“GiTTiK, GEZDiK, YEDiK, iÇTiK
HEPSiNiN GÜNAHI VEBALi BENDE”
ÇTSO Kasım ayı meclis toplantısında konuşan
Başkan Selçuk Semizoğlu geçtiğimiz
günlerde oda bütçesinden 200 bin lira
harcayarak gittikleri Kıbrıs Liderlik
eğitimiyle ilgili olarak eleştirilere cevap
verdi.
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Yine olsa yine gideriz diyen Semizoğlu; “oraya
kaynaşmaya, tanışmaya gittik. Gittik, gezdik,
yedik, içtik hepsinin günahı vebali Yönetim
Kurulu Başkanı olarak bende. Bunun hesabını
vereceksem de ben veririm. Ama şuna
inanıyorum; hiçbir şekilde bir daha olsa gene

giderim, bir daha olsa gene giderim” ifadelerini
kullandı. Semizoğlu ÇTSO çatısı altında
kurdukları Dış Ticaret Destek Merkezi ile
OSB'deki birçok ﬁrmanın ihracat yaptığının altını
çizerek, “ben günde 2 tır Yunanistan'a,
Bulgaristan'a enerji ihracatı yapıyorum” dedi. 2

| SAYI: 400

Son Güne Kadar Anamızın Ak Sütü Gibi Helal Olan

BU OYLARLA GÖREVİMİZE

DEVAM EDECEĞİZ
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan, erken seçim çağrısı yapan muhalefete,
“Biz başkanlık sistemine erken seçim, siyasi kriz ve
polemiklerle ülke zaman kaybetmesin diye geçtik.
Bugün ısrarla erken seçimi gündeme getirenlere
sesleniyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz artık
yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren
bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son
güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla
görevimize devam edeceğiz. Seçimler zamanında
yapılacak. Bizim böyle bir gündemimiz yok” dedi. 4

Çevre Felaketi Oluşturuyoruz!
"Bizim gönlümüz
ruhumuz 2023'te''

İl Genel Meclis Bağımsız Üyesi Erdal Güler, Kasım Ayı İl Genel
Meclis Toplantılarının 3. oturumunda köylere kanalizasyon ve
fosseptik yapımı ile ilgili komisyon raporlarına ret oyu verdi.
Arıtma sistemlerinin maliyetinden dolayı köylerde
çalıştırılamadığını da sözlerine ekleyen Güler, “Köydeki
fosseptikleri topluyoruz, hepsini toplu halde bir dereye
akıtıyoruz. Tamamen çevre felaketi oluşturuyoruz. Bu durum
ortadayken kanalizasyon ve fosseptik ile alakalı ya kurumsal
fosseptik sistemi köylerde hayata geçmeli ya da bunların
bireysel fosseptik sistemi ile köyde bertaraf yapılmalı. Ben
böyle daha doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum.” dedi. 5

MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, 2023 hedeﬂerine ve
Türkiye'de yaşayan genç nüfus hakkında
değerlendirmeler yaparak, “Atatürk ve silah
arkadaşlarının emanet ettiği cumhuriyeti 100 yılında
taçlandıracağız. Bizim gönlümüz ruhumuz 2023'te”
dedi. 7

ÇEVRECİ
TESİS
AÇILDI

Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğince hazırlanan Mekanik Atık
Ayrıştırma Tesisi açıldı. Mekanik ayırma tesisinde karışık çöpler
bileşenlerine ayrılacak ve öncelikle geri kazanılabilir
malzemelerden ikincil hammadde elde edilecek. Mekanik Ayırma
Tesisinin bir bölümü ise kaynağında ayrı toplanan ambalaj
atıklarını ayrıştırarak geri kazandıracak. Geri kazanılamayan
ancak yanabilir malzemeler alternatif olarak hazırlanacak. 6

'Şekere zam nereye

savrulduğumuzu gösteriyor'

Döviz kurunda yaşanan artış ile temel
gıda ürünlerinde birçok kalemde
yüksek artışlar yaşanıyor. Şeker
ﬁyatları ve arzına yönelik tartışmalar
yaşanırken geçtiğimiz günlerde
Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker),
şekerin ﬁyatına yüzde 25 zam yaptı.
Artan zam üzerine sosyal medya
hesabından bir paylaşım yapan CHP
Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural,
''Üreticiden hammadde şeker pancarı ve mısır alındı,
şimdi şekere zam, Bu kime fayda?'' diye sordu. 13

Koca Koca Adamların
Uğraştığı Şeylere Bak
CHP'li ve AK Partili
Belediyeler Sırt Sırta Verdiler
Fazla Dikkat Çekiyorsun
Yapma Bülent Turan
Köşe yazıları sayfa 3'de
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“BÖYLE HELALLİK OLMAZ!”
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helallik' çıkışıyla ilgili,
"Böyle helallik olmaz. İnsanları kat sayıdan,
başörtüsünden, 28 Şubat yıllardaki bir sürü sıkıntıdan
dolayı çok büyük bedeller ödediler. Onları
görmeyeceksiniz, şimdi 'helallik istiyorum' diyeceksiniz.
Önce özür dileyecekler, af dileyecekler, hatta bu işi yapan
darbecilerde olduğu gibi, 28 Şubat'ta darbe yapanlar gibi
yargılanacaklar, sonra belki insanlar helal edecekler ya da
etmeyecekler" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, DHA'ya yaptığı
açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun
'helalleşme yolculuğuna çıkacağım' açıklamasını
değerlendirdi. Turan, "Helalleşme ifadesi çok kıymetli bir
ifade. Biz hakkı, hukuku, helalliği bilen insanız. İsteriz ki,
kim kimi kırmış ise ondan özür dilesin, helallik dilesin. 2
kişi arasında kavga olur, tartışma olur, helallik olur. Ama
zalim ile zulmedilen arasında, mazlum arasında helallik
olmaz; hesap sorulur. Örnek veriyor 'ikna odalarındaki
kızlarımızdan özür dileyeceğiz' diyor. Kızla senin bir ortak
yapın, bir karşılıklı tartışman olmadı ki, sen zulüm ettin, o
mazlum oldu. Bu helallik olmaz, bunun hesabının sorulması
lazım. O kıza zulüm eden yapının özür dilemesi gerekir, af
dilemesi gerekir. Daha düne kadar ikna odaları mucidi CHP
genel başkan yardımcısı değil miydi? Daha düne kadar 28

Şubat'ın mimarları kendi partisinde siyaset yapmadı mı?
Hangisinden özür diledi, hangisinden geri adım attı. Hangisi
ile hesaplaştı ki helallik diliyor" dedi.

'ÖNCE ÖZÜR DİLEYECEKLER'
Turan, helallik meselesinin iki denge arasında olacağına
vurgu yaparak, "Biri zulüm ettiğinde, biri mazlum
olduğunda helallik olmaz. Sen bana her türlü zulmü
yapacaksın, 2 gün sonra özür yok, af yok, hesap yok;
diyeceksin ki 'hakkını helal et.' Böyle helallik olmaz.
İnsanlar kat sayıdan, başörtüsünden, 28 Şubat yıllardaki
bir sürü sıkıntıdan dolayı çok büyük bedeller ödediler.
Onları görmeyeceksiniz, şimdi 'helallik istiyorum'
diyeceksiniz. Önce özür diyecekler, af dileyecekler, hatta bu
işi yapanlar darbecilerde olduğu gibi, 28 Şubat'ta darbe
yapanlar gibi yargılanacaklar, sonra belki insanlar helal
edecekler ya da etmeyecekler. Zalim ile mazlum arasında
helallik olmaz. İki denge arasında helallik olur. Kılıçdaroğlu,
zulüm ettiği insanlardan özür dilemeli, af dilemeli sonra
helallik konusunu açmalıdır" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun, 'helalleşme' çıkışına partisi CHP'den de
tepki geldiğini kaydeden Turan, "Dersim meselesi çok
tartışılan bir konu, bunu gündeme getirmedi mesela. Aynı
şekilde benzer konular var. Bunlar anlık, haftalık
çalışmalar. Seçim kampanyasına dönük adımlar. Ne

helallik ile ilgili bir samimiyetleri var, ne hesapla ilgili bir
samimiyetleri var. Günlük adım atan ucuz siyaset tarzı
bunlar" değerlendirmesinde bulundu.

'İYİ PARTİ'NİN AYIBI DAHA BÜYÜK'
Turan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına
küfretmesiyle ilgili İYİ Parti'nin duruşunun çok daha büyük
ayıp olduğunu söyledi. Turan, "Ben Lütfü Türkkan'ın
yapmış olduğu ayıbın çok daha ötesinde bir ayıbın, İYİ
Parti'nin kurumsal duruş göstermemesinde görüyorum.
Lütfü Bey'in yaptığı çok büyük bir ayıp; ama kurumsal
olarak disipline verilmemiş olması, bu konunun kabul
edilmediğini söylememiş olmaları çok daha büyük bir ayıp.
Lütfü Türkkan'ın ayıbı birse, kurumsal duruş sergilemeyen
İYİ Parti'nin ayıbı ikidir, daha büyüktür. İsterdik ki,
kurumsal yapıyla beraber bu kötü eylem savunulmasın,
sahip çıkılmasın, gereği yapılsın" ifadelerini kullandı.

“GİTTİK, GEZDİK, YEDİK, İÇTİK HEPSİNİN GÜNAHI VEBALİ BENDE”

ÇTSO Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Başkan
Selçuk Semizoğlu geçtiğimiz günlerde oda bütçesinden
200 bin lira harcayarak gittikleri Kıbrıs Liderlik
eğitimiyle ilgili olarak eleştirilere cevap verdi. Yine olsa
yine gideriz diyen Semizoğlu; “oraya kaynaşmaya,
tanışmaya gittik. Gittik, gezdik, yedik, içtik hepsinin
günahı vebali Yönetim Kurulu Başkanı olarak bende.
Bunun hesabını vereceksem de ben veririm. Ama şuna
inanıyorum; hiçbir şekilde bir daha olsa gene giderim, bir
daha olsa gene giderim” ifadelerini kullandı. Semizoğlu
ÇTSO çatısı altında kurdukları Dış Ticaret Destek
Merkezi ile OSB'deki birçok ﬁrmanın ihracat yaptığının
altını çizerek, “ben günde 2 tır Yunanistan'a,
Bulgaristan'a enerji ihracatı yapıyorum” dedi.
Semizoğlu meclisteki toplantısında şunları söyled;
“Yine geçen ay aldığımız karar üzerine 05-07 Kasım
tarihleri arasında Kıbrıs'ta düzenlenen Liderlik
Akademisi Programına Meclis, genç ve kadın
girişimcilerimiz olarak katılım sağladık. KKTC
Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile TOBB Başkanımız
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı programda pek
çok Oda Borsa Başkanımızla da istişare fırsatımız oldu.
Ayrıca Silifke Ticaret ve Sanayi Odamız ile kardeş oda
protokolü imzaladık. Umarım sizler de memnun
kalmışsınızdır, önemli olan sizlerin memnuniyetidir.
Arkadaşlar şunu açıklığa kavuşturalım; şimdi hamama
giren terler. Gazetelerin biri bir şey yazıyor biri bir şey
yazmıyor. Kim ne yazarsa yazsın her bir değerli Meclis
Üyesi arkadaşımın cebinden Kıbrıs'a gidebilecek para
var. Bunu kim karşılayacak o önemli değil. Ama insanlar

işlerini güçlerini bırakıp buraya gidiyorlar. Ben şundan
gururlandım; Rifat Başkanımız 1 Ekim'de
Çanakkale'deydi, kendilerini burada ağırladık. Sonra
Antalya YÖREX Fuarı'nda yine Rifat Başkanla bir araya
geldik. Hemen hemen bir 15 gün sonra Kıbrıs'ta tekrar
bir araya geldik. Sadece Rifat Başkan ve Yönetim Kurulu
Başkanlarının olduğu ortamda Rifat Başkan bizi bütün
Türkiye'ye örnek gösterdi. “Bu size örnek olsun, Bakın
Selçuk Başkan tüm ekibini aldı geldi” dedi. Biz Kıbrıs'a
gezmeye gitmedik, oraya kaynaşmaya, tanışmaya gittik.
Gittik, gezdik, yedik, içtik hepsinin günahı vebali
Yönetim Kurulu Başkanı olarak bende. Bunun hesabını
vereceksem de ben veririm. Ama şuna inanıyorum;
hiçbir şekilde bir daha olsa gene giderim, bir daha olsa
gene giderim. Yani traﬁğe çıkmadan kaza da yapılmaz,
traﬁğe çıkmadan ticarette yapılmaz, traﬁğe çıkmadan
hiçbir şey yapılmaz. O zaman oturduğun yerde
oturursun. Ticaret ve Sanayi Odalarının işleri illerinin
ticaretini geliştirmek, Odalarının üyelerinin
motivasyonunu artırmaktır. Ticaret ve Sanayi
Odalarının işleri para biriktirip bankada mevduat yemek
değildir arkadaşlar. Birçoğunuzun webinardan yapılan
komite toplantısını tek tek izliyorum. Burada
konuşulmamış gibi yapıp da komite toplantılarında farklı
şey konuşanları çok iyi biliyorum. Bunları da deşifre
etmeyeceğim. Şu nezih salon, nezih Meclis üyelerini
bunlarla yormayacağım. Ama herkes ağızından çıkana
dikkat edecek. Herkes hizmet için, herkes Çanakkale
için bir şey yapmaya çalışacak. Ben kavga gürültü
taraﬂısı bir adam değilim. Ama çalışacağız, Kıbrıs'sa
Kıbrıs, Amerika'ysa Amerika, Yassı Adaysa Yassı Ada.
Biz konuşmamın ileriki zamanlarda da göreceksiniz
pandemiden önce sürekli yurtdışı ziyareti planladık veya
yaptık. Matematiksel olarak da bu ortaya koyuyor bazı
gerçekleri. İlimizin ihracatı, ihracat derken büyük
şirketlerden gözbebeklerimizden bahsetmiyorum. Kale,
İÇDAŞ, Akçansa, Dardanel, Doğtaş bunlardan
bahsetmiyorum. Küçük işletmelerden bahsediyorum
şuanda merkezdeki OSB'mizde Amerika'ya banyo dolabı
satan arkadaşımız var arkadaşlar. Ben hergün 2 tır
Yunanistan'a, Bulgaristan'a enerji ihracatı yapıyorum.
Almanya'ya rulman yapan arkadaşımız var arkadaşlar.
Biz aramızdan bu insanları yurtdışına çıkaralım derken
insanlar yurtdışına çıksın ya bir etkilensin yurtdışına
çıkıp girmeyi anlasın, öğrensin, moral olsun, motivasyon

olsun, ihracatçı sayısı artsın diyoruz. Yoksa Yunanistan'a
gitmeye herkesin cebinde para var. Kıbrıs'a gitmeye
herkesin cebinde para var. Ama sırf eleştirmek için
eleştirmeyelim. Hele hele kul hakkı çalmayalım. Yani
olmamış birşeyi, yaşanmamış birşeyi yaşanmış gibi de
anlatmayalım. Ben ilgili bir Başkanım her komite
toplantısının webinar kaydını gece evde çoluğumla
çocuğumla vakit geçireceğime, izliyorum. Bunları
izlerken de motive oluyorum. Yönetim Kurulu
arkadaşlarımla biz her hafta toplanıyoruz. Yönetim
Kurulunun veya benim yapmadığım birşeyi yapmış gibi
göstermek. Efendim GES'te biz teklif almamışız. Ayıptır
yani kimi ne ile itham ediyorsun? Ayıptır kim neyin
peşine düşmüş ayıptır. Onlar kendilerini biliyorlar daha
fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada Kıbrıs'ta Silifke
Ticaret ve Sanayi Odası ile Kardeş Oda Protokolü
imzaladık. Liderlik Akademisi çok güzel bir aktiviteydi
inşallah önümüzdeki yıllarda da bunu Çanakkalemizde
yaparız. Buna talip olduk. Bize Çanakkale turizmi için
diğer tüm 365 Oda Borsayı burada ağırlamak için bir
vesile olur diye umuyorum.
Değerli arkadaşlar, 2021 yılının son günlerindeyiz. Son
iki yılımıza pandemi damgasını vurdu. Aşılamanın
artması ve normalleşme süreci ile birlikte piyasalar
toparlanmaya başlasa da risk ve tehdit devam ediyor.
Hep birlikte kurallara uymaya devam edeceğiz. MaskeMesafe- Hijyen!
Osman Başkanım ekonomik verilerden bahsetti ben de
biraz değinmek istiyorum. Ülkemizin 2021 Ekim ayı
ihracatı geçen yılın aynı ayına göre % 20,17 artarak 20
milyar 807 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çanakkale
TSO olarak bizler de bu ivmeye yerelden en fazla katkıyı
sağlamak için çabalıyoruz. 2019 yılında 50 olan ihracatçı
sayımız 2020'de 74, 2021'de ise 105 oldu. İşte bunu
anlatmaya çalışıyorum. Bunlar çok büyük ihracatçılar
değil. Yani kostüm ihracat eden arkadaşımız bile var. Eticaretle noel baba kostümü ihracat ediyor. Ama ihracatı
başarıyor. Küçük olmadan büyük olmaz. Emeklemeden
yürünmez. Kurduğumuz Dış Ticaret Destek Merkezi ile
ihracatçı üyelerimize, potansiyel ihracatçılarımıza birebir
destek veriyoruz. 2020 yılı ihracatımız 1,07 milyar dolar
iken 2021 ilk altı ayda 727,2 milyon dolar. Yani yaklaşık
%35 civarında bir artış bekleniyor. Evet günümüzün
konularından biri de asgari ücret. Kıbrıs'ta da Rifat
Başkanla bu konu konuşuldu. “
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Fazla Dikkat Çekiyorsun Yapma Bülent Turan
S z nle b r arkadaşımın yaşadığı
durumu paylaşacağım ve “bundan
b ze ne d yeceks n z.” Son
paragrafı okuyunca se “valla helal
olsun adama” d yeceks n z. Had
başlayalım.
Bodrumun nüfusu 250 b nlerde yazın
se bu nüfus 1 m lyonu aşıyor.
Türk ye'n n en pahalı oteller , en
pahalı evler , en pahalı restoranları bu lçede bulunuyor. İlçede
yok yok… B r “yok”'a d kkat n z çekeceğ m
Arkadaşımın anlatıyor; “Bodrumluların pek de lg lenmed ğ ,
Bodrum'da nasıl ısınılır mevzusu; konu İstanbul'dan göçenler
olunca, gündem n en tepes ne oturuver yor. En sık gelen
sorulardan b r ; Bodrum'da nasıl ısınıyorsunuz? Her sefer nde
verd ğ m “ısınamıyoruz” cevabı, ufak b r sess zl ğe sebep
oluyor. Açıkçası buraya gel rken, kafamı h ç meşgul etmeyen
b r meseleyd ; ısınma konusu. “Ne kadar soğuk olab l r k ,
ısınmak müh m mesele değ l” d yerek gelenlerden m. 2019 yılı
Mart ayında geld ğ m z ç n çok b r şey anlamadık. Ama Aralık
gel p çatınca anladık k ; ısınmak c dd b r konuymuş. Komb
konforuna alışmış b zler n alışamadığı kocaman b r sorun çıktı
karşımıza. Ve evet, “ısınamıyoruz.” Ev asla sted ğ m z
sıcaklığa get rem yoruz. “Donuyoruz, Bodrum çok soğukmuş
yaaa” lar havada uçuşuyor. G tt ğ n z her yerde de ısınma
olanakları aynı olduğu ç n (şöm ne, soba, kl ma, elektr kl
ısıtıcı) b r yere g d p ısınma şansınız da yok. .Canım doğalgaz
ne güzel şeym şs n, ded rt yor. Isınmaya çalıştıkça, konunun

g d şatı “ısınamıyoruz”dan, “s ze elektr k kaç geld ”ye doğru
hızla değ ş yor. Evet, elektr k burada sev len b r , kış
masalarında adı sıkça geç yor. Faturasını gözümüz yollarda
bekl yoruz, “b ze 1000 TL geld ” d ye anlatan elektr kzedeler n
korkulu h kayeler , rüyalarınıza ortak oluver yor; b r anda.
Yıl 2021 Bodrum'da halen daha doğalgaz yok. Olmamasının
sebeb de AK Part Grup başkanvek l Çanakkale
M lletvek l Bülent Turan… Turan Çanakkale'n n değ l de
Muğla'nın m lletvek l olsaydı herhalde Bodrum'a bugüne
kadar ell defa doğal gazı get rm ş olurdu. Mar fet lt fata
tab d r arkadaş helal olsun Bülent Turan'a. B r yanda
Bodrum g b b r lçeye halen daha doğalgaz get r lemem ş
b z de se nüfusu 4 b n b le olmayan Çardak ve Gey kl 'ye
doğalgaz get rm ş… Aman Bodrumlular duymasın
Turan b rkaç yıl önce b r söz verd ded k ; “Doğalgazı olmayan
lçe kalmayacak” ded ğ n de yaptı. İlg l kurumlara temas
kurdu önce evrak şler halled ld hemen sonrasında kazmalar
vurulmaya başlandı. B rçok lçe bu kış doğalgaz le ısınacak.
Önümüzdek yıl t bar yle h çb r lçen n “doğalgaz sorunu” d ye
b r sorunu kalmayacak. İlçeler hallett sonra Türk ye'de örneğ
olmayan b r şey daha yaptı. Nüfusu 4 b n b le olmayan Çardak
ve Gey kl beldeler ne de doğalgazı get rd …
Cem Yılmaz'ın GORA ﬁlm nde Bob Marley Faruk, Ar f' ne
d yordu; “Fazla d kkat çek yorsun yapma...” B z Çanakkale
olarak Turan'ın fazla d kkat çekmes nden çok mutluyuz. Turan
başka ller n yıllardır hayal n kurduğu onca şey Çanakkale'ye
kazandırdı k doğalgaz bunların en but k örneğ ..

Koca Koca Adamların Uğraştığı Şeylere Bak
Geçt ğ m z haftalarda “Bu Mektubum T caret Odası ve
Borsasına” başlığıyla b r yazı kaleme almış ve bazı eks kler
d le get rerek b r farkındalık yaratmaya çalışmıştım.
Eleşt r ler n muhatabı T caret Odası ve Borsası bu yazıdan
sonra neler yaptığını kısaca s zlerle paylaşmak ster m.
Yazıda dem şt m k , “Zeyt nyağı, sebze ve meyve konusunda
çok c dd hracat yapıyoruz. Fakat bu ürünler n yurtdışına
hracat ed leb lmes ç n bazı testlerden geçmes gerek yor. Bu
testler yapacağım laboratuvar yok. Zeyt nyağı testler
Aydın'da meyve sebze ürünler se Bursa'da yapılıyor bu
konuda T caret Borsasının adımlar atıp bu soruna çözüm
bulması gerek yor.”
Pek T caret Borsası bu “eleşt r ” sonrası ne yaptı? Ün vers te
ve Tarım İl Müdürlüğünün de olduğu b r toplantı yaptı. Bu üç
kurumun el ndek tekn k ek pman ve personel şeması çıkarıldı.
Den ld k herkes ayrı ayrı c haz almasın b rl kte hareket
edel m nsan gücünü b rl kte kullanalım. Herkes bu konuda
el ndek ne da r çalışmayı yapsın 15 gün sonra tekrar b raya
gelel m. Borsa başkanı Kaya Üzen' aradım “ab ne
durumdayız?” d ye sordum; “İhracat ürünler n n testler n n
başka şeh rlerde yapılması ver ml l k açısından c dd sorun.
Özell kle meyve sebzen n g t/gel yapması kal tes n bozuyor.
Üç kurum b r araya geleceğ z güç b rl ğ yaparak
akred tasyonları alacağız ve ek pman eks kler m z
tamamlayıp bu eks kl ğ m z g dereceğ z.” Gazetec ş n yaptı
b r eks kl ğe d kkat çekt kurum yetk l ler de haklısın ded ve
adımlarını attı. Olması gereken deal olan budur. T caret
Borsasına ve başkanlarına ve oda çalışanlarına teşekkür
eder m.
Benzer eleşt r ler m ve d kkat çekmek sted ğ m konuları
T caret Odası ç n de yapmıştım. Hatırlamak steyenler
ç n l nk buraya bırakıyorum;

https://www.gazetedeg s m.com/yazar/ker
em- r c/bu-mektubum-t caret-odas -veborsas na-645-kose-yaz s
Pek T caret Odası bu “eleşt r ler” sonrası ne yaptı? Öncel kle
T caret Odasının basın ma l l stes nden Değ ş m Gazetes n
çıkardı. Eleşt r ler d kkate almak yer ne eleşt ren hedef alarak
“kara propaganda” yapılmaya başlandı. Kend çevreler ne “o
gazetec yle görüşülmeyecek, odanın kapısından çer
g rmeyecek, selam dah ver lmeyecek” d ye tal matlar ver ld .
“Basın yazmalı” d yenler n sam m yets zl ğ n
görüyorsunuz değ l m ? Bu şehr n val s , m lletvek ller ,
kurum müdürler , STK başkanları bu k mseler hakkında
“ şler ne gelmeyen” b r şey söyled kler nde ne oluyor
b l yor musunuz? Gücü yetmed kler ne arkasından
yett kler ne se açıktan demed kler n bırakmıyorlar. Çok
kez şah t olmuşsunuzdur…. Eleşt r ler kamu adına görev
aldıkları alanla lg l yapıyoruz. Kend ş rketler , ş rketler nde
k poz syonları, t caretler yle lg l b r eleşt r m z yok bu
konularda eleşt r yapmak hakkımız da yok hadd m z de…
Deve kuşu m sal kafalarını kuma gömüyorlar ve
zanned yorlar k k mse onları görmeyecek. Böyle yapınca

aslında daha fazla d kkat çek yorlar. Bu k mseler n eleşt r ler
karşında söyleyecekler b r şey olmadığı ç n eleşt ren düşman
bell yorlar ve o düşmanlık üzer nden kötülük yapıyorlar. Yazık
koca koca adamların uğraştığı şeylere bak!
Odanın Genel Sekreter Değ l Patronun Elemanı Olmuş
Demekt r
D yeceğ m şudur; 8 b n üyen n odası olan o kurumdan her
g rene başımızın üstünde yer m z var demek zorundasınız.
ÇTSO s z n şahs ş rket n z değ l kend hırs ve ht raslarınızı
ş rket n zdek koltuğunuzda sted ğ n z kadar yapab l rs n z.
B r gazetec s z eleşt rd d ye basın l stes nden
çıkaramazsınız. Bu konularda denge unsuru olması gereken
oda genel sekreter böyle saçmalıkların aparatı olmaz. Eğer
oluyorsa konuyu şahs leşt r l rm ş demekt r eğer oluyorsa
gel p/g den bu yolcuların h zmetkarı olmuş demekt r. Oda
genel sekreter kurum adına eğer bu hatadan dönmüyorsa artık
odanın genel sekreter değ l patronun elemanı olmuştur
demekt r. Bekley p görel m…
B r Zahmet O 200 B n L rayı Odanın Kasasına Ger
Koyun
Son olarak geçt ğ m z gün yapılan mecl s toplantısında oda
başkanı dem ş k ; “B z Kıbrıs'a gezmeye g tmed k, oraya
kaynaşmaya, tanışmaya g tt k. G tt k, gezd k, yed k, çt k
heps n n günahı vebal Yönet m Kurulu Başkanı olarak bende.
Bunun hesabını vereceksem de ben ver r m.” Hesabını
vereceksem ben ver r m d yorsunuz ama 200 b n l ralık hesabı
odaya ödet yorsunuz. B r zahmet 200 b n l rayı odanın
kasasına ger koyun… Herhalde bu para sayın başkan ç n
büyük b r para değ ld r çünkü Sayın Başkan mecl s
toplantısında “Ben her gün 2 tır Yunan stan'a,
Bulgar stan'a enerj hracatı yapıyorum” ded …

CHP'li ve AK Partili

Belediyeler Sırt Sırta Verdiler
CHP'l beled yeler le AK Part l Beled yeler muhteşem b r
ş b rl ğ yle çevre ve ekonom ye katkı sağlayan çok güzel
b r ş yapıyorlar. Han derler ya b rl kten d rl k doğar tam
olarak böyle b r şey… Had başlayalım.
Çanakkale Beled yes , Lapsek Beled yes , Kepez
Beled yes , Umurbey Beled yes ve Çardak Beled yes le
İl Özel İdares atıklarının depolanması ç n ortak hareket
ederek Çanakkale Katı Atık B rl ğ n kurdular. CHP'l ve
AK Part l beled yeler adeta sırt sırta verd ler. Amaç
b rl kte harekete ederek kaynakların daha ver ml
kullanılmasıydı. Bu amaç doğrultusuna kurulan b rl k çöp
depolama alanı ç n b r proje hazırladı ve projey Avrupa
B rl ğ ﬁnanse ett . AB'den bu alanda ﬁnansmanı alan lk l
olduk. Bu b rl ktel k ve profesyonel şletme model n n
sayısız faydası oldu.
Alanında uzman olan farklı ülkeler de ş yapan SUEZ
ﬁrmasıyla le anlaşma mzalandı. SUEZ öncel kle çöpler
topluyor, ayrıştırıyor. Bertaraf süreçler nde de sızıntı suyu
arıtma, kompost tes s , depolama sahasının y leşt r lmes ,
alandan çıkan gazın enerj tes s ne ver lerek enerj
üret lmes le lg l çalışmaları yapıyor. Tes ste ayrıştırma
sonucu elde ed len maddeler Ger Dönüşüm F rmalarına,
Alternat f Yakıt se Ç mento Fabr kalarına satılarak gel r
elde ed l yor elde ed len enerj den ÇAKAP üyes olan
beled yeler de payını alıyor. Ayrıca çöp toplama
araçlarının, kamyonlarının yen lenmes , ek pmanların
yen lenmes g b b rçok yatırımı da bu ﬁrma yapıyor.
Böylel kle hem toplama s stem nde b r bütünlük sağlanmış
oluyor hem de çok büyük tasarruf sağlanıyor.
Esk den tüm beled yeler çöp depolama alanına
götürdükler atıkların sadece yüzde 8' n
ayrıştırab l yordu. Ş md lerde se bu oran yüzde 65'e
çıktı. Esk den çöpler n yüzde 92's çöp depolama
alanında depolanıyor bu da kapas ten n çabuk
tüket lmes ne neden oluyordu. Ş md se bu oran yüzde
92'den yüzde 35'e nd . Bunun net ces nden se çöp
depolama alanın kullanım süres 20 yıl daha arttı.
ÇAKAP model önümüzdek yıllarda kaynakların ver ml
kullanılması ve yatırımların kal tes ve çapının büyümes
açısından çok başarılı b r model olacak. Sadece bu denl ş
b rl kler ç n değ l kültür sanat başta olmak üzere b rçok
yatırım çeş tl kurum ve kuruluşların b r araya gelmes yle
yapılacak, beled yeler, ün vers te, oda ve borsalar başı
çekecek. Bu anlamda güzel b r örneğ paylaşmak ster m.
Çanakkale zeyt nyağı, meyve sebzede çok büyük hracatlar
yapıyor. Fakat hracata g den ürünler n laboratuvar testler
Aydın ve Bursa'da yapılıyor. Bu konuyla lg l olarak
Çanakkale T caret Borsası, ün vers te ve Tarım İl
Müdürlüğüyle yetk l ler b r araya geld ler. İl n laboratuvar
altyapısının gel şt r lmes ve ortak kullanılması ç n
adımlar atmak ç n b r çalışma başlattılar. Borsa başkanı
Kaya Üzen; “kurumlar olarak b r araya geld k. Ded k k
mak ne ve nsan gücümüzü b rl kte kullanalım, k m n
el nde ne varsa envanter n çıkarsın eks ğ m z fazlamızı
görel m ve buna göre yatırımlarımızı ortak yapalım.”
Bu b rl ktel k ney m get r r üret c hracat ürününü
Aydın'a, Bursa'ya götürmek zorunda kalmaz. İş n hemen
Çanakkale'de halleder malını yükler t caret n yapar. Çok
güzel hareketler bunlar…

İl Sağlık Müdürlüğünden aşı açıklaması
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, kentte k
doz aşısını yaptırmış olanların oranını %82,7
olarak açıklayarak, aşılanmayan, 2. veya 3.
doz aşısını tamamlamayan herkes aşılarını
yaptırmak üzere sağlık kuruluşlarına davet
ett .
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı
açıklamada, “Çanakkale'de k doz aşısını
yaptırmış olan vatandaşlarımızın oranı %82,7'd r. İl m zde
aşılama h zmet m z tüm sağlık kuruluşlarımızda devam
etmekte olup, Toplum Sağlı Merkezler 'nde (TSM) aşı
randevusu almaya gerek olmadan yapılab lmekted r.
İlçeler m zde ve merkezde se ün vers te öğrenc ler ne yönel k
yer nde aşılama h zmet ver l rken, Evde sağlık h zmet
almakta olan veya bakıma muhtaç vatandaşlarımıza talepler
hal nde evde aşı uygulaması da devam etmekted r. Tüm
lçeler m zde köy muhtarlarımız le let ş m hal nde yer nde
aşılama planlamaları sürmekted r. 2 doz S novac aşısı olan

vatandaşlarımızın k nc dozdan en az 60 gün
sonra d led kler aşı le 3. dozu olmaları, y ne 2
doz B ontech le aşılanmış vatandaşlarımızın se
son dozdan altı ay sonra 3. doz aşı le
aşılanmaları bağışıklığın devamı açısından çok
öneml d r. Aşılanmayan, 2. veya 3. doz aşısını
tamamlamayan tüm vatandaşlarımızı aşılarını
yaptırmak üzere sağlık kuruluşlarımıza
bekl yoruz. Ayrıca, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları
doğrultusunda artık gebel ğ n tüm dönemler nde koronav rüse
karşı aşılama öner lmekte olup anne adaylarımızı aşılanmaya
davet ed yoruz. Emz ren anneler m z n de aşılarını hmal
etmemeler n st yoruz. Aşı, maske ve mesafe le üstes nden
geleb leceğ m z pandem n n b r an önce etk s n kaybetmes
ç n herkes sağlık kurumlarımıza bekl yoruz. Hep b rl kte
mücadele ederek Aşı le toplumsal bağışıklığı elde edeceğ z.
Aşımızı olalım sağlığımızı koruyalım. Hayd , Çanakkale
aşıya” fadeler ne yer ver ld .
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Konunun Muhatapları Bu Durumu Bir An Önce Görmeli!
Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya; yem ve gübre
ﬁyatlarında artışın üreticileri tedirgin ettiğini ifade ederek,
azalan üretim ve verimden doğacak gıda enﬂasyonunun
hem üreticiyi hem tüketiciyi zor durumda bırakacağını dile
getirdi ve acilen önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Başkan Kaya, üreticinin sorunlarını görebilmek için tarlada
üretici ile yan yana gelmek gerektiğini dile getirerek,
“Tekrardan tekrar ediyoruz. Son aylarda, son günlerde
gübre ve yem ﬁyatlarındaki üreticiyi tedirgin eden
yükselişin bir an önce önüne geçilmesi adına mutlaka adım
ya da adımlar atılmalıdır bu konu ile ilgili üreticiyi
rahatlatacak olumlu söylemler, olumlu eylemler
geliştirilmelidir. Üretmek gün geçtikçe daha zor daha
masraﬂı bir iş haline gelmektedir. Konunun muhatapları bu
durumu bir an önce görmeli çözüm odaklı adımlar
atmalıdır.

“ÜRETİCİYİ TARLADA DİNLEYİN”
Başkan Kaya, üreticinin sorunlarını görebilmek için tarlada
üretici ile yan yana gelmek gerektiğini dile getirerek,
“Tekrardan tekrar ediyoruz. Son aylarda, son günlerde
gübre ve yem ﬁyatlarındaki üreticiyi tedirgin eden
yükselişin bir an önce önüne geçilmesi adına mutlaka adım
ya da adımlar atılmalıdır bu konu ile ilgili üreticiyi
rahatlatacak olumlu söylemler, olumlu eylemler
geliştirilmelidir. Üretmek gün geçtikçe daha zor daha
masraﬂı bir iş haline gelmektedir. Konunun muhatapları bu
durumu bir an önce görmeli çözüm odaklı adımlar
atmalıdır. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki üretebilmek için
hayal etmesini bilmek gerek, emek etmesini bilmek gerek,

gübrelerdeki hızlı ﬁyat yükselişi eklenmiş bu durum
üreticilerimizi ciddi anlamda zora sokmuştur. Üretimin
verimli ve öngörülen bir şekilde devam edebilmesi için
üreticilerimizin bu bitki besin maddelerine ihtiyacı vardır.
Ancak bu ürünlerdeki ﬁyat artışlarının önüne geçilmemesi
durumunda üretim maliyetlerimiz ciddi şekilde artacak
çiftçimiz ihtiyaç duyduğu gübreyi kullanamadığı takdirde
de azalan verim ve üretim tüketicinin karşısına gıda
enﬂasyonu olarak çıkacaktır. İşte bütün bu olumsuzlukları
zamanında öngörebilmek, fark edebilmek oluşacak
sıkıntıları sıkıntıya düşmeden çözebilmek üreticilerimiz
için de tüketicilerimiz için de çok kıymetlidir” dedi.
alın terinin kıymetini görmek, sahada çalışanların yanında
durmak gerek. Üreticiyi sıkıntıya düşüren olumsuzlukları
ancak sahada onların yanında durarak, onlarla beraber
emek ederek, onlarla beraber alın teri akıtarak, çalışarak,
onlarla beraber üreterek, onlarla beraber alışveriş yaparak
görebilir, yaşadıkları sıkıntıları tespit edebilirsin ya da
yaşanması muhtemel sıkıntıları öngörebilirsin ve anında
çözüm önerisi oluşturabilirsin” dedi.

“ÜRETİCİLERİMİZ CİDDİ ANLAMDA
ZORDADIR”
Üreticilerin, yem ﬁyatlarında artış ile birlikte gübre ﬁyatları
ile de baş edemediğini ifade eden Başkan Kaya, azalan
verim ve üretim ile birlikte gıda enﬂasyonunun doğacağını
sözlerine ekledi ve “Son günlerde yaşadığımız üretimde
kullanılan girdi ﬁyatlarındaki önlenemez artışa tam
kullanım sezonu olan bitki besin maddeleri ve kimyevi

“GİRDİ MALİYETLERİ UYGUN
SEVİYELERE DÜŞMELİ”
Tüketicinin gıdaya ulaşabilir seviyede kalması için hızla
önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak sözlerine son
veren Başkan Kaya, “İçinde bulunduğumuz üretim
sezonunda üreticilerimizin yoğunlukla kullandığı
gübrelerin ﬁyatlarındaki hızlı ve önlenemez yükseliş
konuyu yöneten yetkili kurumlar tarafından ele alınmalı,
mutlaka hızlı bir şekilde ﬁyat artışlarının önüne geçilmesi,
maliyeti düşürücü önlemler alınması gerekmektedir. Aksi
halde önümüzdeki günlerde tüketicilerimizin ihtiyaç
duydukları ürünlere ulaşmaları zorlaşacaktır. Gıda
ﬁyatlarını bütün gelir guruplarındaki tüketicilerin gıdaya
her an ulaşılabilir seviyelerde tutmanın tek yolu üretimde
kullanılan girdi maliyetlerini uygun seviyelerde tutmaktan
geçmektedir” dedi.

Belediyeden kül uyarısı! Son Güne Kadar Anamızın Ak Sütü Gibi Helal Olan
Çanakkale'de Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisine kül
cüruf girmemesi gerektiğinden; doğalgaz kullanmayan
vatandaşların, oluşan küllerini çöp konteynerlerine değil, en
yakın kül bidonuna boşaltmasını önemle rica edildi.
Çanakkale Belediyesi sosyal medya hesaplarından '
Kentlilerimizin Dikkatine' başlığı altından yapılan
açıklamada, “Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB)
ve SUEZ Çanakkale RR Atık Hizmetleri A.Ş. işbirliğiyle
hayata geçirilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisinin
(MBT), test aşamaları bitmiş olup tam kapasiteyle
çalışmaya başlayacaktır. Tesise kül cüruf girmemesi
gerektiğinden, henüz doğalgaz kullanmayan
vatandaşlarımızın, oluşan külleri çöp konteynerlerine değil,
en yakın kül bidonlarına boşaltmaları hususunda
hassasiyet göstermelerini rica ederiz. Kül bidonu talebi olan
vatandaşlarımızın 444 17 17 (1152) Temizlik İşleri
Müdürlüğü'ne müracaat edebilirler” denildi.

Bu Oylarla Görevimize Devam Edeceğiz
Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, AK Partili belediye
başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, dua edildi.

'YETKİMİZİ 5 YILLIĞINA ALDIK'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan, erken seçim çağrısı yapan muhalefete, “Biz başkanlık
sistemine erken seçim, siyasi kriz ve polemiklerle ülke zaman
kaybetmesin diye geçtik. Bugün ısrarla erken seçimi gündeme
getirenlere sesleniyorum. Seçimlerin tarihi 2023 Haziran. Biz
artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir hükümet değiştiren bir
Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5 yıllığına aldık. Son güne kadar
anamızın ak sütü gibi helal olan bu oylarla görevimize devam
edeceğiz. Seçimler zamanında yapılacak. Bizim böyle bir
gündemimiz yok” dedi.
Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde doğal gaz için ilk kazı
töreni yapıldı. Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale
Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Genel Meclisi
Başkanı Nejat Önder, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel,

“Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapmalıyız”
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Selçuk Semizoğlu 19 Kasım Dünya Kadın
Girişimcilik Günü'nü kutladı.
Semizoğlu yaptığı açıklamada, kadınların çalışma
hayatına katılımlarının artmasının ekonominin en temel
meselelerinden birisi olduğunu belirterek,
“Ekonomimizde kadınlarımızı koruma ve kollama
dengesinin daha fazla model olması için pozitif ayrımcılık
yapmalıyız. Ülkemizde kadın girişimci oranı yüzde 6'dan
yüzde 10'a çıktı. Bunda Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğimiz çatısı altında kurulan ve 81 ilimizde faaliyet

gösteren TOBB Kadın Girişimciler Kurullarının rolü
büyük. Kadın girişimci kurulumuzun örnek ve cesaret
verici çalışmalarını her alanda destekliyor ve gelişmesi
için katkı sağlıyoruz” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim
talebinde bulunan muhalefeti eleştirdi. Erken seçimin
gündemlerinde olmadığını belirten Bülent Turan, “Biz
başkanlık sistemine erken seçim, siyasi kriz ve polemiklerle
ülke zaman kaybetmesin diye geçtik. Bugün ısrarla erken
seçimi gündeme getirenlere sesleniyorum. Seçimlerin tarihi
2023 Haziran. Biz artık yılda bir seçim yapan, altı ayda bir
hükümet değiştiren bir Türkiye istemiyoruz. Yetkimizi 5
yıllığına aldık. Son güne kadar anamızın ak sütü gibi helal olan
bu oylarla görevimize devam edeceğiz. Seçimler zamanında
yapılacak. Bizim böyle bir gündemimiz yok” dedi.

'BU MİLLETİN BU TARZ KONULARA
AYIRACAK ZAMANI YOK'
"Yarın seçim desek, adayları yok" diyen Bülent Turan, şöyle
devam etti:
"Ne seçiminden bahsediyorsunuz. Bugün açıklarsak
yıpranırmış, Erdoğan 20 yıldır Cumhurbaşkanı değil mi? Ne
demek yıpranırmış. Yıpranacak adamı koymayın, yıpranmasın
o zaman. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. 50+1 tartışması da çok
geride kaldı. Bu ülkenin istikrarı için 50+1 kuralının,
parametresinin değişmeyeceğini, böyle bir gündemimiz
olmadığını, çalışıp da 50+1'den çok daha üst oranlarla inşallah
ittifakımızın böyle devam edeceğini söylemek isterim.
Polemik, siyasi kavga olur. Ama milli konularda bir araya
gelmek gibi bir görevimiz var. Tezkereye 'hayır' diyen, çıkıp da
'evet' diyenlere hain diyen ortakların bir araya geldiklerinde
birbirlerine nasıl bakabildiklerini ibretle izliyoruz. Bir ortak
'evet' derken, diğeri 'hayır' diyecek. Bir ortak diğerine hain
diyecek. Ama aynı masada oturup güya siyasi gündem
yapacaklar. Bu milletin bu tarz konulara ayıracak zamanı yok.”
Konuşmaların ardından protokol tarafından doğal gaz için ilk
kazı töreni yapıldı. Sisteme bağlanacak ilk boru da katılımcılar
tarafından hatıra olarak imzalandı. AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan, Geyikli beldesindeki programının ardından
Bayramiç ilçesine geçti. Burada, Süt Sağım Ünitesi dağıtımı ve
küçükbaş hayvancılığı destekleme projesi sertiﬁka törenine
katıldı. Tören sonunda, 100 süt sağım ünitesi ve 30 ton İtalyan
çimi dağıtımı ile Küçükbaş Hayvancılığı Destekleme Projesi
sertiﬁka dağıtımı yapıldı.
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Devlet ranta 'DUR' dedi
Uzun zamandır imar rantı ile gündeme gelen Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde devlet imar rantına el
attı. Küçükkuyu Belediye Meclisi'nde alınan kararların
ranta dönüştüğü yönünde şikayetler sonrasına durum
mahkemeye taşınmıştı. Sorunlar nedeniyle 2.5 yıldır
beldede sürün imar sorunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yaptırılacak olan yeni imar planının bitmesi ile
son bulacak.
Çanakkale'nin en fazla turist çeken tatil bölgelerinin
başında Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesi geliyor. Doğası,
denizi, tarihi ve Kazdağları eteklerinde yer alması ile ayrı
bir önem taşıyor bu bölge. Yunanistan'ın Midilli adası
manzarası ile bu bölge son zamanlarda çok daha ilgi odağı
oldu. Bölgeye ilgi artınca imar rantları ile ilgili sesler de
yükselmeye başladı. Küçükkuyu Belediyesi Belediye
Meclisi'nde imar rantları ile ilgili karar alındığı yönünde
çıkan şikayetler daha sonra yargıya da taşındı.
Yeni imar planının 2017 yılında dijital ortama taşınırken rant
yaratıldığı iddia edilmesi sonrasında konu yargıya
taşınmıştı. Küçükkuyu Belediyesi'nin yaptığı iddia edilen
parsel bazında büyük plan değişiklikleri beldede
vatandaşların itirazları, AK Partili belediye meclis
üyelerinin itirazları sonrasında Çanakkale İdare
Mahkemesi'ne taşınmıştı. Yargıya taşınan dosyalarda ise
birçok usulsüzlükler yer alıyordu.
Yeşil alanların konut alanlarına çevrilmesi, sit alanlarının
imara açılması, 14 metre olan yol genişliklerinin 7 metreye
düşürülmesi, 2 kat imarı olan bölgelerdeki yapılaşmalara 4
kat izin verilmesi ve bazı belediye meclis üyelerinin
arsalarına rantlar sağlandığı olarak belirtilmişti. 2017
yılındaki belediye meclis toplantısında yapılan hataların
ortaya çıkması sonucunda da parsel bazında imar
uygulaması sona erdirilmişti. Fakat bu imar uygulamaların
2007-2008 dönemine geriye dönülmesinin mümkün
olamaması sonucunda ise konu yargıya taşındı.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Duruma El
Attı
Çanakkale İdare Mahkemesi de aldığı karar sonrasında bir
önceki dönem imar uygulamasına geri dönülemeyeceği ve
yeni bir imar planı hazırlanması gerektiği ifade edildi. Bu
kararın ardından Küçükkuyu Belediyesi hiçbir inşaat
ruhsatı veremiyor. Sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
duruma el atı. Bakanlık yeni bir imar planı hazırlanması
sürecinde. Bu konu da ihale ediliyor. İhale sürecinde
hazırlanan yeni imar planı ise 1991 yılında hazırlanan planı
sınırları baz alınarak bazı düzenlemelerle yeniden
belirleniyor ve şu an itiraz sürecinde. İtiraz süreci
tamamlanmasının ardından ise 2022 yılında beldede
yaşanan imar sorunu da ortadan kalkacak.

Sorun Son Buluyor
Beldede uzun zamandır imarla ilgili sorunlar olduğunu
hatırlatan AK Parti Küçükkuyu Belde Başkanı İsa Kırık,
gelişmelerle ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı.
Kırık, “AK parti grubu olarak kurum görüşleri tam olarak
alınmış, hakka hukuka uygun hazırlanmış, kişilere
menfaat sağlayıcı uygulama olan parsel bazında imar
değişikliklerinin işlenmeden, suçları ve yağmayı
gizlemeyen imar planına her türlü katkıyı verdik” dedi. Yeni
atılan adımlarla birlikte 2.5 yıldır süren imar sorununun
ortadan kalkacağını ifade eden Kırık şu açıklamalarda
bulundu, “Tarım bakanlığı görüşünde bölgemizin 28 şubat
1995 tarihinde çıkarılan 3573 sayılı zeytin kanununa tabi
olduğu belirtilmiştir. Beldemizin mağduriyetinin
giderilmesi için başta sayın grup başkan vekilimiz Bülent
Turan bey ve parti teşkilatımızın gayretleri sonucu, Çevre
Şehircilik ve Tarım Bakanlığı'mızın koordinesi neticesinde
1991 yılı imar planının uygulanmasına "uygun " görüşü
alınmıştır. Zeytin kanunundan önce yapılan imar planının
(1991) izinli ve kazanılmış hak olduğu, 28 şubat 1995
tarihinden sonra imara açılan bütün zeytinliklerin imar
uygulamalarının %10 olarak uygulanacağı bildirilmiştir.
Yapılacak olan imar planının beldemize hayırlı olmasını
diler, belediye yönetimininde bundan sonra yanlış yollara
tevessül etmemesini temenni ederiz.”

“Yapılan Usulsüzlükler Yargıya Taşındı”
Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan hakkında
açıklamalarda da bulunan Başkan Kırık, yapılan
usulsüzlükler ve rant olaylarının yargıya taşındığını
söyledi. Geçmiş dönem usulsüz uygulamalar neticesinde
2.5 yıldır imar sorunun yaşadıklarını söyleyen Kırık, “ 2017
Yılında belediye başkanlığınca bir sayısallaştırma adı
altında kayırmacı,ranta dayalı,bir kısım kişilere menfaat
sağlamaya dayalı bir imar düzenlemesi yapılmıştır. Yapılan
bu imar düzenlemesi duyarlı vatandaşların itirazı ve yapılan
uygunsuzlukların ortaya çıkması ile CHP meclis üyesinin
tekliﬁ ve belediye başkanı ve de CHP diğer meclis
üyelerinin oyları ile iptal edilerek beldemiz imarsız konuma
düşürülmüştür. 2019 Yılı Haziran ayında idare
mahkemesinin kararı ile beldemizin imarsız duruma
düştüğü belediye başkanlığınca 2017 yılı Ağustos ayından
sonra yapılan imar işlemlerinin usulsüzlüğü kanunen
tescillenmiştir.
2019 Yılı Nisan ayında Ak Parti grubu olarak belediye
başkanlığına jeolojik etütlerin yapılarak beldemizin imar
planının hakka hukuka ve çevreye duyarlı olarak yapılması
çağrımız ukalaca yaklaşımlarla reddedilmiş ve inat uğruna
2020 yılı Nisan ayında jeolojik etütler ancak yapılmış
beldemizin yaklaşık 8 ay zaman kaybetmesine sebebiyet
verilmiştir.
Hakka ve hukuka dayanmayan sayın başkanın
yargılanması süren, dosyaların rafa kalkması için yapılmak
istenen imar düzenlemelerine katkı vermedik. Herkes
nerede kirlendiyse orada temizlenmelidir devletin adlı
mercileri görevinin başındadır.
AK parti grubu olarak kurum görüşleri tam olarak alınmış,
hakka hukuka uygun hazırlanmış, kişilere menfaat
sağlayıcı uygulama olan parsel bazında imar
değişikliklerinin işlenmeden, suçları ve yağmayı

gizlemeyen imar planına her türlü katkıyı verdik.
Mücadelemiz sonucunda 4 ekim tarihinde Küçükkuyu
Belediye meclisinde oylanarak kabul gören ve uygulamaya
girecek olan imar planı çevre ve şehircilik bilincine değer
katan, insan yaşam kalitesine katkı sunan ve beldemize
uygun bir plan olacaktır. Önümüzdeki yıl başlangıcında
inşallah beldemiz bu sıkıntıdan kurtarılacaktır. Bundan
sonraki süreçte de beldemizde ranta ve kayırmacılığa
dayalı bir imar faaliyeti yürütülmemesi için mücadelemizi
sürdürmeye devam edeceğiz. ” dedi.

“İmar Dışında Yapılan İhalelerde De
Usulsüzlükler Tespit Edildi”
Küçükkuyu Ak Parti Belde Başkanı İsa Kırık, Küçükkuyu
Belediyesi tarafından yapılan ihalelerde de usulsüzlüklerin
tespit edildiğini ifade ederek, “İmar uygulamasında yapılan
rant sağlanması ve hukuksuzlukların yanı sıra belediye
tarafından düzenlenen tutarları 20 milyon lirayı bulan 4 ayrı
ihale dosyasında da usulsüzlükler ve hukuksuzluklar tespit
edildi. Belediyeye gelen müfettişlerce ihale dosyalarında
ortaya çıkan bu usulsüzlükler hakkında Cumhuriyet
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bu konular
hakkında da soruşturma ve yargı süreci devam ediyor. Bu
konular hakkında da sürecin takipçisi olmaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çevre Felaketi Oluşturuyoruz!
İl Genel Meclis Bağımsız Üyesi Erdal Güler, Kasım Ayı İl
Genel Meclis Toplantılarının 3. oturumunda köylere
kanalizasyon ve fosseptik yapımı ile ilgili komisyon
raporlarına ret oyu verdi. Arıtma sistemlerinin
maliyetinden dolayı köylerde çalıştırılamadığını da
sözlerine ekleyen Güler, “Köydeki fosseptikleri topluyoruz,
hepsini toplu halde bir dereye akıtıyoruz. Tamamen çevre
felaketi oluşturuyoruz. Bu durum ortadayken kanalizasyon
ve fosseptik ile alakalı ya kurumsal fosseptik sistemi
köylerde hayata geçmeli ya da bunların bireysel fosseptik
sistemi ile köyde bertaraf yapılmalı. Ben böyle daha doğru
bir yatırım olacağını düşünüyorum.” dedi.
Çanakkale İl Genel Meclisi Kasım Ayı 3. Bileşimi, 1.Oturumu
Yapıldı. 3. Bileşim; yoklama ve açılışın ardından, meclis
üyeleri tarafından meclise verilen önergelerin okunması ile
devam edildi. 17 komisyon raporu görüşülerek oylandı.
Komisyon raporlarının görüşülmesi sırasında, köylerin
kanalizasyon şebekesi ve fosseptik yapımı ile ilgili
komisyon raporlarının görüşülmesi maddesinde söz alan İl
Genel Meclisi Bağımsız Üyesi Erdal Gürel arıtma olmadıktan
sonra köylere kanalizasyon ya da fosseptik yapılmasının
doğru olmayacağını ifade ederek “ Bu konu çok önemli.
Daha öncede meclisimizde bu konu ile ilgili bir gündem
oluşmuştu. Kanalizasyonlar ve fosseptik yapımı ile ilgili
komisyon raporlarına ret oyu vermemin nedeni anlatmak
isterim. Kanalizasyon çok ciddi bir problem olduğu hepimiz
tarafından aşikâr. Üstüne basa basa Sayın valimizden ve
sayın idaremizden, değerli meclisimizden ve
komisyonlarımızdan talebim şu yönde olacaktır. Kırsalda
yaptığımız kanalizasyon hizmetlerinin maalesef arıtma
sistemleri ile ilgili bir takım sıkıntılar söz konusu. Dolayısı
ile köylerimizin birçoğunun üst yapı problemleri halledilmiş
yani çözülmüş durumda. Birçok köyümüze parke taş
döşenmiş ve asfaltlama çalışması yapılmıştır. Bu köylerde
kanalizasyon ile ilgili yapılan işlerde birincisi üst yapıyı yeni
yapılmış sorunsuz üst yapıyı yok ediyoruz. Bu köylerde
kanalizasyon çalışmasının ardından yine üst yapı ile ilgili
bir çalışmaya ihtiyaç olacak. Yaptığımız kanalizasyon

çalışmasını arıtma sistemi olmadan hayata geçirmek
zorunda kalıyoruz, çünkü arıtma sistemlerinin maliyeti çok
yüksek. Köylerin gelirleri olmadığı için bu köylere idare
tarafından arıtma sistemi yapılsa dahi bu arıtma sisteminin
bütçesinin olmadığından dolayı köylünün bu sistemin
giderlerini karşılamasının mümkün değil. Dolayısı ile biz ne
yapıyoruz? Köydeki fosseptikleri topluyoruz, hepsini toplu
halde bir dereye akıtıyoruz. Tamamen çevre felaketi
oluşturuyoruz. Bu durum ortadayken kanalizasyon ve
fosseptik ile alakalı ya kurumsal fosseptik sistemi köylerde
hayata geçmeli ya da bunların bireysel fosseptik sistemi ile
köyde bertaraf yapılmalı. Ben böyle daha doğru bir yatırım
olacağını düşünüyorum.” dedi.

SARIÇAY'A DÖKÜLEN KANALİZASYON
İÇİN PROTOKOL İMZALANACAK
Meclis Üyesi Gürel; Sarıçay'a kanalizasyonları dökülen 4
köy ile ilgili olarak bilgi almak içinde “Bu konu Çanakkale
belediyesi ile İl Özel idaresi arasında yapılması planlanan
protokol ile ilgili bir yol alındı mı, bu konuda hangi
aşamadayız?” diye sordu.
Gürel'in sorusuna ilgili daire müdürü Çanakkale
belediyesinin bu dört köyün ürettiği atık su miktarını
belirleyerek atık su için en düşük atık su berteraf bedeli
belirleyecek ve protokol imzalanacak” açıklaması yapıldı.
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Çevreci Tesis Açıldı
Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğince hazırlanan
Mekanik Atık Ayrıştırma Tesisi açıldı. Mekanik ayırma
tesisinde karışık çöpler bileşenlerine ayrılacak ve
öncelikle geri kazanılabilir malzemelerden ikincil
hammadde elde edilecek. Mekanik Ayırma Tesisinin bir
bölümü ise kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarını
ayrıştırarak geri kazandıracak. Geri kazanılamayan
ancak yanabilir malzemeler alternatif olarak
hazırlanacak.
Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi, Çanakkale, Lâpseki,
Kepez, Umurbey ve Çardak Belediyeleri iş birliği ile
oluşturulan Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği'nin Sıfır
Atık Projesine paralel olarak %100 geri dönüşüm hedeﬁ
ile işletilecek olan Mekanik ve Biyolojik Arıtma
Tesisinin açılış ı gerçekleştirildi.
Kemel Köyü'nde gerçekleştirilen açılış programına;
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Lâpseki
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çomü Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Kepez Belediye Başkanı Birol
Arslan, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, Çardak
Belediye Başkanı Metin Semerci, Suez Çanakkale Genel
Müdürü Metin Suadiyeli, Çanakkale Katı Atık Yönetim
Birliği Müdürü Aysun Kavcar, Siyasi Parti Temsilcileri,
Belediye Meclis Üyeleri, Çakab Meclis Üyeleri, Suez
yetkilileri ve muhtarlar katıldı.

ÇÖPLERDEN İKİNCİL HAMMADDE ELDE
EDİLECEK
Mekanik ayırma tesisinde karışık çöpler bileşenlerine
ayrılacak ve öncelikle geri kazanılabilir malzemelerden
ikincil hammadde elde edilecektir. Mekanik Ayırma
Tesisinin bir bölümü ise kaynağında ayrı toplanan
ambalaj atıklarını ayrıştırarak geri kazandıracaktır. Geri
kazanılamayan ancak yanabilir malzemeler alternatif
olarak hazırlanacak.
Gerçekleştirilen projeler ile turistik ve tarihi dokuya
sahip ilimizde çevre kirliliği, görüntü kirliliği, tarihi
dokunun kirlenme riskini ortadan kaldırarak çevreye
uyumlu, fonksiyonel bir proje olarak bölgede katı
atıklardan kaynaklı çevre kirliliği sorunu
yaşanmayacak ve üye belediyeler sıfır atık projesinde
aktif olarak yer alacak.
Mekanik ve Biyolojik Arıtma Tesisinin açılışında;
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Suez
Çanakkale Genel Müdürü Metin Suadiyeli Ve Çanakkale
Katı Atık Yönetim Birliği Müdürü Aysun Kavcar
tarafından birer konuşma gerçekleştirildi.

“80 BİN TONUN ÜZERİNDE ARITMA
KAPASİTESİNE SAHİP”
Açılış konuşmasını yapan SUEZ Çanakkale RR Atık
Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Metin Suadiyeli tesis
hakkında bilgiler vererek “SUEZ Çanakkale ve ÇAKAB
ailesi olarak 1 Temmuz 2019 tarihinde
operasyonlarımızı ve yatırımlarımızı EKAY projesi
kapsamında 29 yıl İmtiyaz sözleşmesi ile başlandı. Bu
zamanda ilk olarak bizim toplanma kamyonlarının ve
diğer araçların olduğu operasyon merkezinin açılışını
yaptık 2 yıl önce. Sizlerle birlikte Şubat-Mart 2020'de su
arıtma tesisimizin açılışını yapmıştık. Ondan sonra
Şubat ayında yine bu sefer enerji üretim tesisimizin
açılışını yaptık. Bu yapacağımız açılış ise mekanik
ayrıştırma binasının içindeki mekanik arıtma tesisinin
açılışını yapacağız. Projemiz dâhilinde ilk üç sene ana
yatırımlarda ise 15 milyon Euro değerinde yatırımlar
yapılmıştır. Projenin toplamı 29 sene boyunca 80
Milyon Euro civarında olacak. Açılışını yapacağımız
tesis Türkiye ve Avrupa standartlarına uyan bir tesistir.
Tesisin yeni ve modern binası 5 bin m2. İçerisinde etik
olarak 1.6 megavat kuvvetinde çalışma yapılıyor
elektrik sağlamak için. İçerisine konduğumuz bantlar
arka arkaya konsa 1,6 km uzunluğunda 17 tane

otomatik ayrıştırıcı bulunmaktadır. Ayrıca bir de
ayrıştırma kabinimiz var. 25 kişi ayrıştırmayı manuel
olarak yapıyor. Bu tesisin havalandırması olsun, toz
toplama sistemi olsun çok kapsamalı bir yangın
koruma sistemi var. Tesis tamamen otomatik olarak,
otomatik merkezi sistemde kompüter aracılığı ile
otomatik olarak denetlenmektedir. Tesisin kapasitesi
saatte 45 ton veya saatte 15 ton ambalaj atığı. Her gün
bir vardiya çalıştığını düşünürsek bir sene boyunca 80
bin tonun üzerinde arıtma kapasitesine sahip. İki
vardiya çalışırsak o çıta daha da yukarı çıkabilecek”
dedi.

“YANABİLEN ATIKLAR İSE ALTERNATİF YAKITA
DÖNÜŞTÜRÜLECEK”
Çanakkale Belediyesi Temizlik Müdürü Aysun Kavcar
İse ÇAKAB hakkında bilgiler vererek yaptığı
açıklamada “Mekanik Katı Ayrıştırma tesisimiz. Katı
çöplerin içeriye geldiği, bileşenlerine göre ayrıldığı bir
üretim alanı var. Dolayısı ile bunlar ikinci bir katkı
maddesi olarak geri kazandırılacak. Ayrıca evlerimizde
ayrı topladığımız ambalaj atıkları yeniden geri
kazandırılacak. Tamamen geri kazandırılamayan
ancak yanabilen atıklar ise alternatif yakıta
dönüştürülecek. Tesisimiz bütünüyle otomatik olarak
çalıştığı için bu süreçte tesisimizde bileşenlerin
ayırmak adına taşıyıcı bantlar, yakıta dönüştüren
kırıcılar, balya ve bunları kurutma makinaları yer
almaktadır. Tesisimiz hem ÇAKAB hem de SUEZ
tarafından Türk Mevzuatına uygun bir şekilde
denetlenmektedir. Bu tesiste iki malzeme elde
edeceğiz. Atık malzemeleri yeniden ikinci bir ham
madde olarak geri kazanılacak ve geri dönüşüm
tesislerine satılarak bir gelir elde edilecek. Diğer bir
konu da alternatif yakıt. Alternatif yakıt da Çimento
fabrikalarına ham madde olarak satılacak ve gelir elde
edilecek. Teknik performansımıza baktığımızda ise
ÇAKAB'ı kuralı tam 21 yıl oldu. Aslında 21 yıldır herkes
bu işe çok emek veriyor. Bu vesile ile başta Belediye
Başkanımız olmak üzere destek veren herkese
teşekkür ediyorum” dedi.

“YÜKSEK BİR GERİ DÖNÜŞÜM KAZANMAYI
HEDEFLİYORUZ”
Saatte 45 ton ayrıştırma yapan tesis hakkında
açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan
şu sözleri kullandı:
“Çanakkale tarihin ve doğanın bahşettiği güzelliklerle
dolu bir yöre ve bu yöreyi çok temiz tutmamız lazım.
Geleceğe yakışır bir çevre bırakmamız lazım. Dolayısı
ile yatırımlarımız da örnek, doğaya saygılı olmak
durumunda. Biz de bu projeleri hayata geçirmeye
devam ediyoruz. ÇAKAB olarak katı atık sorununu
havza bazında çözmeye çalışıyoruz. Atıklarımız
yıllardır depolama tesisinde, çevreye zarar vermeden
depolanıyor. Ama günümüzde Atık düzenli
depolamadan, atık ayrıştırma ve geri kazanıma
dönüldü. Depolanan katı atık miktarların azaltılması,
depolanma sisteminin uzun yıllar hizmet edebilmesi
için Tam Ölçekli Katı Atık Üretim Sistemi (EKAY) projesi,
Danıştay'ın görüşü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
onayı SUEZ Atık Hizmetleri Anonim Şirketi ile
imzalanan imtiyaz sözleşmesi ile işletmemizi bu imtiyaz
sözleşmesi ile sürdürüyoruz. Burada yenilikler var.
Eskiden Burada katı atığımızın tamamını depoluyorduk.
Ama şimdi bu tesiste ayrıştırmak sureti ile hem geri
dönüşüm malzemesi elde ediyoruz, hem de yakıt
olarak kullanılan malzemeleri elde ediyoruz. Sonuçta
da bu alana en az miktarda çöpü, artık hiçbir işe
yaramayan çöpü bu alanda depolayacağız. Dolayısı ile
çöp depolama alanımın ömrünü de çok uzatmış
olacağız. Hem kaynağında toplanan ambalaj atıkları,

hem dönüşüm malzemelerini de getireceğiz. Aynı
zamanda içerde de elde edilen malzemelerle daha
yüksek bir geri dönüşüm kazanmayı hedeﬂiyoruz.”

“ÇANAKKALE GİBİ KÜÇÜK BİR İLDE BUNU BU
ŞEKİLDE BAŞARABİLMİŞ OLMAK KOLAY
DEĞİL”
“Bu proje kapsamında toplama, taşıma, işlem, geri
kazanım ve bertaraf süreçlerini İmtiyaz sahibi ﬁrma
yapmakta. SUEZ Çanakkale Atık Hizmetleri Anonim
Şirketi bu hizmeti vermekte. Bizim hedeﬁmiz şu,
devletimizin de hedeﬁ bu biliyorsunuz sıfır atık kavramı
var. Bu yatırım ona da hizmet ediyor. Daha çok geri
dönüşebilir atık elde etmek. Ama bu aynı zamanda
hem ekonomi hem de çevre yatırımı. Geri kazandırılan
maddeler yeniden ekonomiye kazandırıldığı için ciddi
bir ekonomik yatırım olarak da algılayabiliriz. Atık suyu
arıtma tesisini açtık, elektrik üretim tesisimizi açtık,
bugün de burada Mekanik Ayrıştırma Tesisinin açılışını
yapıyoruz. Bunu yıllardan beri 21 yıldır bu süreci
götürüyoruz. Çanakkale gibi küçük bir ilde bunu bu
şekilde başarabilmiş olmak kolay değil.”

“TÜRKİYE'DE BAŞARI İLE GİDEN YEGÂNE
İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ”
“Biz Çevre Bakanlığına bu proje için müracaat
ettiğimizde, aşağı yukarı yaklaşık 300 belediye vardı,
sonra 16 belediyeye düştü, iki belediye bu proje için
Avrupa Hibe desteğine dâhil edildi. Bunlardan bir tanesi
de Kuşadası Belediyesi'dir. Bize bu Avrupa Birliği
Projesine katılma şansı verdiler. Niye verdiler?
Çanakkale Belediyesi mali yapısı ve idari personeli ile
bir Avrupa Birliği Projesini, özellikle Katı atık projesini
yapabilir gerekçesi ile bunu bize verdiler. Biz Çanakkale
Belediyesi olarak bunu aldık, çevremizi kurtardık ama
havzadaki diğer belediyeler ne olacak? Bunun üzerine
Lâpseki, Çardak, Umurbey, Kepez o dönemde Kumkale
ve Erenköy belediyeleri de dâhil olmak üzere bir birlik
kurduk. Daha sonra İl Özel İdareyi de kattık çünkü
köyler verdi. Dolayısı ile burada elbirliği ile hep beraber,
hiçbir ayrım ve karışıklık olmadan bunu bu günlere
kadar getirebildik. Bakanlığın gözünde de 'Bunlar
yapabilir' olduğu için onlar da bize hep destek oldu.
Dolayısı ile hem Danıştay hem de bakanlık bizim bu
İmtiyaz sahibi sözleşmesini imzalamamıza onay verdi.
Şu anda Türkiye'de başarı ile giden yegâne imtiyaz
sözleşmesidir bizimki. Başka yapmak isteyenler de
oldu ama başarıya ulaşamadılar. Seneler Çabuk geçiyor.
Bakın 21 yıl olmuş bu işe başlayalı. Bin yıl da geçebilir
ama bu tesisin ömrü bellidir. Ama ondan sonraki sürece
Çanakkale'mizi şimdiden hazırlamamız gerekir.
Bertaraf nasıl olmalıdır, bertaraf nedir, sadece
Çanakkale ÇAKAB bölgesi değil, Çanakkale İlinin
tamamı hazır olmalı. Biliyorsunuz 3 tane daha birlik var
ama onlar maalesef henüz bir teknik harekete
geçemediler. Bu konuda yavaş gidiliyor, mevzuatlar
değişiyor. Mevzuatlar değişince de yatırım
yapamıyorlar, dolayısı ile il bazında ortak bir çözüm
yapılabilir mi? Onun incelenmesi gerekir diye
düşünüyorum. Çanakkale yarın büyük şehir olur mu
bilmiyorum ama olursa mecburen öyle bir şey olacaktır
ama hazır elimizde tecrübeli ﬁrmalar varken bunu
değerlendirmemiz lazım.”
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"Bizim gönlümüz ruhumuz 2023'te'’
MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, 2023
hedeﬂerine ve Türkiye'de yaşayan genç nüfus
hakkında değerlendirmeler yaparak, “Atatürk ve
silah arkadaşlarının emanet ettiği cumhuriyeti 100
yılında taçlandıracağız. Bizim gönlümüz ruhumuz
2023'te” dedi.
Boğaz Medya canlı yayınına katılan MHP
Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım güncel
konularda değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım;
''Siyasi hayatımda da ülkü ocakları kökeni olarak
bu işe başladım, aslında aile olarak ta siyasi bir
ailenin evladıyım. Tabi siyasi aileleri biliyorsunuz,
işleyiş bakımından aileleri de siyasete meraklı
oluyor. Rahmetli babamızın izinden devam ettik.
Ülkü ocaklarında görevler aldık akabinde, merkez
ilçe başkanlığında görevler aldık. Üst kurul
delegeliği yaptım. Daha sonra genel başkanımızın
emri ile göreve atandım. Ardından da kongre de
tekrar aday gösterilerek, seçilmiş olarak ta tekrar
görevime devam ediyorum. İl başkanlığı süreci
devam etmekte böylece'' dedi.
Son dönemde partisinin çalışmaları hakkında
değerlendirme yapan MHP Çanakkale İl Başkanı
Yıldırım; ''Geldiğimiz dönem siyaseten aslında tez
avantajlı bir dönemdi. Bahsettiğim gibi ilk
atandığım dönemde hastalık söz konusu değildi.
Öncelikle atandığım süreçte tabi biliyorsunuz. Hep
yönetim değişikliklerinden bir çalkantılı dönemler
olur geçer. Daha sonrasında ekibimizi kurduk.
Kurmuş olduğumuz ekibimizle de aktif bir çalışma
performansını belirledik. Saha da eksik kalmanın
siyasette hiçbir zaman yaramadığını
düşünüyorum. Siyasetçi sahada aktif olmalı,
siyasette kendini göstermeli birtakım çalışmalar
yapmalı. Bu temelde bu meyanda, çalışmalar
düzenledik. Özellikle öncelikle malum bizim
teşkilatımızın MHP teşkilatının, yıpratan bir süreç
yaşandı. Bu süreçten sonra partimizin içinden bir
parti gitti. Şimdi yenilerde bir parti daha
doğurdular. Bunun bir yıpranıklığı var. Türkiye
genelinde Antalya Trabzon, kısmi Samsun özellikle
sahil bandı diye anılan Kırklareli, Tekirdağ,
Çanakkale Kısmi İzmir gibi, illerde karşı tarafı
yıpratıcı bir politikası oldu. Buralarda oy kaybettik,
güç kaybettik. Bunları toparlamak adına birtakım
çalışmalarda bulunduk. Biliyorsunuz genel
başkanımızın da bir vurgusu var Milliyetçi Hareket
Partisinin Kapıları Herkese açıktır dedi.Bir takım
kriterler koyarak söyledi. İşi hakaret vari
söylemlere getirmek istemeyenleri söyleyerek,
samimi olarak bir vesile olarak gitmiş
arkadaşlarımızı gittikleri yerde rahat etmediklerini
gördüğümüzde tekraren geri davet edildi. Genel
Başkan o kapıyı açık tutuyorsa bizlerde o kapıyı
sonuna kadar açık olarak beklemek yakışır. Bu
şekilde çalışmalar gerçekleştirdik. Geri dönüşlerde
aldık. Güzel geri dönüşlerde aldık. Sahada aktif
olmayıp, Biliyorsunuz Çanakkale 12 ilçe, Orta
küçük illerde sayılır nüfus bakımında, 540 bin 550
bin nüfusumuz var ama sahamız çok büyük. Bir
ucundan bir ucu 230 km olan bir yerimiz var.
Göreve geldiğimizin 6 ayı gibi biliyorsunuz Mart
ayının 11 günü ilk korona virüsü vakası ülkemizde
rastladı. Ülkemizde bu süreçten sonra da belirsizlik
ortamı doğdu. Bu belirsizlik ortamı siyasete de

yansıdı. Gün geldi teşkilatımızı açmamak yönünde
emirler aldık. Kahveydi işletmelerdi kapalıydı.
Bizde bu sürece önem gösterdik. Kriterlere dikkat
ettik. Dünyayı etkileyen bir hastalıkla baş başayız.
Dünyada büyük etkiler uyandırdı. Ülkemizde de
çok insanımız kaybettik İlçemizde de çok insanı
kaybettik. Çok sağlıkçımızı kaybettik. Hala daha
belirsizlikler de devam ediyor. Birtakım şeyleri
aşıyla aştık. Bu süreçte hayatını kaybeden
vatandaşlarımıza sağlıkçılarımıza Allahtan rahmet
diliyorum. Vatandaş olarak çok dikkat etmemiz
gerektiğini düşünüyorum. Maske mesafe temizlik
gibi alınan tedbirlere bütün vatandaşlarımızın
önemle uymasını rica ediyorum.'' dedi.

CUMHURİYETİ 100'ÜNCÜ YILDA
TAÇLANDIRACAĞIZ
2023 hedeﬂerine ve Türkiye'de yaşayan genç
nüfus hakkında değerlendirmeler yapan Yıldırım
şu değerlendirmelerde bulundu; “'2 gün önce Gazi
Mustafa Kemal Atatürk Ulu önder ülkemizin
Başkomutanı Atatürk'ün vefatının 83. Seneyi
devriyesini gerçekleştirdik. Buradan hatırlamışken
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarının rahmetle minnetle yad ediyorum.
Mekanları cennet olsun. Çok büyük emekleri var.
İşte o cephelere nam salmış şühedanın, emanetini
bizler 100 yıla taşımanın gururunu yaşayacağız.
2023'ü gerçekleştirmek Türkiye Cumhuriyeti'nin
mihenk taşlarından bir tanesidir. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti binlerce yıllık devlet
geleneğini sürdüren bir devlettir. 4 kıtaya hüküm
süren bir ataların torunları olarak. Atatürk ve silah
arkadaşlarının emanet ettiği cumhuriyeti 100
yılında taçlandıracağız. Bizim gönlümüz ruhumuz
2023'te, Ülkemizin aslında çok büyük
avantajlarından bir tanesi genç nüfus. Bizim genç
nüfusu sahiplenmemiz, bu silsileyi de devam
ettirmemiz gerekiyor. Güçlü gençlik her zaman
Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüdür kudretidir. Bizde
şimdi, MHP olarak kendimden örnek verdim.
Cumhurbaşkanı Hükümet Modeli'nin de aslında
Türk Dünyasında, geçmişte atalarımız tarafından,

denemiş bir model olduğu ve rahmetli
Başbuğumuzun da zaman zaman değindiği,
okuduğumuz kitaplarda öğrendik. Bunlar var
aslında bu modelin devletimize milletimize,
belirsizlikler noktasında bütün sıkıntıları ortadan
kaldıracağımız düşünüyorum. Elbette işleyiş
olarak sistemsel olarak bir takım, aksaklıklar
model değişikliği olduğu için, bir süreç olabilir. Ana
hatlarla çok güçlü olan bir model.
Tatbiki doların 10 lira bandına yaşanması elbette
bizler için, hoş görülür bir durum değil, Ekonominin
iyi olmasını isteriz biz siyasiler olarak, Az önce de
birçok konuyu, özellikle eski sitemdeki tartışırken
belirsizliklerden bahsettik. Sıkıntıları tartışırken
belirsizlikten bahsettik. Ekonomiden sevmediği
şeylerden bir tanesi belirsizliktir. Ben yüksek
lisans yaparken, 2008 Mortgade krizini
araştırmıştım. O zamanki konutlarda konutlar 'da
yaşanan ﬁyat artışları durağanlaşan dönem Sargaç
kaldıraç etkileri onlarla ilgili çalışma yapmıştım. Bu
ekonomik durumlarla ile ilgili, ekonomik krizlerle
ilgili az önce siz de vurguladınız dışa bağlı bir
ekonomi dediniz. Dışa bağlı ekonomilerde
kesinlikle ve kesinlikle her 10 yılda küçük krizler
ve 30 yılda büyük krizler beklenebiliyor. Biz
siyasiler biliyorsunuz krizin olmasını en
istemeyecek en önemli kesimlerden bir tanesiyiz.
Vatandaş sofrasını bilerek ve görerek bizimle
konuşuyor. Özellikle burada Kovid döneminin
getirdiği belirsizlik var. Kovid döneminde
bahsettim tedarik ile bir problemimiz var. Arzının
azaldığı ürünlerde ﬁyat artışını görüyoruz.
Otomobil sektöründe görüyorsunuz işte bir çok
ﬁrma, üretimdeki rakamını yarıya indirdi. 1 milyon
araç üreten bir ﬁrma, rakamı yarıya 500 bine
indirdi. Buradaki ﬁnansmanı da karlılık ile
sağlayacağını iletti. Aslında burada arz ile tedarik
ile bir problem var. Kovid döneminde üretemedik,
biz üretemediğimiz gibi dünyada üretemedi, arız
problem olmaya başladı. Arzı problem olunca da
ﬁyatı artıyor. '' şeklinde ifade etti.”
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“Ülkeye Deva Olacağız”
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, partisinin 7. İl Başkanları Toplantısını
gerçekleştirdi. Toplantıya katılan DEVA Partisi Çanakkale İl
Başkanı Berkan Karaca sorunlar ile birlikte çözüm
planlarını da hazırladıklarını ifade ederek, “Bu ülkeye deva
olacak eylem planları hazırlandı. Biz şu anda diğer
partilerin yapmadığı hayal etmediği eylem planlarını
yapıyoruz” dedi.
DEVA Partisi 7 İl Başkanları toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya katılan Çanakkale Deva Partisi İl Başkanı
Berkan Karaca, “Genel Başkanımız liderliğinde 7. İl
başkanları toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda ülkenin
içinde bulunduğu ekonomik durum, aynı zamanda
önümüzdeki süreçte iktidarın değişmesi halinde
hazırlanmış güçlendirilmiş parlamenter sistem ve
teşkilatlanma çalışmaları hakkında çok verimli bir toplantı
gerçekleştirdik. Alınan kararların hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.

“GERÇEKTEN ÇÖZÜM ODAKLI
ÇALIŞMALARIMIZ VAR”
Sorunlar ile birlikte çözüm planlarını da hazırladıklarını
ifade eden Başkan Karaca, Bu ülkeye deva olacak eylem
planları hazırlandı. Biz şu anda diğer partilerin yapmadığı
hayal etmediği eylem planlarını yapıyoruz. Gerçekten
çözüm odaklı çalışmalarımız var. Diğer partilerden farklı
olarak sorunların yanında çözüm için eylem planları da
hazırlıyoruz” dedi.
Son anketlerde oy oranlarının yükselmesi hakkında da
değerlendirme yapan Başkan Karaca, ''Hem anketlerde
hem üyelik anlamında açık ara artış gösteren tek partiyiz.
İçinde bulunduğumuz son ay üyeliğini arttıran en yüksek

üye yapan parti DEVA Partisi, anketlerde de her geçen gün
oyumuz diğer aya göre oyunu arttırıyor. Bunda elbette
saha da olmamız, insanlarla iç içe olmamız,
teşkilatlanmaya önem vermemizden kaynaklanıyor.
Teşkilatlanmalar arttıkça zaten daha da bu ivme
yükselecektir. Zaten partimizin bu eylem planları bu
çözüm önerileri saha da ciddi bir karşılık buluyor. Şu anda
faaliyetlerimiz her geçen gün aktif şekilde sahada yer
almamız bizi her ay daha iyi artışlar yaşatan bir parti
yapıyor'' ifadelerini kullandı.

“SİZ BU KRİZLERİN ORTAĞISINIZ"
İl Başkanları toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel
Başkanı Ali Babacan ise MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin "MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da
işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir,
bunun yanı sıra TBMM'de denge ve denetleme göreviyle
mesuldür" açıklamasına tepki gösterdi. Babacan, "Krizlerin
ortağı Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. 'Bizim işlevimiz ve
sorumluluğumuz muhalefettir demiş” İşinize gelince
iktidar ortağı olup işinize geldiğinde muhalefetiz deyip
sıyrılamazsınız, siz bu krizlerin ortağısınız" dedi.

“KUYRUK DÖNEMİNİ MAALESEF
ÜLKENİN GERÇEĞİ HALİNE
GETİRDİLER”
Son dönemde yağ, un şeker zamlarına ilişkin konuşan
Babacan; "Sayın Erdoğan sıkça eski yokluk günlerini
hatırlıyor. 'Yağ, un, şeker kuyruklarından' bahsediyor. Ama
şimdi maalesef yokluk dönemi, kıtlık dönemi tekrar
başlıyor. Gençlerimiz yağ kuyruklarını bilmiyor ama bu
kötü yönetim yüzünden bayat ekmek kuyruklarını

görüyor. Son haftalarda da şeker sıkıntısı duyar olduk. Şu
son 19-20 yılda böyle bir şey yoktu ama o yokluk,
yoksulluk, kuyruk dönemini maalesef ülkenin gerçeği
haline getirdiler. Anlaşılan bu iktidar, şeker kuyruğu
günlerini bilmeyen Y ve Z kuşağına o günleri yaşatacak. Biz
emaneti teslim aldığımız gün, ülkemiz hızla toparlanmaya
başlayacak'' dedi.

“ALNIMIZIN TERİ KURUMADAN
PARAMIZ YOK OLUYOR”
Her geçen gün değer kaybeden TL hakkında konuşan
Babacan, ''Paramız pul oluyor. Alnımızın teri kurumadan
paramız yok oluyor. Asgari ücret 283 dolar oldu, neredeyse
Çin'le aynı. Yediğimiz her şeyin maliyeti artıyor. Zam
üstüne zam. Elektrik, doğalgaz aldığımız her nefesle
zamlanıyor. Bu büyük başarısızlığın müsebbibi ise çıkıp
diyor ki "Ekonominin kitabını yazdık." Erdoğan'a
soruyorum "Bu kitap hangi kitap?" Biz ekonomiyi size
devrettiğimizde dolar 2,92'ydi. Şimdi 10'u geçti. Sizin
yazdığınız kitap bir milletin yoksullaşması. Kitapta bir
yükseliş devri var, ortak alın varlığı, ehil ve dürüst kadrolar
varken olan hali. Bir de adaleti yerlerde süründürünce,
hukuki güvenliği bitirince ne hale geldiğimiz var. Yazdığınız
kitap bu'' şeklinde konuştu.

“İşsizlik Değil İş Arayanlar Azaldı”
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin işsizlik
rakamlarını açıkladı. Buna göre, işsizlik yüzde 11.5 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan
azalarak yüzde 21,5 olarak ölçülürken geniş tanımlı işsizlik
ise yüzde 21,9'a geriledi. Verilere göre, geçtiğimiz Eylül
ayında bir önceki aya göre işsizlik 70 bin kişi azalarak 3
milyon 794 bin kişi oldu. Oranları değerlendiren Finans
uzmanı Ömer Karabay; “Azalan işsizlik değil, iş arayanlar”
dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜİK, eylül ayı işsizlik
rakamlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir
önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde
gerçekleşti. Oranları değerlendiren Finans uzmanı Ömer
Karabay; “TÜİK rakamlarına göre işsizlik Eylül ayında 0,3
azalmış görülüyor. Ama bunun altında yatan sebep, iş
aramayı bırakanlar yani aslında işsizlik azalmadı, iş
arayanlar azaldı. Yaz ayının sona ermesi ile artık mevsimsel
etkinin ve çalışmanın sona ermesi ile bu rakam daha
yüksek, yüzde 11 zannedilen rakam ne denli sağlıklı bir
cevap bilemiyorum. Yani peki ama istihdam rakamı kaç
yüzde 45,8 olan istihdam rakamı var. Allah aşkına istihdam
oranı yüzde 45 ama işsizlik yüzde 11 ise, bu ülkede geri
kalan yüzde 44 emekli ve öğrenci ve çalışmak istemeyen
kesim mi var. Anlamak mümkün değil elbette ben ﬁnansal
okuryazarlığı olan biri olarak anlamadım. Bu tabloya göre
işsizlik daha fazla olduğu aşikâr'' dedi.

“İSTİHDAMIN ARTMASINI SAĞLAYACAK
ŞEY DÖVİZİN DÜŞMESİ”
İstihdam artışını dövizin düşmesine bağlayan Karabay,
“Büyüme rakamları elbette istihdama yansımalı, istihdam
artması ülkede ekonomik büyümeyi de kalkınmayı da
refahı da beraberinde getirir. Ama gördüğümüz şu ki böyle
bir tablo yok ortada, ne var, asgari ücret artarsa işsizlikte
artar mı? Soruları bu elbette biraz trajedi düşünsenize
enﬂasyon arttı ama enﬂasyon oranında işletmeler maaş
artışı verememekten korkuyor. Bu biraz temkinle
yaklaşılacak bir durum haline geldi. Tablo ortada

istihdamın artmasını sağlayacak şey ekonomik büyüme
faizlerin düşmesi elbette ama dövizin de düşmesi olmalı''
dedi.

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 17'Sİ
TARIM SEKTÖRÜNDE YER ALDI
İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki
aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi,
istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 45,8 oldu.
İşgücü 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi
artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5
puanlık artış ile yüzde 51,7 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta
mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21,5,
istihdam oranı yüzde 32,7 oldu. 15-24 yaş grubunu
kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9
puan azalarak yüzde 21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla
yüzde 32,7 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı
ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7
seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış
istihdamın yüzde 54,9'u hizmet sektöründe yer aldı. Eylül
ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım
sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin kişi,
inşaat sektöründe 13 bin kişi, hizmet sektöründe 175 bin
kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,0'ı tarım, yüzde
21,9'u sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmet
sektöründe yer aldı.

“İŞSİZLİK ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
AYINA GÖRE 1,3 PUAN AZALARAK
YÜZDE 11,1 OLDU”
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve
işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Eylül ayında bir
önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 21,9 oldu. Zamana
bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde
15,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı
yüzde 18,5 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki yılın
aynı ayına göre 1,3 puan azalarak yüzde 11,1 oldu. İşsiz sayısı

bir önceki yılın aynı ayına göre 147 bin kişi azalarak 3
milyon 754 bin kişi olarak gerçekleşti. Buna göre, Türkiye
genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı
2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi
azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3
puanlık azalış ile yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

Üretici mutsuz tüketici mutlu
Marketlerde yaşanan hızlı ﬁyat artışına karşılık daha
ucuz ve daha taze sebze ve meyvelerin satıldığı semt
pazarları büyük ilgi görüyor. Raf etiketlerine göre çok
daha uygun ﬁyatları olan sebze ve meyveler bu hafta 5
TL ile 15 TL arasında değişti. Fiyatların marketlere göre
düşük seyretmesi üreticiyi mutsuz ederken, tüketiciler
en uygun alışverişi yapabilme noktasında mutlu
görünüyor.
Çanakkale'nin en büyük pazarlarından birisi olan Cuma
pazarında ﬁyatlar market ﬁyatlarının altında kaldı.
Üreticiler ﬁyatları, girdi ﬁyatlarının yüksek olması
sebebi ile düşük bulsa da vatandaşlar en uygun ve karlı
alışveriş noktası olarak pazarı tercih ediyor.
Cuma pazarında bazı sebze ve meyve ﬁyatları şöyle oldu;
Domates 5 TL salatalık 6 TL, limon kilosu 3 TL havuç 5 TL
bayramiç elması 5 TL mandalina 5 TL muz 9 TL portakal
7 TL, kabak 5 TL taze fasulye 10 TL, sivri biber 15 tl,
patlıcan 6 tl, patates 5 TL sarımsak 40 TL, marol 3.5,
brokoli 10 TL karnı bahar 7 TL ıspanak 8 TL, turp 6 TL
taze soğan 3 TL hurma 5 TL kavun tanesi 4 TL bayramiç
kestane 20 TL üzüm 9 TL etiketi ile satıldı.
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TÜBİTAK Desteği Kazanan 4 Projeden Biri ÇOMÜ'den
önüne geçilerek yaşam motivasyonunun artmasına hem
de ameliyat maliyetlerinin düşürülmesiyle Türkiye
ekonomisine katma değer sunmuş olacaktır.”
200.000 TL'lik Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya
hak kazanan proje, BİGG4tech konsorsiyumuna gelen

toplam 297 proje arasından TÜBİTAK desteği kazanan 4
projeden biri oldu. Projede Prof. Dr. Mustafa Kurt (ÇOMÜ),
Doç. Dr. Önder Tutsoy (ATÜ), Doç. Dr. Kenan Çetin (ÇOMÜ)
ve Prof. Dr. Tamer Çolakoğlu (Özel Hastane) danışmanlık
yapacaklar.

Meslek Liseleri, Ekonomiye 540 Milyon TL Katkı Sağladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun
(TÜBİTAK) ticarileşme potansiyeli yüksek, teknoloji
ağırlıklı projelere verdiği TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç
Girişimci (BİGG) Destekleri açıklandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik
Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Adem Polat'ın 'OpTomo: Açısal optik tarama
ile meme tümörünü 3B görüntüleyen robotik optik
tomograﬁ cihazı' başlıklı projesi TÜBİTAK 1512 BiGG Girişimcilik Destek Programı 2020-2 Çağrısı 2. Aşama
değerlendirme süreci sonucunda desteklenmeye değer
bulundu.
Konuyla ilgili Mühendislik Fakültesi Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Adem
Polat, geliştirilen cihaz ile ilgili şunları söyledi: “Teşhisi
konmuş meme kanseri ameliyatlarında, meme cerrahları
ön patoloji raporuna göre ameliyatı sonlandırmaktadır.
Yaklaşık 1 ay sonra çıkan detaylı patoloji raporlarına göre
ise ikinci bir ameliyat ihtimali olabilmektedir. İleri teknoloji
OpTomo cihaz ile ameliyatı yapan cerrah, hastadan aldığı
tümörü ameliyat esnasında 3B görüntüleyerek ameliyatın
seyrine karar verebilecek. Bu sayede hem hasta ve hasta
yakınlarında meydana gelebilecek moral bozukluğunun

Meslek liseleri üretimleriyle
ülke ekonomisine katkılarını
büyüterek sürdürüyor. 2021
yılının ilk on ayında üretimden
elde edilen gelir, 2020 yılının
aynı dönemine göre %61 artarak
540 milyon liraya ulaştı.
2021 yılının ilk on ayında meslek
liselerinde üretimden elde
edilen gelir 2020 yılının aynı
dönemine göre %61 artarak 540
milyon liraya ulaştı. Böylece
2021 yılının ilk on ayında elde
edilen gelir de 2020 yılının
tamamında elde edilen geliri
aşmış oldu. Mesleki eğitimde
yaptıkları dönüşümün eğitim,
üretim, istihdam döngüsünü
güçlendirmeye yönelik olduğunun altını çizen Millî
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu kapsamda attığımız
adımlardan bir tanesi de döner sermaye kapsamında
meslek liselerinde yapılan üretim kapasitesini artırmak.
2021 yılının ilk on ayında 2020 yılının aynı dönemine
göre üretimden elde edilen geliri %61 artırarak 540
milyon liraya ulaştık. İlk on ayda elde edilen gelir 2020
yılında elde edilen geliri aştı. 2021 yılı sonunda daha
büyük oranda artış yapmayı hedeﬂiyoruz." dedi.

2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen
gelir son iki yılda %100 artarak 503 milyon 197 bin 847
liraya ulaşmıştı. Millî Eğitim Bakanı Özer, 2021 yılının ilk
10 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin
İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu belirterek "Bu
dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının
yaptıkları üretimlerden İstanbul'da 72 milyon 361 bin lira,
Ankara'da 53 milyon lira ve İzmir'de 28 milyon 195 bin
liralık gelir elde edildi." bilgisini verdi.

gazetedegisim.com

21 Kasım 2021 Pazar

10

'Yıldızlarımızı soldurmayın, Yıldızkoy'a dokunmayın!’
Gökçeada'da bulunan Yıldızkoyu'nun imara açılmasının
planlanması sebebiyle, 'Ada Dayanışması' olarak birleşen
Gökçeadalılar basın açıklaması yaptı.
Gökçeada'da bulunan Yıldızkoyu'nun imara açılmasının
planlanması sebebiyle, 'Ada Dayanışması' olarak birleşen
Gökçeadalılar basın açıklaması yaparak; “Çağrımız,
projenin hem Ankara ve Çanakkale'deki hem de ada
yerelindeki sorumlularınadır. Bu ülke de, bu ada da 'çılgın
projeler'e yeterince doydu; gelin yarınları da düşünün ve bu
telaﬁsi imkânsız projeden bütünüyle vazgeçin.
Yıldızlarımızı soldurmayın, Yıldızkoy'a dokunmayın!”
Türkiye'nin ilk ve tek Sualtı Milli Parkı olan ve 2. derece
arkeolojik sit alanı ilan edilen Yıldız Koy için, Belediye
Meclisi'nde 1/1000'lik imar planı kabul edilmişti. Gökçeada
Belediye Meclisi, 4 Ekim'de, 'Balıkesir-Çanakkale bölgesi
Çevre Düzeni Planı' başlığı altında 'Uygulama İmar Planı'nı
oylamıştı. 2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından Konut Gelişim Bölgesi ilan edilen Yıldızkoy
bölgesi için mecliste; CHP'li 2 üye ret, İYİ Partili 4 üye kabul,
AK Partili 3 üyeden oylamaya katılan 1 üye de çekimser oy
kullanılmıştı. Meclis kararı, Çanakkale Kültür Varlıkları
Koruma Kurulu tarafından onaylanırsa, Gökçeada'nın en
önemli koylarından biri turizm, ticaret ve konut
fonksiyonları getirilerek yapılaşmaya açılacak.
Adalılar, “Bugün artık Türkiye'nin en küçük yerleşim
yerlerine bile ulaşmış olan rant politikaları, Kuzey Ege
Denizi'nin ortasında yer alan ve doğal güzellikleriyle
adından söz ettiren Gökçeada'yı (tarihsel adıyla da İmroz'u)
da dört bir yandan kuşatmış durumda. Öyle ki, bugün bu
politikaların ayak sesleri, dünyanın tek cittaslow (yavaş
şehir) adası Gökçeada'daki Türkiye'nin ilk ve tek 'sualtı
milli parkı' Yıldızkoy'a kadar ulaştı” dedi.

MEVCUT DURUM BİLE BİYOLOJİK
ÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDİYOR
ADA Dayanışması basın açıklamasında şu başlıklara vurgu
yaptı:
“Etrafındaki mevcut yerleşim yerleri ve turizm tesislerinin
atık suları, altyapı yetersizliği ve kıyı şeridine atılan çöpler
bile son yıllarda Yıldızkoy'daki biyolojik çeşitliliği tehdit
etmektedir. Geçtiğimiz yaz, atık sular ve küresel ısınma ile
birlikte artan deniz suyu sıcaklıkları deniz salyası gibi
mikrobiyolojik felaketleri Yıldızkoy'a kadar getirmiş,
altyapı eksikliği sebebiyle zaten hassas olan su altı canlılığı
bu felaketten olumsuz etkilenmiştir. Doğanın bütün bu

haykırışları göstermektedir ki; insan nüfusu ve etkileri
ekosistemin taşıma kapasitesinin artık çok üstündedir.
Bizlerin bunu fark etmemiz ve bir an önce bu hatadan geri
dönmemiz gerekmektedir. Onaylanan bu imar planının
uygulamaya konulmasının bölgedeki nüfus ve atık
birikimini hızla artıracağı ve deniz ekosisteminin tamir
edilemeyecek şekilde zarar göreceği bilimsel temellere
dayanan bir gerçektir. Yıldızkoy ayrıca sahip olduğu mera
alanlarıyla, kuzey, güney rüzgârına izin veren vadi
yapısıyla hem hayvancılık hem tarımsal üretim hem de
arıcılık için elverişli ﬂora ve coğraﬁ koşulları
barındırmaktadır. Böyle bir alanda ortaya çıkacak olası
yapılaşma ve bu yapılaşmanın beraberinde getireceği
kirlilik adaya mal olmuş organik ada sıfatının
zedelenmesine, Gökçeada kuzusu, Gökçeada arısı gibi
tescilli değerlerin yok olmasına zemin hazırlayacaktır.”

“YILDIZKOY, ADA MERKEZİNDEN TAŞIT
KULLANMADAN ULAŞILABİLEN TEK
KIYI”
“Bugün imar planlarıyla somutlaşan rant, doğası gereği,
beraberinde getirdiği yapılaşma ile geri dönülmez bir
ekolojik tahribat yaratmaktadır. Öte yandan, Yıldızkoy gibi
insanların ve üzerinde yaşayan diğer canlıların müşterek
alanı olan kıyılar, tarım alanları ve meraların küçük bir
grubun tasarrufuna bırakılması sosyal adaletsizliği de
derinleştirecektir. Yıldızkoy mevcut lokasyonu ile her
şeyden önce tescilli arkeolojik alanların yer aldığı bir
bölgede bulunmaktadır. Antik İmbros şehrinin Yıldızkoy'u
da içine alan geniş bir alanda yayılım gösterdiği
bilinmektedir. Yıldızkoy, M.Ö. 3000'lere tarihlenen ve
yıllardır bilimsel kazılara devam edilen Yeni Bademli

Höyüğü'nün etkileşim alanındadır. 5 bin yıl kadar önce
Yenibademli Höyük'e kadar girinti yapan bir koy olduğu
düşünüldüğünde, Yıldızkoy, Kaleköy ve Eski Bademli
tepeleriyle birlikte denize doğru bir burun oluşturduğu için
arkeolojik araştırmalarda bu alanlar bütünsel olarak ele
alınmalıdır. Bu özellikleriyle 2. Derece Arkeolojik Sit alanı
sınırlarında tanımlanan Yıldızkoy'un koruma kararları
kapsamında olduğu asla unutulmamalıdır. Deniz
ekosisteminin çeşitliliği ve özgünlüğü, toprağının değeri ve
zengin arkeolojik varlıklarının yanı sıra Yıldızkoy, aynı
zamanda ada merkezinden taşıt bile kullanmadan
ulaşılabilen tek kıyı olması sebebiyle de adalıların
çocuğuyla-genciyle-yaşlısıyla denize girebildiği, nefes
alabildiği, birbiriyle buluşabildiği bir müşterek mekandır.
Öte yandan Yıldızkoy tarih boyunca Gökçeada'da yaşamış
pek çok topluluğun genç kuşakları için bir hatırlama ve
hafıza mekanıdır. Bunları yok etmeye, ne kimsenin hakkı
olabilir ne de yetkisi. Bugün adada yaşayanlar ve gelecek
nesiller için Yıldızkoy'u pazarlıksız bir şekilde korumak
bizlere düşen yurttaşlık görevidir” şeklinde ifade edildi.

“YILDIZKOY'A DOKUNMAYIN”
“Şehirlerde kapalı kalınan salgın günlerinde, temiz havası,
denizi ve sakinliği ile Gökçeada, Türkiye'deki pek çok insan
için “nefes alınan” bir yere dönüştü. Ancak bunun
yansımaları geçtiğimiz yaz gözle görülür şekilde ortaya
çıktı ve adanın su, enerji, kanalizasyon gibi altyapı
hizmetleri birçok açıdan yetersiz kaldı. Kaldı ki; adanın çöp
ve geri dönüşüm sorunu henüz çözülememişken yeni
alanların imara açılmasının bu sorunu daha da
derinleştireceği aşikardır. Adanın mevcut altyapısı, enerji,
temiz su, ulaşım gibi temel konularda bile zorlu sınavlar
verirken, Yıldızkoy gibi eşsiz bir güzelliği imara açmaya
kalkmak ve de bu imar projesinin bir çevre felaketine yol
açmayacağını savunmak en haﬁf deyimiyle halka gerçeği
söylememektir. Bundan acilen vazgeçin. İmar projesinin
ilk günden itibaren takipçisi olup halka gerçekleri yansıtan
basın emekçilerine, Yıldızkoy'u yuvası gibi sahiplenen
duyarlı yurttaşlara destekleri için teşekkür ederiz.
Çağrımız, projenin hem Ankara ve Çanakkale'deki hem de
ada yerelindeki sorumlularınadır. Bu ülke de, bu ada da
'çılgın projeler'e yeterince doydu; gelin yarınları da
düşünün ve bu telaﬁsi imkansız projeden bütünüyle
vazgeçin. Yıldızlarımızı soldurmayın, Yıldızkoy'a
dokunmayın!”

Geyikli'de Doğalgaz İçin İlk Kazma Vuruldu
Çanakkale'nin önemli turizm merkezlerinden olan
Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Geyikli Beldesi'nde
doğal gaz yatırım çalışmaları kapsamında ilk kazma
bugün vuruldu. İlk kazmayı vuran Geyikli Belediye
Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, kısa bir konuşma yaparak
“Bugün Geyikli'mizde tarih bir gün yaşanıyor” dedi. 2022
yılının son aylarda evlerde doğalgaz kullanılmaya
başlanması planlanıyor.
Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Geyikli Beldesi, hayalini
kurduğu doğalgaza sonunda kavuşuyor.
Geyikli Belediyesi ile AKSA Gaz arasında doğal gaz
protokolü Ocak ayında imzalamıştı. Geyikli'de bugün
tarihi bir gün yaşandı ve doğalgaz için ilk kazma vuruldu.
Kazma törenine AK Parti Grupbaşkanvekili Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt
Oruçoğlu, Çanakkale AKSAGAZ Genel Müdürü Çağdaş
Adıbelli , belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

GEYİKLİ DOĞAL GAZI İÇİN İLK KAZMA
BUGÜN VURULDU
AK Parti Grupbaşkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan , “Kadim tarihiyle, eşsiz kıyılarıyla turizm merkezi
Geyik'limize doğal gaz yatırım çalışmaları kapsamında ilk
kazma bugün vuruldu. 2022 yılı içerisinde Geyikli'mize
doğal gaz arzı sağlanmış olacak. Doğal gazın gelmesi,
temiz hava, özellikle ısınmada konfor ile birlikte,
Geyikli'mizin ve turizminin daha da gelişmesine önemli
katkı sunacak. Şehrimizin tamamına doğal gaz gelmesi

için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletvekilimiz Jülide
İskenderoğlu'yla birlikte Çanakkaleli hemşehrilerimize
hizmet etmek en büyük onurumuz ve mutluluğumuz.
Doğal gazın gelmesi için ısrarlı takibinden, kurumlar arası
iletişim adına gösterdiği çabasından dolayı Geyikli
Belediye Başkanımız Mevlüt Oruçoğlu'na, AKSA
yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Geyikli'mize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun”
dedi.

“GEYİKLİ'MİZ ARTIK DAHA
YAŞANABİLİR HALE GELECEK”
İlk kazmayı vuran Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt
Oruçoğlu, kısa bir konuşma yaparak “Bugün Geyikli'mizde
tarih bir gün yaşanıyor. Söz verdiğimiz gibi doğalgaz
çalışmaları için ilk kazma vuruldu. Bu süreçte bize
desteklerini esirgemeyen her platformda yardımcı olan
Grupbaşkanvekilimiz Bülent Turan'a Milletvekilimiz Jülide
İskenderoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Çanakkale
AKSAGAZ Genel Müdürü Çağdaş Bey'e Geyikli adına
teşekkür ediyoruz. Hayırlısı ile ilk kazma törenimiz
başladı. Vatandaşlarımızdan özverili olmalarını bekliyoruz.
Çalışmalar sırasında sokaklarımız ulaşıma kapanabilir, su
kesintileri yaşanabilir. Vatandaşlarımızdan anlayış
bekliyorum. Önümüzdeki yıl bugünlerde doğalgaza
kavuşmuş olacağız. Grupbaşkanvekilimiz Bülent Turan'a
tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Kendisi de ilk kazma
törenimize katılacak. Geyikli'miz artık daha yaşanabilir

hale gelecek. Doğalgazı evlerine isteyen bağlatacak. Bu
konuda bir zorlama yok ama bunun kolaylığını gören
vatandaşlarımızın tamamı evlerinde doğalgaz kullanmak
isteyecek. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum” dedi.

“2022'NİN SONUNDA
VATANDAŞLARIMIZIN DOĞALGAZ
KULLANMAYA BAŞLAYACAĞINI
SÖYLEYEBİLİRİZ”
Çanakkale AKSAGAZ Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli ;
“Bugün Geyikli için büyük gün. Bugün itibari ile çalışma
başladı. Hedeﬁmiz, hızlı bir şekilde 2022 yılının sonuna
gelmeden ilk gazı vermek. 2022'nin sonunda
vatandaşlarımızın doğalgaz kullanmaya başlayacağını
söyleyebiliriz. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam
edecek” dedi.
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'Seddülbahir kalesini 2022 yılında hizmete açacağız'
Belgesi'ne sahip tesis sayımız 451'e yükselmiş ve bu
alandaki yatak kapasitemiz 292 bin 335'e ulaşmıştır. 2021
yılında 519 plajımız 'Mavi Bayrak' almaya hak kazanmıştır.
2022 yılında da 'Mavi Bayrak'lı plaj sayımızı artırarak
ülkemizi daha üst sıralara taşımak Bakanlığımızın
hedeﬂeri arasında yer almaktadır" dedi.

'TURİZM BÖLGELERİNDE ALT YAPI
SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale
Savaşları'ndaki ilk şehitlerin verildiği bölge olması
nedeniyle özel önemi haiz Seddülbahir Kalesi'nin 2021
yılında restorasyon çalışmaları tamamlanıp, teşhir-tanzim
ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini
belirterek, 2022 yılında kalenin surlar içinde kalan alanının
yaklaşık yüzde 70'lik kısmının ziyarete açılacağını bildirdi.
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu
yaptı. Bakan Ersoy, Covid-19 salgını döneminde dünyaya
örnek olan 'Güvenli Turizm Sertiﬁkasyon Programı'nı
başlattıklarını, program kapsamında eylül ayı itibarıyla
denetlenmiş ve sertiﬁka almaya hak kazanmış toplam
tesis ve araç sayısının 11 bin 595 olduğunu söyledi. Bakan
Ersoy, Covid-19 tedbirleri nedeniyle turizm faaliyetlerinin
tüm dünyada olduğu gibi pandemi öncesi seviyelere henüz
ulaşamadığını söyleyerek, "Başarılı çalışmalar sonucunda
sezon başında belirlemiş olduğumuz 25 milyon turist ve 20
milyar dolar gelir hedeﬁmizi, 28 milyon turist ve 22 milyar
dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Burada
sevindirici olan gelişme 2018 yılında 630 dolara düşen kişi
başına harcamanın, 2021 yılının ilk 9 ayı itibarıyla 830 dolar
olarak gerçekleşmesidir. Pandemi koşullarının olumsuz
etkileri azaldıkça hedeﬂediğimiz ziyaretçi sayısı ve turizm
gelirine hızla ulaşacağımıza inancımız tamdır. Bu noktada
tesislerimizin ağırlama kapasitesinin de yeterli olması
gerekmektedir. 2021 Ekim ayı itibarıyla 13 bin 140 adet tesis
sayısına ve 1 milyon 619 bin 447 adet yatak kapasitesine
ulaşılmıştır. 2021 Eylül ayı itibarıyla 'Çevreye Duyarlı Tesis

Bakan Ersoy, 4 halk plajına 2021 yılında Çamyuva,
Manavgat ve Marmaris-İçmeler olmak üzere 3 yeni plajı
daha eklediklerini belirterek, "Girişleri ücretsiz olan 5
yıldızlı bu 7 halk plajımız, uygun ﬁyat ve yüksek hizmet
standartları ile halkımızdan büyük ilgi görmektedir. Alt
yapı çalışmalarımız kapsamında, Antalya ili Serik ilçesinde
Serik 2 Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri projesi
son aşamaya getirilmiş olup aralık ayı içerisinde atık su
alınmaya başlanarak tesis devreye alınacaktır. Ayrıca söz
konusu proje kapsamında Boğazkent Terﬁ Merkezi ve terﬁ
hattı çalışmaları devam etmekte olup bu çalışmalar da
2022 yılı turizm sezonu başlamadan önce tamamlanacak
ve tüm bölgenin atık su sorunu çözülmüş olacaktır. MuğlaBodrum-Torba- Kızılağaç-Yalı ve İçmeler'de atık su arıtma
tesisi ve bağlantılı alt yapı tesislerinin projelendirilmesi ve
yapım işleri kapsamında; Torba-Kızılağaç-Yalı İçmeler
Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri
Yapım İşleri 2022 yılı Turizm Sezonu başlamadan önce, Atık
Su Arıtma Tesisi yapımı ise 2022 yılı Aralık ayında
tamamlanacaktır. Bu tarihte tüm tesisleri hizmete alarak
bu bölgedeki alt yapı sorununu da çözmüş olacaktır" diye
konuştu.

'DİJİTAL ARKEOLOJİ ARŞİVİ'
OLUŞTURULACAK'
Arkeolojik kazı çalışmalarının sürelerinin uzatılması ve 12
ay boyunca daha etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi
amacıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile
Türk Tarih Kurumu arasında bir iş birliği protokolü
imzalandığını anımsatan Bakan Ersoy, şöyle konuştu:
"Yapılan protokol kapsamında 2019 yılında 20, 2020 yılında
42, 2021 yılında ise 65 olmak üzere toplam 127 arkeolojik

'Arıcılarımızın Yanında Durmaya Devam Ediyoruz’

kazı çalışması, 12 ay boyunca sürdürülerek ülkemizin
arkeoloji alanındaki istihdamının artması sağlanmıştır. Bu
sayının 2022 yılında eklenecek arkeolojik kazı
çalışmalarıyla birlikte daha da artırılması planlanmıştır.
Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş
birliğinde yürütülen proje ile ülkemizin ilk milli arkeoloji
enstitüsü olan 'Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras
Enstitüsü'nün kurulmakta olduğu bilgisini de paylaşmak
istiyorum. Enstitüde yer alacak arkeometri laboratuvarı ile
de ülkemizin ilk 'Dijital Arkeoloji Arşivi' oluşturulacaktır.
Temmuz 2020 itibarıyla 100 yıllık arşivlerimiz taranmış ve 1
milyon 650 bin belgenin sisteme aktarılması
çalışmalarında sona gelinmiştir. Amacımız kültür
varlıklarımızın sadece gün yüzüne çıkarılması değil,
çevreleriyle birlikte korunması ve yaşatılarak gelecek
nesillere aktarılmasıdır. Bu amaçla 2021 yılında 19 adet
koruma amaçlı imar planı çalışmasını yürütmekteyiz."

'KÜLTÜR ENVANTERİ OLUŞTURMA
ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'
Bakan Ersoy, diğer taraftan Şanlıurfa'da keşfedilen ve 2018
yılında UNESCO Dünya Miras Alanı olarak tescillenen
Göbeklitepe benzeri alanların da arkeolojik kazı, araştırma
ve düzenleme çalışmaları ile mevcut destinasyona
eklenmesi amaçlandığını belirterek, "Anadolu'nun ve
özelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Şanlıurfa'nın Neolitik
Çağ araştırmaları ile dünya bilim çevreleri ve dünya
kamuoyuna sunulması adına Neolitik Çağ Araştırma
Projesi yapılmıştır. Bu çerçevede Taş Tepeler Projesi ile
başta Karahantepe olmak üzere Göbeklitepe benzeri en az
12 alanda, öncelikle uluslararası ekipli arkeolojik kazı ve
araştırmalar yapılması planlanmış; bu çalışmaların
sonuçları ile de bölgenin ve ülkemizin kültür turizmine
ivme verecek, güçlü bir destinasyon oluşturulmaya
başlanmıştır. Bu denli bir zenginliğin mirasçıları olarak,
değerlerimizi korumak amacıyla kültür envanteri
oluşturma çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu
kapsamda tescilli taşınmaz kültür varlıklarımızın sayısı 118
bin 336'ya, sit alanlarımızın sayısı da 21 bin 869'a
yükselmiştir. Bakanlığımız, tarihi değerlerimizin
yaşatılması noktasında restorasyon faaliyetlerine önem ve
öncelik vermektedir. 2021 yılında toplam 295 kültür
varlığımızın ve vakıf eserimizin restorasyonu
tamamlanmış, 200 tanesi içinse çalışmalar devam
etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'SEDDÜLBAHİR KALESİNİ 2022
YILINDA HİZMETE AÇACAĞIZ'

Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü ve Çanakkale
Arıcılar Birliği ormanlık alanda incelemelerde
bulunarak, böcek zararına maruz kalan Orman
alanlarında yerinde incelemelerde bulundu.
Çanakkale Arıcılar Birliği, arıcılığın gelişmesi için,
Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği
halinde olmaya devam ediyor. Anafartalar Orman
İşletme Müdürlüğü ve Çanakkale Arıcılar Birliği
ormanlık alanda incelemelerde bulunarak, böcek
zararına maruz kalan Orman alanlarında yerinde
incelemelerde bulundu

Müdürlükten yapılan açıklamada “Çanakkale Arıcılar
Birliği Başkanımız Sayın Cahit İleri, Eceabat ve Gelibolu
Arıcıları Temsilcileri ile birlikte Anafartalar Orman
İşletme Şeﬂiğimizde böcek zararına maruz kalan
Orman alanlarında yerinde incelemelerde bulunduk.
Anafartalar Orman İşletme Müdürümüz Sayın Yücel
Martin arıcılarımıza hitaben “Bölgemizde arıcılığın
gelişmesi için çalışırken bir taraftan da birçok yeni
projelerimizle arıcılarımızın yanında durmaya devam
ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bakan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri klasik binasının
güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarının
ikinci etabının tamamlandığını belirterek, "Sinop Tarihi
Cezaevi'nin restorasyonunu gerçekleştiriyoruz. Nisan 2020
itibarıyla başlayan restorasyon çalışmalarının 2022 yılı
sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Banisi
Valide Sultan olan ilk kale ve Çanakkale Savaşları'ndaki ilk
şehitlerimizin verildiği bölge olması nedeniyle özel önemi
haiz Seddülbahir Kalesi'nin 2021 yılında restorasyon
çalışmaları tamamlanmış olup teşhir-tanzim ve çevre
düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 2022 yılında,
kalenin surlar içinde kalan alanının yaklaşık yüzde 70'lik
kısmını ziyarete açacağız. Bunun yanında Çanakkale
Savaşlarında askeri silah tamirhanesi olarak kullanılan
Bigalı Kalesi'nin restorasyonu tamamlanmış olup kalenin
savaştaki işlevini anlatan teşhir-tanzim ve çevre
düzenleme çalışmalarının tamamlanması sonrasında 2022
yılında hizmete açılacaktır. Kapadokya Alan
Başkanlığımızın kurulması ile tarihi, kültürel ve doğal
değerlerin yoğun olarak yer aldığı, turizm potansiyeli
yüksek bir bölge olan Kapadokya Alanının korunması,
denetlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması ile marka değerinin
yükseltilmesine ve dünya turizmindeki gelir payının
artırılmasına ilişkin çalışmalara hız verilmiştir. Alan
Başkanlığımızca Kapadokya Üst Ölçekli Alan Planları ve
Alan Yönetim Planı çalışmalarına başlanılmıştır. Söz
konusu planın 2023 yılı içerisinde tamamlanması
hedeﬂenmektedir" dedi.
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'Çanakkale Benim Kaderim’
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Murat,
Türk dünyasının en önemli şairlerinden olan ÇOMÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet İsmail'e emekliliğe ayrılması nedeni
ile plaket takdim etti.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Sedat Murat,
Türk dünyasının en önemli şairlerinden olan ÇOMÜ Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet İsmail'e emekliliğe ayrılması nedeni
ile plaket takdim etti. Şair İsmail, “Çanakkale kenti ve
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi benim kaderimdi.
Daha Çanakkale'ye gelmeden önce Azerbaycan' da
Çanakkale için bir şiir yazmıştım. Kader beni Türkiye'ye
getirdi ve kendimi Çanakkale Boğazı'na bakarken buldum.
Kader 70 sene önce bana bu Çanakkale ile ilgili bu şiiri
yazdırmıştı. Çanakkale benim kaderim oldu” dedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi “Akademik Kurul Toplantısı” Troia Kültür
Merkezinde yapıldı. Akademik Kurul Toplantısına
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Profesör
Doktor Sedat Murat, Çomü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
İsmail Tarhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
Üyesi, Şair Profesör Doktor Mehmet İsmail, Çomü Fen
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doktor
Recep Duran, Öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci
katıldı. Akademik Kurul Toplantısının açılış konuşmasını
yapan ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı İsmail Tarhan
fakültenin yaptığı çalışmalar, hedeﬂediği çalışmalar ve
fakültenin gerek duyduğu yatırımlar konusunda bilgiler
verdi.

“ÖĞRENCİLER BİZİM HER ŞEYİMİZ”
Dekan Tarhan'ın ardından kürsüye gelen ÇOMÜ Rektör'ü
Profesör Doktor Sedat Murat “Üniversitemiz son
zamanlarda önemli çalışmalara imza atıyor. Bu
çalışmalarda hepimizi sevindiriyor. ÇOMÜ ailesi olarak bu
tür çalışmalar başta biz yöneticiler olmak üzere öğretim
görevlilerimiz ve öğrencilerimiz için önemli. Fen Edebiyat
Fakültesi tüm bölümleri ile en fazla çalışma yapan
fakültelerimizden biri. Türkiye' de 250 üniversitenin 15-20
tanesinden daha fazla öğrenciye sahip bir fakülte. Her
üniversitenin olduğu gibi bizimde Kurumsal hedeﬂerimiz
var. Bu hedeﬂere ne kadar çok yaklaşılırsa hocalarımızda
hedeﬂerinde o kadar çok yaklaşıyorlar. Ama bütün iş,
bireysel düzeyde yapılan çalışmalara dayanıyor. Benim en
fazla üzerinde durduğum 3 alan var birincisi öğrenci
eğitimi, ikincisi hocaların çalışmaları, üçüncüsü de hem
hocaların hem de öğrencilerin birlikte yaptıkları sosyal
sorumluluk projeleri. Bu üç başlığa çok önem veriyorum.
Öğrenciler bizim her şeyimiz. Öğrencilerimizi ne kadar iyi
yetiştirirsek geleceğimizi o kadar garanti altına almış
oluruz. Bizim görevimiz yetiştirdiğimiz öğrencileri
donanımları ile ülkeye faydalı olmalarını sağlamak” dedi.

REKTÖR MURAT' DAN İSMAİL VE
DURAN'A TEŞEKKÜR PLAKETİ
Konuşmaların ardından Rektör Profesör Doktor Sedat
Murat emekliliğe ayrılacak olan Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Şair Profesör
Doktor Mehmet İsmail ve ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümünden Öğretim Üyesi Doktor Recep Duran'a

uzun yıllardan bu yana yaptıkları çalışmalardan dolayı
plaket verdi. Plaket töreni öncesinde konuşma yapan Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
Üyesi, Şair Profesör Doktor Mehmet İsmail “Çanakkale
kenti ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi benim
kaderimdi. Neden böyle diyorum. Daha Çanakkale'ye
gelmeden önce Azerbaycan' da Çanakkale için bir şiir
yazmıştım. Kader beni Türkiye'ye getirdi ve ben gözümü
açtığımda ben kendimi Çanakkale Boğazı'na bakarken
buldum. Kader 70 sene önce bana bu Çanakkale ile ilgili bu
şiiri yazdırmıştı. Çanakkale benim kaderim oldu. Ben
ömrümün en anlamlı yirmi beş senesini Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesinin duvarları arasında geçirdim
ve bununla da gurur duyuyorum. Azerbaycan ve Türkiye
birdir. Azerbaycan'ın Karabağ savaşında Azerbaycan'a
nasıl yardımcı olduğunu herkes biliyor. Çanakkale ruhu
hala devam ediyor ve edecek benim öğrencilerden isteğim
bu Çanakkale ruhunu ayakta tutsunlar” dedi.
Konuşmaların ardından emekliliğe ayrılacak olan İsmail ve
Duran'a teşekkür plaketleri Rektör Murat tarafından
verildi. Akademik kurul toplantısında çalışmaları ile öne
çıkan öğrencilere de plaketleri verildi.

Karakılçık buğdayı öğrencilerin içini ısıtıyor
sonuna kadar devam edecek.
Karakılçık Buğdayı Hakkında
Karakılçık Buğdayı; genetiği bozulmamış, Anadolu
topraklarında çok uzun yıllar yetiştirilmiş yerli atalık
buğdayımız. Besin öğeleri bakımından oldukça zengindir.
Gluten oranı çok düşük, A,E,K,C vitaminleri, demir,
potasyum, fosfor ve selenyum düzeyi yüksektir. Lif ve

protein oranı da oldukça yüksek, sindirim sistemine, cilt ve
saç sağlığına yararlı bir atalık buğday çeşidi. Hafıza
geliştirme, sindirim sistemi ve koroner hastalık riskini
azalttığı belirtilmektedir. Karakılçık buğdayı, pilavlık ve
köftelik bulguru, tadına doyulmaz ekmeği ve tarhanasıyla
özel bir buğday çeşididir.

ÇATOD Akademi'nin eğitimleri sürüyor
Çanakkale Belediyesi'nin üniversite öğrencilerinin güne
sıcak bir başlangıç yapması amacı ile başlattığı sıcak çorba
ikramları bu yıl da devam ediyor. Çorba, belediyeye ait 4
ayrı parselde toplam 107 dekar alana ekimi gerçekleşen
Anadolu topraklarının bin yıllık mirası olan Karakılçık
buğdayından yapılıyor.
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, dün başlayan sıcak çorba
ikramı nedeni ile Terzioğlu Yerleşkesi'nde bulunan ÖSEM
binası önündeki çorba standını ziyaret etti. Ziyarette ÇOMÜ
öğrencileri ve akademisyenleri ile birlikte çorba içen
Başkan Gökhan, bir süre de sohbet etti. Geleneksel olarak
düzenlenen sıcak çorba ikramlarından çok memnun
olduklarını belirten öğrenciler, Başkan Gökhan'a ve
Çanakkale Belediyesine teşekkürlerini iletti.
Sıcak çorba ikramı hakkında açıklamada bulunan Başkan
Gökhan; “Öğrencilerimize sıcak çorba dağıtımı bu sabah
itibari ile başladı. Haftanın iki günü burada, iki günü de
Eğitim Fakültesinde olacak. Tabi buradaki amacımız,
öğrencilerimiz güne sağlıklı bir başlangıç yapması.
Çorbamızı karakılçık buğdayından üretilen unlar ile
yapıyoruz. Çorbalarımız, sağlıkçılarımız ve gıda
uzmanlarımızın denetiminde hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin
sağlıklı bir şekilde beslenebilmeleri amacı ile çorba
ikramlarımıza bu yıl da devam ediyoruz” dedi.
Çanakkale Belediyesi sıcak çorba ikramları, ÇOMÜ
Terzioğlu Kampüsü ÖSEM önünde her hafta Pazartesi ve
Cuma günleri, Anafartalar Kampüsü'nde ise Salı ve
Perşembe günleri 0800-1030 saatleri arasında dönem

ÇATOD tarafından Kişisel
Verilerin Koruma
Kanunu toplantısı
gerçekleştirildi.
ÇATOD üye
İşletmelerinin katıldığı
toplantıda, Gül Özdinç ve
Ortakları Hukuk bürosu
kanun ve uyum süreci
ile ilgili bir sunum
gerçekleştirdi.
ÇATOD Başkanı
Armağan Aydeğer,
“ÇATOD AKADEMİ
faaliyetlerimiz
kapsamında
gerçekleştirdiğimiz
kişisel verileri koruma
kanunu KVKK
sunumunda katkıları için Av.Gül Özdinç ve Av. Elif
Çeviker'e teşekkür ederiz. KVKK ile ortaya çıkan
sorumluluklar turizm sektörünü çok yakından
ilgilendirmektedir. Bugün kişisel misaﬁr verisi stratejik
değerlerimizden biriyken, Bu verinin işlenmesi ve
saklanması hepimize ciddi sorumluluklar
yüklemektedir. Bu sebeple KVKK kanunu
çerçevesinde, tüm işletmelerimizin uyum sürecini
eksiksiz tamamlaması büyük önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere kanun 2018 yılından itibaren yürürlüğe
girmiş, fakat bazı hükümleri ortama 50 kişi ve 25
milyon TL ciro kriteri üzerindeki işletmeler için tümüyle
uygulanırken altındakiler için bazı zorunluluklar
ertelenmekteydi. 2021 sonunda tüm işletmeler için
KVKK hükümlerinin tamamı uygulanması zorunlu hale
gelecektir. Bu sebeple tüm işletmelerimizin tedbir
alması, gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmesi ve
periyodik kontrol ve denetimi önem arz etmektedir”
dedi.
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Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan 'Aralık' uyarısı!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın,
koronavirüs salgınında
epidemiyolojik verilere göre
Avrupa'da vaka artışı olduktan
genellikle 2-3 hafta sonra Türkiye'de
de vakaların arttığını söyleyerek,
"Benim endişem; Türkiye'de de bir
süre sonra özellikle aralık ayına doğru
vaka artışını artık 25-30 binlerde
tutamayacağız, biraz daha yükselmeye başlayacak" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, toplumda aşı olanların bir
şekilde hastalanmaktan özellikle hastalığı ağır geçirmekten
ya da ölümden korunabildiğini belirtti. Akın, "Ama aşısız
gruplarda hastalanma devam ediyor. Bunlar arasında
ağırlaşan vakalarda sonuçta ölümle karşılaşıyoruz.
Dolayısıyla sayılarda aşıya bağlı olarak hastalığın artış hızı
tutuluyor; ama aşı sayısı artırılamadığı için de bir türlü vaka
sayısı düşmüyor. Aşı sayısı çok daha yüksek olsa vaka
sayısının çok dramatik şekilde düşeceği görülüyor. Bunun en
tipik örneği, Portekiz ve İsrail. Aşılama oranları çok yüksek
olduğu için ölüm sayıları düşük" dedi.

'2 DOZDAN SORA AŞI OLMAYANLARDA
DA ÖLÜMLER BAŞLADI'
Prof. Dr. Akın, özellikle tek doz ya da 2 doz Sinovac aşısı olmuş
olanların 3 ay geçtikten sonra muhakkak ekstra 1 doz daha
yaptırmaları gerektiğini kaydetti. Bu konuda büyük eksiklik
olduğunu ve bu kişilerin aşılarını tamamlaması gerektiğini
belirten Akın, "'Ben 2 doz aşı oldum' deyip de bundan sonra aşı
olmayacağını düşünenler hastalıkla karşılaştığında hastalığın
beklenen tablosu ortaya çıkabiliyor. Ağır vakalar, ölümler
bunların arasında da olmaya başladı. Bu önemli noktalardan
birisi" diye konuştu.

'MASKE KULLANIMI DÜŞMÜŞ DURUMDA'

Prof. Dr. Akın, insanların pandeminin yarattığı baskıdan
sıkılmış durumda olduklarına dikkat çekerek, "Bundan dolayı
dünyadaki tüm toplumlarda maske kullanımı son derece
düşmüş durumda, mesafe kavramı yok. Pek çok kalabalık
toplantı yerleri devam ediyor. Konserler, kalabalık grup
toplantıları, kongreler devam ediyor. Buralara gidildiği zaman
zaten yoğun bir kalabalık buna bağlı olarak da insanlar
kurallara uymuyor. Bunu Türkiye'de de yaşıyoruz. Dolayısıyla
bir yandan bulaş ihtimali artacak tüm olaylar aynen devam
ediyor. İnsanlar herhangi bir koruyucu önlem almıyorlar,
özellikle maske takmıyorlar. Bir de aşılama oranları istenilen
düzeyde değil. Dolayısıyla toplu halde mücadele yapılmadığı
için biz vakaları böyle görüyoruz" dedi.

'VAKALAR BİRAZ DAHA YÜKSELMEYE
BAŞLAYACAK'
Prof. Dr. Akın, Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde
aşılama oranlarının yüzde 60 oranlarında, Türkiye ile benzer
olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi: "Ama 2 doz aşı
oldular. Bir süre sonra aşının etkisi azaldığı için bugün
Almanya, Belçika, Hollanda ciddi olarak bir vaka artışı sorunu
yaşıyor. Neden? Kişiler önlem almıyorlar. Özellikle oralarda
maskesiz dolaşmak serbest. Aşının da koruyuculuk etkisi bir
düzeye kadar geliyor. Arkasından da vaka sayıları artıyor.
Eldeki epidemiyolojik veriler doğrultusunda, Avrupa'da vaka
artışı olduktan yaklaşık 1-2 hafta sonra genellikle 2-3 hafta
sonra Türkiye'de de vakalar artıyor. Bu konuda Türkiye biraz
daha geriden geliyor. Onun için benim endişem Türkiye'de de
bir süre sonra özellikle aralık ayına doğru biz vaka artışını
artık 25-30 binlerde tutamayacağız, biraz daha yükselmeye
başlayacak."
Farklı önemlerin vaka artışları durumunda gündeme
gelebileceğine işaret eden Prof. Dr. Akın, "Aşısızlar için önlem
alan kuruluşlar var. Haftada 2 defa haftanın belirli günlerinde
PCR testi yaptırmaları öneriliyor. Vakalar kontrol dışına iyice
çıkarsa kontrol edilemeyecek gibi rakamlar olursa belki bu tip

uygulamalar biraz daha sıkılaştırılabilir. Özellikle gençlerde
hastalık daha haﬁf geçiyor; ancak çok ağır olup da
kaybettiğimiz pek çok genç var. Toplumun tamamının aktif
olarak koruma programlarının içerisinde yer alması lazım"
diye konuştu.

'Şekere zam nereye

savrulduğumuzu gösteriyor'

Döviz kurunda yaşanan artış ile
temel gıda ürünlerinde birçok
kalemde yüksek artışlar yaşanıyor.
Şeker ﬁyatları ve arzına yönelik
tartışmalar yaşanırken geçtiğimiz
günlerde Türkiye Şeker Fabrikaları
(Türkşeker), şekerin ﬁyatına yüzde
25 zam yaptı. Artan zam üzerine
sosyal medya hesabından bir
paylaşım yapan CHP Çanakkale İl
Başkanı Metin Ümit Ural,
''Üreticiden hammadde şeker pancarı ve mısır alındı,
şimdi şekere zam, Bu kime fayda?'' diye sordu.
Üretim maliyetlerinin birçok kalemde ürünlerin artışına
sebep oluyor. Geçtiğimiz günlerde de, Türkiye Şeker
Fabrikaları (Türkşeker), şekerin ﬁyatına yüzde 25 zam
yaptı. Yaşanan zam ardından sosyal medya hesabından
bir paylaşım yapan CHP Çanakkale İl Başkanı Metin
Ümit Ural kısa bir değerlendirme yaparak şimdi şekere
zam, bu kime fayda?'' diye sordu.
Şeker hayatın olmazsa olmazı diyen CHP Çanakkale İl
Başkanı Metin Ümit Ural; ''Şeker değince akla çay gelir,
gerçi birçok kişi artık çayı şekersiz veya tek şekerle
içiyor ama şeker hayatın olmazsa olmazı, Bu oranda zam
nereye savrulduğumuzu gösteriyor. Üreticiden
hammadde şeker pancarı ve mısır alındı, şimdi şekere
zam, Bu kime fayda? Hem de % 25'' ifadelerini kullandı.

Ayvacık Devlet Hastanesi, Çanakkale'nin ilk dijital hastanesi oldu!
Çanakkale'de Ayvacık Devlet Hastanesi 'Dijital Hastaneler'
grubundaki yerini aldı. Emram HIMSS seviye 6 Dijital
Hastane olarak tescillenen ve Çanakkale'nin ilk dijital
hastanesi olan Ayvacık Devlet Hastanesi, halka en iyi
kalitede hizmet sunmayı hedeﬂiyor.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çanakkale
ilimizde sağlık alanında bir ilk daha… İlimizde sağlık
alanında yapılan yatırımlar hızla devam ediyor. Sağlıkta
dönüşüm programı kapsamında ülkemizde çağdaş hizmet
anlayışı ile projelendirilip hayata geçirilen yatırımlar hızla
devam ederken, Çanakkale İlimizde de sağlık alt yapımızı
güçlendirerek yeni projelerle yükseltmeye devam ediyoruz.
Ayvacık Devlet Hastanemiz sağlık alanında hız, güven ve
tasarruf devrimi taşıyan Dijital (Akıllı) Hastane HIMMS 6
belgesini almaya hak kazanan ilimizdeki ilk hastane oldu.
Ayvacık Devlet Hastanesi 'Dijital Hastaneler' grubundaki
yerini aldı. Hastanemiz 10.11.2021 tarihinde Emram HIMSS
seviye 6 Dijital Hastane olarak tescillendi. Çanakkale'nin ilk
dijital hastanesi olan Ayvacık Devlet Hastanesi, halka en iyi

kalitede hizmet sunmayı hedeﬂiyor. Çanakkale'de bu
seviyeye ulaşan ilk hastanemiz Ayvacık Devlet
Hastanesi'dir. Söz konusu belgeyi almak için sağlık
tesisimiz de gerekli şartların sağlanmasında çalışmalara
destek veren, emeği geçen yöneticilerimize ve
hastanemizin tüm birimlerinde çalışan değerli çalışma
arkadaşlarımıza, sağlık personellerimize yürekten

teşekkür ediyoruz” denildi.
Ağustos 2021'de başlatılan ve kısa sürede yoğun
çalışmaların ürünü olarak tescillenen başarı öyküsünü
anlatan Ayvacık Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr.Emrah
Demirci; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en iyi
hizmet parolasıyla yolumuza devam ediyoruz. Dijital
hastane kapsamında getirilen yenilikleri şöyle
sıralayabiliriz; Sağlık kaydı verilerinin güvenilir ve doğru
saklanmasını sağlayan dijital arşiv uygulaması sunan,
mobil cihazların kullanımı ile tüm bilgilere hızla
ulaşılabilen, evrak ve kağıt kullanımının ﬁziki olarak
ortadan kalktığı kağıtsız hastane uygulamasını sağlayan,
tıbbi kayıtların güvenilirliği ve hızlı erişim sayesinde
hastalarımıza tıbbi alanda kaliteli ve güvenli tedavi
sağlanmış olur. Ayrıca tüm tedavi sistemlerini hızlı
koordine ederek bilgiye her an, her yerden erişim
sayesinde sağlık personellerimizin hastaya ayırdığı vaktin
artması ile bakım ve hizmet kalitesini arttırır hasta
memnuniyetini sağlar” dedi.

Bebek Dostu Hastanede Değerlendirme
2018 yılında aldığı Bebek Dostu Hastane ünvanı
kapsamında her yıl yapılan incelemeler kapsamında Anne
Sütü Değerlendirme Ekibi Mehmet Akif Ersoy Devlet
Hastanesindeki Emzirme Politikası ve misyonu gereği
Hastanede oluşturulan birimde incelemelerde bulundu.
Yapılan değerlendirme ile ilgili Mehmet Akif Ersoy Devlet
Hastanesinde yapılan açıklamada “2018 yılında Bebek
Dostu Hastane Ünvanı yenilenen Hastanemiz, İl Sağlık
Müdürlüğümüzün Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
bünyesinde görevlendirilen Anne sütü değerlendirme
ekibi tarafından gerçekleştirilen yıllık değerlendirmesini
tamamladı. Emzirme politikamız ve misyonumuz gereği
hastanemize başvuran gebelere ve anne adaylarına anne
sütü ve emzirme konusunda 7/24 sürekli hizmet

verilmektedir. Anne sütünün teşviki ve bebek dostu
hastaneler kapsamında hastanemiz Doğum ünitesi,
Doğum servisi, poliklinik Emzirme odası, anne sütü birimi
ve Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi değerlendirmeye gelen
ekip tarafından kriterlerin uygunluğu değerlendirilerek
bilgi alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.
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“Cumhurbaşkanı'nın 'Troya Anadolu'dur' tespiti, Türk arkeolojisi açısından çok önemli”
Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Troya Müzesi'nde 'Ezineli Yahya Çavuş
Belgeseli Galası ve Gençlerle Buluşması'ndaki 'Troya
Anadolu'dur' sözünün çok doğru tespit olduğunu söyledi.
Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın Troya Müzesi'nde 'Ezineli Yahya Çavuş
Belgeseli Galası ve Gençlerle Buluşması'ndaki "Troya
Anadolu'dur" sözünün çok doğru tespit olduğunu söyledi. Arslan,
"Özellikle Manfred Korfmann dönemi kazılarıyla ama aynı
zamanda Hitit arşiv belgelerinin de incelenmesi ve
yorumlanmasıyla Troya'nın, Troya Savaşı'nın geçtiği dönem ve
öncesinde tümüyle Anadolu kenti olduğunu görüyoruz. Bu tespiti
Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olması, Anadolu kültür tarihi
açısından, Türk arkeolojisi açısından çok önemlidir" dedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof.
Dr. Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Troya Müzesi'nde
cumartesi akşamı katıldığı 'Ezineli Yahya Çavuş Belgesel Galası
ve Gençlerle Buluşması'ndaki "Öncelikle belirtmek isterim Troya,
Anadolu'dur. Troya, Anadolu'da yaşamış tüm halklar gibi bizi de
temsil eden bir geçmişin sembolüdür" sözlerinin çok doğru
tespit olduğunu belirtti.
'MÜZENİN AÇILMASI TROYA ÖYKÜSÜNÜN ANLATILMASINDA
DÖNÜM NOKTASI'
Prof. Dr. Aslan, Troya'nın, 150 yıllık kazı süresince arkeoloji
camiası ve Anadolu kültür tarihi açısından birçok önemli keşif ve
buluntuya şahitlik ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın 18 Mart 2019'da Troya Müzesi'ni açmasının ise Troya
öyküsünün anlatılmasında ve buluntuların sergilenmesinde çok
önemli dönüm noktası olduğunu söyleyen Aslan, "Sayın
Cumhurbaşkanı'nın Troya Müzesi'ndeki Ezineli Yahya Çavuş
Galası'nda söylediği, 'Troya Anadolu'dur' tespiti çok doğru bir
tespittir ve Anadolu kültür tarihi açısından önemlidir. Çünkü
özellikle son 20-25 yıldaki Manfred Korfmann dönemi
kazılarıyla da ama aynı zamanda Hitit arşiv belgelerinin de
incelenmesi ve yorumlanmasıyla Troya'nın, Troya Savaşı'nın
geçtiği dönem ve öncesinde tümüyle bir Anadolu kenti olduğunu

görüyoruz. Arkeolojik buluntularıyla ve yazılı belgeleri
görüyoruz. Bu tespiti Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olması,
Anadolu kültür tarihi açısından, Türk arkeolojisi açısından çok
önemlidir" diye konuştu.

'TROYA SAVAŞI, ANADOLU SAVUNMASIDIR'
Troya'daki yerleşim tarihinin 5 bin yıl önce başlayıp, farklı
katman ve evrelerle kısmen bugüne kadar geldiğini belirten
Prof. Dr. Aslan, "Aslında Troya'nın, yaklaşık 2 bin 500 yıl
öncesinden itibaren hem çanak çömlekle hem diğer buluntularla
bir Anadolu kültür coğrafyası içinde olduğunu biliyoruz ancak
buradaki en önemli konu Homeros'un 2 bin 800 yıl önce yazıya
geçirdiği İlyada destanında bu kentin öyküsünü anlatmasıdır.
Nedir bu kentin öyküsü? İlyada destanında anlatılan Troya
savaşıdır. Troya savaşı aslında, Troya'nın; Hitit İmparatorluğu'nun
yardımıyla Anadolu'dan pek çok güçlerin yardımıyla Akhalılara
karşı verdiği bir savaştır. Hitit arşiv belgelerinin incelenmesiyle
de aslında bu savaşın bir doğu-batı savaşı olduğunu görüyoruz
ve Troya bu savaşta Hitit arşiv belgeleriyle de görüldüğü gibi bir
Anadolu kentidir. Troya savaşı, bir Anadolu savunmasıdır" dedi.

'ÇANAKKALE SAVAŞLARI ASLINDA SON
TROYA SAVAŞIDIR'
"Aslında Çanakkale Boğazı'nın olduğu coğrafyada, Troya
savaşından sonra bizim tarihlendirmemiz ve Homeros'un İlyada

destanında anlatılan savaş M.Ö. yaklaşık 1200 yıllarıdır" diyen
Aslan, şunları söyledi: "Yani 3 bin 200 yıl önce olduğu kabul
edilen bu savaştan sonra burada pek çok farklı çetin savaşlar
olmuştur. Bunların en sonuncusu Çanakkale Savaşları'dır.
Çanakkale Savaşları ile aslında hem neden hem içerik olarak bir
analiz yaptığımızda, o savaşın bu savaş olduğunu görüyoruz.
Zaten bu tür yorumlar ve analizler, pek çok eski çağ tarihçisi
tarafından da yapılmaktadır. Yani Çanakkale Savaşları, aslında
yine eski kazı başkanı Korfmann'ın deyimiyle son Troya
Savaşı'dır. Çanakkale ve Troya savaşlarına baktığımızda ortak
bazı noktalar söz konusudur. Özellikle İlyada Destanı'ndaki
anlatımlar Anadolu'nun 22 farklı bölgesinden askerlerin,
insanların Troya'yı savunmak için buraya geldiğini
anlatmaktadır. Çanakkale Savaşları'nda da tüm Anadolu'dan,
Osmanlı Devleti'nin tüm köşesinden askerlerin Çanakkale
Boğazı'nı, Anadolu'yu savunmak için bu bölgeye geldiğini
biliyoruz."

'VERİLEN DESTEKLERİ BÜYÜK TEŞEKKÜR
İLE KARŞILIYORUZ'
Anadolu'da yürütülen kazılarda Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı desteğiyle Türk Tarih Kurumu'nun sağladığı
teknik destek ve İÇDAŞ ana sponsorluğunda çalışmaların 12 aya
yayıldığını belirten Prof. Dr. Aslan, "Bu çok olumludur. Özellikle
Troya gibi önemli yerlerin korunmasında, araştırmasında ve
yayına hazırlanmasında çok çok önemlidir. Bu açıdan biz verilen
bu destekleri büyük bir teşekkür ile karşılıyoruz. Tabi burada
aktif kazılar ve kazıların değerlendirilmesi ve yorumlanması
süreci söz konusu. Bu seneki kazılar çok verimli geçti. Özellikle
Çanakkale Arkeoloji Müzesi ile birlikte de aynı zamanda
yaptığımız alandaki kazılar, Troya'nın Tunç Çağı ile ilgili
dönemleriyle pek çok açıdan yeni yeni sonuçlar bize gösteriyor.
Önümüzdeki yıllardaki kazılarda Troya'nın Hitit dönemi,
Troya'nın Troya Savaşı dönemiyle ilgili çok daha ilginç
buluntularla karşılaşacağımızı umuyorum" dedi.
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Göz Görür Gönül Odaklanır!
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan” Fotoğraf sadece bir dek şantöre basmak,
düğmeye basmak değildir ona yüreğinizi katarsınız,
emeğinizi katarsınız derler ya göz görür gönül odaklanır
gönlün olmadığı sadece gözün olduğu bir fotoğraf eksik
kalır”dedi.
Lapseki Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında “Eski ve
Yeni Lapseki” temalı fotoğraf sergisi açıldı. Orhan Aktuğ ve
Okay Çokgünlü'nün ele aldığı birbirinden farklı eserler
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. AK Parti Grup
Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Belediye
Başkanı Eyüp Yılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Ergin,
Orhan Aktuğ ve Okay Çokgünlü tarafından kesilen kurdele
ile resmi açılış gerçekleşti.
Açılış töreninde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan” İş yoğunluğu içerisinde farklı etkinlikler
yapıyoruz ancak en güzeli bu tarz insana dokunan
yüreğimizi ısıtan çalışmalar bu günde çok kıymetli bir
çalışmanın içerisindeyiz. Lapseki belediyemizin
öncülüğünde ilçemizin fotoğrafçılarının sergilerini açtık.
Hem eski Lapseki fotoğraﬂarı hem yeni fotoğraﬂar olmak
üzere 100'e yakın esrin sergilendiği harika bir görsel tüm
Çanakkale'yi bu görseli görmeye davet ediyorum. Fotoğraf
sadece bir dek şantöre basmak, düğmeye basmak değildir
ona yüreğinizi katarsınız, emeğinizi katarsınız derler ya göz
görür gönül odaklanır gönlün olmadığı sadece gözün
olduğu bir fotoğraf eksik kalır. Bu gün biz gözle görüp
gönülle odaklandığımız bir fotoğraf sergisi açılışını yaptık.
Bire biz her siyasetçinin, her ağır meslek sahibinin mutlaka
bir hobisi olmasını biz isteriz spor, sanat, müzik, fotoğraf
olur ama mutlaka bir hobisi olmasında faydası olur
kanaatindeyim ben bu gün iki arkadaşımızı
çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.
Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Orhan Aktuğ ve Okay

Çokgünlü'ye teşekkür ederek sergideki eserleri tek tek
inceledi. Sergiye ev sahipliği yapan Orhan Aktuğ ve Okay
Çokgünlü'ye hediye takdim eden Belediye Başkanı Eyüp
Yılmaz ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a 18
Mart Çanakkale Köprüsü maketi takdim etti. Bir hafta
boyunca belediye hizmet binasında sergilenecek olan
resimler daha sonra sahil sosyal tesisleri ve Lapseki Meslek
Yüksek Okulunda yerini alacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açılışını yaptığı
fotoğraf sergisi açılışına, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK
Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Sağlık İl Müdürü Dr. Gökhan
Baştürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, ilçe Milli
Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, iş adamı Halil

Erdoğan, Belediye Başkan yardımcıları Necdet Çelik, Aynur
Bozkurt, belediye meclis üyeleri, İlçe Sağlık Müdürü
Dr.
Ufuk İlter Güney, Lapseki Devlet Hastanesi Müdürü
Alpaslan Özbayram ve vatandaşlar katıldılar.

Restorasyon çalışmaları 2022'de bitecek
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı, Kilitbahir Kalesi ve
çevresindeki yenileme çalışmalarına ara
vermeden devam ediyor. Kilitbahir
Kalesi'ne giden yolda yer alan tarihi
kapının da restore edileceğini ifade eden
Alan Başkanlığı, “Kilitbahir Kalesi'ne giden
yolda yer alan tarihi kapı zaman içerisinde
yıpranmış ve taş düşmelerine başlamıştır.
Günümüzde halen araç ve yaya traﬁğinin
yolunun üstünde yer alan kapı herhangi bir kazaya sebebiyet
vermemek için taş düşmesi öncelikli olarak engellenmiştir”
ifadelerine yer verdi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bölgedeki
tabyalarda görev yapan bataryaların bağlı olduğu 4 Ağır Topçu
Alayı'nın karargâh merkezi olan Namazgah Tabyası çevre
duvarının ve Kilitbahir Kalesi'ne girişi sağlayan kuzey güney
yönündeki kapının restorasyon ve çevre düzenlemesi işinin
2022 yılının ilk yarısında biteceğini açıkladı.Öte yandan,

kapının deniz yönünde bulunan Gümrük
Binası da yeniden işlevlendirilerek hizmete
açılacak.
Kilitbahir Kalesi'ne giden yolda yer alan
tarihi giriş kapısı zaman içerisinde
yıprandığı için taşları dökülmeye başladı.
Vatandaşları, kazaya sebep olacağı yönünde
tedirgin eden ve restorasyon çalışmaları
devam eden bölgede öncelikli olarak taşların
düşmesi engellendi.
Alan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Bu süre zarfında
restorasyon bölgesinde gerekli önlemler alınmış olup traﬁği
aksatmayacak şekilde çalışmalar devam etmektedir. Kilitbahir
Kalesi'ne giden yolda yer alan tarihi kapı zaman içerisinde
yıpranmış ve taş düşmelerine başlamıştır. Günümüzde halen
araç ve yaya traﬁğinin yolunun üstünde yer alan kapı herhangi
bir kazaya sebebiyet vermemek için taş düşmesi öncelikli
olarak engellenmiştir” ifadelerine yer verildi.
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Tanıtım hamlesi devam ediyor

Balıkesir ve Çanakkale için tanıtım, tüm yıla yayılarak
devam ediyor. İki önemli tanıtım çalışmasına ev sahipliği
yapan Güney Marmara bölgesi, hem ulusal hem de
uluslararası alanda tanıtım çalışmalarına hız kesmeden
devam ediyor.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), geride
bıraktığımız hafta bölgedeki ve ulusal kurum ve
kuruluşlarla birlikte yürüttüğü çalışmalarla bölgenin
turizm sektörünün geliştirilmesi için çeşitli programlara

destek verdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
(TGA) ve Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile bir
dizi ortak faaliyet gerçekleştiren GMKA, bölgenin dünyanın
farklı mecralarında görünürlüğünü artırmak ve tematik
alanlarda turizmin gelişmesini sağlamayı amaçlıyor.
İlk olarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
(TGA) ile birlikte yürütülen program kapsamında
Yunanistan ve Polonya'dan inﬂuencer ve basın
mensuplarına Çanakkale ve Balıkesir'in turistik
değerlerinin tanıtıldı. Program kapsamında Çanakkale
Troya Müzesi, Assos, Ayvacık dağ köyleri, Antandros Antik
Kenti, Havran Kent Müzesi, Kazdağları Cam Seyir Terası,
Edremit, Gömeç ve Ayvalık'ta farklı tarihi ve turistik alanlar
ziyaret edildi. İki gün süren programda kültür turlarının
yanında yabancı konuklarla zeytin hasadı, zeytin toplama
ve zeytinyağı üretim süreçleri yerinde incelendi, daha
sonra zeytin ve zeytin yağı tadımları yapılarak bölgenin

Şehitlik çalışmalarında sona yaklaşıldı
1915 Çanakkale Savaşları sırasında 1200 yataklı Sargı
Hastanesi olarak kullanılan alanın ruhuna uygun olarak
tasarlanan Lapseki Şehitliği projesi, ilçenin doğal, kültürel
ve tarihi dokusuyla özdeşleşecek bir şekilde Hükümet
Konağı yanında bulunan alanda tasarlanarak yapımına
devam ediliyor.
İlçede yıllardır hizmet veren, herkesin içinde hatıraları
olduğu Lapseki Devlet Hastanesinin yıkım çalışmalarını
Belediye gerçekleştirmişti. Lapseki Belediyesi, yıkılan
binanın yerine Çanakkale Savaşları sırasında Sargı
Hastanesi olarak kullanılan ve yaklaşık 1200 şehidin
olduğu alanı çok güzel bir proje çizdirerek çalışmalara
başladı. Uygulamaya geçilen projede sona yaklaşıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Çok kısa zaman
içerisinde son çalışmalar da tamamlayarak,

vatandaşlarımızın hizmetine ve beğenisine sunacağız
ayrıca aziz şehitlerimizi yad edeceğiz” denildi.

İBB Yetkilileri İle İşbirliği Toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çevre
illerin belediyeleri ile karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi
amacı ile düzenlenen çalışmalar kapsamında, İBB yetkilileri

ile Çanakkale Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında
toplantı gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya,
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP PM Üyesi Gökhan
Günaydın, İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan
Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, CHP İl Başkanı Metin Ümit
Ural'ın yanı sıra Çanakkale'nin CHP'li İlçe ve Belde Belediye
Başkanları katıldı. İBB heyetinin katılımı ile gerçekleşen ön
değerlendirme toplantısında, birlikte çalışma ve dayanışma
kültüründen yola çıkarak; kentsel dönüşümden ulaşıma,
enerji ve geri dönüşüm konularından kültür-spor ile
tarımsal üretime kadar birçok başlıkta hayata
geçirilebilecek proje ve planlamalara ilişkin görüş
alışverişinde bulunuldu.

55900 M3 Orman Emvali İstif Hizmeti Alınacak
Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü,
ihaleyle 55900 m3 orman emvali istif işi
hizmeti alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı
www.ilan.gov.tr internet sitesinde
yayınlanan ilana göre; Bayramiç Orman
İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı Kocakır
Orman Son Deposunda Orman Emvali İstif
İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, tekliﬂer
sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacak. Kocakır Orman Son
Deposunda Muhtelif cinslerde toplam
55900 m3 orman emvali istif işi hizmeti
kısmi zamanlı olarak alınacaktır.

zeytin varlığının tanıtımı yapıldı. Yabancı konuklar,
program boyunca ziyaret edilen noktalardan çok
etkilendiklerini ve yeni deneyimlerden memnun
kaldıklarını ifade ettiler. Program süresince inﬂuencer ve
basın mensuplarının deneyimlerini sosyal medya
üzerinden takipçileriyle paylaştıkları ve bölgemiz
hakkında olumlu yorumlara yer verdikleri görüldü.

YENİ HEDEF GASTRONOMİ TURİZMİ
GMKA'nın katılımcı olduğu diğer program ise TÜSAB ile
birlikte gerçekleştirildi. Güney Marmara bölgesinin yöresel
lezzetlerinin öne çıkarılması ve geliştirilmesi amacıyla
düzenlenen program, TÜRSAB Gastronomi İhtisas
Başkanlığına yönelik hazırlandı. Program Çanakkale ve
Balıkesir illerinin gastronomik değerlerini kapsayacak
şekilde, her iki ilde farklı noktalar ziyaret edildi, gastronomi
değerleri tanıtılarak tadımlar gerçekleştirildi.

Aktif Yaş Alan Avrupalı Emektarlar

Proje Toplantısı Yapıldı
Çanakkale Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen ve
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 190,760 Avro bedelle
hibe almaya hak kazanan “Aktif Yaş Alan Avrupalı
Emektarlar” isimli Erasmus + Yetişkin Eğitimi
projemizin Ulusötesi Proje Toplantısı Çanakkale'de
gerçekleştirildi.
Valilik Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler personelinin ev
sahipliğinde Çanakkale / Merkez Akşam Sanat Okulu
ve Öğretmen Evi toplantı salonunda gerçekleştirilen
toplantı sonucunda projenin tüm adımları detaylı bir
şekilde gözden geçirilerek önümüzdeki süreçte yaşlı
vatandaşlarımıza yönelik olarak planlanan
etkinliklerin gerekli içerik güncellemeleri
sonuçlandırıldı. Planlanan etkinlikler sayesinde ildeki
yaşlı vatandaşların aktif, huzurlu ve mutlu bir “yaş
alma” süreci içerisinde hayatlarını sürdürmeleri
amaçlanıyor.

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME

HİZMETİ ALINACAK
Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü, orman emvali
istiﬂeme hizmeti alınacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr
internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bayramiç
Orman İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı Yağcılar Orman
Son Deposunda Orman Emvali İstif İşi hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, tekliﬂer sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacak.

