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CHP’li Milletvekili Özgür Cey-
lan’ın ve CHP’li Muharrem 
Erkek’in adı ‘Rüşvet ve İr�-
kap suçlamasıyla anılan ve 
İç işleri Bakanlığı tara�ndan 
görevden uzaklaş�rılan Be-
lediye Başkanı Bülent Öz 
için yap�ğı basın açıklama-
sında belediye eski Başkanı 
Abdurrahman Kuzu ’yu 
hedef alan konuşmalarına 
Kuzu’dan sert tepki geldi. Ya-
pılması kadar sa�lması da 
büyük tar�şmalara neden 
olan Çan Termal Otel’in 
kamu zararının 12 milyona 
tekabül et�ğini öne süren 
CHP’lilere Çan Belediyesi Be-
lediye Eski Başkanı Abdur-
rahman Kuzu’dan yanıt ge-
cikmedi. 10 yıllık görevi sü-
resince yap�ğı hizmetlerle 
adından söz et�ren ve Bü-
lent Öz döneminde bile hala 
çalışmalarıyla ön planda 
olan Abdurrahman Kuzu, 3 
yıldır yasal i�razını yapma-
yan CHP’ye seslendi: ‘Yasal 
i�raz hakkını kullanmayan 
Bülent Öz, ne hikmetse hak-
kında ‘Rüşvet ve ir�kap’ 

suçu ortaya çıkınca kendi 
yap�klarını unutturmaya ça-
lışamazsın. Lütfen kendi kirli 
hesaplarınızı ve işlerinizi ört-
mek için; 10 yılı hizmetle 
geçen bir dönemi karalama-
yın’ dedi.
A M A Ç L A R  G Ü N D E M 
DEĞİŞTİRMEK
CHP’nin gündem değiş�r-
mek için oyun kurduğunu 
ifade eden Kuzu, ‘Hakkımız-
da asılsız ve if�ra içeren bir 
sosyal medya haberi ile kar-
şılaş�k. Dün sözde 2 milyon 
olan kamu zararı iddiasının 
önce 4 milyona, sonra 6 mil-
yona, bugün de 12 milyona 
çıkarılmasını hayretle ve şaş-
kınlıkla izlemekteyiz. Hakla-
rında ir�kap ve rüşvet aldık-
ları belgelenmiş kişilerin, 
gündemi değiş�rmek ama-
cıyla, tarafl ı  bir sosyal 
medya hesabından yap�r-
dıkları haber yalan ve if�ra-
dan ibaret�r ’dedi.
İLAHİ ADALET BENZETMESİ
‘İş yok if�ra çok’ diyerek ken-
disini hedef alanlara yönelik 
açıklama yapan Kuzu, ‘Seçil-
dikleri günden beri “Camba-
za Bak” misali tara�mıza her 

türlü if�rayı a�p, sonrasın-
da yakayı ele verenler bil-
melidir ki; 3 yıldır at�ğınız 
tüm if�ralar İlahi adalet sa-
yesinde dönüp dolaşıp sa-
hiplerinin ayağına dolanmış 
ve tüm kamuoyu kimin ne ol-
duğunu apaçık belgeleriyle 
birlikte görmüştür’ dedi.
TERMAL OTEL GERÇEĞİ
Çan Termal Otel ile ilgili tüm 
gerçekleri ortaya koyduğu-
nu belirten Kuzu, kendisini 
şu sözlerle savundu: ‘Her 
gün kafanıza göre art�rdığı-
nız kamu zararı gerçeği 
şudur. 3 yıl önce 2.668.000 
TL kamu zararı iddiası içeren 
bir müfet�ş raporu mevcut-
tur. Bu rakamı ilgili müfet�ş 
hiçbir inceleme yapmadan, 
hiçbir uzman görüşü alma-
dan kitabi bilgilere dayana-
rak ve alanı olmamasına rağ-
men kendince hesaplama 
yaparak bu zararın olabile-
ceğini ilk raporuna görüş ola-
rak bildirmiş�r. Fakat; 1 yıl 
sonra tarafların savunmala-
rı alınmış, dosyalar incelen-
miş, gerekli hesaplamalar 
yapılmış ve bunun ne�ce-
sinde bahsedilen kamu za-

rarının olmadığı belir�lmiş 
ve soruşturmaya gerek ol-
madığı kanaa�ne varılmış-
�r. Kaldı ki; Kamu zararı ifa-
desi bazılarında belge ile tes-
cillendiği gibi bir rüşvet ve ir-
�kap suçu değildir. İlk tef�ş-
te yanlış ve usulsüz bir şekil-
de iddia edilen bu kamu za-
rarı ile kastedilen “Termal 
Oteli 16 milyon TL’ ye değil 
de, 18 milyon TL’ ye satma-
lıydınız.” ın ifadesidir. Hal-
buki dönemin CHP İlçe Baş-
kanı bu sa�ş ihalesinin iptali 
için dava açmış ve mahkeme 
yapı lan ihalenin usule 
uygun olduğunu teyit etmiş-
�r.’
ÇANIMIZIN ADINI LEKELE-
YENLER
Kendi döneminde hiçbir 
usulsüzlük olmadığının al�-
nı çizen Kuzu, ‘Tüm bunlara 
rağmen 3 yıl önce soruştur-
ma izni verilmeme kararına 
yasal i�razını yapmayan 
mevcut belediye başkanı ne 
hikmetse, hakkında kuzeni-
nin şikaye� üzerine ve bel-
geleri ile rüşvet ve ir�kap 
suçu ortaya çıkınca müflis 
tüccar misali yine olmayan 

bir kamu zararını varmış gibi 
kendi yap�klarını unuttur-
mak için gündem oluştur-
maktadır. Bu konudan siyasi 
olarak nemalanmak için 3 yıl-
dır dava açmayanlar, ne hik-
metse kendi usulsüzlükleri 
açığa çıkınca gündemi de-
ğiş�rmek için davacı olmuş-
lar, konu yargıya taşınmış ve 
süreç devam etmektedir. 
On yıllık dönemimize ait 
tüm belgeler, ihale dosyaları 
ve her şey elinizde mevcut 
iken yalan ve if�radan öteye 
geçemediniz.10 yıl boyunca 
yap�ğımız örnek proje ve ya-
�rımlarla namını duyurdu-
ğumuz Güzel Çanımızın 
adını, döneminizi bile ta-
mamlayamadan lekeledi-
niz. Ya�p kalkıp zamanınızı, 
başarısızlıklarınızı ve usul-
süzlüklerinizi örtmek için Ab-
durrahman Kuzu ve Ekibine 
if�ra atarak geçirdiniz. Tüm 
bu if�ralarınıza rağmen ben 
ve meclis üyelerim rüşvet ve 
ir�kap ile değil, sadece Ça-
nımıza kazandırdığımız 
eserlerle ilgili olarak savun-
ma vermekteyiz. Çok şükür 
ki, şu anda biz, Yeni İmam 

Ha�p Orta Okulunun arkası-
na imarda yol açmak, KYK 
Öğrenci Yurduna imarda yol 
açmak, Yeni Devlet Hasta-
nesini arka parsel yerine 
ana cadde üzerine yapmak 
gibi nedenlerden dolayı 
meclis üyelerimle beraber 
savunma vermekteyiz’.
BİZİM ALNIMIZ AK BAŞIMIZ 
DİK
Şahsımdan ise 10 yıllık göre-
vimin sonunda ödemem is-
tenen; sadece ve sadece 
Çan’ lı kamyoncularımıza ve 
esna�mıza zabıta tara�n-
dan kesilen cezaların (encü-
menin affetme yetkisine rağ-
men) affedilmesi sonucu 
çıkan 55 Bin TL’ dir. Bunu da 
taksitler halinde cezaları af-
fedilen vatandaşlarımız 
adına gururla ödemekte-
yim. Lütfen kendi kirli he-
saplarınızı ve işlerinizi ört-
mek için; 10 yılı hizmetle 
geçen bir dönemi karalama-
yın.  Çan Halk ından da 
Ricam; gecesini gündüzüne 
ka�p çalışıp, sayısız esere 
imza atanlarlarla; usulsüz-
lükleri belgelerle ortaya çı-
kanları bir tutmamalarıdır.

Hüsey�n Atay 

Çanakkale

KUZU:“HESABIMIZ 
ORTADA”

Çan Kaymakamlığı Köyle-
re Hizmet Götürme Birli-
ğine TÜMAD Madencilik 
tara�ndan hibe edilen 
200 adet çöp konteyneri 
İlçe Özel İdare Müdürlüğü 
Şan�yesi’nde Çan Kayma-
kamı Mustafa Gürdal, İl 
Genel Meclis  Üyeleri 

Ömer Şahin, Murat Okan, 
İlçe Özel İdare Müdürü 
Me�n Türker ve TÜMAD 
yetkilileri tara�ndan köy-
lere çöp konteynırı dağı�-
mı gerçekleş�. Çan Kay-
makamı Gürdal, çöplerin 
doğaya verdiği zararları 
vurgulayarak temiz çevre 
bilinci hakkında bilgiler 
verdi.

Çöp Konteyneri Dağı�mı 
Gerçekleş�

160 Futbol sahası büyüklü-

ğünde ve 8 bin kişiye is�h-

dam sağlayacak Ezine Gıda 

OSB’de basın mensuplarıy-

la birlikte incelemelerde 

bulunuldu. Ak Par� İl Baş-

kanı Naim Makas, Ezine Be-

lediye Başkanı Güray Yük-

sel, Geyikli Belediye Başka-

nı Mevlüt Oruçoğlu, Bayra-

miç İlçe Başkanı Sadet�n 

Arslan, Ezine İlçe Başkanı 

Mehmet Ünsal, Ayvacık 

İlçe Başkanı Fa�h Kocabı-

yık, Geyikli Belde Başkanı 

Mustafa Kirveli, İl Genel 

Meclis Üyeleri ve İl Yöne�-

cileri Ezine Gıda İh�sas 

OSB’yi ziyaret e�. Marma-

ra ve Ege bölgesi başta 

olmak üzere Türkiye eko-

nomisine önemli bir katma 

değer sunacak olan, çalış-

maları tüm hızıyla devam 

eden Ezine Gıda İh�sas Or-

ganize Sanayi Bölgesi hak-

kında bilgiler veren OSB 

Müdürü Alper Al�nok, 91 

parselde 52 fabrikanın inşa 

edileceği, 2023'ün sonuna 

doğru ise yüzde 80’ninin fa-

aliyete geçmesi beklenen, 

Türkiye’nin en hızlı ilerle-

yen Gıda OSB’si olan Ezine 

Gıda İh�sas OSB’nin Ça-

nakkale için çok büyük bir 

öneme sahip olduğunu 

ifade ederek çalışmalar 

hakkında bilgilendirdi. Ay-

rıca ilk temeli a�lan kedi 

köpek maması üretecek 

olan fabrikanın inşaa� 

basın mensupları ile birlik-

te gezildi.

Ezine Gıda İh�sas OSB’ye Ziyaret

Haber Merkez�  

Çan

İbrah�m Işık 

Ez�ne

Sefanur Yavuz  

Çan
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KARŞIYAKA 
ECZANESİ

 Karşıyaka Mah.
Özen Sok. No:4/A

416 06 04

Lapseki Belediyesi tara�n-
dan bu yıl 37. si düzenlen 
Geleneksel Kiraz Fes�vali 
bünyesinde kitap fuarı 
açıldı. Toplam 12 yazarın 
ka�ldığı kitap fuarı kiraz 
fes�vali boyunca açık ka-
lacak ve her gün iki yazar 
okurlarıyla buluşacak. Lap-
seki belediyesine ait sahil 
sosyal tesislerinde düzen-
lenen açılış programına Ça-
nakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan, Çardak Be-
lediye Başkanı Me�n Se-
merci, Umurbey Belediye 
Başkanı Dr. Erdal Doğan ve 
Kepez Belediye Başkanı 
Birol Arslan, Lapseki Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
İnşaat Mühendisi Necdet 

Çelik, Belediye Meclis 
Üyesi Mustafa Kafadar, 
Derya Doğan, Me�n Yıl-
maz, CHP İlçe başkanı 
Yaşar Şaban Genç ka�ldı-
lar. Açılışta konuşan Lap-
seki Belediye başkanı 
Eyüp Yılmaz “37. Lapseki 
Belediyesi Kiraz fes�vali 
programlarına başladık. 
Farklı etkinliklerle bir 
ha�a boyunca sürecek fes-
�valimizin bu bölümünde 
gerçekten önemli bir iş 
yap�ğımızı düşünerek 12 
yazarın ka�ldığı bir kitap 
fuarı açılışını yap�k. Her 
gün iki yazarımızı okuyu-
cularıyla buluşturacağız. 
Biz ilçede zaman zaman 
bu tür kitap fuarı etkinlik-
leri yapıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Çan Belediye Meclisi’nde 
gerçekleşen seçimle, Çan 
Belediye  Başkanveki l i 
Harun Arslan’a ilk tebrik Ça-
nakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan’dan geldi. 
Gökhan, değerlendirmede 
bulunarak “Harun Arslan’ı 
tebrik ediyor, başarılar dili-
yorum” dedi. Çanakkale Be-
lediye Başkanı Ülgür Gök-
han, gerçekleşen seçim ile 
ilgili yapmış olduğu payla-
şımda, “Bu sabah Genel 
Başkan Yardımcımız, İl Baş-

kanımız, Milletvekilimiz, Be-
lediye Başkanlarımız, ilçe 
başkanlarımız ve Çan örgü-

tümüzle, Çan Belediye Mec-
lis toplan�sına ka�ldık. 
Meclis üyeleri arasından Be-

lediye Başkan Vekili seçilen 
Harun Aslan ı tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Bülent 

Öz’den boşalan başkanlık 

koltuğuna CHP’li Harun 

Arslan’ın başkan vekili ola-

rak seçileceği günler ön-

cesinden konuşuluyordu. 

Ancak mecliste bir türlü 

3’te 2’lik bir oy çoğunluğu 

sağlanamayan seç im 

MHP ve bağımsız adayla-

rın seçimden çekilmesiyle 

CHP ve Ak Par� arasında 

sürdü. Günlerdir kesin gö-

züyle bakılan bir seçimin 

3’üncü tur oylamaya 

kadar uzaması şaşır�rken 

meclisin salt çoğunluğu-

nun oyunu alan Harun Ars-

lan ismi yanıltmadı.

Seçim 3 Tur Sürdü

Harun Arslan, meclis baş-

kanlığı görevini ‘Seçimde 

Şaibe Olmaması Adına’ 

2’nci başkan vekili Rama-

zan Aydın’a meclis baş-

kanlığını devret�. Seçi-

min Çan halkı için hayırlı 

olmasını dileyen Harun 

Arslan Meclis kürsüsün-

den inip CHP grubu sırala-

rına oturdu. Kapalı oyla-

mayla alfabe�k sırayla ya-

pılan başkan vekilliği seçi-

minde 1’inci turda Harun 

Arslan 9 oy, Ak Par� mec-

lis üyesi Burhan Yıldız 4 

oy, MHP meclis üyesi Yıl-

maz Özen 1 oy ve bağım-

sız meclis üyesi ise 1oy al-

dılar. Ancak üye tam sayı-

sının 3’te 2 çoğunluğuna 

ulaşılamadığı için ikinci oy-

lamaya geçildi. İkinci oy-

lamada Harun Arslan 9 oy 

Burhan Yıldız 4 oy, Yılmaz 

Özen 1 oy, Alparslan Kür-

şat Çe�n 1 oy aldı. Meclis 

başkanı…3 ‘üncü tur için 

üyelere çağrı yap�. Ancak 

MHP’nin adayı Yılmaz 

Özen ve bağımsız aday Al-

pars lan Kürşat  Çe�n 

adaylıktan çekildi. 3’üncü 

tur oylama CHP’nin adayı 

H a r u n  A rs l a n  v e  A k 

Par�’nin adayı Burhan Yıl-

d ız  aras ında yapı ld ı . 

3’üncü turda ise yine CHP 

kanadının tam oyunu 

alan Harun Arslan 9 Ak 

Par�li Burhan Yıldız ise 6 

oy aldı.

Şeffaflık Vurgusu

Salt çoğunluğun oyunu 

alan Harun Aralan Başkan 

vekili seçildi. Başkan vekili 

seçimini kazanan Harun 

Arslan, ‘Burada yapılan ve-

killik seçimi sonuçlandı ta-

ra�ma teveccüh gösteren 

arkadaşlarıma teşekkür 

ederim. Demokra�k hür 

iradelerini kullanan diğer 

meclis üyelerine de te-

şekkür ediyorum Çan Hal-

kının menfaa� için elimiz-

den gelenin en iyisini ya-

pacağız. Çan halkının men-

faa�ni ön planda tutarak 

Çan’ımıza hizmet verece-

ğime söz veriyorum. Bu 

süreç Bülent Öz aklanana 

kadar döneceği güne 

kadar devam edecek dev-

raldığımız koltuğu yüzü-

müzün akıyla taşıyacağız. 

Belediyenin kapıları her 

daim açık�r’ dedi. Bu se-

çimle birlikte Çan beledi-

ye meclisi 3 yılda bir baş-

kan ve bir başkan vekili se-

çimi yapılmış oldu.

VİCDANINIZ RAHAT 
OLMASIN!

Yine vicdanımız rahat ya-
zamıyoruz.
Ülkede zaten vicdanımızı 
rahatlatacak kadar iyi şey-
ler olmuyor ki….

Bu ülkede öldürülen ka-
dınların yasını tutama-
dan, ka�li cezasını çek-
meden bir başka kadın öl-
dürülüyorsa kimse beni 
adalete inandıramaz.
Kadın cinayetleri bu ülke-
nin kaderi olmasın, ka�l-
ler yargılansın diyoruz. 
Yargı bu ka�llere iyi hal in-
dirimi, tahrik indirimi ver-
mesin cinaye�n iyi hali 
olmaz diyoruz ama geli-
nen noktaya bakar mısı-
nız?
Ülke gündeminde uzun 
süre yer almış ve koca-
man gülümsemesiyle ha-
�zalarımızda yer etmiş 
hayat dolu ‘Pınar Gülte-
kin’ cinaye�nin ka�li için 
23 yıl ceza verildi.
Mahkeme verdiği kararla 
kadın ka�llerini resmen 
kayırmıyor mu?
23 yıl hapis cezasının ve-
rildiği bir hukuk sistemin-

de kadın cinayetlerini 
nasıl önlemeyi düşünü-
yorlar?
Adale�n terazisi şaşmaz 
derler, ben haklıyı haksızı 
tartacak bir terazi bile ol-
duğunu düşünmüyorum.

Gencecik yaşta hayata 
gözleri yuman kadınla-
rın, geleceği ve çocukları 
ellerinden alınan bütün 
ailelerin ahı tutmaz mı sa-
nırsınız?

Gözü kör, vicdanı kuru-
muş, aklı olmayan daha 
saymak istediğim ama ka-
lemime dökülmeyen her 
kelimede bu kararı onay-
layan herkese benim gö-
zümde ka�ldir.  Ka�l 
olmak için fiziki olarak bi-
rini öldürmek gerekmez. 
Çünkü insanların inancını 
ve güvenini öldürenlerde 
ka�ldir.

KADIN GÖZÜYLE

Şenay Tamince

Lapseki Kitap Fuarı Açıldı

Harun Arslan Şaşırtmadı

Başkan Gökhan’dan Tebrik 

AK Par� Grup Başkanvekili 
ve Çanakkale Bülent Turan 
ile AK Par� Çanakkale Mil-
letvekili Jülide İskenderoğ-
lu, “İda’nın Genç Kadınları 
Üre�yor” projesinin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tara-
�ndan onaylandığına dair 
mesaj paylaş�. Kadınların 
üre�mde üstlendiği rolün 
önemine vurgu yapılan 
açıklamada: “Özellikle pan-
demi ve akabinde yaşanan 
savaşlar ile üre�min ne 
kadar önemli olduğunu bir 
kez daha gördük. Kalkın-

manın en önemli sacayağı 
olan üre�min ülkemizde 
büyüyerek devam etmesi 
için devle�mizin hayata ge-
çirdiği projeler oldukça kıy-
metli. Teşvikler, hibeler ve 
desteklerle üre�min güç-
lenmesini sağlayacak bir-
çok proje devam ediyor. Gü-
zide ilçemiz Bayramiç’te uy-
gulanacak proje ile birlikte 
üre�me teşvik hayata ge-
çerken verilecek eği�mler-
le de markalaşmanın yolu 
açılacak. Bayramiç ilçe mer-
kezi ve köylerinde kadınla-
rın ye�ş�rip ve üret�ği Bay-
ramiç Elması, Bayramiç Be-

yazı, kiraz, hurma üzüm vb. 
ürünlerden meyveli turta, 
pasta ve meyve kurusu gibi 
yöresel ürünlerin üre�lme-
si ve işlenmesine yönelik di-
zaynı ile İDA (Kaz Dağları) 
efsanesinin izlerini taşıya-
cak olan kütüphane-kafe 
ve üre�m tesisi de kurula-
cak�r. Ayrıca tesiste kadın-
lar çalışarak is�hdamda 
kadın sayısı art�rılması sağ-
lanacak. Tesis bünyesinde 
üre�len ürünlerin sa�ş ve 
pazarlaması kurulacak ka-
fede yapılacak. Yaklaşık 1,6 
milyon bütçeli proje kapsa-
mında verilecek eği�m ile 

kadınların mesleki bilgi ve 
beceri seviyelerinin ar�rıl-
ması hedefleniyor. Emeği 
geçen herkese teşekkür 
ediyor; Bayramiç’imize ve 
Bayramiçli hemşehrileri-
mize hayırlı olmasını diliyo-
ruz.”

“İda’nın Genç Kadınları Üre�yor”

İl Sağlık Müdürlüğü tara-
�ndan eği�m programı ile 
ilgili yapılan bilgilendirme-
de, “Emniyet genel mü-
dürlüğü Çanakkale Deniz 
polis eği�m merkezinde 

eği�m alan 19 polis arama 
kurtarma ve 15 gemi 
adamı kursiyerine müdür-
lüğümüz ilkyardım eği�m 
birimi personeli tara�n-
dan temel yaşam desteği 
eği�mi uygulamalı olarak 
verildi” dedi.

İlk Yardım Eği�mi Verildi 
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Hüsey�n BAYYAR

Gazeten�n kuruluşu : 04 Temmuz 1962

Hüsey�n ATAY

Sefanur YAVUZ

Şenay TAMİNCE

Çanakkale'de jandarma 
ekiplerince son iki ayda 
gerçekleş�rilen operas-
yonlarda, 1479 düzensiz 
göçmen yakalandı. İl Jan-
darma Komutanlığı ekiple-
ri, insan kaçakçılığını önle-
me faaliyetleri kapsamın-
da iki aylık süreçte 67 ope-
rasyon düzenledi. Bu çalış-
malarda, çeşitli ülkelere 

mensup 1479 düzensiz 
göçmeni yakalayan ekip-
ler, yabancı uyrukluların 
yurt dışına kaçışlarını or-
ganize et�ği ve insan ka-
çakçılığı yap�ğı belirlenen 
23 şüpheliyi gözal�na aldı. 
Düzensiz göçmenler, iş-
lemlerinin ardından Ayva-
cık ilçesindeki Geri Gön-
derme Merkezi'ne teslim 
edildi. Şüpheliler hakkında 
ise adli işlem başla�ldı.

Lapseki Belediyesi 37. 
K iraz  Fes�val i  çelenk 
sunma töreniyle başladı. 
Lapseki'de her yıl gelenek-
sel olarak düzenlenen 
37’nci Kiraz Fes�vali hükü-
met konağı önünde yer 
alan Atatürk büstüne çe-
lenk sunulmasıyla başladı. 
Belediye Başkanı Eyüp Yıl-
maz personeller ile birlik-
te, bando takımı ve gösteri 
ekipleri eşliğinde hizmet bi-
nası önünden yürüyerek 
tören alanına geç�. Bele-
diye Başkanlığı adına çe-
lenk sunumun ardından 
bir dakikalık saygı duruşu 
yapılarak is�klal marşı 
okundu. Fes�val açılış kor-
teji için 15 Temmuz Şehit-
ler Meydanında toplanan 
vatandaşlar bando ekibi 
önderliğinde 15 Temmuz 
Şehitler Parkına yürüdü. 
Dev Türk bayrağının da 
açıldığı kortej yürüyüşün-
de Başkan Yılmaz halkı se-
lamladı.
Stant Açılışları 
Gerçekleş�
Lapseki Belediyesi 37’nci 
Kiraz Fes�vali programın-
da yer alan stant açılışları 
için 15 Temmuz Şehitler 
Parkı Anfi Tiyatrosu önün-

de kurdele kesim töreni ya-
pıldı. Halk oyunları göste-
risinin ardından Belediye 
Başkanı Eyüp Yılmaz bera-
berinde Kaymakam Dr. 
Fa�h Çelikkaya ile stant açı-
lışları için kurdele kes�. İlk 
olarak Lapseki Belediyesi 
standına geçen Başkan Yıl-
maz buradaki fotoğraf ser-
gisini gezdi. Hayata geçen 
projelerin eski ve yeni hali-
nin konu alındığı sergide 
Başkan Yılmaz ya�rımlar 
hakkında kısa bilgiler ak-
tardı. Stantları açan esnaf-
ları tek tek gezen Başkan 

Yılmaz vatandaşlarla has-
bihal e�. Vatandaşlar ta-
ra�ndan büyük ilgi gören 
fes�valde bando takımı iz-
leyicilerin beğenisini ka-
zandı. Vatandaşlar bol bol 
fotoğraf ve video çekerek 
fes�val heyecanına ortak 
oldu. 37’nci Lapseki Kiraz 
Fes�valine ka�lanlar ara-
sında Kaymakam Dr. Fa�h 
Çelikkaya, Sağlık İl Müdürü 
Gökhan Baştürk, Ak Par� İl 
Başkanı Naim Makas, Ak 
Par� İlçe Başkanı Namık 
Ergin, MHP İlçe Başkanı Hü-
seyin Doğan, İlçe Tarım ve 

Orman Müdürü Ali Kaçan, 
İl Sağlık Müdürü Gökhan 
Baştürk, Cumhuriyet Halk 
Par�si İlçe Başkanı Yaşar 
Şaban Genç, Lapseki Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü 
Engin Gür, Lapseki Ziraat 
Odas ı  Başkan ı  İ smai l 
Sevim, Belediye Başkan 
Yardımcılarımız Aynur Boz-
kurt ve Necdet Çelik, Lap-
seki Halk Eği�m Merkezi 
Müdürü Zafer Çelik, Lap-
seki Yelken Kulübü Sporcu-
ları, Lapsekispor kulübü 
sporcuları, kurum Müdür-
leri ve vatandaşlar yer aldı.

Çanakkale'de iş yerinde 
kaçak sigara ele geçirilen 
şüpheli hakkında yasal 
işlem başla�ldı. İl Emni-
yet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mü-
cadele Şubesi ekipleri, 

zanlı O.G'nin iş yerine ope-
rasyon düzenledi. Ope-
rasyonda, çeşitli büyük-
lüklerde kutu ve poşetle-
re doldurulmuş 14 bin 
580 adet kaçak sigara bu-
lundu. Gözal�na alınan 
şüpheli hakkında işlem 
başla�ldığı öğrenildi.

Çanakkale İl Jandarma Ko-
mutanlığınca; uyuşturucu 

madde �care� yapan, kul-
lanan ve yasadışı kenevir 

ekimi yapan şahıslara yö-
nelik yapılan araş�rmalar 
ne�cesinde; son 2 ayda 
uyuşturucu madde arama 
köpekleri “Roket ve Tat-
bik” in de ka�lımıyla 24 
operasyon gerçekleş�rildi. 
Yapılan operasyonlar ne�-
cesinde; 2.426 kök kenevir 
bitkisi, 36 kök skunk bitki-
si, 13 gr. metamfetamin, 
150 gr. bonzai, 565 gr. 
kubar esrar, 6 gr. eroin, 7 
gr. kokain, 8 adet uyuştu-
rucu hap, 6 adet uyuşturu-
cu kullanma apara�, mey-
dana gelen olaylar ile ilgili 
36 şüpheli hakkında adli 
işlem başla�lmış�r.

Yaz aylarının gelmesiyle 

birlikte artan yangınlar 

çevre halkını olumsuz et-

kiliyor. Özbek Rampa-

sı’nda henüz sebebi bi-

linmeyen bir nedenden 

dolayı ortaya çıkan yan-

gın itfaiye ekiplerinin 

uzun uğraşları sonunda 

söndürüldü. Çok sayıda 

itfaiye ekibinin sevk edil-

diği yangının çıkış nedeni 

bilinmezken yangının so-

ğ u t m a  ç a l ı ş m a l a r ı 

devam ediyor. Ayrıca 

merkeze bağlı olan Kızıl-

ke ç i l i  K ö y ü ' n d e  d e 

orman yangın başladı. 

Yangına, helikopter ile 

müdahale edildiği öğre-

nilirken itfaiye ekipleri ça-

lışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin Atay
Lapseki

Jandarma Göz Aç�rmıyor

İbrahim Işık
Çanakkale

Kaçak Sigara Operasyonu

Kiraz Fes�vali Kortejle Başladı

‘Roket ve Tatbik’’ten Uyuşturucu Operasyonu
Gülsüm Akçam

Çanakkale

Sefanur Yavuz
Çanakkale

Çanakkale Yangınlarla Savaşıyor
Şenay Tamince

Çanakkale
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Bayramiç Belediyesi Karne 
Hediyesi Satranç Turnuva-
sı, kapalı spor salonunda 
gerçekleş�. Toplam 80 öğ-
rencinin ka�ldığı turnuva, 
öğrenciler kıyasıya müca-
dele e�. Tüm kategoriler-
de ilk üçe giren kız öğren-
ciler rakiplerini yenerek de-
rece aldılar. Bayramiç Be-
lediyesi Karne Hediyesi 
Satranç Turnuvası’na öğ-
renciler büyük ilgi göster-
di. Kapalı spor salonunda 
yapılan 6 oturum halinde 
2 gün süren turnuvada il-
kokul kategorisi ve orta-
okul-lise kategorisi olmak 
üzere iki bölümde toplam 
80 öğrenci yarış�. Turnu-
va, kıyasıya mücadeleye 
sahne oldu. İlkokul kate-
gorisinde Asil Yankı Bodur 

birinci, Emir Aras Zor ikin-
ci, Doruk Göksel üçüncü, 
Çağan Kocaman dördüncü 
ve Ümit Zafer Şahinel be-
şinci oldu. Ortaokul-lise ka-
tegorisinde Melih Güren 
birinci,  Salih Oğulcan 
Çınar ikinci, Kadir Kerem 
Çınar üçüncü, Murat Ata 
Gündüz dördüncü ve Anıl 
Alabaş beşinci oldu. Tur-
nuvada kategorilerinde bi-
rinci olanlara bisiklet, ikin-
ci olanlara tablet, üçüncü 

olanlara akıllı saat, dör-
düncü olanlara çadır ve be-
şinci olanlara ses bombası 
hediye edildi. Tüm katego-
rilerde ilk üçe giren kız öğ-
renciler madalyayla ödül-
lendirildi. Turnuvada öğ-
rencilere ödüllerini ve ma-
dalyalarını Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Ka-
radeniz ile Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürü Salih Serdar 
Akar takdim e�. Turnu-
vayla ilgili düşüncelerini 

dile ge�ren Başkan Yar-
dımcısı Ahmet Karadeniz, 
“Bu turnuva bizler için çok 
önemli. Satranç, çok kap-
samlı bir oyun, strateji ve 
planlama konusunda far-
kındalık yara�yor. Çocuk-
larımızın, gençlerimizi bu 
anlamda gelişimlerini gör-
mek bizleri mutlu ediyor. 
Turnuvaya ka�lan tüm öğ-
rencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını di-
liyorum” dedi.

Emniyet Genel Müdürlü-
ğü'nün Mustafa Yeneroğ-
lu'nu hedef gören açıkla-
ması nedeniyle DEVA Par-
�si Çanakkale İl Teşkila� 
basın açıklaması düzenle-
di. DEVA Par�si Çanakka-
le İl Teşkila� düzenlediği 
basın toplan�sında Emni-
yet’e tepki gösterdi. İl Yö-
ne�mi şunlar ı  söyle-

di:Bugün, DEVA Par�-
si’nin tüm Türkiye’deki 
teşkila� olarak basının 
karşısındayız. Milletveki-
limiz ve Hukuk ve Adalet 
Poli�kaları Başkanımız 
Sayın Mustafa Yeneroğ-
lu’na yapılan çirkin saldı-
rılara Türkiye’nin 81 ilinde 
güçlü bir şekilde i�raz edi-
yoruz. Az önce Sayın 
Genel Başkanımız Ali Ba-
bacan genel merkezimiz-

de konuya ilişkin değer-
lendirmelerini  kamu-
oyuyla paylaş�lar. Sayın 
Genel Başkanımızın ifade 
et�kleri üzere; Emniyet 
Genel Müdürlüğü; dün 
haksızlığı, kabadayılığı, 
hukuksuzluğu koruyan bir 
m e � n  ya y ı n l a m ı ş � r. 
Kimin kimden cesaret al-
dığı ortadadır. İnsanlara 
parmak sallayanların ar-
kasında kimlerin olduğu 

ayan beyan ortadadır. 
Şunu özenle belirtmek ge-
rekir ki; muhatabımız zor 
şartlarda canını dişine ta-
karak güvenliğimizi sağla-
yan emniyet personeli 
değil, polis teşkila�mızı si-
yasete alet edenlerdir. Hu-
kuka ve kanuna uygun 
davranan, zor şartlarda ça-
lışan tüm emniyet teşkila-
� mensuplarına bu vesi-
leyle teşekkürlerimizi su-
nuyoruz. Hukuk ve Adalet 
Poli�kaları Başkanımıza, 
Milletvekilimize, Yol Arka-
daşımıza yapılan saldırılar 
karşısında asla susmaya-
cağız. Türkiye Cumhuriye-
�’nin hukuk tanımazların 
devlet ka�nda görev ya-
pacağı yer olmadığını bili-
yoruz. Genel Başkanımı-
zın vurguladığı gibi; Önü-

müzdeki  i lk  seçimde 
hukuk namına, adalet na-
mına ve demokrasi namı-
na büyük bir zafer elde 
edeceğiz. Bizler, DEVA Par-
�si Çanakkale İl Teşkila� 
olarak kararlıyız. Hukuk-
suzluklara, kabadayılıkla-
ra geçit vermeyeceğiz. 
Mücadelemizi, ülkemizde 
tam demokrasiyi inşa 
edene dek sürdüreceğiz.’
Ne Olmuştu?
Ankara Kızılay’da Somali-
liler tara�ndan işle�len 
ve daha önce polis baskı-
sıyla tabelasını defalarca 
değiş�ren Saab Cafe’nin 
kendi adıyla yap�rdığı 
yeni tabelasının geçen 
cuma günü yapılan açılış 
töreninde bir emniyet 
amiriyle DEVA Par�si 
Hukuk ve Adalet Poli�ka-

ları Başkanı Mustafa Ye-
neroğlu arasında tar�şma 
çıkmış�. Yeneroğlu, açılış 
sonrası tabelanın kaldırıl-
masını isteyen emniyet 
amirine, "Kızılay’ın göbe-
ğinde ırkçılık yapıyorsu-
nuz, hukuksuz talimatları 
uygulamayacaksınız, had-
dinizi bileceksiniz, saygı-
sızlık, terbiyesizlik yap-
mayacaksınız" demiş�. 
Emniyet amiri ise Yene-
roğlu’na, "Susar mısın? 
Sen haddini bileceksin, 
parmağını sallamayacak-
sın bana. Senin gibi �ple-
rin ne olduğu belli. Ahlâk-
sız sensin lan, adam gibi 
konuş" diye karşılık ver-
miş�. EGM, dün yap�ğı ya-
zılı açıklamada, Yeneroğlu 
hakkında suç duyurusun-
da bulunacağını açıkladı.

‘Kabadayılıklara Geçit Vermeyeceğiz’

Çanakkale ve Balıkesir ille-
rini kapsayan Güney Mar-
mara Bölgesinde “Yapay 
Zeka Uzmanı Ye�ş�rme 
Programının (Yazan Zeka)” 
uygulanarak Güney Mar-
mara Bölgesinde Yapay 
Zeka ekosisteminin oluştu-
rulması için protokol imza-
ları a�ldı. Tören, Güney 
Marmara Kalkınma Ajansı 
(GMKA) Balıkesir Hizmet 
Binası İda Konferans salo-
nunda; Balıkesir ve Çanak-
kale’den ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlardan yetkililer, 
Sivil Toplum Kuruluşları 
temsilcileri, üniversiteler-
den ve ortaöğre�m ku-
rumlarından akademis-
yen, öğretmen ve öğrenci-
lerin ka�lımı ile gerçekleş-
�rildi. Güney Marmara Kal-
kınma Ajansı (GMKA) ko-
ordinasyonluğunda, Bilgi 

Teknolojileri ve İle�şim Ku-
rumu (BTK), Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi, Ba-
lıkesir Üniversitesi, Bandır-
ma Onyedi Eylül Üniversi-
tesi, Balıkesir ve Çanakkale 
İl Milli Eği�m Müdürlükleri 
arasında imzalanan proto-
kol ile Balıkesir ve Çanak-
kale’de yer alan ortaöğre-
�m, lisans ve ön lisans ku-
rumlarındaki son sınıf ol-
mayan öğrenciler Yapay 
Zeka konusunda eği�mler 
a l a ca k .  Tö re n  ö n c e s i 
GMKA Genel Sekreteri Ab-
dullah Güç, ka�lımcılara 
yapmış olduğu sunumda; 
yapay zekanın önemi, ül-
kemizdeki yapay zeka ça-
lışmaları, gelişen teknolo-
jik gelişmeler ile bir çok sek-
törde yapay zekaya duyu-
lan ih�yaçlar, bu konuda 
oluşacak is�hdam alanları 
ve Güney Marmara’nın 
yapay zeka alanında söz sa-

hibi olması konularında bil-
giler aktardı. Sunum son-
rası yapılan protokol ko-
nuşmaları; Balıkesir Valisi 
ve GMKA Yöne�m Kurulu 
Başkanı Hasan Şıldak, Bilgi 
Teknolojileri ve İle�şim Ku-
rumu (BTK) Başkanı Ömer 
Abdullah Karagözoğlu, Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Okhan Akdur, Balı-
kesir Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Meh-
met Narlı, Bandırma Onye-
di Eylül Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Feyzul-
lah Temurtaş, Balıkesir İl 
Milli Eği�m Müdürü Ali 
Tatlı ve Çanakkale İl Milli 
Eği�m Müdür Yardımcısı 
Recai Keleş tara�ndan ger-
çekleş�rildi.
Yapay Zeka Eği�mi
İmzalanan protokol ile; Ba-
lıkesir ve Çanakkale’de yer 
alan ortaöğre�m, lisans ve 

ön lisans kurumlarındaki 
son sınıf olmayan öğrenci-
ler programa başvuru ya-
pabi lecek.  Öğrenci ler 
programa başvurmak için 
www. yazanzeka. org bağ-
lan�sı üzerinden kayıt ol-
ması gerekiyor. Eği�mleri-
ni tamamlayarak belirle-

nen kontenjan kapsamın-
da başarılı olan öğrencile-
rin, ileri seviye eği�mlerle 
uzmanlaşmaları sağlana-
cak. Eği�mler sonunda 
yapay zeka alanında yet-
kinlikler kazanan gençler 
yazılım sektörü, tekno-
parklar ve İŞKUR iş birliğin-

de gerçekleş�rilecek giri-
şimler ile yazılım sektörün-
de faaliyet gösteren firma-
larda is�hdam edilecek, 
bu sayede "Yazan Zeka 
Programı" genç is�hdamı 
kapsamında oluşan nite-
likli işgücü ile örnek teşkil 
edecek.

Güney Marmara’da Yapay Zeka Ekosistemi Gelişecek

Çanakkale Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü 
ekipleri, kent merkezinin 
yanı sıra Dardanos ve Gü-
zelyalı’da da karasinek ve 
sivrisinek ile mücadele ça-
lışmaları aralıksız sürdürü-
yor. Hava sıcaklıklarının 
artması ile birlikte çoğalan 
karasinek ve sivrisinek po-

pülasyonu ile mücadele 
eden Çanakkale Belediye-
si Temizlik İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri, günlük ru�n 
olarak Biyosidal Ürün Uy-
gulama çalışmalarını ger-
çekleş�riyor. Özellikle Ka-
rasinek popülasyonunun 
artmasında etki gösteren 
çöp konteynerlerine ru�n 
olarak ürün uygulama ya-
pılıyor.

Satranç Turnuvasında Kızların Gücü Karasinek Avcıları!

Hüseyin Atay
Çanakkale

İbrahim Işık
Çanakkale

Gülsüm Akçam

Çanakkale

Sefanur Yavuz

Çanakkale
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Assos An�k Ken� ve Assos 
An�k Limanı`nda geç�ği-
miz yıl başlanan "Kaya ısla-
hı" projesinde sona gelin-
di. Bu yıl turizme açılması 
beklenen Assos bölgesin-
de, o tarih de belli oldu; 1 
Temmuz! Assos Otelciler 
Derneği Başkanı Erdal 
Çakır ile Assos`ta bir sezon 
aradan sonra başlayacağı 
planlanan turizm sezonu-
nu konuştuk. Assos bölge-
sindeki işletmelerin faali-

yete geçmeleri ile ilgili bir 
çalışma olduğunu doğru-
layan Çakır, ̀ 1 Temmuz` de-
nildiğini ve bu doğrultuda 
da çalışmaların yürütüldü-
ğünü söyledi. Sürecin, 23-
24 Haziran`da yüklenici fir-
manın yap�ğı çalışmaların 
AFAD`tan gelecek yetkili-
lerce incelenmesi  i le 
devam edeceğini ifade 
eden Assos Otelciler Der-
neği Başkanı Erdal Çakır, 
bu incelemenin ardından 
oluşturulacak raporun, 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan`ın onayının ar-
dından karara bağlanaca-
ğını söyledi. Bu kararın da 
1 Temmuz`da faaliyete baş-
lama noktasında olacağını 
tahmin et�klerini dile ge�-
ren Çakır, "Devlet yetkilile-
rinden aldığımız bilgi de 
bu yönde. 1 Temmuz`daki 
işlem, aslında 1 Haziran`da 
olacak�. Ancak eksiklikler 
nedeni ile bu gecikme söz 
konusu oldu. Şu anda da 
herhangi bir eksiklik gö-
rünmüyor" söyledi. Kaya 
düşmesini engelleyecek 

çelik halatların yüzde 90 
oranında bi�rildiğini dile 
ge�ren Çakır, çelik halat 

serme işlemenin bitmek 
üzere olduğunu söyleye-
rek, şu anda herhangi bir 

hafriyat çalışmasının da 
söz konusu olmadığını dile 
ge�rdi.

Mersin'in Yenişehir ilçe-
sinde nisan ayında dü-

zenlenen Avrupa Triatlon 
Kupası müsabakaların-
dan dönüşte geçirdiği tra-
fik kazasında haya�nı kay-

beden triatlon sporcusu 
Ata Yahşi anısına Türkiye 
Triatlon Federasyonunca 
düzenlenen yarışların ilk 

etabı Gelibolu’da yapıldı. 
Hamzakoy sahilinde ger-
çekleş�rilen yarışlar, Ge-
libolu Belediye Başkanı 
Mustafa Özacar, İlçe Milli 
Eği�m Müdürü Tahir Ka-
raca ve federasyon yetki-
lilerinin ka�ldığı törenle 
başladı. 2022 Ata Yahşi 
Bölgesel Ligler 1. Bölge 1. 
Etap müsabakalarına Ça-
nakkale, Tekirdağ, Edir-
ne, Biga ve Gelibolu'dan 
51 sporcu ka�ldı.
Dereceye Girenler Ödül-
lendirildi
Yarışların ardından dere-
ceye girenlere ödülleri 
Özacar ve Karaca tara�n-
dan verildi. Türkiye Triat-
lon Federasyonu Organi-
zasyon Kurulu Başkanı 
Ender Baş, yap�ğı açıkla-
mada, bu yarışların üç 
etaptan oluştuğunu, ikin-

cisinin Edirne'de, sonun-
cusunun ağustosta yine 
Gelibolu'da gerçekleş�ri-
leceğini ve lig birincileri-
nin belli olacağını bildiril-
di. Kategorilerinde dere-
ceye giren sporcular ve 
kulüpleri sırasıyla şöyle: 
M-1 Kızlar: Emine Mina 
K ö s e o ğ l u  ( Te k i r d a ğ 
Yüzme), Rana Çalışkan 
(Geliboluspor), Hanife 
Beyaz (Geliboluspor), M-
1 Erkekler:  Baturalp 
Yavuz (Edirne Yunuslar 
Gençlik ve Spor), Çağrı 
Uğur Güçlü (Tekirdağ 
Yüzme), M-2 Kızlar: Yağ-
mur Ecrin Çolakoğlu (Ge-
liboluspor), Sema Erva Ya-
ğızoğlu (Biga Belediye), 
Hira Sina Köseoğlu (Tekir-
dağ Yüzme), M-2 Erkek-
ler: Mehmet Aras Sar (Te-
kirdağ Yüzme), Ahmet Ba-

hadır Kaya (Gelibolu Tri-
atlon), M-3 Kızlar: Eylül 
Senol (Gelibolu Triatlon), 
Dilara Serbest (Gelibolu 
Triatlon), Şimal Türkol 
(Gelibolu Triatlon), M-3 
Erkekler: Abdullah Yıldı-
rım (Gelibolu Triatlon), 
Kerem Altan (Tekirdağ 
Yüzme), Mehmet Kerem 
Ülker (Tekirdağ Yüzme), 
Yıldız Kızlar: Azra Çalışkan 
(Geliboluspor), Ece Nisa 
Tarman (Gelibolu Triat-
lon), Ayşe Naz Öztürk 
(Edirne Yunuslar Genç-
lik), Yıldız Erkekler: Yiğit 
Denizciler (Gelibolu Tri-
atlon), Halil Can Arkan 
(Edirne Kültür Sanat ve 
Doğa), Yavuzhan Basut 
(Edirne Yunuslar Genç-
lik), Genç Erkekler: Cem 
Danacı (Gelibolu Triat-
lon)

Turizmciler Merakla Bekleniyor 

Triatloncular ‘Ata Yahşi’ İçin Ter Döktü

Tarihi kentlerde olduğu 
gibi Çanakkale'de de yerli 
ve yabancının i lgis ini 
çeken ve ziyaret et�kleri 
mekanlar başta geliyor. Ça-
nakkale'de bu yerlerden 
biri olan Aynalı Çarşı son 
dönemde ziyaret rekoru kı-
rıyor. Gün içerisinde özel-
likle öğlen saatlerinde zi-
yaretçi akını yaşayan tarihi 
mekan özellikle yabancı tu-
ristlerin ilgisini çekiyor. 

Çarşı esna� gelen misafir-
lerden memnun iken kala-
balığın önümüzdeki hafta-
larda daha da artmasını 

bekliyor. Özellikle pande-
miden dolayı yeteri kadar 
ziyaretçi ağırlamadıklarını 
ifade eden esnaf ekono-

mik sebeplerden çok ha-
reketli olmasa da bir yaz 
canlılığı yaşandığını vurgu-
luyor.

Aynalı Çarşı 
Canlandı 

2022 yılında Diyanet İşleri 
Başkanlığı organizasyo-
nuyla hacca giden 19 hacı 
adayı otogarda Çan Müf-
tülüğü görevlileri tara�n-
dan yapılan bir törenle 
uğurlandı. Çan müftülüğü 
görevlilerinin okuduğu 
Kur'an-ı Kerim ile başlayan 
program ilahi ve kasideler-
le devam e�. İlçe müftüsü 
Mustafa Korkmaz’ın yap�-
ğı konuşma ve dua ile 
program sona erdi. Prog-
rama İlçe Kaymakamı Mus-
tafa Gürdal da ka�larak 

hacı adaylarımıza yapa-
cakları haccın kabul olma-
sını ve selametle ailelerine 
kavuşma dilek ve temen-
nilerinde bulundu. Çanak-
kale Müftülüğünün tahsis 
et�ği otobüs önce Yeni-
ce’deki hacı adaylarını ala-
rak Çan’a geldi. Çanakka-
le’de Üniversite kampü-
sündeki Ha�me Ana Ulu 
camiinde Çanakkale’nin 
tüm ilçelerinden toplanan 
hacı adaylarımız İstanbul’a 
oradan da İstanbul Hava-
alanından binen hacı 
adayları Medine’ye vara-
caklar.

Hac Kafilesi Yola Çık�

Biga Kaymakamı Erdinç 
Dolu, Biga ilçesinin köyle-
rini ziyaret ederek vatan-
daşların sorun ve taleple-
rini dinlemeye devam edi-
yor. Kaymakam Erdinç 
Dolu köy ziyaretleri kap-
samında Emirorman, Ka-
nibey, Eğridere, Çeşmeal-
� ve Çınarköprü köyleri ile 
devam e�.  Köy ler in 
genel sorunları ve vatan-

daşların taleplerini dinle-
yen Kaymakam Erdinç 
Dolu’ya köy ziyaretlerin-
de İlçe Jandarma Komu-
tanı Üsteğmen Hüseyin 

Servi, İlçe Tarım Müdürü 
Fevzi Atmaca, Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma 
Vak� Müdürü Nermin 
Şahin, İlçe Özel İdare Mü-

dürü İsmail Sa�lmış, İlçe 
Mü�ü Vekili Enver Dur-
maz ve Kaymakam Adayı 
Oğuzhan Altunay eşlik 
e�.

Kaymakam Dolu Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor 
Gülsüm Akçam

Biga

Hüseyin Atay
Ayvacık

İbrahim Işık
Çanakkale

Şenay Tamince

Çanakkale

Sefanur Yavuz
Çan
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1 - Mülk�yet� Beled�yem�ze a�t İst�klal Mahalles�nde 1 adet �şyer� 6 aylık k�ralama olarak 2886 Sayılı 

Kanun’un 45. maddes� gereğ�nce açık arttırma usulü k�ralama �hales�ne çıkarılmıştır.

2 – Mülk�yet� Beled�yem�ze a�t 1 adet �şyer�ne a�t k�ralama �hales� 28.06.2022 Salı günü saat 15.00'de 

Beled�ye Encümen� huzurunda yapılacaktır.

3 –  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddes� uyarınca K�raya ver�lecek yer.

 

S. N. ADRES                                                   CİNSİ  SÜRESİ MUH. BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

   1 İst�klal Mahalles� M�llet Caddes� No:40   İşyer� 6 Ay       4.200,00 TL          126,00 TL                                                                                                                                                        

                                                                                                      

4 – Açık arttırma usulü k�ralama �hales�ne 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddes�nde yazılı 

olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan �haleye katılamazlar.

5 – K�ralama �hales�ne a�t �hale şartları her gün mesa� saatler� �çer�s�nde Beled�yem�z Emlak Şefl�ğ�nde 

görüleb�l�r.

6– İhaleye katılacaklardan �sten�len belgeler;

    -Gerçek k�ş�lerden Nüfus Müdürlüğünden son altı ay �çer�s�nde alınmış �kametgah �lmühaber�

    -Nüfus cüzdan suret�

    -Çan Beled�yes�’ne borçları olmadığına da�r Çan Beled�ye Başkanlığı Mal� H�zmetler 

Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur kağıdı

    -Geç�c� Tem�nat yatırıldığını göster�r belge

    -Vekaleten �haleye g�receklerden belgelere ek noter tasd�kl� vekaletname aslı

    -Tüzel k�ş� olması hal�nde; mevzuat gereğ� Tüzel k�ş�l�ğ�n s�c�l�ne kayıtlı olduğu t�caret veya sanay� 

veya esnaf odasından veya benzer� b�r makamdan �halen�n yapılmış olduğu yıl �çer�s�nde alınmış 

tüzel k�ş�l�ğ�n s�c�l�ne kayıtlı olduğuna da�r belge ve kayıtlı olduğu verg� da�res� ve numarası

    -Tüzel k�ş�l�k adına tekl�f vermeye yetk�l� olduğunu göster�r noter tasd�kl� �mza beyannames� veya 

�mza s�rküler�

    -T�caret S�c�l Gazetes� veya hususları tasd�k eden belgeler

7 - Mülk�yet� Beled�yem�ze a�t 1 adet �şyer�n�n k�ralama �hales�ne katılmak �steyenler�n; yukarıda 

bel�rt�len belgeler �le k�ra şartnames�nde bel�rt�len maddelere uygun olarak bel�rt�len gün ve saatte 

Beled�ye Encümen� huzurunda hazır bulunmaları �lan olunur.    

Resm� İlanlar                                              www.�lan.gov.tr BASIN:1641594

ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN,
İLAN

CHP sahadan taksicilerin 
sorunlarını dinleyerek fikir 
alışverişinde bulundu. Tak-
siciler benzine gelen zam 
ve artan maliyetlerden 
dert yandılar. Geç�ğimiz 
günlerde benzinin litresi-
ne 2,18 kuruş, motorinin 
litresine 1,27 kuruş zam 
geldi. Peş peşe gelen zam-
lar sonrasında araç sahip-
leri depo maliyetlerini he-
saplamakta zorlanıyor. Tak-
siciler başta olmak üzere 
şoförlerin sorunlarına de-
ğinildi. Taksiciler mazot fi-
yatlarına gelen zamlardan 
dert yanarken, bakım yağ 
las�k giderlerinin indi 
bindi fiyatlarına yansıdığı-
nı belirt�. CHP İl Başkanı 
Me�n Ümit Ural taksicile-
rin sorunlarını dinledi. Ma-

zota ve benzine gelen zam-
larla, yakıt giderleri, sigor-
ta, kasko derken, giderler 
arasında iş yapmaya çalı-
şan taksicilerle görüşerek 
is�şarelerde bulundu. 
Par� poli�kalarından eko-
nomik çözümlerden bah-
sederek taksicilere umut 
oldu. Geç�ğimiz günlerde 
taksici esna� ile bir araya 
gelen Cumhuriyet Halk 
Par�si (CHP) İl Yöne�mi, 
taksi duraklarını ziyaret 
ederek sorunlarını dinledi. 
Gerçekleşen ziyarette, 
CHP İl Başkanı Me�n Ümit 
Ural, İl Başkan Yardımcısı 
Nazmiye Gök, İl Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Çay, İl 
Bilişim Sorumlusu Aydın 
Karasaç, İl Gençlik Kolları 
Yöne�m Kurulu Üyesi Eren 
Saraç ve par� üyeleri ka�l-
dı.

Taksiciler Dert Yandılar 

Bakan Soylu, İl Emniyet 
Müdürlüğünde düzenle-
nen basın toplan�sında, 
Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordinesin-
de 8 ay önce başlayan ve 
bugüne kadar da ilmek 
ilmek işlenen ��z bir ça-
lışmayla uzun zamandır 
ekiplerin üzerinde gayret 
gösterdiği Kökünü Kurut-
ma Operasyonu'nun ger-
çekleş�rildiğini bildirdi. 
"Operasyonun önemi şu-
radadır, Diyarbakır'da 
hem baronlar hem baro-
niçeler hem narko terör 
h e m  s o ka k  s a � c ı l a r ı 
bütün hepsi 21 Eylül'de 
başlayan narko alan pro-
jemizin akabinde tek tek 
tespit edilmişlerdir." ifa-
delerini kullanan Soylu, Di-
yarbakır Emniyet Müdür-
lüğü, Narko�k Daire Baş-
kanlığı ve Diyarbakır Cum-
huriyet Başsavcılığının iyi 
bir koordinasyonuyla, so-
nucu alabildikleri bir ope-
rasyon gerçekleş�rildiğini 
vurguladı. Operasyonda 
292 hedefin söz konusu ol-
duğunu ifade eden Soylu, 
şöyle konuştu: "10 vila-
yette ve ağırlıklı bölümü 

Diyarbakır'da ve yine 
292'nin 8'i jandarma böl-
gemizde, jandarmamız da 
operasyonun içerisindey-
di ve 292 hedefe sabah 
04.00 i�barıyla arkadaşla-
rımız, 4 bin 200 polis arka-
daşımız ve jandarmaları-
mız, 400 araç, 20 narko�k 
köpeği, 05.00 i�barıyla ev-
lere girmek sure�yle şu 
ana kadar 213 gözal� ya-
pıldı. Diyarbakır'da me-
tamfetamin başta olmak 
üzere esrar, eroin, kokain, 
her ne varsa bütün hepsi-
ne yönelik gerçekleş�ri-
len bu operasyonun, ger-
çekleşmesini sağlayan ar-
kadaşlarımıza, hem Diyar-
bakır Emniyet Müdürlü-
ğüne, aynı zamanda koor-
dinasyonu sağlayan Baş-
savcılığımıza, Narko�k 
Daire Başkanlığımıza, nar-
ko�k birimlerimize çok te-
şekkür ediyorum. Kolay 
bir operasyon değildir." 
Operasyonun kendine ait 
özelliklerinin bulunduğu-
na dikka� çeken Soylu, 
projeli bir operasyon ol-
duğunu bildirdi. Başından 
i�baren şüphelilerin tek 
tek takip edildiğini, tüm 
dinlemelerin, delillerin 
çok net bir şekilde elde 

edildiğini, hukuki deliller 
de elde edildikten sonra 
operasyona dönüştürül-
düğüne işaret eden Soylu, 
şu ana kadar esrar, me-
ta m fe ta m i n ,  ko ka i n , 
uyuşturucu hap, tabanca 
ve kalaşnikof gibi birçok 
malzeme ele geçirildiğini 
aktardı. "Ele geçen malze-
meden daha ziyade esas 
i�bariyle Diyarbakır'ımızı 
uyuşturucu açısından ze-
hirlemeye çalışan, en 
tepe yöne�ciler dahil 
olmak üzere baronlar ve 
baroniçeler, hepsi sabah 
operasyonuyla başarılı bir 
şekilde gözal�nı alınmış-
lardır. 292 hedefin kalan-
ları da gözal�nı alınacak-
lardır." diyen Soylu, çalış-
maların devam et�ğini 
kaydet�. Hava destekli 
operasyonda, helikopter-
lerin hala havadan görün-
tü aktardığını anlatan 
Soylu, şöyle devam e�: 
"Biz uzun zamandır büyük 
bir heyecan içerisindey-

dik çünkü bu operasyon-
ların önemli özelliği şudur, 
tek tek değerlendireceksi-
niz, tek tek takip edecek-
siniz. Sağolsun Diyarbakır 
Valimiz, Diyarbakır Emni-
yet Müdürümüz hep bir-
likte, Emniyet Genel Mü-
dürümüz, Narko�k Daire 
Başkanımız ve Diyarbakır 
Narko�k Şube hep birlikte 
hem heyecanla hem de 
ilmek ilmek dokuyarak, 
bu operasyonu başarıyla 
yürütmüşler, sürdürmüş-
lerdir. İnşallah sonuçları 
i�bariyle de öyle olacak-
�r. Bugün bir operasyon 
daha başladı, o da 61 �m 
ve 960 personel ile narko 
terör operasyonu. O da 
Eren-18 operasyonu. O da 
bine yakın jandarmamızla 
belirlenen 200 hedefin 
50'sini geçen gün almış-
�k. Şimdi de inşallah diğer 
hedeflere yönelik operas-
yondur. Allah jandarma-
mızın ayağına taş değdir-
mesin." dedi.

Bakan Soylu, Diyarbakır Merkezli 10 İlde 
Uyuşturucu Sa�cılarına Yönelik Operasyon 
Başla�ldığını Açıkladı

Nilüfer Gölü’nde, geç�ği-
miz gün CHP Çanakkale 
Milletvekili Özgür Ceylan, 
Dernekler Platformu üyesi 
derneklerin başkanları ile 
görüştü. CHP Çanakkale 
Milletvekili Özgür Ceylan, 
sosyal medya hesabından 
Biga’da gerçekleşen etkin-
lik ile ilgili yapmış olduğu 

paylaşımda, “ Biga’mızın 
bir değeri olan Nilüfer 
Gölü’nde, Dernekler Plat-
formu üyesi derneklerimi-
zin başkan ve yöne�cileri 
ile birlikte verimli bir top-
lan �  gerçek leş�rd ik . 
Gölün etra�nda bir tur 
a�k. Biga’mız için yapabi-
leceğimiz çalışmalar hak-
kında fikir alışverişinde bu-
lunduk” ifadeleri yer aldı.

Gündem Biga 

Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı Tezkereleri, 
M e c l i s  B a ş ka n l ı ğ ı n c a 
"Gelen Kağıtlar" listesinde 
yayımlanarak Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Üyele-
rinden Kurulu Karma Ko-
misyona havale edildi. Fez-
lekeleri Karma Komisyona 
sevk edilen milletvekilleri 
şöyle: "HDP İstanbul Mil-
letvekili  Dilşat Canbaz 
Kaya, HDP Diyarbakır Mil-

letvekili Remziye Tosun, 
HDP Diyarbakır Milletvekili 
Dersim Dağ, HDP Şanlıurfa 
Milletvekili Ayşe Sürücü, 
HDP Batman Milletvekili 
Ayşe Acar Başaran, HDP 
Muş Milletvekili Şevin Coş-
kun, HDP Şırnak Milletveki-
li Nuran İmir, HDP Batman 
Milletvekili Feleknas Uca, 
HDP Muş Milletvekili Gü-
lüstan Kılıç Koçyiğit, Bağım-
sız Muş Milletvekili Mensur 
Işık." Gelen fezlekeler ara-
sında Dersim Dağ'ın iki dos-
yası bulunuyor.

TBMM'ye Yeni 
Dokunulmazlık Dosyaları 
Sevk Edildi

Haber Merkezi
Türkiye 

Gülsüm Akçam

Çanakkale

İbrahim Işık

Biga

Haber Merkezi
Türkiye 
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Ak Par� Çanakkale Millet-
vekili Jülide İskenderoğlu, 
,Ak Par� İl Başkanı Naim 
Makas,İl Kadın Kolları Baş-
k a n ı  Ö z l e m  K a r a d a-
yı,Merkez İlçe Başkanı 
Aynur Tuna Yavaş ve İl Yö-
ne�cileri babalar günün-
de vefa ziyaretleri geçek-
leş�rdiler. Babalar Günü 
vesilesiyle Çanakkale Hu-

zurevi Yaşlı Bakım ve Re-
habilitasyon Merkezi'nde 
kalan büyükleri ziyaret 
e�. Ellerini öperek, Ba-
balar Günlerini kutlayıp, 
hal ve ha�rlarını sordular. 
Ak Par� Teşkila�;’Bizleri 
sıcak gülümsemeleriyle 
karşılayıp, sevgileriyle 
ağırlayan değerli büyük-
lerimize teşekkür eder, 
saygılarımızı sunarız.’ 
dedi.

Çanakkale’nin köylerinin 
bir bölümünde, yol sorunu 
halen daha devam ediyor. 
Özellikle Ayvacık-Babakale 
hat�nda bozuk yollar, böl-
gedeki vatandaşlar için 
kabus olurken, Ayvacık 
Akçin köylüleri “Bizim kö-

yümüz unutuldu” sitemin-
de bulundular. CHP İ l 
Genel Meclisi Üyesi Niza-
met�n Akça tara�ndan 
gündeme ge�rilen konu-
da, bölge halkının sitemini 
Akça, gazetemize aktardı. 
Ayvacık’ın Akçin Köyü’nün 
yıllarının 2010 senesinden 
bu zamana kadar yapılma-

dığını, asfalt a�lmadığını 
belirten Akça, yama ile so-
runun geçiş�rildiğini be-
lirt�. “İk�dar tara�ndan 
bizim köyümüz unutuldu 
mu? Cezalandırıldık mı? 
2019 senesinden beri 
köyün yoluna asfalt dökül-
medi. İki yıldır da yama ça-
lışması yapılmadı” dedi.

Ürdün Temsilciler Meclisi 
Başkan Yardımcısı Ahmad 
Al Safadi, Türkiye, Ürdün 
gibi en fazla mülteciye ev 
sahipliği yapan ülkelerin yü-
künün paylaşılması gerek-
�ğini belirterek, "Bu yük 
paylaşımı, sadece insani 
yardımlarla çözülemez. 
Uluslararası makul çözüm-
ler  bu lunmal ı . "  dedi . 
TBMM'nin Parlamentolar 
Arası Birlik (PAB) ile İstan-
bul'da ortaklaşa düzenle-
diği "Küresel Parlamenter 
Göç Konferansı" devam edi-
yor. Al Safadi, moderatör-
lüğünü Gabon Senato Baş-
kanı Lucie Milebou Aubu-
son’nun yap�ğı "Göç Ko-
nusunda Sorumluluk ve 
Adil Yük Paylaşım” panelin-
de konuştu. Ev sahibi ülke-
lerin üzerindeki mülteci yü-
künün giderek art�ğını be-
lirten Al Safadi, bu duru-
mun çoğu zaman krizlere 
neden olduğunu söyledi. 
Al Safadi, ev sahibi ülkele-
rin mültecilere hizmet su-
numunda yaşadığı aksak-
lıkların toplumlarda birta-
kım sorunları da berabe-
rinde ge�rdiğini dile ge�-
rerek, uluslararası bir giri-
şim oluşturulup ev sahibi 
ülkelerin yüklerinin azal�l-
ması gerek�ğini kaydet�. 
Uluslararası girişimin hem 
mültecilerin insani koşul-
larda yaşamını sürdürme-
sine yardımcı olacağını 
hem de ev sahibi ülkeler 

içinde olası krizleri önleye-
ceğini vurgulayan Al Safa-
di, "Ürdün, yeterli kapasi-
teye sahip olmadığı halde 
en fazla göç akımına uğra-
yan ülkelerden biri. Göç kri-
ziyle baş edebilmek için 
hem bölgesel hem de ulus-
lararası iş birliği zorunlu. 
Ön safhada yer alan ülke-
lerle dayanışma ve yardım 
kaçınılmaz." ifadesini kul-
landı. Al Safadi, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Göç ko-
nusunda özellikle ön safha-
da yer alan Türkiye, Ürdün 
gibi ülkelerin üstelendiği 
yükün paylaşılması gereki-
yor. Bu yük paylaşımı, sa-
dece insani yardımlarla çö-
zülemez. Ev sahibi ülkeler-
de bulunan mültecilerin 
yükü, birçok karmaşıklığı 
ortaya çıkarıyor. Hem ev sa-
hibi ülkeler için hem de 
mültecilerin daha insani 
şartlarda yaşaması için bu 
soruna uluslararası makul 
çözümler bulunmalı."
“Mülteciler Konusunda 
Hakkaniyetli Yük Paylaşı-
mı Yapılmalı”
BM Mülteciler Yüksek Ko-
miserliği Kıdemli Poli�ka 
Uzmanı Ziad Ayad ise zo-
runlu göç nedeniyle dünya 

genelinde 100 milyon kişi-
nin mülteci durumuna düş-
tüğünü belirt�. Dünyada 
en fazla mülteci ağırlayan 
ülkelerin yüksek gelirli ül-
keler olmadığına dikkat 
çeken Ayad, şu ifadeleri kul-
landı: "Maalesef mülteci 
yükü, en fazla düşük gelirli 
ülkelerin omuzunda. El-
bette bu ülkelerin cömert-
liği ve misafirperverliği 
kayda değer bir durum. 
Mültecilerin yüzde 85'i 
düşük gelirli ülkelerde, 
yüzde 72'si komşu ülkeler-
de yaşıyor. Bu tabii ki coğ-
rafyadan kaynaklanan bir 
durum. Göç yükünü 5 ülke 
paylaşıyor. Türkiye, en 
fazla mülteciye 8 yıldır ev 
sahipliği yapıyor." Gayri 
safi milli hasılaları düşük ül-
kelerdeki göçmen yükünü 
azaltmak için mutlaka 
çözüm bulunması gerek�-
ğinin al�nı çizen Ayad, şun-
ları kaydet�: "Buradan tüm 
dünyaya bir çağrı yapma-
mız lazım. Hem ev sahibi ül-
kelerin yükünü azaltmak 
hem de mültecilerin insani 
şartlarda yaşamlarını sür-
dürmek için hakkaniyetli 
bir yük paylaşımı sağlan-
malı. 2018'de mültecilerle 

ilgili imzalanan mutabakat 
kapsamında gerekli olan 
bazı adımlar a�lmış du-
rumda ama bu adımların 
ar�k eyleme dönüşmesi ge-
rekiyor. BM olarak sorum-
luluk ve yük paylaşımı ko-
nusunda teşviklerimizi sür-
dürüyoruz." Ayad, ev sahi-
bi ülkelere verilecek des-
teklerin, o ülkelerdeki mül-
tecilerin daha onurlu bir 
yaşam sürdürmelerini de 
sağlayacağını belirterek, 
hükümetlerin ve sivil top-
lum kuruluşlarının da bu 
yardım konusunda daha 
ak�f olması gerek�ğini söy-
ledi. Birleşmiş Milletler 
(BM) Tüm Göçmen İşçilerin 
ve Aile Üyelerinin Hakları-
nın Korunması Komitesi 
Başkan Yardımcısı Dr. Fa�-
ma Diallo da mültecilerle il-
gili yapılan küresel anlaş-
maların bağlayıcılığı oldu-
ğunu ve uygulanması ge-
rek�ğini vurguladı. Çoğu 
Avrupa Birliği üyesi ülkenin 
göçmen anlaşmasını imza-
lamadığını belirten Diallo, 
"Her ne kadar bu anlaşma-
ların bağlayıcılığı varsa da 
imzalamayan ülkeler de 
göç sorunun çözümünde 
yer almak zorunda." dedi.

“Bizim Köyümüz Unutuldu” 

Huzur Evine Ziyaret 

Bakan Yanık, yap�ğı yazılı 
açıklamada, engelli birey-
lerin öncelikle aile orta-
mında bakımlarının sağla-
nabilmesi amacıyla destek 
programları yürüttüklerini 
ha�rlat�. Engellilerin top-
lumsal hayata tam ve etkin 
ka�lımı, bağımsız bir şekil-
de yaşayabilmeleri için 
insan odaklı ve hak temelli 
hizmet modellerini uygu-
ladıklarını ifade eden 
Yanık, bu modeller içinde 
evde bakım yardımının 
önemli yer tuttuğunu be-
lirt�. Ailelerinin yanında 
kalan engellilere gündüz 
b a k ı m  h i z m e � ,  e v d e 
bakım yardımı gibi hizmet 
modelleriyle destek ol-
duklarını kaydeden Yanık, 
"Engelli bireylerin öncelik-
le aile yanında desteklen-

meleri düşüncesiyle 2006 
yılında başla�lan evde 
bakım yardımı ile bakıma 
ih�yaç duyan ağır engelli 
yakını olan ve bakımını üst-
lendiği için çalışamayan va-
tandaşlarımızı da destekli-
yoruz." ifadesini kullandı. 
Bakıma muhtaç engelli ya-
kınının bakımını üstlenen 
hak sahibi başına aylık 2 
bin 354 lira ödeme yapıldı-
ğını ha�rlatan Yanık, şun-
ları kaydet�: "Bakıma ih�-
yacı olan ağır engelli va-
tandaşlar ve ailelerine eko-
nomik destek sağlamak 
amacıyla bu ay toplam 1 
milyar 289 milyon lira 
evde bakım yardımını he-
saplara ya�rdık. Bu ay 547 
bin vatandaşımız evde 
bakım yardımından yarar-
landı. Ödemelerin tüm en-
gelli vatandaşlarımıza ha-
yırlı olmasını dilerim."

Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda 'Göçmen 
Yükünde Adil Paylaşım' Konusu Tar�şıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Evde Bakım 
Yardımını Hesaplara 
Ya�rdı

NATO'dan yapılan yazılı 
açıklamada, Stoltenberg'in 
dave� üzerine Türkiye, Fin-
landiya ve İsveç'ten üst 
düzey yetkililerin Brük-
sel'deki karargahta bir araya 
geldiği bildirildi. Görüşme-
lerde, NATO'yu Genel Sekre-
terlik Özel Dairesi Başkanı 
S�an Jenssen'in, Türkiye'yi 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın'ın, Finlandi-
ya'yı Cumhurbaşkanlığı Ofisi 
Dış ve Güvenlik Poli�kası Di-
rektörü Petr i  Hakkara-

inen'in ve İsveç'i Başbakan-
lık Ofisi'nde Dışişleri ve Gü-
venlik Poli�kası Konse-
yi'nden Sorumlu Devlet Sek-
reteri Oscar Stenström'ün 
temsil et�ği aktarıldı. Açık-
lamada,  F in landiya  ve 
İsveç'in NATO üyelik başvu-
rularında ilerleme sağlamak 
amacıyla Türkiye'nin günde-
me ge�rdiği güvenlik endi-
şelerinin ele alındığı görüş-
melere i l işkin, Stolten-
berg'in şu görüşlerine yer ve-
rildi: "Finlandiya ve İsveç'in 
NATO'ya ka�lmak için yap-
�kları tarihi başvurular hak-

kında bugün yapılan yapıcı 
toplan�yı memnuniyetle 
karşılıyorum. Finlandiya ve 
İsveç'in NATO'ya ka�lımı, 
İ�fak'ı daha güçlü ve tüm 
Avrupa-Atlan�k bölgesini 
daha güvenli hale ge�recek-
�r. Türkiye'nin terörizm ko-
nusunda ele almamız gere-
ken meşru güvenlik endişe-

leri var. Bu nedenle Finlandi-
ya ve İsveç'in NATO üyeliği 
başvuruları konusundaki gö-
rüşmelerimize devam ede-
ceğiz ve mümkün olan en 
kısa sürede bir yol bulmayı 
dört gözle bekliyorum.” 
Açıklamada, görüşmelerin 
gelecek günlerde devam 
edeceği kaydedildi.

Hüseyin Bayyar
Çanakkale

Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 

Sefanur Yavuz

Çanakkale

NATO: Türkiye'nin Meşru Güvenlik Endişelerini 
Ele Aldık, Görüşmeler Sürecek
Haber Merkezi
Türkiye 
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Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansının (IRENA) 
iklim değişikliğinde küre-
sel sıcaklıkların 1,5 dere-
ce ile sınırlandırılmasını 
hedefleyen senaryosuna 
göre ,  2050'ye  kadar 
dünya genelinde enerji ve-
rimliliği uygulamaları, ye-
nilenebilir enerji ve ilgili 
teknolojileri enerji sektö-
ründe i�ci güç olacak. AA 
muhabirinin, 22 Haziran 
Dünya Yenilenebilir Enerji 
Günü dolayısıyla IRENA ra-
porlarından derlediği bil-
gilere göre, toplumların 
elektrik üre�m ve tüke-
�m alışkanlıklarının de-
ğiş�rilmesi, enerji sistem-
ler inde yeni lenebi l i r 
enerji ve ilgili teknolojile-
re dönüştürülmesiyle 
2050'ye kadar yıllık 37 gi-
gaton karbon emisyonu-
nun önüne geçilebilecek. 
Giderek artan kentleşme, 
nüfus ar�şı ve iklim deği-
şikliği, enerji başta olan 
tüm kaynakların sorumlu 
tüke�lmesini gerekli kılı-
yor. Karbon emisyonların 

azal�lmasında yenilene-
bilir enerjinin direkt kulla-
nımı, önemi çoğunlukla 
göz ardı edilen enerji ve-
rimliliğinde etkili iyileş�r-
meler yapılması, elektrik-
li araçların ulaş�rma sis-
temine daha fazla dahil 
edilmesi, konutlarda ısı 
pompalarının yaygınlaş�-
rılması, temiz hidrojen ve 
türevlerinin enerji siste-
mine dahil edilmesi, biyo-
enerji, karbon yakalama 
ve depolama teknolojile-
rinin kullanımı gibi başlık-
lar  ön plana ç ık ıyor. 
IRENA'nın "Yenilenebilir 
Kapasitesi 2022 İsta�s�k-
leri" raporuna göre, ara-
larında, güneş, rüzgar, je-
otermal, hidroelektrik, bi-
yoenerji ve okyanus ener-
jisi gibi diğer temiz enerji 
kaynaklarının kurulu ka-

pasitesi geçen yıl ilave edi-
len 257 gigavatla toplam 
3 bin 64 gigavata yüksel-
di. Geçen yılın sonunda 
güneş enerjisi kurulu 
gücü önceki yıla göre 
yüzde 19 ar�şla 133 giga-
vat oldu. Rüzgar enerjisi 
aynı dönemde yüzde 13 
büyüyerek 93 gigavata 
ulaş�. Hidroelektrik ener-
jisi kapasitesi ise yüzde 2 
ar�şla 19 gigavat olarak 
hesaplandı. Küresel hid-
roelektrik elektrik güç ka-
pasitesi 1230 gigavatlık 
kapasiteyle tüm temiz 
kaynaklar içinde yüzde 
40'lık paya ulaş�. Güneş 
enerjisi toplamda 849 gi-
gavatla yüzde 28, rüzgar 
enerjisi ise 825 gigavatla 
yüzde 27'lik pay alarak sı-
rasıyla ikinci ve üçüncü 
oldu.

Hizmetler sektörünün ihra-
ca�nın artması ve sektörle-
rin gelişmesi amacıyla çalı-
şan Hizmet İhracatçıları Bir-
liği (HİB), bünyesindeki 10 
alt sektörün ihraca�nı ar-
�rmak için çalışmalarına 
devam ediyor. HİB’in yap�-
ğı strateji toplan�ları doğ-
rultusunda Ticaret Bakanlı-
ğı’nın lojis�k ve taşımacılık 
hizmetleri sektörüne sağla-
dığı desteklerin anla�ldığı 
toplan�da sektör temsilci-
leri bir araya geldi. Toplan-
�nın açılış konuşmasını 
yapan HİB Yöne�m Kurulu 

Üyesi ve Lojis�k Komitesi 
Başkanı Murat Baykara, 
“Açıklanan bu desteklerle 
sektörümüz ilk defa mal ih-
raca� yapan sektörler gibi 
önemli desteklere kavuş-
muş olacak. Geç�ğimiz yıl 
12 milyar dolar ihracat 
yapan sektörümüz açıkla-
nan desteklerle 20 milyar 
dolar ihracat seviyelerine 
daha hızlı ulaşacak” dedi.
Siz İşin Başında Durun
Yap�ğı sunumla desteklere 
ilişkin detayları açıklayan Ti-
caret Bakanlığı Uluslararası 
Hizmet Ticare� Genel Mü-
dürlüğü Lojis�k Dairesi Baş-
kanı Yusuf Karakaş, malı ta-

şıyamadıktan sonra iyi mal 
üretmenin yeterli olmadı-
ğını belirt� ve şunları söyle-
di, “Yurt dışı lojis�k dağı�m 
ağları (YDLA) programları-
mızla depo kiralama hiz-
me� dahil olmak üzere fir-
malarımıza yüzde 70’e 
varan ya�rım desteği vere-
ceğiz. Siz işinizin başında 
durun, ya�rımın yüzde 70’i 
devletten.” dedi. Kapıkule-
ye alterna�f güzergahlarla 
buradaki yoğunluğu gide-
receklerini de belirten Ka-
rakaş, “İhraca�n artması 
için sektörün is�hdam 
dahil her parçasına yönelik 
destek mekanizmalarını 

oluşturduk. Sektör bundan 
faydalanmalı” şeklinde ko-
nuştu.
Destekler İhracata Pozi�f 
Etki Yapacak
HİB Genel Sekreteri Fa�h 
Özer, “Bugün i�bariyle 

2794 üyeye ulaşan birliği-
mizde lojis�k en fazla 
üyeye sahip 3. sektörümüz. 
Birliğimiz kurulduğundan 
beri hizmet sektörlerinin 
de mal ihraca�nda olduğu 
gibi desteklerden faydalan-

ması için çalışıyoruz. Hiz-
met ihraca�na yönelik peş 
peşe açıklanan destek me-
kanizmalarının sektörlerin 
ihraca�na pozi�f etki yapa-
cağına inancımız tam” 
dedi.

AA muhabirinin, Ticaret Ba-
kanlığının 2021 yılına ilişkin 
yürüttüğü "Yurt Dışı Ya�rım 
Anke�"nden yap�ğı derle-
meye göre, çalışma kapsa-
mında 2 bin 865 ya�rıma 
ilişkin bilgiler toplandı. Ger-
çek kişilerden son bir yıl i�-
barıyla yerleşik oldukları 
ekonominin Türkiye oldu-
ğunu belirtenlerin ya�rım-
ları ista�s�ki olarak kayda 
alındı. Ankete göre, Türki-
ye'de yerleşik gerçek ve 
tüzel kişilerin yurt dışında 
gerçekleş�rdikleri 2 bin 43 
ya�rımın 2021 yıl sonu i�-

barıyla sermaye pozisyonu 
46,5 milyar dolar olarak he-
saplandı. Ya�rımcı ile yurt 
dışı ya�rım arasındaki borç 
ilişkisinin de dikkate alındı-
ğı net ya�rım pozisyonu çer-
çevesinde Türkiye'de yerle-
şik gerçek ve tüzel kişilerin 
yurt dışı ya�rımlarının tu-
tarı 51,8 milyar dolar oldu. 
Türkiye kaynaklı yurt dışı ya-
�rımların bölgelere dağılı-
mı incelendiğinde, toplam 
2 bin 43 ya�rımın 756'sının 
AB ülkelerinde, 450'sinin 
"Diğer Avrupa Ülkeleri" ola-
rak gruplandırılan Birleşik 
Krallık, Rusya, Balkanlar, 
EFTA (Avrupa Serbest Tica-

ret Birliği) üyeleri ve Doğu 
Avrupa bölgesinde bulun-
duğu görüldü. Yakın ve 
Orta Doğu ülkelerinde Tür-
kiye kaynaklı 237, diğer 
Asya ülkeler inde 229, 
Kuzey Amerika'da 160, 
Kuzey Afrika'da 87, diğer Af-
rika ülkelerinde 64, Orta 
Amerika ve Karayipler Böl-
gesi'nde 26 ya�rım bulunu-
yor. Diğer ya�rımların dün-
yanın dört bir yanına yayıl-
ması dikka� çekiyor. Buna 
göre, AB ülkelerinin toplam 
ya�rımlar içindeki payı 
yüzde 37,56 olurken diğer 
Avrupa ülkelerinin payı 
yüzde 22,1 olarak belirlen-

di. Yurt dışı ya�rımların böl-
gelere göre sermaye pozis-
yonuna bakıldığında, AB ül-
kelerinin yüzde 65,4 pay ve 
30,4 milyar dolar sermaye 
pozisyonuyla ilk sırada gel-
dikleri görüldü. AB ülkeleri-
ni, "Diğer Avrupa Ülkeleri" 
yüzde 18 pay ve 8,4 milyar 
dolar ile takip e�. Kuzey 
Amerika'da yüzde 4,9 payla 
2,3 milyar dolar, Orta Asya 
Türk cumhuriyetleri ile Gü-
neydoğu Asya ülkelerinin 
de yer aldığı "Diğer Asya Ül-
keleri"nde ise yüzde 4,9 
payla 2,3 milyar dolarlık 
Türk ya�rımı bulunuyor. Ba-
kanlığın anket çalışması so-

nucu, 2021 yılı sonu i�ba-
rıyla toplam 126 ülkede 
doğrudan Türk ya�rımı bu-
lunduğu görüldü. İlk sırada 
201 ya�rım ve 20 milyar 
308 milyon 277 bin 834 do-
larlık sermaye pozisyonuy-
la Hollanda yer aldı. Bu ül-
keyi, 83 ya�rım ve 4 milyar 
450 milyon 151 bin 148 do-
larlık sermaye pozisyonuy-
la Birleşik Krallık (İngiltere, 
Galler, İskoçya, Kuzey İrlan-
da) takip e�. Almanya, 158 
ya�rım ve 2 milyar 312 mil-
yon 571 bin 205 dolarlık ya-
�rım tutarıyla 3'üncü, ABD 
de 152 ya�rım ve 2 milyar 
271 milyon 777 bin 66 do-

larlık tutarla 4'üncü sırada 
bulunuyor. Türkiye'de yer-
leşik gerçek ve tüzel kişile-
rin gerçekleş�rdikleri yurt 
dışı ya�rımlarda finans ve 
sigorta faaliyetleri yüzde 
76,5'lik payla ilk sırada yer 
aldı. Bu sektörü yüzde 
3,2'lik payla toptan ve pe-
rakende �caret, yüzde 
2,6'lık payla ana metal sa-
nayisi, yüzde 2,6'lık payla 
gıda, içecek ve tütün ürün-
leri imala�, yüzde 2,6'lık 
payla inşaat, yüzde 2'lik 
payla teks�l ve giyim sana-
yisi ve yüzde 1,9'luk payla 
bilgi ve ile�şim sektörü iz-
ledi.

Haber Merkezi
Türkiye 

Lojis�kte Ya�rımın Yüzde 70’i Devletten

Türk Girişimcilerin Yurt Dışı Ya�rımlarında AB Ülkeleri İlk Sırada Yer Aldı

Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 

Yeşil Enerji Dönüşümünde Verimlilik ve 
Temiz Enerji Teknolojileri "i�ci Güç" 
Olacak
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-22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi yayınlandı.
-22 Haziran 1939’da Adana Elektrik Şirke� sa�n alınarak 
devletleş�rildi.
-22 Haziran 1945’de İller Bankası Kuruluş Kanunu kabul 
edildi.
-22 Haziran 1978’de Plüton'un uydusu, Charon keşfedildi.
-22 Haziran 2008’de MEB'in hazırlamış olduğu 7. sınıf Sevi-
ye Belirleme Sınavı ilk kez yapıldı.
-22 Haziran 2010’da Apple iPhone (4G) piyasaya sürüldü.
-22 Haziran 2002 - İran'da meydana gelen, Richter ölçeğine 
göre 6.5 şidde�ndeki depremde 261'den fazla kişi öldü.
-22 Haziran 2006 - Kuzey Makedonya, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Örgütü'ne kabul edildi.
-22 Haziran 2008 - MEB'in hazırlamış olduğu 7. sınıf Seviye 
Belirleme Sınavı ilk kez yapıldı.

Müze Müdürü Yakup Ünlü-
ler,Bor ilçesi Kemerhisar 
beldesindeki Tyana An�k 
Ken�'nin kuzeyba�sında 
2018'de yap�kları tespit ça-
lışmalarında bir yerleşim 
ve nekropol (mezarlık) 
alanı tespit et�klerini söy-
ledi.Nevşehir Kültür Varlık-
ları Koruma Kurulu kararın-
ca buradaki sit potansiyeli-
nin ortaya konulması ama-
cıyla kazı çalışmalarına 
karar verildiğini anlatan Ün-
lüler, 2021'de Niğde Müze 
Müdürlüğünce sondaj ka-
zısı yap�klarını belirt�. Ün-
lüler, 6 sondaj kazısı so-
nunda Roma dönemine ait 
mimari yapı kalın�ları ile Bi-
zans dönemine ait mezar 
yapıları tespit et�klerini 
dile ge�rdi. Alanın Roma 
döneminden sonra Bizans 
döneminde nekropol alanı 

olarak kullanıldığının anla-
şıldığını anlatan Ünlüler, şu 
bilgileri verdi:"Bu çalışma-
larda 5 numaralı sondajda 
yüzey toprağının hemen al-
�nda bir figürün parçasını 
tespit e�k, kazı çalışma-
sıyla ortaya çıkardık. Eser 
hakkında genel olarak bilgi 
vermek gerekirse ince 
grenli mermerden yapıl-
mış, yüz hatlarında işlenen 
gözleri, burnu ve dudakları 
çene yapısıyla oran�lı şe-

kilde işlenmiş. Figürün, du-
daklar ve yanaklar hafif dol-
gun, çene hafif dışarı çıkık, 
burun kısmı hafif kemerli, 
kalın kaşlı ve bademsi göz-
lere sahip. Saç durumuna 
bak�ğınızda tepeden ikiye 
ayrılan kıvrımlı saçlar, alın-
dan şerit şeklinde arkada 
topuz halini alıyor. Saç şek-
liyle eserin Flaviuslar dö-
nemine yani 1. yüzyıla ta-
rihlendirilmesi gerek�ğini 
düşünüyoruz ama saçlar-

daki detaylara bak�ğımız-
da eser, daha çok 2. yüzyıla 
ait olduğunu bize göster-
mekte." Heykelciğin genel 
i�barıyla mermerin kalite-
li, işçiliğin çok yüksek ol-
ması sebebiyle çok rütbeli 
veya zengin birisinin yap-
�rdığını düşündüklerini 
dile ge�ren Ünlüler, "Ese-
rin tanrıçadan daha çok 
genç bir kadını tasvir et�ği-
ne dair bir kanaat var 
bizde." dedi.

Zaman dostumuz olabilir. 
İşin sırrı onu kontrol al�na 
alabilmekte. Korktuğu-
muzda zaman neden ya-
vaşlar? Monotonluğun 
önüne nasıl geçeriz? Za-
manda yolculuk mümkün 
müdür? Zaman haya�mızı 
düzenliyor fakat onu kont-
rol edemiyoruz. Muhteşem 
bir ta�l gözlerimizin önün-

de akıp giderken, sıkıldığı-
mızda saniyeler geçmek bil-
miyor. Claudia Hammond, 
psikoloji ve nöroloji alanın-
daki son gelişmelerin ışı-
ğında kendi araş�rmalarını 
da kullanarak zaman feno-
menini açıklıyor. “Claudia 
Hammond araş�rmasını ak-
tarırken is�krarlı bir rota iz-
liyor ve sıkıcı ru�nleri anla-
�rken bile dikkat çekici ol-
mayı başarıyor.”

Gizli Teşkilat, yanlış zaman-
da yanlış yerde bulunan bir 
adamın yanlış anlaşılma-
larla örülü hikayesini anla-
�r. Pres�jli reklamcı Roger 
Tornhill, bir yanlış anlaşıl-
ma sonucunda George Kap-
lan isimli bir casus zannedi-
lir ve iki casus tara�ndan ka-
çırılıp sorguya çekilir. Ken-
disini kaçıranlara ortada 
bir yanlış anlaşılma oldu-
ğunu izah etmeye çalışsa 
da casusları inandıramaz. 
Bir uçurumun kenarına bı-
rakılır, buradan kurtulmayı 
başardıktan sonra casus 
Kaplan gizeminin peşine 
düşer. Ancak bir talihsizlik 
daha başgösterir ve ar�k iş-
lemediği bir cinaye�n faili 
konumundadır, böylece 

polis ve gizli teşkilatlarla 
arasında nefes kesen bir ko-
valamaca başlar.

Irak'ın başken� Bağdat 
başta olmak üzere güney-
de Meysan, Nasiriye, Basra 
ve Divaniye gibi kentlerde 
varlık gösteren Sabia Men-
dailer, 2003 ABD işgali son-
rası yaşanan şiddet olayla-
rından oldukça etkilen-
di.Özellikle kuyumculukla 
uğraşanlar, fidye karşılığın-
da kaçırılma eylemlerine 
maruz kalırken, uğradıkları 
ayr ımcı  pol i�kalar  ve 
olumsuz güvenlik şartları 
nedeniyle azınlıkların bir 
kısmı Kerkük, Duhok, Erbil 
ve Süleymaniye diğer bir 
kısmı da yurt dışına göç 
etmek zorunda kaldı. Filis-
�n ve İran’ın Ahvaz bölge-
sinde de bulunan Sabia 
Mendailer, Irak’ta yerel 
ağızda "Subba" şeklinde 

isimlendiriliyor. Tek tanrılı 
dine inanan bu azınlıklar, 
Hazre� Yahya'yı son pey-
gamberleri olarak kabul 
ediyor. Sabia Mendailerin 
inandığı kitap ise Aramice 
yazılan Kenza Rebba. Bu 
kitap daha sonra Arapçaya 
da çevrilmiş.Sabia Mendai 
dininde silah kullanımı 
başta olmak üzere her 
türlü şiddet haram olarak 
görülüyor.Genellikle nehir 

kenarlarında yaşayan bu 
grup, dini ritüellerini Dicle 
ve Fırat Nehri'nde gerçek-
leş�riyor. Sabia Mendailer, 
bu nedenle kendilerini "iki 
nehrin kadim halkı" diye 
de nitelendiriyor. Sabia 
Mendailer, davet edildikle-
ri mekanlara veya piknik 
için git�kleri yerlere temiz 
ve kutsal saydıkları nehir 
suyunu yanlarında götürür 
ve kendi pişirdikleri yiye-

cekleri tüke�rler. Bir Sabia 
Mendai ait olduğu toplu-
luk dışında başka bir dini ya-
pıya mensup biriyle evle-
nemez. Bu dininin men-
supları ana dilleri olarak 
gördükleri Mendainin yanı 
sıra iyi derece Arapça da bi-
lirler. Ancak günümüzde 
ana dillerini sadece dini ri-
tüellerde ve din adamları 
toplan�larında kullanıyor-
lar. 

Devlet Opera ve Balesi sa-
natçısı Oğuz Sırmalı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığının 
40. kuruluş yıl dönümü do-
layısıyla beste yap� ve klip 
hazırladı. Tenor Oğuz Sır-
malı, köklü bir mazisi bulu-
nan ve başarılarıyla Türk 
mille�ne gurur yaşatan 
Sahil Güvenlik Komutanlı-
ğının 40. yıl dönümü için 
özel video yapmak istedi-
ğini, bu amaçla Komutanlı-
ğa başvurduğunu söyle-
di.Sırmalı, "Onlar da büyük 
bir mutlulukla kabul et�-

ler. Antalya'da İstanbul'da 
yap�ğımız çekimlerle ger-
çekten güzel bir tanı�m vi-
deosu hazırladık. Kırkıncı 
yılın görkemine yakışacak 
şekilde teslim e�k. Dile-
rim halkımız da bu videoyu 
beğenerek izleyecek." diye 
konuştu.Klipte kullanılan 
müziği Bijen Rahimi ile bes-
telediklerini, klibin yönet-
menliğini ise Oğuzhan Ej-
deroğlu'nun üstlendiğini 
kaydeden Sırmalı, vide-
oda, Sahil Güvenlik Komu-
tanlığının ne kadar önemli 
ve zor bir görev yap�ğını 
göstermeyi amaçladıkları-

nı dile ge�rdi.Oğuz Sırmalı, 
"Komutanlıktaki bir perso-
nelin aldığı eği�mlere ve 
sonras ında nerelerde 
görev yap�ğına yer verdik. 
Çok zorlu görevler var, 
gece yok, gündüz yok. Sü-
rekli bu sınırları korumak 
zorundalar. Dolayısıyla 
sabit bir binaları yok. 
Çünkü o gemi bir karakol, 
geminin üstünde hayat sü-
rüyorlar. Her an her yere gi-
debilirler." dedi.Çekimler 
sırasında kendilerinin de 
bu koşullara bizzat şahit ol-
duklarını anlatan Sırmalı, 
"Botlarda yer aldık, eği�m 

tatbika�na ka�ldık, onlara 
ye�şmeye çalış�k. Onları 
en iyi şekilde gösterebildi-
ğimizi düşünüyorum." de-
ğ e r l e n d i r m e s i n i 
yap�.Tenor Oğuz Sırmalı, 
yaklaşık 20 kişilik bir ekiple 
çalış�klarını, herkesin öz-
veriyle bu işte yer aldığını 
belirterek, "Sahil Güvenlik 
Komutanlığında çalışanla-
rın ne kadar meşakkatle ve 
özveriyle görev yap�kları-
nı gösterebilmek amacıyla 
gururla bu videoyu hazırla-
dık. Bizim için en değerli 
olan da buydu." ifadelerini 
kullandı.
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TEKNOFEST'ten yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye 
Teknoloji Takımı Vak�, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ve Cumhurbaşkanlığı Ya�-
rım Ofisi yürütücülüğünde 
gerçekleş�rilen Take Off 
İstanbul'da yarışacak giri-
şimciler için başvurular 
açıldı. Türkiye'den ve dün-
yadan geleceğe yön veren 
teknoloji liderlerini, çok 
uluslu şirketleri ve girişim 
ekosisteminin tüm pay-
daşlarını bir araya ge�-
recek Take Off İstanbul, 
Take Off Bakü'den sonra 
2022'de gerçekleşen ikin-
ci zirve olacak. Zirve şimdi-

ye kadar birçok ülkeden 
500'den fazla davetli giri-
şime, 100'ü aşkın konuş-
macıya, ekosistemin en iyi 
ya�rımcılarına ve saygın 
85 kurumdan çok sayıda 
profesyonele ev sahipliği 
yaparak 4 yıl içerisinde böl-
geye ve g ir iş imci lere 
değer katan önemli bir gi-
rişimcilik etkinliği haline 
geldi.
Uluslararası Arenada Giri-
şimleri Tanıtma Fırsa�
Türkiye'nin teknoloji giri-
şimleri için bölgesel bir 
merkez olma hedefine yö-
nelik önemli bir etkinlik 
olan Take Off Girişim Zir-

vesi, yerli ve yabancı giri-
şimcileri ya�rımcılarla bir 
araya ge�riyor. Yurt dışın-
dan ve yurt içinden başvu-
ruların alındığı girişim zir-
vesinde girişimcilere nakit 
ödül, B2B Görüşmeler ve 
ya�rım görüşmeleri başta 
olmak üzere birçok özel im-

kanlar sağlanacak. Ka�-
lımcılara teknoloji girişim-
lerinde �rsatlar sunan et-
kinlik, aynı zamanda ünlü 
girişimcileri canlı dinleme 
imkanı da sunacak. Türki-
ye'nin Orta Doğu, Kuzey Af-
rika, Amerika Birleşik Dev-
letleri, Güneydoğu Asya 

ve Avrupa bölgelerinde bu-
lunan teknoloji girişimle-
rinde ya�rımcılar için mer-
kezi bir konumda olması 
ile dikka� çeken zirvede, 
uluslararası güçlü girişim-
lere, mentorlara ve ku-
rumsal firmalara İstanbul 
ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin en fazla nüfusa 
sahip ken� İstanbul'da sağ-
lık hizme�nin kesin�siz sür-
mesi, hasta ve yaralıların 
en yakın sağlık kuruluşları-
na hızlıca nakledilmesi için 
havada, karada ve denizde 
toplam 517 ambulansla te-
�kte olan 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri, 5 binin üzerin-
de çalışanıyla 7/24 görev 
yapıyor. Her gün il geneli-
nin yanı sıra yurdun ve dün-
yanın farklı bölgelerinden 
sağlık hizme� almak iste-
yen yüzlerce kişiyi ağırla-
yan İstanbul, "sağlığın baş-
ken�" olarak adlandırılıyor. 
Ken�n en hareketli bölge-
sinden en ücra köşesine 
kadar sağlık hizme�nin ula-
şabilmesinde haya� görev-
leri olduğu bilinciyle çalı-
şan 112 Acil Sağlık ekipleri, 
koşullar ne olursa olsun gö-
revlerini ifa ediyor. Kara, 
hava ve deniz ambulansla-
rı, her türlü teknik donanı-
ma sahip olmalarının yanı 
sıra gerek�ğinde yoğun 
bakım ve yeni doğan bakım 
hizme� de sunabiliyor. 
Günün büyük kısmının ha-
reketli geç�ği metropolde, 
kara ambulansları yoğun 
trafikte zamana karşı yarı-
şarak vakaları en yakın sağ-

lık kuruluşuna ulaş�rırken 
deniz ambulansları ise 
"Prens Adaları" olarak ad-
landırılan takımadalar ile 
ana kara arasında köprü va-
zifesi görüyor. Ambulans 
helikopterler de gün doğu-
mundan ba�mına kadar 
süren mesaide, tedavi aci-
liye� olan, kara ambulans-
larının ulaşmada zorluk 
çek�ği il ve çevre şehirler-
deki hastaların sağlık kuru-
luşlarına sevki için nere-
deyse her gün havalanıyor.
Hedef, İstasyonların Sayı-
sının 400'e Çıkarılması
İstanbul İl Sağlık Müdürlü-
ğü Acil Sağlık Hizmetleri 
Başkanı Doç. Dr. Kenan 
Ahmet Türkdoğan, ortak 
çağrı merkezine gelen ara-
malara göre çağrı karşılayı-
cı personellerin yönlendir-
mesi şeklinde çalışan 112 
Acil Sağlık Hizmetleri'nin, 
arayanın adresi, aciliye� ve 
durumunun belirlenmesi 
üzerine en yakın ve en 
uygun ambulansın çıkacağı 
şekilde devrede olduğunu 
anlat�. Başkanlıkları bün-
yesinde şoför, acil �p tekni-
keri, paramedik ve doktor-
lardan oluşan 5 bin 320 ki-
şilik dev kadroyla hizmet 
verdiklerini aktaran Türk-

doğan, "Acil yardım ambu-
lanslarımız kırmızı şeritli, 
tam donanımlı. En ufak tra-
fik kazası vakalarından kalp 
krizine, ufak yaralanmalar-
dan büyük cerrahi işlemle-
re kadar akut dönemde mü-
dahale edebilecek tam do-
nanımlı ekipmanlara sahi-
biz. Hastaların monitöri-
zasyonundan, viral bulgu-
larından en ufak kanamayı 
durdurucu parametrelere 
kadar olmak üzere bir sürü 
teknik donanıma sahip am-
bulanslarımız hizmet ver-
mekte." dedi. Doç. Dr. 
Türkdoğan, 210'u Avrupa, 
126'sı ise Anadolu Yaka-
sı'nda olmak üzere toplam 
336 istasyonla hizmet ver-
diklerini belirterek, bu sa-
yıyı 400'e çıkarmayı planla-
dıklarını kaydet�.İstasyon-
ların İstanbul'un çeşitli böl-
gelerinde bütün vakalara 
10 dakikanın al�nda ulaşa-
bilmek üzere konuşlanmış 
olduğuna dikka� çeken 
Türkdoğan, "Böylece, aylık 
ortalama 60 binin üzerinde 
vakaya ye�şmeye çalışıyo-
ruz. Bunu yaparken de 
İstanbul sokak ve caddele-
rinde aylık 1 milyon 100 bin 
kilometrenin üzerinde yol 
yapıyoruz." diye konuştu. 

Ambulansın uzun sürede 
varacağı Çatalca, Şile ve Si-
livri için helikopter desteği
Doç. Dr. Kenan Türkdoğan, 
ambulans helikopterin ise 
İstanbul ve çevresindeki il-
lere hizmet verdiğini vur-
gulayarak, şunları söyledi: 
"Hava ambulanslarımız, 
aylık ortalama 40 vaka ve 
1300 dakikanın üzerinde 
uçuşla gün doğumu ve gün 
ba�mında, hava şartlarının 
uygun gösterdiği tarihler-
de uçuşa hazır olarak bek-
lemekte. Özellikle trafiğin 
yoğun olduğu dönemlerde 
acil nakil vakalarımızda ve 
'İstanbul'un periferi' dedi-
ğimiz Çatalca, Şile, Silivri 
bölgelerinde, kara ambu-
lansının uzun sürede ulaşa-
bileceği yerlerde akut dö-

nemde vakayı alıp özellikle 
heliport alanlarımızın ol-
duğu şehir hastanelerimi-
ze anında hastayı bırakabil-
mekte. Çok güzel bir koor-
dinasyon sistemi kuruldu. 
Örneğin, Çatalca'da bir el 
kesisi, göğüs ağrısı, kalp 
krizi riski olan vatandaşımı-
zı hızlı şekilde hava koordi-
nasyonunun uygun olduğu 
sürede alıp, Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi'nin heli-
p o r t u n a  b ı ra k ı yo r u z . 
Orada hava koordinasyo-
nundan vakayı almak üzere 
bekliyorlar, anjiyo ünitesi 
hazır oluyor." Türkdoğan, 
ambulans helikopterin 
nakil için organ taşınması 
gerek�ğinde de devreye 
girdiğini dile ge�rdi.

İnternet sayfası işleten 
tüm veri sorumluları için 
hazırlanan tavsiye niteli-
ğindeki "Çerez Uygulama-
ları Hakkında Rehber", ku-
rumun internet sitesinde 
yer aldı. Rehbere göre, çe-
rezlerle ilgili aydınlatma 
açık, sade ve anlaşılır yapı-
lacak, internet sitesinde 
karmaşık ve içinde pek çok 
başka konuda bilgi veren 

gizlilik bildirimleri yer al-
mayacak. Çerezlerin yer-
leş�rilmesinden önce 
uygun hukuki sebepler-
den biri olan açık rıza alın-
ması gerek�ğine dikkat 
edilecek. İ lgil i  kişinin 
genel bir irade açıklaması 
ile "kişisel verilerimin iş-
lenmesini kabul ediyo-
rum" şeklinde açık uçlu ve 
belirsiz rızası tek başına 
"açık rıza" olarak kabul 
edilmeyecek. Veri aktarım 

faaliyetlerinde, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunma-
sı Kanunu hükümlerine 
uygun işlem yapılacak. Bir 
internet sitesini ilk defa zi-
yaret eden kişinin, yalnız-
ca siteye girmiş olması ile 

kişisel verilerinin işlenme-
si yönünde açık iradesini 
beyan et�ği düşünüleme-
yecek. Ürün ve hizme�n 
hitap edeceği kitle çocuk-
lar ise aydınlatma yüküm-
lülüğü kapsamında çocuk-

ların algı düzeyine uygun 
bilgilendirici me�nler ha-
z ı r lanacak,  gerekirse 
resim ve görsel efektlerle 
desteklenen daha anlaşı-
lır, sade ve açık bir dil kul-
lanılacak.
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TEKNOFEST "Take Off Girişim Zirvesi" Başvuruları 
Başladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 'Çerez Uygulamaları Hakkında 
Rehber' Hazırladı

Kara, Deniz Ve Hava Ambulanslarıyla İstanbul'un 
Her Köşesine Hizmet Taşınıyor
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Kulübün internet sitesin-
den yapılan açıklamada, 
37 yaşındaki futbolcu ile 
5 yıllık sözleşme imzalan-
dığı duyuruldu. Burak Yıl-
maz'ın 2 yıl oyuncu ola-
rak, 3 yıl da teknik heyet 
içinde takıma katkıda bu-
lunacağı  kaydedi ld i . 
Transferiyle ilgili açıkla-
mada bulunan Burak, 
"Yeni takımımda geçire-

ceğim vak� dört gözle 
bekliyorum. Fortuna Sit-
tard'ın bana sunabile-
cekleri ve sunmak iste-
dikleri konusunda res-
min tamamı benim için 
son derece önemliydi. 
Önce kulüpte bir oyuncu 
olarak geçireceğim dö-
neme odaklanmak is�-
yorum. Kulüp iddialı ve 
tecrübemle katkıda bu-
lunmak is�yorum." ifa-
delerini kullandı. 

İÇDAŞ A.Ş. sponsorluğun-
da İÇDAŞ Spor Kulübü ve 
Urla Deniz Kulübü’nün ka-
�lımıyla IQ Foil Hazırlık 
Kampı gerçekleş�rildi. IQ 
Foil sını�nda alttan ye�şen 
sporcuların niteliklerini art-
�rarak ulusal yarışlara ha-
zırlanmalarını sağlamak ve 
Milli Takım kadrosundaki 
sporcuların performansla-
rını yükseltmek amacıyla 
düzenlenen kamp 2 antre-
nör ve 18 sporcunun ka�lı-
mıyla gerçekleş�rildi. Te-
orik, deniz ve kara antren-
manlarının yapıldığı kamp-
ta sporcular performans 

ve yarış seviyelerini ölçe-
rek verimli bir kamp süre-
cini tamamladılar. İçdaş 

Spor Kulübü yetkilileri; 
“Ulusal ve Uluslararası ya-
rışlarda bizleri  temsil 

edecek sporcularımıza şim-
diden başarılar diliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Enver Yıldırım, Muham-
med Anasız, Tolga Aslan ve 
Kerem Çağlayan'dan olu-
şan Erkek Kılıç Milli Takımı, 
Tablo 16'da Gürcistan, 
Tablo 8'de İtalya'yı yene-
rek yarı finale yükseldi. 
Yarı finalde Ukrayna'ya 
mağlup olan mi l l i ler, 
bronz madalya mücadele-
sinde Fransa ile karşılaş�. 
Milli takım, bronz madalya 
maçında Fransa'yı 45-39 
yenerek tarihi bir başarı 
elde e�. Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet Muhar-

rem Kasapoğlu, tebrik me-
sajında şu ifadelere yer 
verdi: "Ülkemizde düzen-
lenen Avrupa Eskrim Şam-
piyonası'nda bronz ma-
dalya kazanan Erkek Kılıç 
Milli Takımı'nı yürekten 
kutluyorum. Tarihte ilk kez 
madalya kazanarak bizleri 
gururlandıran milli spor-
cularımızın başarılarının 
devamını diliyorum. Ulus-
lararası alanda ay-yıldızlı 
bayrağımızın dalgalandı-
rılmasında emeği geçen 
herkese ülkem ve şahsım 
adına teşekkür ediyo-
rum." dedi.

Erkek Kılıç Milli Takımı 
Avrupa Üçüncüsü Oldu 

Bigaspor Tesislerinde yapı-
lan imza töreninde açıkla-
ma yapan Bigaspor Futbol 
Şube Sorumlusu Vahit Kaş-
demir, Bigaspor olarak an-
laşmaya vardıkları kaleci 

antrenörü Erkan Tuğan’a 
başarılar diledi. Kaşdemir; 
“Kaleci Antrenörümüz 
Erkan Tuğan ile yeni sezon 
da anlaşmaya vardık. Ho-
camıza başarılar diliyo-
rum. Camiamıza hayırlı 
olsun” ifadelerini kullandı.

“Camiamıza Hayırlı Olsun” IQ Foil Hazırlık Kampı Gerçekleş�rildi 

İngiltere'nin başken� 
Londra'da düzenlenen 
turnuvanın tek erkekler 
1. eleme turunda İspan-
yol Mario Vilella Mar�-
nez ile karşılaşan dünya 
181 numarası Çelikbilek, 
rakibine 6-2 ve 7-6'lık set-
lerle 2-0 yenildi. Cem İlkel 
ise 2 saat 8 dakika süren 
mücadelede elemelerin 

2 numaralı seribaşı tenis-
çisi Avustralyalı Jason 
Kubler'e 3-6, 7-5 ve 6-
2'lik setlerle 2-1 mağlup 
olarak turnuvaya veda 
e�. Wimbledon'da ilk de-
n e y i m i n i  y a ş a y a c a k 
dünya 168 numarası milli 
sporcu İpek Öz ise tek ka-
dınlar 1. eleme turunda 
Özbekistanlı Nigina Ab-
duraimova ile bugün kar-
şılaşacak.

Milli Tenisçiler Altuğ Çelikbilek İle Cem İlkel 
Wimbledon'a Veda E� 

 

Türkiye Basketbol Fede-
rasyonundan (TBF) yapılan 
açıklamaya göre, Sinan 
Erdem Spor Salonu'nda ba-
şantrenör Ergin Ataman yö-
ne�mindeki antrenmanı, 
TBF Başkanı Hidayet Tür-
koğlu ve yöne�ciler de 
takip e�. Yaklaşık üç saat 
süren çalışmada, ING Bas-
ketbol Süper Ligi'nde sezo-
nu bi�ren oyuncular da yer 
aldı. A Milli Takım, FIBA 

2023 Dünya Kupası Eleme-
leri'nde Büyük Britanya ve 
Y u n a n i s t a n  i l e  B 

Grubu'nda yer alıyor. FIBA, 
daha önce almış olduğu 
karar doğrultusunda grup-

ta bulunan Belarus'u orga-
nizasyonlardan ihraç et-
miş�.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Hazırlıklarına 
Başladı

Puchacz, sosyal medya he-
sabından veda mesajı ya-

yımladı. Polonyalı oyuncu, 
paylaşımında, "Sevgil i 

Trabzonspor ailem, şük-
ranlarımı ve mutluluğumu 
anlatacak kelime bulamı-
yorum. Kulüp tarihine geç-
miş olmanın ve hep birlikte 
kazanılan bu şampiyonlu-
ğun bir parçası olmanın 
muhteşem duygusunu ya-
şıyorum. Orada olduğum 
sürede ar�k büyük bir 
Trabzonspor taraftarına dö-
nüştüm ve Trabzon'a defa-
larca geleceğime eminim. 
Tüm Trabzon şehrine, ho-
cama, takım arkadaşları-
ma, yöne�cilerimize çok te-
şekkür ederim. Sizleri hiç 
unutmayacağım. Bize her 
yer Trabzon." dedi.

Puchacz Trabzonsporlu Taraftarlara Veda E�

Gülsüm Akçam

Biga

Hüseyin Bayyar 
Biga

Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 

Burak Yılmaz, Hollanda 
Takımı Fortuna Sittard 
ile Anlaş�
Haber Merkezi
Türkiye 


