1915 Çanakkale Köprüsü'nde Müjdeyi Bülent Turan Verdi

“SALI GÜNÜ KÖPRÜYÜ YÜRÜYEREK GECECEĞİZ”
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu
ilçesindeki toplu açılış töreninde 1915
Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi
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verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu'nun salı günü
Çanakkale'ye geleceğini belirten Turan,
“İnşallah, bir kaç gün sonra salı günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil
Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü
yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz”
dedi. 5

| SAYI: 391

EKO TURİZM İSTİSMAR EDİLİYOR, İLGİLİ BAKANLIĞIN DURUMA

EL KOYMASI LAZIM!
İl Genel Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nın 5.birleşiminde uzun
zamandır mecliste konuşulan ve kimi zaman tartışmalara neden olan
'eko turizm' konusu ana gündem maddesi oldu.

Eko turizm konusunda Çanakkale'de çok büyük sıkıntıların
yaşandığını söyleyen CHP'li Güneş Pehlivan, turizm
alanlarına konut yapıldığını dile getirdi. Toplantıda konuşan
MHP'li Enver Koç da, “Hepimiz biliyoruz ki Eko turizm
projelerinde istismar var. Göreve başladığımız ilk günden bu
yana Eko turizm proje dosyaları ile ilgili sorunlar yaşıyoruz.
12 kurumun yapabilir dediği projeye ben İl Genel Meclisi
üyesi olarak ben hayır diyemem. Bu durum vatandaşın
kanuni hakkıdır.

Uzun vadede özellikle Ayvacık bölgesi, belki ikinci bir çeşme
ikinci bir bodrum gibi olacak. Bu nedenle biz il genel meclis
olarak bu sorunu tek başımıza çözemeyiz. Bakanlığın buna
el koyması lazım. CHP Grup Başkanvekili Güneş Pehlivan da
ifade etti. Türkiye' de bu kadar eko turizm dosyası gelen
başka bir il yok. İstismar edildiğini biliyoruz. Vatandaşın
hakkı var. Ama biz bu sorunu çözemiyoruz. İlgili bakanlığın
duruma el koyması lazım. Bir heyet oluşturup ilgili bakanlığa
da gidilmesi gerekiyor” dedi. 2

“Müs lajı gündem m zden çıkarmak st yoruz”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den Kritik Açıklama:

Gr p Olguları Umutlandırıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener,
grip benzeri solunum yolu enfeksiyonu olgularının
görülmeye başlanmasını olumlu değerlendirdiğini
belirterek, 'Kovid-19 mevsimsel sirkülasyona dönmeye
başlarsa salgının kontrol altına alınması mümkün hale
gelir' dedi. 4

İl Umum Hıfzıssıhha Kurulu'ndan

‘İzolasyon Koşulları' Kararı!

Çanakkale Valiliği İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından
izolasyon koşulları ilgili alınan kararlar
açıklandı. İzolasyon koşullarını ihlal
edenler valilik ve kaymakamlıklarca
belirlenen misaﬁrhane/konaklama
tesisi/karantina oteli gibi yerlerde
zorunlu izolasyona tabi tutulacak ve
konaklama bedellerini kendileri ödeyecek. 4

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu üyesi AK Parti
Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, geçtiğimiz
hafta Marmara Denizine kıyısı olan illerde gerçekleştirilen
komisyon çalışmasını değerlendirdi. İskenderoğlu,
çalışmanın rapor haline getirileceğini söyleyerek,
“Müsilajın çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir kısmını
önleyebileceğimizi gördük. Bu konuda çalışma yapıp
müsilajı vatandaşımızın ve balıkçılarımızın gündeminden
çıkarmak istiyoruz” dedi. 7

Tabip Odası Başkanı Erensoy'dan vaka değerlendirmesi!

“VAKA SAYILARI DÜŞÜK DEĞİL ANCAK
YOĞUN BAKIMA YATIŞ AZALMIŞ DURUMDA”10
ÇTSO'dan Bozcaada Temasları Esnaf, Yeni Vergi Paketini
“BOZCAADA'DA KONAKLAMA VE
YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE FİYAT/KALİTE

STANDARDI OLUŞTURMALIYIZ” 6
Gürcistan Heyeti Arıtma Tesisinde

İncelemelerde Bulundu

Gürcistan'dan gelen Kırsal Kalkınma ve Geliştirme Ajansı ile
çeşitli kooperatif temsilcileri Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. 9

Olumlu Karşıladı

7

Patronlar
Kendilerine
Köle Arıyor
Köşe yazıları sayfa 3'de
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“EKO TURİZM İSTİSMAR EDİLİYOR, İLGİLİ
BAKANLIĞIN DURUMA EL KOYMASI LAZIM!”
İl Genel Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nın
5.birleşiminde uzun zamandır mecliste konuşulan ve
kimi zaman tartışmalara neden olan 'eko turizm'
konusu ana gündem maddesi oldu. Eko turizm
konusunda Çanakkale'de çok büyük sıkıntıların
yaşandığını söyleyen CHP'li Güneş Pehlivan, turizm
alanlarına konut yapıldığını dile getirdi. Toplantıda
konuşan MHP'li Enver Koç da, “Hepimiz biliyoruz ki
Eko turizm projelerinde istismar var. Göreve
başladığımız ilk günden bu yana Eko turizm proje
dosyaları ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. 12 kurumun
yapabilir dediği projeye ben İl Genel Meclisi üyesi
olarak ben hayır diyemem. Bu durum vatandaşın
kanuni hakkıdır. Uzun vadede özellikle Ayvacık
bölgesi, belki ikinci bir çeşme ikinci bir bodrum gibi
olacak. Bu nedenle biz il genel meclis olarak bu sorunu
tek başımıza çözemeyiz. Bakanlığın buna el koyması
lazım. CHP Grup Başkanvekili Güneş Pehlivan da ifade
etti. Türkiye' de bu kadar eko turizm dosyası gelen
başka bir il yok. İstismar edildiğini biliyoruz.
Vatandaşın hakkı var. Ama biz bu sorunu çözemiyoruz.
İlgili bakanlığın duruma el koyması lazım. Bir heyet
oluşturup ilgili bakanlığa da gidilmesi gerekiyor” dedi.
İl Genel Meclisi'nin son toplantısında İmar ve
Bayındırlık Komisyonu tarafından Eko Turizm/Kırsal
Turizm Tesisi amaçlı imar planı değişiklikleri ile ilgili
dosyalar konusunda aldığı ret kararı oylandı. Konu
hakkında düşüncelerini dile getiren CHP İl Genel
Meclisi Grup Başkanvekili Güneş Pehlivan, “Genel
anlamda eko turizm imar planları Çanakkale kamuoyu
gündeminde sık sık konuşulur ve kendine yer bulur.
Çünkü ciddi anlamda eko turizm imar planı ile ilgili İl
Özel İdaresine çok yoğun talepler mevcuttur.
Çanakkale'nin ve diğer büyükşehir olmayan iller ile
ilgili yaptığımız veri karşılaştırmasında Çanakkale'de
bir ayda eko turizm başvurusu birçok ilde bir yılda
gelmediğini gördük. Böyle bir durum söz konusu. Tabi
ki Çanakkale çok büyük bir turizm potansiyeline
sahip. Eko turizm ve kırsal turizm gibi yan sektörler,
turizmi deniz güneş kum turizmi bu kalıbın dışına
çıkarabilmek için gerçekten önemli uygulamalar.
Doğru uygulamalar yapıldığında eko turizm tesislerini
hepimiz destekliyoruz. Bizler de İl Genel Meclisi üyesi
olarak çalışmalarımız yaparken meclis genel kurulu
olarak bu desteği göstermek için elimizden geleni
yapıyoruz. Ama bu konu ile ilgili uygulamaların
istismar edildiğini de gördük. Meclis genel kurulunda
da bu konular tartışıldı. Eko Turizm projelerinde
arazinin imar yapısını değiştirdikten sonra yani
1/100.000'lik planda tarın alanı olan bir arazide Eko
Turizm İmar planı ile değişmesinin ardından imara
açıldığı daha sonrada turizm faaliyet amaçlarının
dışında faaliyetlerde kullanıldığını gördük” dedi.

“İSTİSMARLARI ÖNLEMEK İÇİN
ALDIĞIMIZ BU ÖNLEM TEK BAŞINA İŞE
YARAMADI”
Örneklerini sıralayan Pehlivan, “Gerekirse eko turizm
imar plan değişikliği yapılan arazilerde konut ya da
siteler yapıldığı ya da yapılmak istendiği görüldü. Bazı
durumlarda da Eko Turizm imar değişikliği yapılan
arazilerde, parsellenerek internette Çanakkale' de eko
turizm imarlı arazi konu başlığı ile satışa yapılarak rant
sağlandığını gördük. Bu durum ile ilgili birtakım
önlemlerde aldık. Yine meclis genel kurulumuzun
desteği ile dönemin imar komisyonunun çalışmaları ile
eko turizm dosyalarına bir takım plan notları ekledik.
Bu plan notları ile de uygulamadaki istismarların

önüne geçmeye çalıştık. Ancak ne yazık ki istismarları
önlemek için aldığımız bu önlem tek başına işe
yaramadı. Bu geçen süreç içerisinde Trabzon idare
mahkemesinin eko turizm imar planı iptal kararı
ortaya çıktı. Bu kararları Çanakkale idare
mahkemesinin verdiği bazı kararlarda takip etti.
Aslında mevcut eko turizm mevzuatı muğlak ve
yetersizdir. Bunu TÜMOP, Şehir Plancıları Odası da
yani bu konu ile ilgili teknik bilgisi olan meslek odaları
da sık sık ifade ediyor. Ayrıca Balıkesir Çanakkale
1/100.000'lik planında yetersizliği her zaman
kamuoyunda tartışma yaratmıştır. Bugün gündemde
olan birçok Eko Turizm dosyaları ilk dosyamızla
benzer dosyalardır. Bu dosyaların hepsi geçsin daha
sonra bir uygunsuzluk olursa dava açılsın mantığı
doğru mantık değildir. Bizim önerimiz 1/100.000'lik
plan ile ilgili gereken değişikliklerin yapılması ve Eko
turizm mevzuatının yeniden gözden geçirilerek örnek
tesislerin yapılmasındır” ifadelerini kullandı.

“EKO TURİZM TESİSİ RUHSATI ALARAK
KONUT SİTESİ YAPILDIĞI ALENEN
GÖRÜLÜYOR”
“Buradan tüm vatandaşlarımıza bir ikazda da
bulunmak istiyorum” diyen Pehlivan, “Çünkü son
zamanlarda çok yaşanan konular bunlar. Özellikle
istismara konu olan bazı eko turizm tesisleri oluyor.
Eko turizm tesisi ruhsatı alarak konut sitesi yapıldığı
alenen görülüyor. Vatandaşlarımıza da bağımsız bölüm
adı altında villa altında bu yerlerin satışı yapılıyor. Ne
var ki arazinin turizm arazisi olmasından dolayı bu
alandan daire ya da villa alan vatandaşa bağımsız tapu
verilmesi mümkün olmuyor. Ancak arsa payı, hisse
verilebiliyor söz konusu yerler ile ilgili. Bu durumda
önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde çok ciddi mülkiyet
sorunları doğuracağı, hisse sahiplerinden birinin
yerine haciz gelmesi, mülk satışı miras ve intikal
konuları gibi durumlarda da hukuki mülkiyet sorunları
çıkacağı kanaatindeyiz. Vatandaşlarımızın bu konuda
dikkatli olup, eko turizm ruhsattı turizm işletmeleri
ruhsatlı yerlerden kendilerine ev, villa satın almak gibi
yollara gitmeyerek kendilerini korumalıdır. Bu uyarıyı
da basın meclis ve kamuoyu önünde yapmak istedim”
şeklinde konuştu.

“EKO TURİZM PROJELERİNDE İSTİSMAR
VAR”
MHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Enver Koç da
konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Göreve
başladıkları günden beri eko turizm proje dosyalarıyla
ilgili sorunlar yaşadıklarını vurgulayan Koç, “Hepimiz
biliyoruz ki Eko turizm projelerinde istismar var.
Göreve başladığımız ilk günden bu yana Eko turizm
proje dosyaları ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda

benim ﬁkrim, çünkü bizden sonra göreve gelecek olan
İl Genel Meclisi üyeleri de aynı sıkıntılar ile karşı
karşıya gelecek. Bu bir sorun. Eko turizm dosyalarının
Çanakkale'de ağırlıklı olduğu Ayvacık ve Ezine başta
olmak üzere ilgili bakanlık tarafından el konularak
yeniden bir imar planı yapılması talep ediyorum. Yoksa
meclis olarak bu sorunun altından kalkamıyoruz. 12
kurumun yapabilir dediği projeye ben İl Genel Meclisi
üyesi olarak ben hayır diyemem. Bu durum vatandaşın
kanuni hakkıdır. Bence uzun vadede özellikle Ayvacık
bölgesi, belki ikinci bir çeşme ikinci bir bodrum gibi
olacak. Bu nedenle biz il genel meclis olarak bu sorunu
tek başımıza çözemeyiz. Bakanlığın buna el koyması
lazım. CHP Grup Başkanvekili Güneş Pehlivan da ifade
etti. Türkiye' de bu kadar eko turizm dosyası gelen
başka bir il yok. İstismar edildiğini biliyoruz.
Vatandaşın hakkı var. Ama biz bu sorunu çözemiyoruz.
Tekrar ediyorum ilgili bakanlığın duruma el koyması
lazım. Bir heyet oluşturup ilgili bakanlığa da gidilmesi
gerekiyor” dedi.

“İSTİSMAR EDENİ AYIRMAK İÇİN BİR YOL
BULMAMIZ LAZIM”
AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Bülent
Korkmaz da, eko turizm yapmak isteyen
vatandaşların da engellenmemesi gerektiğini
söyleyerek, “ Ekoturizm yapmak isteyen
vatandaşlarımız da var. Bu durumu nasıl ayıracağız?
Eko turizm projelerinde istismar oluyor mu, oluyor.
Ama gerçekten eko turizm tesisi kurup bu tesisi
işletmek isteyen turizm yapacak girişimcilere
vatandaşlara biz burada komisyonun verdiği raporla
engel oluyoruz. Biliyoruz ki bugün meclis
gündemindeki tüm eko turizm proje dosyalarına
komisyondan ret kararı alınmış. Biz nasıl
ayrıştırmalıyız. Kurunun yanında yaşta mı yanacak?
Bu gelen eko turizm dosyalarının hepsine ret
veriyoruz. Gerçekten bu işi yapmak isteyen,
ekonomiye katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızda
var. Eko turizm projelerinde kurulan turizm tesisleri
ekonomiye katkı sağlayacak. Eko turizm projelerine
onay verildiği zaman inşaat aşamasında
ruhsatlandırmada bir kriter bazı maddeler getirilebilir
mi? Yapanla yapmayacak istismar edeni ayırmak için
bir yol bulmamız lazım. Kurunun yanında da yaşı
yakmayalım” şeklinde konuştu.
Korkmaz, “Geçmişte bir eko turizm dosyası vardı bir
tane. Meşhur bir dosya, bu dosya Çanakkale
gündemini de meşgul etmişti. Çanakkale merkez ilçe
Ulupınar mevkiinde içinde 350 400 adet fıstık ağacının
bulunduğu ve şu an halen imar komisyonunda
bekleyen bir dosya. Ben bu imar komisyonunun,
muhtemelen bu dosya önümüzdeki ay gelir meclise 2
aydan buyana hu dosya gelmedi ama ekim
toplantısında da imar komisyonunun bu merkez
Ulupınar mevkiindeki dosya ile alakalı şimdi ret
ettikleri dosyalarda olduğu gibi o dosyada da bu
durumlardan ötürü dosyaya ret çıkacak mı çok merak
ediyorum ve meclisteki oylamayı da çok merak
ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonun eko turizm imar
değişikliği projeleri kararlarının tamamının ret
edilmesinin açıklanmasının ardından oylamaya
geçildi. Meclis Başkanı Nejat Önder ve MHP'li Katip üye
Recai Ertan'ın CHP İl Genel Meclisi üyeleri ile birlikte
komisyon raporlarını kabul oyu kullanırken AK Partili
İl Genel Meclisi üyelerinin ise komisyon raporlarının ret
etme yönünde oy kullandı. Tüm Eko Turizm komisyon
kararları 18'e karşı 16'oy ile kabul edildi.
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Patronlar Kendilerine Köle Arıyor
T caret Odası Başkan Selçuk
Sem zoğlu mecl s toplantısında ded
k ; “herkes kamuya kapak atma
derd nde” bunu konuşacağız. Ama
önces nde hazır Sem zoğlu dem şken
b r konuya d kkat çek p sonra
konuşmaya öyle başlayalım.
AK Part Grup Başkanvek l
Çanakkale M lletvek l Bülent Turan
k aydır Çanakkale'de tüm l adım adı gez yor. Sorunları
yer nde görüyor, talepler d nl yor, gerekl notları alıyor. Bu
gez ler n b rçoğuna başta Val Bey olmak üzere, kamu kurum ve
kuruluşlarından s mler katılıyor. İkt dar part s n n m lletvek l
ve kamu kurumlarının yetk l ler n n b r arada olması b rçok
sorunun hemen orada çözülmes ne mkan tanıyor. Turan günlük
programını sosyal medya hesaplarından tüm Çanakkalel lerle
paylaştığı g b özel olarak da şehr n tüm aktörler ne davet
göndererek, “gel n b r arada olalım” d yor. Gar pt r, Selçuk bey
bu z yaretlerde neredeyse h ç görmed k. Oysa k l genel nde 8
b n n üzer nde üyes olan b r kurumun başındak sm n bu
gez lerde en önde olması gerek rd . Son olarak, İl Genel
Mecl s , beled ye mecl s ve GMKA g b aylık toplantı yapan
onca kurum toplantılarını yüz yüze yaparken ÇTSO mecl s
toplantıları aylardır uzaktan v deo konferans yönet m yle
yapıyor. Evet bu büyük b r kolaylık fakat ver ml l k konusu
oldukça tartışmalı…

Gelelim derdimize…
Oda üyeler n n vasıﬂı personel bulamadıkları yönündek
serzen şler n “herkes kamuya kapak atma derd nde” sözler yle
d le get ren Sem zoğlu, “Herkes b r şek lde am yane b r tab rle
kamuya kapak atma derd nde. B r üyem z n şöyle b r haykırışı
var; 'B z çalışanımızı alıyoruz, eğ t yoruz. Sadece Cumartes
tat l ç n daha düşük vasıﬂı ş de olsa Beled ye'ye, Özel İdare'ye

herhang b r kamu da res ne g d p başvuruyor. Daha düşük
maaşa o ş kabul edeb l yorlar.' Bu arkadaşımızın öner s şu
şek lde; Beled yeler ve kamu çalışan alacakları zaman son 6
aylık bordrolarına baksınlar. İş varsa bu çalışanları almasınlar.
Çünkü tekn k personel sırf Cumartes günü tat l ç n veya yarın
öbür gün oradan b r tanıdık bulurum daha rahat b r poz syona
geçer m d ye gerçekten vasıﬂı ş gücümüzü her geçen gün
kaybed yoruz. Çok doğru b r serzen ş. Bu konuda
yapab leceğ m z ne var onu b lem yorum ama onu araştırıp
gerekl şeyler yapmamız lazım. Herkes n şç ye ht yacı var.
Ama şs zl k d ye b r şey konuşuluyor Türk ye'de. Çanakkale'y
y b ld ğ m ç n, Çanakkale'de şs zl k yok, ş beğenmeme var.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu
senkron ze ed lmed ğ sürece ' ş bulamama' değ l ' ş
beğenmeme' sıkıntısı artacak ve ne yazık k Türk sanay s
hep m z ted rg n eden mültec lere mecbur kalacaktır. Pek çok
kal ﬁye elemanımız, sanay de daha ver ml çalışacak
mühend sler m z varken b r Cumartes tat l ne yazık k hem
kend gelecekler ne hem ülkem z n geleceğ ne terc h ed l yor.”
Sem zoğlu söyled kler nde çok haklı ama konunun b r de “ ş
beğenmeyenler” cephes nde k yüzü var. Elektr k, elektron k
mühend s , 4 yıllık ş tecrübes olan b r evladımıza 3.200 l ra
maaşla, mesa gözetmeden “köle g b ” çalıştırılması tekl f
ed l rse bu k ş ler herhalde k “kamuya kapak atma” derd nde
olacak, herhalde yurt dışına g tmek derd nde olacak… Bugün
AVM'de b r z nc r mağazada satış personel olarak çalışan b r s
maaş/yemek/pr m ve düzenl mesa yle her ay en az 4 b n l ra
maaş alıyor. Burada b r parantez açayım. (Çarşıda k ş gücü
yer nde olan esnaf se asgar maaşı ver rken b le el t tr yor!) B r
yanda n tel kl , d ğer yanda sözüm ona “n tel ks z” ş gücü…
Tablo ortada n tel kl ş gücü maalesef daha çok kazanmak
steyen patronlarca adeta sömürülüyor. İş n b r de bu yönü var
sank patronların sank b raz özeleşt r yapması gerek yor…

Çarşı Yayalaşıyor: İşte
Traﬁğe Kapatılacak Sokaklar
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Çarşı Bölgesi
Yayalaştırma Projesi” doğrultusunda araç traﬁğine
kapanacak olan sokaklarda incelemelerde bulundu.
Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve
teknik ekip eşliğinde yayalaştırılması planlanan
sokakları gezerek, planlanan traﬁk akışını yerinde
inceleyen Başkan Gökhan, proje doğrultusunda
yapılacak yol ve çevre düzenlemelere ilişkin teknik
ekip ile görüş alışverişinde bulundu.
Çarşı bölgesinde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında
esnaf ve vatandaşlar ile de sohbet eden Başkan
Gökhan, yayalaştırılacak sokaklara ilişkin bilgi verdi.
Çarşı Bölgesi Yayalaştırma Projesi Hakkında:
“Çarşı Bölgesi Yayalaştırma Projesi” ile Kemalpaşa
Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı-İnönü Caddesi-Sarıçay
arasında kalan bölgede bulunan; Eski Balıkhane
Sokak, Fetvane Sokak, Hapishane Sokak (Yalı
Otoparkı ile Çarşı Caddesi arası), Eski Mahkeme
Sokak, Kemalyeri Sokak (Fetvane Sokak-Tekke
Sokak arası), Küçük Hamam Sokak (Hamdibey
Sokak-Çarşı Caddesi arası), Tıﬂı Sokak (1 Nolu Büyük
Cami Sokak-Çarşı Caddesi arası) araç traﬁğine
kapatılarak, yayalaştırılması planlanmaktadır.
Projede belirlenen sokaklar üzerinde yapılan
çalışmalar kapsamında, yayalaştırılacak sokaklarda
bulunan esnaﬂara kapatılacak olan yollar ve traﬁk
akışı hakkında bilgi verilmiştir.

Köprü Arsa Fiyatlarını Bir Yılda Yüzde 150 Arttırdı
yer topluyor, özellikle deniz gören araziler adeta
borsa hızıyla el değiştiriyor” diye konuştu. Bu
sonucunda bölgede ﬁyatların 1 yılda yüzde 150
arttığını aktaran Erilkun, “Büyük, küçük tüm
birikimleriyle yatırımcılar Çanakkale'de toprak alımı
yapmaktalar. Çok değil 15 ay önce Güreci'de dönümü
25 TL'ye yer bulabilmek mümkün iken bugün aynı
toprağın dönümünü 65 TL'den aşağı bulmanız
mümkün değil” dedi.
Çanakkale'de Lapseki ve çevresi yatırımcıların
gözdesi haline geldi. 18 Mart 2022'de açılması
beklenen Çanakkale Köprüsü'nün etkisiyle ﬁyatlar
bir yılda yüzde 150 arttı.
Pandemide arsa alımları artarken, Çanakkale
Köprüsü'nün yapıldığı Lapaseki ve çevresi arsa
yatırımı yapanların gözdesi haline geldi. Köprünün 18
Mart'ta açılması beklenirken, bölgede ﬁyatlar yüzde
150 arttı. Köprünün ana bağlantı noktası olan Lapseki
ve civarında henüz imara açılmamış arazilerin
metrekare ﬁyatları 40 TL'ye, imarlı arazilerde ﬁyatlar
minimum 100 TL'ye çıktı. Hakan Erilkun Danışmanlık
Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erilkun,
“Hem Kuzey Marmara Otoyolu'nun en önemli
bağlantı noktası olması, hem de toprakların çok
verimli, ikliminin de elverişli olması, bölgeye talebi
artırırken, Çanakkale Köprüsü'nün iki yakayı
birleştirecek olmasıyla bölgeyi Türkiye'nin en hızlı
yükselen değeri haline getirdi” dedi.

"Deniz gören araziler borsa hızıyla el
değiştiriyor"
“Şu anda en fazla talep gören noktalar köprü
ayağının bulunduğu Lapseki ve civarı köyler. En fazla
hareketlilik eski bir Rum köyü olan Güreci, Çardak,
Mecidiye ve Gazi Süleyman Paşa mevkileri. Bu
noktalar bölgenin en nezih noktaları ve 1/1000'lik
imar planlarının açıklanmasıyla arazi vasfındaki pek
çok yerin arsa niteliği kazanma durumu sözkonusu
olacak. Bu nedenle pek çok yatırımcı bu noktalardan

"Yatırımcılar da satışa geçti"
Remax Troia Broker'larından Aytek Topuzoğlu da
arsa ﬁyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti. 1 yıl
öncesine kadar 35 TL'ler seviyesinde satılan imarsız
arsaların metrekare ﬁyatının bugünlerde 60 TL'leri
bulduğunu belirten Topuzoğlu, “Çanakkale
bölgesinde yabancıya satılamaz şerhi olduğu için
ağırlıkla İstanbul gibi büyük illerden gelen yerli
alıcılar bölgede alım yapıyor. Çünkü köprünün
bölgeye kazandıracağı hareket gözönünde
bulunduruluyor. Köprünün ulaşım kolaylığı
sağlamasıyla Biga gibi sanayi bölgesine yeni
yatırımları çekeceği düşüncesiyle Biga'dan alımlar
artıyor. Aynı zamanda köprünün ayağının olduğu
Lapseki bölgesinde yüksek ﬁyat artışları oldu. Hatta
yatırımlık arsa alanlar bu ﬁyatlarla ikinci ve üçüncü
satışlara geçti. Metrekaresine 100 TL'ye kadar ﬁyat
isteyenler de oluyor” bilgisini paylaştı.

"Asıl artış imar planlarından sonra"
Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta açılacağının
belirtilmesiyle arazi ﬁyatlarının bir kez daha ve en az
yüzde 20 oranında artış gösterdiğini aktaran Hakan
Erilkun şöyle konuştu: “Özellikle köprü ayağının
takılmasıyla beraber köprüye yakın yerlerdeki
hareketlilik yoğunlaştı. Büyük yatırımcıların
önceden topladığı pek çok yer değerlendi, büyük
parsellerin çoğu zaten tükenmiş durumda. Asıl
hareketlilik üçüncü köprü ve Kanal İstanbul'da
olduğu gibi Çanakkale'de de köprü açılışından sonra
imar planlarının açıklanmasıyla yaşanacak.”

Çanakkale Araç Yoğunluğunda

Büyük Şehirlerle Yarışıyor
Geçtiğimiz yılki TÜİK verilerine göre 23 milyon 635 bin
araç olan Türkiye'de, yaklaşık 4 kişiye bir taşıt düşüyor. İl
bazında bakıldığında Muğla ve Burdur'da her 2 kişiye bir
taşıt düşerken, bu illeri Antalya, Çanakkale, Aydın ve
Manisa izliyor. Çanakkale araç yoğunluğu sırasında
kırmızı renkte gözükürken kent genelindeki araç
yoğunluğu son dönemde kent traﬁğine de yansıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 verilerine göre
yaptığı derlemede geçen yıl temmuz sonu itibarıyla
Türkiye'de traﬁğe kayıtlı 23 milyon 653 bin 515 aracın
yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde
14,5'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını
kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve
yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Geçen yılın
aynı ayı ile kıyaslandığında otomobil, traktör, minibüs ile
otobüslerin traﬁğe kayıtlı toplam araçlar içerisindeki oranı
değişmedi. Kamyonet ve kamyonun oranı düşerken,
motosikletlerin oranı ise arttı. İl bazında
değerlendirildiğinde İstanbul, temmuz itibarıyla toplam 4
milyon 270 bin 702 ile en fazla aracın bulunduğu kent
olurken, bunu 2 milyon 98 bin 257 ile Ankara, 1 milyon 461
bin 586 ile İzmir, 1 milyon 132 bin 697 ile Antalya ve 926 bin
188 ile Bursa izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin
103 ile Hakkari, 9 bin 514 ile Tunceli, 15 bin 670 ile Bayburt,
17 bin 335 ile Bingöl ve 19 bin 159 ile Ardahan oldu. Traﬁğe
kayıtlı araçların nüfusa oranı ele alındığında Muğla ve
Burdur'da her 2 kişiye bir araç düştü. Traﬁğe kayıtlı araç
sayısı, nüfusu 983 bin 142 olan Muğla'da 517 bin 818 (yüzde
53), nüfusu 270 bin 796 olan Burdur'da 136 bin 796 (yüzde
51) olarak belirlendi.
Antalya, 2 milyon 511 bin 700 nüfusa karşılık 1 milyon 132
bin 697 (yüzde 45) taşıtla bu kentleri takip etti. Çanakkale,
Aydın ve Manisa bu anlamda öne çıkan diğer iller olarak
dikkati çekti. Listede son sırada yer alan 280 bin 991
nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 103 olarak kaydedildi.
Böylece söz konusu kentte 31 kişiye 1 araç düştü.
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan 'İzolasyon Koşulları' Kararı!
Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından
izolasyon koşulları ilgili alınan kararlar açıklandı. İzolasyon
koşullarını ihlal edenler valilik ve kaymakamlıklarca
belirlenen misaﬁrhane/konaklama tesisi/karantina oteli
gibi yerlerde zorunlu izolasyona tabi tutulacak ve
konaklama bedellerini kendileri ödeyecek.
'Geçici Olarak Bulunulan Yerlerde İzolasyon Koşulları'
gündemiyle toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
toplantısında alınan kararın açıklamasında şu ifadelere yer
verildi; İçişleri Bakanlığı 14.09.2021 tarih ve 14644 sayılı
Genelgesi gereği; Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle toplum
sağlığı açısından ciddi risk oluşturan Koronavirüs
salgınıyla mücadele sürecinde PCR test sonucu pozitif
olanların uygun koşullarda izolasyona alınmaları salgının
yayılımını kontrol altında tutma açısından büyük önem
taşımaktadır. Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "Temaslı
Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon
Rehberi"ne göre, göstermiş olduğu semptomlara göre
hastaneye yatışına gerek görülmeyen pozitif vakaların
ikametlerinde izolasyona tabi tutulması gerekmektedir.
Öte yandan çeşitli sebeplerle (yükseköğretim, çalışma, gezi
vb.) geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu
pozitif olduğu anlaşılan ve izolasyona alınacağı herhangi
bir yeri bulunmayan kişilerin? Valiliğimizce belirlenen
yerlerde izolasyona tabi tutulmaları ve ﬁlyasyon
ekiplerince takiplerinin yapılması salgının seyri açısından
elzem bir durumdur. Bu çerçevede?
1. Geçici olarak bulunduğu yerde PCR test sonucu pozitif
olduğu anlaşılan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek
üzere özel araçlarıyla (toplu taşıma vasıtaları kesinlikle
kullanılmayacaktır) asıl ikametlerine dönmelerine
yolculuk sırasında sair sebeplerle (mola vb.) diğer kişilerle

temas etmeyeceğine yönelik taahhütte bulunması
koşuluyla izin verilmesine,
2. İlimizde asıl ikametlerine gidemeyecek durumda olanlar
için; 02.09.2021 tarih ve 9 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul
Kararı ile belirlenen İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesine ait yurdun izolasyon yurdu olarak kullanılmasının
sağlanmasına,
Belirlenen yurdun kapasitesinin dolması durumunda ise
Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca bu kişilerin izolasyon
süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere mümkünse
kamu kurumlarına ait misaﬁrhane/konaklama tesisi gibi
yerlerin mümkün değilse karantina oteli gibi yerlerin
belirlenmesine,
3.Karantina oteli belirlenmesi durumunda belirlenen
yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan
kişilerce karşılanması, ancak yapılacak gelir tespitine göre
konaklama bedelini karşılayamayacak durumdaki kişilere
ait giderlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıﬂarınca destek sağlanmasına,

4.İzolasyon koşullarını ihlal etmesi nedeniyle zorunlu
izolasyona tabi tutulacak kişilerin Valiliğimiz ve
Kaymakamlıklarca tespit edilen misaﬁrhane/konaklama
tesisi/karantina oteli gibi yerlere konaklama bedelini
kendileri ödemek kaydıyla kabul edilmesine,
5. Geçici olarak bulunduğu yerlerde PCR test sonucu pozitif
olduğu anlaşılan ve izolasyona alınabileceği herhangi bir
yeri bulunmayan kişilerin izolasyona tabi tutulmaları için
Valilik/Kaymakamlıklarca belirlenen yerlere;
Ziyaretçi kabul edilmemesine,
Güvenlik önlemleri için yeteri kadar güvenlik/kolluk
personeli görevlendirilmesine,
İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık
durumlarını gözlemlemek ve buralarda görevli personelin
salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun
çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli
görevlendirilmesine,
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.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den Kritik Açıklama:

Grip Olguları Umutlandırıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener,
grip benzeri solunum yolu enfeksiyonu olgularının
görülmeye başlanmasını olumlu değerlendirdiğini
belirterek, 'Kovid-19 mevsimsel sirkülasyona dönmeye
başlarsa salgının kontrol altına alınması mümkün hale
gelir' dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), dünya genelinde grip
olgularının görülmeye başlandığına yönelik rapor
yayımlaması, koronavirüsün etkinliğinin azalacağına
yönelik umutları artırdı. Koronavirüsün yaklaşık 2
yıldır dünyada yaygın olarak görülmesiyle grip
olgularında ciddi düşüşler yaşandığını ifade eden İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Alper Şener, son iki yılda gripte vaka sayısının
sıfıra kadar indiğini belirtip, bu durumun maske,
mesafe, el hijyeni gibi önlemlerle yakından ilgili
olduğunu söyledi.
Önlemlerin solunum yolu enfeksiyonlarından olan
'Inﬂuenza' yani gribi de kontrol altında tuttuğunu
anlatan Prof. Dr. Şener, “İki yılın ardından yavaş yavaş
grip olgularının da görülüyor olması şöyle bir
tartışmayı gündeme getirdi: Acaba koronavirüs
mevsimsel dönemine doğru çekiliyor mu? Çünkü
Covid-19 enfeksiyonu aslında kış döneminin
hastalığıdır ama dünya genelinde salgın yaptığı için
Covid-19 yaz kış demeden yaygın bir şekilde görüldü.
Covid-19'da acaba mevsimsel döneme doğru kayıyor,
salgın sönümleniyor mu diye bir ﬁkir jimnastiği başladı.
Kişisel olarak ben, grip benzeri solunum yolu

enfeksiyonu olgularını sahada görmeye başladıkça
bunun bizim için olumlu bir sonuç olduğunu
algılıyorum. Covid-19 enfeksiyonu negatif çıkan olgu
sayısı artıyor. Mevsimsel sirkülasyona dönmeye
başlarsa bu bizim için hem salgının sönümlendiği, hem
salgının kontrol altına alındığı, hem de bununla ilgili ek
kaygıya gerek olmayan bir tabloya döndüğümüzü
gösterir. Umarım bu şekilde devam eder" diye konuştu.

'AYNI ZAMAN DİLİMİNDE
ÖNERMİYORUZ'
Grip olgularının artarak salgına dönüşmesini
engellemenin en önemli yolunun aşı olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Şener, grip sezonunun başlamasıyla
grip aşılarının erken döneme alınmasına yönelik
uyarılar olduğunu dile getirdi.
Normalde aralık ayında yapılan grip aşısının, olguların
erken dönemde görülmesiyle ekim ayında yapılmaya
başlanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, şöyle
devam etti:
"Grip aşısı ile Covid-19 aşısının aynı anda yapılmasına
yönelik ne gibi strateji uygulanacağıyla ilgili araştırma
yapılmalı. Covid-19 aşılarının inaktif aşı olması, grip
aşısının da benzer teknolojiyle elde edilen aşı olması
nedeniyle herhangi bir etkileşim yaratma ihtimali çok
düşük ama her ihtimale karşı antikor yanıtı olumsuz
etkilenmesin diye bu tip aşıları aynı zaman dilimi
içerisinde önermiyoruz. Genel tüm aşılama prensibi
itibarıyla ortalama 2 haftalık boşluk bırakmak gerekli.
Ayrıca Covid-19 aşısı sağ koldan yapıldıysa grip aşısını
sol koldan yaptırabilirsiniz. Kazayla da olsa aynı anda
uygulama zorunluluğu olsa bile her iki aşı açısından
olumsuz bir etkilenme beklemiyoruz. Dünyadaki bazı
çalışmalara göre Covid-19 aşılarıyla grip aşılarını
birleştirip aynı anda uygulanabilir. Çalışmalar olumlu
sonuçlanırsa her iki aşıyı da bir defa da yaptırmak
mümkün olacak."

'AŞI ÇOCUKLARDA DA KORUYUCU
VE ETKİLİ'
Okulların açılmasıyla çocukların virüse
yakalanmasıyla ilgili endişelerin arttığını söyleyen Prof.
Dr. Alper Şener, Biontech'in Faz 3 çalışması en erken
biten aşılardan biri olduğunu ve 12 yaş altındakiler için
uygun olduğunu belirtti. Bu aşının erken sonuçlarına
bakıldığında herhangi bir yan etkiye rastlanmadığını
da belirten Şener, “Aşının çocuklarda da hastalığın
yaygınlaşmasını önleme etkisi var. Virüsle beraberinde
ortaya çıkan varyantlar üzerinde de olumlu etki
sağlaması nedeniyle önce ABD ve İsrail ile diğer
ülkelerde de buna yönelik uygulamalar başlayacak
ama bizim gibi ülkeler için biraz daha özel bir durum
var. Biz hala hastalığın daha ölümcül seyrettiği bir
ülkeyiz. Hastalık çocuklarda da ölümcül seyredebiliyor.
Bazı çalışmalar çocuk yaş grubunda kronikleşme
riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.
Türkiye'de henüz aktif aşılama tamamlanmadan
birdenbire 12 yaş altı gruba inmenin çok akılcı
olmadığını savunan Şener, halihazırdaki aşılama
oranının 12-18 yaş arasına ulaşmadığını kaydetti. 18
yaş üstünde de hala aşılama eksiğinin bulunduğuna
dikkat çeken Prof. Dr. Şener, şunları söyledi:
"Bence 12 yaş üstündeki tüm popülasyona bir hedef
koyup ona yönelik bir aşılama oranı belirlendikten
sonra 12 yaş altına yönelik hazırlıklar yapılabilir.
Konuşmamdan, hiç yapılmasın diye bir sonuç
çıkmasın. Aşının etkili ve koruyucu olduğunu biliyoruz.
İnisiyatife bağlı da aşılama yapılabilir. Çünkü şunu
biliyoruz ki 12 yaş altında da ölümler ve yoğun bakıma
yatışlar görülebiliyor, uzun süren hastalıklar ortaya
çıkabiliyor. Kronikleşme potansiyelinin olup olmadığını
bilmediğimiz bir hastalıkla mücadele etmeye
çalışıyoruz.”
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde Müjdeyi Bülent Turan Verdi

“SALI GÜNÜ KÖPRÜYÜ YÜRÜYEREK GEÇECEĞİZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki toplu açılış töreninde 1915
Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi verdi. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salı günü
Çanakkale'ye geleceğini belirten Turan, “İnşallah, bir kaç
gün sonra salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil
Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek
Asya'dan Avrupa'ya geçeceğiz” dedi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü,
Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
açılış törenleri gerçekleştirildi.
Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup
Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK
Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gelibolu Belediye Başkanı
Mustafa Özacar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı
Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
başladı ve sonrasında Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve duaların
okunmasıyla devam etti.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 60 yıl önce idam
edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Fatin Rüştü
Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı.
Burada yaptığı konuşmada darbecileri lanetleyen AK
Parti'li Turan, “Bakanımız Adnan Menderes,
hemşehrilerimiz Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan
bakanımızın idam edilişlerinin 60. Yıl dönümü. Bu ülke
maalesef sudan sebeplerle, idam edilirken bile 'Allah'tan
devletimize ve milletimize ebedi saadetler diliyorum' diyen
aziz insanların maalesef idam edildiğini gördük. Tekrar 3
kıymetli bakanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkede
darbelere karşı duran kim varsa saygıyla selamlıyorum.
Darbelere göz kırpan, darbecilerin cezalarını haﬁﬂeten,
onlara da naif ifadelerle destek olan kim varsa da
Gelibolu'nun, şehitler diyarının huzurunda lanetliyorum”
dedi.

Salı günü yaya olarak köprüden
Asya'dan Avrupa'ya yürünecek
1915 Çanakkale Köprüsü'nün uluslararası bir proje
olduğunu da sözlerine ekleyen Turan, "Artık uluslararası,
büyük projelerle gündeme gelmeye başladık. Köprümüzün
artık son tabliyeleri konuluyor. Seksen küsur tabliyemiz
vardı. Son bir kaç tabliyemiz kaldı.
Bir ay içerisinde Gelibolu'muzun tekrar Anadolu'ya
bağlayan ülke olacağız. Tarihte Türkler ilk bu topraklarda
Avrupa ve Anadolu ilişkisi kurdular. Tekrar kuracağız.
Gelibolu'muzdan davul zurnayla beraber karşıya
yürüyerek geçeceğiz. İnşallah, bir kaç gün sonra Salı günü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil Karaismailoğlu Bey
gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya
geçeceğiz arkadaşlar. Hamdolsun” şeklinde konuştu.

Muhtarlar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gezdi

Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde görev yapan muhtarlar,
tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip
asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale
Köprüsü'nü gezdi. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı
tarafından düzenlenen köprü ziyaretlerine katılan
muhtarlar, emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhuriyet tarihinin önemli projeleri arasında yer alan
1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan
Başkan Makas, “Çanakkale'de siyasi parti ayırtmaksızın
herkes bu köprünün nasıl inşa edildiğine şahitlik etsin. Bu

köprü, atalarımızdan bizlere emanet olan bu kadim
toprakların Asya ve Avrupa'nın bir kez daha karayolu ile
bağlandığı kıymetli bir yapıdır. Bu gördüğünüz yapının
bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Hedef 2023'tü ama güçlü
devletimiz ve güçlü hükumetimizin özverili çalışmalarıyla,
yılbaşında köprüden karayoluyla ilk araç geçmiş olacak
diye ümit ediyoruz ve öyle bilgiler aldık. Görüldüğü üzere
son birkaç tabiyesi kaldı. Türkiye'de kriz oluşturmak
isteyenlere inat, siyasi krizlere zemin hazırlayanlara inat,
Türkiye de işler yolunda gitmiyor diyenlere inat, pandemi
dönemine inat, her şeyin bütün faaliyetlerin neredeyse
durduğu, işlerimizin aksadığı, ilişkilerimizin zayıﬂadığı o
döneme inat, bu köprüde faaliyetler durmadı. Bu köprü,
hükumetimizin nasıl milletine özveriyle hizmet ettiğinin
resmi kanıtıdır. Çanakkale'yi başka bir seviyeye, başka bir
platforma taşıyacak çok kıymetli bir yatırım olarak
görüyoruz. Bununla beraber buradaki şaheser hepimiz ve
Çanakkale'miz için çok anlamlı. Bu köprü sadece Lapseki'yi
Gelibolu'ya bağlamıyor, Yenice'yi de Ezine'yi de Gelibolu'ya
bağlayan bir köprü. Çanakkale, sadece Türkiye'ye değil,
dünyaya kapılarını açan bir kent haline gelecek inşallah. Biz
bununla gururluyuz” diye konuştu.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın
açıklamalarının ardından muhtarlarla birlikte köprüde
incelemelerde bulunuldu.

“Balıkçılık sektörünü daha güçlü bir hale getireceğiz”
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan, Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatiﬁ yönetimi ile bir
araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Turan şöyle
konuştu: “Çanakkale'miz özellikle 671 km'lik sahil şeridine sahip
olmasıyla, geniş av sahaları ile birlikte avcılık çeşitliliği
bakımından ülkemizin bu alanda en önde gelen şehirleri arasında
yer almaktadır. Şehrimizin kalkınması ve refahı için çok önemli
bir sektör olan balıkçılık sektörü ilk kez 2003 yılında, AK Parti
döneminde destekleme kapsamına alındı. Yapılan destekler

sayesinde balıkçılık ve su ürünleri üretimi ve ihracatı önemli bir
noktaya geldi. Yakın zamanda Çanakkale göletlerine 400 bin
yavru balık da bırakıldı. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile
birlikte bu önemli sektörün paydaşlarıyla sık sık bir araya gelip
talepleri ve sorunlarını konuşmaya, çözüm için hareket etmeye
gayret ediyoruz. Çanakkale Merkez Su Ürünleri Kooperatiﬁ
Başkanı seçilen Ersen Duman ve değerli kooperatif üyeleriyle bir
araya gelerek balıkçılık hem hayırlı olsun temennisinde bulunduk
hem de sektörünün sorunlarını ve taleplerini konuştuk. Tüm
balıkçılarımıza bir kez daha verimli bir av sezonu diliyoruz.”

Suya Göre Tarım Yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklığın
olumsuz etkilerini azaltmak üzere tarımda su kullanımını
yeniden düzenliyor. Suya göre üretim planlanması
yapılarak, daha az su tüketen bitkiler teşvik edilecek ve
su tüketimini azaltan uygulamalar desteklenecek.
1. Su Şurası kapsamında gerçekleştirilen çalışma grubu
toplantılarında tarımsal sulamada yeni destek ve
yöntemler önerildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir Pakdemirli, sulama sistemlerinin
modernizasyonuna ağırlık vererek, suya göre tarım
yapılacağını açıkladı. İklim değişikliği ve kuraklık
koşullarının dikkate alınarak su tasarrufu sağlayan
modern sulama sistem ve yöntemlerinin
yaygınlaştırılması için çalışmalara hız verdiklerini
belirten Bakan Pakdemirli, “Yeraltı su kullanımını
azaltmaya ve daha az su tüketen bitkilerin üretimini
artırmaya yönelik destekleme modelleri oluşturuluyor”
dedi.
Ayrıca Bakanlıkça yeraltı suların yetersiz seviyede ve su
kısıtının olduğu havzaların belirlendiğini, bu havzalarda
su tüketimi yüksek olan mısır gibi ürünler yerine, su
tüketimi az olan bitkileri yaygınlaştıracak tedbirlerin
alındığı belirtildi. Bu kapsamda, su kısıtı olan tarım
havzalarında damla sulama yapmayan Dane Mısır
üreticilerine Fark Ödemesi Desteğinin ödenmeyeceğini,
buna karşılık bu havzalarda daha az su tüketen
Mercimek veya Nohut yetiştiren çiftçilere ilave %50 fark
ödemesi desteği, Yem Bezelyesi, Fiğ, Macar Fiği, Burçak ve
Mürdümük eken çiftçilere ise ilave %50 yem bitkileri
üretim desteği ödeneceği açıklandı.

SULAMA SUYUNDA TASARRUF
Su ihtiyacı fazla olan havzalarda, yüksek su tüketen
ürünlerin ekiminden kaçınmak gerektiğini dile getiren
Bakan Pakdemirli, yörelerin iklimsel koşullarına uygun,
daha az su tüketen ürünlerin teşvik edileceğinin altını
çizdi. Bakan Pakdemirli, sulama suyunda tasarruf
tedbirlerini almaya devam ettiklerini belirterek şöyle
konuştu: “Tarla içi geliştirme hizmetlerinin yerine
getirilmesi gibi sulama açısından önemli altyapı
çalışmalarının tamamlanması ve kapalı sulama
sistemlerine geçişle birlikte sulama suyunda çok yüksek
düzeyde tasarruf sağlanacaktır. Arazi toplulaştırma
projelerinin sulama projeleri ile uyumlu şekilde
yapılmasına devam edilmesi gibi uygulamalar da su
verimliliğimizi artıracak. Borulu sistemler ve bu
sistemlerle tasarlanan proje alanlarında yağmurlama ve
damla sulama yöntemlerinin uygulanması daha fazla
alanın sulanmasına imkân sağlayacak ve ilave sulanan
alanlar ile ulusal ekonomiye daha fazla katkı sunulacak.”

AKILLI TARIMA ÖNCELİK
Atmosfer-toprak-bitki ilişkilerini devamlı izleyerek
çiftçiye sulama konusunda bildirimde bulunan akıllı tarım
uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar
yaptıklarını hatırlatan Bakan Pakdemirli, önümüzdeki
dönemde tarımda suyun etkin kullanımına yönelik
sulama yönetimi teknolojilerine öncelik verileceğini
belirtti. Bakan Pakdemirli, “Teknoloji ve inovasyona ne
kadar öncelik verirsek, geleceğimizi garanti altına alacak
adımları süratle atmış oluruz. Güçlü tarımsal Ar-Ge
altyapımızla tarım konusunda imza projeler
oluşturacağız. Teknolojiyi kullanarak, verimlilik artırıcı
önlemleri alıp, vatanımızın suyuna sahip çıkmaya devam
edeceğiz” dedi.

gazetedegisim.com

19 Eylül 2020 Pazar

6

ÇTSO'dan Bozcaada Temasları
“BOZCAADA'DA KONAKLAMA VE
YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE FİYAT/KALİTE

STANDARDI OLUŞTURMALIYIZ”
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı
Selçuk Semizoğlu ile Meslek Komitesi üyelerinden
oluşan heyet, Bozcaada'da çeşitli temaslarda bulundu.
ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu
başkanlığında gerçekleştirilen ziyaretlerde Yönetim
Kurulu Üyeleri Akın Yalman, Bülent Erdoğan, Deniz
Tennioğlu, Ersin Kahraman, Özgür Ekşi, Semih Toprak,
Meclis Üyesi ve 16 no'lu Meslek Komite Başkanı
Armağan Aydeğer, Meclis ve Komite Üyesi Ayşin
Çeşmeli, 17 no'lu Meslek Komite Başkanı Nazmiye Gök,
Meclis ve Komite Üyeleri İlke Diler, Semih Dabakoğlu,
Komite Üyeleri Esra Talay, Nuray Diler, Bozcaada
Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan
Yavuz, Genel Sekreter Sema Sandal, Yönetici Asistanı
Seval Akbulut ve Proje Uzmanı Gökhan Doğru hazır
bulundu.

marka değerine sahip bir destinasyon olarak da aynı
lezzette büyümesini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.
ÇTSO Heyeti, Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik'i
makamında ziyaret etti. Başkan Semizoğlu
görüşmede, Bozcaada'nın iyi bir marka olduğunu,
marka-ﬁyat-tesis-kalite-hizmet denklemi iyi
kurulduğu takdirde adanın kontrollü bir büyüme
sağlayacağını söyledi. Başkan Semizoğlu, gemi
seferlerinin sezonda Bozcaada-Çanakkale arasında
haftada en az 2 gün yapılması konusunda
Kaymakamlığın desteklerini beklediklerini ifade etti.
Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik de gemi
seferleri konusunu takip ederek ilgili makamlarla
görüşme yapacağını ve destek vereceğini ifade
ederek, ÇTSO Heyetine gerçekleştirilen ziyaretten
dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

“BOZCAADA'DA KONAKLAMA VE
YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE
FİYAT/KALİTE STANDARDI
OLUŞTURMALIYIZ”

ÇTSO HEYETİ, BOZCAADA'DA
FAALİYET GÖSTEREN ÜYELERİYLE
BİR ARAYA GELDİ

ÇTSO Heyeti ilk olarak Bozcaada Belediye
Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hakan
Canyılmaz ile bir araya geldi. Ziyaretle ilgili bilgi veren
Başkan Selçuk Semizoğlu, “Oda olarak üyelerimizin
ticari faaliyetlerini geliştirici her türlü ﬁkre ve projeye
kapılarımız sonuna kadar açık. Azami ﬁyat
tarifelerinin belli bir nizam ve kriter içerisinde
hazırlanması ve denetimi çok önemli. Konaklama ile
yeme içme sektöründe ﬁyat/kalite endeksine dikkat
etmemiz lazım. Yoksa geçmişte farklı turizm
bölgelerimizde yaşanan örnekler gibi sektör çıkmaza
girer. Gökçeada ve Bozcaada deniz seferleri
yapılmasının turizm hareketliliğine katkı
sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

“SEZONDA HAFTA İÇİ BOZCAADAÇANAKKALE SEFERLERİ OLMALI”
Belediye Başkanı Hakan Canyılmaz, “Adamız sezonda
kapasitesinin üzerinde misaﬁr ağırlıyor. Tiny House
için Meclisimizden karar aldık. Bu karar
doğrultusunda konaklama amacıyla kullanılacak olan
bu sisteme sadece plakası ve tekerleği olduğu için izin
vermemiz uygun değil. Bu kararı, Belediye
Meclisimizde yer alan tüm siyasi partilerimizle
görüşerek oy birliğiyle aldık. Konu, İdari Mahkeme'de;
Yargının vereceği karar doğrultusunda hareket
edeceğiz. Ben, Gökçeada-Bozcaada yerine, BozcaadaMidilli arasında gemi seferleri yapılmasının bölge
turizmine daha fazla katkı sağlayacağını
düşünüyorum. Diğer önemli bir husus ise özellikle
sezonda, hafta içi her gün olmasa bile en az bir kere
sabah gidiş akşam dönüş şeklinde BozcaadaÇanakkale arasında yolcu sayısına bakılmaksızın
sefer yapmasını istiyoruz” diye konuştu.
Başkan Semizoğlu ise, “Sayın Belediye Başkanım, biz
de Oda olarak elimizden gelen her türlü desteği
vermeye hazırız. Bugün Bozcaada'da faaliyet gösteren
üyelerimizle bir araya geleceğiz; kendilerinin bizlere
ilettikleri sorun ve çözüm önerilerini de sizinle
paylaşmak isterim. Bu sayede üreteceğimiz ortak akıl
sayesinde, İlimizin sadece ulusal değil uluslararası

Üyelerle gerçekleştirilen toplantının açılış
konuşmasını yapan Başkan Semizoğlu, “Sayın
üyelerimiz, bizler buraya sizlerle ﬁkir alışverişinde
bulunmak, sorunlarınızı dinlemek ve bu sorunlara,
beraber ortak akıl ile çözüm üretmek üzere geldik.
Sizlerle görüşmeden önce Bozcaada Belediye
Başkanımızı ve Bozcaada Kaymakamımızı ziyaret
ettik. Bozcaada-Çanakkale gemi seferleri başta olmak
üzere birçok konu gündeme geldi. Sizlerden
alacağımız görüş, öneri ve talepleri kendilerine de
ileteceğimizi söyledik. Katılım için herkese teşekkür
ediyorum. Adamız için ne isteyeceğimizi ve neler
yapabileceğimizi sizlerden gelen talep ve öneriler
doğrultusunda ortaya koyacağız. Burası dost meclisi;
lütfen herkesin söz alarak ﬁkir önerisinde
bulunmasını istiyorum. Aramızda Bozcaada Turizm
İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz da var.
Derneğimizi destekliyor ve Adaya katkı sağlayacağını
düşünüyoruz” dedi.
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan
Yavuz, “Adamızda faaliyet gösteren işletmelerimiz ve
yerel halkımızın kendi işleri için Çanakkale'ye
gitmeleri gerekiyor. Sezonda Çanakkale-Bozcaada
seferini yapan hızlı feribot, sabah Bozcaada'ya geliyor
ve akşam dönüş seferine kadar burada bekliyor. Bizim
talebimiz, bu hızlı feribotun sezonda hafta içi en az 2
kere, yolcu sayısına bakmadan sefer yapmasıdır. Diğer
önemli bir husus da Bozcaada'nın master planında yer
alan uygulamaların hayata geçirilerek denetlenmesi.
Örneğin konaklama için, burada belirtilen m2 ve
ruhsata göre ﬁyatlama yapılabilir. Bozcaada'nın kayıtlı
yatak kapasitesi 4.200 civarlarında. Bu sayı, sezonda
12-13 binleri buluyor. Kayıt dışı konaklama yapılan
tesisler tespit edilerek denetlenmeli” diye konuştu.
Başkan Semizoğlu, “Pandemide en çok yarayı turizm
ve hizmet sektörü aldı. Oda olarak destek verdik ve
vermeye de devam ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü
ile Çanakkale'ye olan ilgi ve talep arttı. Bu durum,
beraberinde işletmelerde el değiştirmelere sebep
oluyor. Büyüme sürecini hep beraber doğru planlayıp
yönetebilirsek bu işten hep beraber karlı çıkarız. Aksi
takdirde kendi ilimize yabancılaşmak zorunda da

kalabiliriz. Çanakkale İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğümüzün web sitesinde yer alan turizm
istatistiklerine göre; Bozcaada'da 12 adet turizm
belgeli, 263 adet belediye belgeli işletme olmak üzere
toplamda 275 işletme var. Kira ve personel
maliyetlerindeki artış otomatik olarak ﬁyatlara
yansıyor. Bizim burada hizmet/kalite endeksini nasıl
sağlayabiliriz bunu da konuşmamız lazım. Burada
BOZTİD çok önemli bir aktör. Adada faaliyet gösteren
işletmelerin ortak sesi olarak, kendilerine her türlü
desteği vermeye hazırız. Burada sizlerden gelen tüm
talepleri kayıt altına alarak ilgili makamlara iletecek
ve takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“KALİTESİZ GIDA ÜRÜNLERİ
ORGANİK ÜRÜN GİBİ SATILIYOR,
ADAMIZIN MARKA DEĞERİNİ
DÜŞÜYOR VE EMEĞİMİZ SUİSTİMAL
EDİLİYOR”
Toplantıda söz alan sektör temsilcileri, “İşletmeler çok
hızlı bir şekilde ve fahiş ﬁyatlarla el değiştirmeye
başladı. Konaklama sıkıntısı var. Adamız kontrolsüz
büyüyor, 5.000 yıllık kültürümüz bağcılık ve şarapçılık
gelişmeli ve desteklenmeli. Kiralar çok yüksek,
içeriğine konumuna bakılmaksızın oda başına kira
aylık 20 bin lira. Güneş görmeyen 10 m2'lik oda ile
deniz manzaralı oda ﬁyatı yoğun sezonda aynı olamaz.
Fırsatçılık yaparak en büyük zararı kendimize ve
gelecek sezonlarımıza veriyoruz. Adada üretilen
organik ürünlerimiz çok değerli ve kıymetli. Ancak
yeterli denetim yapılmadığı için kalitesiz gıda ürünleri
de organik ürün gibi satılarak adamızın marka
değerini düşürüp emeğimizi suiistimal ediyor.
Adamızın belli bir misaﬁr ağırlama kapasitesi var. Bu
kapasite üzerinden turist aynı oranda ada
ekonomisine katkı sağlamıyor. Otelde konaklayan
müşterilerimiz kahvaltılarını yaparken, gemi seferleri
ile adaya gelen günübirlik ziyaretçiler tüm sahilleri
dolduruyor. Hal böyle olunca da biz müşterilerimizle
karşı karşıya kalıyoruz. Kapasite üstü kalabalık aynı
zamanda altyapı hizmetlerinde de aksamalara sebep
oluyor. Adamızda bu güne kadar su ve temizlik sorunu
yoktu. Ancak artık, su kesintileri ve çöp sorunu
yaşamaya başladık. Acil önlem alamazsak işimiz
bundan sonra çok daha zor olacak. Belediyemiz Adaya
ayakbastı parası alabilir. Adaya nitelikli turist gelmesi
için agro turizm, spor, kültür ve sanat turizmi
faaliyetleri desteklenmeli. Bozcaada'ya insanlar eskiyi
yaşamaya geliyor. Taş ev görünümlü ama betondan
yapılan garip bir yapılaşma başladı. Tüm kurumlar
parmak sallayıp ceza kesme haricinde de Adaya katkı
sağlamalı. Adamız fast-food cenneti oldu. Adamızın
yerel mutfak ve lezzet kültürü desteklenmeli.
Adamızın meşhur dolması var. Kuzu etinden yapılan
ve bize özel. Coğraﬁ işaret alınabilecek ürünlerimiz
koruma altına alınmalı” dedi.
Üyelerle yapılan toplantı sonrasında ÇTSO Heyeti'nin,
Bozcaada'da faaliyet gösteren bazı üyeleri ziyaret
etmesiyle Bozcaada programı tamamlandı.
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Esnaf, Yeni Vergi Paketini Olumlu Karşıladı
TESK Genel Başkanı Palandöken, “Esnafımız son kez 2021
yılının vergisini 2022 yılının şubat veya mart aylarında
beyan ederek ödeyecek ve 2022 yılının gelirlerinden vergi
ödemeyecek” dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen "yeni ekonomi
paketi"nde esnafı ilgilendiren önemli düzenlemeler
olduğunu belirterek, vergi muaﬁyeti, staj ücretleri ve 4.
dönem geçici vergi beyannamesi konularında adımlar
atılacağını bildirdi.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu pakette
esnafa yönelik en önemli düzenlemenin, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın ilk aylarında açıkladığı "vergi
muaﬁyeti" olduğunu ifade etti.
Basit usuldeki yaklaşık 900 bin esnafın, paket
kapsamındaki düzenlemeyle gelir vergisi ödemeyeceğine
işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Bu durumdaki esnaf için üst sınırın yıllık 240 bin lira
olması bekleniyor. Bir başka ifadeyle yıllık cirosu 240 bin

liranın altında kalan ve basit usulde vergiye tabi olan
esnafımız 2022'den itibaren gelir vergisi ödemeyecek.
2021'in kazançları şubat ve mart aylarında beyan edildiği
için bu kapsama giren esnafımız son kez 2021'in vergisini
2022'nin şubat veya mart aylarında beyan ederek
ödeyecek. 2022'nin gelirlerinden vergi ödemeyecek."
Paket kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin staj
ücretlerinin kamu tarafından karşılanacağını belirten

Palandöken, ara eleman istihdamının yetersizliğinin
Türkiye'nin en önemli sorunlarından olduğuna dikkati
çekti.
"Geçici vergi beyannamesi verilmeyecek"
Uzun yıllardır dile getirilen 4. dönem geçici vergi
beyannamesinin verilmemesinin de paket dahilinde
olduğunu ifade eden Palandöken, şu bilgileri paylaştı:
"Her 3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamelerinden
4'üncüsü verildikten hemen sonra Gelir Vergisi ve
Kurumlar Vergisi beyannameleri veriliyor. 4'üncü dönem
geçici vergisi beyannamesi hem mali müşavirler üzerinde
bir yük oluştururken hem de esnafımız için gereksiz bir
bürokratik işlem halini alıyordu. Şimdi bu kaldırılıyor ve
diğer 3 beyannamenin sürelerinde değişiklik yapılıyor.
Böylelikle hem esnafımızın bürokratik işlemleri hem de
mali müşavirlerin iş yükü azalmış olacak. Paket üzerinde
çalışmalar sürüyor. Son şeklini alana kadar başka
düzenlemeler de bu pakette yer alabilir. Ekimde meclis
açıldıktan sonra ilk gelen kanun tekliﬂerinden birinin bu
paket olmasını bekliyoruz.”

Jülide İskenderoğlu: “Müsilajı gündemimizden çıkarmak istiyoruz”

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu üyesi AK Parti
Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, geçtiğimiz hafta
Marmara Denizine kıyısı olan illerde gerçekleştirilen
komisyon çalışmasını değerlendirdi. İskenderoğlu,
çalışmanın rapor haline getirileceğini söyleyerek,
“Müsilajın çeşitli nedenleri var. Bunlardan bir kısmını
önleyebileceğimizi gördük. Bu konuda çalışma yapıp
müsilajı vatandaşımızın ve balıkçılarımızın gündeminden
çıkarmak istiyoruz” dedi.

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj
sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin
alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Marmara denizine kıyısı olan illerde inceleme çalışması
yaptı. Komisyon sözcüsü AK Parti Çanakkale Milletvekili
Jülide İskenderoğlu, yapılan saha çalışmasının ardından
değerlendirmelerde bulundu.
Müsilajın sadece yüzeydeki değil su altı ve orta düzeydeki
etkilerini de gözlemleme fırsatı bulduklarını söyleyen
İskenderoğlu, “İstanbul Yenikapı'da başlayan saha
çalışmamızda, Marmara Su Altı Merkezinin desteği ile
tüplü dalış gerçekleştirildi. Burada su altındaki etkilerini de
gözlemledik. Tekirdağ Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde, Kocaeli Başiskele
Kullar İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemeler yaptık.
İzmit Körfezi havadan gezerek müsilajın etkilerini
gözlemledik. Marmara Adası İleri Biyolojik Arıtma Tesisi,
Avşa Adası Derin Deniz Deşarj Noktası ve Denizden içme
Suyu Arıtma Tesisini gezdik. Son olarak Komisyon
heyetimizi Çanakkale'mizde ağırladık. Çanakkale Merkez
İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde incelemeler yaptık”
dedi.

Müsilaja neden olduğu düşünülen 3 etken olduğunu
hatırlatan İskenderoğlu, “Küresel Isınma nedeniyle
Marmara denizinin suyunun ısınması, Marmara Denizinin
jeolojik yapısı münasebetiyle suyunun durgun olması
önemli etkenler arasında. Ancak önemli bir etken de
kirleticiler. Marmara havzasında 25 milyon insan yaşıyor.
Kentsel ve evsel atıklar, sanayi ve endüstri atıkları, gemi
sintineleri ve diğer kirletici etkenlerin müsilaj oluşumunu
hızlandırdığını gördük. Komisyon olarak en çok üzerinde
durduğumuz konu, kirlenmenin önüne geçilmesiydi.
İllerimizde gezdiğimiz tesislerde detaylı bir gözlem yapma
şansımız oldu. Saha çalışmasının öncesinde, ilgili
kurumlarla bir araya gelip teorik olarak da çalışmalar
yapmıştık. Tüm bu çalışmaları rapor haline getireceğiz. Bu
gezimizde, ileri biyolojik atık tesislerinin bu kirliliği
azaltabileceğini gördük. Bunların yapımı şüphesiz pahalı ve
sağlıklı şekilde işletmesi de oldukça zor. Ancak bunların
artırılması, daha etkin çalıştırılması yönünde bir ﬁkir
oluştu. Bu sayede en azından bu etkenlerden bir tanesinin
önüne geçmiş olabiliriz” diye konuştu.

O Ödenek Gestaş İçin Değil Özel İdarenin Kendi Personeli İçin
Çanakkale İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı gündem
maddelerinde yer alan ek ödenek konusu, bazı çevreler
tarafından farklı yöne çekilirken İl Genel Meclis Üyesi ve
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Korkmaz, bu
iddialara cevap verdi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 21 milyon 800 bin TL'lik
ek bütçe raporu oylanmadan önce söz alan Korkmaz,
diğer hizmet alımları içerisinde yer alan “Gestaş
personel ücretleri 1 milyon 400 bin” ifadesinin bazı
çevreler tarafından yanlış yöne çekildiğini, bu meblağın
Gestaş'ın değil İl Özel İdaresi'nin kendi personelleri için
istendiğinin altını çizdi. “Yerel basında Gestaş ile ilgili bir
haber yapıldı. Gestaş'ın maddi anlamda sıkıntıda olduğu
gibi yorumlarda bulunuldu” diyen Bülent Korkmaz, “İl
Özel İdaresi'nin 1 milyon 400 bin TL tutarındaki Gestaş
personel ücretleri talebi, kamuoyuna Gestaş'ın
personelleri için ek ücret talep ettiği şeklinde lanse
edildi. Gestaş'ın sanki maddi sıkıntısı var da kendi
personellerinin maaşı için takviye istiyor gibi algı
oluşturulmaya çalışıldı. Keşke güzide yerel basınımız,
konunun ilgililerinden bilgi alsaydı; bizlerle görüşseydi
böyle bir yanlış anlaşılma olmasaydı. Bu tip haberler de
çıkmazdı. Geçtiğimiz yıllarda taşeron işçilerin şirket
kurarak kadroya alınması yönünde kanun çıktı. Gestaş
da İl Özel İdaresi'nin şirketi olduğu için, yeni bir şirket

kurmaktansa, ekstra mali külfete katlanmadan, kendi il
özel idare personelimizi Gestaş üzerinden çalıştırıyoruz.
Bu yıl da bu personellerimizin maaşlarına zam yapıldığı
için ekstra maliyet oluştu. Kadroya aldığımız İl Özel
İdaresi'nin personellerinin maaşlarının farklarını
Gestaş'a aktarmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Korkmaz, Gestaş'ın kendi personelinin maaşını ödemek
için ödeneğe ihtiyacı olmadığını, Gestaş büyüdüğü için
menfaati bozulan grupların, bazı yayın organlarına
Gestaş'ı yıpratacak şekilde yalan yanlış haber
yaptırmalarına müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

TOKİ İntepe'de kura heyecanı
Çanakkale ili Merkez ilçesi İntepe
Mahallesi'nde gerçekleştirilen 171
adet toplu konut uygulamasında,
satışı yapılmayan 30 adet 2+1, 14
adet 3+1 konut, alt gelir grubunda
bulunan vatandaşlar için kuralı satış
yöntemiyle yeniden satışa çıkarıldı.
Noter huzurunda dün çekilen
kuralar ile hak sahipleri ve yedekler

belirlendi. 30 adet 2+1 konut için 320
kişi başvururken, 14 adet 3+1 için
646 kişi başvurdu. Yayınlanan konut
satış ilanına göre satışa çıkarılan 2+1
konutların ﬁyatlarının 218 Bin
TL'den başlayıp 299 Bin TL'ye kadar
çıktığı bildirildi. 3+1 ler ise 263 Bin TL
ile 361 bin TL arasında değişti.
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“Üretmeyen, Üretemeyen Ülkenin Parası Değer Kaybeder”
Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut
ithalatında gümrük vergisinin yılbaşına kadar
sıfırlanması ile ilgili Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bilimleri
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin
değerlendirmelerde bulundu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, buğday,
arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut
ithalatında gümrük vergisi sıfırlanarak, uygulama 31
Aralık 2021 tarihine kadar sürecek. Alınan bu kararla
ilgili detaylı açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Ziraat
Fakültesi Tarla Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Harun Baytekin, “Yerli üretim çöküyor. Türkiye uzun
süredir uyguladığı ithalat politikalarıyla yerli üretimi
adeta çökertiyor. Un ihracatı için kaliteli buğday
ithalatı aldatmacasıyla yoğunlaşan buğday ithalatı,
Türkiye'de buğday ekim alanını 95 milyon dekardan
70 milyon dekarın altına düşürdü. Buğday ithalatı
yıllık bazda 10 milyon tonu yakaladı. Arpa üretiminde
de benzer senaryo yaşandı ve arpa ekim alanı 10
milyon dekar azaldı. Arpada üretim fazlası veren
Türkiye, arpa ithalatında ilk ona girdi. Kanada'ya
nohut ve mercimek satan Türkiye, aynı ülkeden
nohut ve mercimek ithal eder hale geldi” diye
konuştu.

“Ekilmeyen Arazi Miktarı 50 Milyon
Dekara Ulaşmıştır”
Baytekin, “İktidarın uzun süredir uyguladığı
politikalar Türk çiftçisini canından bezdiriyor. 8 Eylül
2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve ithalat
rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı
kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve

Türkiye, arpa ithalatında ilk ona girdi. Kanada'ya
nohut ve mercimek satan Türkiye, aynı ülkeden
nohut ve mercimek ithal eder hale geldi. İthalatta
gümrük vergisi, yerli üretimi korumak için
uygulanır. Eğer kaldırılmış ise, yerli üretici
korunmuyor demektir. İktidar sahipleri uzun süredir
enﬂasyonu düşürmek için ﬁyatı artan ürünleri ithal
etme yoluna gitti. Bu politika halen önemini koruyor.
Türk insanı mercimek çorbası içerken Kanadalı
çiftçiye para kazandırıyor. Diğer yandan, yerli
mercimek üreticisi, ithalatta gümrük vergisi
kaldırıldığı için, ﬁyatların düşmesi nedeniyle para
kazanamıyor ve üretimden vazgeçiyor. Bugün nadas
alanları dışında, ekime uygun, ancak ekilmeyen
arazi miktarı 50 milyon dekara ulaşmıştır. Bu alanlar
ekilmiş olsa Türkiye'nin buğday, arpa, çavdar,
mahlut, yulaf, mercimek ve nohut gibi kuru tarım
ürünlerinde ithalata ihtiyacı kalmaz” diye belirtti.

Türk Tarımı İçin Tehlike Çanları Çalıyor
kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar,
beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve
buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum
tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar
sıfır olarak uygulanacak. Türkiye uzun süredir
uyguladığı ithalat politikalarıyla yerli üretimi adeta
çökertiyor. Un ihracatı için kaliteli buğday ithalatı
aldatmacasıyla yoğunlaşan buğday ithalatı,
Türkiye'de buğday ekim alanını 95 milyon dekardan
70 milyon dekarın altına düşürdü. Buğday ithalatı
yıllık bazda 10 milyon tonu yakaladı. Arpa üretiminde
de benzer senaryo yaşandı ve arpa ekim alanı 10
milyon dekar azaldı. Arpada üretim fazlası veren

“Üretmeyen, üretemeyen ülkenin parası değer
kaybeder. Üretmeyince enﬂasyon yükselir” diyen
Baytekin, sözlerine şu şekilde devam etti: “Tarım
ürünleri ithalatı içerde oluşan ﬁyatları belirleyici
düzeylere ulaşmıştır. Bütün tarım ürünlerinde üretici
memnuniyeti azalmaktadır. Desteklemeler yetersiz
olduğu gibi ithalat politikaları yerli üretimi
çökertmekten başka işe yaramamaktadır.
Türkiye'de üretim alanları azalırken üretici sayısı da
azalmaktadır. İçerdeki ﬁyatları ithal edilen ürünlerin
maliyetleri belirlemektedir. Bu durum, Türk tarımı
için tehlike çanlarının çaldığını göstermektedir.”

“Her şey çok güzel olacak!”
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Trakya Roman Kanaat Önderleri
buluşmasında roman federasyonları ile bir araya
geldi. Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Hacı Ramazan
Işıldak da Türkiye Roman Dernekleri Federasyon
Başkanı olarak Kılıçdaroğlu ile görüşme
gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Lüleburgaz Yıldızları
Kadın Akademisinde düzenlenen Roman Kanaat
Önderleri Buluşması'na katıldı.Kılıçdaroğlu, bu
buluşmada, roman vatandaşların sorunlarını
çözmenin yolunun Cumhuriyet Halk Partisi'nden
geçtiğini, sorunları hep birlikte çözeceklerini

belirterek, “Oyunuza değil, sorunlarınıza talibiz,
sorunları çözeceğiz diyerek” vaatlerini sıraladı.
Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Hacı Ramazan Işıldak
da Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel
Başkanı olarak buluşmada yerini aldı.
Bir süre önce, konfederasyon olarak tüm üyeler ile
birlikte CHP saﬂarına geçeceklerini duyuran Başkan
Işıldak, Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.
Sosyal medya hesabından bir de paylaşım yapan
Başkan Işıldak, " Trakya Roman Kanaat Önderleri
Buluşmasına Roman Dernekleri konfederasyonu
olarak katılım sağladık, Başta Cumhuriyet Halk
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale

Milletvekili Muharrem Erkek, Çanakkale İl Başkanı
Metin Ümit Ural ve Genel Başkanımız Sayın Kemal
Kılıçdaroğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Her şey çok güzel olacak" notunu düştü.

65 olan yaş şartı 69'a çıkarıldı
Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan
şoförlerin yaşı 2004'te 63, 2016'da ise 65 olarak
değiştirildi. Bu araçları kullananlar 66 yaşından
gün aldıktan sonra işi yapmaya devam ederse ceza
kesiliyordu.
Çanakkale Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası
Başkanı Mehmet Ali Demir, Ticari amaçlı Yük ve
Yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi
sürücüler için 65 olan yaş şartının, 31 Aralık 2023
tarihine kadar 69 yaşından gün almamış olmak
şeklinde değiştiğini duyurdu.
65 yaş şartının , ticari amaçlı yük ve yolcu taşıma
işi yapanlar için çok erken bir yaş sınırı olduğunu
ifade eden Başkan Demir, Şoför bulmakta güçlük

çekiyoruz, bu meslek için yeni sürücüler
yetişmiyor şeklinde değerlendirmede de bulundu.
Başkan Demir açıklamasında, Federasyonumuzun
girişimleri sonucunda, Ticari amaçlı Yük ve Yolcu
taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi
sürücüler için Yönetmelikte yer alan yaş
sınırlaması 31.12.2023 tarihine kadar “69 yaşından
gün almamış olmak” şeklinde düzenlenmiştir. Bu
doğrultuda; SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki
Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine 3 ay
süre kalan sürücülerin, şoförlük mesleği
bakımından bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı
olduklarını gösteren, son bir ayda alınmış, Sağlık
Raporu ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu ile

15.09.2021 tarihinden itibaren Ulaştırma Bölge
Müdürlüklerine başvurular yapılabilecektir” dedi.
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Pes Etmeyenlerin İzinden Koşan Maraton
Boğaz'ın kilidi tarihî Kilitbahir Kalesi'nden başlayıp tamamı
dünyanın en iyi korunmuş savaş meydanında
gerçekleşecek olan ve temasını 1915 ruhundan alan
“Uluslararası Gelibolu Maratonu” Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının ev sahipliğinde, 26 Eylül
2021 tarihinde Kilitbahir'den verilecek start ile
gerçekleşecek.

Ruhunu Tarihten Alıyor
Truva Savaşı'ndan 1. Dünya Savaşı'na kadar birçok
mücadeleye tanıklık eden müstesna coğrafya, öncesinde
olduğu gibi bugün de mücadele etmekten
vazgeçmeyenlere ev sahipliği yapacak, ülkemizin dört bir
yanından gelecek gençlere Çanakkale ruhunu yaşatacak,
spor kültürünü aşılayacak tek maraton olma özelliğini
taşıyan Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda ailelere yönelik
1915 saygı parkuru, 10 km parkuru, yarı maraton ve
maraton parkuru olmak üzere 4 farklı mesafede
koşulacak.

İlk ve Tek Kamplı Maraton
Uluslararası Gelibolu Maratonu, koşuculara özel karavan ve
kamp alanı ile Gelibolu'nun tarifsiz duygular ile dolu
muhteşem doğasını yaşatacak tek kamplı maraton
özelliğine sahip. Korunmuş eşsiz güzellikte doğası,
ormanlık ve kısmi zeytinlik tabiatı, çok farklı trekking veya
dağ bisiklet rotaları ile doğa seven koşucularımız için keyiﬂi
bir fırsat sunuyor. Tarihi Yarımada'da yer alan Kum Otel
mevkiinde kurulacak kamp alanında sporcular karavan ya
da çadırda konaklama şansını da yakalayacak. Kamp
alanına özel etkinlik programı da oluşturuldu.

Şirketler Koşuyor
Spora gönül vermiş herkesi bu anlamlı coğrafyayı koşarak
hissetmeye, tarihi alanları ziyaret ederek milletimizin
kahramanlığını ve hiç bitmeyecek olan varoluş
mücadelemizi anlamaya ve genç nesillere aktarmaya davet
eden Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda şirketler de en az
5 kişilik takım oluşturarak 1915 metre ya da 10 km
parkurunda ekip halinde koşma fırsatını yakalayacak.
Etkinlik Programı

1. Gün 24 Eylül 2021 Cuma
10.00 – 19.00 kayıt evrakları ve yarış kiti dağıtımı
17 Burda AVM - Çanakkale
2. Gün 25 Eylül 2021 Cumartesi
10.00 – 19.00 kayıt evrakları ve yarış kiti dağıtımı

17 Burda AVM - Çanakkale
3. Gün 26 Eylül 2021 Pazar
09.00 Maraton ve Yarı Maraton Start - Kilitbahir
09.15 10K ve 1915 Saygı Koşusu Start - Kilitbahir
13.30 Ödül Töreni – Kilitbahir

Gürcistan Heyeti Arıtma Tesisinde İncelemelerde Bulundu
Gürcistan'dan gelen Kırsal Kalkınma
ve Geliştirme Ajansı ile çeşitli
kooperatif temsilcileri Güzelyalı
Dardanos Sabit Film Entegreli İleri
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde
incelemelerde bulundu.
Çeşitli incelemelerde bulunmak
üzere Çanakkale'ye gelen Gürcistan Kırsal
Kalkınma ve Geliştirme Ajansı heyeti Dardanos

Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık
Su Arıtma Tesisini inceledi. Troya
Çevre Derneği'nin eşliğinde
gerçekleşen ziyarette tesisi gezen
Gürcistan heyeti, sabit ﬁlm entegreli
biyolojik arıtma sisteminin çalışma
prensibini yerinde inceleme fırsatı
bulurken, tesis faaliyetlerine ilişkin de teknik
ekipten detaylı bilgi aldı.
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Tabip Odası Başkanı Erensoy'dan vaka değerlendirmesi!

“VAKA SAYILARI DÜŞÜK DEĞİL ANCAK YOĞUN

BAKIMA YATIŞ AZALMIŞ DURUMDA”
adına şunu söyleyebilirim; vaka sayıları düşük değil ancak
hastane ve yoğun bakım yatışlarının geçen Nisan-Mayıs
ayına göre daha azalmış olduğunu söyleyebilirim. Bunun
sebebini de kendi aramızda konuştuğumuzda da aşı
oranına bağlıyoruz. Çanakkale'de ikinci doz aşı oranı
anlamında da söylüyoruz. Bizim için önemli olan iki doz
BionTech aşı ya da iki doz Sinovac bir doz BionTech aşı
yaptırmış olmak. Bu aşı oranı anlamında en öndeki ilk dört
ilden biriyiz. Muğla, Edirne var bu sıralama içinde” diye
konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında 100.000
kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını
açıklandı. Açıklamaya göre Çanakkale'de vaka sayısının
gerileyerek geçtiğimiz hafta 59,83 olan oran bu hafta 53,73
oldu. Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy,
kentte vaka sayısı değerlendirmesi yaparak, hastaneye
yatış oranlarının azaldığını söyledi. Erensoy, bunun
nedeninin aşılama olduğunu vurgulayarak, aşı karşıtlığını
üzülerek karşıladığını belirtti. Erensoy, “Modern tıpta
eleştirdiğimiz birçok şey olabilir ama bu modern tıbbı
reddetmemiz anlamına gelmiyor. Aşı gerçekten tıbbın bir
mucizesi” dedi.
Açıklanan son verilere göre, Çanakkale'de 100.000 kişi
içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını 59,83
oranından 53,73'e geriledi. Kentte Covid durumunu
değerlendiren Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda
Erensoy, Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde son bir aydır
Covid için ayrılan sadece 2 yoğun bakım ünitesi olduğunu
söyleyerek, aşıya bağlı olarak hastaneye yatışların
azaldığını belirtti.

“VAKA SAYILARI DÜŞÜK DEĞİL ANCAK
YOĞUN BAKIMA YATIŞ AZALMIŞ
DURUMDA”
Erensoy, yaptığı açıklamada, “Son bir ayda Covid için bizim
iki tane yoğun bakımımız var. Üçe çıkacakmış gibi olduğu
zamanlar oldu ama çok şükür çıkmadık. Üçüncü yoğun
bakımın açılmasına gerek kalmadı. 3-4 haftadır iki Covid
yoğun bakım ile devam ediyoruz. Servis olarak da iki
servisimiz covid servisi olarak devam etmekte. Çanakkale

“ORADA AŞILAMA ORANI ÇOK DÜŞÜK
VE HASTANEYE YATIŞ ORANLARI ÇOK
YÜKSEK”
“Aşılama oranının Türkiye'nin diğer illerine göre daha iyi
olması bizim hastaneye yatış oranlarımızı azalttı, yoğun
bakıma yatış oranlarımızı azalttı” diyen Başkan Erensoy,
“Çünkü ben büyükşehirlerde yatışlarının çok fazla
olduğunu ve hep sınırda seyrettiğini Tabip Odaları
iletişimlerinden duyuyoruz. Biz neyse ki belli bir sayının
üstüne yoğun bakım sayısı olarak çıkmadık. Sağlık
çalışanları olarak bizim ölüm olanlarımız çok azaldı. Hala
var ama ilk zamanlara çok fazla oranda azaldı. Çanakkale
için de bunu söyleyebiliriz. Bu kadar iyi seyrediyor
olmamızın karşılaştırmasını en iyi Güneydoğu, Doğu
illerimizle yapabiliriz. Orada aşılama oranı çok düşük ve
hastaneye yatış oranları çok yüksek. Ölüm oranları çok
fazla, yoğun bakımlar çok yüksek. Aradaki farkın
karşılaştırılması bile yeterli” dedi.

“ŞU ANKİ SÜREÇ DAHA KONTROL
EDİLEBİLİR GÖRÜLÜYOR”
6 Eylül'de okulların açılarak yüz yüze eğitime geçilmesinin
ardından vaka sayılarının artması yönündeki tedirginliğe
de değinen Erensoy, “Çanakkale'de de birkaç karantinaya
alınan sınıf olduğunu biliyorum ama çok yoğunluklu değil.
Öncelikle TTB'nin eğitimle ilgili özellikle vurguladığı bir şey
var; eğitim gerçekten çok öncelikli. Çünkü öğrencilerin
hepsi bir yıl boyunca uzaktan eğitim gördüler ve eğitimleri
aksadı. O yüzden olabildiğince okulların açılması ve
devamlılığın sağlanması yönünde Türk Tabipleri Birliği
görüş bildirdi. Şu anki süreç daha kontrol edilebilir

görülüyor ama Covid daha çok kış aylarında yani kapalı
mekanlara giriş oranı arttıkça daha çok artma meyillinde.
Önümüzdeki süreçte duruma göre tekrar kararlar alınmak
durumunda kalınacak. Bizim beklentimiz BionTech
aşısının daha alt yaş gruplarına indirilmesi ve bu şekilde
öğrencilerde de aşı kullanımının artması, yaygınlaşması ve
eğitimin devamlılığının sağlanması yönünde. Ben her
seferinde söyledim; daha önceki dünyada yaşanan tüm
pandemilerde böyle, tüm viral enfeksiyonlarda da böyle
türümüzün devamlılığını sağladıysak, hayatta kalımını
sağladıysak aşılar yoluyla oldu. Bizim bu süreci aşı yoluyla
aşmamız, en makul olasılık olduğunu belirtmek istiyorum.
Aşı oranlarımız ne kadar yükselirse günlük hayatımızı,
eğitim hayatımızı olağan bir şekilde yürütme şansımız
olacak. Yoksa en kötü etkilenen grup çocuklar, gençler. Bu
sosyal yalıtılmışlık onları çok negatif etkiledi. Eğitimin
aksaması onları olumsuz etkiledi. Ekonomik etkileri
saymıyorum bile” ifadelerini kullandı.

“AŞI KARŞITLIĞININ BİR NOKTADAN
SONRA O KADAR ABSÜRT BİR HALİ VAR
Kİ…”
Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen aşı karşıtlarının
mitingi ile ne kadar çok kişinin aşı yaptırmak istemediği
gözler önüne serilmişti. Erensoy, aşı karşıtlığı ile ilgili
olarak ise düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Aşı karşıtı
eylemlere çok üzülüyoruz. Biz sahada olanlar, bu vakaları
görenlere, ölümlere tanık olanlar, hakikaten çok
üzülüyoruz. Ben aşı tereddüdünü anlıyorum, aşı
tereddüdünü gidermek bizlerin görevi. İnsanların
kararsızlıkları, soruları olabilir, bunlar üzerine daha çok
tartışmamız, konuşmamız, soruları yanıtlamamız
gerekiyor. Bu ayrı bir şey, bu anlaşılabilir ve çözülebilir bir
şey. Ama aşı karşıtlığının bir noktadan sonra o kadar
absürt bir hali var ki, direkt aşı karşıtıyım diye gelen
birisiyle hakikaten mücadele etmek bile istemiyorsunuz.
Bizim gerçekten olağan yaşamımıza dönmemizi çok
etkiliyor. Uzmanlık derneklerinin görüşü var, Halk Sağlığı
Uzmanları Derneği, Türk Tabipler Birliği var. Bunlar
güvenirliği kanıtlanmış kurumlar. Herhangi bir çıkar
durumunda değiller. Modern tıpta eleştirdiğimiz birçok şey
olabilir ama bu modern tıbbı reddetmemiz anlamına
gelmiyor. Aşı gerçekten tıbbın bir mucizesi.”

Alternatif su kaynağı arama çalışmaları sürüyor Çanakkale'de Vaka
Küresel ısınmanın etkisi ile artan kuraklık riskini göz ardı
etmeyen Çanakkale Belediyesi tarafından alternatif su
kaynaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konuyla ilgili Çanakkale Belediyesi tarafından
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili
yapılan açıklamada; "Kentimize alternatif su kaynakları
yaratmak, yeraltı su potansiyelini ve kalitesini tespit
etmek amacıyla Su ve
Kanalizasyon Müdürlüğü
ve ÇOMÜ ortaklığında
gerçekleştirilen
çalışmaların sonuçları 15
Eylül 2021 Çarşamba
günü Belediye Meclis
Salonunda
gerçekleştirilen
bilgilendirme toplantısı ile
Başkan Gökhan`a
sunuldu. Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Emin Ulugergerli
ve Dr. Öğretim Üyesi Ozan
Deniz, bu kapsamda

düzenlenen Jeoﬁzik etütler ve araştırma sondajları sonucu
elde edilen verileri Başkan Gökhan`la paylaştı. Belediye
Başkan Yardımcıları ve teknik ekibin de yer aldığı
bilgilendirme toplantısı sonunda Ulugergerli ve Deniz
Başkan Gökhan`ın sorularını yanıtlarken, çalışmalardan
çıkan veri sonuçları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu"
denildi.

Sayıları Düşüşte
İllerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka
sayısını gösteren insidans haritasına göre Çanakkale'de
vaka sayıları beş haftalık aradan sona ufak çaplı bir
artış göstermişti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın
yeni verileri açıkladığı haritada, geçtiğimiz hafta yüz
binde 59,83 olan vaka sayısının Çanakkale'de yeniden
düşüş göstererek 53,73'e gerilediği görüldü.
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"Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla

ilgili değil, sınıﬂa ilgili karar alacağız"

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber canlı
yayınına konuk oldu. Bakan Özer, tüm okullarda uyulması
gereken kuralların belirlendiğini ifade ederek "Vakaların
yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil, sınıﬂa ilgili
karar alacağız. Okullarımızın açık kalması için her türlü
tedbir alınacak." diye konuştu. En az tek doz aşı olmuş
öğretmen oranının yüzde 91'e çıktığını söyleyen Bakan
Özer, "Yüz yüze eğitimi inşallah devam ettireceğiz. Şu an
itibarıyla vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok. 1
haftalık yüz yüze eğitim sürecinde Türkiye genelinde, 850
bin sınıfın sadece 198'inde vaka nedeniyle yüz yüze
eğitime ara verildi." ifadelerini kullandı.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'de katıldığı
canlı yayında, eğitim gündemine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Okullarda
Covid-19 koşulları altında yüz yüze eğitim öğretim için
alınan önlemlere ilişkin bilgiler aktaran Özer, bir haftalık
yüz yüze eğitimden sonra 850 bin dersliğin sadece
198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze
eğitime ara verildiğini hatırlattı. Türkiye'de, 57 bin 108
devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul
bulunduğunu belirten Özer, "Vaka nedeniyle tatil edilen
hiçbir okulumuz bulunmuyor." dedi.
Velilerin cep telefonları üzerinden kurduğu gruplarda
"ekim ayında okulların kapanacağı" yönünde iddiaların
yer aldığının belirtilmesi üzerine Bakan Özer, şöyle
konuştu: "Böyle bir şey söz konusu değil. 71 bin 320
okulumuzda ve 850 bin dersliğimizde uyulması gereken
kuralları belirledik. Sürecin devam ettirilmesi, okul bazlı
değil vaka bazlı. Hiçbir okulumuz kapalı değil ama 198 tane
sınıfta vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime
ara verildi. Ama eğitime ara verilmedi. O öğrencilerimiz
için de dijital platformlarda eğitim devam ediyor. Vakaların
yaygınlaşması durumunda vakaların etkilediği sınıﬂarla
ilgili kararlar alacağız; okul, ilçe veya il ile ilgili karar
almayacağız. Başlangıçtaki irademizi devam ettiriyoruz,
okullar açık kalmaya devam edecek. Şu andaki bilimsel
veriler ışığında aldığımız kararlar var, 1 ay sonra bilimsel
veriler değiştiği zaman tedbirlerimizle ilgili güncellemeler
yapacağız. Ama yine okullarımızın açık kalması için her
türlü önlemi alarak süreci devam ettireceğiz."
Yüz yüze eğitimde herkesin sorumluluk alması ve
tedbirlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Bakan
Mahmut Özer, "Okulların açık kalması, artık sadece bir
eğitim meselesi değil, bir millî güvenlik meselesidir. Onun
için de okullarımızı elimizden geldiği kadar, çok
olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe, en son kapanan
kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın
fedakârlık yapması gerekiyor." dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ ÇOK BAŞARILI
BİR SÜREÇ YÖNETİYOR"
Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanma
oranlarına ilişkin de bilgiler veren Özer, "6 Ağustos'ta en
az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 73'tü, dün
itibarıyla yüzde 91'e çıktı. Türkiye ortalaması ise yüzde 83.
Yani Türkiye ortalamasından 8 puan daha yüksekte. En az
iki doz aşı olmuş öğretmen oranı ise 6 Ağustos'ta yüzde
59'du, dün itibarıyla yüze 78'e çıkmış. Öğretmenlerimiz
sadece kendi sağlıkları açısından değil, aynı zamanda
topluma örnek olma yönünde de çok başarılı bir süreç
yönetiyorlar. Tüm öğretmenlere şükranlarımı
sunuyorum." diye konuştu.
Bakan Özer, belirli okullarda örneklem üzerinden ve
velinin rızasını alarak öğrencilere PCR testi yapılması
yönünde Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde
görüştüklerini aktardı. Özer, velisinin izni olmadan
çocuklara asla PCR testi yaptırılmayacağının da altını
çizdi.
Öğrencilere tablet dağıtımında gelinen aşamanın
sorulması üzerine Özer, 2 milyona yakın tablet
dağıtıldığını belirterek "Toplu dağıtımlardan ziyade,
örneğin vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen 198

sınıfta tablet ve bilgisayara ihtiyacı olan çocukları hemen
tespit edip bu ihtiyaçlarını karşıladık. Eğer çocuk yüz yüze
eğitimin dışına çıkmışsa ve ihtiyacı varsa tablet
dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.

"TÜM ÖĞRETMENLERE EŞİT ŞEKİLDE
KAPIYI AÇTIK"
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 bin öğretmen atama
işlemlerinde 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuruların
alınmasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "15 bin yeni
atama, ek atama değil, eğitim sistemimizin içine 15 bin
yeni öğretmen almak için Cumhurbaşkanımızın eğitim
sistemine yaptığı bir katkıdır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak
KPSS'ye girenleri diğerlerinin lehinde veya aleyhinde
pozitif ayrımcılık yapma durumumuz yok, biz adil olmak
zorundayız. Süresi geçmeyen tüm adaylarımıza yani 2020
ve 2021 KPSS'ye giren tüm adaylara başvuru hakkı
tanıdık. Dolayısıyla atama bekleyen ve başvuru
yapabilecekken yapamayacak duruma düşürdüğümüz
hiçbir öğretmen kitlemiz yok. İki sınava da girdiyse ve
hangi puanı en yüksekse onun geçerli olmasını sağladık.
Tepkileri anlayışla karşılıyorum ama yapılan yanlışlık yok.
Tüm öğretmenlere eşit bir şekilde kapıyı açtık." (Kaynak:
Millî Eğitim Bakanlığı9

Antik Liman Önümüzdeki Sezona Hazır Olacak!
Assos Antik Liman'a inen yolun sol
kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve
taş parçaları depremler ve doğa
koşullarının etkisiyle düşmeye
başlamasından dolayı artan tehlikenin
önüne geçilmesi amacıyla AFAD
tarafından afet bölgesi ilan
edilmişti.Ardından Çanakkale Valiliği
tarafından bu kapsamda Assos Antik
Liman'daki otel ve restoranlar, 500 gün
süreyle kapatılarak kayalar ıslahı
başlamıştı. Behram Köyü Muhtarı Numan
Türkay ise yapılan çalışmaların hızlı
gittiğini söyleyerek, bu sürenin 500
süreden daha kısa süreceğini müjdeledi.
Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, yaz
sezonu boyunca Assos Antik Liman'daki
otel ve restoranların kapalı olmasına

rağmen köyde birçok turistin
ağırlandığını söyledi. Yola düşen kaya
parçalarının engellenmesi amacıyla
yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren
Muhtar Türkay, “Çalışmada oteller
bölgesine geldik. Ocak sonu gibi bitmesi
planlanıyor. Şu andaki çalışmalar bu
yönde. Ondan sonra elektrik işleri var.
Kabloların alta alınması ve su işimiz var.
Herhalde önümüzdeki sezona
hazırlanacak diye ümit ediyoruz”
ifadelerini kullandı.
Muhtar Türkay, yaz sezonu ile ilgili olarak
ise, “Bu sene yaz sezonu güzeldi,
esnafımız memnun. Liman kapalı olduğu
için Kadırga ve Köy içi güzeldi. Gelen giden
misaﬁrlerimizi ağırladık. Esnafımız da
kazandı” dedi.
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Çanakkaleli öğrencilerin İHA'sı ﬁnalde!
2021 TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışmaları Sabit
Kanat Kategorisinde Çanakkaleli öğrencilerin takımı
'Ozon' ﬁnallerde yarışacak.
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi takımı 'Ozon',
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin millî teknoloji
hamlesi olarak öne çıkan ve teknoloji üreten bir
topluma dönüşmesini temel hedef olarak
benimseyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali'nde tüm elemeleri geçerek
Türkiye ﬁnallerine katılmaya hak kazandı.
Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri öğretmeni Selim
Evren Turhan'ın yaptığı, öğrencilerden Alber Küçük

kaptanlığındaki 'Ozon' ve takım üyesi Ayvacık Fen
Lisesi öğrencisi Tunay Ertürk; TEKNOFEST Liseler

Arası İHA Yarışmaları Sabit Kanat kategorisinde
Çanakkale'yi gururla temsil edecek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan açıklamada;
“Müdürlüğümüz olarak ilimizi gururlandıran
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi danışman
öğretmenimiz Selim Evren Turhan'a, öğrencimiz
Alber Küçük kaptanlığındaki takımımız Ozon'a ve
takım üyesi Ayvacık Fen Lisesi öğrencimiz Tunay
Ertürk'e Bursa'da yapılacak Teknofest Liseler Arası
İHA yarışması Türkiye ﬁnalinde başarılar diliyor;
yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, danışman
öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve emeği
geçen herkesi tebrik ediyoruz” denildi.

Devlet Hastanesinde 3 operasyon bir arada!
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi,
KVC ekibi başarılı operasyonlara imza attı.
Bir süredir yaşadığı göğüste ağrı ve baskı hissi,
merdiven çıkarken yorulma şikayetleri üzerine
Asendan aort anevrizması (Ana damar genişlemesi),
3 damar koroner arter hastalığı ve aort kapak
yetmezliği tespit edilen 68 yaşındaki kadın hasta bir
dizi başarılı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonu gerçekleştiren KVC Uzmanı Op. Dr.
Kıvanç Bayatlı “Gerekli ameliyat hazırlıkları yapılan
68 yaşındaki bayan hastamıza 3 damar koroner
bypass, asendan aorta replasmanı (Ana damar
değişimi), ve aort kapak tamiri operasyonlarını ekip
olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.
Hastamızın genel durumunun iyi olması ve
şikayetlerinin geçmesi üzerine 6'ncı gününde şifa ile
taburcu edildi” dedi.
Hastayı odasında ziyaret ederek geçmiş olsun
dileklerini ileten Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ise
“Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı KalpDamar Cerrahisi ekibimize teşekkür ediyorum”
açıklamasında bulundu.

ÇOMÜ Öğretim Üyesi Alacak Derin'den ikinci
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Öğretim Üyesi
alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı
www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı
Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 24. ve

26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca
belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru,
Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme
Kriterleri
(http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademi
k-kadro-atama-kriterleri.html) uyarınca öğretim
üyesi alacak.

Çan Devlet Hastanesi yeni binasında hizmet verecek
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yapımı tamamlanan Devlet
Hastanesi yeni hizmet binasında faaliyete başlıyor.
Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “15 Eylül
2021 ve 20 Eylül 2021 tarihleri arasında Çan Devlet
Hastanesi yeni hizmet binasına taşınacak ve bu
tarihlerde ameliyathane birimi hizmet vermeyecektir. 18
Eylül 2021 Cumartesi günü saat 09.00 itibari ile acil servis
ve yoğun bakım hizmetleri yeni hizmet binasında
gerçekleştirilecektir. 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat
08.30 itibari ile de bütün hizmetler Çan Devlet Hastanesi
yeni binasında olacaktır. Çan halkına hayırlı olsun”
ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Kaymakam Mustafa Gürdal, hastanenin yeni
hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Türkiye şampiyonluğu!

Türkiye rekortmeni milli sporcumuz Rüstem Derin,
TSSF Serbest Dalış Açık Su Bireysel Türkiye
Şampiyonası'nda Çift Palet Sabit Ağırlık (CWT – BF)
branşında 77 metreye dalarak 2. Türkiye
Şampiyonluğunu kazandı.
Çanakkale Gençlik ve Spor Kulübü sporcu olan
Rüstem Derin, Çift Palet Sabit Ağırlık (CWT – BF) ve İp
Destekli Sabit Ağırlık (FIM) branşlarında Milli Takım
barajını geçen tek sporcu olarak da dikkat çekti.
Gençlik ve Spor İli Müdürlüğünden yapılan
açıklamada; “Şampiyon Rüstem Derin'i,
sporcularımızı ve sualtı antrenörümüz Volkan Artut'u
tebrik ediyor ve Dünya Serbest Dalış
Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz” denildi.

gazetedegisim.com

19 Eylül 2021 Pazar

13

gazetedegisim.com

19 Eylül 2021 Pazar

14

Av Yasağının Sona Ermesiyle Tezgahlarda Bolluk Yaşanıyor
fazla rakamlar göremedik. Balık, suların sıcaklığından
dağıldığı, toplanmadığı için bu çeşitlerin miktarları çok
olmadı. Şu an için balıkçılık umduğumuz gibi değil. Ekim ayı
geldiğinde balıkçının yüzünün güleceğine inanıyorum.
Lüfer, sarıkanat, palamut, torik, bu balıklardan bu sene
umudumuz var” dedi.

Maden Sektörü İstişare

Toplantısı Yapıldı

“VATANDAŞLAR RAHATLIKLA ALIP
YİYEBİLİYOR”

Çanakkale denizlerinde 1 Eylül tarihinden itibaren sona
eren av yasağının ardından, uzun süredir boş kalan balık
tezgahları palamutla doldu taştı. Çanakkale Boğazı ile
Marmara Denizi'nde avlanan palamudun tanesi 20-25 lira
arasında satılıyor.
Koronavirüs salgını ve müsilaj sorunları içerisinde uzun
dönemdir sıkıntılı bir süreç geçiren Çanakkale balık esnafı,
av yasağının sona ermesi ile birlikte, balık bolluğu
yaşamanın sevinci içerisinde. Palamuttun yanı sıra
sardalya, hamdi, mezgit gibi balıkların da tezgahlarda
yerini alması ile birçok balık sever Balıkhalinde sıralar
oluşturuyor.

“BU SENE UMUDUMUZ VAR”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Merkez 1
No'lu Su Ürünleri Kooperatiﬁ Başkanı Ersen Duman,
“Karadeniz'de lüferin çok olduğu söyleniyor. Şu anda
İstanbul Boğazı'nda lüfer balığı tutuluyor. Biz de Çanakkale
bölgesinde önümüzdeki günlerde daha çok balıkçılık
olmasını bekliyoruz. Gırgır balıkçılarımız sardalya, palamut,
kolyoz, hamsi gibi balıkları bekliyorlardı. Bu türlerde çok

Balıkçı esnaﬂarı ise şu andaki durumu değerlendirdi. Balık
bolluğundan dolayı mutlu ve umutlu olduklarını söyleyen
esnaf, ﬁyatlar hakkında da bilgi verdi. Melih Kayıkçı: “Diğer
türlere göre palamut sayısal olarak daha fazla. Umarım
güzel bir sezon geçiririz. Sardalyanın, yasak varken 60, 70
hatta 80 liraya kadar satıldığı günler oldu. Sezon başlar
başlamaz sardalyanın ﬁyatı 25-30 liraya kadar düştü. Şu
anda vatandaşlar rahatlıkla alıp yiyebiliyor.”

“FİYATLAR ŞU ANDA MAKUL
DURUMDA”
Özkan Kayıkçı: "Karadeniz hamsimiz yavaş yavaş gelmeye
başladı. Tezgahlarda palamut, lüfer görülmeye başladı.
Kolyoz, mezgit, turna, çipura, levrek var. Çeşitlilik arttı.
Balık bolluk olarak şu anda orta düzeyde. Ne çok ne de az.
Vatandaşın ihtiyacını karşılayacak kadar balık mevcut.
İlerleyen dönemlerde palamut için bir şey söylemek çok zor
ama 4 gündür palamut oluyor. İlerleyen dönemlerde lüfer,
sarıkanat ve çinekopun daha bol olacağını tahmin
ediyoruz. Tezgahlarda palamudun tanesi 25 liradan,
sardalyanın kilogramı 30, istavrit ve hamsi 35, çipura 60,
kolyoz 30, lüfer ise 150 liradan satılıyor. Fiyatlar şu anda
makul durumda. Vatandaşın alım gücüne hitap edebilecek
şekilde.”

Vali İlhami Aktaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen “Madencilikte İş Sağlığı Ve Güvenliğinin
Geliştirilmesi Projesi” (MİSGEP) kapsamında düzenlenen Maden
Sektörü İstişare Toplantısına katıldı.
Kolin Hotel'de düzenlenen toplantıya; Vali İlhami Aktaş, İş Sağlığı
ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine
Ovacılı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bünyamin Bacak, İŞKUR İl Müdür V. Mehmet Uğur Yavuz,
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hilmi Ercan, İl Milli Eğitim
Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk,
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, İl Kültür
ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, İl Ticaret Müdürü Hakan
Tuncerli, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
MİSGEP tanıtım ﬁlminin izlenmesinin ardından İŞKUR İl Müdür V.
Mehmet Uğur Yavuz, açılış konuşması gerçekleştirdi. MİSGEP
Takım Lideri Gökhan Güler'in etkinlik hakkındaki bilgilendirme
konuşması ile devam eden toplantıda İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacılı yaptığı
konuşmada ülkemizde özellikle madencilik sektöründe iş sağlığı
ve güvenliği hakkında toplantıya katılan davetlilere
bilgilendirmelerde bulundu.
Madencilik sektöründe planlama aşamasında iş sağlığı ve
güvenliği uygulamaları, madencilik ve para cezalarına ilişkin
yasal yükümlülükler, maden sektöründe iş kazaları sonrası
tazminatlar, sendikalaşma ve faaliyetlerin İSG'ye etkisi,
pnömokonyoz hastalığı ve sonuçları, iş kazalarını önlemenin
maliyeti ve faydalarının konuşulduğu toplantı, soru - cevap
bölümünün ardından sona erdi.
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Çanakkale'de Müze ve Sergi Alanlarında Kış Saati Uygulaması
16:15 Müze Kapanış 17:00
Kilitbahir Kale Müzesi Açılış 9:00 Gişe Kapanış
16:30 Müze Kapanış 17:00
Namazgah Tabyası Müzesi Açılış 9:00 Gişe kapanış
16:30 Müze kapanış 17:00
Alçıtepe 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi
Canlandırma Alanı Açılış 9:00 Müze Binası Kapanış
17:00 Dış Canlandırma Alanı Kapanış 19:00
Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi Açılış 9:00 Kapanış
17:00

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren müze ve
sergi alanlarında kış sezonu saat uygulamasına
geçildi.
Konuyla alakalı Tarihi Alan Başkanlığından yapılan
bilgilendirme şöyle; Anadolu Hamidiye Tabyası
Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi Açılış 9:00 Gişe
Kapanış 16:15 Müze Kapanış 17:00
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi Açılış 9:00
Sinevizyon Gişe Kapanış 15:15 Müze Gişe Kapanış

Ayvacık Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni Nisa Bulut Lübnan'da Üst
Ayvacık Belediyesi, ilçenin kurtuluş günü
etkinlikleri kapsamında yapılan ve geleneksel
hale gelen toplu sünnet şölenini bu sene de
gerçekleştirdi.
21 Eylül Ayvacık'ın düşman işgalinden kurtuluş
günü etkinlikleri kapsamında belediyeye başvuru
yapan çocukların sünnet işlemleri tamamlandı.
Konuya ilişkin Ayvacık Belediyesi'nden yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “21 Eylül
Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında sosyal
sorumluluk projesi olarak geleneksel hale gelen
toplu sünnet şenliğimizde başvuru yapan
çocuklarımızın sünnet işlemleri tamamlandı. Bu
konuda belediyemize destek veren Özel Esencan

Hastanesi başhekimi Sayın Dr. Nihat Bağ ve eşi
Aynur Gurbanova Bağ, Sayın Dr. Ali Günçaltı,
Hemşirelerimiz Sevda Halli, Nazlı Sağlam, Ahmet
Turgut, Şafak İncedayı ve Hastane sahibi Sayın
Taşkın Yenidünya beyefendiye ailelerimiz ve
belediyemiz adına çok teşekkür ederiz. Belediye
Başkanımız Sayın Mesut Bayram'ın şehir dışında
olması sebebiyle çocuklarımıza Belediye Başkan
Yardımcımız Sayın Mehmet Yeşil refakat edip
geçmiş olsun dileklerini iletti. Ailelerimize hayırlı
olmasını temenni eder, çocuklarımıza sağlıklı
günler dileriz." Sünnet olan çocuklar için 20 Eylül
Pazartesi günü toplu düğün yapılacağı belirtildi.

Üste Şampiyonluklar Yaşadı

Uluslararası Tenis Federasyonunun düzenlediği gençler
turnuvasında iki haftada üst üste şampiyonluklar yaşayan
Nisa Bulut, Çanakkale Tenis Tarihinde bir ilki de başarmış oldu.
Bünyesinde başta ulusal tenis federasyonları olmak üzere,
bağımsız ulusal birliklerle beraber 210 kuruluş barındıran
dünyanın en kapsamlı spor alanlarından biri olan Uluslararası
Tenis Federasyonu tarafından Lübnan'da düzenlenen tenis
turnuvasında hem ülkemizi hem de Çanakkale'yi temsil eden
Nisa Bulut, iki haftada iki şampiyonluk alarak Çanakkale Tenis
Tarihine geçti. Çanakkale Koleji öğrencisi Nisa Bulut,
Lübnan'da 30 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında Uluslararası
Tenis Federasyonunun düzenlediği gençler turnuvasında
teklerde yarı ﬁnal çiftlerde Ada karabacak ile iki hafta üst üste
şampiyon olarak Çanakkale tenis tarihinde bir ilke imza attı.
İki haftada iki şampiyonlukla Çanakkale'ye dönen Nisa Bulut,
Çanakkalelilere de gurur yaşattı.
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ÇABİS'i en çok kullananlar hediyelerini aldı

Toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya
yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar
yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin
teşvik edilmesi amacıyla her sene 16-22 Eylül tarihleri
arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa
Hareketlilik Haftası kapsamında Çanakkale Belediyesi
etkinlik programı düzenledi. Programda ÇABİS
sisteminden bisiklet kiralayarak yıl boyunca en çok
bisiklet kullanan kişilere hediye takdiminde bulunuldu.
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında dünyanın her
şehrinde belediyeler, ulaşımda farkındalığı arttırmak
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çanakkale
Belediyesi de şehir içinde bisiklet kullanımını teşvik etmek
amacıyla ÇABİS sistemini en çok kullanan vatandaşlara

hediyelerin takdim edildiği bir etkinlik programı düzenledi.
Morabin Parkı'nda düzenlenen etkinlik halk dansları
gösterisi ile başladı. Ardından belediyeye ait Çanakkale
Bisiklet Kiralama Sistemi (ÇABİS)'ni en çok kullanana
kişilere teşvik edilmesi amacıyla hediye takdiminde
bulunuldu. Bir sene içinde ÇABİS'i en çok kullanan kişi 215
kiralama 15 bin 290 dakika 255 saat kullanımı miktarı ile
Mesut Demir oldu. 263 kiralama 4 bin 439 dakika 74 saat
kullanarak ikinci olan Kadir Memiş'in hediyesini ise kendisi
adına arkadaşı teslim aldı.
Programa katılan Ülgür Gökhan, yapılan farkındalık
etkinliklerinin önemini vurguladı. Gökhan, “Bizim ÇABİS
bisiklet kiralama sistemimiz var. Bu bisiklet sistemimizi en
çok kullanan hemşerilerimizi ödüllendiriyoruz ki teşvik
olsun ve herkes bisikleti kullanmaya teşvik edin. Mesut
kardeşimiz çok enteresan 254 saat kullanmış. Kadir
Memiş de 74 saat kullanmış ve Bunlar pandemi döneminde
kullanılmış. O dönem belki evimizdeydik ama zaman
zaman çıkıyorduk” dedi.
Gökhan, çarşıda bulunan bazı sokakları yayalaştırma
projesi kapsamında traﬁğe kapatacaklarının kararının
mecliste alındığını belirterek, “Hareketlilik bu kentte çok
önemli. Geçen mecliste karar aldık testini yaptık. Mesela
Kemalpaşa ve Fevzipaşa Mahallelerinde birçok sokağımızı
yayalaştırıyoruz. Bunun kararını aldık. Dolayısı ile daha
çok yürüme alanı ve halka açık alan yaratmış olacağız. Bu
alanda motosiklet olmayacak” ifadelerini kullandı.

Sahte Jandarmayı, Gerçek Jandarma Dedektiﬂeri Yakaladı

Çanakkale'de evine gelen kadına kendisini
Jandarma olarak tanıtıp altınlarını alan dolandırıcıyı,
gerçek jandarma dedektiﬂeri titiz bir çalışması
sonucu yakaladı. Dolandırılan kadının altınları da
kendisine iade edildi.
Çan ilçesine bağlı Hurma köyünde ikamet eden yaşlı
kadın, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde evine gelerek

kendisini Jandarma görevlisi olarak tanıttan kadına,
evinde bulunan altınları kendisine vermesi
gerektiğini ve inceledikten sonra tekrar geri
vereceğini söylemesi üzerine 10 adet tam, 5 adet
yarım, 3 adet çeyrek altın ve 5 adet bileziğini verdi.
Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın durumu
Jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, meydana
gelen dolandırıcılık olayının öğrenilmesine müteakip
İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiﬂeri
tarafından yapılan araştırma ve incelemeler
sonucunda olayı gerçekleştiren kadının kimliğini
tespit etti. Şüpheli kadının aldığı altınlardan bir
kısmını Çanakkale merkezinde bir kuyumcuda
bozdurduğu öğrenildi. Bozdurulan altınlar
kuyumcudan alınarak mağdur kadına teslim
edilirken, şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Emekli ormancı yaşamına son verdi!

Kepez bu sabah güne acı bir olay ile başladı. Emekli
ormancı olduğu öğrenilen bir kişi, Kepez Liman
yakınlarındaki bir arazide bulunan kulübenin
yanındaki ağaçta yaşamına son verdi.

Sabah saatlerinde Polis Haber Merkezi'nde gelen
intihar girişim ihbarı solay yerine intikal eden 112
Acil Sağlık Ekipleri ve Emniyet personelinin ilk
incelemeleri yapmasının ardından savcı da olay
yerine geldi. Savcı tarafından yapılan incelemede,
yaşamına son veren S.Y.'nin olay yerine kendisine
ait traktörle geldiği belirlendi.
Bir gün önce arkadaşları ile görüşen ve halinde bir
sorun fark edilmeyen emekli ormancının geçen
hafta kızını evlendirdiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

Kamyonun Açılan Kasası Yol Levhasına Takıldı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kamyonun açılan
kasası yol levhasına takılınca ilginç bir kaza yaşandı.
Lapseki'de gerçekleşen kazanın bir benzeri bugün de
Bayramiç'te meydana geldi. Bayramiç 15 Temmuz
Şehitleri Parkı önünde, bugün öğle saatlerinde, bir
kamyonun kasası açılınca yolun üst tarafında bulunan
yönlendirme levhalarına çarptı. Kazayı görenler

durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler
çevrede güvenlik önlemi alırken, caddede ise traﬁk
durdu. Yol levhasında büyük hasar meydana gelirken,
çevredeki vatandaşlar ilginç kazayı cep telefonlarıyla
görüntüledi. Kazanın oluş şekliyle ilgili soruşturma
başlatıldı.

Annesini Başına
Keserle Vurarak
Öldüren Oğlu Tutuklandı
ÇANAKKALE'de başına keser vurarak annesi
öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli
Çeşme Sokak'ta yaşandı. Recep Güler (68),
telefonla aradığı eşinin cevap vermemesi, daha
önce de oğluyla tartışma yaşaması üzerine
şüphelenip polisi aradı. Polis ve sağlık ekipleri
ihbar üzerine eve gitti. Kapının açık olması
üzerine eve giren ekipler, Nermin Güler'i yerde
kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin
kontrolünde Güler'in hayatını kaybettiği
belirlendi. Nermin Güler'in, iki katlı evin üst
katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu
belirtilen oğlu Kamil Güler tarafından
öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından
gözaltına alındı. Kamil Güler, emniyetteki
işlemlerinin ardından sevk edildiği adlieyede
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevinde
gönderildi.

Çanakkale'de 25 gözaltı
ÇANAKKALE'de son bir haftada düzenlenen 16
ayrı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il
genelinde son bir haftada uyuşturucu madde
satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik 16 ayrı
operasyon düzenlendi. 25 şüphelinin gözaltına
alındığı baskınlarda 40 gram metamfetamin, 16
gram esrar, 10 gram bonzai, 2 sentetik ecza ve
bıçak ile 2 bin 575 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk
edilen 25 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla
olmak üzere 21 şüpheli serbest bırakıldı. 4 kişi ise
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi.

