KARAR MECLİSTEN GEÇTİ,
BEŞ SOKAK YAYALAŞTIRILIYOR
2017 yılından başlatılan ve yeniden
revize edilen Kemalpaşa Mahallesi
Yayalaştırma Projesi Çanakkale
Belediye Meclisi'nden oy birliği ile
geçti. Proje kapsamında Çarşı
Caddesi ve bölgenin yayalaştırılması
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kapsamında 5 sokak araç traﬁğine
kapatılacak. Proje kapsamında eski
Balıkhane Sokak, Fetvane sokağın
bir kısmı, Kemal Yeri sokağın Tekke
sokak ile Fetvane sokak arasındaki
kısmı, Küçük Hamam Sokak ve Eski

Katarlı
askerler
Çanakkale'de
eğitiliyor 5

| SAYI: 389

106 YENİ
DOKTOR
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Mahkeme sokağın yayalaştırılıyor.
Vatandaşlar ve esnaﬂarla yapılan
anket çalışması sonucunda; yüzde
80-90 oranında yayalaşma
istendiği, projenin kabul gördüğü
belirtildi. 3

ATANDI

Çanakkale'de
Vakalar Düşüşte
Türkiye'de uzun süredir vaka sayıları 19 bin
civarında seyrederken Çanakkale'de vaka
sayısındaki düşüş sürüyor. Geçtiğimiz hafta yüz
bin kişide 105,07'ten 83,46'ya düşen vaka sayısı
bu hafta 65,37 olarak kaydedildi. 5

En Az 3 Yıl
Müsilajın
Etkilerini
Göreceğiz!

BU SORUNU

TOKİ ÇÖZMELİ
Türkiye'de yüksek enﬂasyon, döviz kurlarındaki
artış ve koronavirüs salgınının etkisiyle son yıllarda
pek çok alanda ﬁyat artışları yaşandı. Ev kiraları da
ﬁyatların en çok yükseldiği alanlardan biri oldu.
Çanakkale'de bu artışların en çok yaşandığı iller
arasında yerini aldı. 10 bin yeni üniversite
öğrencisinin geleceği Çanakkale'de kiralar
geçtiğimiz 2 yıl öncesine göre yüzde yüz oranında
artış gösterdi. Konuya dair görüşlerini sorduğumuz
Müteahhitler Birliği Başkanı Salih Yıldız, mevcut
ekonomik koşullar dikkate alındığında konut
ﬁyatlarının artışının kaçınılmaz olduğunun altını
çizdi, “Bu artışın yaşanmasının tek sebebi elbette ki
enﬂasyon değil. İmara açılan ve açılacak olan alanlar
oldukça kısıtlı, merkezde arsalar daracık bir bölgede
yer alıyor. Arsa sahipleri bina yapılacak arsasından
yüzde 50 pay istiyor. Maliyeti 400 bin lira olan bir
konut, bir milyona çıkıyor. Bu başlı başına bir dert.
Demir, beton gibi inşaat malzemeleri çok pahalı.
Geçen yıl 3 bin lira olan demirin tonu bu yıl 7 bin 500
liraya çıktı. Bir metreküp beton geçen yıl 150 liraydı,

şimdi 300 liraya
dayandı. Bütün
malzemeler
zamlandı.
Konut
kredilerind
e faiz
oranları
yüksek. Bir başıboşluk, denetimsizlik var! Arsa
olayına ve inşaat malzemelerinin ﬁyatlarına devletin
el atması gerek. Tek maaşlı bir memurun daire
alması mümkün olmadığı gibi, bu gidişle kiralık ev
bile bulması zorlaşacak.” Bu sorunun kısa vadede
çözümünün ise TOKİ ile mümkün olduğunu
söyleyen Yıldız, “kuruluş amacı dar gelirlilere ve
bölgedeki ihtiyaca göre “sosyal konut” yapması
gereken TOKİ “öğrenci köyleri” diyeceğimiz alanlar
belirlemeli ve buralara ortak giderleri az yaşanabilir
konutlar inşaa etmeli.” Yıldız, 7 yıldır çözülemeyen
Sosyal Konutlar meselesinin de TOKİ ile kolaylıkla
çözülebileceğini söyledi. Kerem İriç'in yazısı 3. sayfa

1915 Çanakkale Köprüsü Yolunda Sona Yaklaşıldı

5
Çanakkale Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısının konuğu,
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri
Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı oldu. Müsilajın ilk
görüldüğü günden bu yana yapmış olduğu açıklamalarla
Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olan Prof. Dr. Sarı, son
günlerde en çok merak edilen konuya açıklık getirdi. Balık
yemenin sağlık anlamında bir soruna neden olmayacağını
belirten Sarı, müsilajın en çok balık popülasyonuna etkisi
olduğunun ve sıkıntılı sürecin 3 yıl daha devam edeceğinin
altını çizdi. 5
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1915 Çanakkale Köprüsü Yolunda Sona Yaklaşıldı
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk
kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne
53'üncü tabliye bloğunun montajı yapıldı. Her biri 45
metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700
ton ağırlığındaki tabliyelerin yarıdan fazlasının
montajıyla birlikte, araçların geçeceği köprü yolunun
tamamlanmasına çok az kaldı.
Kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklığıyla
Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği
gibi dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma
köprü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale
Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017 tarihinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
atılmıştı. Aradan geçen 4,5 yıllık sürede, Çanakkale
Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart tarihini
simgeleyen 318 metre yüksekliğindeki köprü
kuleleri tamamlanarak, araçların geçeceği yolu
oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi.
Köprünün, kuleler ile yaklaşım viyadükleri
arasındaki kenar açıklıklarına 25 adet, 2023
metrelik orta açıklığa ise 28 adet olmak üzere
toplamda 53 tabliye bloğunun montajı yapıldı.
Araçların geçeceği köprü yolunu ise toplamda 87
tabliye bloğu oluşturacak. Şu ana kadar montajı
tamamlanan tabliye blokları sayesinde, hem Avrupa
ve Asya yakalarındaki yaklaşım viyadüklerinden

denize uzanan tabliye bloklarının kulelerle
bağlantısına, hem de 2023 metrelik orta açıklıktaki
yolun kulelere ulaşmasına çok az kaldı.
1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte aynı anda yapımı
süren 101 kilometre uzunluğundaki MalkaraÇanakkale Otoyolu da tamamlanmak üzere. 1915
Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu yakasındaki
gişelerinin yapımı ise devam ediyor.

Dünyanın En Uzun Orta Açıklığa Sahip
Asma Köprüsü Olacak
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle
de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü
kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik
orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en

büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına
sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule
bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının
renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318
metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit
Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya
sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.
Köprünün 770'er metre yan açıklıklarla toplam 3 bin
563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve
680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş
uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş geliş 3 şeritli
olacak köprünün 45,06 metre genişlikte olması
öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım
onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 Mart 2022'de Hizmete Açılacak
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi
kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4
betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit
köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda
menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar
dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme
merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 18
Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü
sayesinde Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilecek
ve kesintisiz ulaşım sağlanacak.

CHP'den AK Parti'ye geçenlerin rozetlerini Turan taktı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan, CHP'den AK Parti saﬂarına
katılan Geyikli Belediye Meclis Üyeleri Sencer Akçin
ve Fatih Özcan ile CHP üyesi Naci Sarı'nın AK Parti'ye
geçmesinden dolayı parti rozetlerini taktı.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide
İskenderoğlu'nun da bulunduğu rozet takma
töreninde açıklamalarda bulunan Turan: "Kıymetli
iki meclis üyemizin ve CHP üyesi arkadaşımızın
CHP'den AK Parti'ye geçme törenini yapmak için bir
aradayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan
üç arkadaşımızın AK Parti saﬂarında görev alma
kararlarından dolayı çok büyük bahtiyarlık duyduk.
Bizler seçim olmamasına rağmen yaz döneminin
tümünü milletimizle geçirmeye karar vermiş
insanlarız. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile
birlikte köy köy, kasaba kasaba dolaşmayı,
hemşehrilerimizin derdini dinlemeyi bir görev haline
getirdik. Tüm yaz döneminde bölgemizde çok sayıda
etkinlik yaptık. Eksiğimiz varsa, hatamız varsa
halkımız bizi uyarıyor, ama kredisini bize veriyor.
Diyor ki 'bunu sen tamamlarsın, bu eksiği siz
çözersiniz'. Pandemi var; 'en kıymetli çalışmayı bu
iktidar yapar' diyor. 'Köyde sorun var, ben daha önce
bunu eski yönetim döneminde söylemiştim, AK
Parti döneminde bu eksikler giderildi.' diyor. Biz de
bunu çok kıymetli buluyoruz. Her şey tabii ki dört
dörtlük olmayabilir; ama bugün Geyikli'mizde küçük

bir belde olmasına rağmen, doğalgaz töreni
yapılıyorsa, doğal gaz getiriyorsak bunların ne kadar
kıymetli iş olduğunu milletimiz görüyor.
Konjonktürel sorunlarımız var, Afganistan kaynaklı,
Suriye'den kaynaklı. Göç yolları üzerindeyiz, ancak
hepsini aşma iradesi yine bizde var. Bizler çok büyük
sorunları aşmış, daha da büyük sorunları aşabilecek
kapasitedeyiz. Güçlü bir kaptanımız, liderimiz var.
Duruşuyla, tecrübesiyle, tüm dünyadaki konumuyla
bambaşka bir yerdeyiz. O yüzden hem anketler hem
kamuoyundaki bizim kendi tespitlerimiz,
ziyaretlerimiz gösteriyor ki hem de bugün CHP'den
üç kıymetli arkadaşımızın AK Parti saﬂarında yer
alması gösteriyor ki hala bu ülkenin en büyük gücü,
hala bu ülkenin kıymetli ve tartışmasız iktidar gücü
AK Parti'nin kendisidir. Hem ülkemizin birliğinin ve
beraberliğinin hem 84 milyonun kardeşliğinin
temsilcisi, en güzel iddialısı AK Parti. Birkaç ay önce
biliyorsunuz İl Genel Meclisi'nde kıymetli
Başkanımız Nejat Bey'in CHP'den AK Parti'ye
geçmesiyle yeni bir rüzgar yakaladık. Şimdi
Geyikli'mizde bu rüzgarın dönüşümünü yaşıyoruz;
fakat bilinsin ki çok sayıda benzer arkadaşımız, 'biz
AK Parti'nin milli duruşunu, ülkeyi büyütme
kararlılığını yaşıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz ya da
yapmak istiyoruz' diyorlar. Belediye Başkanları var,
İl Genel Meclis Üyeleri var, İlçe Başkanları var, ama
biz herkesi almak değil, duruşuna, ahlakına
güvendiğimiz insanlarla yol yürümek istiyoruz.
Bugün üç kıymetli arkadaşımızla beraber bir arada
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle
tekrar kendilerini ve teşkilatımızı tebrik ediyor,
hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Ezine
Belediye Başkanı Güray Yüksel, Biga Belediye
Başkanı Bülent Erdoğan, Geyikli Belediye Başkanı
Mevlüt Oruçoğlu, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet
Elbi, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, AK
Parti Küçükkuyu Belde Başkanı İsa Kırık, AK Parti

Geyikli Kadın Kolları Başkanı Nigar Karaman, Daha
önce CHP'den Geyikli Belde Başkanlığı yapan Şükrü
Taşkın ve Parti Belde Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“Çanakkale'mize 106
Yeni Doktor Atandı”
Çanakkale'ye yapılan doktor
atamalarına ilişkin açıklamalarda
bulunan Turan, “İçinde
bulunduğumuz salgın sürecinde
Çanakkale'mize daha iyi bir sağlık
hizmeti sunmak için devlet
hastanelerimizin kadro
ihtiyaçlarına göre atamalar yapıldı.
Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için
hayırlı olsun” dedi.
Turan; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de
salgınla mücadele ediyor. Çanakkale'mizde de
önemli bir salgın süreci yönetiliyor. Şehrimiz her
alanda olduğu gibi sağlık alanında da adeta çağ
atladı.
Çanakkale %88,7 aşılama oranı ile Türkiye'de ilk 3
içinde. Hemşehrilerimizin kaliteli ve kolay ulaşabilir
sağlık hizmeti alması daima önceliğimiz.
Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla birlikte ilgili
kurumlarla yaptığımız görüşmelerde ihtiyaç olan
alanlara kadro atanmasını yakından takip ediyoruz.
Bugün de şehrimize 106 doktorumuzun ataması
yapıldı. Şehitler ve Destanlar Diyarı Çanakkale'mize
atanan doktorlarımıza hoş geldiniz diyor, emeği
geçenlere teşekkür ediyoruz. İhtiyaç duyulan
branşlarda atamalara devam edilecek.” şeklinde
konuştu.
100. Dönem Hizmet Yükümlülüğü kapsamında
atanan doktorlar Mehmet Akif Ersoy Devlet
Hastanesi, Merkez, Eceabat, Ayvacık, Bayramiç,
Biga, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki ve
Yenice'de görev yapacak.
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Bu Sorunu TOKİ Çözmeli

Türk ye'de yüksek enﬂasyon, döv z
kurlarındak artış ve koronav rüs
salgınının etk s yle son yıllarda pek
çok alanda ﬁyat artışları yaşandı. Ev
k raları da ﬁyatların en çok
yükseld ğ alanlardan b r oldu.
Çanakkale'de bu artışların en çok
yaşandığı ller arasında yer n aldı. 10 b n yen ün vers te
öğrenc s n n geleceğ Çanakkale'de k ralar geçt ğ m z 2 yıl
önces ne göre yüzde yüz oranında artış gösterd
Bu konuyu Müteahh tler B rl ğ Başkanlığına yen seç len,
Çanakkale'n n sev len sm Sal h Yıldız le konuştum. Yıldız,
daha önce b rçok s v l toplum kuruluşunda görev aldı. ÇASİAD
başkanlığını yürüttüğü dönemde gerçekleşt r len Expo TROIA
fuarı se halen daha hafızalarımızda ve “keşke Yıldız'dan sonra
da devam ett r lseyd ” den len güzel şlerden b r s yd .
Mevcut ekonom k koşullar d kkate alındığında konut
ﬁyatlarının artışının kaçınılmaz olduğunun altını ç zen Sal h
Yıldız, “Bu artışın yaşanmasının tek sebeb elbette k enﬂasyon
değ l. İmara açılan ve açılacak olan alanlar oldukça kısıtlı,
merkezde arsalar daracık b r bölgede yer alıyor. Arsa sah pler
b na yapılacak arsasından yüzde 50 pay st yor. Mal yet 400 b n
l ra olan b r konut, b r m lyona çıkıyor. Bu başlı başına b r dert.
Dem r, beton g b nşaat malzemeler çok pahalı. Geçen yıl 3
b n l ra olan dem r n tonu bu yıl 7 b n 500 l raya çıktı. B r
metreküp beton geçen yıl 150 l raydı, ş md 300 l raya dayandı.
Bütün malzemeler zamlandı. Konut kred ler nde fa z oranları

yüksek. B r başıboşluk, denet ms zl k var! Arsa olayına ve
nşaat malzemeler n n ﬁyatlarına devlet n el atması gerek. Tek
maaşlı b r memurun da re alması mümkün olmadığı g b , bu
g d şle k ralık ev b le bulması zorlaşacak.”
“Pek kısa vadede bu durum nasıl çözüleb l r?” d ye
sorduğumda se aldığım cevap ben oldukça şaşırttı. Yıldız, “Bu
sorunu TOKİ çözmel …” ded . Müteahh tler TOKİ'n n yan
devlet n kend ler ne rak p olmasını eleşt r yor ve haksız rekabet
ortamı yarattığından ş kayet ed yorlar. Çünkü TOKİ yapı
denet me tab değ l, harç vs g b paraları ödem yor ve devlet
çok uygun koşullarda araz tahs s yapıyor. Buna rağmen Yıldız,
neden “TOKİ Çanakkale'ye gelmel …” ded .
“Çanakkale'n n şu anda yaşadığı sorun c dd b r sorun, kend
menfaatler m zden önce vatandaşın menfaat n düşünmel y z”
d yen Yıldız, TOKİ meseles n şu sözlerle açıkladı; “Her yıl 10
b n yen öğrenc n n geld ğ ve şehr m z n ekonom s ç n
lokomot f olan ün vers te öğrenc ler b z m ç n çok kıymetl .
Hep m z n evladı var, onların en y koşullarda yaşamasını
st yoruz.
Şu anda öğrenc ler m z ve a leler kara kara düşünüyor. Eğer bu
k ralık konut sorunu çözülmez se önümüzdek yıllarda çok
daha büyük sorunlar yaşarız. O yüzden kuruluş amacı dar
gel rl lere ve bölgedek ht yaca göre “sosyal konut” yapması
gereken TOKİ “öğrenc köyler ” d yeceğ m z alanlar bel rlemel
ve buralara ortak g derler az yaşanab l r konutlar nşaa etmel .
Bu konutlar hem dar gel rl a leler ç n b r fırsat yaratacak hem

de konut kr z n n çözülmes ne çok büyük katkı sağlayacak”
fadeler n kullandı.
Yıldız'ın bu sözler sonrası hemen sordum; “Çanakkale'de 7
yılı aşkın süred r çözülemeyen, depreme dayanıksız Sosyal
Konutların dönüşümü meseles s zce n hayete erer m ?”
Konuyla lg l olarak beled yen n çok çaba gösterd ğ n ,
beled ye başkanı Ülgür Gökhan'ın geçt ğ m z gün müteahh tler
b rl ğ üyeler yle de b r araya gelerek görüş alışver ş nde
bulunduğunu söyleyen Yıldız, “yukarıda söyled m, artan
mal yetler göz önüne alındığında 5 katın, 8 kata çıkarılarak
dönüşüm yapılması b r hayl zor. Emekl , dar gel rl
vatandaşlarımızı orada yaşıyor. Evler n z yen lenecek ama “50
b n l ra, 100 b n l ra para vermen z gerek yor!” den ld ğ nde bu
çok büyük sorunlar yaşanmasına sebep olur, b rçok k mse bu
paraları veremez ve “ben m ev m böyle kalsın, yıkılacaksa da
yıkılsın!” der... Ben burada y ne aynı şey söylüyorum. “TOKİ
bu sorunu çözmel …” Burada k dönüşümü TOKİ çok
rahatlıkla yapar, lla orada yaşayanların para vermes
gerek yorsa da çok uzun vadel , fa zs z b r ödeme planı
oluşturulur ve bu sorun çözülür. Sorunun çözülmes ç n
Çanakkale'n n el nde büyük b r fırsat olduğunu da bel rten
Yıldız, “son dönemde AK Part Grup Başkanvek l Çanakkale
M lletvek l m z Bülent Turan ve beled ye başkanımız Ülgür
Gökhan arasında çok y b r let ş m var. Taraﬂar gerekl
adımları atarsa mesele kolaylıkla çözülür. Çanakkale olarak
b zler n de ne yapması gerek yorsa yaparız…”

Karar Meclisten Geçti, Beş Sokak Yayalaştırılıyor
2017 yılından başlatılan ve yeniden
revize edilen Kemalpaşa Mahallesi
Yayalaştırma Projesi Çanakkale
Belediye Meclisi'nden oy birliği ile
geçti. Proje kapsamında Çarşı Caddesi
ve bölgenin yayalaştırılması
k
apsamında 5 sokak araç traﬁğine
kapa
tılacak. Proje kapsamında eski Balıkhane
Sokak, Fetvane sokağın bir kısmı, Kemal Yeri sokağın
Tekke sokak ile Fetvane sokak arasındaki kısmı, Küçük
Hamam Sokak ve Eski Mahkeme sokağın yayalaştırılıyor.
Vatandaşlar ve esnaﬂarla yapılan anket çalışması
sonucunda; yüzde 80-90 oranında yayalaşma istendiği,
projenin kabul gördüğü belirtildi.
2017 yılında ilk kez hazırlanan ve İl Traﬁk Komisyonunca
da onaylanan Yayalaştırma Projesi aradan geçen 4 yıl
sonra yeniden revize edildi. Yapılan proje kapsamında daha
önce yayalaştırılan sokak ve caddelere sokak daha ilave
edilerek araç traﬁğine kapatılacak. Proje kapsamında;
Çarşı Bölgesi Yayalaştırma projesinin faydaları, otopark,
çevre ve gürültü kirliliği, sera gazı salınımının azaltılması
hedeﬂeniyor. Yayalaştırma ile vatandaşların yürüyüşe
sevk ettiği, ticari faaliyetleri de arttırdığı tespitinden yola

Mesa saatler değ şt !
Çanakkale'de mesai saatleri yeniden düzenlenirken, 6
Eylül Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya
başlanacağı belirtildi. Çalışma saatleri, sabah: 08.3012.30, öğle tatili: 12.30-13.30, öğleden sonra: 13.30-17.30
olarak belirlendi.
Konuyla alakalı Çanakkale Valiliğinden yapılan
açıklama şöyle; “657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 100 üncü maddesi gereğince; İlimizde
uygulanmakta olan mesai saatleri 06 Eylül 2021
Pazartesi gününden itibaren ikinci bir emre kadar
aşağıda gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Bazı Kurum ve Kuruluşlar için özel kanun ve
talimatları ile tespit edilen mesai saatlerinin
uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır.
ÇALIŞMA SAATLERİ:
SABAH
: 08.30 - 12.30
ÖĞLE TATİLİ
: 12.30 - 13.30
ÖĞLEDEN SONRA
: 13.30 - 17.30

çıkarak sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli imkânlar sunuluyor.
Proje kapsamında eski Balıkhane Sokak, Fetvane sokağın
bir kısmı, Kemal Yeri sokağın Tekke sokak ile Fetvane
sokak arasındaki kısmı, Küçük Hamam Sokak ve Eski
Mahkeme Sokak yayalaştırılıyor. Hazırlanan projede;
Değirmenlik sokak mevcut şekilde kullanılacak, Kemal
yeri sokağının bir kısmı da tersi yönde araçlar hareket
edebilecekler. Vatandaşlar ve esnaﬂarla yapılan anket
çalışması sonucunda; yüzde 80-90 oranında yayalaşma
istendiği, projenin kabul gördüğü belirtildi.

Esnaﬂara Özel Düzenleme Yapıldı

yaşamaması için Sabah 05.00 ile 10.00 arasında yapılacağı
belirtildi. Taksi hizmetlerinin aksamaması için bir
düzenlemenin ilerleyen süreçte sürdürüleceği belirtildi.
Araç traﬁğine kapatılan sokaklarda kaldırım ve yol
düzenlemesinin de yapılacağı belirtildi. İl Traﬁk
Komisyonunda da projenin geçtiği ancak uygulama için
belediye meclisinden karar çıkması gerektiğine dikkat
çekildi. Oy birliği ile meclisten geçen yayalaştırma projesi
kapsamında daha önceden kaldırımlara araçların park
edilmemesi için yerleştirilen dubalar sökülecek, yollar ve
kaldırımlar yeniden elden geçirilirken; engelli vatandaşlar
içinde düzenlemeler yapılacağı belirtildi.

Bölgede ki esnaﬂarın mal tedarik zincirinde sorun

1915 Çanakkale Köprüsü Yolunda Sona Yaklaşıldı
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez
birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 53'üncü
tabliye bloğunun montajı yapıldı. Her biri 45 metre
genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki
tabliyelerin yarıdan fazlasının montajıyla birlikte, araçların
geçeceği köprü yolunun tamamlanmasına çok az kaldı.
Kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklığıyla
Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi
dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprü unvanına
sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017
tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
atılmıştı. Aradan geçen 4,5 yıllık sürede, Çanakkale Deniz
Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart tarihini simgeleyen 318
metre yüksekliğindeki köprü kuleleri tamamlanarak,
araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının
montajına geçildi. Köprünün, kuleler ile yaklaşım viyadükleri
arasındaki kenar açıklıklarına 25 adet, 2023 metrelik orta
açıklığa ise 28 adet olmak üzere toplamda 53 tabliye
bloğunun montajı yapıldı. Araçların geçeceği köprü yolunu ise
toplamda 87 tabliye bloğu oluşturacak. Şu ana kadar montajı
tamamlanan tabliye blokları sayesinde, hem Avrupa ve Asya
yakalarındaki yaklaşım viyadüklerinden denize uzanan
tabliye bloklarının kulelerle bağlantısına, hem de 2023
metrelik orta açıklıktaki yolun kulelere ulaşmasına çok az
kaldı.
1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte aynı anda yapımı süren
101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu da
tamamlanmak üzere. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu
yakasındaki gişelerinin yapımı ise devam ediyor.
Dünyanın En Uzun Orta Açıklığa Sahip Asma Köprüsü Olacak
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de
dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl

dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü
tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma
köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün
kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının
renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik
yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek
kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale
Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek
şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklarla toplam
3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680
metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğu 4 bin
608 metre olacak. Gidiş geliş 3 şeritli olacak köprünün 45,06
metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki
tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları
olacak.

18 Mart 2022'de Hizmete Açılacak
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1
asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt
geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115
çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki
kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme
merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 18 Mart
2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde
Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilecek ve kesintisiz ulaşım
sağlanacak.
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Akt f Vakalarımızın Yüzde 81' Tam Aşılı Olmayan K ş lerd r
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar, Koronavirüs
Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın
toplantısında açıklamalarda bulundu.
2020'nin başından itibaren dünyayı etkileyen salgının
sağlık yönünden en çok büyükleri, iş gücü kaybı açısından
orta yaş grubu emektarları, eğitim öğretim açısından da
gençleri etkilediğini vurgulayan Bakan Koca,
bilinmezliklerle dolu, kaygılı bir yıl geçirildiğini ancak 2021
ile birlikte gerek hastalığın tıbben daha iyi anlaşılması
gerekse aşının devreye girmesiyle ilerinin görülebileceği
günlere erişildiğini belirtti. Bakan Koca, “Bugün 18 yaş ve
üzeri nüfusumuzun yüzde 78'inden fazlası tek doz, yüzde
60'ından fazlası da iki doz aşıyla aşılanmış durumdadır”
diye konuştu.
Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı
olmamış kişilerden kaynaklandığını daha önce de
açıkladığını hatırlatan ve buna ilişkin bazı istatistikleri
paylaşan Koca, şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla aktif
vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir.
Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ı da
yine tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden
vatandaşlarımızın yüzde 10'a yakını tam aşılı kişilerdir.
Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış
veya aşıları eksik kişilerdir. Tüm bunların hülasası, aşı bizi
koruyor. Belirli bir süre aşıyla tam koruma sağlanabiliyor.
Bu bakımdan, bir kere daha ısrarla ve en yüksek sesle
sizlere sesleniyorum, aşınızı olun, kendinizi ve toplumu
koruyun.”

“ÖNCE VELİLER OLARAK BİZLER
TEDBİRLERE UYMALIYIZ”
Okullarda kalabalık ortamlar oluşmaması için tedbirleri ve
kuralları içeren rehberler uygulayacaklarını aktaran Koca,
“Buna rağmen endişesi olan velilerimiz olabilir. 'Acaba
çocuklarımıza okulda hastalık bulaşır mı?' sorusu
sorulabilir. Eğer böyle düşünüyorsak önce veliler olarak
bizler tedbirlere uymalıyız” şeklinde konuştu.

“ŞU DÖNEMDE KISITLAMALARI
GÜNDEMİMİZE ALMADIK”
Yeni dönemde özellikle varyantların, bulaşıcılığı daha çok
artırdığına işaret eden Koca, “Özellikle biz şu dönemde
kısıtlamaları gündemimize almadık. Hareketliğin arttığı
dönemde temasın bir şekilde olduğu, yakınlaşmanın
olduğu, mesafenin korunmadığı, maske kullanımının

veya durum değerlendirmesini çok rahat bir şekilde
elektronik sistemde yapabilecekler. Tabii burada büyük
emek Sağlık Bakanlığımıza ait. Çünkü Sağlık Bakanlığımız
anlık olarak tüm verileri bizlerle paylaşıyor. Dolayısıyla biz
kimlerin PCR yapması gerektiğini, sağlık durumunu, diğer
konuları elektronik takip sisteminden izleme imkanına
sahibiz” şeklinde konuştu.

“YERLEŞKELERDE ALINMASI GEREKEN
TÜM TEDBİRLER ALINDI”
giderek azaldığı bir dönemin olduğunu görüyoruz ve bu
bulaşın giderek daha kolay olduğunu ve vaka sayısının
arttığını görmüş oluyoruz” dedi. Salgını ülke gündeminden
çıkarmak istediklerini ifade eden Koca, bunun da 84
milyonun beraber hareket etmesiyle mümkün
olabileceğini dile getirdi.

OKULLARA YÖNELİK MASKE,
DEZENFEKTAN VE TEMİZLİK
MALZEMELERİ DESTEĞİ
Bakan Özer yaptığı açıklamada, okulların haftada 5 gün
yüz yüze eğitime açılmasında rehberlik eden, yardımcı
olan ve koordinasyon sağlayan Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Kurulu üyelerine şükranlarını sunduğunu belirtti. Okullara
yönelik temizlik malzemesi, maske ve dezenfektan
konusunda verilen desteklere değinen Özer, “2021-2022
eğitim öğretim yılına hazırlık döneminde okullarımızın bu
sürece hazırlanabilmesi için 650 milyon Türk lirasını tüm
illerimize ve tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz.
Yine 81 ilimizde yaklaşık 58 bin okulumuz için 113 bin
temizlik personelinin görevlendirilmesini tamamlamış
bulunuyoruz” dedi.

OKULLARDAKİ SALGINA YÖNELİK
ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİ
“Geçen haftalarda açıkladığımız gibi tüm il ve ilçelerdeki,
beldelerdeki köylerdeki okullarımızda vaka, temas ve aşı
durumunu, Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde
almış olduğumuz tüm bilgileri okul bazında takip eden bir
elektronik sistem kurduk” diyen Bakan Özer, “Bu
elektronik sistemi de okullarımıza açtık, oradaki
yöneticilerimiz, ilçe milli eğitimi müdürlerimiz, il milli
eğitim müdürlerimiz süreçte alması gereken önlemleri

PCR Zorunluluğu ve İzolasyon Yurdu Kararı!

Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul
Kararı PCR Zorunluluğu ve İzolasyon Yurdunun
Belirlenmesine ilişkin karar aldı.
Valilikten yapılan açıklamada İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu kararı şöyle aktarıldı; “Milli
Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021 tarihinde
yayımlanan “Kovid19 Salgınında Okullarda
Alınması Gereken Önlemler Rehberinde”
öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı
olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından
haftada iki kez PCR testi istenileceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı 31.08.2021 tarih ve 13807 sayılı
Genelgesi gereği; Öğretmenler, eğitim personeli, kantin
çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı süreçlerini
tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler
olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları, okulda
görevli güvenlik görevlisi/sağlık personeli , görevli emniyet
personeli , öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli ile
zaruri olarak okulda bulunması gereken öğrenci velileri gibi
öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin
aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid19 hastalığı sonrası
bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları
halinde? bu kişilerden haftada iki kez PCR testi taramalarının
istenmesine ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli
işlemleri yapmak üzere kayıt altında tutmasına,
25.08.2021 tarih ve 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı madde
2'ye ek olarak; 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı

olmayan kişilerin? konser, sinema, kamu kurum
ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde, fuar ve
festivallerin kapalı alanlarında ve tiyatro gösteri
merkezlerinde ya da şehirlerarası toplu taşıma
araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma
sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18
yaş ve üzeri vatandaşlarımız için uygulanmasına.
Ayrıca, PCR negatif test zorunluluğu istenilen
alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek
isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını
(uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak olan kişiler? aşılama
süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi
durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları
gerekip gerekmediğini öğrenebileceklerdir.
İlimizde izolasyon yurdu olarak İbni Sina Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesine ait yurdun kullanılmasına, Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri
çerçevesinde ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda;
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
Basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan
edilmesine, Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara
uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili
maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy
birliği ile karar verildi.”

Toplantı sonrasında açıklama yapan YÖK Başkanı Erol
Özvar ise şunları kaydetti: “Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl
Yüksek Öğretim Kurumları eğitim ve öğretimine ara
vermeden akademik faaliyetlerine devam etmektedir.
Bizler üniversiteler olarak kampüs ve okullarımızı
kapatmadık. Fakat salgın sebebi ile biz eğitim ve öğretim
faaliyetlerimizi uzaktan yaptık. Üniversitelerimiz yüksek
öğretim öğrencilerinin eğitime devam etmek adına yüksek
fedakarlıkta bulundular. Yerleşkelerde alınması gereken
tüm tedbirler alındı. YÖK ve olarak üniversite olarak eğitim
faaliyetlerini yüz yüze sürdürme kararı almış olduk. Bu
sene de gerek kampüs ortamlarında uygulanacak kurallar,
gerekse eğitim öğretim süreçleriyle ilgili bütün
üniversitelere yönelik kılavuz çalışması gerçekleştirdik.”

Aşı olmayan şç den haftada b r

PCR test stenecek

Koronavirüs aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak
hafta bir PCR testi istenecek. Çalışma ve ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, uygulamanın 6 Eylül'den itibaren
devreye gireceğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yerlerinin 6
Eylül 2021 tarihinden itibaren işçilerden zorunlu olarak
PCR testi yaptırmalarını isteyebileceğini açıkladı. 81 ile
gönderilen yazıyla iş yerlerinin PCR testi talebinde
bulunabileceği belirtildi.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, çalışma
hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma
barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu
tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak
önlemlerin uygulanmasını izlemenin bakanlığın asli
görevleri arasında olduğu belirterek "Bu doğrultuda,
bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden
isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve
tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2 Eylül
2021 tarihli genel yazı 81 il valiliğine gönderilmiştir. Söz
konusu yazıda, işverenlerin, iş yerinde
karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik
koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini
bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır.
Aynı zamanda işverenlerin Covid-19 aşısı
tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca
bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında
aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması
durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından
olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki
işçilere bildirilmelidir. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden
6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir
kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından
istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak
üzere iş yerinde kayıt altında tutulacaktır" ifadeleri
kullanıldı.
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En Az 3 Yıl Müsilajın Etkilerini Göreceğiz!

Çanakkale Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısının
konuğu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri
Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı oldu. Müsilajın ilk
görüldüğü günden bu yana yapmış olduğu açıklamalarla
Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim olan Prof. Dr. Sarı, son
günlerde en çok merak edilen konuya açıklık getirdi. Balık
yemenin sağlık anlamında bir soruna neden olmayacağını
belirten Sarı, müsilajın en çok balık popülasyonuna etkisi
olduğunun ve sıkıntılı sürecin 3 yıl daha devam edeceğinin
altını çizdi.
1 Eylül'de balıkçılar vira bismillah diyerek, ava çıktılar. Av

yasağının kalkması ile birlikte denizlerimizde balıkçılık
faaliyetleri başlarken, Çanakkale'de de balık pazarında
tezgahlar bir benze de olsa dolmaya başladı.
Geçtiğimiz sene Çanakkale kıyılarında görülen ve bir hayli
etkili olan müsilaj, son zamanlarda gözle görülmezken,
müsilaj hala varlığını koruyor. Bandırma Onyedi
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, Belediye
Meclisi'nin Eylül ayı toplantısının konuğu oldu. Sarı, meclis
üyelerine müsilaj ile ilgili sunum yaparken, su altından
çekilmiş görüntüleri paylaştı. 20 metreye kadar olan alanda
müsilaj görülürken, Sarı tarafından paylaşılan videolarda,
deniz dibinde araba büyüklüğünde müsilaj tortularının
olduğu gözlendi.
Sarı, önümüzdeki Kasım ayında müsilajın tekrar görünür
olmasını bekliyoruz derken, balık popülasyonuna dikkat
çekti. Balıkların yumurtlama dönemlerinde, müsilajın en
etkili olduğu zaman oldu diyen Prof. Dr. Sarı, balık çeşitliliği
ve bolluğu sekteye uğrayacak. Bu süreç 3 yıl kadar sürebilir
dedi.
Prof. Dr. Sarı, balık yenir mi yenmez mi tartışmalarına ise
noktayı koydu; “Müsilaj doğal bir organizmadır. Balık yenir,
tüketilir bugüne kadar olumsuz bir durumla
karşılaşılmadı” ifadelerini kullandı. 1 Eylül'de av yasağının
kalkması ile balık yenir mi yenmez mi konusu tekrar
tartışmalara neden olmuştu. Prof. Dr. Sarı Çanakkale'den
konuya noktayı koydu; “Balık yenir.”

KATARLI

ASKERLER
Çanakkale'de

EĞİTİLİYOR

15 Gün Uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan fotoğraﬂı paylaşımda, “Katar Silahlı Kuvvetler mensubu
personelin eğitimleri, Çanakkale'deki 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de Vakalar Düşüşte
MEB yeni eğitim ve öğretim

yılı takvimi açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın
(MEB) açıkladığı takvime
göre, 6 Eylül'de açılacak
okullar 17 Haziran 2022'de
kapanacak.
MEB, 2021-2022 eğitimöğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6
Eylül'de çalacak. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım,
yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise
11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17
Haziran 2022'de dağıtılacak.

Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ), Tıp,
Diş Hekimliği ve Turizm
Fakülteleri haricindeki tüm
akademik birimlerde
koronavirüs pandemisi
sebebiyle ara verilen yüz
yüze eğitimin yeniden
başlayacağını açıkladı.
ÇOMÜ'den yapılan
açıklamanın tamamı ise şu şekilde:
"Üniversitemiz Senatosu'nun 01/09/2021 tarih ve 15
/01 nolu kararı aşağıda yer almakta olup, alınan karar
Tıp, Diş Hekimliği ve Turizm Fakülteleri haricindeki
tüm akademik birimlerimizi kapsamaktadır. Karar-01)
Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Yarıyılı derslerinin 11 Ekim 2021 tarihinde “Yüz Yüze
Eğitim Modeli” ile başlamasına, 2021-2022 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda uygulanacak Yüz Yüze
Eğitim Modelinde, bazı derslerin (isteğe bağlı olarak en
fazla % 40'a kadar) uzaktan eğitimle verilebilmesine,
Uzaktan online yapılacak olan derslerde, her bir ders
saatinin 20 dk. olacak şekilde düzenlenmesine,
derslerin kayıt altına alınmasına ve bu derslerde
devam şartının aranmamasına, 2021-2022 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda yüz yüze eğitim içerisinde
pandemi koşulları nedeniyle kalabalık sınıﬂarın
şubelere bölünmesine ve sınıﬂarın farklı günlerde
eğitim almasının sağlanmasına (Örneğin: 1 ve 2.
Sınıﬂarın Salı-Perşembe günleri, 3 ve 4. Sınıﬂarın
Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri veya benzeri
uygulamalar ile seyreltilmiş olarak uygulanmasına) ve
bu konuda yapılacak düzenlemeler için de akademik
birimlerin yetkili kılınmasına, 2021-2022 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda tüm sınavların (arasınav,
ﬁnal ve bütünleme) yüz yüze yapılmasına, oy birliği ile
karar verilmiştir.”

Ormanlara Giriş Yasağı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
Çanakkale'deki 18'inci
Mekanize Piyade Tugay
Komutanlığında, Katarlı
askerlerin eğitimlerinin
gerçekleştirildiğini aktardı.

Türkiye'de uzun süredir vaka sayıları 19 bin civarında
seyrederken Çanakkale'de vaka sayısındaki düşüş sürüyor.

ÇOMÜ, Yüz Yüze Eğ t me Geç yor

Geçtiğimiz hafta yüz bin
kişide 105,07'ten 83,46'ya
düşen vaka sayısı bu hafta
65,37 olarak kaydedildi.
Koronavirüs vaka sayıları
Kurban bayramının
ardından yükselmişti.
Kurban Bayramı hareketliliğinin son bulması ile birlikte
vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca'nın her hafta illerde 100 bin nüfusa karşılık
gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın
güncel halini paylaştığında 2 hafta önce Çanakkale'de vaka
sayısının yüzde 100'den fazla artış göstermesi dikkatleri
çekmişti. Ağustos ayı başından beri günlük vaka sayıları 19
bin civarında seyrederken vaka sayısındaki artış kentte
yaşayanları tedirgin etti. Kurban bayramı hareketliliğinin
ardından Çanakkale'de vakalar düşüşe geçti. Bu hafta ile
birlikte vaka sayısında belirgin bir azalma olduğu
kaydedildi.

Çanakkale'de
ormanlara giriş yasağı
16 Eylül 2021 tarihine
kadar uzatıldı.
Konuyla alakalı
Çanakkale
Valiliğinden yapılan
açıklamada şu
ifadelere yer verildi;
“Orman yangınları ile
mücadele kapsamında İlimiz genelinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1-15
Eylül 2021 tarihlerinde orman yangınları açısından
oldukça yüksek risk taşıyan (yüksek sıcaklık,
aşırı rüzgar, düşük nem) meteorolojik şartlar
oluşması beklendiğinden ormanlık alanlara
görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar
uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın; Orman yangınına
ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek
her türlü piknik ateşi, anız, atık ve çöplük ateşi
yakmamaları, Orman yangınlarına karşı gerekli
hassasiyeti göstermeleri, ormanda ateş, duman
ve şüpheli bir durum görüldüğünde ücretsiz 112
Acil Durum, 177 Alo Orman Yangın hatlarına
ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
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8 SORUDA MU VARYANTI
Endişelenmeli miyiz, aşıya karşı dirençli mi, Türkiye'de görüldü mü?
İlk olarak Kolombiya'da tespit edilmiş, ardından
Güney Amerika ve Avrupa'da görülen
Koronavirüs'ün Mu varyantı Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) listesine girdi. WHO'nun epidemiyoloji raporu,
ön verilerin Mu'nun antikorlara karşı daha dirençli
göründüğünü gösterdiğini söylüyor. Elde edilen ön
veriler, Mu'nun Güney Afrika'da keşfedilen Beta
varyantına benzer şekilde bağışıklık
savunmalarından kaçabileceğini öne sürüyor, ancak
bu bilginin daha fazla çalışma ile doğrulanması
gerekiyor.
Hürriyet'in haberine göre, işte 8 soruda haziran
ayından bu yana listeye eklenen ilk 'ilgi çekici'
varyant B.1.621 olarak da bilinen 'Mu' varyantı…
Yunan alfabesinin 12. harﬁ Mu ile isimlendirilen B
1.621. gen dizilimi ile karakterize yeni bir varyant
virüs kamuoyu ile paylaşıldı. DSÖ tarafından
ilgilenilen beş varyanttan biri olarak listelenen Mu
varyantı, özel izlenme radarına girse de, endişe verici
varyantlar olarak adlandırılan SARS-CoV-2
virüsünün Delta veya Alfa varyant suşlarından daha
az potansiyel bir sorun olarak görülüyor.
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim
Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk “Bu varyant
için yine DSÖ tarafından bağışıklık sistemi
antikorlarından kaçabilme ihtimalinden de söz
edildi. Şu an itibarı ile bu konuda net konuşmak için
henüz yeterli klinik verilere sahip değiliz. Aslında 9
aydır var olan varyant henüz küresel baskın olan
delta varyantına karşıda bir üstünlük sağlamamış
olduğundan endişe verici varyant virüs kategorisine

alınmamış olup, en kötü senaryodan da bizi
uzaklaştırmaktadır” dedi.
Mu varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da
tespit edildi ve DSÖ'ye göre ülkedeki vakaların
yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Örgüt, mutasyonun
şimdiye kadar en az 40 ülkede tespit edildiğini ancak
dünya çapındaki tüm vakaların %0,1'inden azını
oluşturduğunu söyledi. Güney Amerika'nın ötesinde,
İngiltere, Avrupa, ABD ve Hong Kong'da vakalar
bildirildi.
Mu varyantının ne kadar bulaşıcı olduğu veya aşılara
dirençli olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor
ancak DSÖ, düzenli yayımladığı haftalık raporunda,
ilk kez bu yılın ocak ayında Kolombiya'da tespit
edilen 'B.1.621' varyantına dikkat çekti. Raporda, 'Mu
Varyantı' olarak adlandırılan koronavirüs
varyantının aşılara karşı dirençli bir varyant
olabileceğine vurgu yapıldı.
Public Health England (PHE) tarafından Ağustos
ayında yayınlanan Mu varyantına ilişkin bir risk
değerlendirme raporunda, varyantın aşılamadan
kaynaklanan bağışıklığa karşı en az Beta varyantı
kadar dirençli olduğunu gösteren laboratuvar
çalışmasının altını çizdi. Ancak, diğer laboratuvar
çalışmalarından ve varyantın gerçek dünyadaki
vakalarından daha fazla kanıtın gerekli olduğunu
söyledi.
Oğuztürk, Mu varyantı kliniğinde ateş yüksekliği,
öksürük nöbetleri ve koku-tat almada
değişikliklerin sık olarak görüldüğünü, diğer
varyantlardan daha farklı bir klinik bulgunun şu an

için bildirilmediğini belirtti.
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk “Aşıların eksik olması bir
risk unsuru olarak görülebilir. Bu anlamda aşı
olmamışlar, eksik doz aşısı olanlar ve takviye 3. doz
aşılarını yaptırmayanlar risk altında olabilir” sözleri
ile mevcut bireysel tedbirlere uyarak ve aşı olarak bu
varyanta karşı da sağlığımızı güvence altına almış
olacağımızı söyledi.
DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli
olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip
olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni
çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade
etti.
Ülkemizde henüz Mu virüsü için resmi bir açıklama
yapılmadığı için görülmediği varsayılıyor.
DSÖ, Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayırarak
inceliyor. Bunlar 'endişe varyantları' ve 'ilgi
varyantları' olarak sınıﬂandırılıyor. Şimdiye kadar
dört varyant endişe varyantları listesine girdi. Mu
varyantı WHO tarafından ilgi varyantları olarak
listelenen beşinci varyant. Belirlenen dokuz
varyantın tümü, Yunan alfabesinin farklı bir harﬁyle
adlandırılmıştır: Eta, Lota, Kappa, Lambda, Mu,
Alpha, Beta, Gama, Delta

Koronavirüse karşı ABD'de geliştirilen
ilacın Faz-3 çalışmaları Ankara'da başladı
olur. Bu ilaç, virüsü direkt öldüren,
enfeksiyonun hayati organlarda ağır
enfeksiyon yapmasını engelleme
özelliğine sahip. Bugüne kadar
koronavirüsü direkt öldüren bir ilaç,
ne yazık ki bulunamadı. İki ilaç
halihazırda kullanılan ilaçlar fakat
bunlar da başka hastalıklar için
geliştirilmişlerdi. Ama bu ilaç, direkt
Kovid-19'un etkeni olan Sars-Cov2'ye dönük geliştirilmiş, direkt onu
hedeﬂeyen ve öldüren bir ilaç.
Dolayısıyla etkinliğinin diğerlerine
göre, daha fazla olacağı bariz görülen
bir ilaç. Faz-3 çalışması çok kısa
sürecek" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr.
İsmail Balık, koronavirüse karşı
ABD'de geliştirilen ilacın Faz-3
çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Prof. Dr. İsmail Balık, "Bu ilaç, direkt
virüsü öldüren, özellikle hastalığı ağır
seyretme potansiyeli fazla risk
grubundaki hastalara verildiğinde,
yoğun bakıma gitme ve ölüm riskini
azaltma özelliğine sahip. Orada çok
etkili görüldüğü için biz de teklif
edilmesi üzerine Faz-3 çalışmalarını
yapmayı kabul ettik" dedi. Prof. Dr.
Balık, gönüllü bulmaktan
zorlandıklarını da belirtti.

"DİREKT ANTİVRAL BİR
İLAÇ"
1 Eylül itibarıyla ABD'de koronavirüse
karşı geliştirilen bir ilacın Faz-3 çalışmalarına
başladıklarını belirten Prof. Dr. Balık, şunları söyledi:
"Dünyadaki birçok merkezle birlikte Türkiye'den de
3 merkezden bir tanesi olarak yine bugün de (dün)
bir ilaç çalışması başlattık. Bu ilaç direkt virüsü
öldüren, özellikle hastalığı ağır seyretme potansiyeli
fazla risk grubundaki hastalara verildiğinde, yoğun
bakıma gitme ve ölüm riskini azaltma özelliğine
sahip. Direkt antiviral bir ilaç. Faz-1 ve Faz-2

çalışmaları ABD'de yapıldı. Orada çok etkili
görüldüğü için biz de teklif edilmesi üzerine Faz-3
çalışmalarını yapmayı kabul ettik."

'FAZ-3 ÇALIŞMASI ÇOK KISA SÜRECEK'
Faz-3 çalışmalarının son derece önemli olduğunu
vurgulayan Balık, şu ifadeleri kullandı:
"Bu ilaçta Kovid-19'a karşı geliştirilen en iyilerden bir
tanesi olarak görülüyor. Faz-3 çalışmasında olduğu
için bu ilacın şu an piyasa ismi konmadı. Faz-3
çalışmasından sonra ilacın ruhsatı alınıp ismi belli

"AÇIKÇASI BU BİZİ
ŞAŞIRTTI"
Faz-3 çalışmalarında gönüllü bulmakta
zorlandıklarını belirten Prof. Dr. İsmail Balık, "Bu ilacı
ilk aşamada özellikle hiç aşı olmamış ve hastalanma
riski yüksek olan kişilerde kullanacağız. Ama ilginç
bir şeyle karşılaştık. Sabahtan beri buraya gelerek
testi pozitif çıkan birçok hastaya teklif etmemize
rağmen gönüllü olma konusunda isteksiz olduklarını
gördük. Açıkçası bu bizi şaşırttı" ifadesini kullandı.
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ÇOMÜ Bu Yıl Yüzde Kaçı Dolduracak
Tercihlerin açıklanmasının ardından öğrenciler
üniversiteye kayıt yapmak için Çanakkale'ye
gelmeye başladı. ÇOMÜ'nün açıkladığı 10 bin 692
kişilik kontenjanın kaçının dolacağı ise merak
edilirken ÖSYM tarafından 10 Eylül'de kaç kişinin
ÇOMÜ'ye yerleştiği açıklanacak.
Milyonlarca gencin bekleyişi son buldu. Stresli bir yılı
geride bırakan öğrenciler sınav sonunda aldıkları
puanla tercihlerini yaptılar. 5 Ağustos tarihinde
başlayan YKS tercihleri 20 Ağustos tarihinde sona
erdi. Öğrenciler tercih sonuçlarını açıklanması dört
gözle beklerken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün,
YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÇOMÜ de tercih sonuçlarının açıklanmasından önce
genel kontenjanını açıkladı. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ)'nün açıkladığı rakamlara göre
tüm bölümler dahil olmak üzere bu yıl üniversiteye
10 bin 692 kişi alınacak. Tercihlerin açıklanmasının
ardından bu yıl kaç kişinin ÇOMÜ'yü tercih listesine
aldığı da merak ediliyor. Tercih Listesine ÇOMÜ'yü
yazarak kaç kişinin yerleştiği ÖSYM tarafından
açıklanacak. ÇOMÜ'nün bu yıl açıkladığı kontenjanın
yüzde kaçını dolduracağı 10 Eylül'de belli olacak.
Mart 2020'de pandeminin tüm dünyada
yayılmasıyla okullar yüz yüze eğitime ara verdi.
Çanakkale'de yaşayan öğrenciler de online eğitim
kararıyla memleketlerine, ailelerinin yanına döndü.
Kentte öğrenci kalmadı. Geçtiğimiz yıl ise öğrenciler
tercihlerini yaptı, ÇOMÜ'yü kazandı, kayıtlarını

öğrencinin sevinci oldu. Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Senatosu, eğitimle ilgili kararını
açıkladı. Düzenlenen toplantıda alınan kararlar
doğrultusunda 11 Ekim'de yüz yüze eğitim başlıyor.

Kayıtlar Başlıyor

yaptırdı. Fakat geçtiğimiz yıl 1. Sınıf olan üniversite
öğrencileri artan vaka sayıları nedeniyle yüz yüze
eğitime hiç geçemedi. Üniversite eğitimlerinin ilk
yılını Çanakkale'ye gelmeden bitiren üniversite
öğrencileri de bu yıl yeni kayıt yaptıran öğrencilerle
kente gelecek. Bu yıl ÇOMÜ'ye toplamda 20 bine
civarında yeni öğrenci gelmesi bekleniyor.

11 Ekim'de Yüzyüze Olacak
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının
gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların
uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün
eğitimin yüz yüze başlamasına karar alındı.
Üniversite tercihlerinin 5 Ağustos'ta başlaması ile
beraber milyonlarca adayı tercih heyecanı sardı.
Koronavirüs pozitif vakalarının ve buna bağlı
ölümlerin devam etmesiyle 1,5 yıldır online eğitim
yapan okulların yüz yüze kararı bu yıl pek çok

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı
kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021
tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise
4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler şimdiden kayıt öncesi kenti keşfetmek ve
konaklama yerlerini erkenden ayarlamak için
gelmeye başladı.
Öte yandan kentte yeni öğrencileri karşılayacak yurt
da kalmadı. Pandemi döneminde iş yapamayan
yurtlar pansiyona ve otele döndü. Bir kısmı ise
kapılarına kilit vurdu. Çanakkale'deki emlak
problemi sürerken yeni öğrencilerin konaklama
sorununun nasıl çözüleceği merak ediliyor.

Esnaf Mutlu
Emekli nüfusu en fazla olan illerden biri olan
kentimizin ekonomisi; çiftçilik, turizm ve üniversite
öğrencileri üzerinde yürüyor. Nüfusun neredeyse
yarısını oluşturan üniversite öğrencilerin pandemi
döneminde kente gelemeyişi esnafı önemli oranda
etkiledi. Kent için 'bacasız sanayi' olarak kabul
edilen üniversiteye öğrenciler gelemeyince, kentteki
esnafın kazancı büyük oranda düştü. Üniversitenin
yüz yüze kararı ise en çok esnafı sevindirdi.

Çanakkale'de Konutların Yüzde 72'si Sigortalı
Türkiye'de deprem yaşanan illerde deprem sigortası
bilincinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Ülke
genelindeki 17,6 milyon konuttan 10,3 milyonunun
sigortalı olduğu belirlenirken, en yüksek sigortalı il
yüzde 97 ile Bolu ve burada 58 bin 660 konutun 56
bin 644'ü sigortalı. En düşük ise yüzde 15 ile Hakkari
ve 22 bin 800 konuttan 3 bin 384'ün sigortası
bulunuyor.
Antalya Sigorta Acenteleri Derneği (ANSAD)
yönetim kurulu ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
(ATSO) Sigortacılık Meslek Komitesi üyesi Osman
Tüken, Deprem Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
havuzundaki poliçeler üzerinden Türkiye'de
bölgelere ve illere göre deprem sigortalılık oranlarını
çıkardı. Ağustos ayı itibarıyla DASK istatistiklerini
paylaşan Tüken, ülke genelinde sigortalanabilir
toplam konut sayısının 17 milyon 682 bin 80
olduğunu belirterek, bu sayının 10 milyon 355 bin
520'sinin deprem sigortasının yaptırıldığını kaydetti.
Deprem sigortası yaptırılan konut sayısı oranının
yüzde 59 olduğunu açıklayan Tüken, “Yani her 100
konuttan 59'unun sigortasının yapıldığını
söyleyebiliriz" dedi.

Sigorta Oranı En Yüksek Marmara
Deprem yaşanmış Marmara, Ege gibi bölgelerde
diğer bölgelere göre sigortalılık oranının daha
yüksek olduğunu kaydeden Tüken, bölgelere göre
deprem sigortalılık verilerini şöyle sıraladı: “İlk
sırada yüzde 70'le Marmara geliyor. 6 milyon 14 bin
konuttan 4 milyon 214 bini sigortalı. Yüzde 59'la
ikinci Ege Bölgesi'nde 2,6 milyon konuttan 1,5
milyonu aşkını sigortalı. İç Anadolu'da yüzde 54
oranla 3,3 milyon konuttan 1,8 milyona yakını

Bolu ve 58 bin 660 konutun 56 bin
644'ü sigortalı. Yüzde 93 ile ikinci
sıradaki Yalova'da 79 bin 590
konutun 74 bin 179'u sigortalı.
Yüzde 90 oranla üçüncü sırada
Sakarya ve Tekirdağ geliyor. En
yüksek oranlı diğer iller yüzde 82
Bingöl, yüzde 80 Düzce, yüzde 78
Muğla, yüzde 72 Kocaeli ve
Çanakkale, yüzde 70 İstanbul."

En Düşük Sigortalı İl
Hakkari
sigortalı. Doğu Anadolu yüzde 51, 777 bin konuttan
394 bini. Akdeniz'de yüzde 50, 2,2 milyon konuttan
1,1 milyonun üstünde sigortalı. Güneydoğu
Anadolu'da yüzde 50, 991 bin konuttan, 494 bini
sigortalı. Karadeniz'de yüzde 47, 1,7 milyon konuttan
797 bini sigortalı."
Bölgelerde olduğu gibi iller bazında da yaşanmış
depremlerin farkındalığı artırdığını gösterdiğine
işaret eden Tüken, diğer illerde ise yüzde 30- 50
arasında daha düşük seyrettiğini açıkladı. İstanbul
özeline de vurgu yapan Osman Tüken, İstanbul'un
deprem konusunda ülke gündeminde çok önemli bir
yer edindiğini ve sigortalılık oranının yüzde 70'e
ulaştığını, deprem gerçeğini yaşanan Bolu, Düzce,
Kocaeli, İzmir, Van, Elazığ, Erzincan, İzmir, Yalova gibi
illerde de oranların yüksek olduğunu dile getirdi.
Osman Tüken, şunları söyledi:
"İller bazında en yüksek orana sahip ise yüzde 97 ile

İller bazında en düşük sigortalılık
oranının yüzde 15 ile Hakkari
olduğunu ve kentteki 22 bin 800
konuttan sadece 3 bin 384'ünün sigortalı olduğunu
kaydeden Tüken, "En düşük diğer iller yüzde 33'er
Gümüşhane ve Batman, yüzde 34'er Siirt ve
Kırıkkale, yüzde 35'er Isparta, Yozgat, Bayburt ve
Tokat, yüzde 36'şar Bitlis, Muş ve Rize, yüzde 37
Diyarbakır, yüzde 38 Kütahya, yüzde 39'ar
Afyonkarahisar ve Nevşehir olarak sıralanıyor" diye
konuştu.
İllere göre sigorta poliçe prim tutarlarının
değişmekle birlikte Türkiye ortalamasının 162 TL
olduğunu da belirten Osman Tüken, bu ortalamaya
göre bakıldığında ise Türkiye'de deprem sigortası
yaptırılan 10 milyon 355 bin 520 konutun sigorta
havuzunda biriken prim tutarının ise 1 milyar 674
milyon 805 bin TL civarında olduğunu söyledi.
Tüken, sigorta yaptırmayan 7 milyon 326 bin 560
konut için de potansiyelin 1 milyar 64 milyon TL
civarında olduğunu dile getirdi.
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30 HEKTAR
ORMAN ALANI

ZARAR GÖRDÜ!
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bekirler köyünde
çıkan orman yangınında yaklaşık 30 hektar kül oldu.

Yeşil Yerel Yönetim
ve Kültür Merkezi'nde
Çalışmalar Hızlandı
Teknik inceleme gezisi kapsamında ziyaretlerini
sürdüren Başkan Ülgür Gökhan, Yeşil Yerel
Yönetim ve Kültür Merkezi binasında
incelemelerde bulundu. Belediye Başkan
Yardımcıları, teknik ekip ve ﬁrma yetkilileri
eşliğinde inşaat alanını gezen Başkan Gökhan,
çalışmaların durumu ve ilerleyişi hakkında bilgi
aldı.
Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi inşaat
çalışmaları kapsamında; bina içerisinde duvar,
sıva, izolasyon gibi imalatlar büyük ölçüde
tamamlanırken, teras ve ıslak hacimlerin
seramikleri ile asma tavan imalatlarına ise
belirlenen program çerçevesinde başlanması
planlanıyor. Cephe imalatlarında ise kedi yolları
ve alüminyum cephe doğramaları büyük oranda
tamamlanırken, alüminyum doğrama cam
montajları, kör cephe mantolamaları ve prekast
cephe montaj işleri ise tüm hızı ile devam ediyor.
Çok amaçlı salon ve nikah salonu gibi
mekanların tribün ve sahne taşıyıcı çelik
imalatları büyük oranda bitirilerek, sahne
mekanik sistemlerinin montajına başlanıldı.
Elektrik imalatlarında ise altyapı çalışmaları
tamamlanırken, kablolamalar, asansör işleri,
kablo kanal imalatları devam etmektedir. Sıhhi
ve kalorifer tesisatı ile havalandırma
imalatlarının da devam ettiği Yeşil Yerel Yönetim
ve Kültür Merkezi binası 2022 yılı Aralık ayında
tamamlanması planlanıyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi
Bekirler köyünde saat 14:30
sıralarında orman yangını çıktı.
Yangından haberdar
olunmasından kısa bir süre sonra
ilk etapta bölgeye sevk edilen 1
uçak, 6 helikopter, 2 dozer, 29
arazöz olarak söndürme
çalışmalarına başladı. Alevler
rüzgarın da etkisiyle kısa sürede
yayılmaya devam etti. Adeta
zamanla yarışan orman ekipleri
yangının kontrol altına
alınabilmesi için yoğun çaba sarf
etti. İlk müdahale sonrasında
bölgeye söndürme çalışmalarına
katılmak üzere takviye ekipler de
gönderildi. 2 ilk müdahale aracı, 26
arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer, 7
helikopter, 1 uçak, 13 hizmet aracı,
1 yer ekibi, 3 treyler, 2 belediye
itfaiyesi ve 10 teknik personel
olmak üzere toplam 165 personel
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ile müdahale edilen yangın saatler
sonra kontrol altına alınarak
soğutma çalışmalarına başlandı.
İlk belirlemelere göre yangın 30
hektarlık orman alanı zarar
görürken kesin durum hasar
tespit çalışmaları sonrasında belli
olacak.
Vali İlhami Aktaş da Bayramiç
ilçesi Bekirler köyüne gelerek,
yangının söndürme ve soğutma
çalışmaları hakkında Çanakkale
Orman Bölge Müdürü Enver
Demirci'den bilgi aldı. Orman
yangınının söndürülmesinde çaba
sarf eden orman ekipleri ile
destek olan köylülere geçmiş
olsun temennisinde bulunan Vali
Aktaş'a Bayramiç Kaymakamı
Adem Eser, Bayramiç Orman
İşletme Müdürü Zafer Özbek ve
Bekirler Köyü Muhtarı Mehmet
Kolsal da eşlik etti.

Kazdağları
Eteklerine
Yangın
İstasyonları
Kuruldu
Çanakkale'deki GEA Arama Kurtarma Ekoloji ve İnsani Yardım Grubu'nun 100'üncü
Tatbikatı'na, 235 GEA orman gönüllüsü ve civar köylerden vatandaşlar katıldı. Üç gün
süren tatbikatta, orman yangınlarına yönelik teorik ve pratik eğitimler alındı, iki
yangın istasyonunun da açılışı gerçekleştirildi.
Çanakkale'deki GEA Arama Kurtarma Ekoloji ve
İnsani Yardım Grubu'nun 100'üncü Tatbikatı'na, 235
GEA orman gönüllüsü ve civar köylerden vatandaşlar
katıldı. Üç gün süren tatbikatta, orman yangınlarına
yönelik teorik ve pratik eğitimler alındı, iki yangın
istasyonunun da açılışı gerçekleştirildi.
Ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren ve 1999
senesinden beri Birleşmiş Milletler Uluslararası
Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu'na
(INSARAG) üye olan 1994 senesinde kurulan tamamı
gönüllülerden oluşan arama kurtarma, ekoloji ve
insani yardım grubu GEA Arama Kurtarma Ekoloji ve
Yardım Grubu'nun 100'üncü tatbikatı Çanakkale'nin
Ayvacık ilçesinde Kazdağları eteklerinde
gerçekleştirildi. Tatbikata katılanlar Ayvacık Orman
İşletme Müdürlüğü tarafından verilen Orman
Yangınlarıyla Mücadele Yöntemleri eğitimini
tamamlayarak, 'Orman Gönüllüsü' sertiﬁkası almaya
hak kazandı. Orman yangınlarına karşı daha hızlı,

daha güçlü mücadele etmek amacıyla Kuzey Ege'de
kurulan iki yangın istasyonunun açılışı da
gerçekleştirildi. Yangın söndürme istasyonlarında
bulunan, arazöz, su pompaları, jeneratör, yangına
dayanıklı koruyucu kıyafet ve diğer malzemeler, el
aletleri, motorlu testereler gibi ekipmanlarla pratik
eğitimler ve tatbikatlar yapıldı.
Yangın İstasyonlarının açılış konuşmasını yapan GEA
Arama Kurtarma Grup Koordinatörü Umut Dinçşahin,
“Doğa ve insan bir bütündür. Doğaya ve insana
inanan herkesin yapabileceği bir şeyler var” dedi.
Olası bir orman yangınında gönüllüler ve köy halkının
kullanabileceği, yangınla mücadelede fayda
sağlaması hedeﬂenen orman yangın istasyonları'nın,
Akdeniz ve Ege bölgelerinde kurulumunun devam
edeceği belirtildi.
GEA, 1994 senesinde kurulan tamamı gönüllülerden
oluşan bir arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım
grubu olarak faaliyet gösteriyor.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM ENDİŞELİ BAŞLIYOR!
Eğitim-Sen Çanakkale Şube Başkanı Hacımusalar;
'Sorunlarla Baş Başa Bırakıldık'
Koronavirüs pandemisi nedeniyle sekteye uğrayan
yüz yüze eğitim, 6 Eylül'de açılacak olan okullarda
yeniden başlıyor. Eğitim-Sen Çanakkale Şube
Başkanı Yasin Hacımusalar, “Milli Eğitim Bakanlığı,
sanki okullarda sorun olmadığı ve tedbirlerin alındığı
yönünde bir algı yaratmaya çalışıyor. Yaşadığımız
gerçekte ise, salgında öğretmenler, veliler ve
çocuklar bir kez daha sorunlarla baş başa bırakılmış
durumda” diyerek korona virüsü tedbirleri
gölgesinde geçecek olan 2021-2022 eğitim
döneminde sorun yaşanmasından endişelendiği
başlıklardan bahsetti.
Neredeyse bir buçuk senedir virüsün pik
dönemlerinde online yöntemlerin desteğiyle EBA ile,
vaka sayılarının düştüğü tarihlerde ise kısmi olarak
yüz yüze devam eden örgün eğitim, tamamen yüz
yüze eğitime geçilmesiyle sona eriyor. 1 Eylül'de
uyum sürecine giren okul öncesi ve 1. sınıﬂarın
ardından, 6 Eylül'de MEB'e bağlı eğitim veren tüm
örgün eğitim kurumları, yeniden yüz yüze eğitime
başlıyor. Okullarda korona virüsü tedbirleri
kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına
uygun olarak eğitim vermesi amaçlanıyor. Öte
yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin
birinci doz aşılanma oranının yüzde 84.06, ikinci doz
aşılanma oranının ise yüzde 72.57 olduğunu
açıklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda, 15 yaş ve üstü
öğrenciler de aşılama programına dâhil edildi. Aşının
zorunlu olmaması sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan ve il milli
eğitim müdürlüklerine gönderilen 'Covid-19
Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler
Rehberi'nde, öğretmenler, eğitim personeli, kantin
çalışanları ve öğrenci servisi personelleri ile
öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin tam
doz aşılarının yapılmış olması önerildi.
Sendika Başkanı Hacımusalar başlayacak olan eğitim
ve öğretim dönemi ile ilgili, ''6 Eylül'e az gün kaldı. Aç
kapa değil, sürdürülebilir bir eğitim istiyoruz. Bilim
insanları delta varyantının çocuklarda da etkili
olduğunu açık bir şekilde ifade ediyorlar. Yeterli
önlemler alınmadığında okullardan evlere bu virüsün
taşınabileceği bir gerçek. 31 Ağustos'ta seminerler
başladı. Ayrıca, okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri de
okullarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, sanki
okullarda sorun olmadığı ve tedbirlerin alındığı
yönünde bir algı yaratmaya çalışıyor. Yaşadığımız
gerçekte ise, salgında öğretmenler, veliler ve
çocuklar bir kez daha sorunlarla baş başa bırakılmış
durumda. Sanki pandemi yokmuş gibi, yine 35-40
kişilik sınıﬂarla okullar açılıyor. Sınıﬂarda mesafe ile
ilgili önlemler alınmamış” şeklinde konuşarak yeni
dönemde tedirgin olduğu konuları aktardı.

PERSONEL YOK: “1 AY BOYUNCA
OKULLARI KİM TEMİZLEYECEK?”
Destek personel eksikliği yaşandığından da
bahseden Hacımusalar, “Pandemi de en önemli
tedbirlerden biri temizlik. Hala okullarda destek
personel yok. Bugün, İŞKUR tarafından alımlar
başlasa nereden baksan işe başlamaları 1 ay sürer.
Bir ay boyunca okulları kim temizleyecek, kim
havalandıracak? Okullarda sağlıklı giriş ve çıkışların
kontrolün sağlanması için gerekli güvenlik
tedbirlerinin alınması gerekiyor. Yıkılan ve
güçlendirilen okulların öğrencilerinin başka okullara
taşınması sorunu var. Okul pansiyonları,

yemekhaneleri, kantinler, servisler, tuvaletler vb.
birçok sorunlarla eğitim öğretime başlamış olacağız''
şeklinde konuştu.

“RİSKLİ DURUMLAR TAKİP EDİLECEK”
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde
hazırlanan 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması
Gereken Önlemler Rehberi'nde ise şu başlıklar yer
aldı: 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.

MASKE KURALLARI
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 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. Diğer
görevliler;
Okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda
aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli
maske takacak. Maskenin nemlenmesi durumunda
yeni bir maske kullanılacak.

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

ÖĞRENCİ SİRKÜLASYONU AZA
İNDİRİLECEK
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.

TEMİZLİĞE DİKKAT EDİLECEK
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.”
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Enﬂasyon Politika Faizini Aştı, Gözler Merkez'e Çevrildi
Enﬂasyon ağustosta gıda ﬁyatları öncülüğünde,
beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enﬂasyon yüzde
19,25 ile politika faizini aştı. Ekonomistler 'yeni bir
stres testi dönemi'ne işaret etti.
Türkiye'nin ağustos enﬂasyonu, sınırlı düşüş
tahminlerine karşın, piyasa beklentilerinin üzerinde
geldi. TÜİK verilerine göre; enﬂasyon ağustosta aylık
bazda yüzde 1,12 arttı, yıllık enﬂasyon yüzde 18,95'ten
yüzde 19,25'e yükseldi. Böylece, yıllık enﬂasyon
yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu.
TÜFE'nin aylık yüzde 0,7 artması, yıllık enﬂasyonun
ise yüzde 18,7 seviyesine sınırlı gerilemesi
bekleniyordu.
Beklentilerin üzerinde artan TÜFE sonrası dolar/TL
8.31'den 8.34'ün üzerine kadar yükseldi.
TÜİK verilerine göre; TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı
Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık
ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Gıda ﬁyatında aylık yüzde 3,18; yıllık
yüzde 29 artış
Aylık bazda yükselişin en belirgin olduğu gruplar
yüzde 3.18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2.27 ile
lokanta ve oteller ve yüzde 1.38 ile ev eşyası olarak
sıralandı. Aylık düşüş gösteren ana gruplar yüzde
3.08 ile giyim ve ayakkabı ve yüze 0.77 ile ulaştırma
oldu. Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 29 ile gıda
ve alkolsüz içecekler kaleminde yaşandı. Bu kalemi
yüzde 22.91 artış ile ev eşyası ve yüzde 21.76 artış ile
ulaştırma izledi.

Çekirdek enﬂasyonda düşüş
TCMB'nin işaret ettiği çekirdek göstergeler, manşet
enﬂasyonda yaşanan artışa rağmen belirgin düşüş
gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan özel kapsamlı
TÜFE göstergelerinden "B" endeksi yıllık olarak
yüzde 18.51'den yüzde 18.46'ya gerilerken "C" endeksi

ise yüzde 17.22'den yüzde 16.76'ya geriledi.
Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, "Çekirdekteki
düşüş otomotivde ÖTV matrah ayarlaması sonrası
araç alım satımında aylık yüzde 3'e yaklaşan düşüş
kaynaklı. Dolayısıyla çekirdek enﬂasyon rakamında
temelde bir iyileşme söz konusu değil"
değerlendirmesinde bulundu.

Üretici ﬁyatları yıllık 45,52 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki
aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre
yüzde 28,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
45,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,34
artış gösterdi.
Gözler Merkez Bankası'nda
Enﬂasyonun faizi aşması ile gözler Merkez
Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası
Kurulu, "enﬂasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü
göstergeler oluşana kadar politika faizinin,
enﬂasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya
devam edileceğini" duyurmuştu. Piyasalar, Merkez
Bankası'nın 23 Eylül'de nasıl bir karar alacağını
merak ediyor.

UZMANLAR NASIL YORUMLUYOR?
"Yeni bir stres testi dönemi yaşayabiliriz"
Analist Yusuf Topçu'nun değerlendirmeleri şöyle:

Enﬂasyon oranı yüzde 19 olan politika faizinin üzerine
çıkarak 1 yıl aradan sonra TL'de yeniden negatif reel
getiri bölgesine girmiş bulunuyoruz.
Yılın son çeyreğinde faiz indiriminin hangi ayda
başlayacağı beklentileri yıl başından beri revize
ediliyordu. TCMB başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun
defalardır vurguladığı 'pozitif reel getiri' ifadesini
düşündüğümüzde ilk 23 Eylül'deki PPK
toplantısından minimum 50 baz puanlık bir faiz
artırımı beklenebilir.
Diğer yanda tahvil piyasasında bu hafta bir faiz
indirimi ﬁyatlaması takip etmiştik. Aylardır yüzde
19'da sabit duran 2 yıllık tahvil getirileri yüzde
18,50'ye yaklaşmış, Ağustos ayı enﬂasyonu
açıklanmadan önce 50 baz puan indirim sinyali
üretmişti. Bugünden itibaren bir süredir gündemden
düşmüş olan TCMB'nin 2020 Kasım ayından beri
devam ettirdiği sıkı parasal duruşundaki tavrı yeni bir
stres testi dönemine girebilir.

"TL varlıklarda kısa vadeli oynaklık
artabilir"
InvestAZ Stratejisti Muammer Demir: Özellikle,
enﬂasyon sepeti içerisinde önemli bir ağırlığa sahip
olan gıda enﬂasyonunda yaşanan artışın enﬂasyonda
yükseliş eğilimini desteklediği izleniyor. Diğer
taraftan, Çekirdek TÜFE (C grubu) yıllık bazda yüzde
16,76 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında çekirdek
TÜFE yüzde 17,22 olarak kaydedilmişti. Çekirdek
TÜFE artış hızında bir miktar ivme kaybı yaşandığı
görülse de enﬂasyonist baskının devam ettiği
izleniyor. Açıklanan veri ardından Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 23 Eylül tarihinde
gerçekleştireceği toplantının önem derecesinin daha
da arttığını öngörüyoruz. Veri ardından, TL varlık
ﬁyatlamalarında kısa vadede oynaklığın arttığı ve
değer kayıplarının yaşandığı izleniyor.
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Milli sporcu coşkuyla karşılandı

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında Para Okçuluk Makaralı
Yay Karışık Takımında gümüş madalyanın sahibi Milli
Sporcu Bülent Korkmaz Çanakkale Gençlik Spor İl
Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle Truva atı önünde

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından Vali İlhami Aktaş, Milli Sporcu
Bülent Korkmaz ile bir süre görüşerek sohbet etti
sonrasında tören alanına geçildi. Truva atı önünde
düzenlenen karşılama töreni, Bülent Korkmaz'ın özgeçmişi
okunması ile başladı. Korkmaz tarafından yapılan
konuşmanın ardından günün anısına sembolik bir ok atışı
gerçekleştirildi. Yapılan sembolik ok atışının sonrasında
Vali İlhami Aktaş tarafından TOKYO 2020 Paralimpik
Oyunlarında Para Okçuluk Makaralı Yay Karışık Takımında
gümüş madalyanın sahibi Milli Sporcu Bülent Korkmaz'a
çiçek verildi.
Vali Aktaş, Korkmaz'ın ülkemize ve Çanakkale'ye yaşattığı
büyük başarıdan dolayı tebrik ederek başarılarının devamı
diledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile sporcular
ve vatandaşların katıldığı karşılama töreni toplu fotoğraf
çekiminin ardından son buldu.

Yaşayan İnsan Hazinesi Bütün'e Vefa Ziyareti

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Yaşayan
İnsan Hazinesi şehrimizin önemli seramik
ustalarından İsmail Bütün'ü ziyaret etti.
Yılmaz, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel

Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında 2020
yılında düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un katılımı gerçekleştirilen “Yaşayan İnsan
Hazineleri” ödül töreni ile “Yaşayan İnsan Hazinesi”
ödülüne layık görülen, şehrimizin önemli seramik
ustalarından İsmail Bütün'e vefa ziyareti
gerçekleştirdi.
İl Müdürü Murat Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından, Yaşayan İnsan Hazinesi” ünvanına sahip
45 zanaatkar arasında bulunan, seramik ustası
İsmail Bütün ile bir süre sohbet etti. Yılmaz ile
Çanakkale Seramiği ve yapılacak olan çalışmaların
konuşulduğu görüşmenin ardından, Geleneksel El
Sanatları Sanatkârı, seramik ustası İsmail Bütün
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Turlarına Devam Ediyor
Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi 'Gaziler Diyarından
Şehitler Diyarına' projesi kapsamında gezilerine
kaldığı yerden devam ediyor. Proje kapsamında 111
bin Sahinbeyli'nin Çanakkale'ye gelmesi bekleniyor.
Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği
"Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" gezilerine
pandemi nedeniyle ara vermesinin ardından
yeniden başladı. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında
Yaklaşık 6 yıl önce başlanan geziler kapsamında şu
ana kadar 79 bin öğrenci ve vatandaş Çanakkale'yi
ziyaret etti. Bu zamana kadar 79 bin öğrencinin ve
vatandaşın ecdadıyla buluştuğu “Gaziler Diyarından
Şehitler Diyarına” Projesi kapsamında ziyaretler
devam ederken bu yıl 111 bin Şahinbeyli'nin
Çanakkale'ye gelmesi bekleniyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet
Tahmazoğlu'nun "111 bin öğrencimiz ve
vatandaşımızla COVID-19 tedbirlerini gözeterek 27
Temmuz itibariyle Çanakkale ziyaretlerimize
başlıyoruz" ifadelerinin ardından ziyaretler başladı.
27 Temmuzdan beri devam eden geziler kapsamında
öğrenciler ve vatandaşlar Çanakkale'yi ziyaret
ediyor. Son olarak Çanakkale'ye gelen öğrenci ve
vatandaşların fotoğraﬂarını sosyal medya
hesabından paylaşan Şahinbey Belediye Başkanı
Mehmet Tahmazoğlu, ''111 bin Şahinbeyli ile aziz
şehitlerimizi anmak ve bu topraklarda verilen
mücadeleye şahitlik etmek için Çanakkale'deyiz''
ifadelerini kullandı.
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Yahya Çavuş'un
belgeseli çekiliyor
Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü,
Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye
Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin
yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer
Erbil yapıyor. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş'u
oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş'un annesi
Hanife Dudu'yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı
Mahmut Sabri'yi ise oyuncu Mehmet Çepiç
canlandırıyor.
'Bizim için bir gurur'
Belgeselin yapımcısı Nihal Ağırbaş, Yahya Çavuş'u
belgesel ile anlatmalarının kendileri için gurur verici
olduğunu ifade ederek, "Çanakkale Zaferi'nin
simgeleri vardır. Seyit Onbaşı gibi, Mustafa Kemal
Atatürk'ün 'Size savaşmayı değil, ölmeyi
emrediyorum' cümlesi gibi, Yahya Çavuş da bu
simgelerden bir tanesidir. Şimdi Ezineli Yahya Çavuş
belgeseliyle tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin adına
da saygı belgeseli yapmak için yola çıktık" diye
konuştu.

Mutluay, Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü Heyetini Ağırladı
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan
Mutluay, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
Türkiye temsilciliğinden yetkililer ile Orman
Genel Müdürlüğü (OGM) ve Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) yetkililerini
makamında ağırladı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, FAO
Proje Koordinatörü Hakkı Emrah Erdoğan, FAO
Proje Asistanı Ege Aktürk, OGM Daire Başkanı
Mehmet Koç, OGM Şube Müdürü Ramazan Balı,
Çanakkale OGM Bölge Müdürü Enver Demirci,
Bursa DKMP Bölge Müdürü Adil Şencan ve
DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu,
Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ile makamında
bir araya geldi. Kentteki tarımsal faaliyet ve
çalışmaların da görüşüldüğü ziyaret için heyete
teşekkürlerini sunan Başkan Yardımcısı
Mutluay, “En küçük köyden, en büyük kente
kadar ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında
sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda üzerimize
düşeni yapmaya, tarım alanlarını korumaya
devam edeceğiz. Bu sorumluluk, bu gelecek
hepimizin” diye konuştu. Ziyaret karşılıklı
sohbetle son buldu.

gazetedegisim.com

05 Eylül 2021 Pazar

12

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka

“YALNIZ DEĞİLSİN, BİZ VARIZ!”
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına
yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla hayata geçen
“Yaşam Hak” projesini tanıtmak ve CHP'nin kadına yönelik
şiddet konusunda çözüm önerilerini anlatmak için
gerçekleştirilen 'İktidar Yürüyüşünde Çanakkale'de Kadın
Çalıştayı'na katıldı.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Çanakkale
programına sabah saatlerinde esnaf ziyaretiyle başladı.
Ardından CHP İl Başkanlığı, sonrasında da Çanakkale
Belediyesini ziyaret eden Nazlıaka'yı Belediye ziyaretinde
Başkan Gökhan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları
Rebiye Ünüvar ve İrfan Mutluay da karşıladı. Nazlıaka ve
beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan
Gökhan, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade
etti. Nazlıaka, belediyenin çeşitli birimlerini de ziyaret
ettikten sonra, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye
Ünüvar'ın da eşliğinde Çanakkale Belediyesi Çocuk Kültür
Evi, Barbaros Ata'm Kreş ve Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nin
yanı sıra, Troida Kadın Kooperatiﬁni de gezerek, hizmet ve
faaliyetlere ilişkin bilgiler aldı. Son olarak da “YaşamHak”
projesini tanıtmak ve kadına yönelik şiddet konusunda
çözüm önerilerini anlatmak için gerçekleştirilen 'İktidar
Yürüyüşünde Çanakkale'de Kadın Çalıştayı'na katılarak bir
konuşma gerçekleştirdi.
Çanakkale gibi her karış toprağında kahramanlık destanı
olan bir kentte olmanın haklı gururunu yaşadığını belirten

Nazlıaka, “Dün 1 Eylül Dünya barış günüydü. Elbette barışın
zıt anlamlısı sadece savaş değildir. Şiddet sömürü de barış
iklimini bozar. İsterdik ki şiddetsiz sömürüsüz bir dünya
düzeninde, ve barışın kalıcı olarak hakim olduğu bir zaman
diliminde 1 Eylülü kutlayalım. Yine isterdik ki CHP olarak
ülkemizde insan haklarının ihlal edilmediği, kadınların
şiddet görmediği çocukların istismara uğramadığı
hayvanların haklarının yok sayılmadığı, doğanın talan
edilmediği gençlerin geleceksizlik kaygısı ile psikolojik
şiddet maruz kalmadığı bir 1 Eylül kutlaması yapalım. Böyle
olamadı bu sefer ama buradan ant olsun bu gerçek
anlamda CHP iktidarında geçmeyen son 1 Eylül olsun.
Diliyoruz ki yapılacak olan ilk seçimlerde yakında
bekliyoruz en geç 2022'de Millet İttifakının önderliğinde
şiddetsiz, sömürüsüz, barış işinde yaşayacağımız bir
Türkiye inşası için yeniden Cumhuriyetimizi demokrasi ile
taçlandıralım. Düşünebiliyor musunuz 21 yüzyıldayız ama
biz hala insanların temel hakkı olan yaşam hakkını
savunmak zorunda kalıyoruz. Bir projemizi hayata geçirdik,
ismi 'yaşamhak'. Yani yaşamın hak olduğu iddiası ile yola
çıktığımız proje ve bu proje ile genel merkezine
kurduğumuz çağrı merkezi ile 7/24 444 82 85 no'lu
telefondan bizi arayan tüm şiddet mağdurlarına destek
veriyoruz. Ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik
destek, ücretsiz barınma ihtiyacı gibi tüm ihtiyaçları
karşılamak için CHP Kadın Kolları olarak bu kız

kardeşlerimize yanındayız, 'yalnız değilsin biz varız'
diyoruz. Bir yandan bu proje ile kız kardeşlerimize
sarılırken diğer yandan hızla örgütlenme faaliyetlerini de
sürdürüyoruz. İl başkanlığımızın sunduğu sine vizyonda il
kadın kolları başkanlığımızın çalışmalarını hep birlikte
izledik. Bizlerde göreve geldikten sonra önceliğimiz
örgütlenmeye verdik ve Türkiye'nin 973 ilçesinde kadın
kolları olarak var olacağız dedik. İtiraf etmek gerekirse
sadece 200 küsüründe vardık. Dolayısı ile şu anda tüm
Türkiye'de kadın kolları olarak örgütlenmiş durumdayız.
Kadın kollarının örgütlenmediği hiçbir ilçe kalmamıştır. İl
yapılanmamızı ilçe yapılanmamızı tamamladık şimdi
mahalle örgütlenmesini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da
üye kayıt ediyoruz. Kadın erkek üye kayıt yapıyoruz. Kısa
sürede yakın 10 bin üye yaptık. 20 bininci üye yaptık Genel
merkezde genel başka ile tanıştırdık yine 30 bininci üye
yine aynı şekilde şimdi 40 bininci üyeye doğru gidiyoruz”
dedi.

"Dileğimiz Bu Adli Yılın, "Daha Adil Bir Yıl" Olması
Çanakkale Barosu 2021-2022 yeni Adli
yılını Cumhuriyet Meydanı`nda
düzenlediği tören ile açtı. Tören,
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Soner
Aydın, Belediye Başkan Vekili Süleyman
Canpolat, Baro Yönetin Kurulu Üyeleri,
önceki dönem Baro Başkanları ve birçok
avukatın katılımıyla gerçekleşti. Atatürk
Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı`nın okunmasıyla başlayan
tören, Çanakkale Baro Başkanı Av. Soner
Aydın`ın konuşması ile devam etti.
Konuşmasında yeni adli yılın hayırlı
olmasını dileyen Aydın; "Dileğimiz bu adli
yılın, "daha adil bir yıl" olması, muradımız
"adaletin yerini bulması", beklentimiz "adaletin hızla tesisidir" dedi.
Yargının bağımsız olmasına vurgu yapan Aydın konuşmasında,
aksi takdirde FETÖ vari örgütlere ve lobilere teslim olabileceğini
ifade etti. Önümüzdeki dönemde hızla kuvvetler ayrılığı ilkesinin
hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Aydın; "Yargıya siyasi
müdahale imkanı kapanmalı, yargı bağımsız ve tarafsız kılınmalı,
hakim ve savcıların özlük hakları güvence altına alınmalıdır" dedi.

"Pusulamız hukuk güvenliği, hukuk üstünlüğü
ve demokrasi olmalı"
Aydın konuşmasında; "Ülkemiz özeline gelince; İstikametimiz
dünyada bağımsız ve saygın yaşamaksa, parolamız yurtta sulh
cihanda sulh, pusulamız hukuk güvenliği, hukuk üstünlüğü ve
demokrasi olmalıdır. Çünkü bir ülkede yargı bağımsız ve tarafsız
değilse, etkin, adil ve hızlı bir yargılama yapılamıyorsa, hukukun
üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku egemense, özetle hukuk
güvenliği yoksa, o ülkenin diğer milletler nazarında hiçbir
saygınlığı, ağırlığı ve etkinliği olamaz. Dünyanın her yerinde
yargının niteliği "Buyruk ve etkiden uzak, bağımsız ve yansız, aklın
aydınlığında, ahlak güvencesinde, vicdan süzgecinde bir yapı"
olarak özetlenir. Bu nedenle bağımsızlık, adaletin mayasıdır. Çünkü
daha yüzyıllar öncesinde bile, "Töre konuştuğunda, Hakan susar"
Ve bu hassasiyetin olmadığı bir ülkeye kimse saygı duymadığı gibi,
yatırım da yapmaz. Hatta, yönetim FETÖ vari paralel yapılara,
kurallar suç örgütü liderlerinin eline, kaderimiz ise faiz lobilerine
teslim olur. Mahkeme salonlarımızın duvarlarında yazılı bulunan
"Adalet Mülkün Temelidir" sözü, aslında devletin orduyla, parayla,
petrolle, ticaretle değil adaletle yaşadığını anlatır. Çünkü adalet
varsa, zaten her şey vardır" dedi.

"Eşit hukuk sistemlerini istemeyen hukuk
lobileriyle mücadele etmek zorundayız"
Dünya Hukuk üstünlüğü sıralamasında en başlarda Danimarka,
Norveç, Finlandiya, İsveç gibi gelişmiş ülkelerin olmasının bir
tesadüf olmadığını ifade eden Aydın; "Bu yüzden uluslararası

yatırım çekmek, üretim yapıp kalkınmak ve
tam bağımsız olarak yaşamak istiyorsak,
bunun ilk ve olmazsa olmaz şartı, hukuk
güvenliğinin, hukukun üstünlüğünün ve
gerçek demokrasinin bir an evvel tesis
edilmesidir. Yerli ve yabancı yatırımcıların
Türkiye`ye yatırım yapmalarını sağlayacak en
etkili teşvik, güven veren bir adalet sistemidir.
Kısaca, Demokratik bir Hukuk devleti, daha
çok fabrika, daha çok turizm yatırımı, daha
çok iş ve istihdam dolayısıyla refah demektir.
Faiz lobileriyle mücadele ettiğimiz kadar hatta
daha da fazlasıyla, ülkemizde hukukun
üstünlüğünü, demokratik, çağdaş, akılcı, eşit
hukuk sistemlerini istemeyen hukuk
lobileriyle mücadele etmek zorundayız" dedi.

"Kuvvetler ayrılığı ilkesi hayata geçirilmeli"
Kuvvetler ayrılığı ilkesinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini
belirten Aydın; "Yargıya siyasi müdahale imkanı kapanmalı, yargı
bağımsız ve tarafsız kılınmalı, hakim ve savcıların özlük hakları
güvence altına alınmalıdır. Çünkü bağımsızlık, yargının en seçkin
ve en özgün karakteridir. Etkilere açık, baskılara elverişli,
yönlendirmeye uygun yargı ancak bir "hukuk garabetidir". Yargı,
yargı mensuplarına bırakılmalıdır. 23 asır önce Diyojen`in Büyük
İskender`e söylediğini, bizler bu gün, tekrar haykırıyoruz ve
diyoruz ki "Gölge etme başka ihsan istemez" Öte yandan, hakimsavcı ve adliye çalışanı sayılarındaki eksiklikler acilen
giderilmelidir. Bununla birlikte yeni alımlarda tek ölçü liyakat
olmalıdır. Büyük Türk Hukukçusu ve Yargıtay`ın ilk başkanı Ahmet
Cevdet Paşa bile, daha 1800`lü yıllarda Tezakir isimli eserinde yargı
mensuplarının liyakat esaslarına göre seçilmesini önermiştir" dedi.

"Hukukun önündeki engeller kaldırılmalı"
Hukuk görevinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini
söyleyen Aydın; "Kıymetli hukukçular, Hukuk devleti ve hukuk
güvenliğinin olmazsa olmaz bir başka şartı da avukatlara yargı erki
içinde hak ettiği değerin hemen teslim edilmesi, görevin önündeki
hukuki ve ﬁili engellerin bir an evvel kaldırılmasıdır. Savunmanın
olmadığı, değersizleştirildiği bir yargı, ancak engizisyondur,
yargısız infazdır. Bu nedenle yargı erkinin olmazsa olmazı,
savunmadır, avukattır. Ne hukuksuz bir devlete ne de adaletsiz bir
hukuka tahammülümüz yoktur. Hele avukatsız bir adaletin imkanı
yoktur. Adliyelerde ve diğer kurum ve kuruluşlarda, avukatın
yargının eşit kurucu unsuru olduğu içselleştirilmeli, önyargılı ve
hatalı bakış açılarına derhal son verilmelidir. Kürsünün hak ettiği
saygı, biz avukatların da hakkıdır. Zira avukatlar, yargı diyalektiği
içinde bağımsız savunmayı temsil ederek, kutsal savunma
hakkının tecellisi için, halk adına görev yapmak suretiyle hukuk
devletinin açık teminatıdırlar. Avukata gösterilen saygı, hakkını ve
adaletini arayan vatandaşımıza saygıdır. Ve unutulmamalıdır ki, bir

gün herkesin avukata ihtiyacı olacaktır. Avukat, aynı zamanda,
insan hak ve özgürlüklerin de koruyucusu, kollayıcısı ve
savunucusudur. Bu bakımdan avukatlar, demokrasi ve cumhuriyet
adına, halk adına da görev yapmaktadırlar. Bu hak ve özgürlüklere
karşı ihlal kimden gelirse gelsin, elbette avukat buna itiraz
edecektir. Bu, mesleğimizin bir gereği, aynı zamanda
sorumluluğumuzdur. Yoksa avukat suçun, suçlunun ortağı,
davanın ya da iddianamenin tarafı değildir. Avukat sadece ve
sadece kutsal savunma hakkının, bağımsız, tarafsız, eşit ve adil bir
yargının, hukuk devletinin, cumhuriyetin, demokrasinin, insan hak
ve özgürlüklerinin, halkın, güçsüzün, mağdurun tarafıdır. Bu
temelden hareketle de, avukatı dışlayan, yargının üvey evladı gibi
gören, yargının eşit kurucu unsuru olarak benimsemeyen anlayış
yanlıştır, sakattır, hukuksuzdur. Ve aynı zamanda, yargıya güveni
azaltan olumsuzluklarından biridir de. Savunmasız devlet esir,
savunmasız adalet ise yetimdir. Devleti meşru kılan nasıl ki
adaletse, adaleti meşru kılan da savunmadır" dedi.

"Hukuk fakültesi mezunlarının yüzde 4`ü
farklı işlerde çalışmakta"
Aydın son olarak; "İnsanlarımız cinnet geçirme aşamasına
gelmiştir, ümitsizlik, mutsuzluk yaygın haldedir. Avukatlar da
ekonomik, psikolojik ve toplumsal sıkıntıları aynen yaşamaktadır.
İşsiz avukatlar, geçim sıkıntısı çekenler, ağır psiko-sosyal yükleri
kaldıramayan avukatlar, intihara sürüklenmektedir.
Cumhurbaşkanlığı`nın verilerine göre hukuk fakültesi
mezunlarının % 40`ı asgari ücretle, % 22,5`i ise 4 bin liranın altında
maaşla işe başlamaktadır. Ayrıca hukuk fakültesi mezunlarının
yüzde 4`ü farklı işlerde çalışmaktadır. Geçen birkaç ay içinde;
Kayseride Av. Hayriye Sena, Manisa`da Av. Muhammed Halil Yavuz,
Kastamonu`da Av. Gizem Saraçoğlu ve İstanbul`da Av. Gökhan
Vural "Artık Dayanamıyorum" diyerek intihar etmişlerdir. Oysa
avukatlar, toplumun kanaat önderleridir, aynasıdır, sesidir,
nefesidir, avukat yaşıyorsa, toplum da yaşıyor demektir. Bu
vesileyle, yargı görevini yaparken şehit edilen ya da intihara
sürüklenen avukat, hakim, savcı, yargı çalışanı tüm
meslektaşlarımızı, minnetle, rahmetle ve saygıyla bir kez daha
anıyorum. Ve ifade etmeye çalıştığım üzere, bu boğulmuşluktan,
mengenelerden, çaresizlikten kurtulmanın en önemli ve öncelikli
yollarından biri de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün akılcı,
aydınlık, çağdaş anlayış ve ışığıyla birlik ve beraberliğimizi yeniden
tesis ederek, daha çok çalışmak, adalete, hukuka inanmak ve
güvenmektir. Çanakkale Barosu, bundan önce olduğu gibi bundan
sonra da özgür savunmanın ve bağımsız yargının, demokrasinin,
hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin koruyucusu ve
takipçisi olacaktır. Çanakkale Barosu; Cumhuriyetimizin kurucu
değerlerine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk`ün ilke ve devrimlerine bağlı olmayı sürdürecektir"
ifadelerine yer verdi.
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Çanakkale Devlet Hastanesi Kemoterapi Baraja 75 bin sazan

Ünitesi Yeni Yerinde Hizmette
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
Kemoterapi ünitesi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
2012 yılından bu yana hastane bünyesinde hizmet veren
kemoterapi ünitesi 17 koltuk kapasitesi ile yeni yerinde
yeni ekibiyle halkımıza kaliteli sağlık hizmeti vermeye
devam ediyor. Daha geniş ve konforlu alana taşınan
kemoterapi ünitesi ayrı bir girişle sadece onkoloji
hastalarının kullanımına ait olarak düzenlendi. Pandemi
tedbirleri çerçevesinde günde 20 ila 30 hastamızın
günübirlik tedavilerinin uygulandığı kemoterapi ünitesinde
aylık 450-500 civarı onkoloji hastamıza tedavileri
uygulanıyor. Onkoloji Uzmanı ve 6 hemşire kadrosuyla
hizmet veren kemoterapi ünitesinde yarı otomatik
sistemle kemoterapi tedavisi uygulandığı bildirildi.

Avrupa Şamp yonu Merve Vatan'a Ev nde Tebr k Z yaret

Vali İlhami Aktaş, 19 - 29 Ağustos tarihleri arasında
Estonya'da düzenlenen Techno 293 Plus 2021 Avrupa
Şampiyonası'nda Techno 293 Plus Kadınlar kategorisinde
Avrupa Şampiyonu olan Milli Sporcu Merve Vatan'ı evinde

ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Milli Sporcu Merve
Vatan'ın annesi Emine Vatan, babası İbrahim Vatan, kardeşi
Murat Vatan ve antrenörü Onur Yalçın'ın da bulunduğu
ziyarette Vali İlhami Aktaş, 12
Ülkeden 17 sporcunun mücadele ettiği Techno 293 Plus
Kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Merve
Vatan ile bir süre görüşerek sohbet etti.
Rüzgar sörfünde ülkemize ve Çanakkale'ye yaşattığı
büyük başarıdan dolayı tebrik eden Vali İlhami Aktaş,
Merve Vatan'a başarılarının daim olması temennisinde
bulundu. Vali Aktaş, Milli Sporcu Merve Vatan'ın başarısının
bir anlamda mimarı ve onun en büyük destekçisi
Antrenörü Onur Yalçın ile annesi Emine Vatan ve babası
İbrahim Vatan'a gösterdikleri destekleri ve gayretleri
nedeniyle teşekkür etti.

Eylül ayı k ra zam oranı bell oldu
Eylül ayı kira zam oranı, 12
aylık ortalama TÜFE olan
yüzde 15,78 üzerinden
belirlenecek.
Ağustos ayı enﬂasyon
rakamlarının
açıklamasıyla birlikte
milyonlarca haneyi ilgilendiren eylül ayı kira artış oranı
da belli oldu.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici ﬁyatları aylık
bazda yüzde 1,12, yıllık bazda yüzde 19,25 yükseldi. 12
aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,78'lik artış
gerçekleşti.
Kira ﬁyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE
belirleyici oluyor. Buna göre eylül ayında yeni kira
sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde
15,78 olacak.
Böylece vatandaşın, 1000 liralık kirası zam yapılması
durumunda 1158 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2316 liraya
yükselecek.

Habbele Koyunda
engelsiz plaj hizmette
Sahip olduğu kıyılar, koylar ve plajlar ile yaz aylarında
Çanakkale'nin önemli tatil merkezlerinden birisi olan
Bozcaada'da engelsiz bir plaj hizmete alındı. Adada en
bilinen yerlerin başında gelen Habbele Koyunda
engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmesi
adına yapılan çalışma tamamlandı. Bozcaada
Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan
fotoğraﬂı paylaşımda; “Habbele Koyunda engelsiz
plajımız hizmete açıldı” ifadelerine yer verildi.

Göçmen Çocuklar İç n Düzenlenen
Yaz Okulu Etk nl kler Sona Erd
Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Valiliği İl Göç İdaresi
Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortak
çalışması kapsamında kentte yaşayan göçmen çocuklara
yönelik düzenlenen yaz okulu etkinlikleri sona erdi.
Çanakkale Belediyesine bağlı Esenler, Troia ve Barbaros
Sosyal Yaşam Evlerinde gerçekleşen yaz okulu projesine
6-13 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Sığınmacılar ve
Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Çanakkale
Belediyespor'un da katkı sunduğu yaz okulu etkinlikleri
kapsamında çocuklara, ağırlıklı olarak yurttaşlık teması,
Türkçe eğitimi ve hayat bilgisi gibi konu başlıklarında
eğitimler verilirken, aynı zamanda özgüven, barış dili,
akran zorbalığı ve insan hakları gibi konularda da bilgi
paylaşımları gerçekleştirildi. Spor, dans, müzik, el sanatları
gibi etkinliklerin de düzenlendiği yaz okulu faaliyetleri,
kent gezileri ile renklendi. Göçmen çocukların oldukça
keyiﬂi vakitler geçirdiği, yeni okul dönemine duygusal ve
sosyal açıdan da hazırlanma imkanı buldukları etkinlikler,
27 Ağustos Cuma günü düzenlenen veda pikniği ile son
buldu.

balığı yavrusu bırakıldı
Bayramiç Barajı'na 75 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Bu balıkların bırakılması ile soğuk sularda balık
sayısının artırılması hedeﬂeniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan “Su
Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında
Bayramiç barajına tek seferde 75 bin adet sazan balığı
yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim
Çobanoğlu ve ekibi tarafından bırakılan 75 bin can
Kazdağının soğuk sularında nesil verip çoğalacaklar.
Projenin başarıya ulaşması için vatandaşların av
yasağı, av aracı, balık boyu gibi kurallara uyması
istendi. Ayrıca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre
bakanlık yazılı izni olmadan hiç bir kimse
balıklandırma yapamaz. Tespiti halinde ciddi para
cezaları uygulanıyor.
Projenin amacı, bölgede yaşayan insanların kaliteli,
ucuz, sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve
sportif balıkçılığın desteklenmesi, milli ekonomiye
katkı sağlamak.

Av Sezonu Açıldı, Sardalyanın

Kilosu 35 Liraya Düştü
Çanakkale'de 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonuyla birlikte
geçen haftalarda kilosu 80 liraya ulaşan sardalya bollaşınca
kilosu 80 liradan 35 liraya düştü.
Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de
de balıkçılar gece yarısı itibariyle gırgır tekneleriyle denize
açıldı. Yasağın sona erdiği ilk günde Çanakkale Balık Hali'nde
geçen haftalarda kilosu 80 liraya kadar çıkan sardalya, kilosu
35 liradan tezgahlarda yerini aldı.
Balık hali esnafından Hasan Doğan Tunç av sezonun açılmasıyla
birlikte balık ﬁyatlarında düşüş yaşandığını belirterek şunları
söyledi:
“Sardalya dediğimiz Çanakkale'nin meşhur balığı bugün 35
liralar civarında. Bunun yanı sıra çeşitlerde bolluk yaşandı.
İstavrit, kolyoz, turna, levrek gibi diğer balıkların çeşitliliği arttı.
Fiyatlarda uygunluk var. İleriki günlerde biraz daha bolluk
bekleniyor. Av yasağı döneminde sardalyayı küçük tekneler
avlıyor. Küçük balıkçı tekneleri avladığı için havalar estiği
zaman istedikleri bölgelerde avlanamıyorlar. İstenilen bol
miktarda balık tutulmadığı için ve piyasada da balık açığı
olduğu için otomatikman ﬁyat yükseliyor. Gırgır teknelerinin
denize açılmasıyla birlikte hem bol miktarda balık geliyor hem
de balık çeşitliliği yaşanıyor. Bir de sardalyanın çıkmasıyla
birlikte ﬁyat düşüyor.”
Balık halinde kolyoz 40, tombik 20, sarpa 20, turna 50 ve istavrit
kilosu 45 liradan satılıyor.
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Moody's, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
2022'de ise yüzde 5,1'e düşeceği aktarıldı.
Raporda, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6
büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's mayıs ayında
yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5
büyüyeceğini öngörmüştü.

2022 için yüzde 3,6 büyüme
öngörülüyor
Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme
beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldığına
işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's,
Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde
5'ten yüzde 6'ya çıkardı.
Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun
Ağustos 2021 sayısını yayımladı. Raporda, küresel
toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak koronavirüs
salgınında Delta varyantının yayılmasının risk
oluşturduğuna dikkat çekildi.
Çoğu G-20 ekonomisi için enﬂasyonun 2021'de yüksek
kalmasının, 2022'de ise düşmesinin beklendiğine işaret
edilen raporda, birkaç gelişmiş ekonomi merkez
bankasının likidite destekleri ve varlık alımları da dahil acil
durum önlemlerini kademeli olarak geri çekmesinin
beklendiği ifade edildi.
Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin
2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de yüzde 4,5 büyümesinin
tahmin edildiği aktarıldı.
Moody's'in raporunda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise
2021'de yüzde 5,6 ve 2022'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin
tahmin edildiği kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin
ise bu yıl yüzde 7,2 büyümesinin öngörüldüğüne işaret
edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının

toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm
sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki
büyümeyi desteklediği kaydedildi.
Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisinin
ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret edilen
raporda, sıkılaşan ﬁnansal şartlar, bu yıl kredilerdeki
büyümenin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede
kalması ve ısrarcı şekilde yüksek seyreden enﬂasyon
nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde
yavaşlama beklendiği ifade edildi.

İnşaat maliyet bedelleri belli oldu
Emlak vergisine esas
olmak üzere gelecek
yıl uygulanacak bina
metrekare normal
inşaat maliyet
bedelleri, meskenler
açısından 93,57 lira
ile 4 bin 292,45 lira
arasında değişecek.
Hazine ve Maliye
Bakanlığı ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
tarafından
hazırlanan Emlak
Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl
uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet

bedelleri belirlendi.
Buna göre, mesken binaları
açısından lüks inşaatlar için
metrekare normal inşaat
maliyet bedellerinin asgari
ve azami sınırları 1958,27
lira ile 4 bin 292,45 lira,
birinci sınıf inşaatlar için
826,42 lira ile 2 bin 870,50
lira, ikinci sınıf inşaatlar için
582,18 lira ile 1944,81 lira,
üçüncü sınıf inşaatlar için
196,65 lira ile 1324,57 lira,
basit inşaatlar için 93,57 lira
ile 597,37 lira arasında tespit edildi.
Tebliğ ile kullanım amacı farklı olan diğer binaların
metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden
düzenlendi.
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sadece üzerinde yaşadığı toprak parçasından ibaret
değildir. Vatanı vatan kılan insanın yaşadığı din, konuştuğu
dil, yaşadığı adetler, gelenekler ve göreneklerdir.
Peygamberimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde
Hakk'a dua etmiştir, 'Yarabbi, Medine'yi de beni sevdir'
şeklinde. Vatan sevgisi esas itibariyle fıtridir. İnsanın
doğduğu, büyüdüğü yer vatandır. Akrabaların olduğu,
geliştiği yer vatandır. Vatanı vatan yapan esas itibariyle
şehitlerdir, yaşatan şehitlerdir. Vatan, havasıyla, suyuyla,
toprağıyla benimsenir. Esas vatan kılan gelenekleridir,
görenekleridir” diye konuştu.

“ŞEHİTLERİMİZ ÖLÜMSÜZ
KİMSELERDİR”
Türk tarihinin önemli zaferlerinin bir arada olduğu hafta
olması sebebiyle Ayvacık İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, bu
konuda duygu ve düşüncelerini Çanakkale İl Müftülüğünün
resmi sayfasında paylaştı. Şehit ve gazilerin önemine
vurgu yapan Müftü Ünsal, ayrıca bu zaferlerin
unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği
konusunun altını çizdi.
Malazgirt Zaferi, Miryokefalon Zaferi ve 30 Ağustos
Zaferinin bulunduğu hafta olması dolayısıyla Çanakkale İl
Müftülüğü tarafından başlatılan bilgilendirme projesi
kapsamında Ayvacık İlçe Müftüsü Kazım Ünsal,
vatandaşlarla konunun önemini anlattı.

“VATANI VATAN YAPAN ESAS
İTİBARİYLE ŞEHİTLERDİR”
Ayvacık İlçe Müftüsü Kazım Ünsal, öncelikle zafer
kavramına değinerek, “Zafer denilince üç kavramı ele
almamız gerekiyor; vatan, gazilik ve şehitlik. Vatan insanın

Müftü Ünsal, sonraki kavramlar olan gazilik ve şehitlik
içinse, “Peygamberimiz, gazinin muhtaç olmayacak
derecede ihtiyaçları ile ilgilenen kimsenin gazi sevabı
alacağını ifade etmiştir. Gazilerle ilgilenmemiz gerektiğini
bu bağlamda öğretiyi öğrenmiş oluyoruz. Gazi kavramı
bizim kültürümüzde yerleşmiştir. Orhan Gazi, Osman Gazi,
şehirlerimize Gazi ismini vermişiz, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, kültürümüze bu kavram yerleşmiştir. Şehitlik
kavramında ise; bildiğiniz gibi şehitlerimiz ölümsüz
kimselerdir. Allah yolunda esas itibariyle ailesi, dini, malı
için canını feda eden kimseler şehitlerdir. Peygamber
efendimiz 'Şehit ölüp tekrar dirilmeyi ve şehit olmayı' çok
arzuladıklarını bizler ifadelerinde biliyoruz. Şehitlerimiz bu
vatanı bize miras kıldılar” dedi.

“TEK VATAN, TEK BAYRAK, BU ORTAK
PAYDADA BULUŞMAMIZ İCAP EDİYOR”

“Zaferler Haftası dediğimizde; 1071 yılında vatanımızı kuran
Malazgirt Zaferi'ni hatırlamamız icap ediyor” diyen Ünsal,
“Daha sonra koruyucu zafer olan Miryokefalon Zaferi. Daha
sonra ise vatanımızı kurtaran 30 Ağustos Zaferi. 22
Ağustos'ta başlayan Gazi Mustafa Kemal ve silah
arkadaşlarının devam ettirdiği ve aziz şehitlerimizin
kazandığı Kurtuluş Savaşı'nın sonucundaki Ağustos
Zaferimizdir. Vatan; tek millet, tek vatan, tek bayrak, bu
ortak paydada buluşmamız icap ediyor. Gelecek
nesillerimize, bu zaferlerin hatıralarını öğretmemiz
gerekiyor. Gelecek nesillerimize aktarmamız gerekiyor ki
vatan bilinci onlarda oluşsun” şeklinde belirtti.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİNİ
ÖĞRETİR ZAFERLER”
Zaferlerden öğreneceklerimiz olduğunu söyleyen İlçe
Müftüsü Kazım Ünsal, “Birlik ve beraberliğin önemini
öğretir zaferler. Vatanımızın kıymetini öğretir, dostumuz
düşmanımız kim diye öğretir. Esas itibariyle zaferlerin
sahipleri gazilerimiz ve şehitlerimizdir. Bu yüzden
gazilerimiz ve şehitlerimize layık olmalı ve onlara layık
evlatlar yetiştirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Bu
duygu ve düşüncelerle başta 30 Ağustos Zaferini bizlere
armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını,
kanları ile bu mukaddes toprakları bizlere vatan kılan aziz
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman
gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Hakk
bizleri bütün iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza
eylesin, vatanımızı, milletimizi felaketlerden korusun.
Sağlık içerisinde nice Zafer Bayramları kutlamayı nasip
eylesin” diyerek temennilerde bulundu.
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EPDK: Elektrik faturasına 'gizli zam' söz konusu değil
EPDK, elektrik faturalarının yüksek
geldiği iddialarına ilişkin, "Herhangi bir
artış ya da gizli zam söz konusu değildir"
açıklamasında bulundu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), sosyal medyadaki elektrik
faturalarının yüksek geldiği iddialarına
ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "elektrik faturasını
oluşturan kalemlerde, herhangi bir artış
ya da gizli zam söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.
Kurumdan yapılan açıklamada, EPDK tarafından elektrik
üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle 1 Temmuz'dan
itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış ﬁyatlarında tüm
abone grupları için yüzde 15 artış yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi
için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödendiği kaydedilen
açıklamada, "Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu
ﬁyatlandırma Türkiye'nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için
geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza
gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura
kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz." ifadelerine yer
verildi.
Açıklamada, ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla, yıl boyu geçerli olacak

şekilde elektrik faturalarında dağıtım
şirketlerinin payının 2020 yılında belirlendiğine
ve bu payda da bir artış yapılmadığına işaret
edilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Dağıtım şirketlerinin EPDK'den bu payın
artırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi
yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi
halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz.
Her yıl özellikle temmuz ve ağustos aylarında
hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak
(klima, soğutucu, vb. ürünlerin yoğun kullanımı) rekor seviyelere
ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına
da yansımaktadır. Ancak elektrik faturasını oluşturan kalemlerde,
Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli
ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz
konusu değildir. Vatandaşlarımız müsterih olmalı ve bilmelidir ki
EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı
zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir
şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir."
Açıklamada, kurumun internet sitesinde yer alan elektrik faturası
hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvysweb/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml)
vatandaşların faturalarını her ay kontrol edebileceği anımsatıldı.

3600 ek gösterge için çalışmalar hızlanıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme
kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını
bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek
gösterge konusunu, memurlarla yapılan sözleşmede
tutanağa geçirdiklerini belirterek, “Bu sözleşme
döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun
olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız.
Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma
programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını

düşünüyorum kamu çalışanları açısından” diye konuştu.
"Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor"
Bakan olarak önündeki görevlerden birinin de geçici işçi
meselesi olduğunu belirten Bilgin, "30 yıl, 20 yıl. Ben
Demiryolları Genel Müdürüydüm. O zaman da geçici
işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik, hala
geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu
dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız"
ifadelerini kullandı.

GPD: Birbirine yakın ﬁyatların nedeni 'anlaşma' değil
Gıda Perakendecileri Derneği, zincir
marketlerde ortak ﬁyat belirlendiğine yönelik
iddiaları reddetti.
Gıda ﬁyatlarının 'zincir marketler tarafından
ortak olarak belirlendiği' iddialarına ilişkin
Gıda Perakendecileri Derneği'nden (GPD)
açıklama geldi.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı
Aydın Ağaoğlu, temel gıda ürünlerinde zincir marketlerin ortak ﬁyat
belirlediğini iddia ederek Rekabet Kurumu'na çağrı yapmıştı.
Ağaoğlu, “Geçtiğimiz yıl yumurta ﬁyatları çok arttı. 30'lu yumurta
17-18 lirayken bir de baktık ki, hepsinde 29,90 oldu. Bir süre sonra
birden 22,90'a düştüler. Bize gelen bilgilere göre bu zincir marketler
aralarında ortak Whatsapp grubu oluşturmuş." ifadelerini
kullanmıştı.

Gıda Perakendecileri Derneği ise Ağaoğlu'nun bu
iddialarını reddederek, gıda perakendecisi zincir
marketlerin tüm operasyonlarının kayıtlı, kurallı ve her
zaman denetlenebilir kurumsal işletmeler olduğunu
açıkladı. Açıklamada, ürün ﬁyatlarının ortaklaşa bir
kararla artırılması, düşürülmesi veya belirlenmesinin
mümkün olmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Birbirine yakın satış ﬁyatlarının sebebi
“anlaşma” gibi asılsız bir iddianın aksine; sektördeki çok yoğun
rekabet, yükselen tedarik maliyetleri ve bunlara bağlı olarak
maliyetlere yakın etiket ﬁyatlarına ulaşılmasıdır" ifadelerine yer
verildi.
Dernekten yapılan açıklamada, bir ürünün ﬁyatının sadece satıcı
değil, başta tedarik maliyeti olmak üzere tüm giderler, sonra arz ve
talep koşullarınca belirlediği de ifade edildi.

Hizmet Sektörü Maliyetlerinde Rekor Artış
Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ve maliyetlerdeki artışla
yükselişe geçen endeks, temmuzda yüzde 37,99 ile rekor seviyeye
çıktı. Gayrimenkul hizmetlerindeki yüzde 164'lük artış yaşanırken
yıllık bazda en çok düşük maliyet artışı yüzde 6,2 ile
telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti.
Hizmet sektörünün maliyetlerini gösteren Hizmet Üretici Fiyat
Endeksi (H-ÜFE), geçen temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde
7,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,99 arttı. Artış bir
önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,17; ve on iki aylık
ortalamalara göre yüzde 24,54 olarak gerçekleşti.
Yıllık bazda artış veri setinin gördüğü en yüksek artış rakamı olarak
kayıtlara geçti.
Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 3,3 yıllık yüzde 39,3
arttı
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde
3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,28, bilgi ve
iletişim hizmetlerinde yüzde 3,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde
51,10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,72, idari ve
destek hizmetlerinde yüzde 8,13 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama
hizmetlerinde yüzde 39,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde
yüzde 30,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,39,
gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164,78, mesleki, bilimsel ve
teknik hizmetlerde yüzde 22,20, idari ve destek hizmetlerinde
yüzde 28,16 artış gerçekleşti.
Gayrimenkul hizmetlerinde malilyetler yıllık bazda yüzde 164 arttı
Yıllık H-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha

yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış
telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 6,15, büro yönetimi, büro
destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 7,26, yayımcılık
hizmetlerinde yüzde 11,69 olarak gerçekleşti. Buna karşılık
gayrimenkul hizmetleri yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri
yüzde 102,01, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için)
yüzde 69,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Çanakkale Emniyet
Müdürlüğünden Açıklama!
Çanakkale Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, yazılı bir
açıklama yaparak, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı
Aylin Nazlıaka'ya saldırı iddialarının gerçeği
yansıtmadığını ifade etti.
Emniyet Müdürlüğü'nden gelen açıklamada, "Söz
konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Sayın
Aylin Nazlıaka'nın araçta olmadığı bir anda 02.09.2021
günü 02.00 sıralarında otobüs şöförü ile bir sürücü
arasında sözlü bir münakaşa olduğu iddia edilmekte
olup, konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları
çerçevesinde Adli Tahkikata başlanılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Çeyrek trilyon
liralık yapılandırma
Türkiye Bankalar Birliği
verilerine göre bankalar
kendi inisiyatiﬂeriyle 245.8
milyar liralık borç
yapılandırması
gerçekleştirdi. Finansal
yeniden yapılandırma
çerçeve anlaşması kapsamında bağıtlanan borç
miktarı ise 70.1 milyar lira oldu.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Haziran 2021 verilerine
göre bankaların kendi inisiyatiﬁ ile yapılandırdıkları
kredi toplamı 245,8 milyar liraya ulaştı. Bir önceki
çeyrekte 216,6 milyar liralık kredi yapılandırıldığı
açıklanmıştı.
Böylece bir çeyrekte 29,2 milyar liralık borç daha
yapılandırılmış oldu. Öte yandan TBB Temmuz verileri 3
şirketle 3,5 milyar liralık anlaşma imzalandığına işaret
etti. Bu sayede ﬁnansal yeniden yapılandırma çerçeve
anlaşması kapsamında yapılandırılan miktar da 70,1
milyar lira oldu. Büyük Ölçekli Uygulama kapsamında
217 ﬁrma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi
imzalanırken, 49 ﬁrma ile en fazla yapılandırma yapan
sektör imalat oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
verilerine göre Haziran 2021 itibariyle bankaların kendi
inisiyatiﬂeriyle yapılandırdıkları kredi miktarı 245.8
milyar liraya ulaştı. TBB Mart 2021 itibariyle bankaların
kendi inisiyatiﬁyle 216.6 milyar liralık borç
yapılandırdıklarını açıklamıştı. Böylece bir çeyrekte
29.2 milyar liralık borç daha yapılandırılmış oldu.
Bankaların kendi inisiyatiﬂerinin yanı sıra ﬁnansal
yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında da
şirketlere olanak sağlanıyor. TBB verilerine göre
Temmuz 2021'de ﬁnansal yeniden yapılandırma
çerçeve anlaşması kapsamında 3 şirketle 3.5 milyar
liralık anlaşma imzalandı. Böylece ﬁnansal yeniden
yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamındaki
yapılandırılan miktar da 70.1 milyar lira oldu.
TBB, Ekim 2019- Temmuz 2021 dönemi içinde, FYYÇA
Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 393 adet ﬁrmanın
alındığını belirterek kapsama alınan ﬁrmalardan 217
ﬁrma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi
(FYYS) bağıtlandığını açıkladı. Büyük ölçekli ﬁnansal
yeniden yapılandırma anlaşması bağıtlanan
ﬁrmalardan; 4 tanesi tarım, 5 tanesi madencilik, 49
tanesi imalat sanayi, 4 tanesi enerji, 32 tanesi inşaat, 23
tanesi ticaret, 22 tanesi turizm, 23 tanesi taşımacılık, 3
tanesi emlak komisyon, 4 tanesi eğitim, 6 tanesi sağlık,
1 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 41 tanesi diğer
sektörlerde faaliyet gösteriyor.
Temmuzda 3 ﬁrma ile 3.5 milyar liralık imza
Temmuzda ise İstanbullu 3 ﬁrma ile 3.5 milyar liralık
borç yapılandırması gerçekleştirildi. Bu ﬁrmaların bir
tanesi 150 milyon liralık borcunu yapılandıran inşaat, 2
tanesi ise 3.3 milyar liralık borcunu yapılandıran
taşımacılık, depolama ve haberleşme sektöründe
faaliyet gösteriyor.
Ekim 2019-Temmuz 2021 dönemi içinde ise 749 milyon
TL'si tarım, 247 milyon TL'si madencilik, 11 milyar 347
milyon TL'si imalat sanayi, 10 milyar 336 milyon TL'si
enerji, 12 milyar 112 milyon TL'si inşaat, 2 milyar 84
milyon TL'si ticaret, 10 milyar 672 milyon TL'si turizm
ve 5 milyar 987 milyon TL'si taşımacılık, depolama ve
haberleşme, 1 milyar 265 milyon TL'si emlak komisyon,
387 milyon TL'si eğitim, 409 milyon TL'si sağlık, 12
milyon TL'si diğer hizmetler, 14 milyar 171 milyon TL'si
diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan
toplam borç tutarı 69 milyar 777 milyon TL oldu.
Küçük ölçekli uygulamada ise 30 ﬁrma ile 354 milyon
liralık borç yeniden yapılandırıldı. FYYS bağıtlanan
ﬁrmalardan 1 tanesi madencilik, 6 tanesi imalat sanayi,
1 tanesi enerji, 7 tanesi inşaat, 8 tanesi ticaret, 2 tanesi
turizm, 1 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 4 tanesi
diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

