Erdoğan bürokratlara seslendi:

Sakın bu
oyunlara
gelmeyin
9

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara
yönelik sözleri konusunda, "Sakın bu
oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi
yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza
2
dokunamaz."
diye konuştu.
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Kadın Kooperatiﬂerine Pozitif Ayrımcılık
Kooperatiﬂerde önemli değişiklikler içeren, birtakım yenilikler
getiren Kooperatiﬂer Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tekliﬁ, TBMM Genel Kurulu'nda
görüşülerek kabul edildi. Düzenlemeye dair detaylar da veren
Turan; “Kanunda çiftçi, esnaf, kadın ve engelli vatandaşlarımızı
kooperatifçiliğe teşvik edecek adımlar var. Kanun, kadın
kooperatiﬂeri ile ortaklarının çoğunluğu engelli
vatandaşlarımızdan oluşan kooperatiﬂere pozitif ayrımcılık
yapılması, üyelere bilgiye erişim kolaylığı sağlayacak, işlem
maliyetini ve zaman kaybını azaltacak Kooperatif Bilgi
Sistemi'nin kurulması, şeﬀaﬂık ve dış denetimin artırılması gibi
önemli düzenlemeler içeriyor” ifadelerini kullandı. 5

| SAYI: 396

KT DAR SANDIKLA OLMUYOR MUYDU?
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas katıldığı bir programda,
CHP Çanakkale İl Teşkilatının son dönemdeki “biz iktidarız” söylemini
eleştirerek; “Sayın Ural, biz iktidarız deyip sorunları dinleyeme geldik
dedi bir ziyarette. İktidar değilsiniz. İktidar Millet. Cumhur İttifakı ile
birlikte. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da
devletimizin başkanı, cumhurbaşkanımız. Bu söylemler
popülist. Cumhur ittifakının endişesi yok, 2023'de
milletin feraseti ile hükümeti kurmuş olacak.
Zannetmiyorum ki Atatürk'ün kahramanlık unvanı
aldığı 10 Ağustos Anafartalar Zaferine sahte tören
diyen CHP'li bir il başkanından rahatsız olmasın benim
bir milliyetçi kardeşim. Zannetmiyorum ki PKK bile
diyemeyen bir zihniyeti sineye çeksin benim bir
milliyetçi kardeşim. Bu ortaklığı da adeta ölü doğmuş
bir çocuk gibi görüyorum, samimi bulmuyorum.
Ortaklık pazarlıkla olmaz. Bu bir yol arkadaşlığıdır.
MHP ve AK Parti yol arkadaşıdır. Bu pazarlık ile
olursa adı ortaklık olur” ifadelerini kullandı. 2

Baja Troia Turkey 28-31 Ekim'de

Çanakkale'de start alacak
2017 senesinden bu yana İSOFF tarafından uluslararası
East European Tout Terraın Series Türkiye ayağı olarak
düzenlenen Baja Troia Turkey, 28-31 Ekim tarihleri
arasında yine Çanakkale'de muhteşem etaplarda start
alacak. 6

Bu insanlar 'ekmeğim yok' diyor,

vermemek olur mu?
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
katıldığı bir programda Çanakkale'de ki
sığınmacıların kayıt altında olmadığını,
Afganlara verilen oturma süresinin
uzatılmadığını bu kişilerin ihtiyaç sahibi
olduğunu belirterek; “Diyoruz ki mesela;
Çanakkale Merkez'de kaç tane sığınmacı
olduğu belli. Bunlar Göç İdaresi tarafından
biliniyor. Göç İdaresi bu nüfusu Ankara'ya
bildirir. Bunların adında da sizin adınıza
gelen para kadar para gelir.

Çünkü onlar da buranın yaşayanı. Şunu
diyebilir miyim ben; bırakın ölsün, bunun
çöpünü toplama, diyebilir miyim? Bu
insanlar 'ekmeğim yok' diyor, vermemek
olur mu? Göç İdaresi tarafından tespit edilen
belediyelerimizde yaşayan sayı kadar ilave
para gönderilmesinde fayda var. Bir de
bununla ilgili hükümet Avrupa Birliği'nden
kaynak alıyor. Bizim belediyelere de bir şey
verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. 4

Assos Otelciler Derneği, Antik Liman'da

Hedeﬁm Sorunlara Kalıcı

Çözümler Bulmaktır
Alparslan Çelik, Çanakkale Elektrikçiler
ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanlığına aday olduğunu
açıkladı. 6

Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy;

Hekimler Köle,

Hastalar Müşteri Değil! 7

Küçük Esnafa Müjde!
240 Bin Liranın Altında Cirosu Olandan Vergi Kaldırılıyor

“Çalışmanın ortasında olumsuz bir algı üretilerek sonucu
yansıtmayan görseller üzerinden oluşan manipülasyonlar bölge
turizmine büyük zarar vermektedir.” 5

Kaya Islahı Çalışmalarını İnceledi
“Çalışmanın ortasında olumsuz bir algı
üretilerek sonucu yansıtmayan görseller
üzerinden oluşan manipülasyonlar bölge
turizmine büyük zarar vermektedir.” 3

Ne Onlarla Olunabilir
Ne de Onlarsız
Köşe yazıları sayfa 3'de

gazetedegisim.com
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İKTİDAR SANDIKLA OLMUYOR MUYDU?
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas katıldığı bir
programda, CHP Çanakkale İl Teşkilatının son dönemdeki
“biz iktidarız” söylemini eleştirerek; “Sayın Ural, biz iktidarız
deyip sorunları dinleyeme geldik dedi bir ziyarette. İktidar
değilsiniz. İktidar Millet. Cumhur İttifakı ile birlikte. AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da devletimizin
başkanı, cumhurbaşkanımız. Bu söylemler popülist.
Cumhur ittifakının endişesi yok, 2023'de milletin feraseti ile
hükümeti kurmuş olacak. Zannetmiyorum ki Atatürk'ün
kahramanlık unvanı aldığı 10 Ağustos Anafartalar Zaferine
sahte tören diyen CHP'li bir il başkanından rahatsız olmasın
benim bir milliyetçi kardeşim. Zannetmiyorum ki PKK bile
diyemeyen bir zihniyeti sineye çeksin benim bir milliyetçi
kardeşim. Bu ortaklığı da adeta ölü doğmuş bir çocuk gibi
görüyorum, samimi bulmuyorum. Ortaklık pazarlıkla olmaz.
Bu bir yol arkadaşlığıdır. MHP ve AK Parti yol arkadaşıdır. Bu
pazarlık ile olursa adı ortaklık olur” ifadelerini kullandı.
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Boğaz Medya
sosyal medya sayfalarında canlı olarak yayınlanan Oğün
İnal İle Güncel Programının canlı yayın konuğu oldu.
Siyasetten gündelik hayata kadar sorulara cevap veren
Başkan Makas, parti politikalarını ve seçime giden süreçteki
çalışmalarını da aktardı.
İşte o başlıklar ve cevapları…

“HER GÜN ESNAF ZİYARETLERİ
YAPIYORUZ”
Biz programlarımızı aylık yapıyoruz, bundan evvel yıllık
program yaptık. 2023 seçimlerine dek partimizde hangi
çalışmalarda bulunacaksak bunun bir taslağını çıkardık ve
bunları aylara böldük. Aylık programlarımız içerisinde
haftalık programlarımız da var. Her hafta başı
programımıza başlıyoruz. Kalkar kalkmaz ilk işimiz,
faaliyetlerimize odaklanmak ve sahaya inmek. Her gün
esnaf ziyareti yapmaya özen gösteriyoruz. İnsana
dokunmak bize keyif veriyor, enerjimize enerji katıyor. Biz
insanların derdini dinleyip çözüm bularak enerjimizi
harcıyoruz.”

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN BÜYÜK BİR
FANIYIM”
Genç bir siyasetçiyim. Partimizin hizmet eden bir neferi
olmaktan gurur duyuyorum. Partinin kurulduğu yıllarda o
emeklere şahitlik eden birisiyim. Benim babam da partide
kurucudur. Bizim bir sevdamız, derdimiz var. Biz derdimizin
peşinden koşuyoruz. Bir derdiniz varsa gönüllü çalışırsınız.
Ben ana kademede, gençlik kollarımda görev almadan önce
de bu işin derdini çeken biri idim. Şartlar olgunlaştı,
partimize hizmet etmeye başladım. Bireylerin her biri ortak
paydada buluşabilirse toplumsal mutabakat olur. Biz bu
mutabakata katkı sağlamak istiyoruz. Ben gençlik
kollarında siyasete başlayıp ana kademeye geçtim.
Eksiklerimiz hatalarımız olmuştur, ders çıkarmışızdır, ama
biz aynı dertle siyaset yapıyoruz. Ayrıca ben Recep Tayyip
Erdoğan'ın büyük bir fanıyım. Onun fanı olarak da hizmet
etmekten büyük keyif duyuyorum. Gençliğimin en güzel
yıllarında bu anlamda hizmet etmekten onur duyuyorum.”

“İKTİDAR SANDIKLA OLMUYOR
MUYDU?”
“İktidarız diyor değil mi, ortaklarımızla iktidarız. Hangi
ortakları, küsmesinler diye PKK diyemedikleri HDP mi
ortakları? Sayın Gökhan aday olursa oy vermeyiz diyen İYİ
Parti mi ortakları? Ben bu söylemi doğru bulmuyorum. Bir
STK'yı ziyarete gidiyorsunuz ve biz ortaklarımızla iktidarız
diyorsunuz. Sayın Gökhan'ın savunduğu ideolojinin hangi
değerlerine bu söylemi sığdırabilir? Sandıkla olmuyor
muydu bu iş? Sayın Ural, biz iktidarız deyip sorunları
dinleyeme geldik dedi bir ziyarette. İktidar değilsiniz. İktidar
Millet. Cumhur İttifakı ile birlikte. AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan da devletimizin başkanı,
cumhurbaşkanımız. Bu söylemler popülist. Cumhur
ittifakının endişesi yok, 2023'de milletin feraseti ile
hükümeti kurmuş olacak. Zannetmiyorum ki Atatürk'ün
kahramanlık unvanı aldığı 10 Ağustos Anafartalar Zaferine
sahte tören diyen CHP'li bir il başkanından rahatsız olmasın
benim bir milliyetçi kardeşim. Zannetmiyorum ki PKK bile

diyemeyen bir zihniyeti sineye çeksin benim bir milliyetçi
kardeşim. Bu ortaklığı da adeta ölü doğmuş bir çocuk gibi
görüyorum, samimi bulmuyorum. Ortaklık pazarlıkla olmaz.
Bu bir yol arkadaşlığıdır. MHP VE AK Parti yol arkadaşıdır.
Bu pazarlık ile olursa adı ortaklık olur.”

“SEÇİMLERE 20 AY VAR”
“Seçimlere 20 ay var. 600 gün yapar. 600 günümüzü genel
merkezle istişare ederek planladık. Kadın ve Gençlik
Kollarımızla yaptığımız kademe kademe işler var. Ev
ziyaretleri üye çalışmaları 65 yaş üstü vatandaşlarımızı
ziyaret, stk ziyaretleri mahalle buluşmaları gençlik
buluşmaları ile devam edecek. teşkilatın her unsuru bu işin
içerisinde çalışacak. Birbirine vakti zamanda baltalarla
saldıran bir teşkilat değiliz biz tüm unsurlarımızla ayrı gayrı
demeden çalışıyoruz. Bütün yaz açılış törenlerimizi
gerçekleştirdik. Milletvekillerimizle birlikte idik. İl Genel
Meclisi Üyelerimiz köylerde çalışıyor. Köylerde tespit
ettiğimiz aksaklıkları gideriyoruz. İL genel Meclis
Başkanımız Nejat Önder köylerde çalışmalara devam ediyor
AK Parti her yerde iddiası olan bir partidir. Her gelen ben
iktidar olacağım diyor, 2023 gelecek, yine iktidar
olamayacaksınız, herkes potansiyeline göre sözler versin
bence.”

“YATIRIMLARA ARA VERMEDEN DEVAM
EDİYORUZ”
“Yaz boyunca milletvekillerimizle birlikte sağlık, eğitim ve
spor gibi alanlarda temel atma ve açılış törenleri
gerçekleştirdik. Toplam 6 ilçede, sağlıkta, 16 bin
metrekarelik, 105 milyonluk yatırımlar yaptık, açılışları
yapıldı. Gençlik ve spor alanında, 162 milyonluk bütçe ile
yatırım yaptık. Eğitim alanında 24 derslikli iki okul ve
pansiyon var. Devam eden 11 okul var, 200 kişilik pansiyon
var. Projeye alınan da deprem yönetmeliğine göre yenilenen
34 okul var. Türkiye'de tek olan Gazi Evi açılışımızı da
yaptık.”

“ÇANAKKALE BELEDİYESİNİ GÖREVE
DAVET EDİYORUM”
Kentin son 25 yılını yöneten bir yerel yönetim var.
Türkiye'de bazı önlemler yaşandıktan sonra alınıyor kabul
ediyorum ama ben hiçbir önlem göremiyorum. Sosyal
konutlar öyle bekliyor. Sayın Başkan görmek isterse birlikte
de gezebiliriz, çok güzel kentsel dönüşüm projeleri var. 2
katlı binayı yıkıp dört katlı bina yapmak şehrin geleceğine
atılmış kazıktır. Burada yerel yönetim sorumluluk almalıdır.
Sokaklar genişletilmeli, yapıların katları artırılabilir ama

ada bazında çalışma yoksa kentsel dönüşüm olmaz.
Çanakkale güvenli değil, yerel yönetim sorumluluk almalı.
Sosyal Konutlar projesinde belediye sınıfta kaldı. İnşallah bir
an önce çözer de o vatandaşlar can güvenliğinden endişe
etmeden güne başlarlar. Çanakkale Belediyesini göreve
davet ediyorum. CHP İlçe Başkanı Sayın Metin Ümit Ural,
belediye meclis üyeleri istifa etti, il genel meclis üyeleri istifa
etti, Lâpseki İlçe Başkanını görevden aldı, hiçbir açıklama
yapmadı, Sayın Ural bizimle ilgileneceğine kendi işine
baksın. Başı öne eğik gezmekten bahsediyor. Bunları yapan
biri nasıl başı dik geziyor. Yönetilemeyen CHP dediğimizde
alınıyor. Alınmasın, işine baksın biz nerede gezeceğimizi ona
soracak değiliz.”

“PARTİDE YER EDİNEMEMİŞ
KARAKTERLERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TEKLİF EDİLMEZ”
Derdi olan genç kardeşimiz için bir mecra öneririm. Bu parti
de olabilir, dernek de olabilir. Siyasi mecra da bunlardan biri.
Genç kardeşlerimize siyaseti tabi ki öneriyorum. Onların
genç ﬁkirleri ile sağlayacakları katkıyı çok kıymetli
buluyorum. Siyaset iletişim demek iletişim enerji demek.
Enerjiyi gençlerden alıyoruz. Sayın Ural'ı yorgun görüyorum.
Sayın Gökhan Çanakkale'de belediye olarak sığınmacıların
çöplerini topluyoruz. Sığınmacı başına para verilmeli demiş.
Bir sokakta on apartman olsa, onar da daire olsa 400 kişi
yaşar. Çanakkale Merkez de 3-4 bin civarı sığınmacı var.
Yani 10 sokaklık sığınmacı var. Sığınmacıların barındıkları
evlerdeki su aboneliklerinden aldıkları katı atık ücreti yok
mu, çevre temizlik vergisi yok mu? Ne parası o zaman o? Biz
aynı CHP'yi kendi il binalarının tadilatını yaptırırken de
gördük. Ülgür Bey'in de enerjisini düşük buluyorum. İktidar
olacağız diyor. Çalışmanı yap, sandığa git. Ortaklarımızla
iktidar oluyoruz. Partide yer edinememiş karakterlere
belediye başkanlığı teklif edilmez. Varacağı yer de belli.”

“TEK HEDEFİM PARTİME HİZMET
ETMEK”
“Benim gelecekten tek beklentim dünyanın en güçlü
liderine sahip partimize ve dünyanın en güçlü teşkilatına
sahip partimize hizmet etmek. Bunun yeri yurdu makamı
olmaz. Biz genciz, şu an görevimizi yapıyoruz. Biz üç yıllığına
seçildik. Genel Merkez bizim için ne takdir ederse, o strateji
ile yürürüz. Biz derdimizi anlatıyoruz. Gelecek beklentisine
ihtiyacımız yok. Genç nüfusun partimize teveccühünden
sonra yolumuz açık. Geleceğe umutla bakıyoruz.”
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Ne Onlarla Olunabilir Ne de Onlarsız
21 Ek m Dünya Gazetec ler Günü
bugün b z gazetec lerden bahsetmek
yer ne “onlardan” bahsedeceğ m kısa
ama s z gülümsetecek b r yazı
olacak… “K m m onlar?” had
başlayalım
Her gün değ lse b le sık sık b r esk
arkadaşınız, uzun süred r tanıdığınız
b r ş nsanı, sohbet nden key f
aldığınız b r STK başkanı ya da b r s yasetç yle le lg l
haberler önünüze gel r. İşler o andan t baren değ şmeye
başlar… Hele önünüze düşen haber b r s yasetç yle lg l yse vay
hal n ze…
S yasetç ler “k n tutmazlar.” Kızar, söylen r, küserler ama b r
süre sonra sank o olay h ç yaşanmamış g b yen den ararlar. S z
de b l rs n z k bu dostluğun ömrü b r başka habere kadardır. B r
de kt dar sendromu var tab ... Muhalefetteyken sık sık yemek
yed ğ n z, sohbet ett ğ n z, telefonla konuştuğunuz s yasetç ,
koltuğa oturduktan sonra en ufak b r eleşt r de b le küser. Bunu
dert etmezs n z, çünkü b l rs n z k yarın muhalefete düştüğünde
bunların heps n unutacak ve y ne en y dostunuz olacaktır.
Zaten ne yaparsanız yapın s yasetç lere yaranmak da mümkün
değ ld r. Haber fotoğrafsız yayımlarsınız, “Neden fotoğrafımı
koymadın, bana karşı b r tavrın mı var?” d ye sorarlar...

Haber fotoğraﬂı yayımlarsınız bu kez de fotoğrafı
beğenmezler... Sonrası klas kt r. Daha evde sabah çayınızı
çerken çalan b r telefon, kızgın b r ses ve b r “esk tanıdık”
daha...
Kend ler n çok önemsed kler ç n de bunun büyük b r
komplonun b r parçası olduğuna nanırlar. Bu, egolarını daha da
ş ş r r, kend ler ne duydukları aşkın büyüsünü artırır. Bu açıdan
gazetec ler le güvenl k güçler kader yoldaşıdır. Ne onlarla
olunab l r ne de onlarsız... Bu paranoya le baş etmek mümkün
değ ld r. Zannederler k gazetec ler yılın bell dönemler nde b r
araya gel p, “Ş md Al Bey ç rk n gösterel m, yarın Fatma
Hanımı bu alemden s lel m” g b s nden kararlar alıp,
uyguluyorlar...
Son söyled ğ m küskünlere thafen...
Bu söyleyecekler m se kend me…
El m zdek kalem aynı zamanda b r mkandır ve her mkan b r
sorumluluktur o sorumluluğun altında kalmamak çabamız
olmalı. Kalem n şehvet ne kapılmamak çabamız olmalı. Zaman
zaman hata ett ğ m z b lmeyerek yanlışa düştüğümüz olmuştur.
Özür d ler m… Özür d lemek çok sıradan sam m yets zl k g b
oldu. “Helâll k” steyey m evet böyles daha y oldu.
Ve son söz; Belk tarafsız olamayız fakat vaz fem z dürüst
olmaktır...

Başıboş Köpekler Dehşet Saçıyor,

Onlarca Kişi Isırıldı, Çözüm Bulunamadı
Son zamanlarda sürü halinde cadde ve sokaklarda dolaşan
köpekler, iyice saldırganlaştı. Köpekler yoldan geçen
vatandaşlara toplu halde saldırıyor. Gelene şikayetlere
çözüm bulunmayınca vatandaşlar köpeklerin saldırma
anını görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaşıp
yardım istedi.
Çanakkale merkez, Kepez, Güzelyalı ve Dardanos'ta
köpekler adeta sürü halde dolaşıyor. Köpeklerin sürü
halinde dolaşması nedeniyle bir birinden güç alarak
çevreyi de tehdit etmeye başladı. Daha önce vatandaşların
korktuğu köpekler artık saldırganlaşmaya başladı. Bu
konuda çok sayıda şikayetler geldi.
Şimdiye kadar çözüm bulunmayan bu sorun büyüyerek
devam ediyor. Son gelen görüntüler ise tehlikenin
boyutunu gözler önüne seriyor.
Dardanos ve Güzelyalı Mevkii'nde yaşayan vatandaşlar,
sokak köpeklerinin saldırganlaşmasından dert yanarak
yetkililere seslendi. Adeta nöbetçi gibi cadde ve
sokaklarda duran köpekler, gelen vatandaşlara toplu halde

saldırıyor.
Durumu Belediye Ekiplerine bildirdiklerini fakat çözüm
bulamadıklarını iddia eden bir vatandaş saldırı videosunu
haber merkezimize göndererek, "Dardanos ve Güzelyalı
mevkilerinde başıboş köpek dramı yaşanıyor ve artık bu
sabah saldırılardan yine nasibimi aldım. Belediye ekipleri
gelip dönüp gidiyor. Çözüm yok! Lütfen bu sabah uğradığım
saldırıyı duyurmama yardım eder misiniz?” notunu düştü.

Assos Otelciler Derneği, Antik Liman'da

Kaya Islahı Çalışmalarını İnceledi
Assos Otelciler Derneği Yönetim Kurulu, antik limanda
yapılan kaya ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.
Assos Antik Limanda gerçekleştirilen ziyarette Assos
Otelciler Derneği Başkanı Erdal Çakır ve yönetim kurulu
üyeleri ile yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. İnceleme
ziyareti sonrasında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere
yer verildi; “Antik limanda bulunan işletmelere düşen
kayaların hayati risk oluşturması sebebi ile başlatılan bu
çalışmanın projeye uygun bir şekilde kurum
mühendislerinin ve kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan
denetiminde bilimsel olarak yürütüldüğünü gördük. Doğal
süreç içinde çalışma yapılmakta olup, çalışmanın ortasında
olumsuz bir algı üretilerek sonucu yansıtmayan görseller
üzerinden oluşan manipülasyonlar bölge turizmine büyük
zarar vermektedir. Bölgede yapılan çalışmaların sonunda
herhangi bir antik değer tahribi, yeni bir rant alanı açılması
gibi gerçek dışı söylemlere itibar edilmemesini önemle rica
ediyoruz. Bölgenin peyzaj çalışmaları ile daha güçlü ve
daha güzel bir şekilde 2022 baharına hazır olacağını
belirtmek isteriz. Bu süreçte büyük emeği olan Çanakkale
milletvekilimiz Sn. Bülent Turan ve Sayın Valimiz İlhami
Aktaş'a çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması ve bölge
turizmcilerine verdikleri destek için teşekkür ederiz.”

“Çalışmanın
ortasında
olumsuz bir
algı üretilerek
sonucu
yansıtmayan
görseller
üzerinden
oluşan
manipülasyon
lar bölge
turizmine
büyük zarar
vermektedir.”

Kayıp Aranıyor!
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Genel
Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili
Muharrem Erkek ve il teşkilatı tam kadro sahadayken,
milletvekili seçildiği günden beri pek gözükmeyen
CHP'nin diğer milletvekili Özgür Ceylan yine
kayıplarda. Çanakkalelilerin yüzüne hasret kaldığı
Ceylan, sadece TBMM'ye verdiği önergelerle
hatırlanıyor.
Resmi olarak seçimlerin 2023 yılında yapılacak
olmasına karşın, partiler olası erken seçimler için
hazırlıklara başladı. Milletvekilleri de ildeki
teşkilatlarla beraber sahaya çıkmaya başladı.
Çanakkale'nin 2'si CHP ve 2'si AK Parti olmak üzere 4
milletvekili bulunuyor. Bu milletvekilleri içinde en az
sahada gözüken kişi ise CHP Milletvekili Ceylan.
Seçildiği günden bu yana onu vatandaşların içinde
gören az kişi olmuştur. Basın mensuplarının da
rastlamadığı Ceylan'ı sadece TBMM'de verdiği soru
önergeleri ile hatırlanıyor.

Bir Tek O Yok
CHP Çanakkale teşkilatı sahaya çok hızlı giriş yaptı.
Özellikle Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın
Milletvekili Muharrem Erkek ile arasındaki soğukluğu
çözmesi ile kentte hareketlilik başladı. Gökhan ve
Erkek yanına teşkilatları da alarak her yere gidiyorlar.
Her kesimle kalabalık bir şekilde görüşen teşkilat,
resmen seçimlere hazırlık yapıyor gibi izlenim
bırakıyor. Kayıp milletvekili olarak bilinen Ceylan,
CHP'nin tam kadro sahaya çıktığı bu dönemde yine
içlerinde olmaması dikkat çekiyor. Ceylan'ın hem
teşkilattan hem de vatandaşlardan uzak durması en
çok merak edilen konuların başlından geliyor.
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Bu insanlar 'ekmeğim yok' diyor,

VERMEMEK OLUR MU?
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan katıldığı
bir programda Çanakkale'de ki sığınmacıların kayıt
altında olmadığını, Afganlara verilen oturma
süresinin uzatılmadığını bu kişilerin ihtiyaç sahibi
olduğunu belirterek; “Diyoruz ki mesela; Çanakkale
Merkez'de kaç tane sığınmacı olduğu belli. Bunlar
Göç İdaresi tarafından biliniyor. Göç İdaresi bu
nüfusu Ankara'ya bildirir. Bunların adında da sizin
adınıza gelen para kadar para gelir. Çünkü onlar da
buranın yaşayanı. Şunu diyebilir miyim ben; bırakın
ölsün, bunun çöpünü toplama, diyebilir miyim? Bu
insanlar 'ekmeğim yok' diyor, vermemek olur mu?
Göç İdaresi tarafından tespit edilen
belediyelerimizde yaşayan sayı kadar ilave para
gönderilmesinde fayda var. Bir de bununla ilgili
hükümet Avrupa Birliği'nden kaynak alıyor. Bizim
belediyelere de bir şey verilmesi gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz
Medya canlı yayınına katıldı. Bir çok konuda
açıklamalarda bulunan Gökhan, ilk olarak çevre ile
ilgili değerlendirme yaptı, Bu yıl yaşanan müsilaj
felaketine de değinen Gökhan,”Müsilaj derdimiz
konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
bakanlığında İstanbul'da birkaç toplantı oldu. 22
maddelik bir bildiri yayınlandı, hepimiz imzaladık.
Bunların içerisinde ileri biyolojik arıtma diye bir
madde var. Bizim iki tesisimiz de ileri biyolojik
arıtma zaten. Hatta geldiler gördüler. TBMM heyeti
gezdi, çok memnun oldular. Bu bütçe meselesi, her
belediyenin bütçesi yok. Toplantıda şöyle bir
öneride bulunmuştum; bu noktada bizim Avrupa
Birliği, Dünya Bankası gibi kurumlardan hibe ya da
düşük faizli kredi temin etmemiz lazım. Mevcut
Türkiye şartlarında bunları ﬁnanse etmek zor. Ama
bunları yapmamız lazım. Katı atık depone alanını
örnek verdim, biz burada Avrupa Birliği'nden hibe
aldık. Bu şekilde Marmara bölgesi belediyeleri ile
ilgili bunu önerdim. Daha sonra, Sayın
Cumhurbaşkanı Amerika'ya gittiğinde bu Paris
İklim Antlaşması'nı imzaladı. Şimdi 3 milyar Euro
hibe kredi talebinde bulunuyoruz. Ama bunun
Marmara'da doğru düzgün kullanılması lazım.
Marmara bölgesindeki belediyelerin tamamının
kullanması lazım. Sadece belediye değil, İl Özel İdare
de söz konusu. “ dedi.

Sonra teknoloji gelişti ve bu açıklıkta köprü
yapılabilme olanağı sağlandı. Binali Yıldırım Bey
zamanında bu alana köprü yapılması karar verildi.
Alkışladık ve hala alkışlıyoruz. Ben ne yaptım,
Çanakkale belediye başkanı olarak, belediye
meclisindeki siyasi partilerin grup
başkanvekillerini de aldım yanıma, köprüye gittim.
Bize çok detaylı bilgi verdiler, hatta kuleye çıktık.
Ben sonra dedim ki, teşekkürler yapana. Bu benim
ayağım. Şimdi gelelim siyasi ayağa. Bu köprünün
yapılması noktasındaki belirsizliğe karşı duruş var.
Şu kadar araba geçişi garantisi vermişsin, şu kadar
Euro olduğu belli, 15 Euro artı KDV, bu beni
ilgilendirmiyor, bu siyasetin işi. Soruluyor, bu
köprünün maliyeti kaç Euro ya da dolar? Hangi
şartlarda nasıl yaptın ihaleyi? Şunu bir anlat diye
soruluyor, ticari sır deniliyor. Kamunun ticari sırrı
olamaz. Kamu şeﬀaftır çünkü kamu dediğin
milletin vergileri ile hareket eden bir kurumdur.
Borçlanacaksan milletin paraları ile borçlanıyorsun.
Diyemezsin ki, 'ben dışarıdan borç aldım, sana ne'.
Hayır, senin aldığın o borç milletin borcudur. Lütfen
bu hesap verilsin denildiğinde, bu hesap
verilmeyince elbette ki siyaset buraya gitmez,
ziyaret etmez. Bunu ısrarla gündeme getirmesinler
boşu boşuna. İktidarımızda hepsi ortaya dökülecek
ve Türkiye'deki herkese bunun hesabı verilecek. Bu
köprü şu şartlar altında, şu kadara olmuştur, ihalesi
şu şekilde olmuştur. Hepsinin şeﬀaf bir şekilde
hesabı verilecek. Genel başkan ne diyor eğer fahiş
bir durum varsa, o zaman bu işin iptaline kadar
gidebiliriz diyor. Bu siyasetin işi, benim işim değil.

KÖPRÜ MESELESİ

Ama Bu İnsanlar Çanakkale'de
Oturduğu Ankara Tarafından
Bilinmiyor

1915 Çanakkale Köprüsü'ne yaptığı ziyaret
nedeniyle eleştirilen Başkan Gökhan o konuyu da
şöyle açıkladı; “Köprüye milletvekili ile il başkanı
gitmedi diyorlar, CHP'liler gitmedi diyorlar. Ben
gittim, neden gittim? Benim konumum farklı. Ben
belediye başkanıyım, ben Çanakkale halkını temsil
ediyorum. Bu halk içerisinde Ak Partili de var,
MHP'li de var, İyi Partili de var. Ben halkı temsil
ediyorum. Burada bir yatırım yapılıyor, bir köprü
yapılıyor. Bu köprüye taraf mıyız, elbette ki. Bunu
yıllardan beri Çanakkale'ye köprü yapılması
gerekliliği konusunda söylüyorduk ama buraya
yapılmasını istiyorduk. Burada zaten olamıyordu.

Sığınmacı ya da mülteci, iltica eden kelimelerini
kullanmamız gerekir diye düşünüyorum, göçmen
değil. Göçmenler yerleşik nizama geçen demektir.
Türkiye'nin sorunu göçmende değil, sığınmacıda.
Kaçak gelmiş, göz yumulmuş, hatta çalışma
müsaadesi verilmiş ama hala nüfusa
kaydedilmemiş insanlar var. Çanakkale'de de
özellikle Afganlara oturma müsaadesi verilmişti,
uzatmamışlar. Şu anda daha önceden yasal olarak
oturan Afganların çoğu kaçak durumda. Bu son
derece yanlış bir şey. İkinci olarak, bu insanı kabul
etmişsin, çalışmasına müsaade etmişsin ama sonra
tekrar izin vermiyorsun. Ama bu insanlar

Çanakkale'de oturduğu Ankara tarafından
bilinmiyor. Nüfus kayıtlarında yok. Ama
Çanakkale'de yaşıyorlar, diğer belediyelerin
sınırlarında yaşıyorlar ve biz bu insanlara iyi kötü
hizmet veriyoruz. Kirletiyor çöpünü topluyoruz,
çocuklarına, ailelerine sosyal yaşam evlerinde ders
veriyoruz. İhtiyacı olanlara erzak yardımı yapıyoruz.
Bunlar sığınmacı diye bu insanları yok sayamayız.
Bu kentte yaşayan her canlıya hizmet etmek
zorundayız. Bunlarla ilgili yerel yönetimin yorum
yapma hakkı olamaz, bu devletin işi. Sınırları açan,
bu kişileri getiren, yerleştiren devlet. Biz, buraya
gelmiş ve devletin hoş gördüğü, görmezden geldiği
ve izin verdiği insanlara hizmet etmek zorundayız.
Ama bu insanlar burada gelip geçici değil. Hafta
sonu gelen turist gibi düşünmeyin. Bu insan buraya
gelmiş, oturuyor, barınıyor. Biz de Belediye
Başkanları Toplantısı'nda bir karar aldık ve Türkiye
Belediyeler Birliği'ne bununla ilgili müracaatta
bulunuyoruz. Diyoruz ki mesela; Çanakkale
Merkez'de kaç tane sığınmacı olduğu belli. Bunlar
Göç İdaresi tarafından biliniyor. Göç İdaresi bu
nüfusu Ankara'ya bildirir. Bunların adında da sizin
adınıza gelen para kadar para gelir. Çünkü onlar da
buranın yaşayanı. Şunu diyebilir miyim ben; bırakın
ölsün, bunun çöpünü toplama, diyebilir miyim? Bu
insanlar 'ekmeğim yok' diyor, vermemek olur mu?
Göç İdaresi tarafından tespit edilen
belediyelerimizde yaşayan sayı kadar ilave para
gönderilmesinde fayda var. Bir de bununla ilgili
hükümet Avrupa Birliği'nden kaynak alıyor. Bizim
belediyelere de bir şey verilmesi gerekiyor. “

GENEL SEÇİM ÖNCESİNDE
CHP'DE ADAY BELİRLEME NASIL
OLACAK?
Esas olan önseçimdir bizde. Bizim anlayışımız
budur. Bunun istisnaları var mıdır, vardır. Bunun
kararını parti meclisi verir. Ama prensip önseçim
olmasıdır. Biz belediye başkanı seçimini böyle
yaptık. Sonuç itibariyle bunun nihai kararını parti
meclisi verir. Genel başkanın iradesi önemlidir ama
Çanakkale itibari ile beklenti budur. Bu neyi
getiriyor? Partideki tüm üyeler hareketlenmiş
oluyor, önseçimde adaylar yarışmış oluyor. Yavaş
yavaş hareketleniyor, bu topluma da yansıyor. Bir
rekabet ortamı oluyor. Bunun ne şekilde olacağını,
bunun şartlarının ne olacağını parti meclisi ortaya
koyar. Bunu yıllardır söylüyoruz bizim tercihimizdir
önseçimdir ama önseçim olmadı diye partimize
küsecek halimiz yok.
Sayın Makas'ı anlamakta zorlanıyorum çünkü beni
anlamakta zorlanıyor galiba. Ben başka şey
söylüyorum o başka şey anlatıyor. Onun için baktım
izaha muhtaç çok şey var. Şu Millet İttifakını içlerine
sindiremiyorlar. CHP ve İYİ Parti, Saadet Partisi,
nasıl olabilir diyorlar. Olur tabi, bu millet geleceği
için bu birlikteliği istiyor. 'Geç ideolojik farklılıkları'
diyor 'Önceliğin çocuğuma aş, kendime iş”
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Küçük Esnafa Müjde! 240 Bin Liranın Altında Cirosu Olandan Vergi Kaldırılıyor
Yeni vergi düzenlemesine göre; yıllık cirosu 240 bin liranın
altında olan 835 bin esnaf vergiden muaf tutulacak.
Başta küçük esnaf ile çiftçi olmak üzere geniş kesimleri
ilgilendiren mükelleﬁn yaşadığı sorunları gidermeye dönü
düzenlemeler içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tekliﬁ Mecliste kabul
edildi.
Yasaya göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan 835 bin
esnaf vergiden muaf tutulacak. Çiftçilerin mazot, gübre gibi
tarım desteklerinden vergi kesintileri kaldırılacak. Son 5
yılda desteklerden kesilen vergiler iade edilecek. Sosyal
medya üzerinden elde edilen ve 650 bin lirayı aşmayan
kazançlar için yüzde 15 stopaj ödenecek. Kanunla 4..
Dönem geçici vergi beyannamesi kaldırıldı. Konaklama
Vergisi 1 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Uyumlu mükellef için belirsizlikler
giderildi
Vergiye uyumlu mükelleﬂerin vergi indirimden yararlanma
koşulu olan "indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait
olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat
yapılmamış olması" koşulu, yapılan tarhiyatların
kesinleşmesine bağlı olacak. Söz konusu süre içinde
kesinleşen tarhiyatın indirim tutar sınırının yüzde 1'inden
az olması durumunda da indirimden yararlanma şartları
ihlal edilmemiş sayılacak. Yapılan tarhiyatın indirimden

terkin edilmek suretiyle kullanılabilecek. Bu düzenleme 1
Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım
harcamalarına uygulanacak. Nakdi sermaye artışlarının,
yurtdışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için faiz
indirim oranı yüzde 75 olarak uygulanacak.
Kanunla getirilen yeni düzenlemeyle ihtilaﬂarın azaltılması
amacıyla 5 bin TL'yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınıyor.
Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilmesine ilişkin
yasal alt yapının oluşturulduğu kanunla, vergi
incelemesinin uzaktan yapılabilmesine yönelik
düzenlemeler de kanunda yer alıyor.
yararlanıldıktan sonra kesinleşmesi durumunda
yararlanılan indirimin mükelleften geri alınmasına ilişkin
hüküm ise kanun metninden çıkarılıyor. Kesinleşmiş
tarhiyat bulunmaması kuralı, vergi beyannameleriyle
sınırlandırılacak.

Yatırıma katkı tutarının yüzde 10'u vergi
borçlarında kullanılacak
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım
harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla
belirlenen tutarın yüzde 10'luk kısmı, kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci
ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV
hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından

Yeniden değerleme oranı
Kanunla "Enﬂasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı
ve yeniden değerleme" başlığı düzenleniyor. Buna göre,
tam mükelleﬁyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan
gelir veya kurumlar vergisi mükelleﬂeri, enﬂasyon
düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını TL dışında başka bir para
birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç, enﬂasyon
düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap
dönemlerinin sonu itibarıyla bilançolarına dahil bulunan
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlar üzerinden
ayrılmış olup bilançolarının pasiﬁnde gösterilen
amortismanları, Kanunla belirlenen şartlar doğrultusunda
yeniden değerleyebilecek.

Kadın Kooperatiﬂerine Pozitif Ayrımcılık
Kooperatiﬂerde önemli değişiklikler içeren, birtakım
yenilikler getiren Kooperatiﬂer Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliﬁ, TBMM Genel
Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Düzenlemeye dair
detaylar da veren Turan; “Kanunda çiftçi, esnaf, kadın ve
engelli vatandaşlarımızı kooperatifçiliğe teşvik edecek
adımlar var. Kanun, kadın kooperatiﬂeri ile ortaklarının
çoğunluğu engelli vatandaşlarımızdan oluşan
kooperatiﬂere pozitif ayrımcılık yapılması, üyelere bilgiye
erişim kolaylığı sağlayacak, işlem maliyetini ve zaman
kaybını azaltacak Kooperatif Bilgi Sistemi'nin kurulması,
şeﬀaﬂık ve dış denetimin artırılması gibi önemli
düzenlemeler içeriyor” ifadelerini kullandı.
Kanun hakkında açıklama yapan AK Parti Grup
Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,
“Kooperatifçilik bizim kültürümüzde önemli bir yere sahip.
Kooperatifçiliği teşvik etmek, daha da güçlendirmek, ticari
hayatın değişen kuralları çerçevesinde yeniden ele
alınmasını sağlamak amacıyla önemli bir Tekliﬁmiz
yasalaştı. Kanunda çiftçi, esnaf, kadın ve engelli
vatandaşlarımızı kooperatifçiliğe teşvik edecek adımlar
var. Kanun, kadın kooperatiﬂeri ile ortaklarının çoğunluğu
engelli vatandaşlarımızdan oluşan kooperatiﬂere pozitif
ayrımcılık yapılması, üyelere bilgiye erişim kolaylığı

sağlayacak, işlem maliyetini ve zaman kaybını azaltacak
Kooperatif Bilgi Sistemi'nin kurulması, şeﬀaﬂık ve dış
denetimin artırılması gibi önemli düzenlemeler içeriyor.
Bununla birlikte yapılan düzenlemeyle Tarım Kredi
Kooperatiﬂerinin verdiği kredi borçlarının yapılandırılan ilk
taksitinin ödenme tarihi de 2021 Ekim sonundan Kasım
2021 sonuna alındı. Güçlü bir kooperatifçiliğin neticesini
Çanakkale'mizde de göreceğimizi düşünüyoruz” şeklinde
konuştu.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da
yaptığı açıklamada, yeni düzenlemeyle kadın
kooperatiﬂerine pozitif ayrımcılık getirilmesinin oldukça
önemli olduğunu söyleyerek, “Ortaklarının çoğunluğu
kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi
amacıyla kurulan kooperatiﬂer ile ortaklarının çoğunluğu
engellilerden oluşan kooperatiﬂerin; kuruluş aşamasında
ve faaliyet dönemlerindeki ticaret sicil müdürlüğünde
ödedikleri tescil ve ilan ücretleri, ticaret odasına kayıt
ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ödeme mükelleﬁyeti
kaldırılarak, bu kooperatiﬂerimize pozitif ayrımcılık
sağlanmakta. Özellikle Çanakkale bölgemizde, yöresel
ürünler ve kadın el emeğinin ekonomiye kazandırılması
amacıyla bir süredir kooperatifçilik faaliyetlerinin
artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürüyorduk. Yaptığımız

Turan: 'Çanakkale'mizin ihracatı daha da artacak'
AK Parti Grup Başkanvekili ve
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,
ihracata ve ihracatçılara yönelik önemli
düzenlemeler içeren Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun Tekliﬁ'nin TBMM
Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
İhracatı oldukça önemsediklerini ifade
eden Turan: “Türkiye; salgına rağmen, dünyadaki krizlere
rağmen sorunlarını çözüyor. Kanun Tekliﬁmiz
ihracatçılarımızın teminat ihtiyacını karşılayan İhracatı
Geliştirme AŞ'ye gerekli sermaye katkısının sağlanması,
ihracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi,
yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve
ihracata yönlendirilmesi için Serbest Bölgeler kurulması
gibi önemli adımlar içeriyor.” dedi.
Özellikle son yıllarda Çanakkale'de faaliyet gösteren
ﬁrmaların ihracattaki başarılarının altını çizen Turan:
“Çanakkale'mizde faaliyet gösteren birçok ﬁrmamız son

yıllardaki başarıları ile göğsümüzü
kabartmaya devam ediyor. Çanakkale,
her alanda olduğu gibi ihracatta da
önemli gelişmeler kaydediyor.
İhracatçılarımıza kolaylıklar sağlayacak,
önlerini daha da açacak bu tekliﬁmizin
yasalaşmasıyla birlikte Türkiye
genelinde olduğu gibi Çanakkale'mizin
de ihracatı artacak. Ayrıca Köprümüzün
tamamlanmasıyla önemli bir avantaj sağlanacak. İhracat,
demek güçlü ekonomi ve daha müreﬀeh bir ülke demek.
Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Gazi
Meclisi'mizde milletvekillerimizle yoğun mesailerimize
devam ediyoruz. Tekliﬁ, yarın Sanayi ve Ticaret
Komisyonu'nda, komisyonun kabulü halinde ise sonraki
hafta Genel Kurul'da görüşmeyi planlıyoruz. Kanun
tekliﬁmizin yasalaşmasıyla ihracatçı ﬁrmalarımıza daha
çok kolaylıklar sağlanacak. Böylelikle şehrimizde de bu
ﬁrmalarımızın sayısının artacağına inanıyorum” şeklinde
konuştu.

ziyaretlerde, özellikle kadınlarımızın bu konuyu nasıl
sahiplendiğini, kendilerini geliştirmek için nasıl
çalıştıklarını gördük. İlgili kurumların hibe destekleriyle
pazarda kendilerine yer bulmaya çalışan bu
kooperatiﬂerimizin, yeni düzenlemeye daha da
rahatlayarak üretime öncelik vereceğine, yöremizin
tanıtımına, köylerimizin kalkınmasına daha fazla destek
sunacağına inanıyorum” dedi.

Zorunlu traﬁk sigortasında

yeni düzenleme

Karayolları motorlu
araçlar zorunlu mali
sorumluluk sigortasında
asgari teminat hadleri
2022 yılı başında geçerli
olmak üzere artırıldı.
Resmi Gazete'nin
bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
yönetmeliğine göre, zorunlu traﬁk sigortası asgari
teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza
başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.
Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin
TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak.
Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak
üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları
kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına
2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.
2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540
bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.
Yönetmelikle, zorunlu traﬁk sigortasında; mesleki
faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminat tutarları
ile koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için bu tutarlara
eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi
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Bir Yasak Daha Kalktı
Pandemi tedbirleri ile geçen iki yılın ardından sosyal hayat
normalleşmeye devam ederken, alınan birçok yasak da
kaldırılıyor. Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu'nun 28
Mart 2020 tarihli kararı ile otobüs ﬁrmalarının şehir içi
servis hizmetleri yasaklanmıştı. Kurul dün aldığı “Otobüs
ﬁrmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanması”
kararının iptali uygulamaya konuldu. Otobüs ﬁrmaları,
şehir içi servis hizmeti yeniden başladı.
Türkiye genelinde yaşanan koronavirüs ile mücadele
nedeniyle birçok otobüs seferlerinin durdurulmasının
ardından, aralarında Çanakkale'nin de olduğu bazı
şehirlere de 23 Mart 2020 itibariyle şehirlerarası otobüs
ﬁrmaları geçici süre ile seferlerini durdurmuş ardından

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 29 Mart 2020
tarihinden itibaren de tamamen durdurulmuş ve valilik
iznine bağlanmıştı. D1 Belgeli şehirler arası tarifeli sefer
yapan yolcu otobüslerinin seferleri yolcuların valilik izni ile
”seyahat izni” belgesine bağlı iken yaşanan son gelişme ile;
ücretsiz yolcu servislerinin kaldırılması noktasında otobüs
ﬁrmaları arasında ortak anlaşma ile şehir içi servis
hizmetleri de kaldırıldı.
Çanakkale İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu da 28 Mart 2020
tarihli kararına göre otobüs ﬁrmalarının şehir içi servis
hizmetleri yasakladı.
Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından
'Otobüs Firmalarının Şehir içi Servis Hizmetleri' ile ilgili bir

iptal kararı geldi.
Valilikten, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına ilişkin
yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “28.03.2020 tarih
ve 3N sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile alınan
'Otobüs ﬁrmalarının şehir içi servis hizmetlerinin
yasaklanması' kararının iptal edilmesine oy birliği ile karar
verildi.”

“YÖREX Fuarı Türkiye'nin Yöresel ve Coğraﬁ İşaretli Ürünlerin Vitrini Oldu”
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) heyeti, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl
ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 11'incisi düzenlenen Yöresel
Ürünler Fuarı YÖREX'e katılım sağladı.
Antalya ANFAŞ Fuar Merkezinde başlayan Yöresel Ürün
Fuarı YÖREX'e Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu,
Meclis Başkan Yardımcısı Turgay Kılıç, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ersin Kahraman ve Deniz Tennioğlu ile Genel Sekreter
Sema Sandal hazır bulundu.
11.YÖREX Fuarı hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu
Başkanı Selçuk Semizoğlu; “2010 yılında düzenlenmeye
başlayan YÖREX Fuarları, Ülkemizin doğusundan batısına,
kuzeyinden güneyine tüm yöresel lezzetlerimiz bu fuarda
bir araya gelerek ulusal ve uluslararası markalaşma

8 Yıl Aradan Sonra Damlaya

Damlaya Çektik Oldu
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğünce yürütülen 'Damlaya Damlaya Çektik
Olur' projesi kapsamında Çan ilçesi Altıkulaç Köyünde
yetiştirilen çeltik hasat edildi.
Hasada Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye
Başkanı Bülent Öz, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Levent
Çalış, İlçe Tarım Müdürü Belma Türe, İlçe Müftüsü Mustafa
Korkmaz, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Muhtarlarımız
ve İlçe Tarım Personeli katıldı. Kaymakamlıktan yapılan
açıklamada; “Damlama yöntemiyle yapılan çeltik tarımının,
% 50 su tasarrufu sağlaması, fazla sudan dolayı toprağın
biyolojik yapısının bozulmaması, aynı tarladan yılda iki
ürün alınması, sivrisinek mücadelesinin yapılmaması,
eğimli arazilerde bile çeltik ekimin yapılması gibi pek çok
avantajı bulunmaktadır. Proje kapsamında, 22 dönüm
alanda % 75 Tarım ve Orman Bakanlığı Hibesiyle dağıtılan
çeltik tohumları ile 8 yıl aradan sonra İlçemiz yeniden ekiliş
alanına sahip oldu. Çiftçimize bol bereketli hasatlar dileriz”
denildi.

yönünde önemli bir faaliyeti yerine getirmektedir. Bu
kapsamda Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından
tahsis edilen Çanakkale standımızda, Çanakkale
Odalarımız ve Borsalarımız ile beraber İlimizin Coğraﬁ
İşarete sahip Çanakkale Halımız, Ezine Peynirimiz,
Bayramiç Beyazımız, Bayramiç Elmamız, Bozcaada Çavuş
Üzümümüz, Yenice Kırımızı Biberimiz, Geyikli
Zeytinyağımız ve Bayramiç Helvamız başta olmak üzere
bölgemizin öne çıkan tüm tarım ürünlerimizin tanıtımını
yapıyoruz. Topraklarımızda üretilen ürünlerin değerini dış
pazarlarda tanıtmak için öncelikle bizler dersimize iyi
çalışmalıyız. YÖREX Fuarı ürünlerimizin değerini görmemiz
ve uluslararası pazarlara çıkmamız için bizlere ayna
tutuyor. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta
olmak üzere fuarın düzenlenmesi için emek harcayan

Antalya Ticaret Borsamıza, Antalya Ticaret ve Sanayi
Odamıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Hedeﬁm Sorunlara Kalıcı Çözümler Bulmaktır
Alparslan Çelik, Çanakkale Elektrikçiler ve
Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına
aday olduğunu açıkladı.
"Hedeﬁm Kalıcı Çözümler Bulmak"
Sosyal medya üzerinden adaylığını açıklayan Çelik; ''Dört
yıl önce bir söz vermiştim, çok şükür bugün tutmak nasip
oluyor;2022 yılının ilk aylarında yapılması planlanan
Çanakkale Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Seçimleri için Başkan adayıyım ve bu
göreve talibim. Hedeﬁm işimde de olduğu gibi üretmek ve
problemleri tespit edip sorunlara kalıcı çözümler
bulmaktır. Başta tüm esnaf arkadaşlarım olmak üzere
herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'' dedi.

Kardeş Desteği de Geldi
TÜRSAB Başkanı Ahmet Çelik de sosyal medya

hesabından destek paylaşımında bulunarak; ''Allah
utandırmasın, ailen olarak bu zor ve meşakkatli yolda her
daim yanındayız. Yolun açık olsun, şansın bol olsun
inşallah Kardeşim.'' diye tekrar paylaştı.

Baja Troia Turkey 28-31 Ekim'de Çanakkale'de start alacak
2017 senesinden bu yana İSOFF tarafından uluslararası
East European Tout Terraın Series Türkiye ayağı olarak
düzenlenen Baja Troia Turkey, 28-31 Ekim tarihleri
arasında yine Çanakkale'de muhteşem etaplarda start
alacak.
Ralli ve Raid Kategorilerinde koşulacak bu zorlu yarışta,
Türkiye'den ve dünyadan tanınmış oﬀ-road ekipleri
start alarak hem oﬀ-road etaplarını hem de yüksek
hızlı performans etaplarını kat edecekler. Tanınmış
yarış takımı İtalyan Raluart'ın da 8 araç ile kayıt
yaptırdığı organizasyonda; Romanya, Yunanistan,
Sırbistan ve Macaristan'dan gelen ekiplerin yanında,
Türkiye'nin önde gelen otomobil yarışçıları da mücadele
edecek. 43 ekip 4 gün sürecek bu yarışta Çanakkale ve
Bayramiç sınırlarında dağ yollarının ve oﬀ-road
parkurlarının yer aldığı zorlu etaplarda rekabet
edecekler. Yarışta ayrıca şehir içinde koşulacak bir
Süper Seyirci Etabı da yer alacak. 2017 yılından bu yana
Çanakkale şehrinin değerli katkıları ile düzenlenen
yarış, Çanakkale'nin tarihi ve doğal hâzinelerinin
Türkiye dışından katılan yarışçı ve seyirciler tarafından

keşfedilmesi açısından sayısız kazanımlar sağlıyor.
Baja Troia Turkey 2021 basın tanıtım toplantısı 22 Ekim
Cuma günü 10.00'da Büyük Truva Oteli'nde yapılacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu/TOSFED
Çanakkale İl Temsilcisi Mustafa Kansu, İstanbul Oﬀ
Road Kulübü-İSOFF'dan Baja Troia Turkey Yarış
koordinatörleri Selahattin Toper ve Hakan Betir'in
katılacağı toplantıda Organizasyon ile ilgili bilgiler
paylaşılacak.
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Hekimler Köle, Hastalar Müşteri Değil!
Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doktor Güleda Erensoy;
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde
yaptığı basın açıklamasında doktorların beş dakikada bir
hastaya bakılmaya zorlandığını ifade ederek, “5 dakikada
hekimlik olmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz. Hekimler köle,
hastalar müşteri değil. Doktorlarımız istifa ederek ya yurt
dışına gidiyor ya da özel muayenehane açıyor. Yeni mezun
doktorlar yurt dışına göçüyor. Avrupa'da ki gibi Aile
Hekimliği sistemi işlemiyor. Dolayısı ile hasta olan herkes
öncesinde Devlet Hastanesine gelmek, Devlet Hastanesinde
sorunlarını çözmek istiyorlar” dedi.
Ülke genelindeki hekim istifalarını ve Avrupa ülkelerine genç
hekim göçünü de değerlendiren Dr. Erensoy devlet
hastanelerinden hekim istifalarının Çanakkale'de de yoğun
şekilde yaşandığı bilgisini de vererek “Sağlık Bakanlığı bu
istifa ve hekim göçünü önleyecek çalışmalar yapmalı” dedi.
Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doktor Güleda Erensoy
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi girişinde basın
açıklaması yaptı.
Dr. Erensoy, Çanakkale Tabip Odası adına yaptığı açıklamada
Devlet Hastanelerinde hekimlere hasta muayenesi için
verilen 5 dakikalık süreyi eleştirdi.

“5 DAKİKADA HEKİMLİK OLMAZ, SAĞLIK
5 DAKİKAYA SIĞMAZ”
“5 dakikada hekimlik olmaz, sağlık 5 dakikaya sığmaz” diyen
Dr. Erensoy “Yıllardır sağlıkta dönüşüm programı adı altında
yürütülen politikalar, hastaneleri ticarethaneye, hastaları
müşteriye dönüştürdü. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinde
niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam
etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun
nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini
yok saymaktadır. Hekimlik yapabilmek için bir hastaya
ayrılması gereken muayene süresi en az 20 dakika olarak
kabul edilmesine rağmen ülkemizde birçok hastanede bu
süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100
hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin
isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta,
hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına; halkın nitelikli
sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere
performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem
dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale
edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete
zemin hazırlanmaktadır Hastalıkların tanısını koyabilmek
için ilk ve en önemli adım, ayrıntılı bir öykü almaktır.
Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek,
ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir.
Tıbbi sekreter olmadan çalışmak zorunda bırakılan hekimler

tıbbi kayıtların tutulmasında zorluklar yaşayacak, sonraki
süreçte yaşanacak en ufak olumsuz gelişmede hekimi zor
duruma sokacaktır. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri
unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir
sorundur ve bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak
olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir. Muayene için
yeterli zaman tanımamak, hekim hasta ilişkisini birkaç
dakikaya sığdırmak; hekimlik meslek etiği ilkelerimiz
açısından kabul edilemez ve mesleki özerkliğimize yönelik
bilinçli bir saldırıdır. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok
hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha
çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık
çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla
vazgeçilmelidir. Topluma çağrımızdır; dün olduğu gibi bugün
de nitelikli sağlık hizmeti taleplerimizde ısrarcıyız ve
hekimlik yapmak istiyoruz. Hem hekimlerin hem de
toplumun sağlık hakkı için bu uygulamalara itirazı birlikte
yükseltelim. Hekimler köle, hastalar müşteri değildir. Sağlıklı
yaşam hakkımızdan vazgeçmeyelim!” dedi.

“BİRÇOK DOKTOR ARKADAŞIMIZ İSTİFA
ETTİ”
Basın açıklamasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan
Erensoy Çanakkale'de de istifa eden doktor var mı sorusuna;
“Tüm Türkiye' de şu anda yaşanmakta olan doktor istifaları
ve genel olarak yeni mezun hekimlerin yurt dışına göçü ciddi
derecede artmıştır. Yeni hekimlerin yurt dışına gitmelerine
artık bir göç diyebiliriz. Aynı zamanda devlet hastanelerinde
de hekim istifaları çok artmış durumda. Çanakkale' de bu
hekim istifalarından payını aldı. Birçok branştaki hekimimiz
muayenene açmak için devlet hastanesinden istifa ettiler ya
da özel hastanelere gittiler. Bunların sebebi hekimlerin
devlet hastanelerindeki mutsuzluklarıdır. Devlet
Hastanelerinde yaşadıkları haklarını alamama ve
üzerlerindeki baskılar. Bu nedenle Çanakkale'deki
hekimlerimizde Devlet Hastanelerinden ayrılıyorlar”
cevabını verdi.

“YENİ MEZUN DOKTORLAR YURT DIŞINA
GİDİYOR”
Dr. Erensoy yurt dışına hekim göçüne ve devlet
hastanelerinde çalışan hekimlerin istifasını engellemek için
çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek;
“Sağlık Bakanlığının öncelikle yeni mezun hekimlerin yurt
dışına engelleyecek bir yeni programlar geliştirmesi
gerekiyor. Aynı zamanda Devlet Hastanelerindeki hekimlerin
istifasına engel olacak hak kazanımlarının ortaya konulması

lazım. Hekimler genel olarak döner sermayeden bağımsız
maaş artışı talep ediyor, yıpranma payı talep ediyor, Covit19'un meslek hastalığı olmasını talep ediyor. Hekim
özerkliğinin mümkün olduğu kadar idareciler tarafından
korunmasını talep ediyorlar. Hekim özerliğini nedir?
Hekimleri beş dakikada hasta bakmaya zorlarsanız çok
büyük hatalara yol açarsınız. 5 dakikada bir hasta bakma ile
ilgili durumun şöyle bir bölümü de var. Biz bu durumu Sağlık
İl Müdürü ve Başhekimimizle de konuşuyoruz. Bize
söyledikleri şey şu 'Hastalara 15 gün sonrasına ancak
randevu alabiliyor hastalarımız. Bu nedenle sizin daha fazla
hasta bakmanızı talep ediyoruz. Üzerimizde böyle bir baskı
var' diyorlar.” dedi.

“AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ TÜRKİYE'DE
İŞLEMİYOR”
Devlet Hastanelerindeki hasta yığılmasının, hastaların
sağlıkta birinci basamağın atlanarak 2. Basamak olan
hastanelere başvurmaları olduğunun da altını çizen Erensoy”
Türkiye' de işlemeyen sistem şu . Avrupa'da ki gibi Aile
Hekimliği sistemi işlemiyor. Dolayısı ile hasta olan herkes
öncesinde Devlet Hastanesine gelmek, Devlet Hastanesinde
sorunlarını çözmek istiyorlar. Ancak dünyada hiçbir ülkede
sağlık problemlerinin ilk durağı sağlık sisteminde 2.
Basamak olarak bilinen hastaneler değildir. Türkiye
genelinde hasta randevularında bu kadar sorun yaşanıyorsa
bunun sebebi sağlık sisteminin bu noktada tıkanmış
olmasıdır. Çünkü Devlet Hastaneleri bu şekilde talebi
karşılayamaz. Bu talepte doğru bir talep değildir. Basamaklı
sağlık sistemi dünyanın her yerinde uygulanıyor. Ama şu an
Aile Hekimlerine bağlı olan hasta sayısı 3.000 - 4.000
civarında. Bu şekilde Aile Hekimleri de hastayı görerek
ardından hastayı Devlet Hastanelerine sevk etmeleri
imkânsız görülüyor. Aile Hekimi sayımızda az. Yeni aile
hekimliği merkezleri açmak zorundayız. Basamaklı sağlık
sistemini Türkiye' de kurmak zorundayız. 2. Basamak olan
hastanelerimizi şikâyetimizi ilettiğimiz yer olarak
kullanırsak, gerçekten ciddi sağlık problemleri olan
hastaların yeterli hizmeti alamamasına neden oluruz. “ dedi.

Koronavirüs, İnﬂuenza Grip Vakalarını Sıfırladı
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, mevsimsel grip
vakalarını büyük oranda düşürdü. Ankara Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr.
Ümit Savaşçı, koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle şu
anda grip vakalarının 'sıfır' olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler,
maske ve mesafenin yanında hijyen konusundaki hassasiyet,
mevsimsel grip vakalarının da önemli oranda düşmesine yol
açtı. Ankara Sağlık Bilimelri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit
Savaşçı, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nda
haftalık taramaları olduğunu hatırlatarak, "Şu anda inﬂuenza
grip vakamız 'sıfır', çok vaka çıkmıyor ortaya. Bunun birinci
nedeni alınan tedbirler; maske takıyoruz, mesafemizi
koruyoruz, el hijyenine dikkat ediyoruz. Gribin de bulaşma yolu
genelde okullar, toplu gidilen yerler tiyatro, konserler, sinema
buralarda çok bulaş gerçekleşiyordu. Kısıtlamalardan dolayı
bunlar azaldı, toplu olarak bir araya gelinmiyor. Hijyen
kurallarını biz artırınca başka virüs enfeksiyonlarında da
azalma var, tüberküloz, bakteriyel enfeksiyonları da dahil.
Genel bir dünya temizlik ve hijyenik ortama doğru gidiyoruz,
bu da koronavirüsün olumlu bir yönü" dedi.

'GRİP VAKAMIZ 'SIFIR''
Doç. Dr. Savaşçı, kendisinin de bu yıla kadar sürekli grip aşısı
yaptırdığını; ama bu yıl yaptırmaya gerek duymadığını
belirterek, "Normalde ben de her yıl grip aşısı yaptırırdım, bu

yıl yaptırmadım. Çok vaka çıkmıyor ortaya. Bunun da nedeni
alınan tedbirler ve kişilerin birbiri ile temasının azalması,
maske takılmasının artması bunlar çok etkili. Aynı zamanda
koronavirüslü bir kişi enfekteyken başka bir virüs
enfeksiyonuna o anda yakalanması daha güçtür. Çünkü vücut
zaten aktif bir şekilde virüs ile savaşıyor, başka bir virüsün de
o insana gelip yerleşmesi daha güçtür. Viral enfeksiyonlar
genelde bir arada bulunmaz; ama virüs enfeksiyonlarından
sonra bakteriyel enfeksiyonlar üzerine binebilir, bu da daha
ağır hasarlar bırakabilir kişilerde. Gribin bulaşma oranı bire
birdir. Koronavirüste bir işi 3 kişiye bulaştırabilir. Biz
metropollerde yüz binlerce grip vakası görüyorduk. Her yıl
normalde grip aşısı yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu
yıl grip vakası yok denecek kadar az, yani yok diyebiliriz" diye
konuştu.

'AŞIDAN SONRA TEDBİRLERE DEVAM
EDECEĞİZ'
Doç. Dr. Savaşçı, mutlaka korkmadan koronavirüs aşısı
yaptırmak gerektiğini vurgulayarak, "Tabii ki devletimizin
politikaları ile aşılanmaya devam edelim. Ama aşı yüzde yüz
koruyucu değildir. Özellikle son dönemlerde yurt dışında
yaşanan mutasyonların yüzde 40'a kadar aşının da
güvenirliğini azalttığına yönelik çalışmalar var. Dolayısıyla aşı
olsak, ikinci aşımızı da yapsak bile maske takmaya bir süre
daha devam edeceğiz. İlk doz aşıdan sonra koronavirüse karşı
aşı bağışıklığı yüzde 40-50 civarındadır. İkinci dozdan sonra da

bu kişinin yaşına, bağışıklık sistemine göre değişir, yüzde 90
civarında da olabilir yüzde 70 civarı da kalabilir. İkinci dozdan
en az 14 gün sonra bağışıklık tam olarak oluşmaya başlar.
Dolayısıyla biz en az 45 gün tedbirlerimize devam edeceğiz"
ifadesini kullandı.

'AŞI YAPTIRAN HERKES BAĞIŞIK OLAMAZ'
Aşı yaptıran herkesin bağışık olmayacağını kaydeden Doç. Dr.
Savaşçı, "Aşı yaptıran herkes bağışık olamaz. Koruma oranları
aşının tipine göre, kişinin bağışıklık sistemine göre değişir.
Özellikle yaşlı kişilerde bağışıklık oranları daha da düşer, bu
grip aşısında da böyledir. Dolayısıyla herkes bağışık olacak
diye bir kural yok. 6 aylık bir koruma şu anda ön görüyoruz,
dolayısıyla kış döneminde yine aşılanma programlarına
başlayacağız. Biz 1-2 yıl daha bu mücadeleye devam edeceğiz.
Ama mart ayından sonra çok ciddi rahatlamalar bekliyoruz,
ters bir mutasyon ve yayılma olayı olmazsa" dedi.
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Çanakkale Domatesi Son Turfanda Hasadında Üreticiyi Güldürdü
Türkiye'de kendine has kokusu, rengi ve lezzetiyle meşhur
Çanakkale domatesi, son turfanda hasadında üreticisini
sevindirdi. İlk turfanda sonrası toptan 80 kuruşa alıcı bulan
domatesin ﬁyatı, 4 liraya kadar çıktı. Çanakkale Ziraat
Odası Başkanı İsmail Kaya "Şimdi 4 liraya sattığımız
domatesi, özellikle metropol kentlerde tüketicinin 15 liraya
kadar ﬁyatla alarak yediğini duyuyoruz" dedi.
Kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkat çeken
Çanakkale domatesinin ﬁdeleri, mayısın başında toprakla
buluştu. Domatesler, Temmuz ayının son günlerinde ilk
turfanda hasat edildi. Ancak tarlada kilosu 80 kuruştan
alınan Çanakkale domatesi üreticisini memnun etmedi.
Bugünlerde ise son turfanda hasadı yapılan Çanakkale
domatesi, toptan 3,5- 4 lira arasında ﬁyattan alıcı bulunca
üreticiyi sevindirdi.

KUMKALE'DE KOMİSYONCULARA
SATILIYOR
İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen
komisyoncular, Çanakkale domatesinin yetiştiği eski adı
Batak Ovası olan Kumkale Ovası'nı mesken edindi.
Kumkale, Tevﬁkiye, Halileli ve Çıplak köylerindeki
üreticiler, işçilerin hasadını yaptığı domatesi traktörlerle
köy meydanlarına getiriyor. Komisyoncular tarafından
alınan domatesler, kamyonlara yüklenerek büyük kentlere
götürülüyor.

'FİYATLAR İYİ, MEMNUNUZ'
Çıplak köyünde arazisinde domates üreten emekli
öğretmen Önder Girgin, Kazdağları'ndan gelen rüzgar ve
deniz havasıyla Çanakkale domatesinin ayrı bir lezzet ve

İsmail Kaya, "Aralık ayının ortalarına kadar Çanakkale
domatesi, tarladan sofralarımıza gelir. Çanakkale
domatesinin en lezzetli olduğu dönemdeyiz. Şu anda
havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Gündüz ile gece
sıcaklıkları arasında farklılıklar oluşmaya başladı. Şu anda
Çanakkale domatesinin asıl Çanakkale domatesi olduğu
dönemlerdeyiz. Tüketicilerimizin özellikle bu dönemlerde
Çanakkale domatesini sofralarına getirmelerini önemle
tavsiye ediyoruz. Çanakkale'nin tamamında yılda yaklaşık
80 bin ile 100 bin dönüm arasında bir dikim olur. Bunun
yüzde 30'u salçalık dediğimiz, yüzde 70'i ise sofralık
dediğimiz domates çeşididir" dedi.
aroma kazandığını söyledi. Son turfanda hasadına eylül
ayının ilk haftalarında başladıklarını ve kırağı düşünceye
kadar domates toplamaya devam ettiklerini belirten Girgin,
"Domates hasadına başladığımızda ﬁyatlar 80 kuruştu. 1
lira, 1 lira 20 kuruş, 1 lira 30 kuruş ile devam etti. Şu anda
ﬁyatlar iyi, memnunuz. Tarlada domates ﬁyatlarımız 3,5 lira
ile 4 lira arasında. Günde 3,5 ila 4 ton arasında domates
topluyoruz. Topladığımız bu domatesler İstanbul, İzmir,
Bursa ve Trakya bölgesindeki illere gidiyor" dedi.
Önder Girgin'e ait bahçede yevmiye ile çalışan Hanife Uyar
(70) ise "Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyü domatesi
denildiğinde, çok beğeniliyor. Kırağı düşünceye kadar
domates topluyoruz. Şu anda domates para etmeye başladı.
Fiyatlar şu anda iyi ve memnunuz" diye konuştu.

'EN LEZZETLİ DÖNEMİNDEYİZ'
Hastalıklar ile mücadelede başarılı olunduğu için
Çanakkale'de yılda 500 bin ile 700 bin ton arasında ürün
yetiştiğini ifade eden Çanakkale Ziraat Odası Başkanı

'MAKAS İYİCE AÇILMIŞ'
İlk Çanakkale domatesi hasadında ﬁyatın 80 kuruş
olduğunu hatırlatan Kaya, şöyle devam etti: "Aslında
sezonu 2 liradan açtık ama domates ﬁyatı birden 70-80
kuruşlara geriledi. Belli aralıklarla ﬁyatı çıkan domatesimiz
şu anda 3,5-4 lira ﬁyatla tarlalardan alınıyor. Verim
noktasında sıkıntısı olmayan ve hastalıklarla mücadele
noktasında başarılı olan üreticimizi memnun ediyor. Ama
tarlalardan çıktığı ile son tüketicinin aldığı ﬁyata bakarsak,
makas iyice açılmış. Şimdi 4 liraya sattığımız domatesi,
özellikle metropol kentlerde tüketicinin 15 liraya kadar
ﬁyatla alarak yediğini duyuyoruz. Bu durum, bizim için
üzüntü vericidir. Bunun tarladan çıktığı ﬁyat belli. Son
tüketicinin bu domatese daha uygun ﬁyatlarla ulaşabiliyor
olması aslında bizim en büyük temennimizdir. Çünkü
üretim yaptığımız bütün ürünlere, bütün gelir gruplarına
sahip tüketicilerin her an ulaşabiliyor olmasını arzu
ediyoruz."

Çanakkale Turizminde İş, Staj Fırsatları Söyleşisi Gerçekleştirildi

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar
Derneği (ÇATOD) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Turizm Fakültesi İşbirliği Protokolü kapsamında
'Çanakkale Turizminde İş, Staj Fırsatları Söyleşisi'
gerçekleştirildi.
Söyleşiye ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa
Boz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr.Erol Duran, Turizm
İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tülay Güzel,
ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer, Başkan Yardımcısı
Nilgün Gökser, Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Koçarslan,
Koray Özcan ve Turizm Fakültesi Öğrencileri katıldı. Açılış
konuşmasını yapan Dekan Mustafa Boz "Üniversite sivil
toplum ve özel sektör işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu
kapsamda Çanakkale'nin önde gelen turizm sivil toplum
kuruluşlarından ÇATOD ile yakın geçmişte önemli bir
işbirliği protokolü imzaladık. Öğrencilerimizin Çanakkale
Turizm İşletmeleri ile yakın bir diyalog içinde olmasını,
sektörün beklentilerini, ortaya çıkacak güçlü ortak güçlü
sinerjimizi önemsiyoruz. Bu söyleşimiz ÇATOD ile çok
verimli devam eden işbirliği faaliyetlerimizden birisidir.
Yakın zaman diliminde ortak önemli çalışmalarımızı
sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz”dedi.
ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer tüm katılımcılara
Çanakkale Turizm faaliyet alanlarının mevcut durumu,
potansiyeli, işletmelerin genel proﬁli, sektörün
çalışanlardan beklentileri, dünyada turizm sektöründeki
değişim, pandemi ile değişen misaﬁr beklentileri ve
öncelikleri, "ÇATOD ÇOMÜ İş Havuzu" Uygulamasının
detaylarını sundu. Başkan Armağan Aydeğer, “ÇOMÜ
Turizm Fakültemiz ile süregelen verimli işbirliğimizi çok
önemsiyoruz. Turizm yatırımlarımızın nitelikli iş gücü
olmadan hiç bir değeri ve anlamı bulunmamaktadır. Bu
anlayışlar ÇOMÜ Turizm Fakültemizde eğitim gören tüm
öğrencilerimizin Çanakkale Turizmine kazandırılması için
ÇATOD olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız.
Bu kapsamda 'ÇATOD - ÇOMÜ Dijital İş Havuzu' projemizi

hayata geçirdik. Öğrencilerimiz ÇATOD otellerinde kısmi
zamanlı, tam zamanlı, günlük ve staj çalışma imkanları ile
ilgili bilgilere bu vasıta ile anlık olarak erişim
sağlayabilecekler. Bu amaçla kurulan whatsapp iletişim
hattımız ve sosyal medya hesaplarımızda tüm fırsatlar
anlık olarak yayınlanacaktır. Amacımız turizm alanında en
yüksek istihdam kaynağı olan konaklama sektörümüzün
nitelikli iş gücüne ulaşmasını sağlarken, öğrencilerimizin
bu imkanlara kolay ve hızlı erişimini sağlamak, sektör ile

bağlarını güçlendirerek eğitim ve eğitim sonrası kariyer
hayatlarına katkı sağlamaktır. Burada sürdürülebilir bir
başarı elde edebilirsek kazanan hem sektör, hem
Çanakkale, hem öğrencimiz hem de üniversitemiz
olacaktır” dedi.
ÇATOD Başkan Yardımcısı Nilgün Gökser, Yönetim Kurulu
Üyeleri Serhat Koçarslan ve Koray Özcan öğrencilere
sektörün beklenti ve ihtiyaçlarını belirtirken, ÇATOD olarak
bu süreçte yanlarında olduğunu belirttiler.

Uysal, Su Ürünleri Sektörü İhracat Rakamlarını Değerlendirdi
Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Su Ürünleri Sektör Temsilcisi
Gökhan Uysal Su Ürünleri sektörüne ilişkin
değerlendirmede bulundu.
Gökhan Uysal; Su ürünleri sektörünün İhracatın
yıldız sektörleri arasında yer aldığını ve son 10 yılda
büyük gelişim gösterdiğini belirterek 2023 yılı için
belirlediği ihracat hedeﬁne emin adımlarla ilerlediğini
belirtti. Uysal ayrıca; 2023 yılında 3,5 milyar dolar
ihracat hedeﬂeyen Türk su ürünleri ve hayvansal
mamuller sektörünün 2021 yılının Ocak – Eylül
döneminde yüzde 38'lik artışla 1 milyar 731 milyon
dolardan, 2 milyar 382 milyon dolara taşıdığına işaret
etti.
Su ürünleri ihracatında geçen yıla oranla ilk sırada 31
milyon 677 bin dolarla levrek yer alırken bunu, 25
milyon 469 bin dolarla çipura izledi. Alabalık ve
orkinos ihracatından ise ülkemize 10'ar milyon
dolarlık döviz girdisi sağlandı. Son yıllarda su
ürünlerinin parlayan yıldızı Türk somonu ihracatı ise
678 bin dolardan 9 milyon 753 bin dolara yükseldi.
Özellikle Türk somonuna olan talep, levrek ve
çipuramız gibi hem ülkemizde hem dünyada yüksek
oranda değer kazandı.
Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller
ihracatının yüzde 40'tan fazlasının Egeli
ihracatçılarca gerçekleştirildiğini dile getiren Uysal,
gerçekleştirilen bu rakamın tamamına yakınının

yerli üretimle elde edildiğini ve katma değerinin
tamamına yakınının ülkemizde kaldığı
düşünüldüğünde sektörümüzün sağladığı katma
değerin önemi daha net anlaşılacaktır" diye konuştu.
Gökhan Uysal ayrıca, geçtiğimiz hafta Almanya'nın
Köln şehrinde gerçekleşen dünyanın en büyük
fuarlarından ANUGA Gıda Fuarı'nda su ürünleri ve
hayvansal mamuller ürünlerinin dünyanın dört bir
tarafından gelen ithalatçıların beğenisine
sunulduğunu belirterek, salgın sonrası yükselen Türk
gıda sektörünün gövde gösterisine sahne olduğunun
altını çizdi.
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“KANMAYIN, İNANMAYIN”
Son günlerde Çanakkale'de birçok esnaf ve vatandaş,
kendilerini İzmir'den arayan kişilerin engellilere yardım adı
altında bir tiyatro oyunu düzenleyeceklerini ve bilet
satmak istediklerini söyleyerek, bu konuda iyi niyetlerini
istismar etmeye çalıştıkları yönünde şikayetlerini dile
getirdi.
Son günlerde Çanakkale'de birçok esnaf ve vatandaş,
kendilerini İzmir'den arayan kişilerin engellilere yardım adı

altında bir tiyatro oyunu düzenleyeceklerini ve bilet
satmak istediklerini söyleyerek, bu konuda iyi niyetlerini
istismar etmeye çalıştıkları yönünde şikayetlerini dile
getirdi. Dernek gibi gözükerek, bu şekilde engellilerin
ismini kullanan ve değeri olmayan ürün ile hizmet satmaya
çalışan birçok iktisadi işletme olduğunu söyleyen Türkiye
Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ümit
Burunlular, Çanakkale halkını uyararak, bu kişilere itibar

edilmemesini yönünde uyarılarda bulundu.

Kışı Covid 19'suz geçirmenin yollarını açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Alper Şener, kış aylarını Covid 19'a
yakalanmanın atlatmanın yollarını
açıkladı. İlk olarak vatandaşlara
aşılarını olmalarını ya da
tamamlanmalarını öneren Şener,
Covid 19 semptomları olur ise ilk
fırsatta hekime başvurulması
gerektiğinin altını çizerek, erken tanı
ve tedavinin çok önemli olduğuna
dikkat çekti.
Dünyayı tehdit etmeyi sürdüren, Türkiye'de de varyantların
etkisiyle günlük 30 bini bulun yeni vaka sayılarıyla
yayılmaya devam eden Covid 19 salgınına ilişkin
bilgilendirmelerine devam eden Prof. Dr. Alper Şener 'Kışı
Covid 19'suz Atlatma Rehberi'ni paylaştı. Bir süre önce
Çanakkale Onsekz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi'nde geçiş
yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kışı Covid 19'suz
atlatmanın yöntemlerine ilk sıraya aşılamaya koydu. Bu
konuda her zaman uyarılarını yenileyen Şener, “Aşılarınızı
olun yada tamamlayın” dedi. Sonrasında ise diğerlerini
şöyle sıraladı; “ Olabildiğince az kişi ile kapalı alanda

temasta bulunun, maskeli bile olsa! İş yerinizi (kapalı)
aralıklı havalandırın. Toplu taşıma, asansörde mutlaka N 95
veya çift kat cerrahi maske takın. Açık alanda yürüyüş
yapın, bisiklete binin. Egzersiz, açık alanda, maskesiz! Bolca
C vitamin içeren besin tüketin; mandalin, portakal ve
benzeri… Covid 19 semptomlarınız olur ise ilk fırsatta

hekime başvurun. Erken tanı ve tedavi çok önemli!
Akademik unvanı ne olur ise olsun, bu söylediklerimin
aksini iddia edenlere kulaklarınızı tıkayın. Salgının
başından beri binlerce hasta takip etmiş bir hekim olarak
söylüyorum, son dönemece çok süratli girmemek için.”

Erdoğan bürokratlara seslendi: Sakın bu oyunlara gelmeyin
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözleri konusunda,
"Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız
sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir
Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "19 yılda
tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını
kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle
kavuşturacağız." dedi.
Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri olma hedeﬁmize eninde sonunda muhakkak
ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya
devam ediyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerine ilişkin, "Sakın bu
oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece
bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz." diye konuştu.
Erdoğan, "Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden
payını almasın. Bunu öyle korkakça yapıyorlar ki siyasetçi olarak
insan bunlar adına hicap duyuyor." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda
şunları kaydetmişti:
"Şimdi, hepimizin gördüğü, bildiği bir şey daha var. İktidarın
değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak
ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'Efendim emir aldık,
uygulamak zorunda kaldık.' diyecekler. İşte bunu diyerek sıyrılırım
diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o
devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Açıkça
söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz.
Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz. Siz Erdoğan
ailesinin değil, bu devletin şereﬂi memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz
için Kılıçdaroğlu ağabeyinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18
Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm
desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir
almıştım.' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her
ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun.”
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'Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti' tanıtıldı

Çanakkale merkeze bağlı Tevﬁkiye köyü sınırları içerisinde
kalan Troya Müzesi'nde, 'Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze
Kiti' lansmanı gerçekleştirildi. Ziyaretçileri, Troya'nın 5 bin
yıllık geçmişinde bir zaman yolculuğuna çıkaracak olan bu
kit, kişiselleştirilebilir bir deneyim için tasarlanmış bilgi ve
eser kartları, farklı rota seçenekleri, oyunlar, etkinlikler ve
krokiler ile eşsiz bir deneyim sunmak üzere hazırlandı.
Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti lansmanına,
Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay,
Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Heyeti
Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Troya Kültür Derneği
Başkanı Seyhan Boztepe, Proje Koordinatörleri Sebla Kut
ve Deniz Erbaş katıldı.

'TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILAN BİR
ZİYARETÇİ KİTİMİZ OLACAK’
Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi ve Ören

Yeri Müze Kitinin hem Troya'yı hem de Çanakkale özelinde
ortaya çıkan kültürel mirasın çocuklara anlatılmasını
hedeﬂediğini belirterek, "Troya bizim önemli bir mirasımız.
Kimliğimizin önemli bir parçası. Ama bunun çocuklara
anlatmak için doğru yolu ve yöntemi bulmak çok
önemliydi. Aslında buradaki ana hedef toprağın mirasını
toplumun mirası yapabilmek. Bu kılavuzlukla hazırlanmış
bir kit. Bu kitin içinde öğretmenlerin uygulayacağı bir
öğretmen kiti, öğrencilerin takip edebileceği bir öğrenci kiti
ve yine Türkiye'de ilk kez yapılan bir ziyaretçi kitimiz
olacak. Hem dijitalde hem de basılıda çocuklara
olabildiğince geniş bir platformda ulaşmayı hedeﬂiyoruz"
dedi.

'İLK OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR'
Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti'nin, Türkiye'deki ilk ve
tek müze ve ören yeri kiti olduğunu ifade eden Troya Ören
Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Buradaki
amaç, Troya Müzesini Anadolu kültür tarihini Osmanlı'dan
başlayan ve günümüze kadar gelen müzeciliği, Türkiye
müzeciliğini ama aynı zamanda Troya Müzesiyle beraber
ören yerini de çünkü, Troya Müzesi bir dünya müzesi.
Hemen ören yerinin dibinde ören yerinden çıkan
buluntuların sergilendiği bir müze. Hem öğretmenlere
eğitim programları verilirken öğrencilere bu dünya kültür
mirasını en iyi şekilde en anlaşılabilir şekilde anlatmayı
amaçlıyor. Bu açıdan da bir ilk olma özelliğini taşıyor.
Amacımız, Troya Ören Yerini ve Troya Müzesini bütün
Anadolu kültürüyle beraber hem öğretmenlere hem de
öğrencilere en iyi şekilde anlatmak" diye konuştu.
Proje Koordinatörü Sebla Kut ise Troya Müzesi'nde

ziyaretçileri kitlerinin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Troya Müzesi ve
Troya Kazı Başkanlığı'nın katkıları, Milli Eğitim Bakanlığı ve
Troya Kültür Derneği işbirliği ile Komet Kültür ve Sanat
Projeleri tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi ve Ören
Yeri Müze Kitleri Troya Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazıların
150'nci yılında her yaştan ziyaretçiye ulaşmayı hedeﬂiyor.
Troya Müzesi ve Ören Yeri Müze Kiti Projesi, 16-17 Ekim
tarihlerinde Troya Müzesi ve Ören Yeri'nde gerçekleştirilen
iki günlük öğretmen eğitimleriyle hayata geçti. Eğitimlerde
projenin içerik ve eğitim küratörleri, öğretmen ve
öğrencilere yönelik hazırlanan eğitim kitinin nasıl
kullanılacağına dair teorik ve pratik bilgileri öğretmenlerle
paylaşıldı. Öğretmenler eğitim kitlerinin üç temel
aşamasını oluşturan Müze Deneyimi Öncesi, Müze
Deneyimi ve Müze Deneyimi sonrasına dair bilgi, etkinlik
ve oyunları yakından inceleme ve uygulama fırsatı buldu.
Troya Müzesi Müze Kitleri projesi kapsamında yüz yüze
eğitim alan 200 öğretmen daha öğrencileriyle birlikte
müze kitlerini kullanmaya başlayacak. Uzaktan eğitim
kurgusunun ardından eğitim ve içerikler dijital formatta
tüm öğretmenlerin erişimine hazır hale gelecek. Öğretmen
ve öğrencilere yönelik eğitim kitinin yanı sıra ilk kez bu
projede Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış bir ziyaretçi
kiti de kullanıcılara sunuluyor.
Ziyaretçileri Troya'nın 5 bin yıllık geçmişinde bir zaman
yolculuğuna çıkaracak olan bu kit, kişiselleştirilebilir bir
deneyim için tasarlanmış bilgi ve eser kartları, farklı rota
seçenekleri, oyunlar, etkinlikler ve krokiler ile meraklısına
eşsiz bir deneyim sunmak üzere hazırlandı.

'Çanakkale eğitiminde neler oluyor?'
Türk Eğitim-Sen Çanakkale Şube Başkanı Resul Demirbaş
'Çanakkale Eğitiminde Neler Oluyor?' başlığı altında yaptığı
açıklamayla dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün,
acilen Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek okulların
temizlik ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine dikkat çeken
Demirbaş, “Her okul için yeterli miktarda temizlik ve
güvenlik görevlilerini işe almalıdır. Salgın hastalıktan
korunmak için sadece maske, mesafe ve el dezenfektanı
yetmez. Okullar temiz olmalı, güvenli olmalı. Kuma kafayı
sokmakla sorunlar çözülmez” dedi.
Şube Başkanı Resul Demirbaş tarafından yapılan yazılı

açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Çanakkale eğitiminde
neler oluyor? Okullarda olaysız bir gün geçmiyor. Okul
idaresi karışmıyor, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ilgisiz, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü habersiz. Üstelik öğrenci haklı, veli
zaten her zaman haklı diye bakılırsa, suçlu öğretmen
oluyor. Pandemi süreci boyunca öğretmen yoruldu, üzüldü.
Üstüne bir de veli baskısı ve öğrencilerin davranış
bozuklukları öğretmende moral, motivasyon bırakmadı.
Şöyle ki; Veliler, çocuğuna bir şey olduğunda 'Ne oldu?'
değil, 'Kim yaptı?' diye soruyor. Herhangi bir olayda veliler,
öğretmenle ya da idareyle konuşmadan direkt CİMER'i

Tarihi Telsiz İstasyonu Muhabereye Açılacak
Tahta Köprü Yenileniyor
Kilitbahir Köyü Goncasu Mevkii'nde bulunan ve
Dünyanın ilk harp karıştırma çalışmasını yapan
“Goncasuyu Telsiz İstasyonu” Çanakkale savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca imzalanan protokol
ile müze ve telsiz istasyonu olarak ziyarete açılacak.
Tarihi Gelibolu Yarımadası' nda Eceabat' ta bulunan ve
Çanakkale Savaşları sırasında Dünya harp tarihinin ilk
elekronik harp karıştırmasını yapan Efsane telsiz
istasyonu “Goncasuyu” Çanakkale savaşlarının 100.
Yılında Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetince 2015
yılında hizmete alınmıştı. 2015 yılında hizmete alınan
Goncasuyu telsiz istasyonu Çanakkale savaşlarının
100.yılında '' Barış için havadayız” sloganı ile bütün
dünyayı yıl boyu, Goncatepe'den, Kilitbahir'den,
Kocacimentepe'den, Abide 'den, Anzakkoyun'dan,
Müstahkem mevki komutanlığı'ndan, Gelibolu
yarımadası'dan, Anadolu yakasın'dan, bağlısı dokuz
istasyon ile selamlamıştı. Efsane telsiz istasyonu
“Goncasuyu” bu seferde haberleşme müzesi olmasıyla
yine gündeme geldi.

Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar varlığını
sürdüren, kentin en eski köprülerinden ve en çok
kullanılan geçiş noktalarından olan Tahta Köprü
Çanakkale Belediyesi tarafından bakıma alındı. Bakım
çalışmaları sebebiyle, Tahta Köprü'de yaya ulaşımına tek
taraﬂı olarak kapatıldı.
Kentin en eski köprülerinden ve en çok kullanılan geçiş
noktalarından olan Tahta Köprü Çanakkale Belediyesi
tarafından, ahşap ve taş kısımları ile birlikte bakıma
alındı.
1462 yılında Fatih Sultan Mehmet ve Çimenlik Kalesi ile
birlikte kurulmaya başlayan şehirde Sarıçay yatağına
yakın bir köprünün halatlarla tutturulduğu biliniyor.
Köprü, adını yapıldığı malzemeden alıyor.
1962 yılında Sarıçay'ın taşmasının ardından sel köprünün
yıkılmasına sebep oluyor. Sonrasında tamir ediliyor.
Tahta Köprü Osmanlı Dönemi'nden Türkiye Cumhuriyeti
dönemine kadar kullanılıyor ve halen kentteki varlığını
adına uygun yapısıyla sürdürüyor.

arıyor. Öğretmenin ve okul idaresinin enerjisini düşürüp
zamanını boşa harcamasına sebep oluyor. Pandemi
süresince çocukları ile kaliteli zaman geçiremeyen;
çocukları tablet, bilgisayar ve çizgi ﬁlm ile oyalayıp
davranış bozuklarının oluşmasına neden olan bazı veliler
şu anda öğretmenin okulda çocuğa istenilen davranışı
kazandırmasına engel oluyor. Veliler sürekli olarak
yaptıkları şikayetlerle öğretmenin üzerinde mobing
uyguluyor. Eğitimcilerimiz, şu anda kendilerini, değersiz
hissetmektedir. Bu konuda bakanımızdan daha duyarlı
olmasını ve öğretmenlerine sahip çıkmasını bekliyoruz.

OKULLARIN TEMİZLİK İHTİYAÇLARINI
KARŞILAMALIDIR
MEB'in öğrencilere ücretsiz olarak verdiği çalışma kitapları
bir an evvel okullara ulaşmalıdır. Veliler okulda güvenliğin
az olduğunu dile getirerek sürekli idare ve öğretmenin
üzerine gelmektedir. Nöbetlerin titizlikle tutulmasına
rağmen yeterli olmamaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
acilen Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek okulların
temizlik ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Her okul için yeterli
miktarda temizlik ve güvenlik görevlilerini işe almalıdır.
Salgın hastalıktan korunmak için sadece maske, mesafe
ve el dezenfektanı yetmez. Okullar temiz olmalı, güvenli
olmalı. Kuma kafayı sokmakla sorunlar çözülmez. İl Milli
Eğitim Müdürlüğü biran önce sorunlara çözüm üretmeli ve
çözmelidir. Velilerimiz; fedakarca çalışan öğretmenlerimiz
üzerinde değil, yetkililer üstünde baskı kurmalı. Sayın
Valimiz de bir an önce konuya el atıp yetkili olan İl Milli
Eğitim Müdürlüğünü harekete geçirmelidir. Sorunlar yazı
ile çözülmüyor.”
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Bakan Bilgin: Türkiye, dolar, faiz ve enﬂasyon sarmalını kıracak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş
Konfederasyonu'nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir
otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu
Toplantısı yemeğine katıldı.
Bilgin, yaptığı konuşmada, sendikal mücadelenin kolay
olmadığını belirterek emeğin kutsal bir değer olduğunu
söyledi. Bilgin, "Bunu korumak, geliştirmek, yüceltmek
sadece emekçilerin değil, sendikaların da görevidir.
Sendikalara böyle bakmak lazım" dedi.

'Cumhurbaşkanımız onların hak ettiği,
istediği cevabı onların yüzüne tokat gibi
vurdu'
Bakan Bilgin, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya
ilişkin açıklamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Batı ülkelerinin büyükelçileri Türkiye'ye, 'falanca adamı
serbest bırakın' diye bir talimat vermeye kalktılar. Sayın
Cumhurbaşkanımız onların hak ettiği, istediği cevabı
onların yüzüne tokat gibi vurdu. Aslında Batılı ülkelerin
temsilcileri Türkiye'de bu talepleri iletirken bir gerçeği
ortaya koydular, 'o adam Türkiye'nin adamı değil, bizim
adamımız' dediler. Onların büyükelçileri değil de istihbarat
servisleri bu taleplerini kamuoyuna açıklasaydı daha
doğru ve gerçek olurdu. Bunu gözden kaçırmayalım. Bu
topraklarda bağımsız bir ülke olarak var olmanın bedeli
neyse Türkiye bunu ödüyor."

'Bu sorunun çözüleceğinden hiç
endişeniz olmasın'
"Yaşadığımız sorunlar var. Enﬂasyon sorunu var, bunu
görüyoruz. Dünyanın her tarafında enﬂasyon sorunu var"
diyen Bilgin, kapanma, üretimin durması ve üretimdeki
yavaşlama gibi salgın krizinin yarattığı sonuçların
enﬂasyonist bir etki yaptığını söyledi.

Türkiye'nin, üretimin gücü, işçisinin emeği ve bu
toprakların yetiştirdiği ürünlerle bu sorunu çözeceğini
vurgulayan Bilgin, "Dolardaki dalgalanmalar, dolar, faiz,
enﬂasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracak,
Türkiye ihracata dayalı büyüme modeliyle kıracak. İhracat
ürünlerimizin içerisindeki ithalat oranını düşüreceğiz.
Bunun tek yolu buradan geçiyor. Yerli üretim, emeğimiz,
sermayemiz, ülkenin kaynakları bilgisi ve teknolojisiyle bir
araya geldiği zaman ihracatımızın ithalatı karşılama oranı
yükseldikçe bu sarmalı kıracağız. Bundan hiç şüpheniz
olmasın" dedi.
Türkiye'nin 200 milyar dolar eşiğini aşmış bir ihracat
rakamına sahip olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Bir sıkıntı
var ama o sıkıntıyı paylaşacağız. Sıkıntıyı aşma konusunda
üzerimize bir görev düşüyor. Sosyal politikaları uygulayan,
sosyal politikalardan sorumlu bakanın, bakanlığımızın,
devletimizin üzerine düşüyor" diye konuştu.

'Enﬂasyona ezdirmeyerek yolumuza
devam edeceğiz'
Türk devletinin bu sıkıntıları sosyal politikalarla aşacağını
vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:
"Temmuz ayında bütün şartları önümüze koyarak

gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşme müzakerelerinden
emeği koruyan bir netice elde ederek çıktık. Arkasından
memurlarla bir sözleşmeyi yaptık. Devlet bu ekonomik
sorunlar karşısında çalışanlarını koruyacak. Kamu
çalışanlarını, memurlarını, işçisini enﬂasyona
ezdirmeyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret
önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın.
Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin
ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı,
emeğimizi koruyarak enﬂasyona ezdirmeyerek yolumuza
devam edeceğiz."
Bilgin, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7.2, ikinci
çeyrekte yüzde 21.7 büyüdüğünü anımsatarak, "Bu yıl
sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında
gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen
bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir
ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü
sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama
sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin
sorunlarını çözeceğiz" dedi.

'Haklarımıza sahip çıktık'
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konfederasyonun
kuruluş aşaması ve çalışmalarını anlattı.
12 Eylül darbesi ve 28 Şubat sürecine değinen Arslan, "Milli
iradeye, demokrasiye, haklarımıza sahip çıktık. Bize
dayatılan her türlü antidemokratik yönteme karşı direniş
gösterdik. 15 Temmuz'da birileri bir yerlerde saklanırken
bizim mensuplarımız sokaklardaydı. Kardeşlerimiz, dava
arkadaşlarımız şehit, gazi oldular" dedi.
Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirten Arslan,
"Asgari ücret konusunda da tıpkı kamu toplu iş, memur
toplu sözleşmelerinde olduğu gibi Türkiye'ye yakışan bir
asgari ücreti inşallah yılbaşında Sayın Bakanımızın
çabalarıyla elde edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın"
diye konuştu.

Yargıtay'dan 'sözlü izin' kararı: Tazminat talebi reddedildi
davacının bu iddiasına karşılık izin aldığını belirttiği H.T.'nin
imzasının bulunduğu ve işyerini 22.07.2014 tarihinde terk
ettiğine dair tutanak sunmuştur. Davalı işyerinde tutulan
23.07.2014 ve 24.07.2014 tarihli devamsızlık tutanakları da
davacının iki gün işe gitmediğine ilişkin kabulüyle
örtüşmektedir.
Mahkemece iş sözleşmesinin feshinde davacının ileri
sürdüğü bu husus dikkate alınmaksızın ve
değerlendirilmeksizin, davacı tanıklarının beyanlarına
İnşaat şantiyesinde çalışan işçi, acil bir takım işleri
olduğunu belirterek şantiye şeﬁ inşaat mühendisi H.T.'den
sözlü izin alıp işten ayrıldı. İşçi iki gün mesaiye gelmeyince
şantiye şeﬁ mühendis, devamsızlık tutanağı tuttu. İşveren
tarafından kapı önüne konulan işçi, soluğu İş
Mahkemesi'nde aldı.
Davacı işçi, iş akdinin işveren tarafından haklı bir neden
olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar
tazminatı ile fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etti.
Davalı şirket ise davacının mazeret bildirmeden ve haber
vermeden devamsızlık yaptığını savunarak davanın
reddini talep etti.
Mahkeme, davacı tanıklarının beyanlarına dayanılarak,
taraﬂarın ileri sürmediği 'çalışma şartlarındaki ağır
değişikliği kabul etmeyen davacının çıkışının verildiği'
gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar
verdi.
Kararı işveren temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi girdi.
İşçinin devamsızlık yaptığı ileri sürülen günlerde şeﬁnden
sözlü izin aldığını belirttiğine dikkat çekilen kararda şu
ifadelere yer verildi:
“Davacı dava dilekçesinde, acil bir takım işleri nedeniyle
şantiye şeﬁ olan mühendis H.T.'den izin aldığını ve
işyerinden ayrıldığını, onun bilgisi ve haberi doğrultusunda
iki gün işe gitmediğini belirtmiş, iş sözleşmesinin feshi
konusunda başka bir sebep ileri sürmemiş, fesih tarihini de
belirtmemiştir. Davacı bu iddiasıyla bağlıdır. Davalı taraf,

dayanılarak, taraﬂarın ileri sürmediği "çalışma
şartlarındaki ağır değişikliği kabul etmeyen davacının
çıkışının verildiği" gerekçesiyle kıdem ve ihbar
tazminatının kabulüne karar verilmiştir.
'Sözlü izin aldığın için tazminat alamazsın'
Bu nedenle davacının kıdem ve ihbar tazminatı alacağı
talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı
gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy
birliği ile hükmedilmiştir.”

BM raporu: Türkiye'de et tüketilmiyor

ancak obezite hızla artıyor
Türkiye Avrupa ülkeleri arasında
en az kırmızı et ve deniz ürünleri
tüketen ülke. 'Obez ligi'nde ise
lider durumda. Veriler Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü'nün (FAO)
raporundan.Haber Global'in
aktardığı rapora göre, Türkiye'de
yılda kişi başı ortalama 5
kilogram balık tüketiliyor.
Zirvede 92 kilogram ile İzlanda
yer alıyor.
Veriler kıyaslandığında
Türkiye'de balık evlere
neredeyse dört ayda bir giriyor.
"Kırmızı et tüketimi" verilerinde
de benzer bir tablo gözleniyor.
Türkiye yıllık kişi başı 39 kilogram tüketim ile en az
kırmızı et yiyen ülkeler arasında.
Türkiye hem kırmızı eti hem de balığı az tüketiyor ancak
ülkedeki obezite oranı hızla artıyor.

Uzmanlar Türkiye'de artan obezitenin nedenlerinden en
önemlisinin yetersiz ve yanlış beslenme olduğunu
söylüyor.
Diyetisyen Neslihan Aktepe obeziteyle mücadele için
beyaz et tüketiminin artması gerektiğini vurguladı.
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Okullarda 'havuzlanmış PCR' ile düzenli tarama önerisi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz,
"havuzlanmış PCR" ile okullarda düzenli
tarama ile semptom olmasını beklemeden
tüm öğrencilere düzenli olarak test
yapılabileceğini söyledi. Havuzlanmış PCR
testte, herkese tek tek test yapmak yerine,
"havuz" denilen küçük gruplar oluşturuluyor
ve gruptaki herkesten alınan ağız sürüntü
(tükürük) örnekleri, tek bir testmiş gibi
çalışılıyor. Bu da daha az test kullanarak
daha düşük maliyet ve işgücü ile daha fazla kişiye düzenli
test yapılabilme imkanı tanıyor. Prof. Dr. Yavuz, bu
yöntemin PCR duyarlılığını da olumsuz etkilemediğini
söyledi.
Kovid pandemisinde başta Amerika olmak üzere dünyanın
bazı ülkelerinde tarama amaçlı kullanılan "havuzlanmış
PCR test yöntemi" Türkiye'de de okulların kış boyunca
sorunsuzca açık tutulabilmesi için bir seçenek olabilir.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Serap Şimşek Yavuz, eskiden de salgın dönemlerinde
kullanılan "havuzlanmış PCR yöntemi" ile okullarda
düzenli tarama yapılabileceğini söyledi. Havuzlanmış PCR
test yönteminde, her seferinde bir kişiyi test etmek yerine,
gruplar oluşturuluyor ve gruptakilerden alınan örnekler bir
araya getirilerek tek bir testmiş gibi çalışılıyor. Test negatif
çıkarsa, havuzdaki herkes sağlıklı anlamına geliyor.
Pozitifse, ancak o zaman havuzun her üyesine ayrı ayrı test
yapılıyor. Bu açıdan havuzlanmış testler hem maliyeti ve
işgücünü düşürüyor hem de daha hızlı tarama yapılmasına
imkan tanıyor.

ÖRNEK ALMASI DAHA KOLAY,
MALİYETİ DAHA DÜŞÜK
Prof. Dr. Yavuz, "Ülkeler okulları açık tutabilmek için farklı
farklı yöntemler deniyorlar. Bunlardan en çok kabul edilen
ve önerilenlerden biri de tarama testleri. Yani öğrencilerde
semptom olmasa bile hepsine test yapıp pozitif olanları
erkenden saptayarak, enfeksiyonun yayılmasını

engellemek. Maskenin yanı sıra bunun da
etkili olduğu gösterildi. Tabii ki çocuklardan
nazofaringal örnek (burun sürüntüsü) almak
çok zor olduğu için, tükürük almak daha
mantıklı. Ama bunun da ekonomik maliyet
boyutu var. Dünyada bir grup ülke, hızlı
(tükürük) testlerini kullanıyor ama bu hızlı
testler maalesef ucuz değil. Türkiye PCR'ı çok
ekonomik yapan bir ülke olduğu için, bu iki
yöntemi kombine edebiliriz. Hızlı test yerine,
havuzlanmış yöntemle tükürükten PCR testi
çalışılması daha akılcı bizim ülkemiz için. Hem ekonomik
anlamda, hem de kolay örnek alma anlamında böyle
uygulamaların yapılmasını kesinlikle destekliyorum ve
öneriyorum" dedi.

"SONUÇ NEGATİFSE, GRUPTAKİLERİN
HEPSİ NEGATİF DEMEK"
Okulların açık kalabilmesi için asemptomatik (belirtisiz
vakalar) ya da presemptomatik (belirti vermeden önceki
evredeki vakalar) olguların erkenden yakalanıp izole
edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr.
Yavuz, şunları söyledi: "Havuz yöntemi nasıl uygulanıyor?
Diyelim ki sınıfta 20 öğrenci var. 10'arlı grup olarak örnek
alıyorsunuz ve ortak test çalışıyorsunuz, yani bir test
yapıyorsunuz. Buna havuzlanmış yöntem deniyor. Eskiden
de yapılırdı bu, salgınlarda vs. Çok fazla insan var, testin
maliyetini azaltmak için kullanılırdı. Üstelik bu yöntemde
PCR testin duyarlılığında da bir azalma olmuyor. Bu 10
öğrenci negatif çıkarsa, hepsi negatif diyebiliyorsunuz.
Hem ekonomik yönden, hem örnek alınması daha pratik
olduğu için, iş gücü açısından da avantaj sağlıyor. Bunda da
yine öğrencilerden tek tek eküvyonla (test çubuğu) ağız
içinden tükürük sürüntüsü alınıyor, hepsi birleştirilip tek
bir testmiş gibi çalışılıyor."

"AŞILARIN DEĞİŞMESİ
GEREKEBİLECEĞİNİ BAŞTAN BERİ
KONUŞUYORDUK"
Salgın sürecinde aşıların değişmesi gerekeceği yönündeki

bilgilerin yeni olmadığını, salgının başından beri bilindiğini
ve bilim dünyasında da konuşulduğunu söyleyen Prof. Dr.
Yavuz, "Bu virüsün bir RNA virüsü olduğunu, en başından
beri konuşuyorduk. Bunların da değişme kapasiteleri var.
Koronavirüsler'de aslında gribe göre daha düşük bu
değişme sıklığı. Grip de bir RNA virüsü olduğu için, her yıl
değişiyor ve aşılar da değişiyor. Beklenen bir şey bu. Ancak
şunu diyebiliriz; bu insana yeni geçen bir patojen olduğu
için aslında hep birlikte bu patojenin ne hızla mutasyonlar
geçirdiğini gözlüyoruz. Bu da bilimsel olarak bizim
açımızdan heyecan verici açıkçası. Ama Sars-Cov2 insana
henüz yeni adaptasyon sağlıyor ve mutasyonları da normal
Koronavirüslere göre, alışık olduğumuzdan daha hızlı
oluyor. Bu nedenle aşılar da değişecek tabii ki. Virüs ne
kadar antikordan kaçarsa, aşılar da değişecek. Bunu
baştan beri konuşuyorduk zaten. Şu andaki aşılar, hem
Delta'dan hem Alfa'dan ve diğer varyantlardan
koruyabilme kapasitesine hala sahip. Önünde sonunda,
gripte olduğu gibi bunda da aşı etkinliği yüzde 50'nin altına
indiğinde aşıların değişmesi gerekecek. Bizim için çok
sürpriz değil bu" diye konuştu.

"AŞI KARŞITLARI BİLİMİ ÇARPITIYOR"
Aşı tereddüdü yaşayanların çok yanlış bilgiler nedeniyle
kafasının karıştırıldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz,
onların anlayacağı dilden bilgilendirmeler ve daha aktif aşı
kampanyaları ile aşılama hızının artırılabileceğini söyledi
ve sözlerini şöyle noktaladı: "Halen daha aşının kısırlık
yaptığını söyleyenler var. Aşıya bağlı ölüm olduğunu
söyleyenler var. Bu yanlış bilgiler nedeniyle insanlar aşı
olmuyor. Aşı tereddüdü yaşayanlara aktif bir şekilde
bilgilendirme yaparsak onların anladığı dilden, aşılamada
daha büyük başarılar elde edilebileceğini düşünüyorum.
Aşı kampanyamızı daha aktif hale getirmemiz gerekiyor.
Aşı karşıtı diye geçinen küçük bir grup var ama çok fazla
sesi çıkıyor gerçekten. Onları ikna etmeye gerek yok. Onlar
zaten çok küçük bir grup. Onların şöyle bir yöntemi oluyor,
bilimi çarpıtıyorlar. Siz bilimsel olarak bütün verilerle
açıklasanız da her şeyi, bilimsel verileri çarpıtıyorlar. Bu
aşılar gerçekten çok fazla sayıda insana yapılmış, etkili ve
güvenli oldukları gösterilmiş aşılar."

Mesleki bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri 2. Toplantısı Düzenlendi

Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde
Beslenme ve Diyet Eğitimi
Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD) Hizmetleri
alt çalışma grubu yılın 2. toplantısı için Çanakkale Borsa
İstanbul MTAL'de bir araya geldi.
Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
koordinasyonunda Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık
Hizmetleri İş Birliği Protokolü gereği çalışmalarına devam
eden Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık (MBRD)
Hizmetleri alt çalışma grubu yılın 2. toplantısı için
Çanakkale Borsa İstanbul MTAL'de bir araya geldi.
Toplantıya Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü
Mehmet Uğur Yavuz, Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Bilen,
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) İlker Yıldız ve her
öğrenim kademesinden birer rehber öğretmen katılım
gösterdi. Toplantıda Hayalindeki Sen Öz Gelecek
Yarışmasının ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlenmesi,
Mesleki Yönelim Test Bataryası kullanımının arttırılması ve
rehberlik derslerinde yorumlanması, Meslek lisesi son sınıf
öğrencilerine İş Kulübü hakkında bilgi verilmesi ve gönüllü
öğrencilere online İş Kulübü çalışması yapılması, Engelliler
haftasında özel eğitim merkezinde öğrenim gören
öğrencilere ve velilerine E-KPSS ve engelli istihdamı
konularında bilgilendirme yapılması kararları alındı.

Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi
katılımcılarına yönelik, doğru beslenme ve diyet
konusunda eğitim verildi.
'Sporcu Beslenmesi ve Diyet' başlığında
gerçekleştirilen eğitimde Diyetisyen Didem Güner,
merkez katılımcıları ile bir araya geldi. Günlük
hayatlarına spor yaparak devam eden kentlilerimizin

beslenme düzenlerinde yaşadıkları sorunlar ve
çözümlerine yönelik bilgiler veren Güner, katılımcıların
doğru bildikleri yanlışlar üzerine sohbet etti. Kilo
problemi, hareketsizlik, takviyeler gibi başlıklarda da
bilgilendirmede bulunan Güner, etkinlik sonunda
merkez katılımcılarının sorularını yanıtladı.
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Çanakkale'de 'Nusret-2021 Davet Tatbikatı' başladı
Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava
kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve
uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla
Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret- 2021
Davet Tatbikatı' başladı.
'Nusret- 2021 Davet Tatbikatı' öncesi Çanakkale Deniz
Müze Komutanlığı Yüzbaşı Ahmet Saﬀet Konferans
Salonu'nda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı
Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Mayın Filosu Komutanı
Tuğamiral Reﬁk Levent Tezcan, 1'inci Arama Tarama
Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Cem Hasanoğlu,
2'nci Amﬁbi Gemiler Filotillası Komodoru Deniz Albay Birol
Tütüncü, SNMCMG-2 Komodoru Albay Javier Nunez De
Prado ve SNMCMG-2 Kurmay Başkanı Binbaşı Alesso Di
Stefano ile NATO ve dost ülkelerin askerleri katıldı.
Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Reﬁk Levent Tezcan,
toplantıda tatbikatın amacının katılan birlik ve
komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve
kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı
ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte
çalışabilirliğini geliştirmek olduğunu söyledi. Nusret-2021
Davet Tatbikatı'nın 18- 28 Ekim tarihleri arasında mayın
harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında
eğitimler icra ederek, Türk Deniz Kuvvetleri ile, dost ve
mütteﬁk deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve
birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Saros
Körfezi'nde icra edileceğini anlatan Tezcan, "Dost ve
mütteﬁk ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımın,
tatbikatı karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliğe olan
katkısını ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir" dedi.

'MAYIN SİLAH OLMA YERİNİ HALA
KORUMAKTADIR'
Toplantıda Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Reﬁk Levent
Tezcan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mayınların
hala etkili bir silah olduğunu ifade eden Tuğamiral Tezcan,
"Mayınlar çok etkili bir silahtır. Bir mayın bile büyük bir
gemiyi etkisiz hale getirecek kadar güçlüdür. Önemli olan
mayının nereye döküldüğü ne tipte bir mayın olduğu

mayın gemilerinin, bu göreve kastedilen gemilerin
komutanlığını icra edecektir."

MAYINLARIN ÇOĞUNLUĞU DİPTE

hususları burada devreye giriyor. Mayınlar etkilidir. Bu
nedenle de tüm ülkeler bu mayın silahına yatırımlarını
sürdürmektedir. Bu kadar unsur hem mayına yönelik
faaliyetleri hem de mayın karşı tedbirlerine yönelik
faaliyetleri icra etmektedir. Bu nedenlerden dolayı icra
etmektedir. Dolayısıyla mayın hala silah olma önemini
korumaktadır" diye konuştu.

NATO MAYIN KARŞI TEDBİRLERİ
GÖREV GRUBUNUN KOMUTASI
TÜRKİYE'YE GEÇECEK
Mayın karşı tedbirleri grubunun 1999 yılında kurulduğunu
kaydeden Tuğamiral Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"O günden beri de aktif vaziyettedir. Biz de her sene bu
görev grubuna 3 periyot halinde tektik etmekteyiz. Şu
anda da TCG Edincik mayın avlama gemimiz bu grubun
içerisindedir. Her sene 3 periyot halinde faaliyet icra
edilmektedir. Bu unsurlar herhangi bir NATO ülkesine karşı
yapılacak mayın döküş harekatında ani reaksiyon
göstererek, bu mayınların tespit edilmesi ve toplanması
faaliyetini yerine getirmek üzere sürekli hazır halde
beklemekte, liman ziyaretleri yapmakta, eğitimlerini
pekiştirmekte ve iş birliği koordinasyon faaliyetlerine
sürekli şekilde devam etmektedir. Burada önemli diğer bir
konu da bu yaz haziranın sonunda NATO Mayın Karşı
Tedbirleri (MKT) görev grubunun komutası Türkiye'ye
geçecektir. Türkiye bir sene boyunca NATO unsurlarının

Tuğamiral Tezcan, denizlerde 1. Dünya Harbi'nden kalan
mayınların belirli yerlerde mevcut olduğunu kaydederek,
"Bunların çoğunun yeri bilinmektedir. Çoğunluğu dipte
bulunmaktadır. Tabii bunlar aradan 100 yıl geçtiği için
etkilerini kaybetmiş olduklarını değerlendiriyoruz. Şu ana
kadar da hiç kimseye zarar vermemiştir. Bu mayınların
yerleri denizcilere ilanlarla belirtilir. Biz tespit olması
durumunda mayınlar hakkında incelemeler yapmaktayız.
Ama şu ana kadar kimseye zararı olmamıştır" diye
konuştu.
Toplantının ardından Nusret Mayın Gemisi'nde hatıra
fotoğraﬂarı çektirildi. Ardından saat 14.00'te su altı
faaliyetlerine yönelik çalışma yapan savunma sanayi
ﬁrmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara
Kalesi'nde sergi ve sunum gerçekleştirilecek. Tatbikata,
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Mayın Filosu
Komutanlığı ve bağlısı 6 Mayın Avlama Gemisi, 1 KomutaKontrol Gemisi (Mayın Dökücü), 1 Korvet, 2 Karakol Botu, 1
Helikopter, 1 Sualtı Savunma (SAS) Görev Timi, 1 Haﬁf
Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı'ndan 4 F-16 ve 1 C-130 ile Sahil Güvenlik
Komutanlığı'ndan 2 Sahil Güvenlik botu ile NATO Daimi
Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2)
bünyesinde İspanya'dan 1 Komuta Kontrol Gemisi, İspanya,
İtalya, Türkiye ve Yunanistan'dan birer Mayın Avlama
Gemisi olmak üzere toplam 5 gemi, Belçika ve
Romanya'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme
(EOD) ve Otonom Sualtı Aracı (AUV) Timleri, Almanya,
Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Irak, Kore, Katar,
Libya, Malezya, Pakistan, Romanya, Tanzanya, Ukrayna ve
Umman'dan toplam 57 gözlemci ve 3 karargah subayı
katıldı. 18- 28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek
tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme
konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait
mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini
geliştirmek amaçlanıyor.

124 metrelik platform, 67 metreye indirilerek

Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
Çanakkale Boğazı'na pazartesi günü giriş yapan 'Albatross'
isimli ağır yük gemisinin üzerinde taşıdığı 124 metre
yüksekliğe sahip platform, su yüzeyinde kalan ayak
yükseklikleri 67 metreye düşürüldükten sonra bugün en
yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün
altından geçirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika (Sharjah) Limanı'ndan
yola çıkan Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43
metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma
özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, üzerinde
taşıdığı 124 metre yüksekliğe sahip 3 ayağı bulunan
Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak
tanımlanan platform ile birlikte 18 Ekim sabahı Ege
Deniz'inden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. En yüksek
noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü altından
geçirilmek için Suluca köyü açıklarında 4 gündür
bekletilen platform, taşıyıcı gemiden indirilerek
yüzdürüldü. Ardından da 3 ayağın 57 metrelik bölümü
denizin dibine batırıldı.
Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından platformun
1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirilmesi için
Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine
kapatıldı. Saat 07.30 sıralarında Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi
Nene Hatun tarafından çekilmeye başlanan platform,
yaklaşık 5 saatte köprünün altından emniyetli bir şekilde
geçirildi. Platforma geçirilişi sırasında 'Kurtarma-3',
'Kurtarma-4', 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri
ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti.
Saat 12.30 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü altından
geçişi tamamlanan platformun ayakları yeniden su

yüzeyine çıkarıldı. Platform, Nene Hatun acil müdahale
gemisi tarafından çekilerek İstanbul Silivri'ye götürülmek
üzere yola çıkarıldı.
Platformun, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey
Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal
İnşaatı'nda kullanılacağı öğrenildi.

Havadan Helikopterle Traﬁk Denetimi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk
bölgesinde Helikopter ile havadan traﬁk denetimi
gerçekleştirildi.
Bu kapsamda; algılanan yakalanma riski duygusunun
sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi maksadıyla, sağ
şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların
uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit
değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip,
karayolu üzerinde zorunlu haller dışında
duraklama/park etme” konularında havadan traﬁk
denetimi yapıldı. Denetim esnasında yol kullanıcıları,
emniyetli bir sürüş için mola vermeleri, traﬁk
kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde
yolculuk yapmamaları konusunda ikaz edildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, helikopter
denetim faaliyeti esnasında Lapseki İlçe Jandarma
Komutanlığı Çardak Feribot İskelesi Yol Kontrol Noktası,
Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı Bolayır Jandarma
Karakol Komutanlığı Önü Yol Kontrol Noktası, Eceabat
İlçe Jandarma Komutanlığı Kabatepe Feribot İskelesi ile

Kilitbahir Feribot İskelesi Yol Kontrol Noktalarında eş
zamanlı olarak Jandarma Traﬁk Timleri ve Jandarma
Asayiş Timleri ile birlikte traﬁk denetim faaliyetleri icra
edildi.
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Kapsayıcı Kalkınma “Rehber İlke” Olmalı
politikalar hayata geçirmesi ve aynı zamanda kadınların
sürece katılımının sıkı bir şekilde izlenmesi ve
raporlanması konusundaki taahhütlerini artırmalarıyla
mümkün.”

“Paris Anlaşması sürdürülebilir üretime
geçişi teşvik edecek”

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep
Bodur Okyay, Dünya Gazetesi'nde Didem Eryar Ünlü'nün
'Yakın Plan' isimli köşesine konuk oldu. Okyay, başta iklim
krizi ve kadınların güçlendirilmesi olmak üzere birçok
küresel meseleye ilişkin görüşlerini açıkladı.
Dünya.com'da yer alan habere göre; Kale Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Dünya
Gazetesi'nde Didem Eryar Ünlü'nün 'Yakın Plan' isimli
köşesine konuk oldu. İşte, Okyay'ın açıklamalarından
satırbaşları:
“İklim değişikliği tarafında G20 liderlerinden beklentimiz,
yalnızca iklim azaltmaya yönelik önlemleri ﬁnanse edip,
geliştirmeleri ve yatırımları teşvik etmeleri değil; aynı
zamanda sürdürülebilir modellerin benimsenmesinde
engellerle karşılaşan ülke, bölge veya endüstrileri
destekleyecek girişimler başlatması. İş hayatında kadının
temsiliyetinin güçlendirilmesi ise öncelikle G20 liderlerinin,
eşit terﬁ fırsatları gibi, esnek çalışma düzenlemelerinin
uygulamada da daha adil sonuçlar doğurmasına yönelik

“Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması, iklim
değişikliğiyle mücadelede yeni bir sayfa açtığına işaret
ediyor. Bu yeni sayfayı, iş dünyasının sürdürülebilir
üretime geçiş ve sahiplenme süreçlerini de teşvik edecek
bir başlangıç olarak değerlendirmek mümkün. Türkiye
anlaşmayı şerhle kabul ederek, ﬁnansman ve mutlak
değer üzerinden emisyon azaltım yükümlülüklerinden
kurtulmuş oldu. Bununla birlikte, anlaşmanın onaylanması
asli hedef olan emisyon azaltımına uygun hareket etmeyi
gerektiriyor. Anlaşmanın yalnızca imzalanmasının yeterli
olmadığı, uygulamada da desteklenmesi gerektiği bir kez
daha vurgulanmalı.”

65'inci yılımızı dönüm noktası olarak
görüyoruz
“Kale Grubu olarak yatırım odağımızda yer alan üç ana
başlıktan birini sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm
oluşturuyor. Markalarımızın İyi Bak Dünyana bakış açısıyla
hayata geçirdikleri ve geçirecekleri tüm projelerin daha
güzel bir geleceği şekillendirmek için 'Kelebek Etkisi'
yaratabileceğine inanıyorum. Bu yaklaşımla 2022 yılında
idrak edeceğimiz 65'inci yılımızda, Kale markasının temsil
ettiği olguları, ürünlerden öte kavramlara, değerlere,
hizmetlere taşımak istiyoruz. Bu anlamda 65'inci yılımızı
bir dönüm noktası olarak görüyoruz. 64 yıldır sanayi ve
üretimin 'Kale'si olan Grubumuz, bundan sonra aynı

zamanda düşünen, sunan, her zaman daha iyiyi savunan
bir markaya evrilecek. 21. Yüzyılın rekabetçi koşullarına
samimi bir şekilde uyum sağlayarak daha da
güçleneceğiz…”

MHP'den bedelli askerlik talebi
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin, özellikle son
dönemlerde en önemli talebinin bedelli askerlik düzenlemesi
olduğunu belirtti.
Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Gençlerimizin,
özellikle son dönemlerde en önemli talebi bedelli askerlik
düzenlemesidir." diye konuştu.
Tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle 500 bini aşkın gencin,
haberi olmaksızın yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek
bedelli askerlik hakkını kaybettiğini dile getiren Kılavuz, "Birçoğu
iş hayatına atılan, kimi evlenip yuva kuran, iş kurup kredi çekerek
borca giren, hayatlarını bedelli askerliğe göre tanzim eden genç
kardeşlerimiz bu durum karşısında mağduriyet yaşıyor. Bu
kapsamda Askeralma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenleme
yapılarak gençlerimizin talebinin çözüme kavuşturulması
ihtiyaçlar arasında." diye konuştu.
Polis alımlarında yüksek lisans mezunlarına yönelik yaş
düzenlemesinin de gençlerin beklentileri arasında yer aldığına
işaret eden Kılavuz, "Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza şanlı
Türk polis üniformasıyla hizmet etmek isteyen yüksek lisans
mezunu genç kardeşlerimizin, aldıkları eğitim süreleri de dikkate
alınarak POMEM alımlarında yüksek lisans mezunlarına 32 yaşını
doldurmamış olmak şartı getirilmesi yerinde olacaktır." ifadesini
kullandı.

Öğrencilere af çıkarılması talebi
'Öğrenci aﬀı'nın, gençlerin talepleri arasında olduğunu ifade eden
Kılavuz, terör örgütü irtibatı veya iltisakı gerekçesiyle okullarıyla
ilişiği kesilmiş olanlar dışında, tek amacı eğitimlerini tamamlamak
olan gençlere yönelik af çıkarılmasını da istedi.
Kılavuz, biriken ceza puanları nedeniyle ehliyetlerine el koyulan ve
mesleği şoförlük olanlara "ehliyet aﬀı" çıkarılmasını da talep etti.

gazetedegisim.com

24 Ekim 2021 Pazar

15

SGK'dan 150 bin kişiye SMS
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Türkiye'de
istihdamda iki türlü kayıt dışılık yaşanıyor. Bunlardan
birincisi, çalışanların sigortasız olarak çalıştırılması, ikincisi
ise sigortalı çalıştırılmakla birlikte kazançların Sosyal
Güvenlik Kurumu'na (SGK) eksik bildirilmesi.
Prime esas kazançların SGK'ya eksik bildirilmesi hem devleti,
hem de çalışanı mağdur ediyor. Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol,
geçen hafta Ortak Paylaşım Forumu'ndaki açıklamasında, 4.5
milyon kişinin kayıt dışı çalıştırılmasının devlete yılda 80
milyar lira vergi kaybına yol açtığını belirtti.
SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde prime esas
kazancı eksik gösterilen çalışanlar hak ettiklerinden daha
düşük emekli aylığına mahkum oluyorlar. Çünkü emekli
aylıkları, çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas
kazançların ortalaması üzerinden bağlanıyor. Kazanç düşük
gösterilince emekli aylığı da daha az bağlanıyor.

SGK'dan mesaj uygulaması
SGK, sigortalı çalıştırılanların kazançlarını eksik gösteren
işverenlere yönelik mücadele kapsamında prime esas kazancı
bir önceki aya göre yüzde 20 ve daha fazla oranda azalan
çalışanların telefonlarına mesaj uygulaması başlattı. TBMM'ye
sunulan 2022 yılı bütçe gerekçesine göre, SGK 2021 yılının
sadece ilk 6 aylık döneminde 150 binden fazla çalışana “Bu ay
SGK'ya bildirilen kazancınız önceki aya göre azaldı” mesajı
gönderdi.
SGK kurum ve kuruluşlarla kayıt dışı istihdamla mücadele
etmek amacıyla istihdama yönelik verilerin paylaşımı
kapsamında protokol imzalama ve elektronik altyapı
uyumlaştırma çalışmalarını gelecek yıl da sürdürecek.
Pandemi şartlarının durumuna göre Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı ile Emniyet birimleriyle iş birliği yapılarak yol kenarı

denetim istasyonlarında denetimler yapılacak. Veri analizleri
neticesinde riskli olduğu belirlenen iş yerlerine denetimler
gerçekleştirilecek. Eksik kazanç bildirimi ile mücadelede riskli
olduğu tespit edilen iş yerlerine yönelik denetimler
gerçekleştirilecek.

Borç sürprizine önlem
SGK'dan yapılan fazla ve yersiz ödemeler geriye dönük olarak
tahsil ediliyor. Vatandaşın kusurundan kaynaklı olursa son 10
yıl, kurumun kusurundan kaynaklı olursa son 5 yıl boyunca
yapılmış ödemeler faiziyle geri alınıyor. Bu tür yersiz ödemeler
de genel olarak vatandaşın mevzuatı bilmemesinden
kaynaklanıyor. Örneğin bekâr kız çocuklarına bağlanan yetim
aylığının evlenince veya bir işe girince kesilmesi gerektiği
halde kesilmemesi halinde hem yetim aylığı kesiliyor hem de
geriye dönük borç çıkartılıyor.
SGK bu şekilde fazla ve yersiz ödemeleri önlemek amacıyla
evlenme, ölüm, işe girme gibi durumların sistem üzerinden
tespit edilmesine yönelik TAKİP Projesi'ni hayata geçirecek.
Sistem, durum değişikliği sebebiyle aylığı kesilmesi
gerekenleri tespit edecek ve otomatik olarak aylık ödenmesini
durduracak.

Sağlıkta biyometrik kimlik doğrulama
sistemi
Bütçe gerekçesinde, SGK tarafından önümüzdeki dönemde
yapılması planlanan faaliyetler de özetle şöyle sıralandı:
SGK ile protokolü olan üniversite hastanelerinde, kamu
hastanelerinde ve sözleşmeli eczanelerde Biyometrik Kimlik

Doğrulama Sistemine (BKDS) geçilmesi
sağlanacak.
GENEL Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin,

bir hastanede yapılan tetkik ve tahlilleri MEDULA sistemi
üzerinden farklı hastanelerde görüntülenebilecek.

İŞ KAZASI süreçlerinin takibi amacıyla eTespit Programı yazılımı hazırlanacak.
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ olunan kız çocuklarının sağlık hak
sahipliklerinin talebe bağlı olmaksızın Sağlık Provizyon ve
Aktivasyon Sisteminde (SPAS) otomatik olarak başlatılması
sağlanacak.
5434 SAYILI Kanun'a tabi sigortalıların borçlanma tutarlarının
Mali Otomasyon Sistemi Projesi (MOSİP) üzerinden tahsil
edilmesine ilişkin çalışma yürütülecek.
KALITSAL hastalığı olan veya bu hastalık için taşıcı olduğu
bilinen evli çiftlerin tüp bebek yöntemiyle sağlam çocuk
sahibi olmasına yönelik tüp bebek tedavisinin ödenebilmesi
için SGK'nın belirleyeceği kalıtsal hastalıklar listesi
hazırlanacak.
HASTANELERDE görevli hekimlerin o ay içerisinde yapmış
oldukları hizmet kayıt işlemlerini dönem sonunda kontrol
ederek onaylama işlemlerini yapabilecekleri uygulama
hazırlanacak.
ÇİFTÇİLER 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıl içerisinde iki
ayrı dönemde prim ödemesi yapabilecekler.
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Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek!
Meteorolojiye göre sıcaklıkların kuzey
ve iç kesimlerde hissedilir derecede
düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre: 24.10.2021
Pazar sabah saatlerden itibaren
ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve
yağışlı havanın etkisi altına gireceği
tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin
üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının
Pazar gününden başlayarak kuzey ve iç
kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi
ve önümüzdeki hafta ortasına kadar
mevsim normallerinin 4 ila 6 derece
altında seyretmesi bekleniyor.
24.10.2021 Pazar günü Marmara'da,
Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç
Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda
görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki
kuvvetli yağmur ve sağanak, Pazartesi ve Salı günleri ise
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun
kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde
olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli meteorolojik hadiselerin

meydana getirebileceği olumsuzluklara
karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli
ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel
tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem
arz ediyor.

Çanakkale'de soğuk ve
yağışlı hava etkili olacak!
Diğer yandan, Meteoroloji 2.Bölge
Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı
Merkezinden yapılan açıklamada ise;
“Yapılan son değerlendirmelere göre;
24.10.2021 Pazar sabah saatlerden
itibaren bölgemizin kuzey kesimlerinin
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve
yağışlı havanın etkisi altına gireceği
tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 6 ila 7 derece
üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden
başlayarak sağanak yağış ve kuvvetli poyrazla birlikte,
Balıkesir ve Çanakkale'de 6 ila 10 derece düşerek,
önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normalleri
civarında ve pazartesi günü 2 ila 3 derece altında
seyretmesi bekleniyor” denildi.

Çanakkale'deki uyuşturucu
operasyonunda 4 tutuklama
Çanakkale polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında,
ekim ayında 26 operasyon düzenledi. Haklarında yasal
işlem yapılan 38 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı,
uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu
madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 1-17 Ekim'de
gerçekleştirilen 26 operasyonda, 38 şüpheli hakkında yasal
işlem yaptı. Şüphelilerden 34'ü serbest bırakıldı, 4 kişi ise
mahkemece tutuklandı. Ayrıca haklarında yakalama kararı
bulunan 5 şüpheli de ekipler tarafından yakalanıp
işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda 824 gram metamfetamin, 220 gram esrar,
65 gram bonzai, 2 gram eroin ve 1 kurusıkı tabanca ele
geçirildi ve tüm maddelere el koyuldu.

Cerrahi Demirbaş
Malzemesi Alınacak
Çanakkale Ağız Ve Diş Sağlığı Uygulama Ve Araştırma
Merkezi Cerrahi demirbaş malzemesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Ağız Ve Diş
Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi kullanılmak
üzere 80 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı mal alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, tekliﬂer
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Orman Depolarında Üst
Yapı İşleri Yaptırılacak
Çan Orman İşletme Müdürlüğü Orman depolarında üst
yapı işleri yaptıracak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr
internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çan Orman
İşletme Müdürlüğü Etili ve Terzialan Orman
Depolarında Üst Yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecek. Sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacak.

Şantiyeden 1547 metre kablo
çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki şantiye sahasından 1547
metre bakır kablo çalan 3 kişi, JASAT tarafından güvenlik
kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, 12 Ekim'de
Otoyol Bakım İşletme Merkezi Şantiye Sahası'nda 3 kişi,
1547 metre bakır kablo çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi
(JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri
tespit edip yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin
jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gökçeada açıklarında lastik
bottaki 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 112 Acil Çağrı
Merkezi'ni arayıp, yardım talep eden, lastik bottaki
Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik
ekiplerince kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 112
Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulunan
bir grup kaçak göçmenin olduğu bölgeye gitti. Ekipler
motor arızası nedeniyle lastik botta mahsur kalan 15'i
erkek, 6'sı kadın ve 13'ü erkek çocuk, 4'ü ise kız çocuk
olmak üzere Afgan 38 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak
göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki
Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

