm
Osmancıklılar Birlik Derneği Başkanı
Faruk Ağaçbacak gerçekleştirdi.
Ağaçbacak konuşmasında, Osmancıkta
ve şehir dışında yaşan tüm hemşehrilerini
buluşturarak Osmancık’ın gelişmesine ve
hemşehrilerinin dayanışmalarına vesile
olmaya çalıştıklarını söyledi.
Ağaçbacak:” Hepiniz hoş geldiniz.
Dernek tüzüğümüzde yer aldığı üzere
yılda bir kez de olsa siyaset, bürokrasi,
iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları
gibi farklı alanlarda başarılarını
sürdüren hemşehrilerimizi ve sizleri
bir araya getirerek tanışıp kaynaşmaya
ve dayanışmaya vesile olmaya gayret
ediyoruz. Tüm Osmancıklılar Birliği
Derneği olarak bizde Osmancıkta
veya dışında yaşayan hemşehrilerimizi
buluşturarak gücümüzün yettiği
ölçüde memleketimizin gelişmesine ve
hemşehrilerimizin dayanışmasına bir
nebze olsun vesile olmaya çalışıyoruz.
Hepiniz cümleten hoş geldiniz. Teşekkür
ediyorum” açıklamasında bulundu.
OSMANCIK BİR SEVDA
Ankara Sincan Belediye Başkanı
Murat Ercan, konuşmasında Osmancıklı
olduğunu ve Osmancığın bir sevda
olduğunu vurguladı.

Ercan
konuşmasında:”
Hepiniz hoş
geldiniz. Evet bende
Osmancıklılıyım.
Çocukluğumun
ve gençliğimin
en güzel yılları
Osmancık’ta geçti.
Osmancık bir sevda.
Hepinizi saygıyla,
selamla ve hürmetle
selamlıyorum. Allah’a
emanet olun” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep
Yıldız, konuşmasında tekrar böyle
etkinliklerde bir araya gelmek istediği
belirterek, temennilerde bulundu.
Yıldız:” Hepinizi saygı ve hürmetlerimle
selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz,
sefalar getirdiniz. Ben de aslen Çankırı
Çerkeşliyim. Dolayısıyla biz Çankırı’yı
Çorum’dan, Çorum’u Yozgat’tan, Yozgat’ı
Ankara’dan ayrı görmeyiz. Dolayısıyla
kendimi de Çorumlu addederim bu
noktadan hareketle. Ben tekrar hepinizi
saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum.
İnşallah bu tip güzel vesileler ile tekrar
bir araya gelmeyi temenni ediyorum”
açıklamasında bulundu.
YOZGAT’A ÖDÜL
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan
Bedirhan Aka, genç ve başarılı bürokrat
ödülü aldı. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü
Hasan Bedirhan Aka’ya, ödülünü AK Parti
Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız takdim
etti.
Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Hasan
Bedirhan Aka, ödül töreninde yaptığı
konuşmasında teşekkürlerini iletti.
Aka:” Değerli hazirun, kıymetli
hanımefendiler, değerli beyefendiler,
kıymetli hemşehrilerim bende Osmancık
Yeşilçam mahallesindenim. Görevim
gereği Yozgat Şeker Fabrikasında
çalışıyorum. Böyle bir geceyi organize
ettiği için başta başkanımıza ve yönetim
kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum.
Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, var
olun” dedi.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19
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Bekir Bozdağ duyurdu...

KONUT ALIM

CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN'A ÖDÜL

SATIMINDA
YENi DÖNEM!

Ev alım satımında tapu dairelerinde
gerçekleştirilen devir işlemleri artık noterliklerde
de yapılabilmesinin önü açılıyor.
Ev alım satımında Tapu dairelerinde
gerçekleştirilen işlemler noterler tarafından da
gerçekleştirilecek. Noterlerin yaptığı işlemler
tapu siciline işlenecek.
Uzun süredir konuşulan ancak duyumdan
öteye gitmeyen noter düzenlemesi resmen
hayata geçiriliyor.
Adalet Bakanı Bozdağ, atacakları yeni
bir adımla da gayrimenkul alım ve satım
işlerinin noterliklerde de yapılmasına imkan
sağlanacağını açıkladı.
"VATANDAŞLARIMIZ IÇIN ÇOK BÜYÜK
KOLAYLIKLAR ORTAYA ÇIKARACAK"
Bakan Bozdağ, noterliklerle ilgili yeni
bir düzenlemenin de hayata geçirileceğini
bildirerek, şunları kaydetti:
"Atacağımız yeni adımla gayrimenkul alım
ve satım işlerinin, tapu sicil müdürlükleri
yanında noterliklerde de yapılmasına
imkan sağlıyoruz. Bu düzenlemeden sonra
Türkiye'de gayrimenkul alım ve satımı yapan
her bir vatandaşımız bir yandan isterse tapu
sicil müdürlüklerimize giderek bu işlemi

yapabileceği gibi noterliklere de giderek
bu işlemi yapabilme imkanına kavuşacaktır.
Noterlere gitmek veya tapu sicil müdürlüğüne
gitmek tamamen vatandaşımızın tercihine
bırakılmaktadır ama noterliklere bu yetki ve
görevin verilmesinin, vatandaşlarımız için çok
büyük kolaylıklar ortaya çıkaracağına yürekten
inanıyoruz. İnsanımız bu tercihten dilediğini
kullanacak ve bu sistem işleyecek. Burada şunu
da ifade etmek isterim: Tapu devir işlemleri,
alım satım işlemleri sırasında Tapu Kadastro
Genel Müdürlüğümüz ile Noterler Birliği, ortak
çalışmalar yaparak burada güvenli bir sistemi
hayata geçirecekler. İşlem noterde yapıldığı
an, aynı şekilde Tapu Müdürlüğündeki kayda,
aynı anda düşecek. Dolayısıyla arada bir fasıla
da olmayacak, güvenlik riskleri hiç olmayacak.
Vatandaşımızın hakkını, hukukunu koruyan
güvenlik tedbirlerini içeren adımlar, bunun
içerisinde olacaktır."
Yeni uygulamanın vatandaşlara büyük
kolaylık sağlayacağına işaret eden Bozdağ,
bunun da önemli bir reform ve değişim

olduğunu sözlerine ekledi.
ŞIMDI NASIL YAPILIYOR?
Şimdiki sistemde Web Tapu üzerinden
başvuru yapılarak tapu dairesinin yoğunluğuna
göre randevu tarihi oluşturması bekleniyor.
Randevu tarihi verilen gün tapu harcı yatırılarak
alım-satım işlemi tapu memuru huzurunda tapu
siciline işleniyor.
Otomobillerde de bu sistem uygulanıyor
Otomobil alım satımlarında da uzun süre
önce değişiklik yapılmış ve Trafik şubelerinde
bürokratik işlemlerle uğraşmak yerine noterler
aracılığıyla otomobil satışları hızlı şekilde
gerçekleştirilmeye başlanmıştı.
TÜM BILGILERI NOTERLER GÖRMELI
Tapu işlemlerinde noterlerin devreye
girmesinin bürokrasiyi azaltacağı belirtiliyor.
Gayrimenkul sektör uzmanları tapu
memurlarının görebildiği tüm bilgileri noterlerin
görmesi halinde sorun olmayacağını ve satışın
gerçekleşebileceğini ancak eksik bilgiler varsa
bu durumun alıcı açısından ilerleyen zamanda
sorun oluştureceği uyarısında bulundular.

TRANSİT GEÇİŞ
KOTASI ARTTIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan ile 2 bin olan transit geçiş belgesi
kotasının 7.5 kat arttırılarak 15 bin adede çıkarılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Kazakistan ile 2 bin
olan transit geçiş belgesi kotasının 7.5
kat arttırılarak 15 bin adede çıkarılması
konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu.
3’üncü ülke geçiş belgesi sayısının da
Türk taşımacıları için 2 bine yükseltildiğini
belirten Karaismailoğlu, yıllar sonra
Kazakistan ile kota artışı yaşandığının altını
çizdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada,
Orta Asya ülkelerine yönelik taşımaların
daha önceden genelde İran-Türkmenistan
güzergahı üzerinden gerçekleştirildiğini,
ancak salgın nedeniyle Türkmenistan’ın sınır
kapılarını komple araç trafiğine kapattığını
anımsattı. Bu gelişme sonrasında tek
alternatifin Kazakistan güzergahı olduğuna
işaret eden Karaismailoğlu, Kazakistan ile
mevcut transit geçiş belgesi kotasının 2
bin adet olduğunu, Ro-Ro şartı ile verilen
belgelerin de ilave maliyete neden
olduğunu kaydetti. “Bu da Özbekistan başta
olmak üzere Orta Asya ülkelerine yönelik
taşımalarımızı olumsuz etkiledi” diyen
Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki kara
taşımacılığını geliştirmek için 9 Mayıs’ta
Türkiye-Kazakistan Kara Ulaştırması Karma
Komisyon (KUKK) toplantısının Ankara’da
gerçekleştirildiğini ifade etti.
İLAVE BELGELER MAYIS
SONUNA KADAR VERİLECEK
Toplantının Türkiye ile Kazakistan
arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkisine
yakışır bir şekilde yapıcı bir ortamda
gerçekleştiğine dikkati çeken Ulaştırma
Bakanı Karaismailoğlu, görüşmelerde
önemli kararlar alındığına vurgu yaptı. Yıllar
sonra Kazakistan ile kota artışı yaşandığının
altını çizen Karaismailoğlu, “2022 yılında Ro-

Ro şartı olmaksızın ilave belgeler ile birlikte
toplam 11 bin adet ikili geçiş belgesi ve 2
bin 100 adeti Ro-Ro hatlarında kullanılmak
üzere toplam 15 bin adet transit geçiş
belgesi teati edilmesi hususunda mutabakat
sağlandı. 3’üncü ülke geçiş belgesi sayısı
Türk taşımacıları için bin 500’den 2 bine
yükseltildi. İlave belgeler Mayıs ayı sonuna
kadar teati edilecek” dedi.
2023 yılı için mutabakat sağlanan geçici
kotaları da açıklayan Karaismailoğlu, şöyle
devam etti:
“Türk tarafı için iki parti halinde 10 bin
adet tek-tip geçiş belgesi teati edilecek.
Bu belgelerin tamamı kara sınır kapılarında

geçerli olacak. 2 bin adedi Hazar’da geçerli
olmak üzere toplam 15 bin adet transit
geçiş belgesi, 2 bin adette 3’üncü ülkeye
geçiş belgesi verilecek. Ayrıca, ilave geçiş
belgelerine ihtiyaç duyulması halinde
diğer tarafın isteği üzerine talep hızlı bir
şekilde değerlendirilecek. Taşımacılıkta
dijitalleşme, elektronik geçiş belgesi, geçiş
belgesi dağıtım sistemi konularında işbirliği
yapılması da kararlaştırıldı. Bu amaçla Türk
Heyeti, Kazak heyetini bilgi alışverişinde
bulunmak üzere Türkiye’deki bir sınır
kapısında toplantıya davet etti. KUKK
Toplantısı ile iki ülke arasındaki işbirliği
daha da güçlenecek.”

İktisadi alanda etkin, dünyada saygın
bir Türkiye hayaliyle yola çıkan hassasiyet
sahibi iş insanlarının kurduğu Müstakil
Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD)
tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Gücü
Ödül Töreni”nde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a “Türkiye’nin Gücü Özel
Ödülü” verildi.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
Türkiye’nin kalkınması, ekonomik
bağımsızlığı ve mazlum halklara verdiği
destek ile başta Rusya- Ukrayna savaşı
olmak üzere dünya barışına sağladığı
büyük katkılarından dolayı “Türkiye’nin
Gücü Özel Ödülü”nü takdim ettiklerini
açıkladı.
MÜSİAD’ın 32. Kuruluş yıldönümünde,
Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde iş
ve siyaset dünyasına yön veren isimler,
akademisyen, sanatçı ve fikir önderlerinin
katılımıyla gerçekleşen “Türkiye’nin Gücü
Ödül Töreni”nde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a Türkiye’nin kalkınması,
ekonomik bağımsızlığı ve mazlum halklara
verdiği destek ile başta Rusya- Ukrayna
savaşı olmak üzere dünya barışına
sağladığı büyük katkılarından dolayı
“Türkiye’nin Gücü Özel Ödülü” verildi.
Ekonomik ve toplumsal açıdan
Türkiye’nin geleceğine katkıda
bulunanları ödüllendirmek, ülkemizin
geleceğine hizmet odaklı yeni ilhamlar
oluşturabilmek, iş dünyası, girişimci
ekosistemi ve akademik camiada
geleceğin başarılı projelerini teşvik etmek
amacıyla geliştirdikleri “Türkiye’nin Gücü
Ödülleri”ne bu sene “Türkiye’nin Gücü özel
Ödülü”nü eklediklerini belirten MÜSİAD
Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “En önemli
ve en özel ödülümüzü ilk ve tek sefere
mahsus olmak üzere Cumhurbaşkanımız
Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan’a
takdim ettik. Cumhurbaşkanımızın
ödülümüzü köklü dayanışmamızın, dava
arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak ömrü
boyunca iftiharla taşıyacağı yönündeki
açıklaması bizi onurlandırdı” dedi.
Mahmut Asmalı, konuya ilişkin
açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
“Hakkın ve halkın gücünü arkasına
alarak, vesayet odakları ve darbe
artıklarıyla bedeller ödeyerek mücadele
eden, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin
olmasını sağlayan, “Tek millet, tek bayrak,
tek vatan, tek devlet” prensibiyle ve
kararlılıkla terör örgütlerini dize getiren,
milli birliğimizi ve güvenliğimizi temin
eden, millet iradesinden en ufak bir
taviz vermeden, 15 Temmuz hain darbe
girişimini püskürterek darbecilere ve
yerli-yabancı iş birlikçilerine unutulmaz
bir ders veren, Filistin’den Arakan’a,
Suriye’den Yemen’e, gönül coğrafyamızda
uygulanan insani dış politikayla, Türkiye’yi
insanlığın vicdanı haline getiren ve
mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan,
hiçbir fark gözetmeksizin, her zeminde
ve her coğrafyada barış diplomasisi icra
eden, en son Rusya-Ukrayna savaşında
heyetleri aynı masada İstanbul’da barış için
buluşturan ve taraflarca ayakta alkışlanan,
her fırsatta “Dünya Beşten Büyüktür” ve
“Daha Adil Bir Dünya Mümkün” diyerek
adalet üretemeyen ve barış tesis edemeyen
uluslararası sistemi sorgulayan, insanlığın
vicdanına tercüman olan, eğitimden
sağlığa, ulaşımdan teknolojiye, ekonomiden
savunma sanayiine, hemen her sahada
yapılan devasa hamlelerle, Türkiye’nin
kalkınmasının ve dışa bağımlılıktan
kurtulmasının mimarı olan, saygıdeğer
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a, ödülümüzü kabul buyurdukları
için şükranlarımızı arz ediyoruz. ‘’

