Herkes Bir Şekilde Kamuya Kapak Atma Derdinde!
kamuya kapak atma derdiğinde
olduğunu söyledi. Semizoğlu; “657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve
4857 sayılı İş Kanunu senkronize
edilmediği sürece “iş bulamama” değil
“iş beğenmeme” sıkıntısı artacak ve ne
yazık ki Türk sanayii hepimizi tedirgin
eden mültecilere mecbur kalacaktır.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
Ortak Komite Toplantısı ve Eylül ayı
olağan Meclis toplantısı video
konferans yöntemiyle yapıldı.
Toplantıda konuşan yönetim kurulu
başkanı Selçuk Semizoğlu,
işverenlerin çalışacak personel
bulamadığını, herkesin bir şekilde
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Pek çok kaliﬁye elemanımız, sanayide
daha verimli çalışacak
mühendislerimiz varken bir Cumartesi
tatili ne yazık ki hem kendi
geleceklerine hem Ülkemizin
geleceğine tercih ediliyor” sözleriyle
serzenişte bulundu. 2

| SAYI: 390

Evim Burada, Oﬁsim Burada
Çanakkale'de Olmaya Devam Edeceğim!

“AK PARTİ TARTIŞMASIZ
2 MİLLETVEKİLİ
ÇIKARACAKTIR,
CHP İSE 2 MİLLETVEKİLİ
ÇIKARAMAYACAKTIR”
AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan katıldığı bir programda “AK Partinin oyları düşüyor,
Bülent Turan bir dahaki dönem de Çanakkale'den aday
olmayacak” iddialarına cevap verdi. Turan, “Çanakkale'de
görev aldığımız günden beri hep “gidiyor, bir daha ki dönem
burada yok. Oyları düşünüyor ikinci vekili çıkaramayacaklar”
diyenler oldu. Bu iddialar karşısında biz ne dedik, “Birinci parti
olacağız dedik ve olduk. Ben genel başkanımızın,
başkanlığının devam ettiği müddetçe yanında olmaya, yol

106 Yıllık Batıklar

CHP'li İl Genel Meclis
Üyesi Bu Sözlerle İstifa Etti

yürümeye ve Çanakkale'de olmaya devam edeceğim. Evim
burada, oﬁsim burada onca emeğimiz var hatıramız var daha
ne diyeyim. Geziyorum, sahadayım vatandaşlarımızın
muhabbetlerini görüyorum. Çok CHP'li vatandaşımızla
karşılaşıyoruz, “oy vermiyorum ama çalışıyorsun diyor.”
Bugün seçim olsa AK Partinin Çanakkale'de oyu bellidir
tartışmasız 2 milletvekili çıkaracaktır. CHP ise 2 milletvekili
çıkaramayacaktır vekil sayısı 1'e düşecektir diğer 1
milletvekilini ise hangi partinin çıkaracağını tartışsınlar…” 3

e New York Times'a Haber Oldu
Çanakkale Savaşı'ndan kalma 106 yıllık batık
gemiler, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı adıyla dalış
turizmine açılacak. İlk batık, İngiliz Kraliyet
Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısı olacak.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı
İsmail Kaşdemir "14 ayrı dalış noktası var ve 150
kilometrelik alanda dalışa imkan veren bir
destinasyon oluştu" dedi. Gelibolu Tarihi Sualtı
Parkı, Amerikan gazetesi e New York Times'a
konu oldu. 6

Dikkat Elektrikler Kesilecek
Çanakkale'de
Vaka Sayıları
4 Haftadır Düşüyor
İllerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık
vaka sayısını gösteren insidans haritasına
göre Çanakkale'de vaka sayıları üst üste
4'ncü haftada da düşmeye devam etti.
Geçtiğimiz hafta yüz binde 65,37 olan vaka
sayısı 57,43'e geriledi. 4

Çanakkale'de TEİAŞ
Arıza onarım çalışması
dolayısıyla 14 Eylül
tarihinde gece 00:00 ile
03:00 saatleri arasında
kent merkezinin
tamamında ve Kepez
Beldesi ile Lapseki ilçesi
ile bazı bölgelerde
elektrik kesintileri
uygulanacak.

“TUTARSIZLAR VE
ŞOV YAPIYORLAR!”
CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, ilkesel
duruş, etik değerler ve parti politikalarından
uzaklaşıldığı gerekçesiyle partisinden istifa
ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden
istifasını duyuran Güler'in; “Tutarsız ve kişisel
show noktası haline gelen CHP il genel meclis
grubunun bir parçası olmayı bugün itibari ile
sonlandırmış bulunuyorum!” sözleri ise CHP
içindeki problemleri bir kez daha gündeme
getirdi. 3

ÜLGÜR GÖKHAN
O ANKETTE 5. OLDU

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
SONAR Araştırma'nın Belediye Başkanlarının
kendi seçmenleri nezdinde yapmış olduğu
başarı anketinde 51 İl Belediye Başkanı arasında
5'inci oldu. 4

40 Yıllık CHP'liyim
Böyle İftira Görmedim
Köşe yazıları sayfa 3'de
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Kamu Yatırımlarında Öncelikler Belli Oldu
2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne
göre, kamu yatırımlarında büyümeye, özel kesim
yatırımlarını desteklemeye, üretim, istihdam ve ülke
refahını artırmaya katkı sağlayacak projelerle
makroekonomik hedeﬂeri destekleyecek projelere öncelik
verilecek.
Türkiye'de kamu kaynaklarının gelecek 3 yıllık dönemde
kullanılacağı öncelikli sektör ve projeler belirlendi.
2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama
Rehberi'nden yapılan derlemeye göre, kamu yatırımlarında
büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, üretim,
istihdam ve ülke refahını artırmaya katkı sağlayacak
projelerle makroekonomik hedeﬂeri destekleyecek
projelere öncelik verilecek.
Kamu yatırım tekliﬂeri, bölgeler arası gelişmişlik
farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde
hazırlanacak.
Bölge ekonomilerinde öne çıkan sektörlerin daha yüksek
katma değerli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim
yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlardaki
yatırımlara öncelik verilecek.

Savunma sanayi projelerine öncelik
Madencilik sektöründe enerji sektörü ve imalat sanayine
girdi temin eden üretime yönelik projelere, kömür, petrol,
doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte
olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz
eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik
projelere öncelik sağlanacak.
İmalat sektörlerinde, üretimin idamesine yönelik projelere,
halk ve çevre sağlığı, Avrupa Birliği'ne uyum ve
uluslararası yükümlülükler açısından gerçekleştirilmesi
gerekli çalışmalara, yerli ham maddenin
değerlendirilmesine yönelik projelere, savunma sanayi
projelerine, yerli ve özgün raylı sistem araçları ve hava
araçlarının geliştirilmesine öncelik verilecek.
Sanayi altyapısına yönelik Organize Sanayi Bölgesi (OSB),
Küçük Sanayi Sitesi (KKS) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
projelerinde sektörel ve tematik projeler öncelikli olarak
yatırım programına alınacak.
Enerji sektöründe, arz-talep analizlerine dayanan, başta
nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün
enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara,
yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu
sağlayacak iletim altyapısı projelerine öncelik verilecek.
Doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına
imkan sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen doğal
gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına

ilk aşamada kamu yatırımı alacak.
Güvenlik hizmetlerinin sunumunda koordinasyonu ve
güvenlik birimlerinin teknolojik donanımını güçlendirecek
projelere, önleyici/koruyucu güvenlik hizmetleri
niteliğindeki projelerle, hizmetin etkinliğini, kalitesini ve
kapasitesini artıracak projelere, sınır güvenliği projelerine,
terörle, uyuşturucuyla ve siber suçlarla mücadeleye katkı
sağlayacak projelere ve yatırımlara öncelik verilecek.

Suda kayıp kaçağın önlenmesine öncelik

yönelik altyapı projelerine öncelik tanınacak.

Lojistik merkezlerinin standartları
yükseltilecek
Demir yolu yatırımlarında, Konya-Karaman-NiğdeMersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas,
Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-BursaYenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleriyle ikinci
hat yapımları, sinyalizasyon ve elektriﬁkasyon çalışmaları
ve önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımıyla raylı
sistem araçlarının yerli üretimi öncelikli olacak.
Deniz yolu yatırımlarında, Filyos Limanı, Doğu Akdeniz Ana
Konteyner Limanı ve Çandarlı Limanı'nın tamamlanmasına
birinci derecede öncelik verilecek.
Lojistik yatırımlarında Çukurova, Batı Karadeniz ve
Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı
devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek.
Türkiye Lojistik Master Planı sonuçları dikkate alınarak
lojistik merkezlerinin, üslerinin yapımına öncelik
tanınacak.
Turizm sektöründe, turizmin çeşitlendirilmesi politikası ve
sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda destinasyon
yönetimi yaklaşımıyla geliştirilmiş projelere öncelik
sağlanacak.
Yeni lojman yapımı tekliﬂerinde güvenlik kuruluşlarının
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projelerine
öncelik tanınacak.

Sağlıkta bölgesel farkları azaltıcı
projeler ön planda olacak
Sağlık sektöründe, koruyucu ve birinci basamak sağlık
hizmetlerine yönelik projeler, ﬁziki gerçekleşmesi yüzde
75'in üzerinde olan projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin
donanım ihtiyaçlarıyla ilgili projeler, depreme karşı
güçlendirme projelerine ve bölgesel farkları azaltıcı projeler

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yatırım programında
yer alan büyük su işi projelerinden, depolaması
tamamlanmış veya depolamasız, su iletim tesisleri inşaatı
bitmiş veya devam eden projelere öncelik tanınacak. Su
kayıp ve kaçaklarının azaltılmasına yönelik projelere
öncelik verilecek. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen içme suyu temini projelerinden su kayıp oranı
yüzde 50'nin altında olan nüfusu 50 bin ve üzerinde olan
belediyelere öncelik sağlanacak.

İş kazalarının izlenebilmesi için sistem
oluşturulacak
İstihdam ve çalışma hayatı alanında, işletmelerde
sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli
anlayışının hakim kılınmasıyla iş kazaları ve meslek
hastalıklarının sağlıklı izlenebilmesini sağlayan bir
sistemin oluşturulması sağlanacak.
Aktif iş gücü programlarının daha etkin kullanımının
sağlanmasına, iş gücü piyasasında dezavantajlı olan kadın,
genç ve göçle ülkeye gelen kesimlerin iş gücü piyasasına
katılımının ve entegrasyonunun sağlanmasına yönelik
yatırım projelerine öncelik tanınacak.
Yeni projelerde, çocukların, gençlerin ve kadınların
güçlendirilmesine yönelik projelerle bölgesel ihtiyaçlar göz
önünde bulundurularak sosyal hizmet kuruluşları ve
gençlik merkezleri projeleri ön planda tutulacak.

Düzensiz göçle mücadele
Göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine,
göçmenlerin ve yurt dışında yaşayan vatandaşların
ekonomik ve sosyal durumlarının tespitine yönelik
araştırma projelerine öncelik verilecek.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan geri
gönderme merkezleri ve sığınma evi yatırımlarında
mevcut yatırımların tamamlanmasına öncelik sağlanacak,
yeni proje tekliﬁ sadece mevcut imkanların kullanılmasıyla
çözülemeyecek zorunlu hallerde yapılacak ve bu projelerde
göç yolları üzerindeki illere öncelik tanınacak.

Herkes Bir Şekilde Kamuya Kapak Atma Derdinde!
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Ortak
Komite Toplantısı ve Eylül ayı olağan Meclis
toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.
Toplantıda konuşan yönetim kurulu başkanı
Selçuk Semizoğlu, işverenlerin çalışacak
personel bulamadığını, herkesin bir şekilde
kamuya kapak atma derdiğinde olduğunu
söyledi. Semizoğlu; “657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu
senkronize edilmediği sürece “iş bulamama”
değil “iş beğenmeme” sıkıntısı artacak ve ne
yazık ki Türk sanayii hepimizi tedirgin eden mültecilere
mecbur kalacaktır. Pek çok kaliﬁye elemanımız, sanayide
daha verimli çalışacak mühendislerimiz varken bir
Cumartesi tatili ne yazık ki hem kendi geleceklerine hem
Ülkemizin geleceğine tercih ediliyor” sözleriyle serzenişte
bulundu.
Çanakkale iş dünyasının yerelde yaşadığını sorunlarına
dikkat çeken konuşmasında Selçuk Semizoğlu şunları
söyledi;
“Son günlerde üyelerimizden gelen bir serzeniş de çalışacak
vasıﬂı personel bulunmamasını sizinle paylaşmak
istiyorum. Herkes bir şekilde amiyane bir tabirle kamuya
kapak atma derdinde. Bir üyemizin şöyle bir haykırışı var;
“Biz çalışanımızı alıyoruz, eğitiyoruz. Sadece Cumartesi tatili

için daha düşük vasıﬂı iş de olsa
Belediye'ye, Özel İdare'ye herhangi bir
kamu dairesine gidip başvuruyor. Daha
düşük maaşa o işi kabul edebiliyorlar.” Bu
arkadaşımızın önerisi şu şekilde;
Belediyeler ve kamu çalışan alacakları
zaman son 6 aylık bordrolarına baksınlar işi
varsa bu çalışanları almasınlar. Çünkü
teknik personel sırf Cumartesi günü tatili
için veya yarın öbür gün oradan bir tanıdık
bulurum daha rahat bir pozisyona geçerim
diye gerçekten vasıﬂı iş gücümüzü her geçen gün
kaybediyoruz. Çok doğru bir serzeniş bu konuda
yapabileceğimiz ne var onu bilemiyorum ama onu araştırıp
gerekli şeyleri yapmamız lazım.

“1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI, O GÜN PATRON
ÇALIŞIYOR, İŞÇİ ÇALIŞIYOR. 1 MAYIS'TA
SADECE DEVLET MEMURU TATİL
YAPIYOR.”
Böyle çok anlam veremediğimiz şeyler ile karşılaşıyoruz. Bir
daha altını çizmek istiyorum turizmci arkadaşlarımla
konuşuyorum, üretici arkadaşlarımla konuşuyorum,

nakliyeci arkadaşlarımla konuşuyorum herkesin çalışana
ihtiyacı var.

“HERKESİN İŞÇİYE İHTİYACI VAR. AMA
İŞSİZLİK DİYE BİR ŞEY KONUŞULUYOR
TÜRKİYE'DE ÇANAKKALE'Yİ İYİ
BİLDİĞİM İÇİN ÇANAKKALE'DE İŞSİZLİK
YOK, ÇANAKKALE'DE İŞ BEĞENMEME
VAR.”
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu
senkronize edilmediği sürece “iş bulamama” değil “iş
beğenmeme” sıkıntısı artacak ve ne yazık ki Türk sanayii
hepimizi tedirgin eden mültecilere mecbur kalacaktır. Pek
çok kaliﬁye elemanımız, sanayide daha verimli çalışacak
mühendislerimiz varken bir Cumartesi tatili ne yazık ki hem
kendi geleceklerine hem Ülkemizin geleceğine tercih
ediliyor.
Ülkemize, Vatanımıza en fazla sahip çıkmamız gereken bu
günlerde; gençlerimizin iş ararken bu bakış açısı ile
değerlendirmelerini temenni ediyor, tüm üyelerimize
sağlıklı günler, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyor ve
beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.”
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40 Yıllık CHP'liyim Böyle İftira Görmedim
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayl n
Nazlıaka Çanakkale'ye gelecek d ye her
yere aﬁşler asıldı. Anonslu araçla cadde,
sokaklarda duyurlar b le yapıldı.
Nazlıaka şehre seç m otobüsüyle geld .
Ded m k herhalde “büyük b r etk nl k
olacak” öyle ya onca reklam yapıldı.
Yapılan reklamı yeters z bulan Nazlıaka
öyle b r dd a ortaya attı k kend
part l ler b le arkasında durmadı.
Çanakakle'de k CHP'l Beled ye Başkanları, Genel Başkan Yardımcısı
Muharrem Erkek konuya da r ne b r açıklama yaptılar ne de sosyal
medyada b r paylaşım yaptılar.
Nazlıaka, “Çanakkale'de re s s ze yed rmey z d yerek üzer m ze araç
sürdüler” dd asını ortaya attı. CHP Çanakkale Kadın Kolları Başkanı
S bel Erol, “Kadınların üzer ne d reks yon kırılmadı. Ama part
otobüsümüzün üzer ne d reks yon kırıldı” ded .
D reks yon kırdı den len o şoför syan ett , 40 yıllık CHP'l olduğunu,
böyle ft ra görmed ğ n söyled . Ama Ayl n Nazlıaka'nın, “Dem rden
korksak trene b nmezd k. Bu saldırılar b ze vız gel r” demeye devam
ett . Nazlıaka keşke reklam yapmak ç n Çanakkale'y , kend hal nde b r
vatandaşı malzeme yapmasaydı. Keşke bu şek lde gündeme gelmek
yer ne Çanakkale'den verd ğ mesajlarla gündeme gelseyd … İlla b r
şey yapacaktıysa da daha önce mecl ste yaptığı g b İskele Meydanında
uygun b r yere kend s n kelepçeleseyd !
***

Destekleri İçin Kendisine Çok Teşekkür
Ediyorum
Eylül ayı beled ye mecl s toplantısı geçt ğ m z hafta yapıldı. Neredeyse
her mecl s toplantısına gündeme gelen k sorunun çözüme kavuşmuş
olması sanırım mecl s toplantısının en d kkat çeken bölümü oldu.
Başkan Gökhan bu sorunların çözümüne kavuşturulmasında son
noktanın AK Part Grup Başkanvek l Bülent Turan'ın, Çanakkale
Beled yes ne yaptığı z yarette konulduğunu söyled ve “destekler ç n
kend s ne çok teşekkür ed yorum” ded .
Bunlardan lk hafr yat toprağı, nşaat ve yıkıntı atıklarının depolama
alanı sorunun çözüme kavuşturulmasıydı. Uzun b r süred r yer arayışı
devam ed yordu, haz neye a t 13 dönümlük b r yer bulundu ve alanın
beled ye tahs s gerçekleşt r ld ve bu sorun çözüme kavuşturuldu.
D ğer konu se başkan Gökhan'ın “her mecl ste gündeme
get receğ m!” ded ğ merkeze bağlı 3 köyün kanal zasyonun Sarıçay'a
deşarj sorunun çözüme kavuşturulmasıydı. Beled ye, bu köylere artıma
s stem n n kurulmasını ve kurulacak s stemler n de beled yen n artıma
tes s ne entegre ed lerek Sarıçay'ın p sl kten kurtulmasını ve k rl l ğ n
önüne geç lmes n st yordu. Turan, İl Özel İdares n arayarak gerekl ğ

tal matları verd ve ved l kle adımlar atıldı. İk kurum arasında
protokol mzalandı, karar mecl sten geçt . İl Özel İdares bu 3 köye
paket artıma s stem kuracak ve sorun çözülmüş olacak.
Başkan çözüme kavuşan d ğer b r konun da yen beled ye h zmet b nası
ç n kaynak arayışı sorunun olduğu b lg s n paylaştı. Gökhan,
“Mecl sten borçlanma ç n yetk almıştık ve İller Bankasına kred
taleb nde bulunmuştuk. Bülent beye bu konuyu söyled m, hemen
yanımızda lg l ler aradı 30 m lyonluk kred taleb m z onaylattı.
Böylel kle nşaatın durması g b b r durum söz konusu olmayacak.”
Bu z yaretlerde tokalaşmayla b r yerlere mesaj ver lmeye çalışılmıyor,
bu z yaretlerde k tokalaşmayla şehr n sorunları çözülüyor. Bu
tokalaşmayla b r ler ne menfaat sağlanmıyor dolayısıyla da bu
z yaretler b r ler n rahatsız ed yor, edecek. Çünkü menfaat g ys s n
g yen, başka h çb r kıyafet beğenmez...
***

El İnsaf Erdal Bey El İnsaf…
Acı hak kat: İnsanları yemeye en y yer nden başlıyoruz. En güzel
huyu veya mar fet neyse, oradan. Mesela çalışkan b r s ne
“tembel” damgası vurmaktan çek nm yoruz!
Mecl s toplantısından tam da böyle b r olay yaşandı. CHP Grup
Başkanvek l Erdal Gezen ded k ; “OKULLAR AÇIYOR.. HAZIRLIK
YOK.. 1,5 YIL HEBA EDİLMİŞ!” 81 l val l kler ne gönder len
genelge de PCR testler zorunlu kılındı ama öğretmenler aşılandı mı?
Çocuklarımız ne zaman aşılacak? Okullarda tem zl k personel yok.
Sınıﬂar 40-45 k ş l k…”
El nsaf, Erdal bey, el nsaf bakın, son dönemde yapılanlara; Tar h 10
Mayıs 2021, İl Özel İdares Genel Sekreter Abdullah Köklü'den
aldığım rakamlar; “Depreme dayanıksız kamu b namız neredeyse
kalmadı. Özell kle okul b naları b z m ç n öncel kl yd . Son 4 yılda 36
yen okul yaptık, 3 okul b nasının da nşaatı devam ed yor. 24 okul
b nasına güçlend rme yaptık, neredeyse yen led k ayrıca güçlend rmes
devam eden 3 okulumuz daha var. 34 yen kamu b nası yaptık, 12 kamu
b namıza güçlend rme yaptık. Toplamda son 4 yılda 94 yen kamu
b nası yaptık, 24 güçlend rme yaptık.”
“Öğretmenler aşılandı mı? Çocuklarımız ne zaman aşılacak?” sorusuna
ne cevap ver lse eks k kalır? H ç haber okumuyorsunuz? Öğretmenler n
aşılaması meseles aylar önce çözüldü ve geld ğ m z noktada 12 yaş ve
üstüne aşı randevuları s steme tanımlandı…
“Okullarda tem zl k personel yok. Sınıﬂar 40-45 k ş l k…” dd anız se
ç boş. Ver lere referans gösterd ğ n z send kanın yalan/yanlış
muhalefet n n malzemes … Yapmayın bu yalan/yanlış muhalefet n
malzemes olmayın…
Burada İl M ll Eğ t m Müdürlüğüne, İl Özel İdare Genel Sekreterl ğ ne
ş düşüyor. Güzel şler yapılıyor ama bu şler anlatmakta demek k
eks kl kler var. Bu eks kl kler g dermek ç n kullanılacak onca let ş m
aracı var bunları ara sıra kullanmak gerek yor demek k …

Evim Burada, Oﬁsim Burada Çanakkale'de Olmaya Devam Edeceğim!

“AK PARTİ TARTIŞMASIZ 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAKTIR,

CHP İSE 2 MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMAYACAKTIR”
AK Parti Grup Başkanvekili
Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan katıldığı bir programda “AK
Partinin oyları düşüyor, Bülent
Turan bir dahaki dönem de
Çanakkale'den aday olmayacak”
iddialarına cevap verdi. Turan,
“Çanakkale'de görev aldığımız
günden beri hep “gidiyor, bir daha
ki dönem burada yok. Oyları
düşünüyor ikinci vekili
çıkaramayacaklar” diyenler oldu.
Bu iddialar karşısında biz ne dedik, “Birinci parti olacağız
dedik ve olduk. Ben genel başkanımızın, başkanlığının
devam ettiği müddetçe yanında olmaya, yol yürümeye ve
Çanakkale'de olmaya devam edeceğim. Evim burada,
oﬁsim burada onca emeğimiz var hatıramız var daha ne
diyeyim. Geziyorum, sahadayım vatandaşlarımızın
muhabbetlerini görüyorum. Çok CHP'li vatandaşımızla
karşılaşıyoruz, “oy vermiyorum ama çalışıyorsun diyor.”
Bugün seçim olsa AK Partinin Çanakkale'de oyu bellidir
tartışmasız 2 milletvekili çıkaracaktır. CHP ise 2 milletvekili
çıkaramayacaktır vekil sayısı 1'e düşecektir diğer 1
milletvekilini ise hangi partinin çıkaracağını tartışsınlar…”
Turan bir daha ki dönemde yeniden Çanakkale'den aday
olacak mı?” soruları oldu.

Kendi Partilerindeki Sorunlar
Konuşulmasın Diye Erken Seçim Diyorlar
Turan gündemlerinde erken seçim olmadığının altını
çizerek, “Muhalefet liderleri bu çağrıyı kendi partilerindeki
sorunlar konuşulmasın diye, kendi milletvekillerine “seçim
var aday yaparım/yapmam” diye göz dağı vermek için ara
ara gündeme getiriyorlar. Ama şu anda CHP'lilerin de seçim

istemediğinden eminim çünkü tablo
belli, geziyorum görüyorum, sahada AK
Partiden başka bir parti yok. Bizim
gündemimizde erken seçim yok.
Vatandaşımızın seçimlerde bize verdiği
görev var ve o görevin hakkını yerine
getirmeye çalışıyoruz. Cumhur İttifakı
olarak 2023'de yapılacak seçimlerde
hiçbir sorun yaşamayacağız ve
Cumhurbaşkanımızın liderliğine çok
daha güzel işlere imza atacağız.”

Evim Burada, Oﬁsim
Burada Çanakkale'de Olmaya Devam
Edeceğim
“AK Partinin oyları düşüyor, Bülent Turan bir dahaki dönem
de Çanakkale'den aday olmayacak” iddialarına ise
“Çanakkale'de görev aldığımız günden beri hep “gidiyor, bir
daha ki dönem burada yok. Oyları düşünüyor ikinci vekili
çıkaramayacaklar” diyenler oldu. Bu iddialar karşısında biz
ne dedik, “Birinci parti olacağız dedik ve olduk. Ben genel
başkanımızın, başkanlığının devam ettiği müddetçe
yanında olmaya, yol yürümeye ve Çanakkale'de olmaya
devam edeceğim. Evim burada, oﬁsim burada onca
emeğimiz var hatıramız var daha ne diyeyim. Geziyorum,
sahadayım vatandaşlarımızın muhabbetlerini görüyorum.
Çok CHP'li vatandaşımızla karşılaşıyoruz, “oy vermiyorum
ama çalışıyorsun diyor.” Bugün seçim olsa AK Partinin
Çanakkale'de oyu bellidir tartışmasız 2 milletvekili
çıkaracaktır. CHP ise 2 milletvekili çıkaramayacaktır vekil
sayısı 1'e düşecektir diğer 1 milletvekilini ise hangi partinin
çıkaracağını tartışsınlar…”

CHP'li İl Genel Meclis
Üyesi Bu Sözlerle İstifa Etti

“TUTARSIZLAR VE
ŞOV YAPIYORLAR!”

CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, ilkesel duruş, etik
değerler ve parti politikalarından uzaklaşıldığı gerekçesiyle
partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı
üzerinden istifasını duyuran Güler'in; “Tutarsız ve kişisel
show noktası haline gelen CHP il genel meclis grubunun bir
parçası olmayı bugün itibari ile sonlandırmış bulunuyorum!”
sözleri ise CHP içindeki problemleri bir kez daha gündeme
getirdi.
Partisinin sahip çıkmadığı İl Genel Meclis Üyesi…
Güler'in istifasının ardından ise birçok yorum yapıldı, o
yorumlardan en dikkat çekenini ise Özgür Kuş adlı vatandaş
yaptı. Erdal'ı suçlarlar diyen Kuş; “Doğru kararlar alkışlanır…
Partisinin sahip çıkmadığı İl Genel Meclis Üyesi olmaktansa,
bu şekilde daha iyi olmuş. Şimdi şapkayı önlerine
koymaktan, Erdal'ı suçlarlar. Ama başarı olsaydı parti yaptı.
Ne güzel Çanakkale” ifadelerini kullandı.
Erdal Güler istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Çok kıymetli yoldaşlarım, hemşehrilerim ve çok değerli
Çanakkale kamuoyu;
Uzun zamandır süre gelen birtakım konular ve birikimler
bugün bu konuyu konuşmayı ve eylemsizliği eyleme
dönüştürmeyi gerektirmiştir.
Kitlesel değil kişisel politikalar ön plana çıkmaya başlamış.
ilkesel duruş , etik değerler ve parti politikalarından
uzaklaşan; grup kararlarının yok sayıldığı, tutarsız ve kişisel
şov noktası haline gelen CHP İl Genel Meclis Grubu'nun bir
parçası olmayı bugün itibari ile sonlandırmış bulunuyorum.
Bilgilerinize sunar;
Bildiğiniz duruşum ile;
Önce devletim için devletçilik demeye
Sonra milletim için milliyetçilik demeye
Bildiğimiz yolda Atamın izinde onun ilkelerinin ışığında
yoluma devam ediyorum.
Saygılarımla...
Erdal GÜLER
Bağımsız İL GENEL MECLİS Üyesi”
Güler'in istifası sonrası yapılan yorumlar ise şu şekilde oldu.
Ümran Aydın
İlçe örgütümüz kazandığı başarı karşılığında sürekli
cezalandırıldı. Uzgunum.
Özgür Kuş
Doğru kararlar alkışlanır… Partisinin sahip çıkmadığı İl Genel
Meclis Üyesi olmaktansa, bu şekilde daha iyi olmuş.
Şimdi şapkayı önlerine koymaktan, Erdal'ı suçlarlar. Ama
başarı olsaydı parti yaptı. Ne güzel Çanakkale
Abdullah Yılmaz
Seni Partililer seçti oraya ne oldu büyük abilerinimi örnek
aldın gel bi dahaki seçimde gene oy veririz biz size
Sedat Turgut Akıncı
Erdal hayırlı olsun ilkeli her zaman ilkeli oldun ve bu duruşun
devam ediyor yolun açık olsun bağımsız olarak doğruları dile
getirmeye devam
Burhan Yavaş
AKP ye katılım merasimi ne zaman? Belli mi? Bir toplum, bir
millet için en tehlikeli birey modellerine güzel örmelisiniz.
Vatan, millet, milliyetçilik söylemleriniz ise, mahçubiyetinizi
örtmeye çalışma çabaları. Bu CHP seçmeni bunları unutmaz.
Burcu Burcu
Bir vatandaş olarak tutumundan dolayı dün olduğu gibi bu
günde sana olan desteğimiz tamdır. Çünkü artık biliyoruz ki,
futbol takımı tutar gibi parti yandaşı olamayız. Vatanımızı
milleti koruyan kollayan, bütün siyasetçilerimizin yanında
olmak zorundayız. İşte sende bunlardan birisin.
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Güç Savaşının Kaybedeni CHP Oldu
CHP'de uzun bir süredir güç savaşları
yaşanıyor. Yıllar önce delege seçimleri ile
başlayan savaş, artarak devam ediyor.
Dizileri aratmaya savaşın etkileri de artık
çarşaf çarşaf gün yüzüne çıkıyor. Parti
içindeki kavgaların gün yüzüne
çıkmasının ardından istifalar peş peşe
geldi. Partide ilk istifa yıllarını partiye
vermiş ve hatta il başkanlığı bile yapan Nejat Önder ile
başladı. Nejat Önder'in il başkanı olduğu dönemde yapılan
kongre öncesi kaset savaşları çıkmaya başlamıştı. Burada
başlayan savaşın bedelini Önder eski partisi CHP'ye acı
ödetti. İl Genel Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran
CHP, il genel meclisi başkanlığı seçim sürecinde
partisinden istifa ederek ezeli rakibi AK Parti'ye geçti ve
başkan seçildi. Bu transfer AK Parti tarafından zaferle
karşılanırken, CHP de yıllar sonra aldığı İl Genel Meclisi
Başkanlığını da kaptırmış oldu.

Çan İl Genel Meclis Üyesi İstifa Etti
İl Genel Meclisi'nde bir istifa daha yaşandı. Bu hafta Çan İl
Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, sosyal medya hesabından
bir paylaşım yaparak "CHP il genel meclis grubunun bir
parçası olmayı bugün itibari ile sonlandırmış
bulunuyorum" açıklamasında bulundu. Güler istifasını şu
sözlerle duyurdu, "Çok kıymetli yoldaşlarım,
hemşehrilerim ve çok değerli Çanakkale kamuoyu, Uzun
zamandır süre gelen bir takım konular ve birikimler bugün
bu konuyu konuşmayı ve eylemsizliği eyleme

dönüştürmeyi gerektirmiştir. Kitlesel
değil kişisel politikalar ön plana çıkmaya
başlamış. ilkesel duruş ,etik değerler ve
parti politikalarından uzaklaşan ; grup
kararlarının yok sayıldığı tutarsız ve
kişisel show noktası haline gelen CHP il
genel meclis grubunun bir parçası olmayı
bugün itibari ile sonlandırmış
bulunuyorum. Bilgilerinize sunar, bildiğiniz duruşum ile;
Önce devletim için devletçilik demeye sonra milletim için
milliyetçilik demeye bildiğimiz yolda Atamın izinde onun
ilkelerinin ışığında yoluma devam ediyorum.
Saygılarımla..." Güler açıklamasının altına imzasını
Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi olarak attı.

İlçe Başkanı Görevden Alındı
Beş dönemdir İlçe başkanlığı yapan CHP Lapseki İlçe
Başkanı Yaşar Şaban Genç, il başkanlığı tarafından
görevden alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki kutuplaşma
giderek büyüyor. 2020 yılı 10 Ocak'ta CHP'nin
gerçekleştirdiği kongre sonrasında tekrar Lapseki İlçe
Başkanlığı görevine devam eden CHP Lapseki İlçe Başkanı
Yaşar Şaban Genç, ilk ilçe başkanlığı görevine 1997 yılında
başladı. 3 dönem üst üste ilçe başkanlığı yapan Genç, 2004
yılında da belediye başkan adayı olarak görevini bıraktı.
2019 seçimlerinden 65 gün öncesinde daha önceki ilçe
başkanının il genel meclis üyesi adaylığı dolayısıyla istifa
etmesiyle Genç yeniden ilçe başkanı olarak seçildi.

İlçe başkanı Yaşar Şaban Genç, göreve tekrar geldikten
sonra 10 yıldan beri çıkaramadıkları İl Genel Meclis
Üyelerini de çıkararak başarılı bir siyaset dönemine
girmişti. Fakat CHP içindeki kutuplaşmalar büyürken genel
merkez ve il yönetiminden beklenmedik hamleler gelmeye
devam ediyor.
İstifa ve transferlerle çalkalanan CHP Çanakkale teşkilatı
beklenmedik bir hamle yaparak, ilçede hemen her hafta
vatandaşla bir araya gelerek çalışma yapan, yönetimiyle
etkin çalışan CHP Lapseki İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç'i
bilinmeyen bir nedenle görevden aldı.
CHP Lapseki İlçe Başkanı Genç'in İl Yönetimi tarafından
görevden alınmasının ardından Parti yönetiminden bir
açıklama yapılmadı.
Öte yandan CHP İl Yönetiminin sebep açıklamadan
görevden aldığı Yaşar Şaban Genç'in MYK'ya görevden
alma kararının kaldırılması için itirazda bulunduğu
öğrenildi.
Parti kulislerinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem
Erkek'e kumpas kurarak hakkında gazetelere haber
yaptırdığı iddia edilen Çanakkale Belediye Başkan
Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın eşi Cengiz Ünüvar'ın genel
merkez tarafından partiden ihraç edilmesinin ardından İl
yönetiminin de karşı hamle yaptığı konuşulanlar arasında.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile il
yönetimi arasındaki gerginlik sürerken adeta ikiye ayrılan
CHP kanadında siyasetin nasıl seyredeceği merak ediliyor.

Üniversite Öğrencisinin Kabusu “Kira”
Çanakkale'de ev kiralarındaki yüksek artış vatandaşların
dikkatini çekiyor. Pandemi döneminin başlamasıyla
evlerini boşaltarak kendi memleketlerine giden birçok
öğrenci, kente tekrar geldiğinde karşılaştığı yüksek
kiralardan ötürü zor durumda kalmaktan şikayet etti. Şu
anda boş olan evlerin çok hızlı bir şekilde tutulduğunu
belirten öğrenciler, Çanakkale'de ev ﬁyatlarının 2 senede
600 liralardan bin liralara fırlamasından dolayı şok
olduklarını açıkladı. Konuyla ilgili, Change.org sitesinde
'Kiralara Üst Sınır Getirilsin!' başlığı ile bir imza kampanyası
da başlatıldı
Yaklaşık iki senedir koronavirüs salgını nedeniyle
duraksayan hayat, aşılama ile yeni normaller ile devam
etmeye başladı. Emlak piyasasında ise evlenecek çiftler ve
yüz yüze eğitim için şehre geri dönen öğrenciler yüksek
kiralarla karşılaştı. İki sene önceki ﬁyatlar ve şimdiki

ﬁyatlar arasında çok büyük farklar olduğunu söyleyen
vatandaşlar, bu durumun özellikle öğrencileri çok zor
durumda bıraktığını belirtti.
Ayrıca birçok gayrimenkul danışmanı şu an Çanakkale'nin
en büyük problemlerinden birinin 2+1 ev bulmanın zorluğu
olduğunu vurguladı. Dolardaki hızlı yükselişin ardından
başlayan koronavirüs salgınının yeni bina inşaatlarının
durmasına sebep olduğunu söyleyen uzmanlar,
Çanakkale'nin bu yönde çok sıkıntı çektiğini söyledi. Yeni
binaların yapılmamasından dolayı şu anda 2+1 boşta ev
bulunamadığını söyleyen gayrimenkul uzmanları, bulunan
evlerin ise çok yüksek ﬁyatlarda kiralandığını belirtti.
Şu anda boş olan evlerin çok hızlı bir şekilde tutulduğunu
belirten öğrenciler, Çanakkale'de ev ﬁyatlarının 2 senede
600 liralardan bin liralara fırlamasından dolayı şok
olduklarını açıkladı. Konuyla ilgili, Change.org sitesinde

'Kiralara Üst Sınır Getirilsin!' başlığı ile bir imza kampanyası
da başlatıldı. Kampanyada kiralık konut ﬁyatlarının son bir
yılda hızla yükseldiğini, artan ﬁyatlar nedeniyle insanların
güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşamayı geri plana attığını
söyleyen Kira Hareketi, yasal düzenlemeyle üst limitlerin
belirlenmesini talep ediyor.

Çanakkale'de Vaka Sayıları 4 Haftadır Düşüyor Ülgür Gökhan

İllerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını
gösteren insidans haritasına göre Çanakkale'de vaka
sayıları üst üste 4'ncü haftada da düşmeye devam etti.
Geçtiğimiz hafta yüz binde 65,37 olan vaka sayısı 57,43'e

geriledi.
Sağlık Bakanı Dr.
Fahrettin Koca 21-27
Ağustos dönemine ait
100 bin nüfusa
karşılık gelen bir
haftalık toplam vaka
sayısını gösteren
insidans haritasının
güncel halini
paylaşarak, “21-27
Ağustos arasında
vaka yoğunluğu bir
önceki haftaya göre
en çok artan 10 ilimiz:
Rize, Bayburt,
Nevşehir, Kayseri,
Kilis, Trabzon,
Aksaray, Gaziantep,
Bolu, Tokat. Bu
illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli
olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli”
açıklamasında bulundu.

O Ankette 5. Oldu

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan SONAR
Araştırma'nın Belediye Başkanlarının kendi
seçmenleri nezdinde yapmış olduğu başarı anketinde
51 İl Belediye Başkanı arasında 5'inci oldu.
Başkan Gökhan sosyal hesaplarından yaptığı
açıklamada; “SONAR Araştırma'nın Belediye
Başkanlarının kendi seçmenleri nezdinde yapmış
olduğu Belediye Başkanları başarı anketinde 51 İl
Belediye Başkanı arasında 5'inci olmak gerçekten
mutluluk verici” ifadelerini kullandı.
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İl Genel Meclisinde '30 Milyon TL'lik Borç' Tartışması!
İl Genel Meclisi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2'nci
birleşiminde CHP Biga İl Genel Meclisi Üyesi Levent İrez 'İl
Genel Meclisi'nin 30 milyon TL borçlanması' konusunu
gündeme taşıdı. “Para nelere harcandı?” sorusunu meclise
yönelten İrez'le AK Partili meclis üyeleri arasında tartışma
yaşandı.
İl Genel Meclisi'nin bu ayki 2'nci toplantısında gündem
maddelerinin konuşulmasının ardından ek gündem
maddelerinde CHP Biga İl Genel Meclisi üyesi Levent İrez
söz alarak, İl Genel Meclisi'nin 30 milyon TL borçlanması
konusunu dile getirdi. İrez, “Meclisi Başkanı Nejat Önder'in
bir basın kuruluşuna verdiği röportajda İl Genel Meclisi'nin
30 milyon TL borçlanması ile ilgili olarak; para geldi mi,
geldiyse para nerelere harcandı? Genel anlamda bunun ile
ilgili meclisin bilgilendirilmesini istiyoruz. 30 milyon
borçlanma ile ilgili paranın nasıl paylaştırıldığı konusunda
hem biz bilgilenelim hem Çanakkale halkı bilgilensin. Bu
durumun herhangi bir art niyetimiz yok sadece doğru
şekilde bilgilendirilmek isteniyoruz” şeklinde sorusunu
yöneltti.
Ardından Meclis Başkanı Nejat Önder konuyla ilgili olarak,
“Bu konu ile ilgili benim yaptığım açıklamayı da yanınızda
getirin ve konuyu yarın meclise anlatın. Benim
verilemeyecek hiçbir hesabım yok. 3 partinin grup
başkanlarının onayı ile 30 milyon TL'lik borçlanma yapıldı”
ifadelerini kullandı.

“BU PARANIN DAĞILIMINI HANGİ
KRİTERLERE GÖRE YAPTINIZ?”
İrez ise ek gündem maddesi mecliste kabul edildiğini ve
herkesin bu konudaki düşüncelerini anlatmasını talep
ederek, Başkan Nejat Önder'in vermiş olduğu röportajdaki
ilgili bölümü aktardı: “Nejat Önder'in verdiği röportajdaki
ifadeyi aynen söylüyorum; '41 şu içme projesi karşılığı 7
Milyon 44 bin TL.' Bu ifade Nejat Önder' in ifadesi.
'Bayramiç'te 1, Biga' da 14, Çan'da 9, Gelibolu'da 1,
Lapseki'de 1, Yenice'de 10 olmak üzere toplam 41 içme suyu
projemiz var. Bu projelerin karşılığı 7 Milyon 44 Bin TL'.
Önder açıklamasına devam ediyor ve diyor ki, 'Şu an
önceliğimiz su sorunu. Yaptığımız 30 milyon TL'lik
borçlanma ile', Nejat Önder'in verdiği röportajdaki ifadeyi
aynen okuyorum, 'Merkezde 27, Bayramiç' te 51, Çan'da 47,
Ezine'de 46, Gelibolu'da 15 ve Yenice'de 41 köy olmak üzere'
ifade ediyor Nejat Önder. Ben simdi soruyorum; İl Genel
Meclisi'nin 30 milyon TL'lik borçlanması kararını aldıktan
sonra bu 30 milyon TL geldi mi? İl Genel Meclisi'nin 30
milyon TL borçlanma ile ilgili para geldiyse bu paranın
dağılımını hangi kriterlere göre yaptınız? 30 milyon TL
geldiyse bu paradan Önder'in ifadesine göre Biga, Lapseki,
Eceabat, Ayvacık ilçelerimiz faydalanmayacak mı? Çünkü
bu ilçelerimizin isimleri geçmiyor.”

“SU SORUNUNUN ÖNCELİKLİ OLMASINI
SÖYLEMEMDE NE GİBİ BİR MAHSUR
VAR”
CHP'li Levent İrez, sorularını yöneltmesinin ardından Meclis
Başkanı Önder, ''30 milyonluk borçlanmanın ilk dilimi
gelmek üzere ikinci dilimi de yılsonuna yakın gelecek.
Levent İrez' in ifade ettiği 'Bazı ilçeler burada yok mu' nun
açıklaması var. Bu 30 milyonluk borçlanmadan tüm ilçeler
faydalanacak. Su sorununun öncelikli olmasını
söylememde ne gibi bir mahsur var onu da anlayamadım”
şeklinde cevap verdi.
İrez ise Biga'nın, Bayramiç'in, Çanakkale Merkez' in
ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, “Bu 30 milyonluk
borçlanmadan gelecek olan paranın dağılımını nasıl
yaptınız? Bu konuda bizim de CHP olarak verdiğimiz
önergeler var. Bu önergelerden hiçbiri mi dikkate
alınmayacak? Ben yine soruyorum bu 30 milyon TL
ilçelerimize paylaştırıldı mı?” şeklinde bir soru daha
yöneltti.

“HALKIN ARASINDA SU İÇECEK OLAN
CHP'Lİ, AK PARTİLİ, MHP'Lİ DİYE BİR
AYRIM MI VAR?”

Bu arada AK Parti Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Tülay
Ömercioğlu söz alarak, “30 milyonluk borçlanmadan gelen
para öncelikle su yatırımlarına, bu ödeneklerde önceden su
projesi hazırlanmış projelere yani hazır projelere verildi.
Biraz önce CHP'li Levent İrez'in çok yanlış bir açıklaması
var. 'CHP olarak bizim verdiğimiz önergelerden hiç birine
ödenek verilmeyecek mi ?' Bu açıklama yanlış. Halkın
arasında su içecek olan CHP'li, AK Partili, MHP'li diye bir
ayrım mı var? Ben bunu anlayamadım. Levent İrez ilçelerin
kriterlerine göre para gönderildiğini de bilen bir isim. Bunun
için sanki bir ayrımcılık yapılmış gibi bu durumun ortaya
atılmasını anlamış değilim” dedi.

“KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
TARAFINDAN PLANLANMIŞ DURUMDA”
AK Parti Çan İl Genel Meclisi üyesi Ömer Şahin ise, “Burada
bir bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir sorun var. Bizim
meclis olarak görevimiz borçlanmaya onay vermek. İl Genel
Meclisi olarak yetkimiz bu. Bunun ötesinde işlemin devam
edebilmesi için hangi köye ne yapılacak, su sondajımı
yapılacak, kanalizasyon mu yenilenecek, yol mu yapılacak?
Bu noktadaki planların ya da projelerin değerlendirilmesi
Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılır.30
milyonluk borçlanmada yapılacak olan çalışmalar Köylere
Hizmet Götürme Birliği tarafından planlanmış durumda. Bu
projeler ile ilgili detaylı bilgi istenirse bu bilgi için köylere
hizmet götürme birliklerine başvurulabilir” şeklinde
konuştu.

Dairemizden ilgili birim danişment yolu ölçülmüş biçilmiş
her şey hazır, hani ödenek nerde. Neden köylere hizmet
götürme birliğine bu iş için ödenek aktarılmıyor. Bizim
yazdığımız projelerin her şeyi hazır. Biz burada iyi niyetli bir
borçlanma yetkisi verdik, bu yapılan tamamen siyasettir.
Bunu yapmayın. Her şeyi beraber yapacağız demiştiniz.
Birlikte değerlendireceğiz demiştiniz. Bu sistem böyle
işliyor. Bu sistemi hep beraber işletelim. Bu sistemi hep
beraber işletmeyeceksek de tüm Çanakkale, tüm ilçeler ve
tüm köyler bu durumu duysun” diye aktardı.
Konu ile ilgili tartışma CHP'li ve Ak Partili meclis üyeler
arasında seslerin daha da yükselmesine sebep oldu.
Konuşmalar ise şu şekilde ilerledi;
AK Partili Tülay Ömercioğlu (CHP Merkez İl Genel Meclisi
Üyesi İsmail Gürses'i işaret ederek): İsmail Bey'e soralım
borçlanma tüm partilerin ortak kararı ile yapılıp
yapılmadığını soralım.”
CHP'li İsmail Gürses: “Hiçbir konu bana sorulmadı. Sadece
yazıldı kağıtlar önüme geldi, ihalesini hep birlikte yaptık.
Ama nereye ne yapılacak hiçbir konu beraber konuşarak,
tartışarak yapılmadı.”

Ak Partili Tülay Ömercioğlu: “Neden o
zaman itiraz etmediniz?”
CHP'li İsmail Gürses: “Yapılan hizmete neden karşı çıkayım.
Bu hizmet yapılıyorsa yapılsın. Ben eğer bu duruma itiraz
etseydim bu seferde CHP köye yapılacak hizmetleri
engelliyor diye siyaset yapılacaktı. Yani itiraz etseydim AK
Parti, CHP hizmet edilmesini engelliyor diye siyaset
yapılacaktı.”

“HEP BERABER İŞLETMEYECEKSEK DE
TÜM ÇANAKKALE BU DURUMU
DUYSUN”

Ak Partili Tülay Ömercioğlu: “Peki böyle
davranmakla kötü bir şey mi yaptınız?”

Bu konuşmaların ardından CHP'li Levent İrez tekrar söz
alarak, “Fiilen yaşadığımız durumu anlatayım; İl Özel
İdaresinden çıkmasın daha pratik olsun diye, çok iyi
bildiğim için söylüyorum. 1.5 milyonluk bir yol. Buradan
çıkmasın köylere hizmet götürme birliğinden çıkalım
dediler. Aktarıldı ihaleye çıkıldı ve yol yapıldı. Bu Köylere
Hizmet Götürme Birliğinin hazırladığı bir proje değildi. Diğer
ilçelerimizdeki arkadaşlarımız da bu şekilde çalıştılar. İl
Özel İdaresinden çıktı Köylere Hizmet Götürme Birliğine
gitti. Biga'nın bir yolu ile ilgili ki meclisimizden de bu proje
geçti gelin yapalım diyorum, projenin ﬁzibilitesi de yapıldı.

CHP'li İsmail Gürses: “Benim üzerimden siyaset
yaptırmayacağım. Benim üzerimden siyaset yapmaya
çalışmayın. Beraber yaptık diyorsunuz, yalan
söylüyorsunuz.”
Yaşanan tartışma gerginliğe dönmesi sonrasında Gürses'in
elini masaya sert bir şekilde vurması Ak Partililerin tepki
göstermesine neden oldu. CHP'li İsmail Gürses ise son
olarak, “Her şeyi yapın ne isterseniz yapın ama beraber
yaptık demeyin” diye çıkıştı. Gerginliğin yatıştırılmaya
çalışması sırasında ise Meclis Başkanı Nejat Önder meclis
oturumunu kapattı.
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106 Yıllık Batıklar
Çanakkale Savaşı'ndan kalma 106 yıllık batık gemiler,
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı adıyla dalış turizmine
açılacak. İlk batık, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait
'HMS Majestic' zırhlısı olacak. Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir "14 ayrı
dalış noktası var ve 150 kilometrelik alanda dalışa
imkan veren bir destinasyon oluştu" dedi. Gelibolu
Tarihi Sualtı Parkı, Amerikan gazetesi e New York
Times'a konu oldu.
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu
Yarımadası'nda, 106 yıl önce batan yabancı savaş
gemilerinin envanterinin oluşturulmasıyla ortaya
çıkacak 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı', dalış turizmine
açılacak. Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz
zırhlısı 'HMS Majestic'in de içinde olduğu 14 farklı dalış
noktasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK
ve farklı kamu kurum kuruluşlarının katkılarıyla dalış
turizmine açılması planlanıyor.
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS
Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi
kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach)
batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları',
'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla',
'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS
Trıumph'tan oluşacak. Seddülbahir ve kemikli burnu
arasındaki 150 kilometrelik alan ile Çanakkale
Boğazı'ndaki batık savaş gemilerinin envanterinin
çıkarılması sürüyor.
İlk inceleme 27 Mayıs 1915'te Seddülbahir açıklarında
Alman U-21 denizaltısı tarafından batırılan 120 metre
uzunluğundaki İngiliz zırhlısı 'HMS Majestic' batığında
yapıldı. 24 metre derinlikteki batık gemi, üzerinde halen
top mermilerinin bulunduğu görüntülendi. Batığın dalış
turizmi için tehlike oluşturup oluşturmadığı yönünde
araştırmalar yapıldı. Dalış turizmine açılacak ilk batık,
İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısı
olacak.

e New York Times'a Haber Oldu
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca
yürütülen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, e New York
Times gazetesine konu oldu. Dün gazetede yayınlanan
haberde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı hakkında bilgi
verildi.

'Dünyada 1'inci Dünya Savaşı Temalı
Bir Sualtı Parkı İlk Defa
Oluşturuyoruz'
Çanakkale'nin dünyanın en önemli dalış
merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini ve artık
sona gelindiğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "2017 yılından beri
Çanakkale Savaşı Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca
yürütmekte olduğumuz çalışmalar, bu ay itibarıyla
nihayetlendi ve Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda
1'inci Dünya Savaşı temalı hem bir dalış merkezi hem de
su altı parkı oluşturduk. 14 ayrı dalış noktası var ve 150
kilometrelik alanda dalışa imkan veren bir destinasyon
oluştu. Bu konuda çok iddialıyız çünkü dünyada 1'inci
Dünya Savaşı temalı bir su altı parkı ilk defa
oluşturuyoruz. Ve suyun altındaki tarihsel önemi olan
batıkları hem sportif dalışlara hem teknik hem de
turistik amaçlı dalışlara açıyoruz. Bu konuda da
dünyada büyük bir beklenti vardı. Dalış camiası,
Çanakkale'deki batıklara dalmayı çok arzu ediyordu.
Fakat daha önce orası birtakım ihtiyaçlar sebebiyle
askeri yasak bölgeydi. Dalışa yasak bölgeydi. Zaman
zaman dalışlar oluyordu daha sonra devletimizin ilgili
makamlarıyla görüşerek dalışa yasak bölge olmaktan
çıkardık ve daha sonra bir proje koyduk. Projemizin de
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e New York Times'a Haber Oldu

esası suyun altındaki yatan tarihi gün yüzüne
çıkarmak ve dünya dalış camiasının da hizmetine
sunmak. Bununla alakalı Milli Savunma Bakanlığımız
ve askeri yetkililerle konuştuk. Daha sonra da burada
TÜBİTAK'la çok hummalı ve çok teknik detayı çalıştık.
Ortaya su altı parkı çıktı" dedi.
'Suyun Altında Bir Tarih Yatıyor'
Ekim ayının başında çok büyük bir tanıtımla burayı
dünyaya duyurmuş olacaklarını kaydeden belirten
Kaşdemir, şöyle devam etti:
"Şuna çok inanarak söylüyorum ki, Çanakkale en
önemli dalış destinasyonlarından biri olacak. İnsanlar
suyun altına daldığı zaman 1'inci Dünya Savaşı sırasında
batan çıkarma tekneleri, gemileri görmüş olacak.
Bunların hepsinin de bir hikayesi var. Dünyanın birçok
dalış noktasında, birtakım şeyler sonradan batırılır ve
dalış merkezi oluşturulur. Bunların hepsi doğal batıklar,
tarihi var, geçmişi var, gerçekliği ve hepsinin de bir
hikayesi var. Dalışa meraklı olan kişiler de hikayesi olan
bu tarihi batıklara dalmayı büyük bir merakla bekliyor.
Bu ay sonunda bitirmiş olacağız. Ve dünyanın en önemli
dalış merkezlerinden birisi olmuş olacağız. Ümit
ediyoruz ki dalış camiası da buraya bir teveccüh
gösterecek. Bir Kaş gibi, Mısır'daki dalış noktaları gibi
dünyanın değişik yerlerindeki dalış noktaları gibi
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı çok bilinen, çok arzu edilen
bir yer olacak. Turizm anlamında da çok büyük bir pay
sahibi olmuş olacağız çünkü amacımız; en az yılda 2030 bin dalgıcı buraya getirip daldırmak. Hem tanıtım
amaçlı hem tarihsel gerçekleri ön plana çıkaran dalışlar
hem de turizmden pay almak amaçlı bir çalışma oldu.
Bütün dalış meraklılarını Çanakkale'ye davet ediyoruz.
Onları suyun altında bekleyen büyük bir tarih var.
Çanakkale'de suyun altında tam bir tarih yatıyor."

'Savaşın Ruhunun Deniz Altından
İncelenmesi Açısından Bu Proje Çok
Önemli'
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen
Edebiyat Fakültesi Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr.
Mithat Atabay ise, "Çanakkale Savaşları sırasında gerek
Çanakkale Boğazı önünde, gerekse boğazın içerisinde,
gerek Marmara çıkışında pek çok batık meydana geldi.
Bu batıklara baktığımız zaman, özellikle dönemin

gemilerine bağlı olarak Türk tarafının toplam 254 tane
gemisini kaybettiğini, bunların içerisinde 220 tanesinin
yelkenli olduğunu görüyoruz. Düşman gemileri
arasında ise hepsi savaş gemisinin çeşitli boyutları
olmak üzere toplam 16 deniz altı ve savaş gemisi
Çanakkale Boğazı'nda battı. Aradan geçen 106 yıllık
zaman dilimi içerisinde hem Çanakkale Boğazı'nın
uluslararası su niteliği arz etmesi hem geçiş nitelinin
olması hem de özellikle sürekli akıntı bulunması
nedeniyle batıklara dalış, uzun süre sadece kıyı
bölgelerinde gerçekleşti. Ancak Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yaptığı bir proje
çerçevesinde özellikle dalışa uygun olan yerlerde, bir
dalış turizminin başlamasına karar verildi. Dalış turizmi
şu açıdan önemli, hem bu batıkları 1'inci Dünya Savaşı
sırasında meydana gelen ve insanların manevi
duygularını da içinde taşıdıkları gemileri içermesi
açısından dikkat çekicidir. Bugün ise eğer Çanakkale
Boğazı'nın kuzeyinden bakarsak Gelibolu
Yarımadası'nın etrafını adeta birer kolye gibi çevirmiş
zümrüt parçaları olarak bunları görebiliriz. Hem bugün
tarih, hem manevi duygular, hem de ülkenin ekonomisi
açısından batık turizminin çok önemli bir yer tutacağını
görüyoruz. Özellikle hem yabancı turistlerin buraya
gelmesi, hem yerli ilginin artması hem de savaşın
ruhunun deniz altından incelemesi açısından çok
önemli bir proje olduğunu görüyoruz. İlk başta hemen
Arıburnu karşısında bulunan batıklardan başlamak
üzere uygun olan yerlerde batık turizminin gelişeceğini
görüyoruz. New York Times'ta bu projeyle ilgili bir haber
çıktı. Bunun önemi şudur; gerçekten boğazların özel bir
statüsü var. Bu statü nedeniyle pek çok izin alınması
gerekiyor. Bu nedenle de tarih boyunca özellikle
Cumhuriyet döneminde bu batıklara dalış çok uygun
olmadı. İzin alabilmek ve oralarda inceleme yapabilmek,
şimdiye kadar çok uzun prosedürler gerektirdi. Bugün
böyle bir projenin başlaması ve uluslararası nitelik arz
eden boğazlarda böyle bir etkinliğin başlaması hem
uluslararası barışın, hem aynı zamanda da toplumların
etkileşimi açısından, ayrıca da Türkiye ekonomisinin
gelişmesi açısından önem arz ediyor. O yüzden
uluslararası basın ajansları ve aynı zamanda da ülkeler
buna rağbet ediyorlar ve dikkatle takip ediyorlar" diye
konuştu.
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"Doğalgazsız okul kalmayacak”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan, 2021 yılında Çanakkale'de okullarda
yapılan ve yapımı devam eden onarım, güçlendirme ve
doğal gaz işleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Öğrencilerin daha güvenilir ve rahat ortamlarda

eğitimlerine devam edeceklerini kaydeden Turan,
“Çanakkale'mizde bir yandan yeni okulların yapımı
devam ederken, bir yandan bazı okullarımızın
eksiklikleri, onarımları ve güçlendirmeleri büyük bir
hızla devam ediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin

daha konforlu ortamlarda eğitim ve öğretimlerine
devam etmesi bizim için çok önemli. Her zaman
dediğimiz gibi yavrularımız bizim geleceğimiz, onların
hayata hazırlandıkları bu maratonda şartları ne kadar
kolaylaştırırsak, başarılara bir o kadar kolay
ulaşacaklarının farkındayız. Bu doğrultuda Milli Eğitim
Bakanlığımız tarafından okullarımızın onarımı ve
güçlendirilmesi için ödenek gönderildi. İlimizde son bir
yılda güçlendirmesi tamamlanan okul sayısı 29 adet
olup toplam ödenen tutar yaklaşık 29 milyon TL'dir.
Ayrıca ilimizde güçlendirmesi devam eden okul sayısı
ise 4. Bunun için şu ana kadar ödenen tutar yaklaşık 8
milyon TL. Bununla birlikte çocuklarımızın ve
gençlerimizin kış aylarında daha sıcak daha konforlu
ortamlarda eğitim görmeleri adına 2021 yılında 6 okul, 3
öğrenci pansiyonu, 2 spor salonu ve 1 sosyal tesis binası
için doğal gaz dönüşümü yapıldı. Doğal gazsız okul
kalmayacak. 7 milyon lira sadece doğal gaz dönüşümü
için temin ettik. Doğal gaz bağlantısına ihtiyaç duyulan
diğer okullar için çalışmalar yapılıyor. Milletvekilimiz
Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale'ye hizmetlerin
ve yatırımların gelmesi için Ankara'daki temaslarımıza
güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Çocuklarımıza,
gençlerimize ve onları emanet ettiğimiz çok değerli
öğretmenlerimize yapılan bu hizmet ve yatırımlar
hayırlı uğurlu olsun. Bakanlığımıza, İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Baro Başkanlığına 60 Bin Liralık Yardım Önergesi
İl Genel Meclisi Eylül ayı Toplantısının 3. Birleşiminde
gündeme ilave edilen ek maddeler görüşüldü. Bu
kapsamda AK Parti ve MHP grubunun meclise
sunduğu 'Baro başkanlığına 60 bin TL yardımda
bulunulması' önergesi yer aldı.
İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti
ve MHP gruplarının sunduğu önerge, meclis üyelerine
okundu. Önergede, “Adli yardım bürosu tarafından
yoksul vatandaşların hak arama hürriyetini tam olarak
kullanabilmeleri için yapılan avukat ve yargılama
giderlerinin karşılanması için adli yardım yönetmeliği
6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin
önlenmesi dair kanun ve diğer yasal mevzuat uyarınca
kullanılmak üzere Çanakkale Baro Başkanlığına 60 bin
TL yardımda bulunulması amacıyla İl Genel
Meclisimizin gündeme alınmasını rica ederiz” ifadeleri
yer aldı.

“TAKDİR MECLİSİMİZİNDİR”
Ak partili Meclis Üyesi Bülent Korkmaz, önergeyle ilgili
olarak, “Önergemizde de belirttiğimiz gibi; yoksul
yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımız için hak
aramalarına yardımcı olmak için, barodan bir avukat
atanıyordu. Bununla alakalı biz de bu 5302 sayılı il özel
idaresinin giderleri başlıklı 43/h maddesi gereğince
giderlerden sayılmakta olduğu için Çanakkale
barosuna 60 bin lira yardım yapılmasını AK Parti ve
MHP grubu olarak öneriyoruz. Takdir meclisimizindir.
Geçmiş dönemde de bununla alakalı İl Genel
Meclisinden bir bütçe koymuştuk” dedi.

“ACZ İÇİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZA
YAPILACAK BİR HEDİYEDİR”
AK Parti Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Av. Tülay
Ömercioğlu ise önergenin içeriğini daha detaylı
anlatarak, “Yasada İl Özel İdare'den baronun bütçesine
adli yardım vasfında bir bütçe ayrılmasıyla ilgili bir
hüküm mevcut. Adli yardım dediğimiz müessese
herhangi bir geliri olmayan, taşınmazı olmayan

gerçekten acz içindeki vatandaşın hukuk davasında
kendisine yardımcı olacak avukatın atanması
anlamına geliyor. Bu koşullarda haiz kişiler baroya
müracaat ediyorlar, baro bu müracaat neticesinde
kendilerine herhangi bir ücret almaksızın avukat tayin
ediyor. Ancak her avukatın girmiş olduğu davada
mutlak süratle bir vergi yasası gereğince ödenecek
olan en düşük ücretteki vergi kapsamındaki ücret
baro tarafından ödeniyor. Bu gerçekten sosyal devlete
hizmet eden Çanakkale'deki daha fazla acz içindeki
vatandaşa bu adli yardım müessesinden
yararlandırabilmek amacıyla Türkiye vasfında yapılan
hizmettir. Burada il özel idarenin katkıda bulunup daha
fazla çanak kaledeki acz içindeki vatandaşımıza
hukukta kendisini savunabilmesi için meclisimizin de
bu konuda yasada var olan ve ayrılması gerektiği kesin
olarak belirtilen hususta onay vermesini biz rica
ediyoruz. Bu Çanakkale'deki acz içindeki
vatandaşlarımıza yapılacak bir hediyedir” ifadelerini
kullandı.

“İL ÖZEL İDAREMİZİN DE
SORUMLULUK ALDIĞINI GÖRMEK
İSTERİZ”
CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan da konuyla
ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Öncelikle
önerge sahibi AK Parti ve MHP grubuna teşekkür

ederim. Bu çok önemli olan özellikle yoksul ve desteğe
ihtiyaç duyan vatandaşların acil yargılanma haklarını
temin edebilmek ve güvence altına alabilmek için
barodan bedelsiz avukatlık hizmeti alabilmelerine
ilişkin bütün baroların, Çanakkale barosunun da bir
adli yardım bürosu bulunmakta. Ve kanun gereği de il
özel idarelerde baroya ayrılan bütçe kalemi olarak bir
baro payı bulunmakta. Bu pay da geçtiğimiz yıllarda
2019'da biz göreve gelmeden önce bin lira gibi rakamlar
bulunmuş. Bin liranın altında kalem açılamadığı için.
Ama bunun ﬁilen ödemesi çeşitli sebeplerden dolayı
yapılmamıştı. Göreve geldiğimizde yani bir önceki yılın
bütçe çalışmaları yapılırken bu konuya ağırlık verdik.
Bu bin liralık payın 60 bin liraya çıkarılması bu yılın
bütçe kaleminde de mevcuttur. 60 bin liralık bir baro
payı ayrılması talep etmiştik. Meclisimiz de buna
destek vermişti. Ancak daha sonra Çanakkale
Barosunun da çeşitli girişimleri olmasına rağmen yine
çeşitli sebeplerden ﬁilen bu ödeme alınamamış daha
sonra idarenin de bu ödemeyi yapamayacağı
konusunda bildirimi olmuştu. Daha sonra maalesef
Eceabat'ta yaşadığımız bir yangın felaketinden dolayı
baroya bu ödeme yapılamayacağı açıkça ifade edildiği
için en azından buraya ayrılan paranın yine vatandaşa
faydalı bir noktada kullanılması için Eceabat'a fon
yardımı yapılmıştı. Bu yıl yine baro payı 60 bin lira
önergede olduğu gibi koyulması ve ödemesinin
yapılması ile ilgili çeşitli çabalarımız oldu. 2 hafta önce
Çanakkale Barosu da İl Özel İdaresine yazı göndererek
adli yardım talebinde bulunmuştu. 2 yıldır epeydir
çabalıyoruz emek veriyoruz. Bu ödemeyi ve aktarımı
sağlayamadık bu önergeyle birlikte bu önergenin ait
olduğu umarım siyasi mensubiyetle hiçbir alakası
olmadan bu ödeme baromuza yapılabilir.
Vatandaşlarımız da kutsal savunma haklarını gereği
gibi kullanırken İl Özel İdaremizin de sorumluluk
aldığını görmek isteriz. Bu önergeyi destekliyoruz.”
Konuşmaların ardından eklenen madde oy birliği ile
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
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“Balıkçılara müsilaj desteği var mı?”
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 1 Eylül'de
avlanma sezonunun yeniden açılmış olmasına karşın
balıkçıların geçtiğimiz sezonun olumsuz etkilerini
üzerinden atamadığını belirtirken, Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması için verdiği önergede
“Tarım Bakanlığının balıkçılara dönük olarak uygulamaya
sokmayı planladığı yeni destekleme modelleri var mıdır?”
diye sordu.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, geçtiğimiz sezon
av yasakları başlamadan, müsilaj nedeniyle avlanmaya son
vermek zorunda kalan balıkçıların içinde bulunduğu
sorunları dile getirerek, çözümleri Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli'ye sordu. Özgür Ceylan, 2021 yılının ilk altı
ayında Marmara Denizi başta olmak üzere kıyıları etkisi
altına alan müsilajın balıkçıları olumsuz etkilediğini
belirtirken, “İklim değişikliği, evsel ve endüstriyel atıkların
oluşturduğu müsilaj salt görsel bir kirlilik yaratmamış aynı
zamanda balıkçılar açısından katlanılması zor bir
ekonomik kayba da neden olmuştur” diye konuştu.
Balıkçıların av sezonunun kapandığı 15 Nisandan aylar
önce müsilaj nedeniyle sezonu ﬁilen kapattığını belirten
Özgür Ceylan, “Denize açılamayan çok sayıda balıkçı

teknelerini barınaklara çekmek zorunda kaldıkları gibi
birçok tekne sahibi de çalışanlarını izne göndermek
durumunda kalmıştır. Müsilaj nedeniyle erken kapanan
sezonda bütün kamuoyunun yakından tanık olduğu mücbir
sebep dolayısıyla avlanamayan balıkçılar, bugün yıllardır

vatandaşlık görevlerini yerine getirdikleri devletten destek
bekliyorlar” dedi.
Ceylan, Bakan Pakdemirli'nin yanıtlaması için verdiği soru
önergesinde, müsilajın balıkçıların avlanmasını,
avlanabilenlerin ise balık satışlarını olumsuz etkilediğini,
birçok balıkçının ağlarının ve teknelerinin hasar gördüğünü
belirtirken, “Bu süreçte Ziraat Bankasından su ürünleri
kredisi kullanmak zorunda kalan birçok balıkçı kredilerini
geri ödeyemedikleri için kredi geri ödemelerinin
ertelenmesini bekliyor. Bu anlamda bakanlığınızın
balıkçıları ﬁnansal anlamda rahatlatacak bir çalışması
olacak mıdır?” diye sordu.
Ceylan avlanma sezonunun yeniden açılmış olmasına
rağmen balıkçıların geçtiğimiz sezonun olumsuz etkilerini
üzerinden atamadığını belirtirken, “Bu bağlamda Tarım
Bakanlığı'nın balıkçılara dönük olarak uygulamaya
sokmayı planladığı yeni destekleme modelleri var mıdır?
Şayet bu yönde bir çalışma yok ise bunun gerekçesi
balıkçıların desteğe ihtiyaçları olmadığı kanaatinden mi
verilenin yeterli olduğu kanısından mıdır?” sorularını
yöneltti.

İnşaat maliyetleri zirveden inmiyor
İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık bazda yüzde
44,76 artışla rekor tazeledi.
İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında yıllık bazda yüzde
44,76 artışla rekor tazeledi. Endeks, haziran ayında yıllık
yüzde 42,9 yükselişle 2 yılın en yüksek seviyesini
görmüştü.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre; inşaat maliyet endeksi, 2021
yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,76 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,13, işçilik
endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı
ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,41, işçilik endeksi
yüzde 21,01 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyeti yıllık yüzde 45
yükseldi
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,63,
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 yükseldi.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,29, işçilik
endeksi yüzde 1,00 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise
malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18
yükseliş kaydetti.

Bina dışı yapıların maliyeti yüzde 44 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki
aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
43,39 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,63, işçilik
endeksi yüzde 1,29 arttı.
Bir önceki yılın aynı ayına ise göre malzeme endeksi yüzde
53,67, işçilik endeksi yüzde 20,37 artış kaydetti.

İşsizlik temmuzda yüzde 12'ye yükseldi
TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik, temmuzda bir
önceki aya göre 1,4 puan artışla yüzde 12'ye çıktı. Haziranda
yüzde 22,4 olan atıl işgücü temmuzda yüzde 23,6 olarak
kayıtlara geçti. Genç işsizlik ise yüzde 23,1 oldu.
Türkiye'de işsizlik temmuz ayında yüzde 12'ye çıktı.
Haziran ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik
oranı yüzde 10,6 olarak açıklanmıştı.
TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı
yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Temmuz ayında bir
önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi
oldu. İşsizlik oranı ise 1,4 puanlık artış ile yüzde 12'ye
yükseldi.
Haziranda yüzde 22,4 olan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı
işsizlik) temmuzda yüzde 23,6 olarak kayıtlara geçti.

Genç işsizlik ise temmuzda yüzde 23,1
oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre 1,6
puan artarak yüzde 13,9 olarak hesaplandı.
İstihdam sanayide 287 bin artış gösterdi
İşgücü temmuzda bir önceki aya göre 631 bin kişi artarak 32
milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık
artış ile yüzde 51,2 olarak gerçekleşti.
İstihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya göre
125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı
ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 45,1 oldu.
Temmuz ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya
göre tarım sektöründe 17 bin kişi, hizmet sektöründe 454

bin kişi, artarken sanayi sektöründe 287 bin kişi, inşaat
sektöründe 60 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde
17,2'si tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6'sı inşaat, yüzde
56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Geleneksel kıyı balıkçılığı desteği 2021 için iki katına çıkarıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, geleneksel kıyı balıkçılığı
desteğinin 2021 yılı için iki katına çıkartılmasına
karar verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleneksel Kıyı
Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi
tebliğinde değişiklik yaparak, 2021 yılı destekleme
döneminde geçerli olmak üzere, destek miktarının
iki katına çıkarılmasını kararlaştırdı.
Bu destekten, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul,
Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde faaliyet gösteren
kayıtlı balıkçı gemilerinin sahipleri yararlanabiliyor.
Yaklaşık bir ay önce çıkarılan tebliğde, su ürünleri

avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su
Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)'nde kayıtlı ve
geçerli bir Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri
Ruhsat Tezkeresine sahip, içsularda
faaliyet gösterenlerin tamamı ile
denizlerde 12 (on iki) metreden küçük (12
metre hariç) balıkçı gemilerine 2021 ve
2022 yıllarında destekleme ödemesi
yapılması kararlaştırılmıştı.
Destek kapsamına dahil olan balıkçı
gemilerine 1000 lira ile 1450 lira arasında
ödeme yapılıyor.
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Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fahiş ﬁyat denetimi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un
talimatıyla, son günlerde
kamuoyuna yansıyan ﬁyat artış
iddialarının incelenmesi için
Bakanlığın merkez ve taşra
teşkilatı yönetici ve personelinden
oluşan özel inceleme ekipleri
oluşturuldu.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel
Müdür Yardımcısı Adnan Benli
başkanlığındaki ekip, bugün
Ankara'daki marketlere yönelik
fahiş ﬁyat artışı ve etiket
denetimini yaptı. Ekipler,
marketlerde, sebze ve meyve,
temel gıda ürünleri ile temizlik
ürünleri başta olmak üzere temel
ihtiyaç maddelerine yönelik
ﬁyatları inceledi.
Denetimlerde, ürünün etiket ﬁyatı ile kasa ﬁyatı
arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye
bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki
ﬁyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri
kasaya götürerek ﬁyat karşılaştırması yaptı.
Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyuna
yansıyan haksız ﬁyat artış iddialarına karşı harekete
geçti. Bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip,
marketlerde fahiş ﬁyat ve etiket denetimlerinde
bulundu.
İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri
tespit edilenler hakkında idari işlem uygulanacak.

'Denetimlerimiz devam edecek'
Adnan Benli, denetimlere ilişkin basın mensuplarına
yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanlığı olarak

piyasa gözetim-denetimi görev ve yetkisi
kapsamında işletmelerde fahiş ﬁyat artışı olup
olmadığına ya da ﬁyat etiketine aykırı bir işlem
yapılıp yapılmadığına baktıklarını söyledi.
Ürünlerin kasa-etiket ﬁyatı arasında uyuşmazlık
olup olmadığını da kontrol ettiklerini belirten Benli,
"Tespit ettiğimiz ürünlerin alım-satım faturalarını
aldık, bilahare bunları kontrol edip herhangi bir
usulsüzlük varsa ona göre işlem yapacağız.
Bakanlığımızca denetimlerimiz devam edecek.
Münferit vatandaş şikayetleri ya da resen
Bakanlığımızca bu tür denetimler yapılmaktadır"
dedi.
Denetim sonuçlarına yönelik uygulanacak cezaya
ilişkin de bilgi veren Benli, fahiş ﬁyat tespitinde ürün
başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket
mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai
işlem uygulandığını ifade etti.

Benli, vatandaşların karşılaştığı
etiket uygunsuzluklarında, Ticaret
Bakanlığı il müdürlüklerine,
Bakanlığın Alo 175 hattına
başvurabileceğini ifade etti.
Ticaret Bakanlığı, son günlerde
kamuoyuna yansıyan haksız ﬁyat
artış iddialarına karşı harekete
geçti. Bakanlık tarafından
oluşturulan özel ekip, marketlerde
fahiş ﬁyat ve etiket denetimlerinde
bulundu.
'Fiyat spekülasyonlarına müsaade
edilmeyecek'
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan
açıklamada da ticari hayatın
aksamadan devamı için iç ve dış
ticaret, gümrükler ile tüketicilerin
korunmasına yönelik tedbir
alındığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Önceliğimiz insan sağlığı başta olmak üzere serbest
piyasanın sağlıklı ve düzenli işlemesinin
sağlanmasıdır. Üretici, tedarikçi ve perakende
işletmeler, girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı bir
sebebe dayanmadan fahiş ﬁyat artışı yapamaz,
ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan
veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen
faaliyetlerde bulunamazlar. Vatandaşlarımızı fahiş
ﬁyat artışlarına karşı korumak ve piyasa bozucu
faaliyetlere engel olmak amacıyla gerek denetim
personelimizce gerekse de Haksız Fiyat
Değerlendirme Kurulu aracılığıyla etkin bir
mücadele yürütüyoruz. Bakanlık olarak, temel
ihtiyaç maddelerinin ﬁyatlarında spekülasyonlara ve
kötü niyetli uygulamaların yapılmasına müsaade
edilmeyecektir.”
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“İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri İle Marmara Denizi'nin

Kirliliğinin Önüne Geçilebildiğini Görüyoruz”

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki
müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma
Komisyonu, Çanakkale'de incelemelerde bulundu.
Müsilaj sorununun gözlemlenmesi ve konuyla ilgili
yürütülen faaliyetler ile alınması gereken
tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Marmara Denizinde
ve Marmara Denizine kıyısı olan illerde inceleme turuna
çıkan Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun
İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in ardından son
durağı Çanakkale oldu. İstanbul Milletvekili Mustafa
Demir'in başkanlığını yaptığı, Çanakkale Milletvekili Jülide
İskenderoğlu, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Adana
Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ankara Milletvekili Nevzat
Ceylan, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan,
İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, İstanbul Milletvekili Ali
Şeker, Kırklareli Selahattin Minsolmaz, Kocaeli Milletvekili
İlyas Şeker, Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Tekirdağ
Milletvekili Çiğdem Koncagül yer aldığı komisyon,
Çanakkale Belediyesi Dardanos-Güzelyalı İleri Biyolojik
Atık Su Arıtma Tesisi incelemeler gerçekleştirdi.
Çanakkale Belediyesi Çevre Mühendisi İrem Bengisu Erol,
kokusuz ve estetik arıtma teknolojisi, şok yüklemelere
karşı dayanıklılık ve düşük işletme maliyeti gibi avantajları
olduğu, bakterilerden yararlanarak klasik aktif çamur
sistemine göre daha fazla biyokütle içeren bir proses olan
Sabit Film Entegreli Aktif Çamur Sistemi (İFAS) arıtım
sisteminin kullanıldığı, havalandırma havuzu içerisine
entegre edilen sabit ﬁlmler sayesinde bakteriler hem
askıda hem tutunarak büyüdüğü ve bu sistem ile dar

alanda daha çok su arıtılarak daha az oksijen harcanarak
az çamur çıkan Çanakkale Belediyesi Güzelyalı-Dardanos
Atık Su Arıtma Tesisi hakkında Müsilaj Sorununu
Araştırma Komisyonu üyelerini bilgilendirdi. İnceleme
gezisinde komisyona, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen,
Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, İl Özel İdaresi
Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, Çanakkale Belediye
Meclis Üyeleri, ÇOMÜ Öğretim Görevlileri ve belediye
başkan yardımcıları da eşlik etti.
Arıtılmamış olarak alınan numune sular ve arıtılıp berrak
hale getirilen temiz suların heyetin inceleme çalışmalarına
sunulduğu ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda
bulunan TBMM Müsilaj Komisyonu Başkanı AK Parti
İstanbul Milletvekili ve Mustafa Demir, Marmara
Denizi'nde müsilaja neden olan etkenleri ortaya çıkarmak
hedeﬃ taşıdıklarını ifade ederek, “Marmara'da müsilaja
neden olan 3 önemli etken olduğu söylüyorlar. Bunlardan
bir tanesi küresel ısınma nedeniyle Marmara Denizi'nin
suyunun ısınması, ikincisi Marmara Denizi'nin jeolojik
yapısı münasebetiyle suyunun durgun olması. Yani iki tane
küçük boğazdan beslenmesi. Üçüncüsü ise Marmara
Havzası'nda yaklaşık 25 milyon insan yaşıyor. İşte bu 25

milyon insandan dolayı da kirletilmesidir. Kirlilik söz
konusu olduğunda buna baktığımızda bunlardan biri evsel
ve kentsel atıklar, ikincisi sanayi ve endüstriyel atıklar,
üçüncüsü de gemi taşımacılığı münasebetiyle gemilerin
bıraktıkları sintine suları ve diğer kirleticiler. Bu üç etkene
baktığımızda komisyon olarak üzerinde hassasiyetle
durduğumuz konu şüphesiz kirletilmesinin önüne
geçmektir. Kasım ayının sonuna kadar komisyon üyeleri
olarak çalışmalarımız devam edecek. Bir rapor
hazırlayacağız. Raporda da teşhisi yaptık sayılabilir. Yani şu
anda teşhisi en azından biliyoruz. Çünkü nedenlerini
biliyoruz, tedavisini gördük. İleri biyolojik arıtma tesisleri ile
bu Marmara Denizi'nin kirliliğinin önüne geçilebildiğini
görüyoruz. Bunun sürdürülebilmesi son derece önemli. Bu
tesislerin yapımı çok maliyetli ve bunların işletilmesi,
sağlıklı, bilinçli bir şekilde çalıştırılması gerekiyor. Bunlarda
son derece önemli. Başta İstanbul olmak üzere birçok yere
gerçekten ileri biyolojik tesislerinin acilen yapılması
gerektiğini biliyoruz. Bununla ilgili bir rapor oluşturacağız.
Bu raporu TBMM'ye takdim edeceğiz. Sonra da yürütmeye
takdim edeceğiz. Ümit ediyoruz ki, tüm arkadaşlarımızın
ortak gayesi Marmara'yı, müsilajla gördüğümüz problemin
daha büyük sıkıntılarla karşılaşmaması ve nihai hedeﬁmiz
ise Marmara'nın olması gereken düzeye getirilmesi
çalışmasıdır” dedi.
Vali İlhami Aktaş ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan,
Çanakkale Belediyesi Güzelyalı-Dardanos Atık Su Arıtma
Tesisinin tanıtım ﬁlminin izlenmesinin ardından, komisyon
üyeleri ve beraberindeki heyet müsilaj konusunda
istişarelerde bulundular.

Müsilajda 'Kasım' Endişesi
Marmara Denizi'nde yüzeyi kaplayan müsilaj temizlenmeye
başlasa da, deniz dibini kaplayan müsilaj deniz hayatını olumsuz
etkilemeye devam ediyor. DÜNYA'ya değerlendirmede bulunan
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, kasım
ayının müsilaj açısında kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Atık yükünü kaldıramayan Marmara'yı uzun süredir etkisi altına
alan müsilajda deniz yüzeyi ve su kolonu gözle görülür şekilde
temizlendi. Ancak denizin dibi hala yer yer müsilajla kaplı.
Uzmanlar denizin yüzeyi ve su kolonunun insan eliyle
temizlenebildiğini, ancak dipteki müsilajın organizma
faaliyetleriyle yani denizin kendini temizlemesiyle ortadan
kalkabileceğini söylüyor. Müsilajın deniz dibinde varlığını
sürdürmesi ve Marmara'da kirliliğin devam etmesi de akıllara
'Yeniden yoğunlaşır mı' sorusunu getirdi. Bandırma 17 Eylül
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, geçen yıl ilk müsilaj
yoğunlaşmasının kasım ayında tespit edildiğini söylerken,
“Müsilaja neden olan faktörler hala ortadan kaldırılmadı. Kirlilik
sürüyor. Bu nedenle Marmara için kasım ayı kritik önem taşıyor”
uyarısında bulundu.

Mercanların yüzde 90'ı öldü
Müsilaj salgınıyla ilgili son duruma ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Prof. Dr. Mustafa Sarı, 17 Ağustos itibariyle denizin yüzeyi
ve dibi arasında askıda tül halinde ya da büyük parçalar halinde
müsilajın artık görülmediğini söyledi. Su kolonunda gözle görülür
müsilajın kalmadığını, ancak denizin dibinde belli bölgelerde
devam ettiğini belirten Sarı, “Özellikle büyük kümeler halinde
çöktüğü yerlerde müsilaj olduğu gibi kaldı. Yaklaşık 3 hafta önce
karides avcılığında kullanılan dip ağı ile izin alarak yaptığımız
çalışmalarda ağların her seferinde müsilajla dolu olduğunu gördük.
Dipte etkisini devam ettiriyor. Dipteki binlerce organizma hala
müsilaj tehdidi altında. Müsilaj, mercanların, süngerlerin neredeyse
tamamına yakınını öldürdü, öldürmeye de devam ediyor” diye
konuştu. Sarı'nın verdiği bilgiye göre, mercanların yüzde 90'ı ölmüş
durumda.
Su kolonundaki müsilajın elbirliğiyle temizlendiğine değinen Sarı,
dipteki müsilaja müdahale edilme şansının olmadığına dikkat
çekti. Mevcut müsilajın zaman içinde mikroorganizma
faaliyetleriyle parçalanıp yok olmasının bekleneceğini dile getiren
Sarı, müsilajın diplerde halen bulunuyor olması nedeniyle kasım
ayında dikkatlerin Marmara'ya verilmesi gerektiğini söyledi. Sarı,
“Çünkü geçen yıl tam da kasım ayında müsilaj yoğunlaşmaya
başladı. Balıkçılar ağlarını attığında müsilaj ağların gözlerini

kapatınca haber verdiler. Dolayısıyla kasım ayına gözleri
çevirmemiz gerekiyor. 'Yaşasın müsilajdan kurtulduk' demek
yerine riski yönetmeliyiz” dedi. Müsilajın bir neden değil bir sonuç
olduğunun altını çizen Sarı, müsilajı oluşturan faktörlerin ortadan
kalkmadığını, kirliliğin aynen sürdüğünü, derelerin zehir akmaya
devam ettiğini kaydetti.

Av sezonu riske girebilir
Sarı, “Nedenleri ortadan kaldırmadan sonuç almayı beklemek
yanlış olur. Yanlış hayallere kapılmayalım, gevşemeyelim. Müsilajla
mücadelede 22 maddelik eylem planı oluşturuldu. Marmara Denizi
çevresindeki 7 belediyenin belediye başkanlarının, valilerinin,
Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın imzası var. Cumhurbaşkanımızın
doğrudan iradesi var. Bu nedenle hiç gevşemeden, kirlilik
kaynaklarının ortadan kalkması için çalışmalıyız” ifadelerini
kullandı. 1 Eylül itibariyle başlayan avlanma sezonuna yönelik Sarı,

eylem planının 19'uncu maddesinde sürdürülebilir balıkçılık hedeﬁ
belirlendiğini, bu hedef doğrultusunda ekosistem esaslı balıkçılık
yönetimine geçiş yapılmasının planlandığını hatırlatırken, bu
konuda hala bir planın sunulmadığını söyledi. Sarı, “1 Eylül'de
açılacak av sezonunu umarım kasım-aralık aylarında ﬁili olarak
kapatmak durumunda kalmayız” diye konuştu.

Geri Kazanılan Atık Sular, Tarlalara Can Suyu Olacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı, atık suların arıtılarak
yeniden kullanımını yaygınlaştırmak için
düğmeye bastı. Türkiye'de yeniden kullanım oranı
yüzde 2,5 olan atık su miktarını yüzde 47'lere
çıkarmayı hedeﬂeyen Bakanlık, geri kazanılacak
3,3 milyar metreküp suyun özellikle tarımsal
sulamada kullanılmasını amaçlıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen 1. Su Şurası'nın önemli gündem maddelerinden biri
olan atık suların yeniden kullanımını yaygınlaştırmak konusunda
harekete geçiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,
ülkemizde yeniden değerlendirmeye uygun atık su oranının yüzde
47 olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Geri kazanıma uygun atık
su oranı yüzde 47 seviyesinde ve bu oran 3,3 milyar metreküp suya
karşılık gelmektedir. Oysa biz hâlihazırda atık suların sadece
yüzde 2,5'lik bir kısmını yeniden kullanıyoruz. Burada çok önemli
bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli değerlendirmek için ilgili tüm
paydaşlarla çalışmalara başlıyoruz. 2 milyar m3 suyun tarımsal
sulamada kullanılarak 336.000 ha alanın sulanması, 49 milyon m3
suyun peyzaj sulamada kullanılarak 15.000 ha alanın sulanması,
378 milyon m3 suyun sanayide, 863 milyon m3 suyun çevresel
kullanımda ve 57 milyon m3 suyun yeraltı suyu kaynaklarının
beslemesinde kullanabiliriz. Arıtılmış kentsel atık suları tarımsal
sulamada ve başka diğer alanlarda güvenli bir şekilde tekrar

kullanarak önemli bir kaynak yaratacağız. Ülkemizde
özellikle kentsel atık suların arıtılarak yeniden
kullanılmasının yaygınlaştırılması, ayrıca yağmur
suyu hasadı, gri suların tekrar kullanılması gibi
alternatif su kaynakları konularında belediyelerde, su
idarelerinde, su konusunda görev ve yetkisi bulunan
üst yönetim birimlerinde, medyada ve bireylerde bu
konularda farkındalık oluşturmamız gerekiyor."

SU KAYIPLARINI İNDİRME HEDEFİMİZ VAR
Su kayıp - kaçak oranlarına da değinen Bakan Pakdemirli, şöyle
devam etti: "Ülkemizde 2020 yılında mevzuat gereği bize beyanda
bulunan 28 büyükşehir belediyesi ve 46 il belediyesinin verisinden
yapılan hesaplamaya göre; su kayıp oranı yüzde 35,4. Sadece 2020
yılı için şebekelerdeki su kayıplarına bağlı ﬁnansal kayıp 1,9 milyar
TL'yi aşıyor. Bu gerçekten yola çıkarak, İçme Suyu Temin ve
Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğimiz
ile büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına kadar
yüzde 30; 2028 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine; diğer
belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 35; 2028 yılına
kadar yüzde 30; 2033 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine indirmeyi
hedeﬂiyoruz. Şura çalışmaları ile kayıp-kaçak oranlarında
dünyadaki gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılmasını sağlayacak
çalışmaları değerlendireceğiz."
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Kanola Ekelim Yağ olsun, Bal Olsun
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının
Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında kabul edilerek
ﬁnanse edilen "Kanola Ekelim Yağ olsun, Bal Olsun" projesi
ile Eceabat ve Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde
Projenin tanıtım ve Kanola'da Neden Sertiﬁkalı Tohumluk
ve Kanola Yetiştiriciliği konulu iki farklı eğitim toplantısı
düzenlendi.
Toplantılara Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem
Karadağ, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil SOYUAK, İl
Genel Meclisi Üyeleri Ali Şinasi Tınaz, Halil Duymaz, Trakya
Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Konu Uzmanı Ziraat
Yüksek Mühendisi Merve Güzel, Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürü Halil İbrahim Büyükgaga, Bitkisel
Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren,
Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yücel Tokgöz, Gelibolu
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür ZEYBEK, Eceabat Ziraat
Odası Başkanı Özay Kuzu, Köy Muhtarları, Teknik Personel
ve çok sayıda üretici katıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ toplantılarda
yaptığı konuşmada; “Dünyada soyadan sonra en fazla

yetiştirilen yağlı tohumlu bitki kanoladır. Ülkemizde 19 ilde
kanola üretimi yapılmakta olup, 2020 yılı verilerine göre
380 bin dekar alanda kanola ekilmiş ve ortalama dekara
320 kg verim alınmıştır. Çanakkale kanola üretimi
açısından ülkemizde 6. sıradaki ildir. 2020 yılında 21.493
dekar alanda 6.290 ton kanola üretilmiş ve Türkiye kanola
üretimin % 5'i Çanakkale'de üretilmektedir. İl
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Tarım ve Orman
Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından
"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi"
kapsamında kabul edilerek ﬁnanse edilen "Kanola Ekelim
Yağ olsun, Bal Olsun" projesi kapsamında 162 üreticimize 12
bin dekar alanı ekecek 494 torba sertiﬁkalı kanola tohumu
% 25 üretici % 75 devlet katkılı olarak önümüzdeki günlerde
dağıtılacaktır. Proje ile amacımız; kanola üretiminde
üreticileri sertiﬁkalı tohum kullanmaya teşvik ederek;
kendi elde ettikleri ürünü tohumluk olarak kullanmalarının
önüne geçip bitkisel yağ üretiminde erusik asit içermeyen
ürün elde edilmesini sağlamak, elde edilecek küspesinde
glukozonalat içermeyen kanola üretilmesini sağlayıp
hayvancılıkta ülkemizin kesif yem ham maddesi açığının
kapatılmasını sağlamak ve bölgemizdeki kanola ekim

alanını, verimini ve kalitesini arttırarak ülkemizin bitkisel
yağ açığının kapatılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Bunun yanında Arılar için çok önemli bir nektar ve polen
kaynağı olan kanolanın ekim alanlarını arttırarak arıların
ilkbahar beslenmesini ve yaza kuvvetli girmesini
sağlayarak bal üretiminin arttırılması amaçlanmıştır” dedi.
Toplantıda Ziraat Yüksek Mühendisi Özgül UÇAR tarafından
"Kanola Ekelim Yağ olsun, Bal Olsun" projesinin tanıtımı ve
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Konu Uzmanı
Ziraat Yüksek Mühendisi Merve Güzel tarafından Kanolada
Neden Sertiﬁkalı Tohumluk ve Kanola Yetiştiriciliği
konusunda katılımcılara sunum yapıldı. Üreticilerin konu
hakkındaki sorularının cevaplandırılmasının ardından
toplantı sona erdi.

Geleceğin Doktorlarının Kayıtları Gerçekleştirildi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp
Fakültesi'nin 2021-2022 akademik yılı için kayıtlar başladı.
Fakülte binasında düzenlenen kayıt töreninde birçok tıp
öğrencisi kayıtlarını gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı.
Kayıt törenine Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan ve Rektör Sedat Murat katıldı.
Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından kayıt
gününü heyecanla bekleyen üniversite öğrencileri için
telaşlı günler başladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Tıp Fakültesi'nde yüz yüze ilk kayıtlar için tören
düzenlendi. Diğer fakültelerin kayıtları ise online olarak
gerçekleştiriliyor.
Tıp Fakültesi Dekanlığında yapılan törene; Vali İlhami Aktaş,
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr.
Bünyamin Bacak, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr.
Nurullah Bolat, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi'ne ilk kayıt yaptıran öğrenci ise Türkiye

2 bin 600'üncüsü Muhammet Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın
kaydını ise Vali İlhami Aktaş yaptı. Ardından Belediye
Başkanı Ülgür Gökhan, Barkın Ekin Arslan, ÇOMÜ Rektörü
Prof. Dr. Sedat Murat ise Zeliha Tunç'un kayıtlarını
gerçekleştirdi.

Başkan'dan Öğrencilere Burs
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, üniversite öğrenimi için
Çanakkale'yi tercih eden öğrencilere teşekkür ederek,

belediye olarak ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını
belirtti. Ayrıca öğrencilerle sohbet eden Gökhan, kayıt
yaptığı iki öğrenciye ise bireysel olarak burs vereceğini
duyurdu.
Çanakkale'de yaşayan ve Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Muhammet Ali Yılmaz,
kentte kalmaktan dolayı mutluluğunu belirterek, “Bu yıl
üniversite sınavına girdim. Türkiye 2 bin 600'üncüsü oldum.
Çanakkale'de kalmak istedim. Tıp Fakültesini tercih ettim.
Bugün de kayıt yaptırdım, mutluyum. Umarım benimle
beraber bütün kayıt yapan arkadaşlarım herkes 6 yıl sonra
mezun olduğumuzda yine aynı mutluluğu yaşayabiliriz.
İleride bir gün doktor olduğumuzda da umarım güzel günler
bizi bekler” diye konuştu.
Gerçekleştirilen törenin ardından diğer Tıp Fakültesi
kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri devam etti. Tören toplu
fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Fakülte öğrencileri 11
Ekim'de ders başı yapacak.

İl Genelinde 75 Bin 138 Öğrenci Ders Başı Yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında2021-2022 Eğitim
Öğretim Yılı, Çanakkale'de kent merkezinde 27 bin 784, il
genlinde ise toplamda 75 bin 138 öğrenci tam zamanlı
olarak yüz yüze eğitime başladı.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni; Vali İlhami
Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın katılımıyla
Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda gerçekleşti. Okul
Müdürü Suat Ürüt ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube
Müdürlerinin de yer aldığı programda Vali Aktaş,
öğrencilerin ilk ders zili heyecanına ortak oldu. Yeni ders
yılının ilk gününde maske ve sosyal mesafe kurallarına
uyan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuduktan
sonra sınıﬂarına geçti. İlk kez okula başlayanlardan bazıları
gözyaşı dökerken, koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze
eğitim ve öğretime verilen yaklaşık 1,5 yıllık aradan sonra
öğretmen ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerde ise
mutluluk hakimdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okul
bahçelerine alınmayan veliler ise, okulun dışında
bekleyerek çocuklarının ilk eğitim gününde yanlarında
olmaya çalıştı. Çanakkale'de kent merkezinde 27 bin 784, il
genlinde ise toplamda 75 bin 138 öğrenci ders başı yaparak
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına başlamış oldu.
Yeni Eğitim-Öğretim Yılına ilişkin bir mesaj yayımlayan
Vali İlhami Aktaş, 17 Haziran 2022 tarihinde son bulacak
olan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına girmenin büyük
heyecan ve mutluluğunu paylaştıklarını belirterek şu
ifadelere yer verdi, “Pandemi nedeniyle 2019 yılı Mart ayı
ortasından itibaren uzaktan eğitimlerin sürdüğü

okullarımızda sevgili öğrenci ve öğretmenlerimizin
yeniden yüz yüze eğitime başlamalarının heyecanını ve
mutluluğunu en az onlar kadar yaşıyoruz. Göz bebeğimiz
çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip
bireyler olmalarında, milli ve manevi değerlerle
yetişmesinde eğitim, büyük bir önem taşımaktadır.
Pandemiyle mücadelemizi aralıksız olarak sürdürdüğümüz
bu günlerde okullarımızda öğrencilerimiz güvenli, temiz ve
uygun koşullarda eğitim almaları için hazırlıklarımızı
tamamlayarak her türlü tedbiri almış bulunmaktayız.
Temizlik, maske, mesafe kurallarının büyük önem arz ettiği
pandemi ile mücadelede öğrenci, veli, öğretmen ve
idarecilerimizin iş birliği içerisinde 2021-2022 EğitimÖğretim yılında büyük başarılara imza atacaklarına
inanıyorum. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının; geleceğin

teminatı olan öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize
ve velilerimize başarılı bir eğitim öğretim yılı olmasını
temenni ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Öğrencilerle teması olacak tüm vatandaşlarımızı aşılarını
tamamlamaya davet ediyorum.”
İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ise; “Öğrencilerimize
yeniden kavuşmanın mutluluğu paha biçilemez. 2021-2022
eğitim öğretim yılının öğretmenlerimizin sevgi çemberinde
öğrencilerimizin şen sesleri ile sağlık, huzur ve başarı dolu
geçmesini temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yedi Kalp Damarına Koroner By-Pass Ameliyatı Yapıldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Anabilim Dalında koroner arter hastalığı tanısı
konulan 49 yaşındaki hastanın yedi kalp damarına Koroner ByPass ameliyatı yapıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalından Doç. Dr. Sedat Özcan ve Dr. Öğr. Üyesi Sonay Oğuz' dan
oluşan ekip yapılan ameliyatın başarıyla gerçekleştiğini belirtti.
Doç. Dr. Sedat Özcan, hastanın göğüs ağrısı nedeniyle
hastaneye başvurduğunu, yapılan koroner anjiyograﬁde yaygın
koroner arter hastalığı tespit edildiğini söyledi. Kalbin üç ana
koroner damar tarafından beslendiğini ifade eden Dr. Özcan
şöyle konuştu "Koroner By-Pass ameliyatında ciddi darlığı olan

ve çapı uygun olan tüm ana ve yan dallara by-pass
yapılmaktadır. Hastalığın yaygınlığına göre by-pass sayısı 1 ile 5
arasında değişmektedir. Hastamızda iyi gelişmiş ancak
hastalıklı çok sayıda kollateral damar mevcuttu. Bu nedenle çok
az rastlanacak şekilde 7 damarına by-pass yapmamız gerekti.
Hastamızın bacağından aldığımız toplar damarları ve göğüs
duvarından aldığımız atar damarı özel bir anastomoz tekniği ile
by-pass için kullandık. Ameliyat sonrası herhangi bir sorunla
karşılaşmadığımız hastamızı ameliyattan sonraki 6. gününde
sağlıklı bir şekilde taburcu ettik” dedi.
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Çanakkale'de Stadyumlara Giriş Tedbir Kararları Açıklandı
Çanakkale Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı
Genelgesi ve Türkiye Futbol Federasyonunca yayımlanan
“Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin
Talimat” hükümlerinde doğrultusundaki kararları açıkladı.
'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' gündemiyle toplanan İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar şöyle
açıklandı, “İçişleri Bakanlığı 20.08.2021 tarih ve 13441 sayılı
Genelgesi ve 25.08.2021 tarih ve 8 sayılı İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile bazı faaliyetler için PCR
zorunluluğu,
İçişleri Bakanlığı 31.08.2021 tarih ve 13807 sayılı Genelgesi
ve 02.09.2021 tarih ve 9 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul
Kararı ile; PCR Zorunluluğu hususları düzenlenmiştir.
İçişleri Bakanlığı 03.09.2021 tarih ve 14066 sayılı Genelgesi
ve Türkiye Futbol Federasyonunca yayımlanan
'Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin
Talimat' hükümlerinde doğrultusunda; Süper Lig, TFF 1. Lig,
TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021–2022
Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin %
50'si oranında ev sahibi takım seyircisi alınmasına ve
koltukların bir dolu, bir boş olacak şekilde kullanılmasına,
Aşı takvimini tamamlamış kişilerin, son aşı tarihlerini takip
eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile? Covid19 geçirmiş
kişilerin ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından
itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilmelerine,

12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın
belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişilerin,
müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması
ve test sonucu negatif olması şartıyla stadyuma
girebilmelerine,
Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş
kişilerin stadyuma alınmamasına,
Taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli
bilgilendirmenin yapılması, aksi davranışların kişiler ve
kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağının
duyurulmasına,
Konunun il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme

alınarak gerekli koordinasyonun sağlanmasına,
Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine
kesinlikle müsaade edilmemesine, bu amaçla giriş
turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin
yanı sıra kolluk personelinin de görevlendirilmesine,
Müsabakalarda Uygulanacak Covid19 Tedbirlerine İlişkin
Talimata aykırı ﬁillerde bulunan taraftar veya kulüp
yönetimleri ile ilgili olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca
gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanmasına,
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri
çerçevesinde ve yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda;
İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde gerekli
planlamaların yapılması, 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.”

Bayramiç Tahin Helvası, Dünya Tat Haritasına girdi
Bir süre önce marka tescili yapılan Bayramiç Tahin
Helvası, Dünya Tat Haritasına girdi.
1800'lü yıllara dayanan, Milli Şair Mehmet Akif
Ersoy'un çocukluk yıllarında yediği ve hatıratlarında
yer alan Bayramiç helvasının tüm dünyaya
tanıtılması için Bayramiç Ziraat Odası tarafından
Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu
yapılmıştı. Kaz Dağları kuzey yamacında yer alan ve
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesiyle özdeşleşen tahin
helvası için Bayramiç Ziraat Odası tarafından coğraﬁ
işaret mahreç başvurusu için çalışmalar sonuca
ulaştı ve geçtiğimiz Ağustos aynıda marka tescili
oldu. Daha önce Dünya Tat Haritası'na Bayramiç
Beyazı'nın eklenmesinii sağlayan Bayramiç Ziraat

Odası Başkanı İsmail Pehlivan'ın girişimleri ve
çabaları sonucunda, marka tescilinden kısa bir süre
sonrasında Bayramiç Tahin Helvası da Dünya Tat

Haritasındaki yerini aldı.
Dünya Tat Haritasında, Bayramiç tahin helvası
anlatımında şu ifadelere yer verildi; “Adından da
anlaşılacağı gibi bu helva Bayramiç semtinden
geliyor. Tahin (kızarmış ve öğütülmüş susamdan
oluşan bir macun), şeker, sitrik asit ve su ile yapılan
bir tatlıdır. Pişirildiğinde soğutulur ve kalıplara
yerleştirilir. Sonuç, kendine özgü bir dokuya ve ceviz
aromasına sahip bir tatlıdır. Bu helva 1870'lerden beri
yapılır ve özel üretim yönteminin nesilden nesile
aktarıldığı Bayramiç semtiyle münhasıran
ilişkilendirilir. 2021 yılından itibaren koruma altına
alınmış bölgesel bir üründür.”

“Vatandaşlarımızı Aşılarını Tamamlamaya Davet Ediyoruz”
Vali İlhami Aktaş, vatandaşları aşı olmaya teşvik
etmek ve kolayca aşı olmalarını sağlamak amacıyla
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iskele meydanında
kurulan Covid-19 aşı uygulama çadırını ziyaret
ettiler.
Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette aşı
çadırında görev yapan sağlık çalışanları ile bir süre
görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, Covid-19
Aşı Uygulama Noktasında devam eden aşılama
çalışmaları hakkında İl Sağlık Müdürü Op. Dr.
Gökhan Baştürk'ten bilgi aldı. Tüm sağlık
çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı
teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, devletimin tüm

9 Ayda 1541 Kaçak
Göçmen Kurtarıldı

imkanlarıyla vatandaşın sağlığı için çalıştığını ifade
ederek, aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı
aşılarını tamamlamaya davet etti.

“Bu sessizlik biz yerbilimcileri endişeye sürüklemekte”
Prof. Dr. Doğan Perinçek, Marmara Denizi ve dolayında
son iki haftadır depremsiz günler yaşandığını belirterek,
bu sessizliğin yerbilimcileri endişeye sürüklediğini ifade
ederek, “Önümüzdeki günleri kaygıyla izleyeceğim” dedi.
Deprem ile ilgili görüşlerini sosyal medya aracılığıyla
paylaşmaya devam eden Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden
emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, Marmara Denizi ve
çevresinde son zamanlardaki depremsel hareketsizliğe
dikkat çekti.

Perinçek yaptığı paylaşımda; “Son iki haftadır Marmara
Denizi ve dolayında depremsiz günler yaşıyoruz. Aynı
şekilde Erdek- Karabiga-Çan-Bayramiç-Ayvacık fay
kuşağında da sessizlik sürüyor. Son 7 gün içinde söz
konusu alanlarda ise hiç deprem olmadı. Söz konusu
alanlarda fay hareketi sürüyor ve enerji birikiyor. Bu
sessizlik biz yerbilimcileri endişeye sürüklemekte.
Önümüzdeki günleri kaygıyla izleyeceğim” ifadelerini
kullandı.

Kuzey Ege Denizi'nde, göçmen kaçakçılığı ile
mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na
bağlı ekipler, 9 ayda Yunanistan unsurlarınca
geri itilen 1541 kaçak göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler,
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı
mücadelesini sürdürüyor. Çanakkale'nin
Ayvacık ilçesi açıklarında, son 9 ayda
düzenlenen 43 operasyonda, yasa dışı yollarla
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak
isteyen 1541 göçmen Türk Sahil Güvenlik
ekiplerince kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca
motorları sökülüp, lastik botları demir
çubuklarla patlatılarak, Türk kara sularına geri
itilen kaçak göçmenler kurtarılırken,
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik
Karakolu'na getiriliyor. Burada sağlık kontrolleri
ve işlemleri yapılan kaçak göçmenler, Ayvacık
ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme
Merkezi'ne gönderiliyor.
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“Çanakkale Teknopark Teknoloji Üssü Olma Yolunda”
geliyor. Yüzde yüz doluluğa çok kısa bir
sürede ulaşan teknoparkımızda, yüksek
teknoloji geliştiren 45 ﬁrma faaliyet
gösteriyor. Bu ﬁrmalarımız özellikle
bölgenin temel dinamikleri olan tarımsal
sanayi ve enerji alanlarında önemli
projeler geliştiriyor. Bununla birlikte
dünyaca ünlü Facebook'un
Çanakkale'mizde istasyon açması ve
çocuklarımızın, gençlerimizin ilgilerini
çekecek oyun, animasyon ve çizgi ﬁlm
alanlarında adeta bir ekosistemin
kuruluyor olması Çanakkale Teknopark'ı
çok özel bir yere konumlandırıyor.
Teknopark Yönetim Kurulu Başkanımız
Prof. Dr. Sedat Murat Hocamıza, Yönetim
Kurulumuza, Genel Müdürümüz Dr. Erkan
Bil'e, ﬁrmalarımıza ve tüm personelimize
emeklerinden dolayı teşekkür ediyor,
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz”
şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale
Teknopark'ı ziyaret ederek çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan
Turan: “Yaşadığımız bu çağa ister bilgi çağı
ister iletişim çağı diyelim, oldukça hızlı
değişen ve dönüşen bir çağdayız. Özellikle
teknolojik gelişmelerin hızına
yetişebilmek neredeyse imkansız. Daha
güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla
yolumuza devam etmek istiyorsak, çağı
yakalamalı hatta çağın önüne geçmeliyiz.
Bu şiarla Milletvekilimiz Jülide
İskenderoğlu'yla birlikte özellikle
memleketimiz Çanakkale'de hayata
geçen Çanakkale Teknopark'ımızı
oldukça önemsiyoruz. Bölgemizin adeta
teknoloji üssü diye tabir ettiğimiz,
Çanakkale Teknopark ülkemizin en hızlı
büyüyen teknoparklarının başında

“Öğrenci Alım Kontenjanında Yüzde 100'lük Doluluk Oranına Ulaşmıştır”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde kısa
zaman önce kurulan Deniz Teknolojileri Meslek
Yüksekokulu içerisinde öğrenci alan programlar,
2021-2022 eğitim öğretim yılında kontenjanlarını
tamamen doldurdu. Ayrıca Deniz Teknolojileri
Meslek Yüksekokulu olarak öğrenci başarısı ve
kalitesinin arttırılması, staj önceliği ve istihdamda
öncelik gibi amaçlarla Çanakkale Liman Başkanlığı,
Çanakkale Liman İşletmesi San. ve Tic. A.Ş. (Kolin
Grup) ve Eksen Cem Eken Tekne İmalatı Şirketleri
arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Gemi İnşaatı, Sualtı Teknolojisi, Deniz Liman
İşletmeciliği, Mekatronik gibi bölümlerini
bünyesinde barındıran ÇOMÜ Deniz Teknolojileri
Meslek Yüksekokulu, bu sene öğrenci alım
kontenjanını yüzde 100 doldurarak büyük bir başarı
gösterdi. Konuyla ilgili bilgi veren Deniz Teknolojileri
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halit
Kuşku, yüksekokulun Çanakkale'nin stratejik,
coğraﬁ, kültürel ve ekonomik dokusuna uygun bir
eğitim kurumu olup başarı çıtasını her geçen gün
arttığını vurguladı.

“ÖĞRENCİ ALIM KONTENJANINDA
YÜZDE 100'LÜK DOLULUK ORANINA
ULAŞMIŞTIR”
Müdür Kuşku, “Deniz Teknolojileri Meslek
Yüksekokulu kısa zaman öncesinde kurulmasına

rağmen Gemi İnşaatı, Sualtı
Teknolojisi, Deniz Liman İşletmeciliği,
Mekatronik programlarını
bünyesinde açarak 2021-2022
eğitim-öğretim dönemi öğrenci alım
kontenjanında yüzde 100'lük doluluk
oranına ulaşmıştır. Ülkemizin önem
arz eden hedeﬂeri, Çanakkale
şehrinin dokusu ve yapısı, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesinin stratejik
planları göz önüne alınarak, Yat
Kaptanlığı, Gemi Makineleri
İşletmeciliği, Deniz Ulaştırma ve
İşletme, Lojistik, Dış Ticaret, Deniz Brokerliği, Marina
ve Yat İşletmeciliği programlarının açılması
öngörülmektedir” dedi.
“Planlar belirlenirken üniversite-şehir-toplum
ilişkisi, ekonomik ve kültürel bakış, öğrenci kalitesi,
coğraﬁ konum verileri, uzmanlarca
değerlendirilmektedir” diyen Kuşku, yaptıkları
çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesinde yüzde 100 doluluk
oranına sahip olup, doluluk oranları açısından
birincilik basamağını, 4 adet Meslek Yüksekokulu ile
paylaşan kurum, başarı çizgisini daha ileriye
taşımak için çalışmalar yürütmektedir. Bu
kapsamda; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile
Çanakkale Liman Başkanlığı, Çanakkale Liman

ÇOMÜ Hastanesinde İnfertil Hastalara Aşılama İşlemine Başlandı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı, Tüp Bebek ve
İnfertilite Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Bülent Demir, İnfertilite
(kısırlık) tedavisinin basamaklarından biri olan aşılama
(İntrauterin inseminasyon (IUI)) işlemine üniversite
hastanesinde başlandığını ifade etti.
Prof. Dr. Bülent Demir yaptığı açıklamada; “Daha önce bu
hizmeti almak için hastalarımız il dışına gitmek zorunda kalıyor
bu da maddi ve manevi birçok zorluklara yol açıyordu. Bu
nedenle bu hizmetin hastanemizde gerçekleşecek olması da
son derece önemlidir. Artık merkezimizde infertil hastalara çok
rahat bir şekilde aşılama hizmeti veriliyor. Bu ünitenin hizmete
girmesinde bize her türlü desteği veren başta Rektörümüz
sayın Prof. Dr. Sedat Murat' a ve Başhekimimiz Prof. Dr.
Muammer Karaayvaz' a teşekkür ederiz” dedi.

İşletmesi San. ve Tic. A.Ş. (Kolin Grup) ve
Eksen Cem Eken Tekne İmalatı Şirketleri
arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır”
ifadelerini kullandı.
Üniversite-sanayi iş birliğinin yanı sıra,
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
öğrencilerine staj önceliği ve mezun
öğrencilere istihdam kolaylığı sağlanması
sağladıklarını de belirtti.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın da iş
birliği protokolünün verimli sonuçları
olacağını ifade ettiğini söyleyerek,
gerçekleşen protokolün özellikle ÇOMÜ' lü
öğrenciler adına çok önemli çalışmalara zemin
hazırlayacağını belirtti.

“ÖĞRENCİLERİMİZ BİZLER İÇİN ÇOK
DEĞERLİDİR”
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokul Müdürü Dr.
Öğr. Üyesi Halit Kuşku, yaptığı konuşmada ayrıca
şunları aktardı: “Deniz Teknolojileri MYO olarak,
üniversitemizin stratejik planları doğrultusunda
stratejik planlarımızı hayata geçiriyoruz. Donanımlı
bir öğrenci kalitesine ulaşmak için
gerçekleştirdiğimiz iş birliğini başka kurum ve
kuruluşlarla da yapmak için çalışmalar yürütüyoruz.
Öğrenci merkezli bir üniversite olarak, sadece
eğitim-öğretim döneminde değil, mezuniyet sonrası
ve istihdam sürecinde de öğrencilerimize destek
vermeyi hedeﬂiyoruz. Bu kapsamda imzalanan
protokollerin öğrencilerimize hayırlı olmasını
diliyorum. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni
tercih eden öğrencilerimiz bizler için çok değerlidir.
Üniversitemizi, şehrimizi tercih eden öğrencilerimiz
için yapılacak tüm işlemleri titizlikle değerlendiriyor,
ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz
öğrencilerimize değer veriyoruz. Tüm emeği
geçenlere teşekkür ederiz.”
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Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler,
Yüz Yüze Eğitimde Mazeretli Sayılacak
Resmî ve özel tüm okul ve eğitim
kurumlarında öğrenim gören
öğrencilerden Sağlık Bakanlığı eNabız Sistemi'nde kronik
hastalıklar listesinde yer alan
hastalığa ait raporu olanlar, yüz
yüze eğitimde mazeretli
sayılacak. Öğrencilerin okula
devam edemedikleri günlerde
işlenen derslere yönelik ilgili
öğretmenler tarafından velilere
ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin
TRT EBA TV ve EBA portalında yer alan içerikleri takip
etmeleri sağlanacak.
Resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında
öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız
Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan
hastalığa ait raporu olanlar ile Covid-19 hastası veya
temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde
olanlar mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden
alacakları belgeyi, okul müdürlüklerine iletmeleri
hâlinde mazeretli sayılacak.
Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde
işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından
velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak,
öğrencilerin TRT EBA TV ve "www.eba.gov.tr"
portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.
Covid-19 hastası veya temaslısı olduğu için tedavi ya da

karantina sürecinde olan
öğrenciler ile kronik
rahatsızlığını belgelendiren
öğrenciler okula devam
edemedikleri günlerde
devamsız sayılmayacak.
Öğrencilerin sınavları yüz
yüze ve salgın tedbirleri
dikkate alınarak yapılacak.
Bu kapsamda kronik
hastalığı bulunan
öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Covid19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak
tamamlanacak. Covid-19 testi pozitif olan veya temaslı
durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina
bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde
kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.
Eğitimini Evde Veya Hastanede Sürdüren Öğrenciler
Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler,
bu eğitimlerini sürdürecek ve bu öğrenciler için okula
devam zorunluluğu aranmayacak. Bu öğrencilerden
Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da
karantina sürecinde olan öğrencilere eğitim hizmetinde
görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı
ders desteği verilecek. Ayrıca bu öğrencilerin TRT EBA
TV ve "www.eba.gov.tr" portalında yer alan içerikleri
takip etmeleri sağlanacak.

Tip 1 Diyabetli Çocuklar
İçin Seramik Atölyesi
Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi ile Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri
Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi işbirliği ile
gerçekleştirilecek olan “Gelenek ile Geleceğin 'Çanakkale
Seramikleri' Buluşması” Tip 1 Diyabetli Çocuklar Seramik
Atölyesi, 11-26 Eylül tarihleri
Katılımın yalnızca Çanakkale il sınırı içinde yaşayan Tip 1
Diyabetli çocuklara yönelik olduğu etkinlikler; 11-12, 18-19,
25-26 Eylül 2021 Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere
3 hafta sonu Çanakkale Seramik Müzesi bahçesinde
pandemi kriterlerine uygun olarak ve sosyal mesafe
gözetilerek gerçekleştirilecek. Akademik Danışmanlığını
Doç. Dr. Yeşim Zümrüt ve Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Doğan'ın
yürüteceği atölyenin tasarım ve uygulama süreçleri
ÇOMÜ-ÇASEM ve Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi
tarafından gerçekleştirilecek.13.00-17.00 saatleri arasında
yapılacak çalışmalarda çocuklar akranlarıyla birlikte kent
kültürüne ait değerleri tanıyacak ve birlikte sanatsal bir
üretimin içinde olacaklar.
Atölye boyunca ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma
Hastanesi tarafından görevlendirilen diyabet hemşiresi
çocuklara eşlik edecek. Seramik malzemelerinin tamamı
ücretsiz olarak Çanakkale Belediyesi tarafından Seramik
Müzesinde hazır bulundurulacak olup, atölyeye katılım
ücretsiz olacak. Çocukların ürettiği seramikler üretim
süreçleri tamamlandığında sergilenecek.

gazetedegisim.com

12 Eylül 2021 Pazar

15

Merhume Hacı Fatma Bodur İçin Mevlit Programı Düzenlendi

Vali İlhami Aktaş, Kale Grubu Şirketleri ile Kaleseramik
Fabrikaları Kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Dr.
İbrahim Bodur'un annesi Hacı Fatma Bodur için düzenlenen
Mevlid-i Şerif programına katıldı.
Merhume Hacı Fatma Bodur anısına Seramik Mahallesi
Hacı Fatma Bodur Valide Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve

Mevlid-i Şerif okundu. Hacı Fatma Bodur Orman İçi
Dinlenme Yeri'nde düzenlenen Merhume Hacı Fatma
Bodur'un Mevlid-i Şerif programına Vali İlhami Aktaş,
Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çan
Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Emniyet Müdürü Faruk
Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin
Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd.
Bn. Ercan Oran, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Kale Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay,
Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik
Bölüm Başkanı Osman Okyay, protokol üyeleri ve
vatandaşların katıldığı Mevlid-i Şerif programı yapılan
duaların ardından son buldu.

Yenice'de 17. Issız Cuma Hayrı Yapıldı

Vali İlhami Aktaş, Yenice İlçesinde bu yıl 17' ncisi
düzenlenen Issız Cuma Hayrına katıldı.
Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Hacı
İbrahim Bodur tarafından başlatılan ve bu yıl 17' ncisi

yapılan Issız Cuma Hayrı, Issız Cuma Camii'nde okunan
Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif ile başladı. Ardından Cuma
namazı kılındı. Issız Cuma Hayrına; Vali İlhami Aktaş, AK
Parti Çanakkale Milletvekili Sayın Jülide İskenderoğlu, İl
Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Tahsin Saruhan, Yenice
Kaymakamı Musa Göktaş, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal,
Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Çan Belediye Başkanı
Bülent Öz, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, Kale
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur
Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, protokol üyeleri ve
vatandaşlar katıldı. Bu yıl 17'ncisi yapılan Issız Cuma Hayrı,
dualarla son buldu.

Dikkat Elektrikler Kesilecek
Çanakkale'de TEİAŞ Arıza
onarım çalışması dolayısıyla
14 Eylül tarihinde gece 00:00
ile 03:00 saatleri arasında
kent merkezinin tamamında
ve Kepez Beldesi ile Lapseki
ilçesi ile bazı bölgelerde
elektrik kesintileri uygulanacak.
Konuyla alakalı Belediye internet sitesinden yapılan
duyuruda şöyle denildi; “Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan
açıklamaya göre; Çanakkale trafo merkezinde
yapılacak olan arıza onarım çalışması kapsamında
görselde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik
kesintisi uygulanacaktır; “Çanakkale ilçe merkezi
tamamı (Tüm Resmi Kurumlar, özel Kurum ve
Kuruluşların Tamamı), Kepez Beldesi tamamı ve
Çanakkale merkeze bağlı köylerin tamamı (Kesintiden
Etkilenmeyen Bölgeler; Erenköy, Dümrek, Gökçalı,
Halileli, Akçeşme, Civler, Akçapınar, Tevﬂkiye, Çıplak,
Kalafat, Kumkale Köyleri). Lapseki ilçe merkezi
tamamı, Çardak Beldesi ve Umurbey Beldesi tamamı
ve Lapseki'ye bağlı köylerin tamamı. (Kesintiden
Etkilenmeyen Bölgeler; Dişbudak, Doğandere,
Nusratiye, Çataltepe ve Beypınarı Köyleri) Çan İlçesine
Bağlı Dondurma ve Kilimli köyleri. Biga İlçesi Ahmetler
Köyü, Ramazanlar Köyü, Paşaçayı Köyü.”
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Staj ve İstihdama Yönelik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz
Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, (MYO) Çanakkale Liman
Başkanlığı, Çanakkale Liman İşletmesi San. ve Tic. A.Ş.
(Kolin Gurup) ve Eksen Cem Eken Tekne İmalatı Şirketleri
arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, ÇOMÜ
Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ Genel Sekreter Doç.
Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Liman Başkanlığı Başkan
V. Cüneyt Aydemir, Çanakkale Liman İşletmesi San. ve Tic.
A.Ş. (Kolin Gurup) Ticaret Direktörü Evren Beceren, Eksen
Cem Eken Tekne İmalatı Şirketi Yetkilisi Cem Eken, Deniz
Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi
Halit Kuşku, Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Dr.

Öğr. Üyesi Ümüt Yiğit, Deniz Teknolojileri Meslek
Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri Sabiye Fisun Sertkaya,
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknikeri
Çetin Kedioğlu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yüksekokul Sekreteri Yusuf Alat katıldı.
Üniversite-Sanayi iş birliğinin yanı sıra Deniz Teknolojileri
Meslek Yüksekokulu öğrencilerine staj önceliği konularını
kapsayan protokol ile ÇOMÜ mezunu öğrencilere istihdam
kolaylığı sağlanmış olacak. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat
Murat, iş birliği protokolünün verimli sonuçlar
doğuracağına inandığını ifade ederken gerçekleşen
protokolün özellikle ÇOMÜ'lü öğrenciler adına çok önemli
çalışmalara zemin hazırlayacağını belirtti.
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Halit Kuşku, protokol töreninde yaptığı konuşmada
şunları aktardı: “Deniz Teknolojileri MYO olarak stratejik
planlarımızı hayata geçiriyoruz. Donanımlı bir öğrenci
kalitesine ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz iş birliğini
başka kurum ve kuruluşlarla da yapmak için çalışmalar
yürütüyoruz. Öğrenci merkezli bir üniversite olarak, sadece
eğitim döneminde değil istihdam sürecinde de
öğrencilerimize destek vermeyi hedeﬂiyoruz. Bu
kapsamda imzalanan protokolün öğrencilerimize hayırlı
olmasını diliyorum." İmza töreninin ardından karşılıklı
hediye takdimleri yapıldı.

Sağlık-1 adlı bot Kumkale'de hizmet verecek

Denizlerdeki sağlık alanlarında kullanılmak üzere Sağlık
Bakanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda YÜTEK Gemi'ye sağlık
botu siparişi verildi. Sağlık Bakanlığının ihtiyaçları
doğrultusunda hazırlanan Sağlık-1 isimli bot Çanakkale
Kumkale Sağlık Denetleme Merkezi'nde düzenlenen
törenle teslim edildi.
Denizlerdeki hudutlarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı
tarafından siparişi verilen ve sipariş doğrultusunda

çalışmalar gerçekleştiren YÜTEK Gemi,
Sağlık-1 Botunu üretti. Türkiye Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü için inşa
edilen Sağlık-1 isimli bot, 14.57 metre
uzunluğunda, 5.19 metre genişliğinde
kullanıma hazır hale getirildi. Son teknoloji
tıp kullanımları, acil durumlarda yapılacak
müdahaleler ve nakil sırasında güvenliği
sağlayacak bir çok özelliğin eklendiği
Sağlık-1 Botu, önceki gün düzenlenen
törenle Çanakkale Kumkale Sağlık
Denetleme Merkezine teslim edildi.
YÜTEK Gemi tarafından Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü için inşa edilen
Sağlık-1 adlı botun teslim törenine Törende
YÜTEK Gemi Genel Müdür Yardımcısı Cengiz
Tekin, Çanakkale Boğazı Baş Tabibi Dr. Ferit Mayatürk ve
sağlık ekipleri katıldı. Firma tarafından kullanıma hazır
hale getiren bot ile ilgili bilgiler veren YÜTEK Gemi Genel
Müdür Yardımcısı Cengiz Tekin, hayırlı olsun dileklerini
ileterek botu Çanakkale Boğazı Baş Tabibi Dr. Ferit
Mayatürk ve sağlıkçılara teslim etti.

Ezine Belediyesi'ne ait işyeri 1 yıllığına kiraya
verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr
internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ezine İlçesi
Seferşah Mahallesi Atatürk Caddesi Dış Kapı No:45/7
İç Kapı No:Z7'de bulunan 9,00 m²'lik işyeri 1 yıllığına
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi
gereğince açık teklif usulü arttırma sureti ile
21/09/2021 Salı günü saat 11:30'da Belediye Encümeni
huzurunda açık teklif usulü arttırma sureti ile kiraya
verilecek.

Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin
Bakım Onarımı Hizmeti Alınacak
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım onarımı
hizmeti alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Tarihi Alanda Yer Alan
Isıtma ve Soğutma Sistemlerinin Bakım ve Onarım İşi
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, tekliﬂer sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacak.

Basket-Voleybol Saha Zemin

Simit Fiyatına Zam Geldi
Çanakkale'de 100 gram simidin ﬁyatı 2 liradan 2 buçuk
liraya yükseldi. Esnaf maliyetlerin yüksekliğinden
yakınırken, vatandaş 50 kuruşluk zammı fazla buldu.
Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla Çanakkale il genelinde
simide zam yapıldı. Böylece en son 2020 yılının 7.ayında
zamma uğrayan simidin ﬁyatı yeniden yükseldi. 100 gram
simit ﬁyatı 2,5 lira olarak belirlendi. Çanakkale'de 100 gram
simidin ﬁyatı 2 liradan 2 buçuk liraya yükseldi. Yeni tarife 11
Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulanacak. Simit
bugünden itibaren fırınlarda yeni ﬁyatı 2 buçuk liradan
satılacak.
Artan susam, un ve yağ ﬁyatlarının esnafı mağdur ettiğini
ifade eden Esnaf açıklanan yeni tarifenin ardından zammın
olması gerektiğini, vatandaş ise ﬁyatın yüksek olduğunu
söyledi.
Simit imalatı ile uğraşan üreticiler Maliyetlere her geçen
gün zam yapıldığını Un başta olmak üzere susam, yağ ve
işçi ve kira gibi başlıca giderlere yetişemez kar edemez
duruma geldiklerini belirtiyor. Çanakkale'de daha önceden
2 liradan satılan 100 gram simit bundan böyle 2,5 liradan
satılacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Çanakkale Kasaplar,

1 Yıllığına Kiraya Verilecek

İyileştirmesi Yaptırılacak

Fırıncılar, Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Selahattin İş, ''Susam, maya, yağ ve
doğalgaza zam geldi. Una yüzde 80 zam yapıldı. Bir çuval un
2020'de 107 lira iken, 2021'de 196 oldu. Yüzde 80 zam
yansıdı. Bu konuda talepleri aldık, zam durumunu birkaç ay
erteledik, ama yapmak durumunda kaldık. Kararın
alınmasında elbette Pandemi'nin de etkisi var, biz oda
olarak tarife verme meraklısı değiliz, keşke aynı kalsa, ama
her şeye zam geliyor. Bir markete gittiğinizde 200 liraya bir
poşet alışveriş yapabiliyorsunuz, bu gidişata bir dur diyen
de yok. Mesela bir teneke yağ 160-180 lira iken bir senede
300 lira oldu” dedi.
Simide yapılan zammın ardından artan maliyet giderleri
nedeniyle Mart ayında zam alan ekmeğin ﬁyatının da
artması bekleniyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı İşleri Ve
Teknik Daire Başkanlığı Basket-voleybol saha zemin
iyileştirmesi yaptıracak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr
internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire
Başkanlığı Biga Ramazan Aydın Yerleşkesi İle
Dardanos Yerleşkesinde Basket-Voleybol Saha Zemin
İyileştirmesi Yapılması İşi için ihale düzenleyecek. 2
basket-voleybol-1 tenis kortu dış sahalarının
zeminlerine iyileştirmeler yapılacaktır,10cm
kalınlığında nervürlü hasırçelikli beton dökülmesi
zemin
boyası–saha
çizgilerinin
çizilmesi,telçitl
erin tamiri
ﬁlelerin montajı
vb. işleri
kapsamaktadır

