PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELERLE

“PARTİ YÖNETİCİSİ DEĞİLİM,
iLGiM YOK! BELEDİYE BAŞKANIYIM”
BİR TARAF DEĞİLİM,
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, Cumhuriyet Halk Partisinde
yaşanan parti içi çekişmeleri ile ilgili
konuştu., “Kendi partimin içerisindeki
olumsuzluklara bir taraf olmam söz
konusu değil” ifadelerini kullanan. Gökhan,
“Parti içi çekişmelerle bir taraf değilim,
ilgim yok. Parti yöneticisi değilim, Belediye

Başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partiliyim
ama sonuç itibari ile bütün Çanakkale
halkının başkanıyım. Dolayısı ile kendi
partimin içerisindeki olumsuzluklara bir
taraf olmam söz konusu değil. Benim
üzerimden yapılıyor, ön plana biz geliyoruz
ya da Başkan Yardımcısı geliyor. Bizim ilk
hedeﬁmiz, en geç 2023 yılında yapılacak

olan genel seçimleri başarı ile götürmemiz
gerekir, bizim örnek olmamız gerekir.
Anlamsız çatışmaların çekişmelerin
halkta karşılığı yoktur. Parti içerisinde
taraﬂar olunabilir, yandaşlar olabilir,
bazıları memnun olabilir, bazıları ise
memnun olmayabilirler, o partinin içerisi”
açıklamalarında bulundu. 9
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"ÇANAKKALE'DE POLEMİK DEĞİL;

iŞ YAPALIM iSTiYORUZ”
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan, Çanakkale Merkez'de Mehmet Akif Ersoy İl Halk
Kütüphanesi, AFAD Hizmet Binası, Yahya Çavuş Kuran Kursu
toplu açılış programına katıldı. Öncesinde yeni hizmet vermeye
başlayan Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Kampüsü, Şehit Kıvanç
Kaşıkçı Kampüsü'nde ziyaretlerde bulunan Turan, önemli
açıklamalarda bulundu. “Çanakkale'miz artık küçük projelerle,
gündelik polemiklerle değil, çok daha büyük projelerle

anılmaya başlandı.” diyen Turan, “1915 Çanakkale Köprümüz
bitmek üzere. 86 tabliyeden 30 tanesi bağlandı. İnşallah Aralık
ayında yavaş yavaş karşıya, Çanakkale'mizi Asya'dan
Avrupa'ya bir daha bağlayıp büyük bir keyiﬂe geçeceğiz. Bazı
samimiyetsiz siyaset, STK, samimiyetsiz basın ve iş insanı
yaklaşımı Çanakkale'mize çok zaman kaybettirdi.
Çanakkale'de polemik, kavga değil; iş yapalım istiyoruz.”
şeklinde konuştu. 2

Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşıya vurgu

“AŞISIZ MAKİNAYA BAĞLANDI,

DİĞERİ YÜRÜYEREK ÇIKTI”
Kiralık ev kalmadı, ﬁyatlar uçtu!
6

Tavaklı'da
10'uncu Yangın

Artık Pes Dedirtti! 7

ÇOMÜ'nün kurumsal
akreditasyon
başvurusu kabul edildi 11

Yapılandırmada
süre uzatıldı
Yapılandırmada başvuru süresi 31 Ağustos'tan
30 Eylül'e, ilk taksit ödeme süresi de eylül
ayından ekim ayı sonuna kadar uzatıldı. 3

Pandemi ile birlikte yaşam koşulları değişti. Yeni normal hayatla birlikte yasaklar kalktı,
okullar ve üniversiteler Eylül'de açılmaya hazırlanıyor. Üniversite öğrencileri şimdiden
kiralık ev arayışına girerken, kiralık ev bulmak imkansız hale geldi. Bu yıl 10 bin yeni
öğrencinin geleceği Çanakkale'de yıllık kira artış oranı yüzde 50'yi buldu. 4

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri
Odası (ÇARO) Başkanı Cihan Müşterioğlu,

Turizmcilerin
Moralleri
Biraz Daha
Düzeldi;
“Dünden
Daha İyi
Konumdayız!”12

Çanakkale Ziraat Odası
Başkanı İsmail Kaya

Ayçiçeği Hasatı
Başladı, Fiyatlar
İse Hala
Açıklanmadı! 13
Bu Anlayışın
Çanakkale'ye
Hiçbir Faydası Yok
Köşe yazıları sayfa 3'de
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"ÇANAKKALE'DE POLEMİK DEĞİL; İŞ YAPALIM İSTİYORUZ"
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Merkez'de
Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi, AFAD
Hizmet Binası, Yahya Çavuş Kuran Kursu toplu açılış
programına katıldı. Öncesinde yeni hizmet vermeye
başlayan Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Kampüsü,
Şehit Kıvanç Kaşıkçı Kampüsü'nde ziyaretlerde
bulunan Turan, önemli açıklamalarda bulundu.
“Çanakkale'miz artık küçük projelerle, gündelik
polemiklerle değil, çok daha büyük projelerle
anılmaya başlandı.” diyen Turan, “1915 Çanakkale
Köprümüz bitmek üzere. 86 tabliyeden 30 tanesi
bağlandı. İnşallah Aralık ayında yavaş yavaş karşıya,
Çanakkale'mizi Asya'dan Avrupa'ya bir daha
bağlayıp büyük bir keyiﬂe geçeceğiz. Bazı
samimiyetsiz siyaset, STK, samimiyetsiz basın ve iş
insanı yaklaşımı Çanakkale'mize çok zaman
kaybettirdi. Çanakkale'de polemik, kavga değil; iş
yapalım istiyoruz.” şeklinde konuştu.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Turan,
sözlerini şöyle sürdürdü;

"İHRACATIMIZ 200 MİLYAR DOLARI
AŞMIŞ DURUMDA"
“Bu ülke her türlü polemiğe ve ufak hesaba rağmen
yola devam etmeye çalışan, büyüyen bir ülke. Bize
IMF'siz bir ülke olmaz dediler. Bugün, son 12 ay
ihracatımız 200 milyar doları aşmış durumda. Bize
pandemiye rağmen, esnafın sıkıntılarına rağmen;
büyüyemezsin dediler. OECD rakamlarına göre
Çin'den sonra büyüyen 2. ülke olduk. Önceden
savunma sanayi diye bir kalem bilmezdik. Bizler
kibrit kutusu üzerinde Türk Malı yazdığını
hatırlıyoruz. Bugün İHA'larda, SİHA'larda, füzelerde,
korvetlerde ve daha birçok teknolojik üründe Türk
Malı yazıyor, Türk mühendislerinin imzası var. 2002
yılında 62 savunma sanayi projesi yürütülüyorken,
bugün bu sayı 750'nin üzerinde.

"MİLLİ MESELELERDE ORTAK
DURUŞUMUZ OLMALI"
Tabi konjonktürel sorunlarımız var. Bugün
Afganistan'daki krizden kaynaklı birtakım
problemlerle karşı karşıyayız. Türkiye'miz bin
yıllardan beri göç yollarında. Burası özel bir bölge.
Özel bir ulaşım aksı. Avrupa'nın Asya'nın, Orta
Doğu'nun tam merkezinde. Biz sınırlarımızı kollasak
da korusak da bazı sıkıntılarımız var tabii ki,
farkındayız. Asla huzursuzluğa, olağanüstü bir
probleme izin vermeyeceğiz. Ancak bilinmeli ki,
2019 yılında yaklaşık 500 bin düzensiz göçmen geri
gönderildi. Geçen yıl yine 122 bin göçmen geri
gönderildi. Son yıllarda 20 geri gönderme merkezi

kuruldu. Avrupa'nın toplamında 21 tane var. Ama
buradan yola çıkarak bazı siyasilerin, 'Türkiye, ABD
ve İngiltere ile anlaştı' deyip bir haber sitesi kaynaklı
haberi kendi siyasetlerine alet etmelerini de
şaşkınlıkla karşılıyoruz. BBC Türkçe, söz konusu
haberi kaldırdı, yetmedi özür diledi. İlgi kurumlar
yalanladı. Ama bizim siyasilerin açıklamaları halen
ortada duruyor. Oysa isteriz ki siyasi polemik,
tartışma baş göz üstüne olsun. Ama milli
meselelerde, temel konularda, özellikle yurt dışı
meselelerinde asla yanlış yapmamayı, ülkemizi
üzen bir şey yapmamayı tavsiye etmek
durumundayız. Mavi Vatan'da, Libya'da, Doğu
Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da duruşumuz
ortak olmalı, beraber olmalı. Ama 'ormanlar yansın
da iktidar zarar görsün' zihniyetine düşecek bir
anlayışın Türkiye'ye faydası olmadığı
kanaatindeyim. Ayasofya Camii açılınca, doğal gaz
bulununca sevinmek hiç kimseyi iktidar yanlısı
yapmaz. Ortak meselelerde seviniriz, ortak
sorunlarda üzülürüz. Buna dikkat etmemiz lazım
diye düşünüyorum.

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİ
ÇALIŞMA GRUBUYLA
TAMAMLANACAK"
3600 ek gösterge meselesi bizim Parti
programımızda zaten var olan, sözümüzün
geçerliliğini koruduğu özel bir konu. Şimdiye kadar
söz verip de yapmadığımız hiçbir mesele kalmadı
hamdolsun. Uzlaşılan Toplu Sözleşme kapsamında

3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla
tamamlanacak. Meclisin açılmasından sonra tüm
teknik detayları ile çalışarak, sendikalar, Bakanlık
ve vekillerimiz ile bir araya gelerek bir teklif haline
getirmeyi, bu tekliﬁn de gecikmeden yasalaşmasını
ümit ediyoruz.

"MEMURLARIMIZI ENFLASYONA
EZDİRMEYECEĞİZ DEMİŞTİK"
Kamu çalışanlarımıza Bakanlığımızın ve
sendikaların uzun görüşmeleri sonucunda büyük
bir oranda zamda anlaşıldı. 2022-2023 yılları
maaşlarındaki kümülatif artış oranları yüzde 30 ile
35 arasında değişiyor. Memurlarımızı enﬂasyona
ezdirmeyeceğiz demiştik. Bu, son dönemin en iyi
oranda kamu çalışanlarımıza verilen rakamı oldu.
Sendikalara da Bakanlığımıza da bu saygın
görüşmelerden, uzlaşıdan dolayı teşekkür
borcumuz var.”
Programlara Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti
Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Çanakkale
AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, Çanakkale İl Milli
Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl
Başkan Vekili Ömer Faruk Göktürk, Çanakkale
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale
Belediye Meclis Grup Başkanvekili Esra Yüksel, AK
Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Mehmet
Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Alper
Yancar ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Makas: “Kendinden emin teşkilatlarımızla hedef 2023”
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas,
Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısına katıldı.
AK Parti Genel Merkezinde, AK Parti İstanbul
Milletvekili Halis Dalkılıç başkanlığında gerçekleşen
İl Başkanları toplantısına katılan AK Parti Çanakkale
İl Başkanı Naim Makas, toplantı sonrasında yaptığı
açıklamada, “Genel Merkez görevlerimiz sebebiyle,
Ankara'daki evimizde, yuvamızdayız. Bölge
Başkanımız Halis Dalkılıç başkanlığında, Marmara
Bölgesi İl Başkanları Toplantı'mızı gerçekleştirdik.
Müzakere ve değerlendirmelerimizi yapıp,
notlarımızı aldık. Kendinden emin teşkilatlarımızla
hedef 2023” dedi.
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Bu Anlayışın Çanakkale'ye Hiçbir Faydası Yok
CHP'li Vekiller Köprünün Altından
Geçerken Kafalarını Dahi Kaldırmıyorlar
Yapılandırmada
süre uzatıldı

“B z uzatılan el h çb r zaman
havada bırakmayız. Önümüzde 3 yıl
g b uzun seç ms z b r h zmet
dönem var. Bu dönem
polem klerden ve s yas kavgalardan
uzak, ülken n temel meseleler n y
değerlend rerek kullanalım st yoruz.
Kavgayı, polem ğ seç m zamanı
yaparız, ş md h zmet zamanı. Tüm
kurumlarımıza, beled yelere, s yas lere herkese söylemek
st yorum; daha uyum ç nde daha y let ş m ç nde b rb r n
anlayan, d nleyen sorunları değ l de çözümler öne çıkaran b r
anlayışla beraber bu 3 yılı geç rmek st yoruz.”
AK Part Grup Başkanvek l Çanakkale M lletvek l Bülent
Turan seç mlerden sonra katıldığı hemen her programda bu
fadeler kullanıyor ve “ l şk ler n ” bu zem nde yürütüyor. Bu
anlayış s yaset d l n n yumuşamasına da katkı sağlıyor.
Bakın son örneğ ne, Turan ve Gökhan geçt ğ m z gün MHP
Beled ye Mecl s Üyes Evren Yalçın'ın kayınpeder n n
cenazes nde karşılaşıyor. Cenaze sonrası Ülgür Gökhan, Turan'a
çay davet nde bulunuyor. Turan se bazı açılış ve z yaret
programları olduğunu söylüyor ve Gökhan'a “buyur programa
beraber g del m” d yor. Gökhan gelen davet ger çev rm yor
ve Bülent Turan'ın yanına arka koltuğa b n yor. Gökhan araca
b nerken, Jül de İskenderoğlu'nun da aynı araca b neceğ n fark
ed yor ve arka koltuğa İskenderoğlu'nun geçmes konusunda
ısrarcı oluyor fakat İskenderoğlu ısrara rağmen s z buyurun
d yor.
Turan, İskenderoğlu ve Gökhan aynı araçta önce Esenler'de yen
h zmete g ren B l m ve Sanat Merkez n z yarete g d yorlar. Bu
merkezle lg l hemen kısa b r b lg verey m; bu merkezde 12
farklı atölye bulunuyor, res mden, müz ğe, genel z h nsel
yetenek atölyeler ne, robot k kodlama eğ t mler ne, gastronom
programlarına kadar b rçok alanda öğrenc lere h zmet ver yor.
Bu z yaret n arından Gökhan'ın davet üzer ne, Özgürlük
Parkında çaylar ç l yor ve sohbet ed l yor. Turan, saat 18'de
Yen Halk Kütüphanes n n açılışı olduğunu ve oraya
geçecekler n söylüyor, Gökhan'a “gel buraya da b rl kte
g del m” d yor, aynı ek p kütüphane açılış programına da
b rl kte katılıyorlar.
Turan İle Gökhan'ın Tokalaşması B r ler n n İştahını
Kabartacaktır
Burada b r parantez açmamız gerek yor; “Bu tablo b r ler n n
ştahını kabartacaktır. Bu havayı olmayacak şler halletmek
ç n kullanacaklar lla k olacaktır. Aman ha… Hem
beled yedek ler hem de AK Part dek ler bu t plere çok d kkat
ets nler! Daha önce gördük beled ye mecl s nde “ şler n
hallett ler” hem de kend part l ler n n ruhu b le duymadı. K m
m onlar “gündüz AK Part l gece AKP'l olanlar, k m m
onlar gündüz AK Part l gece CHP'l olanlar!” Ters CHP
ç n de geçerl … Son olarak bu tablo k kel mey yan yana
get remey p “aman ne gerek var kötü olmaya” d yerek
muhalefet edemeyen “korkaklara” rahat b r nefes
aldıracaktır… Daha önce örnekler ne çok rastladık bu t pler n,
eller n ver nce kollarını da vermek sted ler. Adeta dükkanın
anahtarını tesl m ett ler. En tehl kel t pler n bunlar olduğunun
se özell kle altını ç zmek gerek yor…

Turan kütüphane açılış programında l genel nde devam eden
yatırımlardan bahsett ve üç konuda s tem n d le get rd .
CHP'l Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan'ın Çanakkale 1915
Köprüsü şant yes n halen daha z yaret etmem ş olmasını
eleşt rd ve şunları söyled ; “Yurt ç nde ve yurtdışında nereye
g tsem lk gündem Çanakkale Köprüsü oluyor ben bundan gurur
duyuyorum. İnşaat hızla lerl yor yıl sonuna büyük çoğunlu
b tm ş olacak 6 ay sonra resm açılışını yapacağız. Köprünün
altından geçenler kaldırıp başlarını b r yukarıya bakmıyorlar.
B r kare fotoğraf çek p paylaşmıyorlar, burada ne oluyor d ye
gel p sormuyorlar! Yarın çocukları, torunları bu köprü s z n
zamanınızda yapıldı b r kare neden fotoğrafınız yok d ye sorsa
cevap veremeyecekler. Onlar köprüyü z yaret etseler de
etmeseler de bu köprü b tecek. Ama b z st yoruz bu devasa
esere sah p çıkılsın. Görüyorum basında bazı dd aları
d llend r yorlar, rant mı var, yanlış mı var buyurun köprü orada,
yetk l ler orada z yaret ed n. Aklınıza gelen her şey sorun ama
yok, dert başka. Ben bu tarzı eleşt r yorum ve doğru kabul
etm yorum.”
Turan'ın k nc s tem se bazı çevrec geç nen s v l toplum
kuruluşlarınaydı. Halk TV'n n esk patronunun Assos'ta k kaçak
şletmes n n açılışına CHP'l ler n tam kadro katılması
hafızalarımızdak tazel ğ n koruyor. CHP'l Küçükkuyu
beled yes n n sorumluluk alanında olan bölgelerde zeyt n
ağaçlarının kes lerek v lla d k lmes se herkes n malumu. Turan
bu k konuya şaret ederek; “S yas ler n sam m olmasını
bekl yoruz aynı şek lde çevrec STK'ların da sam m olmasını
bekl yoruz. Çevrec d ye geç nen STK'lara bakıyoruz, yanlışı
yapan kend part s ndense sesler çıkmıyor ama karşı part dense
veryansın. Böyle şey olur mu bakıyoruz onca konu oluyor
sesler çıkmıyor böyle sam m yets zl k olur mu? Bu anlayışın
Çanakkale'ye h çb r faydası yok.”

Şahinbey Artık Gelmiyor, Tabi ki Gelmez!
Turan son olarak Gaz antep/Şah nbey lçes nden gelen
z yaretç ler n özell kle CHP İl Başkanı tarafından hedef
göster lmes n eleşt rd ; “Çanakkale dünyanın ve yurdun dört b r
yanından b r yılda 2 m lyon tur st ağırlıyor. Şah nbey
beled yem z de çok güzel b r şe mza atarak Çanakkale'm ze
her yıl 15 b n öğrenc y get r yor burada yed r yor, ç r yor,
gezd r yordu. Bu z yaretç ler n özell kle merkezdek çarşı
esnafına çok büyük katkısı oluyordu. Geçen hafta çarşıyı
gezd m, “Şah nbey artık gelm yor” d ye esnaf dert yandı. Tab
k gelmez heykel d k lecek adama (Mehmet
Tahmazoğlu/Şah nbey Beled ye Başkanı) söylemed k laf
bırakmadılar. Ne oldu ş bozuldu, fena mı olurdu her yıl 15 b n
k ş daha gelse… Eğer tur ste karşılarsa söyles nler her yerden
tur st gel yor. Pandem varmış, başka yerlerden gelenlere
pandem yok mu? Üstel k Şah nbey'den gelenler ç n tüm
önemler alınmışken b r ler n n bu şek lde hedef yapması büyük
yanlış, büyük sam m yets zl k...”
Son söz: Turan d le get rd ğ s temlerde sonuna kadar haklı,
tekrar edel m; “Bu Anlayışın Çanakkale'ye H çb r Faydası
Yok!”

Yapılandırmada başvuru süresi 31 Ağustos'tan 30
Eylül'e, ilk taksit ödeme süresi de eylül ayından ekim
ayı sonuna kadar uzatıldı.
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin
düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren
7326 sayılı Kanun kapsamında başvurular bir ay daha
uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
kararına göre; başvuru süresi 31 Ağustos'tan 30
Eylül'e, ilk taksit ödeme süresi de eylül ayından ekim
ayısonuna kadar uzatıldı.
Öte yandan, yangın ve sel afetleri sebebiyle mücbir
sebep ilan edilen yerlerde ise son iki yapılandırmaya
ilişkin taksit ödeme süreleri de mücbir sebep halinin
sona ermesinden itibaren 1 ay sonrasına ertelendi.
Söz konusu afet bölgelerin bir kısmında 31 Aralık 2021,
bir kısmında da 1 Kasım 2021 e kadar mücbir sebep
ilan edilmişti.
Matrah ve vergi artırımı imkanı
7326 sayılı yapılandırma Kanunu kapsamında, bugüne
kadar 3 milyon 480 bin mükellef, 69 milyar 125 milyon
liralık borcunu yapılandırdı.Mükelleﬂer yapılandırılan
tutarın 2 milyar 873 milyon liralık kısmını peşin olarak
ödedi.
Daha önce çıkarılan yapılandırmadan farklı olarak
başvuruları devam eden bu yapılandırma düzenlemesi
çerçevesinde, geriye dönük 5 yıllık zaman dilimine
ilişkin matrah ve vergi artırma imkanı da bulunuyor.
Bu imkandan yararlanarak artırımda bulunan
mükelleﬂere aynı döneme ilişkin vergi incelemesi ve
tarhiyatı yapılmıyor.
Stok aﬀı uygulaması da bu yapılandırma kapsamında
yapılabiliyor.
Buna göre, işletmede mevcut olup kayıtlarda yer
almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar yanı
sıra, kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan emtia,
makine, teçhizat, demirbaşlara ilişkin kayıt düzeltme
hakkı da getirilmişti. Bu hak kapsamında kayıtlarda
yer alıp işletmede bulunmayan, kasa mevcudu ile
ortaklardan alacaklara ilişkin kayıtlar da
düzeltilebiliyor.

Sanırım yaşadıkları siyasi
çalkantılardan ötürü kafası karışık?

CHP Çanakkale İl
Başkanı Metin Ümit Ural,
geçtiğimiz gün yaptığı bir
açıklama ile Yenice
Orman İşletmesi'ndeki
geçici işçi alımlarının
liyakate göre olmadığını
söyledi. Ural, yapılan
alımların üst düzey
bürokrat ve partililerin
yakınlarından oluştuğunu
ifade etmiş, aynı zamanda
da Cumhur İttifakının
çatladığını söylemişti.
Ural'ın bu iddialarına MHP
Çanakkale İl Başkanı Ali
Tuğrul Yıldırım cevap

verdi. Başkan Yıldırım,
sosyal medya
paylaşımında şu ifadeleri
kullandı:
Koltukta Biri Var Ama…
“Yenice’de kamu
kurumlarının işçi
alımlarından bahsederek,
Cumhur İttifakının bittiği
hayali ile avunmaya
çalışan CHP'li il başkanı,
gerçeklerden çok uzak
yaşıyor… Aldığı olur olmaz
suﬂelerin peşinde,
gerçekdışı arayışlarda
tükeniyor. Cumhur İttifakı

işçi alımları üzerine mi
kuruldu ki? İşçi alımları ile
bitsin! Sanırım yaşadıkları
siyasi çalkantılardan
ötürü kafası karışık?
Konuları karıştırıyor?
Normal ama Kavgaları çok
derin… Liyakatten
anlamadığı da kesin…
Güdümlerindeki
belediyelerde durum
ortada! Boş suﬂeciler ile
vakit öldürmeye devam
etsin, 2023' de Lider Ülke
Türkiye'yi gerçekleştiren
Cumhur İttifakı olacaktır.”
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Belediyelerden Vatandaş EDS Tuzağı!
Çanakkale genelinde belediyeler ile özel şirketler
ortaklığı ile yollara birçok EDS kamera sistemi konulmuş
durumda. Tuzak olarak değerlendirilen bu kameralar
nedeniyle yollardaki akıcılık engellenirken, sürücülere
peş peşe cezalar gönderiliyor. İsyan ettiren bu
kameralardan kesilen cezaların bir kısmını belediye bir
kısmı ise kameraları koyan şirket alıyor.
Türkiye'de traﬁk kazalarını önlemek amacıyla Kara
Yolları Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü
işbirliğiyle başlatılan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS)
Çanakkale'de belediyeler tarafından rastgele kuruldu.
Küçük büyük belediye farketmeksizin şehirler arası
yolların geçtiği ve işlek yolların bulunduğu belediye
sınırlarında kuruluyor.
Belediyeler, özel şirketlerle anlaşıp bu kameraları
koyuyor. EDS kameralarının kestiği cezaların bir kısmı
belediyelere bir kısmı ise kameraları kuran şirkete
kalıyor. Durum böyle olunca peş peşe kameralar
konulmaya başlandı.

EDS KEMERALARINDAN GEÇİLMİYOR
Çanakkale-İstanbul, Çanakkale-Bursa ve Çanakkaleİzmir yolu üzerinde bulunan ilçe ve belde belediyelerin

tamamı kamera sistemi kurmuş. Şehir merkezinin
dışında kalan alanları da kapsayacak şekilde kurulan
sistemlerde hızın 100 km civarında olması gerekirken,
buradaki kameralar nedeniyle hız 50 km'ye kadar
düşürülüyor. Keyﬁ olarak belirlenen bu hızın üzerine
çıktığı an cezalar kesiliyor.

BELEDİYELER PAY ALIYOR
EDS sistemi kurulduğu yerin ﬁziki şartları ve genel traﬁk
ihlalleri gözetilerek kırmızı ışık, hız sınır, banket ve
emniyet şeridi ihlalleri başta olmak üzere diğer traﬁk
kural ihlallerinin tespitine yönelik olarak kullanılıyor.
Belediyelerin daha önce tuzak uygulamaları yaptığı gibi
sistem traﬁk düzenini olumsuz etkiliyor.

ŞİKAYETLER ARTIYOR
Son olarak merkeze bağlı Kepez beldesindeki yolun
üzerine kuruldu. Burada ise hız bölgesi yapıldı. EDS
kameraları aracın hız bölgesine girip çıkmasının
ortalama hızını alıyor, bu belirlenen hızın üzerinde ise
ceza kesiliyor. Akıcı olması gereken bu bölgede kurulan
EDS sistemi de tepki çekiyor. Yaya geçitlerin olmamasına
rağmen buraya hız bölgesi oluşturulmasına anlam

Kiralık ev kalmadı, ﬁyatlar uçtu!
Pandemi ile birlikte yaşam koşulları değişti.
Yeni normal hayatla birlikte yasaklar kalktı,
okullar ve üniversiteler Eylül'de açılmaya
hazırlanıyor. Üniversite öğrencileri
şimdiden kiralık ev arayışına girerken,
kiralık ev bulmak imkansız hale geldi. Bu yıl
10 bin yeni öğrencinin geleceği
Çanakkale'de yıllık kira artış oranı yüzde
50'yi buldu.
Okulların yüz yüze eğitim ihtimalinin yükselmesiyle,
gözler evlere çevrildi. Pandemi döneminde evleri boş kalan
ev sahipleri, yoğunluk artınca ﬁyatları da arttırdı. Yoğun
talep nedeniyle il genelinde kiralık evler de kalmadı.
Pandemiyle birlikte üniversiteler uzaktan eğitime geçmiş,
öğrenciler memleketine dönmüştü. Kent nüfusunun
yarısından fazlasını kaplayan öğrencilerin şehri terk
etmesi, evlerin de boş kalmasına sebep oldu. Evler uzun
süre boş kalınca, ev sahipleri zararlarını karşılamak için ilk
fırsatta ﬁyatları arttırdı.
Okulların yüz yüze eğitime geçmesi konuşulurken,
öğrenciler ev arayışına başladı. Talebe göre evlerin az
olması hem ﬁyatların artışına hem de kiralanacak ev
kalmamasına sebep oldu. Ev arayan öğrenciler, ﬁyatlar
karşısında şok oldu. Henüz öğrencilerin tam olarak
gelmediği kentte, kiralık ev kalmadı. Kiralık ev kalmaması
dışında kalanların da oldukça pahalı olması, vatandaşları

zor duruma soktu. Pandemi döneminde boş
kalan evlerin zararını karşılamak isteyen ev
sahipleri, evleri fahiş ﬁyatlara kiralıyor.
Talepleri karşılayamadıklarını söyleyen
emlakçılar, kiralık evlerin kalmamasından
dolayı da ﬁyatların arttığını belirtiyor. Real
Estate Kale Emlak Oﬁsi sahibi Uğurhan
Çevirme, talebin yoğun olmasıyla mal
sahiplerinin harekete geçtiğini ve ﬁyatların fazlasıyla
yükseldiğini belirtti. Öğrencilerin henüz gelmemesine
rağmen talepleri karşılayamadıklarını söyleyen Uğurhan
Çevirme, ''İnsanlar yaşadıkları evi bile değiştiremiyor. Hiç
kiralık daire yok. Evlerin olmamasından dolayı da kiralar
yükseldi.'' diye de ekledi. Eski 1+1 evlerin bile 900 liradan
başladığını söyleyen Çevirme, buna rağmen mecburen
evlerin tutulduğunu da belirtti.

10 Bin Öğrenci Geliyor
Okulların açılma tarihinin belli olmasının ardından, yüz
yüze eğitim hazırlıkları devam ediyor. Yüz yüze eğitim
ihtimalinin artışıyla birlikte 10 bin yeni öğrenci şehre akın
edecek. Okulların başlama tarihi yaklaştıkça öğrencilerin
ev arayışı da başladı. Henüz şehre gelmeden kiralık evlerin
bitmesi, şehre yeni gelecek öğrencileri ev bulamama
konusunda korkutuyor. Fiyat artışına da sebep olan bu
yoğunluk, ev sahiplerini de bir o kadar sevindiriyor.

Türk-İş: Gıda ﬁyatları ağustosta yüzde 0,8 arttı

Türk-İş, gıda ﬁyatlarının ağustosta aylık yüzde 0,80, yıllık
yüzde 22,78 artış kaydettiğini açıkladı. Ağustosta açlık
sınırı 2 bin 926 lira olarak hesaplandı.
Türk-İş, gıda ﬁyatlarının ağustosta aylık yüzde 0,8, yıllık
yüzde 22,78 arttığını hesapladı.
Türk-İş araştırmasının ağustos ayı sonucuna göre; dört
kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi

için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık
sınırı 2.926,72 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim,
konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve
benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık
harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 9.533,28
TL olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti'
ise aylık 3.572,79 TL oldu.
Türk-İş'in verileri temel alındığında “mutfak
enﬂasyonu”ndaki değişim Ağustos 2021 itibariyle şu
şekilde gelişti:
Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için”
yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre
yüzde 0,80 oranında artış gösterdi.
Yılın ilk sekiz ayı itibariyle ﬁyatlardaki artış yüzde 13
oranında gerçekleşti.
Gıda enﬂasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı
yüzde 22,78 oldu.
Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,06 olarak
hesaplandı.

verilmiyor.
En çok şikayet gelen yerlerden biri Ezine. Belediye
tarafından ana yolun giriş ve çıkışına konulan
kameraların kestiği cezalar isyan ettirdi. Buranın
köylerinde de çok sayıda vatanda ceza yemiş durumda.
Son zamanlarda şikayetlerin arttığı yerlerden biri de
Lapseki ilçesi. Çanakkale-Bursa yolunun Lapseki
geçişinde çok sayıda kamera bulunuyor. Bu kameralar
hem hız hem de kırmızı ışık ve benzeri alanları kontrol
ederek ceza kesiyor. Lapsekililerin bile isyan ettiği bu
kamera sisteminin bir an önce kaldırılması isteniyor.

Burada 1 dk çekim 130 TL
Kent merkezinde bulunan ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı bünyesinde olan Çanakkale Deniz
Müzesi, zengin içeriğiyle ziyaretçilere tarihi
yansıtarak yaşanan mücadelelerin anılarına ev
sahipliği yapıyor. Burada 1 dakikalık çekim için
130 TL ücret alınıyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde olan
ve kent merkezinde bulunan Çanakkale Deniz
Müzesi, kent halkının, yerli ve yabancı
turistlerin uğrak noktası. Çanakkale Deniz
Müzesi; 1915 yılında yaşanan milli mücadele
ruhunun korunması ve sonraki nesillere
aktarılabilmesi amacıyla 18 Mart 1915 Deniz
Zaferi'nin 67. Yıl dönümünde Çanakkale
merkezde açıldı (18 Mart 1982). Müzenin
içerisinde büyük bir park, Nusret Mayın Gemisi
Marketi, Çimenlik Kalesi, Kala-i Sultaniye,
kütüphane, resim ve fotoğraf galerisi yer
almakta. Bunların yanında savaşta kullanılmış
olan silahlar, asker kıyafetleri mermiler ve
birçok miras da bulunmakta. Yaşanan
mücadeleleri, tarihi ve kentin ruhuna ev
sahipliği yapan ve bunları sergileyen müze,
mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer.
Şanlı Türk Deniz Tarihi'ni, Denizci Türk
Büyüklerimizi, Çanakkale Deniz Zaferi özelinde
Çanakkale Muharebeleri'ni ve Cumhuriyet
Dönemi Donanması'nı ziyaretçilere bilimsel
yöntem ve tekniklerle anlatan, Türkiye'nin
seçkin müzelerinden biri olan Çanakkale Deniz
Müzesi; yılbaşı, dini bayramların ilk günü ve
pazartesi günleri hariç her gün 09.00-12-00 ve
13.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Öğrencilere giriş ücretsizken; yetişkin giriş
ücreti 13 TL. Ayrıca fotoğraf makinesi kullanım
ücreti (ﬂaşsız 1 poz) 26 TL, video kamera
kullanım ücreti (amatör çekim) 52 TL, ﬁlm ve
video kamera (profesyonel) çekim ücreti ise 1
dakika için 130 TL.
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Parti İçi Çekişmelerle Bir Taraf Değilim, İlgim Yok!
“PARTİ YÖNETİCİSİ DEĞİLİM, BELEDİYE BAŞKANIYIM”
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Halk Partisinde
yaşanan parti içi çekişmeleri ile ilgili konuştu., “Kendi partimin içerisindeki
olumsuzluklara bir taraf olmam söz konusu değil” ifadelerini kullanan.
Gökhan, “Parti içi çekişmelerle bir taraf değilim, ilgim yok. Parti yöneticisi
değilim, Belediye Başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partiliyim ama sonuç
itibari ile bütün Çanakkale halkının başkanıyım. Dolayısı ile kendi partimin
içerisindeki olumsuzluklara bir taraf olmam söz konusu değil. Benim
üzerimden yapılıyor, ön plana biz geliyoruz ya da Başkan Yardımcısı
geliyor. Bizim ilk hedeﬁmiz, en geç 2023 yılında yapılacak olan genel
seçimleri başarı ile götürmemiz gerekir, bizim örnek olmamız gerekir.
Anlamsız çatışmaların çekişmelerin halkta karşılığı yoktur. Parti
içerisinde taraﬂar olunabilir, yandaşlar olabilir, bazıları memnun olabilir,
bazıları ise memnun olmayabilirler, o partinin içerisi” açıklamalarında
bulundu.
Geçtiğimiz akşam Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi
ve Boğaz Tv'nin ortak olarak yaptığı canlı yayın programında kent
gündemi ve siyasi gündem ile ilgili birçok konuya değindi. Gökhan, ayrıca
gelecek yerel seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki sorulara da
açıklık getirdi.
Başkan Gökhan, “Hem bedensel hem de zihinsel sağlığım el verdiği
müddetçe aday olmam lazım. Ailemizin bu konudaki düşüncesi de tabi
önemli. Şu anda gündemimizde önümüzdeki yerel seçimde ne olacağı
değil, o zaman olursa ne oluru konuşuyoruz. Sonuçta bu nokta olduktan
sonra tabiatıyla aday olmam lazım ve aday olduğumda bunun kararını kim
verecek, beni kim aday yapacak; örgütüm yapacak. Örgütte buradaki sade
üyeden, genel merkezdeki Sayın Genel Başkan'a kadar olan süreçtir. Bu
süzgeçten geçebilirsem elbette ki adaylığım söz konusu olacaktır. Ondan
sonra da Çanakkale halkı buna karar verecektir. Şu anda buna bağlı
kalarak hareket etmiyorum. Geçmişte de de hiçbir zaman etmedim.
Çünkü ben 2019 senesinde halkın karşısına çıkıp dedim ki, bunları bunları
yapacağım. Şunları yapmayacağım, Güvenin ve oy verin. İnsanlarda çıktı
oy verdi. Şimdi insanlara borçluyum. Önce bir borcumu ödeyeyim.
Borcumu ödedikten sonra yeniden borç alabilir miyim bir değerlendireyim.
İnsanlar da ona göre kararını versinler. Bu borç ise güven meselesinin
borcudur. Şu anda konumuz asla yerel yönetim ve yerel yönetim adaylığı
olmamalı. Konumuz genel seçimler olmalı. Şartım, şu kesin, bu seçimleri
tüm üyelerin katılımıyla, ön seçimle aday oldum. Eğer yeniden aday
olacak olursam, tabi Genel Merkezde bunu onaylarsa yine tüm üyelerin
katılmadığı bir ön seçimle aday olmayı tercih etmem. Kesin bu şekildedir
çünkü bu başarı getiriyor. Ön seçime katılmış olan parti üyeleri,
adaylarının peşinden gidiyor. Koşa koşa gidiyor. Öteki türlü o olsaydı, bu
olsaydı, aday olsaydı kazanabilir miydi falan dedikoduları üretiliyor.
Koyuyorsun, kim çok oy alırsa, aday olur. Örgütte arkasından gider. Bütün
şehir olsun ya da olmasın onun şartı ayrı. Bu şekilde gider, her zaman
söylüyorum. Parti ideolojisinde bu vardır. Her türlü adaylığımızın ön
seçimle olması, tüm üyelerin katılımıyla olmasında fayda var çünkü o
kadar kitlenin yanlış karar vermesini düşünemem, öyle bir şey olmaz.
Benim ön seçimimde üç bin tane adam oy kullandı. Üç bin kişinin yanlış
yapma ihtimali var mı? Yok öyle bir şey. Bahane üretmeyeceğiz ön seçimi
de söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kırsal Kalkınmaya Yönelik Çalışmalarımızı
Yürütüyoruz”
Çanakkale Belediyesi tarafından yürütülen kooperatif çalışmalarına
değinen Başkan Gökhan, “Belediye olarak kırsal kalkınma için girişimlerde
bulunduk ve kooperatiﬂerimizi kurduk. Seçimde de sözümüz vardı zaten.
Halk bakkalımızı açtık Halk Bahçesi'nde ikincisini de inşallah Esenler
Mahallesi'nde açacağız. Tarımsal sertiﬁkalı ürünler yetiştirdik.
Çanakkale'nin ürünlerini yetiştirmeye çalışıyoruz. Domates, kapya biberi,
susam gibi yerli ürünleri iyi tarım uygulaması kapsamında bunları
geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan domates, salatalık, biber gibi
yetiştirdiğimiz ürünlerin ﬁdelerini dağıttık. Bunun yanı sıra tıbbi ve
aromatik bitkiler parkını açtık Esenler' de. Burada 29 farklı tıbbi ve
aromalı bitki ile anaç üretimine başlıyoruz. Yine tarımsal üretimler ilgili
Harmanlık Üretici ve Kooperatiﬂer pazarını açıyoruz 4 Eylül'de inşallah.
Burada tamamen üreticilerin ürünlerini sattığı, aynı zamanda
kooperatiﬂerin ve kadınların ürünlerini satabildiği bir açık alan
oluşturacağız. Burada ürünleri satabilmek için üretici belgesi şart olacak.
Kura ile belirlenecek üreticiler sadece bir yıl durabilecek. Bizim buradaki
amacımız üretici ile tüketiciyi bir araya getirmek. Bizim pazarlarda türetici
bölümümüz var, ama buradaki tamamen üretici pazarı olacak. Kırsal
kalkınmaya yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

“Nasıl Troas Rotası Varsa Burada da Aeneas Kültür
Rotası Olacak”
Aeneas Kültür Rotası ile ilgili Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan
çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Aeneas Kültür Rotası,
Avrupa Konseyinin tescil ettiği bir rota. Antandros'tan başlayıp oradan
Edremit oradan da deniz üzerinden Enez, İtalya'ya kadar giden bir rota. Bu
rotanın derneğine Çanakkale Belediyesi de üye oldu. Troya'dan
Antandros'a kadar olan kara kısmının tamamlanması için biz de gayret
gösteriyoruz. Edremit Belediyesi ve diğer kurumlarla iş birliği içerisinde
çalışmaları yürütüyoruz. Aeneas Kültür Rotası güzergâhının belirlenmesi
için Antandros ve Troya kazı başkanlarının ve üniversitelerin katkısı ile bu
rota tespit edilecek. Nasıl Troas Rotası varsa burada da Aeneas Kültür
Rotası olacak. Bu rota Avrupa Konseyi tarafından tescil edilince
uluslararası camiada bilinir hale geldi. Biz de Edremit ile Çanakkale
arasındaki kısmı ile ilgileneceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil Yerel Binası, Şu Anda Başladı Zaten”
Çanakkale'nin Yeşil Yerel Yönetimler binasındaki son durumu ile ilgili de
bilgiler veren Gökhan, ihalenin yapıldığını ve sürecin sorunsuz devam

Barış köprüsü adıyla Troya caddesine. Projesi hazır, bu senenin sonuna
doğru başlatmaya çalışıyoruz. Açıkçası ona biraz kaynak da temin etmeye
çalışıyoruz.”

“Bazı İnsanlar Belediye Çalışmıyor Gibi Algılıyorlar”

ettiğini belirtti. Gökhan, “Yeşil Yerel Binamız yarım kalmıştı onu
tamamlıyoruz. Her meclis tartıştığımız hatta yerel muhalefetin temcit
pilavı gibi ha bire meydana getirdiği, kendi bitmemiş binalarını dikkate
almadan, bitmeyen spor salonlarını görmeden Yeşil Belediye Binasını
gündeme getiriyorlar. Hâlbuki Yeşil Yerel Binası, şu anda başladı zaten.
Müteahhit 2018'teki krizden sonra battı. Bunu batıran ben değilim. Bunu
batıran mevcut hükümet. Bu özel sektör değil ki 'akşam bitti hadi sen gel
yap' denmez. Bunun bir prosedürü var. Müteahhit yatırım yapmış ne
kadar yapmış? Ne etmiş? Yeniden değerlendireceksin, yeniden ihale
edeceksin, ihalelerin süreleri var. Hatta şöyle bir şey oldu tam ihale
yapacakken şehirlerarası yasak çıktı. Koronavirüsten dolayı ihaleye
katılacaklar gelemedi. İhale yapılamadığı zaman da en az üç ay
erteleniyor. Allah'a şükür şimdi yeniden başladı. Şu an bir ﬁnansal sıkıntı
da gözükmüyor. Müteahhitin batması belediyeden dolayı değil, olan
şartlardan dolayı oldu. Bunlar doğal ama yavaş yavaş inşaatımızı
tamamlıyoruz. Bir sorun görünmüyor. Sosyal konutlar sürecini
tamamladık. Toplantılar yaptık oradaki insanlarla daha önce anlattık.
Meclise anlattık. Meclisten geçen ay oranın imar tadilatı çıktı 8 kat olarak.
Mevcut yapıların dönüşümü üzerine bir tek ön taraftaki binalarda farklı bir
çözüme gidildi. Orada yaşayan insanlarla konuştuk, Çevre ve Şehircilik ile
konuştuk, meclis üyeleri ile konuştuk ve muhtarlarımızla da iş birliği
içerisinde şu an itibariyle imar tadilatının kesinleşmesini bekliyoruz.
Binalar olduğu yerde yıkılıp 5 kat olan bina 8 kat olarak yapılacak. Bölüm
bölüm, ada ada veya parsel parsel olabilir. Biz müteahhit ile vatandaşı baş
başa bırakmayacağız. Belediye olarak biz de tampon bölge olarak ortada
duracağız. Vatandaşın evinin yapılmasını sağlamak için her türlü şeyi
yapacağız” değerlendirmelerinde bulundu.

“Proje Finale Geldi Artık”
Başkan Gökhan, Eski Yelken Kulübü alanının yeni düzenlemeleri, içme
suyu arıtma tesisi, baraj ve Güneş enerjisi santralleri hakkında konuşarak,
“Eski Yelken Kulübü dediğimiz alan var. Burada bir Deniz Kültür Müzesi,
üniversite ile beraber hareket ediyoruz. Onun da Eylül ayında kapılarını
açacağız. İçeride akvaryum ve çeşitli deniz ürünleri çocukların tanıması,
bilmesi, yöredeki canlıların tanıtım işi, hem de orada oturup istirahat
edilecek bir alan yaratıyoruz. İçme suyu konusu ile ilgili bir arıtma tesisi
yapıyoruz. Finale geldi artık. Yılbaşına kadar açılmasını bekliyoruz. Mevcut
tesisimizin yanına ayrıca yeni bir tesis yapıyoruz. Eskisini iptal edeceğiz.
Bu arıtma tesisinin özelliği de klor yerine ozonla arıtma yapılması. Son
sitem bir arıtma olacak. Devlet su işlerinin ihalesini yaptığı ama ücretini
bizim ödeyeceğimiz bir proje. Barajımız şu anda çok iyi. Önümüzdeki sene
yağış az olsa bile bizi bir sene daha kurtarıyor ama tabi biz onu temenni
etmiyoruz. Her sene o bir fullesin istiyoruz. Çünkü geçen sene başımıza iş
geldi. Güneş enerji santralleri yapmaya devam edeceğiz. Pazar yerinin üstü
ile ilgili bir projemiz var. Güzelyalı'daki arıtmanın orada da bir güneş enerji
sistemi kurup onun da enerjisini sağlamaya yönelik bir projemiz var. Bir de
dört yolda bir tarla var. Köyle beraber ortak bir güneş enerji sistemi
kurmayı planlıyoruz” dedi.

“Can Dostlar Tedavi Bakım Merkezimizin Yerini
Değiştiriyoruz”
Başkan Gökhan, kentin sokak hayvanları için yapılan çalışmaları ise şu
şekilde anlattı: “Yeni sokak hayvanlarımızla ilgili, can dostlar tedavi bakım
merkezimizin yerini değiştiriyoruz. Eski mezarlığın arka taraﬂarında bir
alana. Hatta orda yeni barınma alanları yarattık. Şimdi tedavi merkezini de
mevcut alandaki kısırlaştırma ve tedavi merkezini de oraya taşıyacağız.
Daha büyük alan orası. Parklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Hoşgörü
parkı yapıyoruz eski SSK hastanesinin oraya. 166 jandarmanın karşı
tarafında kavşakta yer alan bölgeye. Neden hoşgörü parkı; çünkü bu sene
Hacı Beştaş Veli yılı, Yunus Emre yılı, ayrıca da Mevlana, Karacaoğlan, Pir
Sultan Abdal gibi tabi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hoşgörü parkının bir
unsuru olarak katıyoruz. Dolayısıyla burada o parkı yapıp Bu bizim
geçmişteki değerlerimizin orada tanıtımı ile ilgili hatta orada onların sesli
geçmişlerinin de anlatıldığı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bu arada
çocuk parklarını kurmaya devam ediyoruz. Ulaşım konusunda yayalaşma
projemiz var. Kemalpaşa Mahallesi yayalaşma projemiz var. Ve traﬁğin
yönlerinin tek yön olarak İnönü Caddesi'nin ve Atatürk caddesinin tek
yönlü traﬁk olması için çalışmamız var. Traﬁğin iyileştirilmesi için. Biz
sosyal işlerde yoksunluk ve yoksullukla mücadelede İl Göç İdaresi ile Halk
Eğitim Merkezi ile beraber göçmen çocukların eğitimleri ile ilgili özellikle
yaz okullarını yapıyoruz. 27 ağustosta bitecek. Buraya 6 ila 13 yaş
arasındaki çocuklar geliyor. Burada en büyük sorun çocukların eğitimi ve
gelişiminin yeterli olmaması. Çocukların özellikle sosyalleşmesi için dil
eğitimi çok önemli. Bu arada TÜBİTAK bilim kampı yapıldı bu sene. Birlikte
yaptık belediye ve üniversite iş birliğinde. Bu arada akıllı vezneleri
çoğaltmaya çalışıyoruz. Akıllı vezneler insanların ayağına gidiyor. Hem
daha pratik oluyor. Bütün geliştirmeye çalışıyoruz akıllı veznelerimizi. Bu
önemli çünkü vatandaş 7/24 buradan hizmet alabiliyor. Yapılmakta
olanlardan bahsettim. Projelendirilen 4. Taşıt köprüsü var. Onu yapacağız.

Gökhan, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. “Barbaros'a sağlıklı
yaşam parkı yapacağız, Esenler'deki gibi. Gıda bankasını hayata geçirmek
için çabalıyoruz” diyen Gökhan, “Taziye evi projemiz var. Sözümüz vardı
taziye evi önce esenlerde yapacağız. Düğün ve kına evi sözümüz var. Ve
yeraltı su kaynaklarının açılması ve pompa istasyonu kurulması
projemizde sondajları yaptık. İstasyonlarının kurulması önümüzdeki
süreçte olacak. Türkan Saylan Sosyal Tesislerinin yenilenmesi söz konusu.
Arkası ile beraber bir proje çalışması var. Kütüphaneden vazgeçtiler.
Kütüphane gidince biz de açıkta kaldık. Ön tarafı tamam, sosyal tesis
olacak ama arka tarafını da doğru düzgün bir şey yapmamız lazım. Her
şeyi düşünüyor arkadaşlar. Müsilaj sorunumuz vardı bu sene. Onunla ilgili
bayağı bir mücadele ettik. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Müsilaj
Sorunu Araştırma Komisyonu toplantısı vardı, bu hafta sonu İstanbul'da.
Önümüzdeki sene yine olur mu olmaz mı bunu bilemem ama orada 22
maddelik bir altına imza attığımız konular var. Biz Çanakkale olarak en iyi
durumdayız. Onun toplantıda da tespitini yapmışlar. Hatta teşekkür
etmişler Çanakkale'ye. Çünkü bizim 2 tane arıtmamız var. Hem Güzelyalı
hem Çanakkale'de. Çöp depone alanımız son derece sağlıklı bir biçimde
işliyor ve yeni yatırımlar yapıyoruz. Onun sızıntı suyu var. Sızıntı suyunu
da arıtıyoruz. İçme suyumuzu yapmak durumundayız. Biliyorsunuz
mahallelerin içerisindeki kanalizasyon içme suyu ve yağmur sularını da
yeniledik. Bunlar bitti. Bunlar olmayınca bazı insanlar belediye çalışmıyor
gibi algılıyorlar. Belediye çalışıyor, belediye çok çalışıyor. Tabi görülmüyor
onlar. Kepçe kazıntı toprak görmeyince belediye ne yapıyor diye… Belediye
çok sayıda proje yapıyor. Şunu da söylemek lazım; zor şartlarda
çalışıyoruz. Ülkenin kaynak sorunu bize de tabii yansıyor. Dolayısıyla
tedbirli gitmek zorundayız. Eskiden olsa başlayıver yapıyor hemen ama
öyle değil. Bütçeyi çok iyi dengelememiz lazım. Ama biz insanların ilk
ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Sarıçay ile ilgili düzenleme
konusunda 2022 planlaması için teklif edildi. Teklif önce 2020 de bölgeden,
genel müdürlüğe gitti, onlarda teklif ettiler. Ama bütçesel anlamda, yatırım
programına alınmadı, 2022 ye kaldı. Sarıçay İyileştirme Projesini takip
ediyoruz. Üç tane köyün kanalizasyonu sarıcaya akıyor, onlarla ilgili İl Özel
İdaresi ile protokol anlaşması yönünde çalışıyorlar. Üç köyün
kanalizasyonu bizim arıtmamıza verilecek, Sarıcaya akmayacak. Bu proje
ile Sarıcaya su toplanacak ve daha verimli bir şekilde, daha düzenli bir hal
alacak” dedi.

“Parti İçi Çekişmelerle Bir Taraf Değilim, İlgim Yok”
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Halk Partisinde
yaşanan parti içi çekişmeleri ile ilgili, “Kendi partimin içerisindeki
olumsuzluklara bir taraf olmam söz konusu değil” ifadelerini kullandı.
Gökhan, “Parti içi çekişmelerle bir taraf değilim, ilgim yok. Parti yöneticisi
değilim, Belediye Başkanıyım. Cumhuriyet Halk Partiliyim ama sonuç
itibari ile bütün Çanakkale halkının başkanıyım. Dolayısı ile kendi partimin
içerisindeki olumsuzluklara bir taraf olmam söz konusu değil. Benim
üzerimden yapılıyor, ön plana biz geliyoruz. Ya da Başkan Yardımcısı
geliyor. Cumhuriyet Halk Partili değerli yöneticiler, vekiller, eski
yöneticiler, değerli gruplar, partili kardeşlerim, biz şu anda parti olarak
Çanakkale' de, yerelde iktidarız. Bu çok önemli, çünkü bizim ilk hedeﬁmiz,
en geç 2023 yılında yapılacak olan genel seçimleri başarı ile götürmemiz
gerekir, bizim örnek olmamız gerekir. Burada anlamsız çatışmaların
çekişmelerin halkta karşılığı yoktur. Parti içerisinde taraﬂar olunabilir,
Yandaşlar olabilir, bazıları memnun olabilir, bazıları ise memnun
olmayabilirler, o partinin içerisi” açıklamalarında bulundu.

“Parti Temsilcisi Değilim”
“Aramızda olan Çanakkale'deki veya başka yerlerdeki örgütsel çekişme
hiç kimseyi ilgilendirmez” diyen Başkan Gökhan, genel seçime
odaklanılması gerektiğinden bahsederek, “Önümüzde yapılacak olan
seçim genel seçimdir. Zamanında ya da erken hiç önemli değil, burada
genel iktidarı almak için canla başla, mevcut seçilmişler ile başarıya doğru
koşmamız lazım” şeklinde konuştu.
Başkan Gökhan, açıklamasının devamında ise şunları vurguladı: “Bizim
görüntüde şu anda, Çanakkale' de halka iyi bir görüntü vermemiz
gerekiyor. Burada alıp veremeyeceğimiz, bir şey yok. Partinin kongreleri
bitti. İlçe başkanları ve il başkanları seçildi. Kurultay yapıldı, Genel
başkanda seçildi, dükkân kapandı. Biz parti içerisi örgütsel çalışmaları
tamamladık. Önümüzde yapılacak olan seçim genel seçimdir. Zamanında
ya da erken hiç önemli değil, burada genel iktidarı almak için canla başla,
mevcut seçilmişler ile başarıya doğru koşmamız lazım. Aramızda olan
Çanakkale'deki veya başka yerlerdeki örgütsel çekişme hiç kimseyi
ilgilendirmez. Bizim hedeﬁmiz Millet İttifakı ile seçimlere gitmek ve bu
noktada da başarıya ulaşmak. Çünkü genel seçimi alamazsak, ondan
sonraki genel seçimin hiçbir önemi yok. Genel seçimi alabilmek için de
halka güven vermek zorundayız. Çanakkale'de yaptık, yönettik, toplumun
her kesimine dokunmaya çalıştık. Dezavantajlı kesimlere, her türlü desteği
yaptık. Genel iktidar olursak daha da iyisini yaparız diye güven vermek
zorundayız. Ama bunu yapmak yerine, projektörü kendimize çeviriyoruz
ve burada sanki bir çatışma varmış gibi bir algı doğuyor. Bu yüzden bu
tartışmaların içerisinde değilim. Başkan yardımcılarımı da korumak
zorundayım çünkü onları görevlendiren benim. Onlarında siyasetin
içerisine çekilmesine müsaade etmem. Başkan Yardımcısı'nın eşi ihraç
edildi süreci ayrı. Belediye'yi ilgilendiren bir süreç değil. O konunun itirazı
var, mahkemesi var, ama bu bizim işimiz değil. Bunu yapmamalıyız. Asla
bu konularda taraf olmam. Parti temsilcisi değilim.”
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Salgın Döneminde Okullarda Alınacak Önlemler Açıklandı
Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan
'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler
Rehberi', İl Millî Eğitim Müdürlükleri'ne gönderildi. Maske,
mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere okullarda
alınacak önlemler tek tek rehbere eklendi.
Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri bir araya
gelerek,"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken
Önlemler Rehberi"ni hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından İl millî eğitim müdürlüklerine gönderilen
rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları
ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının yapılmış
olması önerildi. Rehbere göre, öğrencilerle bir araya gelmesi
zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından
haftada iki kez PCR testi istenecek. Öğrencilerle aynı ev
içerisinde yaşayan kişilerin de tam doz aşılarını yaptırmış
olmaları önerilecek.

Maske Temini Sağlanacak Temaslılar
İzlenecek
Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı
olması hâlinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske
Millî Eğitim Bakanlığınca temin edilecek. Okul içerisinde,
ortak alanlarda, sınıﬂarda, öğretmen odalarında maske
atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak
boşaltılmaları sağlanacak. Öğrenci ve personelin hasta,
temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile
izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Seminer
haftasında öğretmenlere enfeksiyon kontrolü ve okula
giriş koşullarını içeren eğitim verilecek ve okul
yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın
uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılacak. Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula
maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya
maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.
Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanacak.
Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için
okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak.
Maske takamayan öğrencilerin, gelişimsel sorunları veya
tıbbi nedenlerle (doktor raporu ile kayıt altına alınmış olan)
maske takamayan çocukların da mümkün ise yüz
koruyucu kullanımı sağlanacak. Çok yakın temasın
gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu
kullanılması önerilecek. Öğretmenler, aşılanma
durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden
itibaren okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske

zamanında yapılacak. Havalandırma mümkün olan en
düşük hızla çalıştırılacak. Havalandırma sistemi çalışıyor
bile olsa pencereleri açılabilen alanlarda doğal
havalandırma tercih edilecek.

Mesafe Kurallarının Uygulanması

takacak. Farklı sınıﬂarda ders vermeleri durumunda
öğretmenlerin ders arasında maskelerini değiştirmeleri
önerilecek. Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda
bulunan kişilerin, aşılananlar da dâhil olmak üzere, sürekli
maske takmaları sağlanacak. Yiyecek içecek tüketiminin
mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan
en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

Okula Dışarıdan Ziyaretçi Kabul
Edilmeyecek
Diğer görevliler; Okulda bulunulan süre boyunca ve her
ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli
maske takacak. Maskenin nemlenmesi durumunda yeni
bir maske kullanılacak. Salgın döneminde veli ve
ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar bahçe de dâhil olmak
üzere okula girişlerine izin verilmeyecek. Okula girişin
zorunlu olduğu durumlarda ziyaretçilerin HES kodu
sorgulamasında "Risksiz" olduğundan emin olunacak ve
en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.
Sınıﬂarın havalandırılması Ders sırasında sınıf pencereleri,
öğrenciler açısından düşme ve çarpma gibi risk
yaratmayacak şekilde önlemler alınarak mümkün
olduğunca açık tutulacak ve doğal havalandırma
sağlanacak. Teneﬀüslerde mümkün olduğu kadar tüm
öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıf pencerelerinin ve
kapısının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde
en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanacak. Okulun
ortak kapalı alanlarındaki pencerelerin sürekli açık
kalması veya mümkün olduğu kadar havalandırılması
sağlanacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan
binalar için; havalandırma mümkünse tamamen temiz
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.
Havalandırma sistemlerinin bakımı ve ﬁltre değişimleri

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin,
öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar
oluşturması önlenecek. Teneﬀüs saatleri, kalabalık
oluşmaması için okulun ﬁziksel kapasitesi ve öğrenci
mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde
ayarlanacak. Okula giriş, çıkış ve teneﬀüslerde sosyal
mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılacak.
Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe
olmasına özen gösterilecek. Kapalı alanlarında farklı sınıf
öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde
planlanma yapılacak. Okul giriş ve çıkış saatleri
değiştirilemiyorsa ders başlangıç zamanları ve ders araları
farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza
indirecek şekilde planlanacak. Sınıf içerisinde öğrencilerin
oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde
yapılandırılacak. Öğrenciler arasındaki mesafenin
belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına
dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye
uygun düzenleme yapılacak. Vaka hızının ve bulaş riskinin
yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen
bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda
gerekli tedbirler alınacak. Tükürük ve sekresyon çıkışına
neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan
egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında
tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılacak.
Öğrenciler evlerinde veya okul dışında egzersiz yapmaya
özendirilecek. Beslenme saatleri okulun ﬁziki kapasitesi
göz önüne alınarak mümkün olduğunca farklı zamanlara
yayılacak. Yemeklerin mümkünse sınıf dışında, açık alanda
ya da tavanı yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekânlarda
yenilmesi sağlanacak. Maskeler, sadece sıvı alımı veya
beslenme sırasında çıkartılacak. Ders süreleri, sınıfın
ﬁziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40
dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. Okulun Rutin
Temizliği Sıklaştırılacak Çocukların, öğretmenlerin ve
diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el
yıkama olanakları sağlanacak ve ortak alanlara uygun
sayıda el antiseptikleri konulacak. Okulun başlangıcında
velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için
"Bilgilendirme Formu" verilecek.

Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşıya vurgu

“AŞISIZ MAKİNAYA BAĞLANDI, DİĞERİ YÜRÜYEREK ÇIKTI”
Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Alper Şener son zamanlarda çok konuşulan 'koronavirüs
aşısı' konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı. Şener, aşı
olmayanların şu anda hastalığı çok ağır geçirdiğini söyleyerek,
“Aşısızı makineye bağlayıp yoğun bakıma verdik, diğeri
yürüyerek çıktı” dedi.
Salgınla mücadele konusunda en önemli silah olan
koronavirüs aşısı hakkında kimilerinin tedirgin yaklaşması ile
ilgili Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Alper Şener'den açıklama geldi. Şener, yaptığı açıklamada,
“Aşılanmak kadar, vücudun buna oluşturduğu yeterli yanıt da
önemlidir ve bunun ilk adımı aşıdır. Korona pozitif biri 47
yaşında, diğeri 42 yaşında iki hasta. Aşılı olan taburcu oldu (5.
Günde). Aşısızı makineye bağlayıp yoğun bakıma verdik,
diğeri yürüyerek çıktı, bilmem anlatabiliyor muyum” dedi.

“HEM İSTATİSTİKSEL HEM DE TECRÜBE
İLE SÖYLÜYORUM”
Şener, aşılama yaşının 15-17 arasında düşmesi hakkında
ise,”15-17 yaş tanımlanan aşılar uygulamada fayda
sağlayacaktır. On iki yaş üstü kronik hastalığı olanlara
aşılama dünyada yeni değil, bir süredir uygulanıyor. Dördüncü
doz, kareyi tamamlamak için aşı akılcı değil, çünkü örneği
yok. Okulların açık kalmasının kaderi hiç aşılanmamış 18
milyona bağlı. Eğer yeniden kapanma olur ise, 'Benim de aşımı

olmam neden gerekli' diyenlere, varyantların çıkmaması için,
yeniden kapanma vb. katı tedbirlere gerek kalmaması için,
her şeyden önemlisi kendiniz için; çünkü hangi aşı olur ise
olsun yoğun bakım yatışı ve ölümü önlüyor. Hem istatistiksel
hem de tecrübe ile söylüyorum” ifadelerini kullandı.

AŞILANMAYA RAĞMEN COVİD 19
ENFEKSİYONU MÜMKÜN MÜDÜR?
Şener, son olarak şu bilgileri verdi: “Aşılanmaya rağmen Covid
19 enfeksiyonu mümkün müdür, evet. Buna 'breakthrough
Infection' diyoruz. Tanımı şöyle; iki doz aşılanmadan iki

inkübasyon dönemi sonrasında görülen Covid 19 enfeksiyonu
ABD verilerine göre bu oran %0,05 Bu tanıma uymayan her
olgu eksik bağışıklamadır. Çünkü yeterli koruyucu antikor çift
dozdan iki kuluçka dönemi sonra (ortalama) oluşuyor.”

Biga'da 3.0 büyüklüğünde deprem oldu
Biga ilçesi Karahamzalar Köyü yakınlarında
deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son
dakika verisine göre merkez üssü Çanakkale'nin
Biga ilçesinde saat 07.13'te deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. Sarsıntı
yerin 6.5 km altında gerçekleşti.
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Tavaklı'da 10'uncu Yangın Artık Pes Dedirtti!
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı Köyü'nde
yeniden orman yangını çıktı. Yangına, 7 helikopter ve 1
yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale edildi.
Çanakkale'de bulunan Tavaklı Köyü'nde son bir ayda 10'ncu
orman yangını çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından
ekipler, bölgeye yönlendirildi. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle
geniş bölgeye yayılmasından endişe edilen yangına, 7
helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 6 arazöz, 3 trayler, 3
dozer, 4 su ikmal aracı, 8 teknik personel olmak üzere
toplam 64 personel ile müdahale edildi. Yangını söndürme
çalışmalarına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık
ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Ezine Orman
İşletme Şeﬂiği'ne bağlı ekipler, Ezine ve Geyikli
Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı da destek verdi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen açıklamada
ise şu ifadeler yer aldı: “Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü
Ezine Orman İşletme Şeﬂiği Kavakdağ Orman Yangın
Gözetleme
Kulesi'nden verilen, orman içerisinden duman çıktığı ihbarı
üzerine, hava ve kara ekiplerimiz derhal yangın mahalline
sevk edilmiştir. İlk müdahale ekiplerimiz tarafından saat
14:55'de yapılmıştır.”

farklı noktalarda çıkan yangınların çıkış nedeni henüz
tespit edilemedi.

Bayramiç de Korkuttu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını,
büyümeden kontrol altına alındı. Yaylacık köyü yakınında
bulunan prefabrik bir evin bahçesinde henüz
belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayramiç'te 3 Hektar Zarar Gördü

Tavaklı'da Art Arda Yangınlar
Tavaklı'da son bir buçuk ayda 10 kez art arda orman
yangınlarının çıkması, vatandaşları endişelendirmeye
başladı. Yetkiler tarafından, geniş bir bölge olan Tavaklı'da
jandarma ve belediye ekiplerinin devriye attığı bildirilirken,

Rüzgârın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan
alevlere, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayramiç
Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangını söndürme
çalışmasına, 3 helikopterle destek sağlandı. Büyümeden
kontrol altına alınan yangında 3 hektar alanın zarar gördü.
Bayramiç Belediyesi, "Yaylacık Köyü çevresinde çıkan
yangın, belediyemiz itfaiye ekipleri ve orman ekiplerinin
müdahalesiyle, köy halkının gayretiyle kontrol altına alındı.
Yaylacık Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz" diyerek yangının kontrol edildiğini bildirdi.

GEA, Petrol Oﬁsi iş birliği ile yangın söndürme istasyonları kuruyor
GEA, orman yangınlarına karşı daha hızlı, daha güçlü
mücadele için yangın söndürme istasyonları kuruyor.
İstasyonlardan biri de Petrol Oﬁsi'nin desteği ile kuruldu.
Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında arama kurtarma,
ekoloji ve insani yardım çalışmalarında bulunan GEA,
orman yangınlarına karşı daha hızlı, daha güçlü mücadele
için yangın söndürme istasyonları kuruyor. GEA'nın yangın
istasyonlarının biri Petrol Oﬁsi'nin desteği ile
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Sazlı Köyü'nde kuruldu.
Kısa sürede İzmir ve Antalya'da da kurulması planlanan
yangın söndürme istasyonlarında, orman yangınlarıyla
mücadeleye yönelik, yangına dayanıklı koruyucu
malzemeler, el aletleri, su pompaları, jeneratör, motorlu
testereler gibi ekipmanlar bulunuyor. Yaşam alanı olarak
kullanılacak konteynerin da yer aldığı yangın söndürme
istasyonunda görevlilerin dinlenme ve temel ihtiyaçlarını
karşılamak üzere bölümler de yer alıyor.
Orman yangınları ile mücadelede, henüz başlangıç
aşamasındaki hızlı ve etkin müdahalenin çok değerli
olduğuna dikkat çeken Petrol Oﬁsi CEO'su Selim Şiper,
“Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin mevcut
ihtiyaçlarına çözümler sunan şirketimiz, ülkemizin sadece
bugününü değil aynı zamanda yarınlarını da düşünerek

adımlar atar. Her sorunda, doğal afetlerde olduğu gibi bu
son yangınlarda da bir yandan mevcut yangınla
mücadeleye destek verirken bir yandan da geleceği
düşünerek adımlar attık. Zaten iş birliği içinde olduğumuz
GEA ile yaşanmamasını temenni ettiğimiz yangınlara hızlı
ve etkin müdahale için belirli yerlerde orman yangın
söndürme istasyonları kuruyoruz” dedi.

“Yangına Hızlı Ve Etkin Müdahalede
Ekipman Çok Önemli”
Akaryakıt şirketi ile gerçekleştirdikleri yakın işbirliklerine
ve yakıt sponsorları olduğuna değinen GEA Arama
Kurtarma Koordinatörü Umut Dinçşahin de, “Orman
yangınlarına hızlı ve etkin mücadele için uygun ekipman
hem can güvenliği hem de mücadelenin başarısı için çok
önemli. Yanmaz koruyucu ekipman, uygun el aletleri ve
makineler, yangın ile mücadelede büyük değer taşıyor. Bu
nedenle akaryakıt şirketinin sağladığı bu destek çok
önemli. GEA olarak, tesis şartlarımızın el verdiği noktalarda
orman yangın istasyonları kuracağız. İlk adımı Çanakkale
Ayvacık ilçesi Sazlı Köyü'nde attık. İkinci etapta da Antalya
ve İzmir'de orman yangın istasyonlarını kuracağız”

açıklamasında bulundu.
Verilen bilgiye göre, akaryakıt şirketi son orman
yangınlarında mücadeleye, bir yandan çalışanları ile
gönüllü katılım sağlarken diğer yandan da eldiven, başlık,
kıyafet, bot gibi yanmaz ekipman desteği verdi. Şirket aynı
zamanda yangınla mücadele eden helikopter ve uçaklara
yakıt hibesinde de bulundu. Uzun yıllara dayalı iki kurum
arasındaki iş birliğinde Petrol Oﬁsi son olarak GEA'nın yakıt
sponsoru olmuştu.

Müsilajın ardından balık satışları normale döndü
Çanakkale Balıkhali'nde müsilaj sonrası azalan balık
satışları normale dönmeye başladı. Pandemide yaşadıkları
sıkıntının ardından müsilaj sorunu nedeniyle sıkıntıya
düşen balıkçılar, Eylül ayında bitecek olan av yasaklarını
dört gözle bekliyor.
Bu sezonun av yasaklarının kalkmasını sabırsızlıkla
bekleyen Balıkhali esnafı, balık satışlarının normale
döndüğünü, yasakların kalkması ile artacak balık
çeşitliliğinin sezonu iyi etkileyeceğini söyledi.

Müsilaj sonrası sekteye uğrayan balık satışlarında eskiye
dönüldüğünden bahseden balıkhali esnafı, balık
satışlarının durma noktasına geldiğini ve dükkân kapatma
gibi sorunlardan sonra durumun artık eskiye dönüyor
olmasının ﬁyatları olumlu etkileyeceğinden bahsetti.
Balık ﬁyatlarında son durum ise; deniz çupra 80 TL, çiftlik
çupra 60 TL, deniz levrek 80 TL, çiftlik levrek 60 TL, istavrit
70TL, sarpa 30TL, turna 60 TL, Norveç somon 120 TL,
sardalya 40 TL granyoz 80 TL den satışa sunuldu.

Çanakkale'de traﬁğe kayıtlı araç sayısı 244 bin 699 oldu
Çanakkale'de traﬁğe kayıtlı taşıt sayısı Temmuz ayı sonu
itibarıyla 244 bin 699 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz
ayında traﬁğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,0'ını
otomobil, yüzde 24,3'ünü motosiklet, yüzde 14,7'sini
kamyonet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,5'ini kamyon,
yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini
özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Traﬁğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde
12,1 arttı
Temmuz ayında traﬁğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki
aya göre kamyonette yüzde 55,6, otomobilde yüzde 21,8,

Meydan Düzenlenmes İş Alınacak
Çanakkale Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve çevresi düzenlemesi
yaptıracak. Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Belediye Başkanlığı,
Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 8000 m²'lik meydan ve
rekreasyon alanı içerisinde çevre düzenlemesi, zemin kaplaması ve
kentsel donatı düzenlemesi işi alacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecek olup, tekliﬂer sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacak.

minibüste yüzde 14,8, kamyonda yüzde 10,9 artarken özel
amaçlı taşıtlarda yüzde 56,5, traktörde yüzde
30,2, otobüste yüzde 15,5 ve motosiklette yüzde 10,0 azaldı.
Çanakkale'de traﬁğe kayıtlı taşıt sayısı Temmuz ayı sonu
itibarıyla 244 bin 699 olduğu bildirildi.
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“BİGA'MIZIN NE EKSİĞİ VARSA ONU GİDERMEYİ BİR GÖREV BİLİYORUZ”
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Biga Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezi, Biga İlçe Emniyet
Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Hizmet
Binası temel atma töreni ile Biga Belediyesi
Eczacı Zübeyde Aydın Çocuk Gündüz
Bakımevi, Biga Güvercin Sevenler ve
Yetiştiriciler Derneği açılış töreni, Biga
Belediyesi Sosyal Konut projesi temel atma
töreni ve Biga Belediyesi Şehitlik Sosyal
tesisi açılış törenleri gerçekleştirildi.
Programda konuşan AK Parti Grup
Başkanvekili Bülent Turan, “Biga'mızın ne
eksiği varsa onu gidermeyi bir görev
biliyoruz. Çanakkale'de çok önemli
projelere imza atıyoruz. Projelerimiz hayırlı
olsun” ifadelerini kullandı.
Biga'daki törenlere; Çanakkale Valisi İlhami
Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti
Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Genel
Meclisi Başkanı Nejat Önder, İl Sağlık Müdürü Op. Dr.
Gökhan Baştürk, Biga Kaymakam Vekili olan
Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Biga Belediye
Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, AK Partili
Belediye Başkanları, siyasi parti ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

BİGA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNİN
TEMELİ ATILDI
Biga'da 20 Ünitlik olarak yapılan ve Biga
Belediyesi'nin de destek verdiği Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Törenin açılış konuşmasını yapan Çanakkale İl
Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Burada
yaklaşık 18 milyon TL'lik bir yatırımla 5 bin
metrekare alana inşa edilecek 20 ünitlik, içerisinde
engelli, mahkum ve acil muayene odalarının
bulunduğu iki tane röntgen cihazının olduğu tam
teşekküllü olarak insanımıza hizmet edecektir”
dedi.
Marka şehir Biga'yı daha yukarılara taşıyacaklarını
söyleyen AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide
İskenderoğlu, “20 ünitlik, engelli, mahkum ve acil
muayene odaları, röntgenleriyle her şeyi
düşünülmüş bir eserin temelini atıyoruz. Bigalı
vatandaşlarımız inşallah artık diş tedavileri için
Çanakkale'ye gitmek zorunda kalmayacaklar.
İnşallah 500 gün sonra açılışını yapacağız” diye
konuştu.
Biga'nın gelişimine hep birlikte şahitlik ettiklerini
belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan, “Bugün Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi'mizin temelini atıyoruz. Hastanemiz zaten
bölgemizin en güzel hastanelerinden bir tanesi.
İnşallah hastanemizin yanında bir kardeş olarak
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'miz 20 ünitlik bir alanla
bölgemizin ağız ve diş sağlığına çok büyük bir katkı
sağlayacak” ifadelerini kullandı.

ÖZEL BİGA BELEDİYESİ ECZACI
ZÜBEYDE AYDIN ÇOCUK GÜNDÜZ
BAKIMEVİ AÇILDI
Biga Belediyesi'nin Biga Devlet Hastanesi
bahçesinde işadamı Ertuğrul Faruk Aydın'ın
katkılarıyla yapımını tamamladığı Özel Biga
Belediyesi Eczacı Zübeyde Aydın Çocuk Gündüz
Bakımevi'nin açılış töreni yapıldı.
Törende konuşan AYKAR İnşaat Yönetim Kurulu

çok güzel bir işe imza attığını söyleyen AK
Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale'ye
örnek olacak bir proje için bir aradayız.
Bugün 93 vatandaşımızın ev sahibi
olmasına imkan tanıyan projeye hep
birlikte şahitlik ediyoruz. Dileriz ki bu
örnek vizyon tüm çevre belediyelerimize
ve ilçelerimize örnek olur. Çünkü
belediyelerin arsa bulma imkanı iş
yaptırma imkanı çok daha kıymetli” diye
konuştu.

ŞEHİTLİK MAHALLESİNDEKİ DEV
YATIRIMLARA COŞKULU AÇILIŞ

Başkanı Ertuğrul Faruk Aydın, “Bugün burada çok
mutlu bir anı yaşıyoruz. 1999 Marmara Depremi'nde
genç yaşta kaybettiğim kız kardeşim adına yapmış
olduğum bu eserle geleceğimizin teminatı
çocuklarımızın yetiştirilmesine katkı sağlamaktan
büyük bir kıvanç duyuyorum” dedi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Kreşimiz,
hayırsever işadamımız Ertuğrul Faruk Aydın'ın
katkılarıyla gerekli tadilatı ve iç teşrifatı sağlanarak
gördüğünüz bu güzel esere dönüştürüldü. Kreşimiz 4
sınıftan oluşan, 80 öğrenci kapasiteli modern ve
estetik bir eser olarak hizmet verecek” diye
konuştu.

BİGA POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET
BİNASININ TEMELİ ATILDI
Biga Kaymakamlığı tarafından inşa ettirilen,
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Biga Belediyesi
tarafından yapımına destek verilen Biga İlçe
Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Hizmet
Binası'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'de bir iddiamız
var. Yenilenmeyen kamu binası kalmayacak dedik.
Okullarımız, hastanelerimiz zamanın ruhuna
yakışır, şehrimizin büyümesine uygun olmasını
planlamıştık. Örnek bir binamızın temelini atıyoruz.
Zemin katla beraber 4 kat olacak eserimizin ilçemize
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

YILLARDIR BEKLEDİKLERİ DERNEK
BİNASINA KAVUŞTULAR
Biga Belediyesi, Kevser Özengil Caddesi üzerine Biga
Güvercin Sevenler ve Yetiştiriciler Derneği için inşa
ettiği hizmet binasının açılış törenini gerçekleştirdi.
Törende konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent
Erdoğan, uzun yıllardır kendilerine ait bir bina
bekleyen derneğe sundukları hizmetten dolayı
gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

BİGALILARIN EV HAYALİ İÇİN İLK HARÇ
DÖKÜLDÜ
Biga Belediyesi'nin ev sahibi olmak isteyen
vatandaşlar için başlattığı 1+1 ve 2+1'den oluşan 93
dairelik toplu konut projesinin temel atma töreni
gerçekleşti.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 'Bigalıların ev
hayalini gerçekleştiriyoruz' anlayışıyla çıktıkları
yolda mutlu ve sıcak yuvalar için ilk temeli attıklarını
söyleyerek, 4 blok 93 daireden oluşan projenin hak
sahiplerine ve Biga'ya hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Biga Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında

Biga Belediyesi tarafından tarihin en büyük
yatırımının yapıldığı Şehitlik
Mahallesi'ndeki düğün salonu, halı saha,
çocuk oyun parkı ile seyir terası ve
kafeterya projelerinin açılışı gerçekleştirildi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın seçim
vaatlerinde yer alan düğün salonu ile birlikte
mahalle sakinlerinden gelen istekler doğrultusunda
halı saha, çocuk oyun parkı, seyir terası ve
kafeteryası projesi tamamlanarak hizmete alındı.
Toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan,
“Hemen iki yıl öncesine gidelim. Seçim çalışmaları
için heyecanla mahallemize geldiğimizde bizi o sıcak
coşkulu karşılamanızı ve seçimlerde verdiğiniz
desteği unutmuyoruz. O gün yaptığımız istişarelerde
mahallemizle ilgili isteklerinizi bugün hayata
geçiriyor olmanın mutluluğunu hep birlikte
yaşıyoruz. Biga'mızın diğer mahallelerinde nasıl
düğün salonu, kafeterya ve halı saha varsa Şehitlik
Mahallemizde de olacak dedik. Düğün salonumuz
mahallemizin ihtiyaçlarını giderecek büyüklükte
hem yazın hem de kışın kullanılabilecek şekilde 500
metrekare alana yapıldı. Hemen yan tarafımızda
çocuklarımızın, gençlerimizin futbol oynayacağı,
hem zihinsel hem de ﬁziksel kendilerini
geliştirebilecekleri güzel bir halı saha yaptık. Yine
yan tarafımızda çocuklarımızın oynayacağı çocuk
oyun parkımız, kafeteryamız ve seyir terasımızla
mahallemizde 7'den 70'e bütün vatandaşlarımız
projemizden huzur ve keyiﬂe faydalanabilecek.
Projelerimizin mahallemize hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Bizleri çok güzel karşıladınız, coşkunuz
çok güzel teşekkür ederim” dedi.
Biga'nın emanetini asla yere düşürmediklerini
söyleyen AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide
İskenderoğlu, Sizin emanetiniz bizlerde, bizler
vekiliniz olarak Biga'nın emanetini asla yere
düşürmüyoruz. Bülent Erdoğan kardeşimiz de bu
emaneti yere düşürmüyor. Eğer bugün bu halı
sahada çocuklarımız, gençlerimiz oynayacaksa
Bülent Erdoğan'ı alkışlıyoruz. Bu işleri yaparsa AK
Parti yapar. Biga'mıza ve mahallemize yapılan
yatırımları bir kez daha tebrik ediyorum.
Projelerimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye
konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, Şehitlik
Mahallemiz yazın kışın düğünlerini yapamıyordu.
Artık burada bir düğün salonumuz, halı sahamız,
kafeteryamız, oyun grubumuz ve seyir terasımız
var. Biga'mızın ne eksiği varsa onu gidermeyi bir
görev biliyoruz. Çanakkale'de çok önemli projelere
imza atıyoruz. Projelerimiz hayırlı olsun” ifadelerini
kullandı.
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Lapseki Dalyan Mahallesi Doğal Gaza Kavuştu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dalyan Mahallesinde
doğal gaz hizmet alma ve meşale yakma töreni
gerçekleştirildi.
Törene; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale
Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Fatih
Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AKSA
Çanakkale Müdürü Çağdaş Adıbelli, BOTAŞ yetkilileri ve
vatandaşlar katıldı.
Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla vatandaşların
kalite ve konforlarının yükselerek aile bütçelerine katkı
sağlayacağını ifade eden Vali İlhami Aktaş, “Sadece
Çanakkale değil, bütün ilçelerimizin de kalkınması,
gelişmesi için çaba ve gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.
Çanakkale'nin tüm ilçe ve beldelerine doğal gaz
ulaştırmakta kararlı olduklarının altını çizen Bülent Turan
ise yaptığı konuşmada, “Doğalgaz ısınmada günümüzün
konforu. Bu konforun hemşehrilerimizin hizmetine
sunmak ise bizlerin görevi. Bizde başlayan iş, biten iştir.

Daha önce söylediğimiz gibi Çanakkale'nin tüm ilçe ve
beldelerine bu konforu, bu kaliteyi getirmeye gayret
ediyoruz. Bugün Dalyan'da Bahçelievler mevkiinde ilk
doğal gaz yanan eve misaﬁr olduk, hemşehrilerimizle
buluştuk. Ailemiz de doğal gazın gelmesinden dolayı
memnuniyetlerini dile getirdi. Lapseki'de konutlara
doğalgaz ulaşma oranı %98 ve toplam abone sayısı ise 6044
adet. Dalyan'daki abone sayısı 592. Bu oran
hemşehrilerimizin doğal gaz konforuna ulaşma isteğinin
adeta en net göstergesi. Çanakkale'miz tüm ilçe, beldeleri
ve başımızın tacı hemşehrilerimiz, hizmetlerin ve
yatırımların en iyilerini, en güzellerini hak ediyor. Birlikte
süreci yakından takip ettiğimiz Milletvekilimiz Jülide
İskenderoğlu'na, Belediye Başkanımıza, EPDK
Başkanımıza, kurum yetkililerine, AKSA Çanakkale Doğal
Gaz Dağıtım A.Ş.'ye ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyor; hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Törenin ardından Vali İlhami Aktaş, AK Parti Grup
Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti

Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve
beraberindekiler, Lapseki ilçesi Dalyan mahallesi
Bahçelievler mevkiinde ikamet eden vatandaş Niyazi
Yılmaz'ın doğal gaz aboneliğinin açılmasının ardından
hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Çanakkale Şehitler Abidesi 61 Yaşında
106 yıl önce Çanakkale boğazına dayanan İtilaf
Devletlerinin vatan işgaline Çanakkale'de dur diyen
Mehmetçik, dünya mazlumlarının da 106 yıldır umudu oldu.
Vatanın bir karışını düşmana vermemek için kefensiz
toprağa giren kahramanların anısına 1960 yılında inşaatı
tamamlanan ve tüm ihtişamı ile ziyaretçilere açılan
Şehitler abidesi 61 yaşında.
Çanakkale Şehitler Abidesi 1915 yılında I. Dünya Savaşı
sırasında Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Türk
askerlerinin anısına yaptırıldı. Dört ayak ve bir kubbeden
oluşan 41,7 metre yüksekliğindeki abide 21 Ağustos 1960
tarihinde ziyarete açılmıştır. Gelibolu Yarımadası'nın en
çok ziyaret edilen ana ziyaret noktası olan Abide, Eski
hisarlık Burnu üzerinde yer almaktadır. Açılan bir proje
yarışması sonucunda 37 proje arasından Doğan Erginbaş,
İsmail Utkular ve Feridun Kip tarafından hazırlanan proje
seçilmiş olup Abidenin temeli 17 Nisan 1954 tarihinde
atılmıştır. İkinci Anafartalar Zaferi'nin 45. Yıldönümü olan

21 Ağustos 1960 tarihi ziyarete açılan Çanakkale Şehitler
Abidesi, Çanakkale Muharebeleri'nde şehit düşen tüm
askerlerimizi simgelemekte ve onların anısını
yaşatmaktadır. Mimarı Doğan Erginbaş'ın kendi ifadesiyle
abide Tüm coğrafyalardan gelen şehitlerimizin toplu bir
şekilde göğe yükselişini temsil etmektedir. Ayaklarının
üzerinde muharebe anlarını yansıtan kabartma rölyeﬂer
bulunmaktadır. Her yıl 18 Mart tarihinde, ülkenin dört bir
yanından gelen vatandaşlar ve devlet erkânı tarafından
Abide tören alanında anma merasimleri düzenlenmektedir.
Abidenin arka bölümünde yer alan sembolik
mezarlıklar2007 yılında ziyarete açılmıştır. Şehitlikte
Çanakkale Muharebeleri sırasında şehit düşen ve bugüne
kadar isimleri tespit edilebilmiş 59.408 şehidimizin isimleri
bulunmaktadır. Yine sembolik şehitliğin önünde muharebe
dönemini yansıtan 45 m uzunluğunda bir rölyef
bulunmaktadır. Rölyeﬁ geçtikten sonra, sembolik şehitliğin
başlangıç bölümünde meçhul asker mezarı ve Mustafa

Kemal Atatürk'ün 1934'te mütteﬁk askerleri için söylediği
sözlerin yer aldığı mermer bir kitabe bulunmaktadır.
Arıburnu muharebelerinden sonra bir Anzak askerinin
yanında Avustralya'ya götürdüğü ifade edilen ve bir Türk
askerine ait olan kafatası, yıllar sonra10 Mart 2003
tarihinde Türkiye'ye teslim edilmiş olup18 Mart 2003'te
resmi törenle bugünkü noktaya defnedilmiştir.

Sobalık Odun, Tahta Parçası Ve Kömür Alınacak Hamidiye Tabyası'na
Gazi Kapısı yapılıyor
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, sobalık odun, tahta parçası
ve kömür satın alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale İl Sağlık
Müdürlüğü, sobalık odun, 26.350 kg. tahta parçası, 51.500
kg. kömür (parça), 493.500 kg. kömür (fındık), 1.500 kg.
kömür (ceviz), 2.000 kg. kömür (portakal) 160.000 kg.
kömür (ayva-kelle) alacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecek.

Cepte garantili ikinci ele talep arttı
Yenileme merkezlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte
garantili ikinci el cep telefonları satışa çıktı. Fiyatlar
döviz kurundan kaynaklanan nedenlerle yükselince
garantili ikinci el cep telefonları tercih sebebi oldu.
Cep telefonu pazarında garantili ikinci el hareketliliği
yaşanıyor. Cep telefonu ve tablet yenileme
merkezlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte garantili
ikinci el cep telefonları satışa çıktı. Dolar kuru
kaynaklı ﬁyatlar yükselince de garantili ikinci el cep
telefonlar tercih sebebi oldu. Yılda 20 milyon cep
telefonunun el değiştirdiği sektörde, ikinci elin
payının artması bekleniyor. Sektör temsilcileri, ikinci
el telefonda KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin
tüketiciyi daha çok teşvik edeceğini belirtiyor.
Hem ﬁyat artışları hem de pandemi etkisiyle son bir
yıldır ikinci elde satışların hareketli olduğunu
söyleyen Easycep Kurucu Ortağı Mehmet Akif

Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazi Evi geçtiğimiz yıl
bitirilerek hizmet vermeye başlamıştı.
Gazi Evi'nde konaklayanların Hamidiye Tabyası'na daha
kolay gidebilmeleri için Tabya'nın kuzey yönüne kapı
yapılmasına başlandı. Kapı yapıldıktan sonra Gazi
Evi'nde kalanlar daha kolay Hamidiye Tabyası'na
ulaşarak gezebilecekler.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Evi'ne kadar olan yolu ve
kaldırımı ise Çanakkale Belediyesi yapacak. Bu
güzergahı sivil vatandaşlar da kullanabilecek. Kapı
bittikten sonra Hamidiye Tabyası'nın üç girişi olmuş
olacak.

Özdemir, yaz sezonu başlamasıyla birlikte son birkaç
aydır bu hareketlenmenin hızlandığını ifade etti.

Yenilenmiş cihazın 12 ay garantisi var
Tüketicinin sıfır ﬁyatların artmasıyla birlikte ikinci el
cihazlara daha fazla yöneldiğini söyleyen Özdemir,
“Biz, lisanslı yenileme merkezi olarak, ikinci el olarak
aldığımız cihazların bütün kontrollerini yapıp eski
verileri de kalıcı olarak sildiğimiz ve 12 ay ﬁrma
garantisi verdiğimiz için kullanıcı açısından
yenilenmiş telefon cezbedici hale geldi. Ticaret
Bakanlığı'nın bu alana düzenleme getirmesiyle de
birlikte yenilenmiş telefona hem güven hem de ilgi
arttı. Bu şekilde devam ettiği sürece yenilenmiş
telefon pazarının hızlıca büyüyeceğini öngörüyoruz”
diye konuştu.
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş

İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal
Turnacı, vatandaşların yaşadığı pek çok
mağduriyetin engellenerek, 1 yıl boyunca garanti
kapsamında kullanabilecekleri ikinci el telefonlara
güvenin bu sayede giderek arttığını ifade etti.
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Toplu Sözleşme Sürecinde Eğitimcilerin Kazanımlarını Açıkladı
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Eğitim-Bir-Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul Can 6.
Dönem Toplu Sözleşme Eğitim Hizmet Kolunda
kazanımlarla ilgili basın açıklamasında bulundu. Can
yaptığı açıklamada, sözleşme sürecinde eğitimcilerin
kazandığı hakları sıraladı.
6. Dönem Toplu Sözleşmesi süreci devam ederken EğitimBir-Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul Can, yaptığı
açıklamada, “6. Dönem Toplu Sözleşme süreci, genelde ve
hizmet kollarında imzaların atılmasıyla tamamlandı. Kamu
Görevlileri Sendikaları Heyeti ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ali Yalçın'ın imzaladığı kamu görevlilerinin geneline ilişkin
toplu sözleşme metni, Kamu İşveren Heyeti Başkanı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve EğitimBir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi tarafından imzalanan
mutabakat metniyle Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet
Kolu'nda onlarca kazanım elde ettik. Memurları ve memur
emeklilerini ilgilendiren 6.Dönem Toplu Sözleşme,genelde
ve 11 hizmet kolunda mutabakatla sonuçlandı. Memur
maaşlarında 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde
8+6 olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 26 oranında bir
artış gerçekleşecek. Oransal zammın yanı sıra birçok yeni
kazanım üzerinde de mutabakata vardık. 3600 ek gösterge
ve sözleşmelilerle ilgili önemli kararlar aldık. Ek gösterge ve
sözleşmelilere kadro çalışması 2022'de tamamlanacak”
ifadelerini kullandı.
“Toplu Sözleşme İkramiyesini 400 TL'ye çıkardık, iki yılda
üç kata yakın bir artış yapılmasını sağladık” diyen Can,
eğitim-öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin 6. Dönem
Toplu Sözleşme'de elde ettiğimiz kazanımları şu şekilde
sıraladı:
“Sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine ve
atölye şeﬂiği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2
saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık. Okul öncesi ve
sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeﬂiği
görevi verilen öğretmenlere, danışman öğretmenlik/sınıf
veya şube sorumluluğu karşılığı haftada 2 saat ek ders
ücreti ödenmesini sağladık. Müdür ve müdür
başyardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı sağladık.
Yönetim görevi karşılığında haftalık 20 saat ek ders ücreti
alan müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders
ücretini 4 saatten 5 saate çıkarttık. Öğretmenevi
yöneticilerinin aylık karşılığı ek ders ücretlerinde artış
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sağladık. Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine
yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretinin
haftada 4 saat artırımlı ödenmesini sağladık. Yaygın eğitim
kurumlarında nöbet ücreti ödenmesini sağladık. Halk
eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev
yapan yöneticilere ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı
haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.
Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi
verilebilmesini sağladık. RAM'larda görev alan özel eğitim
öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin 18 saate çıkarılmasını
sağladık. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev
yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin
haftada 15 saatten 18 saate çıkarılmasını sağladık.
Geliştirme ödeneğinin 2022 ve 2023 yıllarında da devamını
sağladık. Üniversitelerin ﬁilen eğitim-öğretim faaliyetine
başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren on beşinci
yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) sona ermesi gereken
ancak toplu sözleşme kazanımlarımız sayesinde
uygulaması 31.12.2021 tarihine kadar uzatılan geliştirme
ödeneği, 2022 ve 2023 yıllarında da ödenmeye devam
edecektir. Üniversite idari personelinin merkezi yer
değişikliği konusunda çalışma yapılmasını karara bağladık.
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık. Eğitimöğretim yılına hazırlık ödeneğini 2022 yılı için 1.325 TL'ye,
2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkardık. Belletmenlere ilave ek
ders ücreti artışı sağladık. 24 saat süreyle nöbet tutan
belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretini 4 saate
çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara
ilave artış sağladık. Belletmenlerin aylık ücret sınırında
artış sağladık. Nöbet tutan belletmen öğretmenlerin aylık

ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılmasını
sağladık. Eğitim Kurumu yöneticilerinin de belletmenlik
görevi almalarını sağladık. Yatılı ve pansiyonlu eğitim
kurumlarındaki yöneticilerin istemeleri hâlinde
belletmenlik görevi karşılığı ek ders ücreti almalarını
sağladık. Yüksek lisans ve doktora yapan eğitimcilerin ek
ders ücretlerinin artırımlı ödenmesini sağladık. Ek ders
ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 7, doktora
yapmış olanlara yüzde 20 artırımlı ödenmesini sağladık.
DYK'lardagörev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalışma
ücretlerinde artış sağladık. Destekleme ve yetiştirme
kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma
ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık. Genel tatil
günlerinde verilmeyen ek ders ücretinin ödenmesini
sağladık. 1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerine tekabül eden
günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılmasını ve ek ders
ücretinin ödenmesini sağladık. Mesleki eğitim
koordinatörlük görevlerindeki ek ders ücretlerindeki saat
sınırlamasının kaldırılmasını sağladık. Meslek eğitimi ve
stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde
verilecek ek ders görevindeki saat sınırlamasının
kaldırılmasını, bu çerçevede ilave 4 saat ek ders ücreti
ödenmesini sağladık. Rehber öğretmenlerin tercih
danışmanlığı karşılığı ek ders ücretlerinde artış sağladık.
Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih
danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat
ek ders ücretinin 5 saate çıkarılmasını sağladık. Öğretim
görevlisi kadrolarının geliştirme ödeneğinde artış sağladık.
Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere
geliştirme ödeneğinin 10 puan artışla yüzde 60 oranında
ödenmesini sağladık. Üniversite yurtlarında görevli
personelin fazla çalışma ücretinde artış sağladık.
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele fazla
çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.
Üniversite yurtlarında görevli sözleşmeli personele
artırımlı fazla çalışma ücreti sağladık. Üniversitelere bağlı
yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin de fazla
çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.”
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Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor
Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı.
Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda Covid-19 tedbirleri
kapsamında gerçekleştirilen yetenek sınavının ilk gününe,
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Genel Sekreter Doç. Dr. R. Cüneyt
Erenoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz
Koç ve fakülte öğretim görevlileri katıldı.
Dekan Prof. Dr. Hürmüz Koç, beraberindeki heyete parkur
ve sınav süreciyle ilgili bilgiler aktardıktan sonra sınava
girecek öğrencilere başarılar diledi.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat sınav öncesi aday

öğrencilere yaptığı konuşmada şunları aktardı:“Bu
heyecanlı günde gerçekleştirilecek sınavın ardından
bazılarınız öğrencilerimiz olacak. Eşit, adil bir seçimle
aranızdaki en iyilerinizi seçerek herkesin hakkını
verdiğimiz bir süreç yaşayacağız.
Bu yıl gerçekleştirilen olimpiyatlarda göğsümüz kabardı,
biz istiyoruz ki bugün burada öğrencimiz olmaya hak
kazanacak kişiler önce ulusal sorasında ise uluslararası
başarılara imza atma isteği ile aramıza katılsın. Aranızda
yapılacak adil seçimle ÇOMÜ'lü olacak öğrencilerimizi
sıklıkla takip ediyor olacağız, spora, spor fakültesine ve
spor öğrencilerine çok önem veriyoruz.

Yüz yüze eğitimin başlaması için biz gereken çalışmaları
yaptık sizler de aşınızı olun, aranızda aşı olmayan kalmasın.
Sağlıklı bir ortamda, güzel bir dönemde buluşmak ümidiyle,
Çanakkale'mize hoş geldiniz.”
4 gün boyunca sürecek sınava 1334 kişi katılacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Yetenek Sınavları 2021-2022 Öğretim yılı yetenek

sınavları için bine yakın ön kayıt yaptırdı. Güzel Sanatlar
Fakültesi bünyesinde bulunan plastik sanatlar alanına
ilişkin bölümlerin ve tiyatro bölümünün sınavı eş zamanlı
olarak gerçekleştirildi.
Plastik sanatlar alanındaki her bölümün kendi öğretim
üyelerinden oluşan jürileri, disiplinlerinin gerektirdiği
ölçmeyi amaçlayan bir soruyla, farklı saatlerde sınav yaptı
ve değerlendirdi. Tiyatro bölümünün sınavı ise adayların
sahne, ses, dans ve hareket gibi performanslarını ölçmek
için hazırlanan iki aşamada yapıldı.
2021-2022 Öğretim yılı için öğrenci alma kontenjanı, Resim
Bölümü 30, Seramik ve Cam Bölümü 30, Tekstil Tasarımı
Bölümü 20, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 25, Graﬁk
Tasarımı Bölümü 40, Tiyatro Bölümü 20 olarak belirlendiği
açıklandı.

Sınav Komisyon Başkanı Doç. Umut Germeç, sınava
gösterilen yoğun ilgi üzerine, “Elbette mezunlarımızın
memnuniyeti, sanatçı olarak ve mezun oldukları bölümlere
ilişkin meslek insanı olarak alanlarında gösterdikleri varlık,
fakültemize olan ilgiyi artırmaktadır. Bunların yanı sıra,
alanlarında iyi yetişmiş öğretim elemanlarının varlığı,
fakültemizin giderek iyileşen atölye ve donanım olanakları,
yapılan ulusal, uluslararası sanat etkinlikleri ve yayınları
bir şekilde fakültemizi çekim merkezi yapma yönünde
etkili olmaktadır. Ayrıca, kentimizin özgün tarihsel,
kültürel, doğal yapısı, sosyal yaşamının çağdaş, insancıl
yanı ve gülen barışçıl yüzü de ilgiyi artırmaktadır” dedi.
Girişte HES kodu kontrolü yapılarak, pandemi koşullarına
uygun bir şekilde yapılan sınavlarda; maske ve hijyen
malzemeleri hazır bulunduruldu.

Meyve Sineği İle Mücadele'de Çiftçilere Uygulamalı Eğitim Verildi
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından
Çanakkale'nin meyvecilik yönünden potansiyeli yüksek
olan Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde Akdeniz Meyve
Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği ile hazırlanan
tuzaklarla mücadele konusunda uygulamalı eğitim
toplantısı düzenlendi.
Fenolojik takvimin meyvede zarar ihtimali oldukça fazla
olan Akdeniz Meyve Sineği ve Kanadı Noktalı Sirke Sineği
zararlılarını işaret ettiği bu dönemde düzenlenen eğitim
toplantısına; Çanakkale İl Tarım Ve Orman Müdürü Erdem
Karadağ, Uludağ İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Prof.
Dr. Senih Yazgan, Lapseki İlçe Tarım Ve Orman Müdürü Ali
Kaçan, Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü
Ramazan Eren, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim,
Teknik Personel ve çok sayıda meyve üreticisi katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Çanakkale İl Tarım ve
Orman Müdürü Erdem Karadağ "Meyve üretiminde
üreticinin başını ağrıtan zararlıların başında Akdeniz
Meyve Sineği ve Kanadı noktalı sirke sineği gelmekte,
üreticilerimiz bu zararlılara karşı önlemini almak zorunda.
Hele ki bu ürünler ihracata gidiyorsa maddi ve manevi
olumsuzluklar yaşamamak için daha dikkatli davranmalı.
İyi bir kazanç, kaliteli ürün üretebilmek için mücadelemizi
toplu hareket ederek hep birlikte yapmalıyız" dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılara Ziraat Mühendisleri
Dr. Papatya Tiftikçi ve Dr. Berrin Alaca tarafından "Akdeniz
Meyve Sineği" ve "Kanadı Noktalı Sirke Sineği"
zararlılarının biyolojisi ve tuzaklı mücadele konusunda
uygulamalı eğitim verildi. Toplantı, Uludağ İhracatçılar
Birliğinin tarafından temin edilen 500 adet Akdeniz Meyve

Sineği ve 2 bin adet Kanadı Noktalı Sirke Sineği
tuzaklarının üreticilere dağıtılması ve bahçede tuzakların
uygulamalı olarak asılmasının gösterimi ile sona erdi.

ÇOMÜ'nün kurumsal akreditasyon başvurusu kabul edildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Rektörlüğü'nün 15 Nisan 2021
tarihli Senato kararı ile Yükseköğretim
Kalite Kurulu'na (YÖKAK) yaptığı Kurumsal
Akreditasyon başvurusu, ÇOMÜ'nün 2020
Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu'nun
YÖKAK tarafından incelenmesi sonucunda
uygun bulundu.
Üniversite düzeyinde alınacak YÖKAK
Kurumsal Akreditasyonu, ÇOMÜ'nün daha
fazla uluslararası tanınırlığa sahip olmasını
sağlayacak ve ÇOMÜ'ye değerli kazanımlar sunacak,

yükseköğretimde çok değerli bir kalite
güvence akreditasyonudur. Bu nedenle
üniversite önümüzdeki Eylül-Aralık aylarını
kapsayan süreçte YÖKAK tarafından kapsamlı
bir kurumsal dış değerlendirmeye alınacaktır.
Konuyla ilgili bilgi veren ÇOMÜ Rektörü Prof.
Dr. Sedat Murat, “Sürecin tüm Üniversitemiz
için hayırlara vesile olmasını diler,
Üniversitemiz Kalite Güvence ve Kurumsal
Akreditasyon süreçlerinin yönetilmesi
kapsamında tüm paydaşlarımızın katkılarını
bekleriz” dedi.

İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi
İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı Vali İlhami Aktaş
başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda
gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı – İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü,
Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, İl Defterdarı Alpay
Ekici, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Devlet Su İşleri
252. Şube Müdürü Bekir Kargıcı ve kurul üyeleri katıldığı ve
gündem maddelerinin ele alınarak görüşüldüğü toplantıda, ilde

yapılması planlanan tarımsal ve tarım dışı tesislere ilişkin
kararlar, ilimizde tarımsal potansiyeli yüksek alanların
belirlenmesi ve korunması, ortaya çıkan olumsuzlukların
belirlemesi, toprağın korunması, bununla ilgili sorunları
giderici önlemlerin alınması ve geliştirmesi konuları görüşüldü.
Toprak koruma kurulu toplantısında gündem maddeleri
sunumlar eşliğinde görüşülerek karara bağlandı. Toplantı,
yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Gestaş Mobil
Uygulama yayında
Gestaş'ın online bilet alımı, sefer tarifeleri, anlık sefer
bildirimleri, iptal ve ek sefer bilgilerinin yer alacağı mobil
uygulaması yayınlandı.
Uygulamanın Android ve IOS markette yayınlanmasının
ardından Gestaş'tan yapılan açıklamada, “Gestaş Mobil
Uygulama yayında... Gestaş Mobil Uygulama ile Gestaş
Dünyasını cebinizde taşıyın... Sefer tarifeleri, adalar ve
boğaz hattında online olarak bilet alımı, kısacası her şey
elinizin altında... Anlık sefer bildirimlerini, iptal/ek sefer
bilgilerini de mobil uygulama üzerinden alabileceksiniz”
ifadelerine yer verildi.
Gestaş'ın mobil uygulamasını indirmek için altta yer alan
linklere tıklayınız:
Android için indirme
linki:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.r
esinasoft.gestas
IOS için indirme
linki:https://apps.apple.com/tr/app/gestaşmobil/id1578475512?l=tr
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Turizmcilerin Moralleri Biraz Daha Düzeldi; “Dünden Daha İyi Konumdayız!”
Müşterioğlu yaptığı açıklamada, “Ağustos ayının son
günlerine geldiğimiz bugünlerde Eylül ayına talepler
gelmeye devam ediyor. Ancak her ne kadar talep yönünde
ivme olsa da pandemi öncesindeki verilerin altında geçen
yıla göre daha güçlü bir talep hissetmekteyiz. Pandeminin
getirdiği bireysel tatile çıkma eğilimleri gücünü korurken
aşılanmanın getirdiği güven ortamı ile tekrar tur
otobüsleriyle tatile çıkanların oranlarında artışlar
gözlemlemeye başladık. Yürütülen aşı kampanyası sonucu
özellikle tatil için tercih edilen şehirlerdeki nüfusun büyük
bölümünün aşılanmasıyla çok yüksek vaka sayıları eskisi
gibi görünmüyor” dedi.

Yaz sezonu sona ererken koronavirüs salgınından en çok
etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörünü
Çanakkale özelinde değerlendiren Çanakkale Bölgesel
Turist Rehberleri Odası (ÇARO) Başkanı Cihan Müşterioğlu,
geçtiğimiz seneye göre sektörün biraz daha toparlandığını
söyledi. “Düne göre daha iyiyiz” açıklamasını yapan
Müşterioğlu, bu yaz sezonunda turizmcilerin morallerinin
biraz daha düzeldiğini söyledi. Ayrıca, geçtiğimiz senelerde
tatil planlarını erteleyen yerli turistlerin Çanakkale gibi tatil
bölgelerine taleplerinin devam ettiğini söyleyerek bu
sezonun Eylül ayına uzayabileceğini belirtti.
Temmuz ayı başında koronavirüs tedbirlerinin kalkması
sonrasında bir buçuk senedir evlerde kalan vatandaşlar
2021 yaz sezonunu tatil yaparak geçiriyor. Ülke genelinde
aşılanma hızla devam ederken, aşı uygulamasında ikinci
sırada olan ve mavi renge bürünen Çanakkale'de birçok
yerli turisti ağırlıyor.
Çanakkale'nin bu seneki turizm hareketliliğini
değerlendiren Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası
(ÇARO) Başkanı Cihan Müşterioğlu, pandemi günlerinin
getirdiği ertelenen tatillerden dolayı bu sezonun
uzayacağını öngördüklerini söyledi.

“BU ÜLKELERE GİDECEK TURİSTLERİN
BİR BÖLÜMÜNÜ ÜLKEMİZE ÇEKTİK”
“İç talepte Temmuz ve Ağustos'ta ﬁyatlar nedeniyle
gelemeyen, belli bir yaş üstündeki kesimlerin ﬁyatların
daha uygun olduğu Eylül-Ekim gibi tatile geleceğini
düşünüyoruz” diyen Müşterioğlu, “Her zaman salgın
riskiyle karşı karşıya olduğumuzu göz ardı etmeden
ilerlemeye çalışıyoruz. Dünden daha iyi konumdayız. Her
ne kadar iç talepte umutlu olsak da yurtdışından halen
güçlü talep yok. 2021 yılı da 2020 yılı gibi dışardan gelen
ziyaretçi sayılarında beklentimizin altında kalmaya devam
ediyor. Son zamanlarda dünyanın çeşitli ülkelerinde vaka
sayılarının tekrar yükselişe geçmesi bu pandemi sürecinin
birkaç yıl daha hayatımızın bir parçası olacağını
öngörebiliriz. Normalleşme sürecine diğer turizm
ülkelerinden biraz geç başladığımız için ilk dalgada
yurtdışından gelebilecek turistlerin önemli bir bölümü
Mısır, Tunus, Fas gibi ülkeleri tercih ederken Avrupa Birliği
ülkeleri ise Avrupa içinde Portekiz ve Yunanistan'ı daha
öne çıkartarak tavsiyelerde bulundular. Bizim normalleşme
sürecine geçmemizle beraber bu ülkelere gidecek
turistlerin bir bölümünü ülkemize çektik. İlk tatillerini diğer
ülkelerde değerlendirenlerinse ikinci tatillerini ülkemizde

değerlendirebileceklerini öngörüyoruz. Gelen
rezervasyonlara bakılınca birçok turistin bu yıl içinde bir
kere farklı ülkede tatil yaptığı görülüyor. Muhtemelen
gittikleri yerlerde yeterli düzeyde memnun olmadılar.
Çünkü daha önce Türkiye'yi görmüş turistler Türk
misaﬁrperverliğini, yemeklerini ve hizmet kalitesini başka
bir yerde bulamazlar. Elimizdeki en büyük bir diğer güç ise
güler yüzümüz” diye belirtti.

“SON BİRKAÇ GÜN KALAYA KADAR
GERÇEKLEŞMEYE DEVAM EDİYOR”
Cihan Müşterioğlu, açıklamasının devamında, “Diğer
ülkelerde artan vaka sayıları bazı yabancı tur
operatörlerince Eylül ayı itibariyle Avrupa ülkelerinin Eylül
ayında tekrar kapanma kararları alabileceklerini dile
getirilmekte bu durumun olması durumunda yurtdışından
ülkemize gelebilecek turistlerin sayısında düşüşler
yaşanabileceğini öngörmemiz gerekir. Rezervasyon
talepleri hala son dakika olarak ifade ettiğimiz son birkaç
gün kalaya kadar gerçekleşmeye devam ediyor. Bu da
turizmcilerin organizasyonlarını planlarken önlerini
görmede önemli bir engel olarak karşısına çıkıyor”
şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDE UZUN BİR KIŞ SEZONU
VAR”
“Biraz morallerin düzeldiği bir yaz sezonunu geride
bırakmaya başlıyoruz, önümüzde uzun bir kış sezonu var”
diyen Müşterioğlu, şunları söyledi: “Aşılanma hızının,
kampanyalarının ve aşının pozitif etkileri ile kış sezonunda
da turizm hareketliliğinin devam etmesi yeni
kapanmaların gelmemesine bağlı. Tekrar kapanmalarında
başlayabileceğini öngörerek, pandemi öncesindeki
günlerdeki gibi büyük bir umutla yarınlara bakmaya
çalışıyoruz. Yarınının bugünden güzel olması dilekleriyle
herkese sağlıklı bir yarın dileriz.”

Memleket Partisi'nin İl Kongresi'nin ilki gerçekleşti

“'NE CUMHUR NE MİLLET, TEK YOL MEMLEKET' DİYORUZ!”
adanmışlığını bilen il başkanınız olarak bugünü, bugünün
önemini, bugün sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin
haysiyetini, izzet-i nefsini, şereﬁni aynı 1923'de olduğu gibi
yine ve yeniden kazanacağı bilincini bir an olsun
aklınızdan, ruhunuzdan çıkarmamanızı istiyorum”
ifadelerini kullandı.

“Bir An Olsun Tereddüt Etmeden Bu Yola
Çıktık”
Memleket Partisi Çanakkale İl Kongresi geçtiğimiz hafta
gerçekleşti. Genel Merkez tarafından Kurucu Başkan
olarak atanan Hülya Dağhan yapılan seçim sonunda il
başkanlığı görevinde kalmaya devam edecek.
CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi oluşumu
kapsamında Türkiye'nin birçok ilini gezen Muharrem İnce
tarafından kurulan Memleket Partisi'nin Çanakkale
ayağında ilk kongre gerçekleştirildi. Belediye Çalışanları
Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Çanakkale İl
Kongresi'nde il yönetimi için seçim gerçekleştirildi. Genel
merkez tarafından kurucu il başkanı olarak atanan Hülya
Dağhan tekrar seçilerek il başkanı görevini tazeledi.
Memleket Hareketi'nin kurucular kurulu üyesi ve
Çanakkale Kurucu İl Başkanı Hülya Dağhan, kongrede
yaptığı konuşmada, “Çanakkale'de Memleket Partisi
olarak 1. Olağan Kongremizi gerçekleştirmek üzere bir
araya gelmiş bulunmaktayız. Bugün, Çanakkale'miz,
ülkemiz, milletimiz için; Mustafa Kemal Atatürk'ün
yolundan tüm gücümüzle, azmimizle, hiçbir zorluk
karşısında yılmadan, usanmadan, aynı tarihi önderlerimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit
gibi mücadelemizin Genel Başkanımız Muharrem İnce
liderliğinde halkımız için, halkla birlikte yola çıkışımızın
resmen başladığı gündür. Ülkemizin içinde bulunduğu
mevcut durum dahilinde, bugünün bizlere yüklediği
sorumluluğun bilinci ile mücadele azmini ve kararlılığını
sürdürürken, her bir arkadaşımızın emeğini ve

Başkan Dağhan, “Hepinizin, ne kadar heyecanlı ve istekli
olduğunuzu gördüm bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 20
yılda yaşadıklarından sonra haksızlıklar ve eşitsizlikler
karşısında, bu ülkenin ve bu milletin kurucu değerlerinin
sahipsiz olmadığını sadece işgalcilere değil, aynı zamanda
tüm dünyaya Anavatan, Mavi Vatan, Gök Vatan, Yeşil Vatan
ve Yavru Vatan'la yine ve yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin
bölünmez bir bütün olduğunu dahili tüm düşmanlarımıza
rağmen haykırmak üzere dişimizle, tırnağımızla, yokluk
içerisinde, elimizi taşın altına koymakta bir an olsun
tereddüt etmeden bu yola çıktık. Yolumuz daha çok uzun
ama kabiliyetlerimiz, liyakatlerimiz, azmimiz, Türkiye
Cumhuriyeti sevdamız, Kuvayı Milliye Bilincimiz, Misak-ı
Milli mirasımız ile Hedeﬁmiz 50 +1'dir” diye konuştu.

“Bir Umut Bekliyor Herkes”
“Bizler, birleştirici olacağız. Bizler ötekileştirenlerden
olmayacağız” diyen Dağhan, “Bir kadın il başkanı olarak,
kadınların da hayatın her alanında eşit, özgür ve adil
yaşaması için sorunları da biliyoruz, çözümlerini de…
Sonuna kadar liyakatli, eğitimli, kendine, davasına
güvenen ve inanan öz insanımızla vakıfız. Barışacağız,
bölüşeceğiz, büyüyeceğiz. İl Başkanınız olarak, tek
hedeﬁnizi bugünden gösteriyorum. Çanakkale'de
girilmedik mahalle, sokak, ev, köy, belde, bucak,
çalınmadık kapı değmedik tek bir insan dahi

bırakmayacağız. Azmimiz, yoldaşımız olsun unutmayın.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, yılmadılar,
yorulmadılar, uyumadılar, düştüler, yeniden kalkıp devam
ettiler. Bir kez olsun arkalarına bakmadılar. İçinde
bulunduğumuz ahval ve şerait (durum ve koşullar) Bizlere
bir an olsun durmayı, geriye dönüp bakmayı, yılmayı,
vazgeçmeyi, söylemiyor. Milletimiz zorda, çocuklarımız
zorda, kadınlarımız zorda, doğamız zorda, canlılarımız
zorda, bir ışık bekliyor, bir umut bekliyor herkes. O ışık da,
o umut da hiç şüpheniz olmasın ki biz olacağız. Unutmayın!
Atamıza yeminimiz var, sözümüz var, vatandaşlarımıza,
çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza ve tüm
mazlumlara sözümüz var. Bizler var oldukça o söz ve
yemin yere düşmeyecek” dedi.

“Geleceğimizi geri alacağız!”
Dağhan, “Memleket Partisi iktidarında Genel Başkanımız
Muharrem İnce liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti ebedi yol
göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş
medeniyet hedeﬁ doğrultusunda terörün her türlüsünü
reddederek başta dil, din, ırk, mezhep olmak üzere her
türlü ayrımcılığa karşı çıkarak. Doğayı ve çevreyi
koruyarak siyasetten rant elde etmeye dur diyerek kadına
şiddet ve çocuk istismarına tavizsiz karşı durarak İlelebet
payidar olmaya devam edecektir. Memleket Partisinin 81
Kurucusundan biri ve Çanakkale il Başkanınız olarak tüm
arkadaşlarımı, bugünden itibaren ilkelerimizi, parti
programımızı, mevcutlar arasında örnek teşkil eden eşi
benzeri olmayan Parti Tüzüğümüzü Tüm halkımıza tekrar
tekrar, bizzat dokunarak anlatmak üzere hepinizi
meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Bırakın ekranlar
onların, sokaklar bizim olsun. Geleceğimizi Geri alacağız!
Şehitler diyarı Çanakkale'mizden hepinizi saygı, sevgi
muhabbetle kucaklıyor, mavi sloganımızla, memleket
adalet vicdan iş diyerek, 'ne cumhur ne millet, tek yol
memleket' diyoruz” vurgusunu yaptı.
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Ayç çeğ Hasatı Başladı, F yatlar İse Hala Açıklanmadı!
Ayçiçeği hasadına başlamasının ardından üreticiler
ﬁyatların belirlenmesini sabırsızlıkla beklemeye başladı.
Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, hasat dönemi
ile ilgili son durumu değerlendirdi. Kaya, ayçiçeği ﬁyatları
ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını vurgulayarak,
“Bütün gözler Trakya Birliğin açıklayacağı ﬁyatlarda. Biz
onlara görüşlerimizi aktardık. Üreticinin beklentisi olan 6
TL ﬁyatını verirler diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Ayçiçeği hasadının başlaması ile üreticilerin yoğun bir
döneme girdi. Üreticilerin merak ettiği konu ise ayçiçeği
ﬁyatları oldu. Ayçiçeği ﬁyatları konusunda son durumu
değerlendiren Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya,
“Ayçiçeğinden beklentimiz 6 TL civarında. Ayçiçeği
ﬁyatlarının, 5 TL olması üreticiyi sıkıntıya sokar, 7-8 TL
olması da tüketiciyi sıkıntıya sokar. Üreticiyi
düşündüğümüz kadar, tüketiciyi de düşünerek, bir beklenti
içine giriyoruz” şeklinde belirtti.
Üreticiye faydası olacak her türlü çalışmanın yapılması
gerektiğini söyleyen Kaya, “Ürününü pazarlarken üreticiyi
üçkâğıtçı diye tabir edilen emek hırsızlarından koruyacak
çalışmalar yapılması, bu yönde adımlar atılması üretici için
çok kıymetli ve önemlidir” şeklinde konuştu.
Kaya ayrıca, arpa ve buğday üretimi hakkında da
konuşarak, verimin bölgede iyi olduğundan ama ülkede
durumun iyiye gitmediğinden bahsetti.

“Üreticinin Geçmiş Yıllara Bakarak
Düşündüğü Rakamlar Var”
Ayçiçeği hasadının başlaması hakkında konuşan Başkan
Kaya, “Bu dönemde de ayçiçeği hasat dönemine girmek
üzereyiz. Hatta bazı bölgelerde hasat, ufak ufak biçimlerde
başladı. Verime baktığımız zaman ayçiçeğinde, üreticinin
beklentilerini karşılayacak verim bölgemizden çıkıyor.
Fiyat noktasında, üreticinin geçmiş yıllara bakarak
düşündüğü rakamlar var. Bu durumda üretici, 2021 yılında
girdi ﬁyatlarının yükselmesi ile birlikte ciddi şekilde
ﬁyatların beklentileri karşılamaması durumunda üreticinin
üretimden çıkması bile söz konusu. Bizim iyi niyetli
üreticinin, girdi maliyetlerini düşürecek, işçiliğini
kolaylaştıracak, verimini yükseltecek, hastalık ve
zararlılarla mücadelesinde başarılı olmasını sağlayacak,
ürününü pazarlarken üreticiyi üçkâğıtçı diye tabir edilen
emek hırsızlarından koruyacak çalışmalar yapılması, bu
yönde adımlar atılması üretici için çok kıymetli ve
önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Fiyat İle İlgili Bir Açıklama Hala
Yapılmadı”
Ayçiçeği ﬁyatları ile ilgili beklentilerinin nasıl olduğunu ve
neleri etkileyeceğinden bahseden Başkan Kaya, “Bizim
beklentimiz olan ﬁyat, piyasada bulunan market ﬁyatlarını
değiştirmez ”şeklinde konuştu.

görmezden gelmelerini, sorunların üzerine gitmesi
gerekenlerin, yön değiştirdiklerini fark etmediğimizi
sanmasınlar. Bu ve buna benzer samimiyeti olmayan bakış
açıları, sorunları bitirmez. Daha çok sıkıntılı seviyelere
gelmesine sebep olur. Geçmiş yıllardan alınan tecrübe ile
zamanı boşa yaşamamak çok kıymetli. Alınan tecrübe ile
günümüzde atılacak yanlış adımların önüne
geçilebileceğini düşünmekteyim” açıklamalarında
bulundu.

“Arpa Ve Buğdayda, Verim Üst
Seviyelerde Oldu”

Kaya, “Bölgemizdeki ve Trakya Bölgesi'ndeki üreticimiz ile
birlikte konuştuğumuzda, ayçiçeğinden beklentimiz 6 TL
civarında oluyor. Ayçiçeği ﬁyatlarının, 5 TL olması üreticiyi
sıkıntıya sokar, 7-8 TL olması da tüketiciyi sıkıntıya sokar.
Üreticiyi düşündüğümüz kadar, tüketiciyi de düşünerek, bir
beklenti içine giriyoruz. Bu beklenti de 6 TL civarındadır.
Marketlerde raﬂara baktığımız zaman Ayçiçek yağlarında
kilogramı 25 ila 30 TL arasında değişen ﬁyatlar var. Dolayısı
ile ﬁyatlara baktığımızda piyasanın kabul etmiş olduğu
ﬁyatlar bunlar. Bizim beklentimiz olan ﬁyat, piyasada
bulunan market ﬁyatlarını değiştirmez. Fiyat ile ilgili bir
açıklama hala yapılmadı. Ayçiçeği ﬁyatını açıklayacak en
büyük faktör Trakya Birlik. Edirne bölgesinde ciddi şekilde
yatırımları olan bir kooperatiftir. Ciddi miktarlarda ayçiçeği
alıyor. Yağ işleme ve birçok iştiraki olan, üretici lehine
duruşu ile en büyük aktördür. Üreticinin lehine çalışan,
ender kuruluşlardan biridir. Bütün gözler Trakya Birliğin
açıklayacağı ﬁyatlarda. Biz onlara görüşlerimizi aktardık.
Üreticinin beklentisi olan 6 TL ﬁyatını verirler diye
düşünüyoruz. Ayçiçeği üretiminin büyük bir kısmını,
Trakya Bölgesi karşılıyor” dedi.

“Konunun Muhataplarının Samimiyetleri
Çok Kıymetli”
Üretici sorunlarının görmezden gelindiğini söyleyen
Başkan Kaya, “Ayçiçeğinde de diğer üretimini yaptığımız
ürünlerde de, Konunun muhataplarının samimiyetleri çok
kıymetli. Ağızlarının söylediği ile kalplerinin vicdanlarının
söylediği bir olmalı. Ama bakıyoruz üretici çok kıymetli
diyenlerin üreticinin yaşadığı sorunları görüp de

Arpa ve buğdayın son durumu hakkında da
değerlendirmelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı İsmail
Kaya, bölgede verimin iyi olduğundan ve önümüzdeki yılın
harmanının da bu yıldan yapıldığından bahsetti.
Kaya, ”Bölgemizde bu sene iklimin güzel gitmesi ile
özellikle bitkinin, istediğimiz zamanlarda istediğimiz
yağışların oluşması sonucu verim üst seviyelerde oldu. İç
Anadolu bölgesinde arpa ve buğday üretiminde, çok
sıkıntılar varken, bizim bölgemizde verim noktasında
üreticimiz önümüzdeki yılın harmanını da bu yıldan
yapmış oldu, verimler o kadar yüksekti ki 400 kilo alınacak
araziden 600 kilo alındı. Arpa ve buğday ürünlerini üreten,
üreticimiz için ciddi şekilde memnun edici bir durumdu”
değerlendirmesinde bulundu.

İthalat Kartıyla Tehdit Etmek, Üreticiyi
Köşeye Sıkıştırmaktır”
İthalat kartı ve ülkede arpa ve buğday verimi hakkında
konuşan Başkan Kaya, “Doğu Anadolu ve Güney Doğu
Anadolu Bölgelerinde arpa ve buğday üretimi ciddi şekilde
sıkıntıya düşmüş durumda, Trakya bölgesinde ise ciddi
şekilde üretim var. Fiyat konusunda ise konunun
muhatapları hataya düşüyorlar. İthalat kartını masaya
çıkartarak 2,5 TL den satılan buğdayı 2 TL ye kadar
çekmeye çalıştılar. Piyasanın kabul etmiş olduğu bir durum
söz konusu, yurt dışından, 3 TL ye alınan buğday ile un
yapıldı, ekmek yapıldı. Gramajı ile oynadılar, ﬁyatını
arttırdılar. Piyasada 3 TL lik buğday ile yapılan ekmek
ﬁyatları var. İthalat kartını ortaya koymaları üreticinin
ﬁyatlarının düşmesine yol açtı bu da üreticiyi üzdü. Aynı
hatanın ayçiçeğinde de yapılmamasını istiyoruz. İstenilen
ﬁyatların ortaya çıkmaması sonucunda market ﬁyatları
düşmeyecektir, aracı sektörlerin kazancı artacaktır.
Konunun muhatapları, bu kazancı üretici nasıl paylaşır onu
hesabını kitabını yapmalılar. Piyasayı daha ortada bir şey
yokken, bütün aktörler memnun iken hatta tüketici bile
memnun iken ithalat kartıyla tehdit etmek, üreticiyi
köşeye sıkıştırmaktır. Buğday arpada yapılan hata
ayçiçeğinde yapılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları ve Eş tl k Kurulu: “Çanakkale'den olumlu zlen mlerle ayrılıyoruz”
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurulu (TİHEK) Üyesi Dilek Ertürk
Çanakkale'de düzenlenen toplantıda,
olumlu izlenimlerle ayrıldıklarının
altını çizerek idarecilerin insan odaklı
bakış açısı ile görevlerini
sürdürdüklerini belirtti.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu üyeleri Çanakkale'ye
gelerek gözlemlerinden yola çıkarak
yaptıkları değerlendirmeyi kamuoyu
ile paylaştı. Deniz Polisevinde yapılan
toplantıda 23-26 Ağustos tarihli
incelemeler ele alındı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurulu Üyesi Dilek Ertürk değerlendirmesinde
Çanakkale'den olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını belirterek
şunları söyledi, “Hakikaten gerek cezaevi, gerek geri
gönderme merkezi gerek ise engelli bakım merkezi
idarecileri, yöneticileri insan odaklı bakış sergiliyorlar.
Genel olarak personelin yaklaşımından memnuniyet beyan

ediliyor. Ayvacık Geri
Gönderme Merkezi biraz yoğun.
Afgan ve Pakistan kökenli
göçmen ve mülteciler
tutmakta. Genel bir bakış
açısıyla düşüncelerimi ifade
etmek istedim. Bundan 1 hafta
önce Ağrı Geri Gönderme
Merkezindeydik. Ağrı'da
muhtelif, özgürlüğünden
mahrum bırakılanların
tutulduğu birimlere
ziyaretlerde bulunduk. Söz
konusu; barınma, sosyal etkinlik gibi pek çok ihtiyaçları
ülkemiz tarafından memnuniyetle karşılanmakta”
Toplantıya; Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Ulusal Önleme
Mekanizması Birimi Koordinatörü Mehmet Alp Didinmez,
İnsan hakları ve Eşitlik uzmanı Habibe Kara, Uzman
yardımcıları Salih Günay ve Dilara Akad ile Psikolog Aylin
Öztabur katıldı.

Taşkın Kontrol İnşaatı Yaptırılacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü,
taşkın kontrol inşaatı yaptıracak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü, Çanakkale-Ayvacık
Kayalar Değirmendere'de
500,00 metre taşkın kontrol inşaatı yaptıracak. İhale,
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, tekliﬂer
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

www.gazetedegisim.com

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Kerem İriç

İsmet Paşa Mah.
İzmir Cad. No.6 D.11
Merkez / Çanakkale
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Müftü Güvenir, 'Sosyal Medya' Hakkında Değerlendirmede Bulundu
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“SANAL ÂLEMİN GETİRDİĞİ BİR DİĞER DEZENFORMASYON DA MAHREMİYET

DUVARLARININ YIKILMASI, MAHREMİYET SINIRLARININ AŞILMASIDIR”

Çanakkale İl Müftülüğü tarafından pandemi döneminde
başlatılan sosyal medyada bilgilendirme videolarının en
sonuncusunda Yenice İlçe Müftüsü Metin Güvenir, 'Yeni
Bağımlılığımız: Teknoloji, İnternet, Sosyal Medya' konusunu
işledi.
Yenice İlçe Müftüsü Metin Güvenir, son yıllarda çok fazla
konuşulan 'Yeni Bağımlılığımız: Teknoloji, İnternet, Sosyal
Medya' konusu ile ilgili olarak bilgiler verdi.
Güvenir, “Cenabı Hak biz insanlara pek çok nimetler
bahşetmiş, fakat bu nimetlerin yine kendi rızası
istikametinde kullanılmasını ve her türlü aşırılıktan da uzak
durulmasını bizlerden istemiştir. Cenabı hakkın insanoğluna
bahşettiği en önemli yeti olan akıl nimeti ve bu aklın en
önemli semeresi olan teknoloji ve internette büyük bir
nimettir. Fakat bu nimetleri kullanırken de rabbimizin her
an görüp gözettiği bilinci ile hareket etmeli, bizleri harama

düşürecek, ahiretimizi kaybetmemize sebep olacak işlerden
de olanca gücümüzle uzak durmalıyız. Nasıl ki her gün
kıldığımız namazlarda 'Hamt âlemlerin rabbi olan Allah'a
aittir' diyorsak sanal âleme girdiğimizde de sala âlemin
rabbinin de Allah olduğu bilinci ile hareket etmeli, rabbimizin
rızasına muhalif düşen işlerden uzak kalmaya çalışmalıyız”
dedi.

sosyal medya üzerinden paylaşmak suretiyle, ailemize ait
özel anları buralarda paylaşmak, mahremiyet duvarlarını
yıkmak, mahremiyet sınırlarını aşmaktır. Hâlbuki ki
rabbimiz Kuran-ı Kerim' de 'siz onlar için bir örtü, onlar da
sizin için bir örtüdür' buyurmak sureti ile ailemizin, bizim
sırlarımızı koruyan kollayan bir sırdaş olduğunu haber
vermektedir” ifadelerini kullandı.

“Bir Diğer Dezenformasyon Mahremiyet
Sınırlarının Aşılmasıdır”

“Rabbimiz Katında Hesaba Çekileceğimizi
Aklımızdan Çıkarmayalım”

“Maalesef geldiğimiz zamanda, insanların büyük bir
kısmının gençlerin, çocukların hatta okul öncesi çağlarda
yavrularımızın bile yedi, sekiz saati aşan uzun kullanım
süresi ile vakitlerini boşa harcadıklarını ve internet, teknoloji
bağımlısı haline geldiklerini üzülerek müşahede
etmekteyiz” diyen Güvenir, “Hâlbuki rabbimizin ahireti
kazanalım diye peşinen bize sunmuş olduğu zaman nimeti,
bizim için en büyük nimettir, kaynaktır. İnternet ve sanal
âlem konusunda maalesef yanlışa düştüğümüz bir diğer
husus da sosyal medya kullanımıdır. Sosyal medyanın adeta
bir üstünlük vesilesi olarak, insanlara nispet etme, hava
atma mecra olarak kullanıldığını da üzülerek görmekteyiz.
Sanal âlemin getirdiği bir diğer dezenformasyon da
mahremiyet duvarlarının yıkılması, mahremiyet sınırlarının
aşılmasıdır. Aile içerisinde yaşadığımız özel anların,
gezdiğimiz yerlerin, yediğimiz yemeklerin ve eşimizle,
çocuğumuzla geçirdiğimiz güzel saatlerin fotoğraﬂarını

Güvenir, “Sanal âlemin getirdiği bir diğer tehlike de dedikodu
ve gıybet hatta iftira boyutuna varan yorumlarda
söyleşilerde konuşmalarda insanları büyük bir ﬁtneliğin
içerisine çekiyor olmasıdır. Sanal alemde bir haberi
okuduğumuzda veya bir habere yapmış olduğumuz
yorumlarda yine Rabbimiz katında mesul olduğumuzu,
sorumlu olduğumuzu o yaptığımız yorumların veya
paylaşımını yaptığımız haberlerin de vebali olduğunu asla
aklımızdan çıkarmayalım. İnternetin getirdiği en büyük
tehlike, olanca hızıyla yayılan müstehcenlik, açıklık saçıklık
meselesidir. Allah, biz müminlere bakışlarımızı, görüşümüzü
de belli bir çerçevede tutmamız gerektiğini ifade etmektedir.
Maalesef internet yoluyla müstehcenliğe, son zamanlarda
çok kolay ulaşılmakta ve bu artık bir normalleşme
seviyesine gelmektedir. İnternette gezdiğimiz mecralardan
dolayı da Rabbimiz katında hesaba çekileceğimizi
aklımızdan çıkarmayalım” şeklinde konuştu.
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Genç sporcu, Türkiye Şampiyonluğu kupasını Çanakkale'ye getirdi;
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TRİATLONA DESTEK ÇAĞRISI YAPTI
Gelibolu Triatlon Spor Kulübü
sporcusu Nevra Başak Saatli, 2021
yılında yapılan tüm yarışları 1'nci
olarak tamamlayarak
Çanakkale'ye Türkiye kupasını
getirdi. Genç sporcu, 2021 yılı Genç
Kadınlar B Kategorisindeki
şampiyonluğundan dolayı mutlu
olduğunu söyleyerek, triatlon
sporunun desteklenmesinin çok
önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye Triatlon Federasyonu ve
Eğirdir Belediyesi işbirliği ile 14-15
Ağustos tarihlerinde düzenlenen
Eğirdir Oral B Triatlonu Genç
Kadınlar B kategorisinde
Çanakkaleli sporcu Nevra Başak Saatli 1'inci olmasının ardından
Türkiye Şampiyonu kupasını havaya kaldırdı.
2021 yılı içinde Didim, Avşa, Ordu, Balıkesir ve son olarak Eğirdir'de
yapılan Triatlon yarışmalarında başarılı olan Gelibolu Triatlon Spor
Kulübü sporcusu Nevra Başak Saatli, Çanakkale'ye bir
şampiyonluğu daha getirmenin gururunu yaşıyor.
8 yaşından beri sporla ilgilenen 17 yaşındaki Triatlet Nevra Başak
Saatli, “Spora babam sayesinde başladım. Babam hayatı boyunca
sporla uğraştı ve beni de hep teşvik etti. İlk önce bale, basketbol
gibi sporlarla başladım sonra triatlon ile tanıştım. Triatlon, hayatım
boyunca yapacağım spor olacak. İlk 10 yaşında aquathlon
yarışmasına katıldım. Aquathlon sporunun farkı ise, burada bisiklet
yok. Sadece yüzme ve koşu yapıyorduk. Sonrasında bisiklet de
eklendi ve triatlon yapmaya başladım” dedi.

“Sıcakta Antrenman
Yapmak Çok Zor Oldu”
Genç sporcu Saatli, “Bu yarışlara pandemiden
dolayı uzun bir ara verilmişti. Hazırlanırken
pandemi nedeniyle yasakların olmasından
kaynaklı bazı sıkıntılar çektik ama sonunda
yarışların başlaması gerçekten çok keyif
vericiydi. Özellikle bu yaz döneminde sıcakta
antrenman yapmak çok zor oldu. Diğer senelere
göre hava sıcaklıkları daha yüksek seyretti ve
dışarıda antrenman yapmak bu yüzden bizi çok
zorladı aslında” şeklinde konuştu.

“Birincilik Kürsüsüne
Çıkmak Çok Özel”
En son katıldığı Eğirdir Oral B Triatlon yarışı ile ilgili olarak
değerlendirmede bulunan Nevra Başak Saatli, “Eğirdir'de rakım
yüksek olduğu için zor nefes alıyorsunuz, bu yüzden sadece bu
konuda zorlandım. Ama başardım. Parkur çok güzeldi, sadece
bisiklet parkurunda çok rüzgar vardı ve bu da beni biraz zorladı.
Kupayı almak ise çok güzel bir duygu, birincilik kürsüsüne çıkmak
çok özel” ifadelerini kullandı.

“Sınavdan Sonra Tempomu
Arttıracağım”
Genç Sporcu Saatli, bu sene üniversiteye hazırlanacağı için
antrenman temposunun biraz düşeceğini söyleyerek, “12.sınıfım ve

bu sene benim sınav senem. Antrenmanları biraz daha azaltacağım
ama bırakmayacağım. Kesinlikle düzenli bir şekilde çalışmaya
devam edeceğim. Sınavımdan sonra da tempomu arttırıp, yarışlara
hazırlanmaya devam edeceğim” diye konuştu.
Triatlon Sporcuları Ekipman Desteğine İhtiyaç Duyuyorlar
Triatlonun Türkiye'de çok fazla bilinmediğini söyleyen Saatli, “Her
ilde bu sporla ilgilenen yok. Özellikle kız triatletler az. Bu konuda
kızların kendine güvenmesi gerekiyor. Bu sporu bizler de çok iyi
yapıyoruz. Bir kere başladığınızda, bırakmanız çok zor oluyor.
Devamı mutlaka geliyor. Türkiye'de biraz pahalı bir spor çünkü
ekipman desteğine ihtiyaç duyuluyor. Benim de sponsora ihtiyacım
var, Çanakkaleli kurumların triatlon sporcularını desteklemesi
şehrimiz ve ülkemiz için gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.

Arabanın Işığında Antrenman Yaptı
Aynı zamanda antrenörü olan Baba Ramazan Saatli, “Her sene yıl
içerisinde yarışmalar düzenleniyor ve bu yarışmaların yarıdan bir
fazlasının puanı alınıyor. Bu sene beş yarışma oldu ve üçünü
değerlendirmeye aldılar. Fakat Başak beşinde de birinci oldu ve tam
puan aldı. Havaların çok sıcak olduğu zamanlarda sabah saat 5 gibi
kalkıp bisiklet antrenmanları arabanın ışığında yaptı. Başka türlü
karanlık oluyordu ve ancak bu şekilde antrenman yapabildi. Diğer
türlü havalar çok sıcaktı ve antrenman yapmak çok zordu. Her
zaman antrenmanlı olmaya çalıştılar. Yüzme havuzda yapıldı, koşu
için Ayvacık gibi yerlere gidildi. Bu ayrı bir pist istiyor. Meşakkatli bir
spor triatlon, zorluklarından biri bu. İkincisi ise yarışa gideceğiniz
zaman ekipmanınızı alıyorsunuz ve kendi aracınızla gitmeniz
gerekiyor. Bu yerlerde otellerde kalıyorsunuz. Bu yüzden
sponsorların destek vermesi gerekiyor. Örneğin belediye ve başka
özel kurumların spor kulüplerine triatlon branşı açılırsa
desteklenmesi daha kolay olur” diye anlattı.
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Güvencesizlik Dayatan Bu Mutabakatı Kabul Etmiyoruz!
KESK Çanakkale Şubeler Platformu, Toplu Sözleşme
görüşmelerinde taraﬂar arasında varılan mutabakat ile
sona ermesi sonrasında basın açıklaması düzenledi.
Toplu Sözleşme görüşmelerinin sona ermesi sonrasında
KESK Çanakkale Şubeler Platformu Çanakkale Valiliği'nin
önünde eylem düzenlendi. Platforma adına basın
açıklamasında bulunan Tüm Bel Sen Başkanı Bülent Barın,
“KESK olarak 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet,
yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı kabul
etmiyoruz” vurgusunu yaptı.
Tüm Bel Sen Başkanı Barın'ın yaptığı açıklamalarda
başlıklar ise şu şekilde oldu:
“Günlerdir bizden adeta kaçırılan, kapalı kapılar ardında
yapılan görüşmelerin ürünü mutabakatın adı ölümü
gösterip sıtmaya razı etme mutabakatıdır. Bilindiği üzere
KESK olarak hükümetin 12 Ağustos'ta yaptığı ilk tekliﬁne
ilişkin basın toplantımızda bugün varılan mutabakatın
içeriğine ilişkin önemli tehlikeye dikkat çekmiştik. Yıllardır
birikmiş hiçbir temel sorunumuzu çözmeyen, bir iki
puanlık maaş artışları ve sonraki yıllara ertelenen vaatlerle
cilalanan bir tekliﬁn mutabakatla sonuçlanmasının çok
güçlü bir ihtimal olduğunu ifade etmiştik. Ne yazık ki
bugün ortaya çıkan tablo tam da budur.”

“TEPKİ İLE KARŞILANAN İLK TEKLİFİNİ
YENİLEMEK İÇİN HİÇBİR ADIM
ATMAMIŞTIR”
“Hükümet 12 Ağustos'ta yaptığı kamu emekçileri ve
emeklikleri tarafından tepki ile karşılanan ilk tekliﬁni
yenilemek için 11 gün boyunca hiçbir adım atmamıştır.
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetinde yer alan bir
konfederasyon olarak, KESK olarak tam 11 gün boyunca,
her gün, yeni bir tekliﬁ yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa
4688 sayılı yasaya göre bizim de katılmamız gereken
toplantının ne zaman gerçekleştirileceği konularında
defalarca girişimde bulunduk Ancak 11 gündür defalarca
görüştüğümüz Çalışma Bakanlığından hep aynı cevabı,
'Henüz net değil' cevabını aldık.
11 günlük sessizlikten sonra Çalışma Bakanlığı nihayet dün
kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme
müzakerelerinin sonucunun bugün saat 14.30'da
açıklanacağı duyurmuştur. Yani ne Çalışma Bakanlığı
yetkilileri ne de masada yetkili sıfatı ile oturan
konfederasyon ve sendikalar kapalı kapılar ardında
yürütülen müzakerelerin içeriği hakkında 11 gün boyunca
tek bir cümle dahi etmemiştir. Ta ki bugün bir saatti aşan
gecikme ile saat 15.45'ta başlayan toplantıya kadar.”

“KAMU EMEKÇİSİNE VE EMEKLİYE
VERİLEN DEĞERİ ORTAYA
KOYMAKTADIR”
“Kısacası 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi bir
oldubitti durumu ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu durum
bile tek başına 5,5 milyon kamu emekçisine ve emekliye
verilen değeri ortaya koymaktadır.
Bugün açıklanan mutabakat ise kamu emekçilerine,
emeklilere verilen değeri gösteren bir belgedir. Varılan
mutabakata göre; buna göre hükümetin 12 Ağustos'ta
yaptığı ilk tekliﬁn 2022 yılı için sadece 1 puan, 2022 için ise 2
puan, yani toplamda 3 puan artırıldığı mutabakat büyük
kazanım, bir başarı gibi sunulmaktadır. Oysa bir toplu
sözleşmenin başarılı ya da iyi bir toplu sözleşme olarak
gösterilmesinin kriterleri açıktır. Bir toplu sözleşmede
başarının temel kriteri ne talep ettiğiniz, ne aldığınız
arasındaki makasın ağzı ile ölçülür.”

“BUNUN ANLAMI KAMU EMEKÇİSİNİN
VE EMEKLİNİN EN AZ BİR YILININ
ÇALINMASIDIR”
“Buna göre masaya yetkili sıfatı ile oturanlar ve bu dönem
ortak hareket ettikleri konfederasyon 2022 için %21 maaş
artışı artı %3 refah payı artı 600 TL önceki dönem kaybı
talep etmiştir. Yani 2022 yılı için %39 maaş artışı talep
etmiştir. Buna karşım 2022 yılı için altışar aylık dilimler
halinde %.5.+%7 maaş artışına imza atmıştır. Yine 2023 için

%17 maaş artışı + %3 refah payı tekliﬁne karşılık altışar
aylık dilimler halinde %8 + %6 oranına imza atılmıştır.
Kısacası iki yıl için toplamda %67,2 maaş artışı teklif eden
“yetkili” konfederasyon iki yıl için toplamda %26 oranına
imza atmıştır. Teklif ve varılan mutabakat arasında iki yıl
için toplamda 41 puan fark vardır. Bunun anlamı 5,5 milyon
kamu emekçisinin ve emeklinin en az bir yılının
çalınmasıdır.Buna rağmen sanki büyük bir lütufmuş gibi,
altışar aylık dönemlerde enﬂasyon farkının oluşması
durumunda söz konusu farkın maaşlara yansıtılacağı ifade
edilmiştir. Öte yandan refah payı talebi yine görmezden
gelinmiştir. Bunun yerine hali hazırda sadece sendika üyesi
kamu emekçilerinin yararlandığı 3 ayda 400 TL tutarındaki
toplu sözleşme ikramiyesi 235 TL artırılarak 3 ayda 400
TL'ye çıkarılmıştır. Söz konusu artıştan sendika üyesi
olmayan ve 4688 sayılı yasaya göre sendika üyesi olması
yasaklanmış bulunan toplamda en az 1 milyon 800 bin
kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisi
yararlanamayacaktır. Dolayısıyla toplu sözleşme
ikramiyesinde artışın refah payı talebi ile kıyaslanması
veya “refah payı vermiyoruz ama toplu sözleşme
ikramiyesini artırdık” denmesinin bir karşılığı yoktur.
Ayrıca mutabakatın sunumunda Üç yıl önce bizzat
Cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözü
hakkında “toplu sözleşme dönemi içinde yapacağımız
çalışmaları meclise yasa haline getirilmek üzere
göndereceğiz” denilmiştir. Yıllardır kadro bekleyen, bugün
sayıları beş yüz bini aşan sözleşmeli personel konusu ise
“3+1 sistemi üzerinde çalışacağız” gibi net olmayan, köşeli
'vaatlerle geçiştirilmiştir.”

“TÜM BUNLARDAN SONRA
SORUYORUZ, BU MUDUR BAŞARI?”
“Kısacası 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel
konularında yine suya yazı yazılmıştır. Milyonların
beklentisi önümüzdeki dönemin seçimlerinin yatırımı
olarak çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenmiştir.
Durum ortada olmasına rağmen çalışanlarımızı enﬂasyona
ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz nutukları atılmıştır. Türkiye
pandemi döneminde dünyada vatandaşlarına en az
doğrudan yardım eden ülkelerin başında gelmesine
rağmen, sefalet oranındaki artışlara gerekçe olarak
pandemi harcamaları gösterilmesi de manidardır. Tüm
bunlardan sonra soruyoruz, bu mudur başarı? Bu ülkede
çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan gerçek enﬂasyon %45'i
aşmıştır. İğneden ipliğe her şeye zam yağmurunun devam
ettiği, üretici ve tüketici enﬂasyonu arasındaki makasın
tam 26 puan açıldığı dolayısıyla hayat pahalılığının
önümüzdeki dönemde bırakalım düşmeyi daha da
artacağının açık olduğu koşullara rağmen hiç kimsenin
inanmadığı hedeﬂenen enﬂasyon rakamlarını temel alan
bu mutabakatın neresi başarılı?”

“BİLİNMEZ BİR TARİHE BIRAKILAN BİR
VAAT-TEMENNİ METNİ VARDIR”
“Bu mutabakatta, kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı
gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi yine yok. Emekli
olduğumuzda maaşlarımızın yarı yarıya düşmesine yol
açan ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması başlığı yine
yok. Farklı adlar altında güvencesiz istihdam edilenlerin
kadrolu-güvenceli istihdama geçirilmesi yine yok. 4/C'li
4/B'liler olarak bilinen kamu emekçilerinin ek ödeme,
emeklilik gibi temel sorunlarının çözümü yine yok.
Sayıları yüz bini aşan Yardımcı Hizmetler Sınıfının yaşadığı
mağduriyetlerin giderilmesi yine yok. Torpilin, kayırmanın
kapsını sonuna kadar açan mülakat sitemine son verilmesi
yine yok. OHAL KHK'leri ile sorgusuz-sualsiz işinden
ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin görevine iadesi
yine yok. Kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılığın
önüne geçilmesi için kadın taleplerinin kadın emekçiler
tarafından görüşülmesi ve mutabakat metninde ayrı bir
başlık altında yer alması yine yok. Kamu kurumlarında
ücretsiz kreşler açılması, söz konusu kreşler açılıncaya
kadar kreş yardımı verilmesi yine yok. Mutabakatta
saymakla bitiremeyeceğimiz daha pek çok temel
sorunumuza ilişkin tek bir cümle bile edilmemiştir. Sonuç
olarak ortada taraﬂar arasında bağlayıcılığı olan bir toplu

sözleşme metni değil, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli
personeli durumu başta olmak üzere bilinmez bir tarihe
bırakılan bir vaat-temenni metni vardır.”

“UYARILARIMIZ YETKİLİ
KONFEDERASYON TARAFINDAN YOK
SAYILMIŞTIR”
“İşkolları toplu sözleşmelerinin içeriği ise teknik çalışmalar
devam ediyor denilerek tamamen belirsiz bırakılmıştır.
KESK olarak 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet,
yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı kabul
etmiyoruz! Yıllardır yaşanan kayıplar, biriken sorunlar bu
yıl konfederasyonların tekliﬂerine daha fazla yansımıştır.
Bu yıl konfederasyonların maaş artış talepleri başta olmak
üzere pek çok talebi ilk defa bu kadar bir birine
yakınlaşmıştır. Ancak bugün altına imza atılan mutabakat
taleplerde ortaklaşmadan daha önemli olanın bu talepler
için mücadelede ortaklaşmak olduğunu açık bir şekilde
ortaya koymuştur. KESK olarak bu yönde yaptığımız
çağrılar, kamu emekçilerinin ve emeklilerini daha da
mağdur edecek yeni bir satış sözleşmesine onay
verilmemesi yönündeki uyarılarımız yetkili konfederasyon
tarafından yok sayılmıştır.”

“GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME SİSTEMİ
İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”
“Biz her şeye rağmen sendika-konfederasyon olmanın
gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak ve
çıkarlarını korumak ve geliştirmekle görevli olduğumuz 5,5
milyon kamu emekçisi ve emeklisinin sesi olmayı
sürdüreceğiz. Bu görev ve sorumluluğun bir adımı olarak
tüm kamu emekçilerini kendilerine dayatılan sefaletyoksulluk ve güvencesizlik mutabakatına karşı tepkilerini
göstermek üzere üretimden gelen gücümüzü kullanmaya
çağırıyoruz. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu
iktidarın Hakem Kurulunun iki dudağı arasından çıkacak
kararlara mahkum eden mevcut sisteme karşı grev hakkı
ile tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için
mücadelemizi sürdüreceğiz.”,,

Haluk Levent Ahmet Alp için çağrı yaptı;

‘HEP BERABER DESTEK
OLALIM, HAYDİ AHBAPLAR’
Türkiye'nin sosyal konularında büyük çalışmalara imza
atan AHBAP Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk
Levent, Biga'lı SMA hastası 19 aylık Ahmet Alp için
destek çağrısında bulundu.
Biga ilçesinde yaşayan Güven ailesinin minik oğulları 19
aylık SMA hastası Ahmet Alp için Çanakkalelilerin
desteklerinin yanı sıra ünlü sanatçılar da destek
vermeye devam ediyor. Ünlü sanatçı Haluk Levent,
sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşım ile herkesi
SMA hastası Ahmet Alp'e desteğe davet etti.
Haluk Levent, yaptığı paylaşımda, “Ahmet Alp, 19 aylık,
16 aydır yoğun bakımda, yeni trekeostomi açıldı. Hep
beraber destek olalım, haydi Ahbaplar! Yapı Kredi Alıcı:
Recep Güven TR24 0006 7010 0000 0093 8208 79 Swift:
YAPITRIS SMS: Hayat yaz 1735'e gönder (Turkcell, Türk
Telekom, Vodafone)” diyerek Ahmet Alp'in bir fotoğrafını
paylaştı.
Minik Ahmet Alp'in tedavisi için gereken paranın yüzde
60,92'si toplandı fakat geriye kalan miktar için acele
edilmesi gerekiyor. SMA hastası Ahmet Alp'in günden
güne kaslarını yitirmeye devam ettiği ve bunun için
hızla tedavi masrafının karşılanması gerekiyor. Aile,
bebeklerinin sağlığına kavuşmasını dört gözle
beklediğini söyleyerek, “Lütfen Ahmet ALlp daha fazla
acı çekmeden onu ilacına kavuşturalım” çağrısında
bulunuyor.

