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Çan Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, Bülent Öz’ün öz kuzeni 
Ö. E.’nin suç duyurusun-
dan sonra harekete geçmiş 
ve Bülent Öz için adli yargı 
süreci başlamış�. Ancak 14 
Haziran’da İç İşleri Bakanlı-
ğı tara�ndan görevinden 
uzaklaş�rılan Belediye Baş-
kanı Bülent Öz’e destek ver-
mek amacıyla CHP’liler 
Menderes Parkı’nda bir 
araya geldi. Basın açıkla-
masına CHP Hukuk ve 
Seçim İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Muharrem Erkek, CHP Ça-
nakkale Milletvekili Özgür 
Ceylan, CHP Yüksek Disip-
lin Kurulu Üyesi Serdar Soy-
dan, Çanakkale Belediye 
Başkanı Ülgür Gökhan, 
CHP İl Başkanı Me�n Ümit 
Ural, ilçe belediye başkan-
ları, ilçe başkanları ve par-
�liler ka�ldı. Çanakkale 

Milletvekilleri Özgür Cey-
lan ve Muharrem Erkek 
Çan Belediye Başkanı Bü-
lent Öz’ün görevden uzak-
laş�rılmasıyla ilgili olarak 
Menderes Parkı’nda basın 
açıklaması yap�. Muhar-
rem Erkek konuşmasında 
önümüzdeki seçimlere de 
gönderme yaparak, ‘Bu 
mücadele de bize ka�lın, 
adalet için bize ka�lın, öz-
gürlük için bize ka�lın, bu 
siyasi ahlaksızlar merak et-
meyin önümüzdeki seçim-
de Çan halkı size gereken 
cevabı verecek�r. Müca-
deleye devam’ diyerek 
önümüzdeki yıl yapılacak 
seçimler için de oy isterken 
basın açıklamasına Çan hal-
kından daha fazla dışından 
ka�lım sağlanması ise dik-
katlerden kaçmadı. Men-
deres Parkı’nda yapılan 
basın açıklamasında yeter-
li kalabalığın sağlanabil-
mesi için Çan dışından oto-

büs kaldırıldığı ve Bülent 
Öz adıyla vatandaşlara 
basın açıklamasıyla ilgili 
otoma�k mesaj a�ldığı da 
iddia edildi.
ÖZ: HALKIMIN GÜVENİNİ 
BOŞA ÇIKARMAM
CHP’li Belediye Başkanı Bü-
lent Öz’ün öz kuzeni ile ara-
sında başlayan dava ülke 
gündemine oturdu. Öz ku-
zeni Ö. E. ‘nin suç duyuru-
sunda bulunmasıyla adli 
bir süreç geçiren Çan Bele-
diye Başkanı Bülent Öz, 
kendisine destek olmak 
için gelen CHP’li milletve-
killeri Özgür Ceylan ve Mu-
harrem Erkek başta olmak 
üzere par�lilere ve Çanlıla-
ra teşekkür ederek, ‘Çan 
h a l k ı n ı n  g ü v e n i n i 
2019’dan beri boşa çıkar-
madım. Aldığımız oyları 
h a r a m  e t m e y e c e ğ i m 
dedim ve etmedim. Bu sü-
recin sonunda haklılığımız 
ortaya çıkacak�r’ dedi.

Haber Merkez�  

Çan

Anadolu kültürüne ve ya-
bancı kültürlere ait dans-
ları sergilemek ve insan-
lara bu kültürleri tanıt-
mak için kurulan Kazdağı 
Halk Oyunları Topluluğu 
(KAHOT) genel kurulu 
görev dağılımı yapıldı. 
KAHOT üyeleri kendile-
rinden önce görev yapan 

yöne�m kurullarına hiz-
metlerinden dolayı teşek-
kür ederken yeni oluştu-
rulan yöne�min görev da-
ğılımı şöyle: Başkan Mu-
zaffer Köse, Başkan Yar-
dımcısı  İsmet Cengiz 
Akgün, Sekreter Özkan 
Akçay, Sayman Levent 
Uysal, Üyeler Gökhan Ba-
şaran, Berna Berat Kethü-
da, Selva Topal, Yöne�m 

Kurulu Yedek Üyeler: 
Celil Erdem Candan, Mak-
bule Öztürk Yavuz, Engin 
Ekinci, Ramazan Yağcı, 
Gülşen Özbek, Adem 
Özkan, Hakan Çelik, De-
netleme Kurulu Asil Üye-
ler: Günay Türer, İlkay 
Güler, Serkan Yumuk De-
netleme Kurulu Yedek 
Üyeler: Kadir Ercan Öz, Di-
lara Söyler, Ramazan Acar

ERKEK: İÇ İŞLERİ BAKANI 
DEĞİL SUÇ İŞLERİ BAKANI
CHP Milletvekili Muharrem 
Erkek, görevden uzaklaş�-
rılan Bülent Öz’e yapılanla-
rın adaletsizlik olduğuna 
vurgu yaparak, ‘Sağlıklı bir 
soruşturma yapılabilmesi 
için soruşturmanın sela-
me� açısından görevden 
uzaklaş�rıldı diyorsunuz. 
Belediye Başkanımız Bü-
lent Öz’ün evini bas�nız, be-
lediyeyi bas�nız bir şey bu-
lamadınız. Bizim evimizde 
ayakkabı kutuları olmaz 
merak etmeyin. Siz nasıl hu-
kukçusunuz davet etseniz 
seve seve gelirdi belediye 
başkanımız. Bütün tanıkla-
rı, belgeleri topladınız ama 
bir şey bulamadınız. Hukuk 
görevini kötüye kullananla-
rı sonuna kadar takip eder’ 
dedi. Suçluluğu mahkeme-
ce ispat edilene kadar her-
kesin yargı önünde suçlu sa-
yılamayacağını ifade eden 

Erkek, ‘Bu kadar kolay mı in-
sanları yargılamak? Ortada 
daha iddianame yok. Hiç 
müfet�ş raporu bile yok. 
İnceliyor inceliyor bir şey 
bulamıyor müfet�ş. Ama 
Bülent Öz ’ü görevden 
uzaklaş�rıyorlar’ dedi. İç iş-
leri bakanlığının bu kararı-
n ın  doğru olmadığına 
vurgu yapan Muharrem 
Erkek, ‘İç İşleri bakanı değil 
suç işleri bakanı bu. Bunlar 
sarayın emir kulları olmuş. 
Ama gün gelip devran dö-
necek hukuk önünde her-
kes yargılanacak. Seçilmiş 
bir belediye başkanı yargı 
kararı olmadan görevinden 
uzaklaş�rılamaz. Bu karar 
siyasi bir baskıyla alınmış-
�r. Oturmuşlar seçilmiş bir 
belediye başkanını görev-
den uzaklaş�rıyorlar’ diye 
konuştu.
SEÇMENLERİNE ÇAN’DAN 
SESLENDİ
Bülent Öz’ün görevden 

uzaklaş�rılmasından dola-
yı bir araya gelen CHP 
Grubu, Ak Par�’nin yargıyı 
siyasallaş�rdığını ifade ede-
rek önümüzdeki seçimler-
de halkın hükümete cevap 
vereceğine değindi. Erkek, 
‘Bakan Soylu’da bir gün 
yargı önünde hesap ve-
recek. Millet it�fakının 
cumhurbaşkanı adayı ik�-
dara gelince siyasi ahlak ya-
sası çıkaracağız. En kısa za-
manda Tüm milletvekilleri-
mizle birlikte Çan için ve Ya-
lova için tüm haksızlığa uğ-
rayan belediye başkanları-
mız için İçişleri Bakanlığı’na 
çıkacağız. Çandan seslen-
mek is�yorum. Bu müca-
dele de bize ka�lın, adalet 
için bize ka�lın, özgürlük 
için bize ka�lın, bu siyasi ah-
laksızlar merak etmeyin 
önümüzdeki seçimde Çan 
halkı size gereken cevabı ve-
re c e k � r.  M ü c a d e l e ye 
devam’ dedi.

HER ŞEY BÜLENT ÖZ İÇİN

Osman Çaneri 8’inci sınıf öğ-
rencileri için okul bahçesin-
de mezuniyet töreni ger-
çekleş�rildi. Okul bahçesin-
de gerçekleş�rilen törende 

okul birincisi Pınar Gümüş' 
e hediyesini Okul Müdürü 
Yıldıray Akıncı, okul ikincisi 
Ceren Çoban' a hediyesini 
Müdür Yardımcısı Erkan Ta-
mince ve okul üçüncüsü 
Rana Bıdık' a ise hediyesini 

8. Sınıf Rehber Öğretmeni 
Aylin Sağlam verdi. Kep 
atma töreninin ardından 
bol bol ha�ra fotoğra� çek-
�ren mezun öğrencilerin se-
vincine aileleri ve öğret-
menleri de ortak oldu.

Osman Çaneri’de Mezuniyet HeyecanıKAHOT’ta Görev Dağılımı Yapıldı
Sefanur Yavuz  

Çan

Gülsüm Akçam

Çan
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Biga Meslek Yüksekokulu 

Mezuniyet Töreni Biga 

Ağaköy Prof. Dr. Ramazan 

Aydın Yerleşkesi Entelek-

tüel  Etkinl ik  Merkezi 

Didem Yaman Amfisinde 

gerçekleş�rildi. Mezuni-

yet törenine, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulları Ko-

ordinatörü Prof. Dr. Din-

çay Köksal, Lapseki Mes-

lek Yüksekokulu Müdürü 

Doç. Dr. Engin Gür, Gelibo-

lu Meslek Yüksekokulu 

Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ab-

dulkerim Diktaş, Biga Be-

lediye Başkan Yardımcısı 

Nazım Hikmet Keskiner, 

Biga Ticaret ve Sanayi 

Odası Meclis Başkanı 

Melih Akyıl, Biga Ziraat 

Odası Meclis Başkan Yar-

dımcısı Fahri Tekin, Biga 

Esnaf  ve Sanatkar lar 

Odası Yöne�m Kurulu Baş-

kanı İbrahim Mutur, Biga 

Şoförler ve Otomobilciler 

Odası Yöne�m Kurulu Baş-

kanı Sayit Tanur, kamu ve 

özel sektör kuruluşlarının 

temsilcileri, ÇOMÜ yöne-

�cileri, akademisyenleri 

ve idari personeli, sivil top-

lum kuruluşlarının yetkili-

leri, öğrenci aileleri ve ya-

kınları ile basın mensupla-

rı ka�ldı. Tören, akade-

misyenler tara�ndan öğ-

rencilere diplomalarının 

takdim edilmesinin ardın-

dan, pilav ikramı ve canlı 

müzik dinle�si ile son 

buldu.

Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Geli-
bolu Piri Reis Meslek Yük-
sekokulu Mezuniyet Töre-
ni, Yüksekokul bahçesinde 
gerçekleş�rildi. Törene; 
Gelibolu Kaymakamı Bekir 
Abacı, Rektör Vekili Prof. 
Dr. Pelin Kanten, MEYOK 
Kooordinatörü Prof. Dr. 
Dinçay Köksal, Biga Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. Ertuğrul Bilgücü, 
Lapseki Meslek Yükseko-
kulu Müdürü Doç. Dr. 
Engin Gür, Ezine Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. R.Cüneyt Erenoğlu, 
Bayramiç Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Emin Yakar, Gökçe-
ada Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Öğr. Gör. Tanju 
Güdük, Gökçeada Uygula-
malı Bilimler Yüksekokul 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Ekici, Ayvacık 
Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Öğr. Gör. Cahit Akka-

ya, akademik ve idari per-
sonelin yanı sıra mezun öğ-
renciler ve aileleri ka�ldı.
Bölüm Birincilerine Ödül-
leri Verildi
Saygı duruşu ve İs�klal 
Marşının okunmasıyla baş-
layan tören müzik dinle�-
siyle devam e�. Törende 
dereceye giren Gelibolu 
Piri Reis Meslek Yükseko-
kulu Birincisi Ulaş�rma 
Hizmetleri Bölümü Deniz 
ve Liman İşletmeciliği 
Programından Serap At-

maca, Deniz ve Liman 
İşletmeciliği Programı Bi-
rincisi Selahat�n Seyithan 
Sayın, Turizm ve Otel İşlet-
meciliği Programı Birincisi 
Kıymet Çelik, Muhasebe 
ve Vergi Uygulamaları 
Programı Birincisi Özlem 
Özdinç, İnsan Kaynakları 
Yöne�mi Programı Birinci-
si Sıla Semerci ve Turizm 
Seyahat Hizmetleri Prog-
ramı Birincisi İlhan Yılmaz 
ödüllerini; Gelibolu Kay-
makamı Bekir Abacı, Rek-

tör Vekili Prof. Dr. Pelin 
Kanten, MEYOK Kooordi-
natörü Prof. Dr. Dinçay 
Köksal, Lapseki Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Engin Gür, Ayvacık Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü 
Öğr. Gör. Cahit Akkaya, 
Bayramiç Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Dr. Öğr. 
Üyesi Emin Yakar’dan aldı-
lar. Mezuniyet Töreni kep 
a�lmasının ardından ger-
çekleşen pilav ikramıyla 
sona erdi.

Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı (GMKA) Yöne�m Ku-
rulu olağan toplan�sı Ye-
nice İlçesi Kazdağ Göknar 
Otel toplan� salonunda 
gerçekleş�rildi. Vali İlhami 
AKTAŞ ve Balıkesir Valisi 
Hasan Şıldak’ın ka�lım sağ-
ladığı toplan�ya; İl Genel 
Mecl is  Başkanı  Nejat 
ÖNDER, Balıkesir Ticaret 
Odası Başkanı Rahmi Kula, 
Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Ab-

dullah Güç ve GMKA birim 
başkanları ka�ldı.Toplan-
�da; Çanakkale ve Balıke-
sir’de yapılması planlanan 
yeni ya�rım ve projeler, 
Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı aracılığıyla gerçek-
leşen çalışmalar, uygulan-
makta olan doğrudan fa-
aliyet desteği ve diğer mali 
destek programlarının uy-
gulama süreçleri görüşül-
dü. Toplan�; gündem mad-
delerinin görüşülmesinin 
ve karara bağlanmasının 
ardından son buldu

ÇOMÜ İle�şim Fakültesi 

Radyo Televizyon Sinema 

(RTS) Bölümü mezun öğ-

rencilerinden Zeki Suba-

şı, 12. TRT Belgesel Ödül-

leri Ulusal Profesyonel ka-

tegoride “Bizim İçin” adlı 

belgesel film ile birincilik 

ödülü, Medya ve Kültürel 

Ça l ı şmalar  Anabi l im 

Dalı’nda yüksek lisans öğ-

rencisi olan Fa�h Ertekin 

ise 12. TRT Belgesel 

Ödülleri Ulusal Öğrenci 

Filmleri kategorisinde 

“Memtevri” (Yaylacı) adlı 

belgesel film ile birincilik 

ödü lünü  kazand ı la r. 

Halen RTS Bölümü son 

sınıf öğrencisi olan Mus-

tafa Özcan ise söz konusu 

etkinlikte “Saklı Piyanist” 

adlı belgesel filmiyle Ulu-

sal Öğrenci filmleri kate-

gorisinde finalist oldu.

Biga MYO Mezuniyette 
Kep A�

GMKA Yöne�m Kurulu 
Yenice İlçesinde 
Toplandı

Mezuniyet Heyecanı Gelibolu’da

Milli Eği�m Bakanlığı ile 
Tüm Akıl ve Zeka Oyunları 
Federasyonu (TAZOF) ta-
ra�ndan düzenlenen 4. 
Türkiye Akıl ve Zeka Oyun-
ları Turnuvası’nda Çan’ı Di-
yarbakır’da temsil eden 
Murat Köse İlkokulu öğ-
rencisi Nedim Arda Üst, 
Cumhuriyet İlkokulu öğ-
rencisi Zehra Çalışkan, 
Şehit Engin Eker Orta 
Okulu öğrencisi Enes Fur-
kan Çalışkan, Danışman 
Öğretmen Gürhan Bayrak 
ve 75. Yıl Murat Köse İlko-
kulu Müdürü Ahmet Gezer 
Çan Kaymakamı Mustafa 
Gürdal’ı ziyaret et�ler. Di-
yarbakır da 2 gün süren 4. 
Türkiye Akıl ve Zeka Oyun-
ları Turnuvası’nda 76 ilden 
756 sporcu arasından bi-

rinci olan Murat Köse İlko-
kulu öğrencisi Nedim Arda 
Üst kupası ile birlikte gele-
rek başarısını Kaymakam 
Mustafa Gürdal ile paylaş-

�. Kaymakam Gürdal, ili-
mizi ve ilçemizi Diyarba-
kır’daki müsabakalara en 
iyi şekilde temsil et�kleri 
için öğrencilere ve öğret-

menlerine teşekkür e�. 
Öğrencilere hediyelerini 
verdi ve bundan sonraki 
müsabakalarda da başarı-
lar diledi.

Türkiye Birincisinden Gürdal’a Ziyaret

ÇOMÜ İle�şim’den Büyük Başarı

Sefanur Yavuz 
Çan

İbrahim Işık
Yenice

Hüseyin Bayyar 
Biga

Şenay Tamince
Çanakkale

Gülsüm Akçam

Gelibolu
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Hüsey�n BAYYAR

Gazeten�n kuruluşu : 04 Temmuz 1962

Hüsey�n ATAY

Sefanur YAVUZ

Şenay TAMİNCE

Çanakkale Boğazı'nda feri-
bottan  den ize  düşen 
yolcu, Kıyı Emniye� Genel 
Müdürlüğü (KEGM) ekip-
lerince kurtarıldı. Ece-
abat’tan Çanakkale yönü-
ne hareket eden GESTAŞ 
AŞ'ye ait "Şehit Ömer Ha-
lisdemir" isimli feribottaki 
yolcu henüz belirleneme-
yen nedenle denize düştü. 
Diğer yolcuların durumu 
fark etmesi üzerine durum 
gemi kaptanına bildirildi. 
Kaptanın, Çanakkale Bo-
ğazı Gemi Trafik Hizmetleri 
Müdürlüğüne (VTS) çağrısı 
üzerine KEGM'ye ait "KI-
YEM-1" isimli hızlı tahlisiye 
botu, geminin bulunduğu 
bölgeye yönlendirildi. 

Sudan çıkarılan yolcu, Ça-
nakkale İskelesi'ne ge�ril-
di. 112 Acil Sağlık ekiple-
rince yapılan kontrolleri-
nin ardından Mehmet Akif 
Ersoy Çanakkale Devlet 
Hastanesine götürülen yol-
cunun sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığınca 

hazırlanan Otopark Yö-

netmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönet-

melik, Resmi Gazete'de 

yayımlandı. Bakanlıktan 

yapılan açıklamaya göre, 

yeni yönetmelikle mesafe 

kuralını değiş�ren bakan-

lık, teknik gerekçelerle 

parselinde otopark yapı-

lamayan yapılarda parsel 

dışı otopark yeri için 

azami mesafedeki 1000 

metre kuralını, izdüşümü 

olarak 1500 metreye, yü-

rüme mesafesi olarak ise 

2 bin metreye çıkardı. Ay-

rıca, otopark bedeli alın-

dıktan sonra 3 yıl içinde 

bölge otoparkı yapılma 

kuralını da 5 yıla yükselt�. 

Ödeme kolaylığı sağla-

mak için değişikliğe giden 

Bakanlık, bölge otoparkı 

için alından yüzde 25'lik 

ilk ödeme hariç, kalan 

yüzde 75' l ik  bedel in 

ödeme süresini iskan tari-

hini geçmemek kaydı 

ile18 aydan 36 aya çıkar-

dı. Bakanlık, riskli yapıla-

rın yerine yapılacak yapı-

lardaki otoparklar için de 

düzenlemeye gi�. Buna 

göre, 250 metrekareden 

küçük parsellerdeki riskli 

yapıların yerine yapılacak 

yapılar için yüzde 25'lik 

bölge otoparkı bedeli 

alınması ve bölge oto-

parkları yapılıncaya kadar 

idaresince geçici yol üstü, 

geçici parklanma yönte-

mi ile iskan verilebilmesi 

kuralı 1 Temmuz 2023'e 

kadar 350 metrekareye 

kadar genişle�lebilecek. 

Dükkan ve mağaza kulla-

nımlarında daha önce her 

40 metrekare için bir oto-

park düzenlenmesi şar� 

50 metrekareye yüksel�l-

di. Sit alanlarında ise be-

lediyelere bunu 60 met-

rekareye kadar çıkarabil-

me yetkisi verilecek.

Bir dizi ziyaret ve incele-
melerde bulunmak üzere 
Yenice İlçesine giden Vali 
İ lhami  Aktaş ,  Yen ice 
İlçesi’nde Akçakoyun ve 
Karaaydın köylerini ziya-
ret e�. İlk olarak Akçako-
yun Köyü ziyaret eden Vali 
İlhami Aktaş, Akçakoyun 
Muhtarı Halil Demirbaş 
bir araya gelerek köyün 
genel durumu sorunları 
ve ih�yaçları hakkında 
bilgi aldı. Ayrıca köy sakin-
leri ile sohbet ederek istek 
ve ih�yaçlarını dinleyen 
Vali İlhami Aktaş, köylere 
en iyi hizmetleri ge�rebil-
mek için çalış�klarını be-
lirt�. Yenice İlçesi Akçako-
yun Köyü sakinleri, köyle-
rini ziyaret etmesinden 
duydukları  mutluluğu 
ifade ederek sorun ve ta-
leplerini dinleyen Vali 
İlhami Aktaş’a teşekkür et-
�ler. Ardından Karaaydın 
Köyüne geçen Vali İlhami 
Aktaş, köy muhtarı Musta-
fa İlhan tara�ndan karşı-
landı. Karaaydın köyü 

muhtarı Mustafa İlhan ile 
bir süre görüşerek sohbet 
eden Vali İlhami Aktaş, 
köyün genel durumu ve ih-
�yaçları hakkında bilgi 
aldı.
Köy Sakinleriyle Buluştu
Vali İlhami Aktaş, Karaay-
dın köyü sakinleriyle bir 
süre görüşerek talep ve ih-
�yaçlarını dinledi. Karaay-
dın Köyü muhtarı Mustafa 
İlhan ve köy sakinleri ziya-
retlerinden ve destekle-
rinden dolayı Vali İlhami 

Aktaş’a teşekkür et�ler. Ka-
raaydın Köyü ziyare� kap-
samında Vali İlhami Aktaş, 
vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali 
Pektaş’ın ailesini, Şehit 
Kenan Kaya’nın ailesini ve 
Şehit Mehmet Albay’ın 
ailesini ziyaret e�. Ziya-
rette Vali İlhami Aktaş, 
vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali 
Pektaş’ın eşi Zühre Pektaş, 
Şehit Kenan Kaya’nın ba-
bası Muharrem Kaya ve an-
nesi Zeynep Kaya ve Şehit 
Mehmet Albay’ın babası 

Ali Albay ve annesi Ayşe 
Albay ile bir süre görüşüp 
sohbet ederek gazi ve şe-
hitlerimizi rahmet ve say-
gıyla andı, gazi ve şehit 
ailelerine minnet duygu-
larını ilet�. Köy ziyaretle-
rinde Vali İlhami Aktaş’a, 
Yenice Kaymakamı Musa 
Göktaş, İl Milli Eği�m Mü-
dürü Ferhat Yılmaz, Kal-
kım Belediye Başkanı İbra-
him Taşkın, İlçe Milli Eği-
�m Müdürü İsmail Baykal 
eşlik e�.

İlçe Kaymakamı Mustafa 
Gürdal başkanlığında 18 

ve 19 Haziran tarihlerin-
de İlçemizde yapılacak 
olan 2022 YKS sınavı ön-
cesi Çanakkale 18 Mart 

Üniversitesi Çan Uygula-
malı  Bi l imler Yüksek 
Okulu Toplan� Salonun-
da Sınav Komisyonu Ku-

rulu toplan�sı yapıldı. 
Sınav öncesi alınması ge-
reken önlemler ile ilgili 
ÖSYM İlçe Sınav Koordi-
natörü Doc. Dr. Serdar 
Kurt, Emniyet Müdürü 
Cengiz Akpınar, Jandar-
ma Komutanı Üsteğmen 
Levent Çalış, Milli Eği�m 
Müdürü Yaşar Çakır, 
Nüfus Müdürü Mustafa 
Gedik, Belediye Başkanlı-
ğı Temsilcisi Mesut Kara-
ca ve Yüksek Okul Sekre-
teri Gülşen Demircan ile 
toplanıldı.

Gülsüm Akçam

Çanakkale

Yenice Köylerinde Bir Dizi Ziyaret

ÖSYM Sınav Komisyonu Kurulu Toplan�sı Yapıldı

Feribottaki Bir Yolcu 
Denize Düştü

Lapseki’ye bağlı Çardak 
beldesinde bulunan feri-
bot iskelesi kullanıma ka-
pa�ldı. Çanakkale Boğazı 
ile adalar hat�ndaki deniz 
ulaşımını sağlayan Gestaş 
AŞ’den yapılan açılamaya 
göre, Çardak Feribot İske-
lesi'nin kullanım izni sona 
erdi. İskele, Çanakkale 
Liman Başkanlığı tara�n-

dan kullanıma kapa�ldı. 
Açıklamada, Gelibolu Feri-
bot İskelesi'nden gerçek-
leş�rilen tüm seferlerin 
Lapseki'ye yapılacağı, Ana-
dolu Yakası'ndan boğazı ge-
çişte ise Çardak İskele-
si'nden sefer gerçekleş�-
rilmeyeceği belir�ldi. Se-
ferlerin, yalnızca Gelibo-
lu'dan Lapseki'ye, Lapse-
ki'den de Gelibolu'ya ger-
çekleş�rileceği kaydedildi.

Çardak Feribot İskelesi 
Kullanıma Kapa�ldı

İbrahim Işık
Yenice

Hüseyin Atay
Lapseki

Şenay Tamince

Çanakkale

Otopark Yönetmeliği'nde Değişiklik
Haber Merkezi

Türkiye
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Gelecek Par�si Çanakka-
le İl Teşkila� köy ziyaret-
lerine ara vermeden 
devam ediyor. İl Başkanı 
Vahap Özsüer, Merkez 
İlçe Başkanı Hüseyin Özer 
İl Başkan Yardımcısı Enes 
Arslan ve İl Gençlik Kolları 
Başkanı Onur Gören’den 
oluşan heyet Musaköy, Ya-
pıldak, Kızılkeçili ve Yuka-
rıokçular Köylerini ziyaret 
et�ler. Ziyarette vatan-
daşlara Genel Başkan 
Ahmet Davutoğlu’nun se-
lamlarını ileten heyet köy 
muhtarları ile de bir araya 
gelip yerel ve genel gün-
dem üzerine sohbet et�-
ler. Ziyaretle ilgili açıkla-

ma Yapan Gelecek Par�si 
Merkez İlçe Başkanı Hü-
seyin Özer; ‘İl Başkanımız 
göreve atandığından beri 
Çanakkale’yi köy köy ilçe 
ilçe mahalle mahalle do-
laşıyoruz. Yaklaşık 4 aylık 
süre içerisinde 35 köy zi-
yare� yap�k. Bugün de 4 
köyümüzü ziyaret ederek 
vatandaşlarımızın halini 
ha�rını sorduk. Vatan-
daşlarımıza bir dokunduk 
bin tane ah işit�k. İnsan-
ların alım gücü gelen zam-
lar karşısında her geçen 
gün eriyor. Köylümüz pe-
rişan, çi�çimiz perişan. 
Halkımız bir an önce 
seçim sandığının önüne 
gelsin is�yor’ ifadelerini 
kullandı.

Çanakkale Ticaret Borsası 
Yöne�m Kurulu Başkanı 
S. Kaya Üzen, Yöne�m Ku-
rulu Başkan Yardımcısı 
Gökhan Uysal ve Genel 
Sekreter Sevcan Elver, Ça-
nakkale Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliği Başkanı 
Ünal Özcan ve Genel Sek-
reter Vildan Özkan’ı ziya-
ret e�. Çanakkale Ticaret 
Borsası Başkanı Üzen, Ça-
nakkale Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliği Olağan 
Genel Kurulunda yeniden 
başkan seçilen Ünal Özcan 

ve yöne�mini tebrik ede-
rek, hayırlı olması temen-
nisinde bulundu.
Üzen, “Birlikte Yarat�ğı-
mız Sinerjiyi Sürdürece-
ğiz”
Başkan S. Kaya Üzen "Ça-
nakkale Ticaret Borsası ola-
rak, önceki döneminizde 
sizlerle uyum içerisinde ça-
lış�k. Bu gayre�n devamı-
nı, daha çok yakınlaşma ve 
kaynaşmayı  sağlamak 
üzere buradayız. Dost zi-
yare�ndeyiz. Bugünden 
sonra da birlikte yarat�ğı-
mız sinerjiyi sürdüreceği-
mize inanıyorum.” dedi. 

Üzen ayrıca Esnaf ve sa-
natkâr teşkila�nın önemi-
ne vurgu yaparak, "Esna�-
mız bizim için çok değerli. 
Konu Çanakkale olduğun-
da hep birlikte bu şehrin 
ekonomisine katkıda bulu-
nacak ve �care�ni yüksel-
tecek projelerde birlikte 
yer alacağımıza eminiz." 
diye konuştu. Ziyarette, Ça-
nakkale Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliği Yöne�m 
Ku r u l u  B a ş ka n ı  Ü n a l 
Özcan, ziyaretten duyduk-
ları memnuniye� dile ge�-
r e r e k ,  t e ş e k k ü r  e � . 
Özcan, Esnaf Sanatkârlar 

Birliğinin çalışmalarıyla il-
gili olarak Borsa Yöne�ci-
lerine bilgiler verdi. Özcan, 
‘Bugüne kadar Ticaret Bor-

sası ile yakın ilişkilerimiz 
oldu. Bizlere her konuda 
destek sağladınız. Bundan 
sonraki süreçte de kurum-

lar arası işbirliğimizi güç-
lendirecek çalışmalarda 
yer almaktan memnuniyet 
duyacağız’ dedi.

Bir dizi ziyarette bulun-
mak üzere Yenice İlçesine 
giden Vali İlhami Aktaş, Ye-
nice Akçakoyun Ya�lı 
Bölge Okulunu ziyaret e� 
ve kütüphane açılışını ger-
çekleş�rdi. Okul Müdürü 
Dr. Habib Kartal tara�n-
dan karşılanan Vali İlhami 
Aktaş, okulun fiziki ve eği-
�m durumu hakkında 
bilgi aldı. Derslikleri geze-
rek öğrencilerle yakından 
İ lg i lenen Va l i  İ lhami 
Aktaş, öğrencilere okulla-
rın ta�l edilmesinin ardın-
dan kitap okumalarını 
devam et�rmeleri tavsi-
yesinde bulundu. Öğret-
menlerle de sohbet eden 
Vali İlhami Aktaş, 2021-
2022 eği�m yılı içerisinde 
gösterdikleri başarılı ça-
lışmaları nedeniyle teşek-
kür e�. Ardından Yenice 

Akçakoyun Ya�lı Bölge 
Okulunun yenilenen okul 
kütüphanesinin ve kütüp-
hanenin içerisinde bulu-
nan Eği�m – Bir – Sen Ça-
nakkale 1 No’lu Şubesi ta-
ra�ndan, Eği�m-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Kurucu 
Genel Başkanı Merhum 
Mehmet Akif İnan’ın da 
yer aldığı “Yedi Güzel 
Adam”ın eserlerinden olu-
şan 260 kitabın bulundu-
ğu kitaplığın açılışı Vali 
İlhami Aktaş, tara�ndan 

gerçekleş�rildi.
Öğrencilerle Ha�ra Fo-
toğra� Çek�rdiler
Kütüphane açılış progra-
mına; Yenice Kaymakamı 
Musa Göktaş, İl Milli Eği-
�m Müdürü Ferhat Yıl-
maz, Kalkım Belediye Baş-
kanı İbrahim Taşkın, İlçe 
M i l l i  E ğ i � m  M ü d ü r ü 
İsmail Baykal, YİBO Mü-
dürü Dr. Habib Kartal, Eği-
�m – Bir – Sen Çanakkale 
1 No’lu Şube Başkanı 
Resul Can, öğretmenler 

ve öğrenciler ka�ldı. Kü-
tüphanenin oluşturulma-
sında emeği geçenlere ve 
kitap bağışında bulunan-
lara teşekkür eden Vali 
İlhami Aktaş, kütüphane-
nin öğrencilere ve Yenice 
Akçakoyun Ya�lı Bölge 
Okuluna hayırlı olması te-
mennisinde bulundu. Vali 
İlhami Aktaş, kütüphane 
açılışının ardından öğren-
cilere kitap hediye ederek 
öğrencilerle ha�ra fotoğ-
ra� çek�rdi.

Ticaret Borsasından Özcan’a Ziyaret

Gelecek Par�si Köy 
Ziyaretlerine Devam 
Ediyor

Çanakkale Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Meh-
met Uğur Yavuz kurum-
da görevli İş ve Meslek 
Danışmanları ile birlikte 

işveren ziyaretlerinde bu-
lundu. Ziyaretlere ilişkin 
b i r  a ç ı k l a m a  ya p a n 
Yavuz: “İŞKUR olarak tüm 
paydaşlarımıza ulaşmak 
için gayret ediyoruz” 
dedi.

İŞKUR, İşverenleri 
Ziyaret E�

Bozcaada’ya midibüs ve 
otobüs girişlerinin yaz se-
zonu sonuna kadar yasak-
lanmasına karar verildi. 
İlçe Trafik Komisyonunun 
kararı kapsamında, Geyik-
li-Bozcaada arasındaki fe-
ribot hat�nı, 19-32 kişilik 
midibüs ile otobüs �pi 

araçlar yaz sezonu boyun-
ca kullanamayacak. Tır, 
kamyon ve iş makinesi �-
pindeki araçlar ise yalnız-
ca pazartesi, salı, çarşam-
ba ve perşembe günleri fe-
ribotla geçiş yapabilecek. 
Bozcaada İlçe Trafik Ko-
misyonunun kararı 17 Ha-
ziran Cuma gününden i�-
baren geçerli olacak.

Aktaş Yenice’de Kütüphane Açılışında

Bozcaada’ya Midibüs ve Otobüs Girişi Yasaklanıyor

Nature dergisinde yer 
alan araş�rmada uzman-
lar, Avrupa, Orta Doğu ve 
Afrika nüfusunun yüzde 
60'a yakınının ölümüne 
neden olan kara veba sal-
gınının Kırgızistan sınırla-
rı içerisindeki bir göle 
yakın yerde 1338'de baş-
ladığını tespit e�. Uz-
manlar bölgedeki mezar 
taşları üzerine kazınan ya-

zılar ve mezarlarda bulu-
nan dişler üzerinde DNA 
tes� yaparak kara veba-
nın yaklaşık 700 yıl önce 
burada başladığı sonu-
cuna vardı. Bölgedeki 
çok sayıda mezarın da sal-
gına ilişkin izler taşıdığı 
ifade ediliyor.
Araş�rma asırlık tar�ş-
malara nokta koydu
Araş�rma ekibinden 
İskoçya'daki S�rling Üni-
versitesi bilim insanı Phi-

lip Slavin, çalışmanın bu 
salgının kökenine ilişkin 
asırlık tar�şmalara son 
noktayı koyduğunu be-
lirt�. Tuebingen Üniver-
sitesinden bir diğer araş-
�rmacı Maria Spyrou da 
bölgede gömülü 8 insana 
ait dişlerden örnekler 
alındığını, kalın�lardaki 
damarlar sayesinde kan 
yoluyla bulaşan patojen-
lere ulaşma ih�malleri-
nin yüksek olduğunu ak-

tardı. Dağ faresi gibi me-
melilerde bulunan ve 
hayvanlardan insanlara 
bulaşabilen Yersinia pes-
�s bakterisinin neden ol-
duğu hastalık 1346 ile 
1353 arasındaki 8 yıllık 
dönemde 3 kıtada mil-
yonlarca can kaybına 
neden oldu. Salgının kay-
nağına dair çeşitli teori-
ler ortaya a�lsa da kesin 
bir sonuca varılamamış-
�.

Bilim İnsanları Kara Veba Salgınının 1338'de 
Kırgızistan'da Başladığını Tespit E�
Haber Merkezi
Türkiye 

İbrahim Işık
Çanakkale

Gülsüm Akçam

Yenice

Fatma Nur Bayyar

Çanakkale 

Şenay Tamince

Çanakkale

Sefanur Yavuz

Bozcaada
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AK Par� Çanakkale Millet-
vekili Jülide İskenderoğlu, 
TBMM’de yap�ğı konuş-
mada muhalefe�n çevre 
ve doğa konusunda mani-
pülasyon yaparak ya�rım-
ları engellemeye çalış�ğı-
nı söyledi. İskenderoğlu, 
“Ne zaman ülke için bir ça-
lışma yapılsa, bir proje ha-
zırlansa bilimsel dayanağı 
olmayan bir yaklaşımla 
karşı duruş söz konusu. 
Köprü yaparsınız, karşı çı-
karlar; yol yaparsınız, karşı 
çıkarlar; havalimanı ya-
parsınız, baraj yaparsınız 
karşıdırlar. Ülke aleyhinde 
bir konu olunca, kayıtsız 
şartsız it�fak olanların 
bize çevreyle ilgili söyle-
yecek sözleri olamaz” 
dedi.
Engellemeye Çalışıyorlar
TBMM’de HDP grubunun 
önerisinin aleyhinde AK 
Par� Grubu adına söz alan 
Çanakkale Milletvekili Jüli-

de İskenderoğlu, çevre ve 
doğa konusunun, özellikle 
enerji ya�rımlarının en-
gellenmesi konusunda bir 
argüman olarak kullanıldı-
ğını söyledi. Pandemi sü-
recinde ve sonrasında tüm 
dünyada üre�mden teda-
rike kadar her kalemde sı-
kın�lar yaşandığını ha�r-
latan İskenderoğlu, “Bu 
süreç tüm dünyada üre�-
min ne kadar önemli oldu-
ğunu bir kez daha ha�rlat-
�. ‘Üre�m’ derken sadece 
tarımsal üre�mden bah-
setmiyoruz elbette; en-
düstriyel üre�m, sanayi ve 
diğerleri... Ancak şu anda 
içerisinde bulunduğumuz 
durum, bütün dünyanın 
geleceğe dönük kabuslar 
görmesine neden olan 
enerji üre�mi. Ülkemiz 
kendi enerji kaynaklarını 
üretme, kullanma konu-
sunda son yıllarda büyük 
bir a�lım içerisinde ancak 
ne hikmetse, özellikle 
enerji üre�mi konusunda 

ne zaman bir adım atmaya 
kalksak karşımızda koro hâ-
linde aynı grubu görüyo-
ruz. Gezi olaylarında çev-
reyi yakıp yıkanlara, so-
kakları talan edenlere bı-
rakın karşı çıkmayı, bu yıkı-
mın içerisinde olanlar, des-
tek olanlar, mevzu ülkenin 
kendi enerji kaynaklarını 
üretmesi ,  ku l lanması 
olunca bir anda çevreci ke-
siliyorlar. Bu sözde çevreci 
kesimden ormanlarımızı, 
tarlalarımızı yakan hain 
terör örgütüyle ilgili bir 
karşı ifade duyamazsınız 
ama Türkiye için kri�k bir 
hamle olan doğal gaz üre-
�mi söz konusu olduğun-
da ‘ağaç’, ‘orman’, ‘çevre’ 
kelimelerini dillerinden dü-
şürmüyorlar” dedi.
Birileri Laf Olsun Diye Çev-
reci
Muhalefe�n çevre konu-
sunda söz ve eylemlerinin 
tutarsız olduğunu da belir-
ten İskenderoğlu, “Birileri-
nin laf olsun, gündem 

olsun diye sözde çevre, 
sözde doğa hassasiyetleri 
kamuoyunun malumu-
dur; niyet, söz bir olmalı-
dır. Çevrenin, doğanın ko-
runmasında hiç kimse 
bizim hassasiye�mizi ölçe-
mez. Her konuda olduğu 
gibi çevre ve doğa konu-
sunda tutarsız olanları sa-
mimi olmaya davet ediyo-
rum. Ne zaman ülke için 
bir çalışma yapılsa, bir 

proje hazırlansa bilimsel 
dayanağı olmayan bir yak-
laşımla karşı duruş söz ko-
nusu. Köprü yaparsınız, 
karşı çıkarlar; yol yaparsı-
nız, karşı çıkarlar; havali-
manı yaparsınız, baraj ya-
parsınız karşıdırlar ama 
mesele ülke aleyhinde bir 
konu olunca, kayıtsız şart-
sız it�fak olanların bize çev-
reyle ilgili söyleyecek söz-
leri olamaz. Hiç kimse 

merak etmesin, ülkemiz 
çevreyle uyumlu, doğaya 
zarar vermeden, ortak ge-
leceğimize sahip çıkarak 
her alanda ya�rım ve pro-
jelerine, kalkınmasına 
devam edecek. Bu duyarlı-
lıkla denizlerimizi, toprak-
larımızı ve coğrafyasıyla ül-
kemizi çocuklarımıza, ge-
lecek nesillerimize ema-
net etmek için ��zlikle ça-
lışıyoruz” diye konuştu.

Çanakkale Ticaret ve Sana-
yi Odası Yöne�m Kurulu 
ağırlıklı olarak, hububat, 
zahireci, gübre, yem, zirai 
ilaç, yaş meyve ve sebze ile 
tarım koopera�fleri sektör 
temsilcilerinden oluşan 2 
No’lu Meslek Grubu Üye-
leri ile sektörde yaşanan 
gelişmeler ve sorunları gö-
rüşmek üzere bir araya 
geldi. ÇTSO Kongre Fuar 
Merkezi’nde gerçekleş�ri-
len toplan�da; Yöne�m Ku-
rulu Başkanı Selçuk Semi-
zoğlu, Başkan Yardımcısı 
Murat Aydoğdu, Meslek 
Komite Başkanı Bülent 
Bayat, Komite ve Meclis 
Üyesi Erkan Çe�n, Genel 
Sekreter Sema Sandal ve 
komiteden sorumlu Oda 
personeli Ercan Ekim ile 
sektör temsilcileri hazır bu-
lundu.
“Lisanslı Depoculuk Avan-
tajlarından Faydalanmalı-
yız”
2 No’lu Meslek Grubu top-
lan�sında konuşan Yöne-

�m Kurulu Başkanı Selçuk 
Semizoğlu; “Gıda sektörü 
sadece ilimiz değil, ülke-
miz için de öncelikli sek-
törler arasında yer alıyor. 
Zey�nyağı ve hububatta li-
sanslı depoculuk hepimi-
zin önceliği olmalı. Bunun 
için sektör temsilcileri, 
borsa ve ziraat odalarımız 
başta olmak üzere ilgili 
tüm kurum ve kuruluşların 
ka�lımıyla lisanslı depocu-
luk başlığı al�nda ayrıca 
bir araya gelmeliyiz. İlimi-
zin öne çıkan tarım ürünle-

rinin markalaşması için ça-
lışmalar yapmalıyız. Coğ-
rafi işarete sahip ürünleri-
mizi yurt içi ve yurt dışı pa-
zarlarda nasıl daha iyi pa-
zarlarız; bunun fizibilitele-
rini çıkarmalıyız. Dünyanın 
en güzel zey�nyağını üre-
�p onu dökme olarak sat-
manın ne ilimize ne de ül-
kemize hiçbir faydası yok! 
Markalaşma, coğrafi İşaret 
almakla bitmiyor. Daha 
önemlisi, bu ürünümüzün 
aynı lezzet ve kalitede sa-
�lması için dene�m meka-

nizmaları oluşturmalı ve 
daha sık kontroller yapa-
bilmeliyiz. Tarımda çalışa-
cak ara eleman sorununa 
da ortak çözümler üretme-
liyiz. Bu alanı daha nitelikli 
hale ge�rmek üzere Mes-
leki Yeterlilik Kurumuna 
görüş iletebiliriz. Sektör 
temsilcileri olarak sizler-
den aldığımız geri dönüş 
ve yönlendirmeler çok kıy-
metli. Ka�lım sağlayan 
tüm Meslek Grubu üyele-
rimize Yöne�m Kurulum 
adına teşekkür ediyorum.”

Bir dizi ziyaret ve inceleme-
lerde bulunmak üzere Yeni-
ce ilçesine giden Vali İlhami 
Aktaş bu kapsamda Yenice 
Engelsiz Yaşam Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezini 
ziyaret e�. Engelsiz Yaşam 
Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezinde yürütülen ça-
lışmalar hakkında bilgi alan 
Vali İlhami Aktaş, engelli va-
tandaşlarımızla yakından il-
gilendi ve onlarla bir süre 
görüşerek sohbet e�. En-
gelli  vatandaşlarımızın 
azimle çalışan, kararlı du-
ruşları ve çabalarıyla hepi-
mize örnek olduğunu ifade 
eden Vali İlhami Aktaş, ken-
dilerine sağlık, huzur ve 

mutluluk dolu bir yaşam te-
mennisinde bulundu. Ziya-
re�n sonunda Vali İlhami 
Aktaş, Yenice Engelsiz 
Yaşam Bakım ve Rehabili-
tasyon Merkezinde kalan 
engelli vatandaşlarımıza 
sevgi ve saygı ortamında 
ai le s ıcakl ığı  sağlayan 
kurum yetkililerine ve çalı-
şanlarına teşekkür ederek 
çalışmalarında kolaylıklar 
diledi. Vali İlhami Aktaş’a Ye-
nice Engelsiz Yaşam Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
ziyaretlerinde Yenice Kay-
makamı Musa Göktaş, İl 
Milli Eği�m Müdürü Ferhat 
Yılmaz, Yenice Belediye Baş-
kanı Veysel Acar ve Kalkım 
Belediye Başkanı İbrahim 
Taşkın eşlik e�.

İbrahim Işık
Çanakkale

Sefanur Yavuz
Çanakkale

“Ne Zaman Ülke Yararına Bir İş Olsa Karşısında Aynı Grup Var”

Sektör Temsilcilerinden Sektör Toplan�sı

Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi  Bayramiç 

MYO mezuniyet töreni ger-

çekleş�rildi. Törene; Rek-

tör Yardımcı Prof. Dr. Hüse-

yin Erkul, İlçe Kaymakamı 

Alper Taş, Bayramiç Bele-

diye Başkan Vekili Hasan 

C e m  A � l g a n ,  Ç O M Ü 

MEYOK Koordinatörü Prof. 

Dr. Dinçay Köksal, Bayra-

miç MYO Müdürü Dr. Öğr. 

Üyesi Emin Yakar, kurum 

kuruluş müdürleri, siyasi 

par� temsilcileri, öğrenci-

ler ve veliler ka�ldı. Saygı 

duruşu ve İs�klal Marşının 

okunmasıyla başlayan 

tören, Bayramiç MYO Mü-

dürü Dr. Öğr. Üyesi Emin 

Yakar ve Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Hüseyin Erkul’un 

konuşması ile devam e�. 

Bölüm hocaları tara�ndan 

öğrencilere diplomalarının 

takdim edilmesinin ardın-

dan program, pilav ikramı 

ve canlı müzik dinle�si ile 

son buldu.

Bayramiç MYO Mezuniyet Töreni Gerçekleş�

Aktaş’ın Engelsiz Yaşam 
Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi Ziyare�

Çanakkale Belediyesi Vete-
riner İşleri Müdürlüğüne 
bağlı ekipler tara�ndan 
Esenler Mahallesinde bu-
lunan Kedi Köyü’nde ger-
çekleş�rilen ru�n sağlık 
kontrolü çalışmaları devam 

ediyor. Veteriner İşleri Mü-
dürlüğünce kent genelinde 
can dostlarımıza yönelik 
gerçekleş�rilen sağlık tara-
malarının yanı sıra Esenler 
Mahallesi’nde bulunan 
Kedi Köyü sakinlerinin 
kontrolleri de ru�n olarak 
yapılıyor. 

Kedi Köyü Sakinleri Sağlık 
Kontrolünden Geç�

İbrahim Işık
Çanakkale

Hüseyin Atay
Çanakkale

Gülsüm Akçam

Bayramiç
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Adalet Bakanı Bekir Boz-

dağ, Hakimler ve Savcılar 

Kurulu (HSK) Konferans Sa-

lonu'nda düzenlenen "Avu-

katlık Mesleğinden Geçen 

10. Dönem Hakim ve Cum-

huriyet Savcıları Kura Töre-

ni"ndeki konuşmasına, 

adaylık sürecini başarıyla ta-

mamlayan hakim ve savcı-

ları tebrik ederek başladı. 

Yüce bir değer olan adalete 

hizmet eden hakim ve sav-

cılara sahip olunan vasıfla-

rın yol göstereceğini söyle-

yen Bozdağ, güvenirlik, 

eminlik, cesaret, dürüstlük 

ile Anayasa ve yasalara sa-

daka�n yüksek olması ge-

rek�ğini vurguladı. Kura çe-

keceklere "Eksiklerinizi ta-

mamlamaktan, sormaktan 

çekinmeyin." diye seslenen 

Bakan Bozdağ, adale�n sav-

cının ya da hakimin ihsanı 

olmadığını belirt�. Adaletli 

hükmetmenin dinin, mede-

niye�n ve kültürün ortak 

emri olduğuna işaret eden 

Bozdağ, "Emirlere uyanlar 

eğer adalet dağı�rken ik-

ramda bulunduğunu, ihsan 

yap�ğını düşünüyorsa o 

asla adil bir hakim de adil 

bir savcı da olamaz." dedi. 

Takdir hakkının nasıl kulla-

nılacağının Anayasa'da net 

bir şekilde tarif edildiğini be-

lirten Bozdağ, takdir hakkı-

nın "keyfilik hakkı" olmadı-

ğına dikka� çek�. Bekir Boz-

dağ, "Eğer biz takdir hakkını 

keyfimize göre kullanırsak o 

zaman hakim de olsak savcı 

da olsak verdiğimiz karar 

adalete, hakka, hakkaniye-

te değil, sadece zulme hiz-

met eder." değerlendirme-

sinde bulundu.

“Bütün bağlılıkları vicdanı-

mız da aklımız da reddet-

melidir”

Dosyaya, delillere bakıla-

rak, Anayasa'ya, kanuna, 

hukuka bağlı vicdanla karar 

verilmesi gerek�ğini dile ge-

�ren Bakan Bozdağ, şöyle 

devam e�: "Eğer vicdan, 

Anayasa, yasa ve hukukla 

bağlı olmazsa o zaman de-

ğişik meşreplere, konjonk-

türe, ideolojilere, çok kötü 

şeylere bağlı olabilir. Deği-

şik �r�naların tesirinde 

olan bir vicdandan kimse 

adalet beklemez. Vicdanı-

mızın sadece hür olması yet-

mez, Anayasa, hukuk ve ka-

nunla bağlı olması şart�r. 

Vicdanlarını ve akıllarını ki-

raya verenler cübbeleri 

hakim ve savcı cübbesi de 

olsa asla hakim ve savcı vas-

�nı özde taşıyamazlar. Vic-

danınız sizin gibi hür olsun, 

aklınız hür olsun, hiçbir ide-

olojinin, hiçbir şeyin emri-

ne vicdanınızı ve aklınızı tah-

sis etmeyin. Aksi takdirde 

hürriye�nizi kaybedersiniz. 

Bizim vicdanımızın bağlı ol-

duğu yer Anayasa, yasa ve 

hukuka sadakat ve ona bağ-

lılıkla hareket etmek�r. 

Onun dışındaki bütün bağ-

lılıkları bizim vicdanımız da 

aklımız da reddetmelidir." 

Fetullahçı Terör Örgütü ne-

deniyle Türkiye'nin, yargı-

nın ve mille�n ağır bedeller 

ödediğini ha�rlatan Boz-

dağ, yeni bedeller öde�l-

mesine izin vermemenin 

hakim ve savcıların asli va-

zifeleri arasında yer aldığı-

nın al�nı çizdi. Herkesin bir 

dünya görüşü, başka görüş-

leri bulunduğunu ifade 

eden Bozdağ, esas bağım-

sızlığın ait olunan görüşle-

re, bakışlara karşı da akılla 

hareket edip, yasalara sa-

dakatten ayrılmadan dim-

dik durabilmek olduğunu 

söyledi. Bakan Bozdağ, şun-

ları kaydet�: "Davanın ta-

raflarından biri güçlü, biri 

zayıf veya biri bilinir, biri bi-

linmez, taraflara bakarak 

pozisyon alırsak, o zaman 

biz adale� ayakta tutan 

değil, zulme su veren hakim 

ve savcı oluruz. Buna asla 

izin vermeyin. Eğer bir 

hakim ve savcının huzurun-

da yargılama sırasında ya 

da odasında güçlülerle za-

yıflar eşit muamele görmü-

yorsa, eğer zayıflar sizin 

adale�nizden ümitsizliğe 

düşmüş ise eğer güçlüler de 

sizden taraftarlık ummaya 

başlamışsa orada hakim, 

savcı, adalet firar etmiş de-

mek�r, yok demek�r. Buna 

izin vermeyin, güçlüler siz-

den taraftarlık beklemesin, 

zayıflar sizin adale�nizden 

ümitsizliğe düşmesin, her-

kes sizin huzurunuzda, yar-

gılama sırasında da odanıza 

ziyarete geldiğinde de eşit 

olsun."

"Gelen vatandaşı dinle-

mek sizi taraf yapmaz”

"Birisi 'Görüşme kabul edil-

mez' diye kapının duvarına, 

'Avukatla görüşme yapıl-

maz' diye bir meslektaş yazı 

asmış. Bu abar�nın alası-

dır." diyen Bozdağ, hakim 

ve savcıya, ümitsizliğe dü-

şenin imdadına koşacak di-

yerek bak�ğını söyledi. 

Hakim ve savcıya gelen va-

tandaşın, adalete, adale�n 

kapısına geldiğini düşündü-

ğüne işaret eden Bozdağ, 

"Gelen vatandaşı dinlemek 

sizi taraf yapmaz, sizin ta-

rafsızlığınıza gölge düşür-

mez." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Büyükelçi Tanju Bilgiç, Al-
manya Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Chris�an Wagner 
tara�ndan yapılan açıkla-
maya i l i şk in ,  "Alman 
Sözcü'nün ülkemizin hava 
sahasını ihlal eden, ana ka-
ramız üzerinden uçuşlar 
gerçekleş�ren ve uçakları-
mızı taciz eden taraf Yuna-
nistan olmasına rağmen, 
ülkemize mesnetsiz iddi-
alar yöneltmesi kabul edi-
lemez." ifadesini kullandı. 
Sözcü Bilgiç, Wagner'in 
"Türkiye'nin Yunanistan'ın 
hava sahasını ihlal etmesi 
endişe yara�yor." ifadesi-
ne ilişkin soruyu yazılı ce-
v a p l a d ı .  " A l m a n 
Sözcü'nün ülkemizin hava 
sahasını ihlal eden, ana ka-
ramız üzerinden uçuşlar 
gerçekleş�ren ve uçakları-
mızı taciz eden taraf Yuna-
nistan olmasına rağmen, 

ülkemize mesnetsiz iddi-
alar yöneltmesi kabul edi-
lemez." değerlendirme-
siyle söz konusu açıklama-
ya tepki gösteren Bilgiç, 
şunları kaydet�: "Alman 
Sözcüsü'ne ikili ve NATO 
bünyesindeki Güven Art�-
rıcı Önlemler toplan�ları-
na yapılan davetlere rağ-
men bir yıldır icabet etme-
yen ve Ege'de yaşanan son 
gerginliği bahane ederek 
bu toplan�ları dondurdu-
ğunu açıklayan tara�n Tür-
kiye olmadığını ha�rlat-
mak isteriz. Diyalog ve ge-
rilimin azal�lması için 
çaba sarf et�ğini iddia 
eden Almanya'yı, iki müt-
tefik arasındaki anlaşmaz-
lıklarda taraf tutmamaya, 
başka ülkelerin hukuksuz-
luğuna alet olmamaya, ay-
rıca yetkisi ve sorumlulu-
ğu olmayan alan ve konu-
larda yanlı yorum yapma-
maya bir kez daha davet 
ediyoruz."

Türkiye'den Almanya 
Dışişleri Sözcüsü 
Wagner'in “Hava Sahası” 
Açıklamasına Tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, Haliç'i kaderine 
terk etmeyeceklerini ve 
terk edilmesine müsaade 
etmeyeceklerini belirte-
rek, "Bu kadar uğraş son-
rasında bugün buradaki 
a�k su arıtma tesislerinin 
iptal edildiğini, yapılmadı-
ğını ha�a bu projelerin 
iptal edildiği süreçte de 
orada çevre konusuyla ala-
kalı da ağaçlardan ar�ş 
beklendiğini görüyoruz." 
dedi. Bakan Kurum, Gür-
soy Grup'un yeni ya�rımı 
macera ve doğa parkı Vi-
aland Parkur'un açılışında 
yap�ğı konuşmada, böyle 
bir alanın yeniden İstan-
bul'a kazandırıldığını söy-
ledi. Buranın en büyük mi-
marının da Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ol-
d u ğ u n u  d i l e  g e � r e n 
Kurum, "Çünkü burası a�l 
bir alandı. Bu a�l alanı, 

Haliç'in yanında, sizin yaş-
larınızdaki çocuklar geze-
mezdi, orada yürüyemez-
di. Hem orayı temizledik 
hem de bu alanı sizlere, Ga-
z i o s m a n p a ş a ' m ı z a , 
E y ü p ' ü m ü z e ,  İ s t a n-
bul'umuza kazandırdık." 
diye konuştu. Vialand'ın, 
Türkiye'nin ilk tema parkı 
olduğunu, içerisinde gös-
teri merkezleri, AVM ve 
yaşam kompleksinin bu-
l u n d u ğ u n u  a n l a t a n 
Kurum, burada her zaman 
bir yenileme projesi bu-
lunduğunu dile ge�rdi. 
Kurum, böyle yüzlerce ço-
cuğu bir arada görünce in-
sanın heyecanlandığını 
kaydederek,  "Bir  gün 
sonra karnelerinizi alacak-
sınız. Sizler bizim geleceği-
miz,  is�kbal imizs iniz . 
İnşallah bu gözlerinizdeki 
parıl� hiçbir zaman sön-
mesin. Sizler dünyamızı gü-
zelleş�riyorsunuz, çocuk-
larımız yine geleceğimize 
en güzel şekilde sahip çıkı-

yor. Bizlerin de amacı ga-
yesi sizlere daha güzel 
alanlar, daha güzel şehirler 
sunmak için buradaki ağa-
beylerinizle birlikte Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bize 
koymuş olduğu vizyon çer-
çevesinde gece gündüz ça-
lışıyoruz." ifadesini kullan-
dı. Bir taraftan iklim deği-
şikliğiyle, afetlerle, sellerle 
mücadele et�klerine, bir 
taraftan da kentsel dönü-
şüm projelerini gerçekleş-
�rdiklerine dikka� çeken 
Kurum, Vialand'ın bulun-
duğu bölgede yaklaşık 4 
bin konutluk kentsel dönü-
şüm projesi olduğunu ak-
tardı.
“Haliç'teki temizliği sü-
rekli hale ge�rmek zorun-
dayız"
Çocuklarla birlikte parkur 
alanını gezen Kurum, bu-
rada yap�ğı açıklamada, 
Haliç'in, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın belediye baş-
kanı olduğu dönemde te-
mizlendiğinin al�nı çizdi. 

"Haliç'in hikayesi kolay bir 
hikaye değil" diyen Kurum, 
şöyle devam e�: "Sayın 
Cumhurbaşkanımız, ilk be-
lediye başkanı olduğu dö-
nemde maalesef Haliç'in 
yanında yürünemiyordu. 
Maskelerle geziliyordu. 
İstanbul'da o zaman pro-
mosyonla maske dağı�lı-
yordu. Sayın Cumhurbaş-
kanımız, Haliç'in deniz su-
larıyla birlikte temizlen-
mesi ve oradaki ekolojik ya-
şamın yeniden başla�lma-
sı amacıyla önemli bir pro-
jeyi başlat�lar. Oradaki dip 
çamuru binbir zahmetle ta-
şıyarak bu alan oluşturul-
du. Bu alan içerisinde de 
parklarıyla çocuk oyun 

alanlarıyla bir yaşam mer-
kezi haline geldi. Bu çerçe-
vede, Haliç ar�k kıyısında 
gezilebilir bir alan oldu." 
Kurum, Haliç'i gözü gibi ko-
ruduklarını ve korumaya 
devam edeceklerini vur-
gulayarak, "Haliç'i kaderi-
ne terk etmeyeceğiz, ka-
derine terk edilmesine mü-
saade etmeyeceğiz. Bu 
kadar uğraş sonrasında 
bugün buradaki a�k su 
arıtma tesislerinin iptal 
edildiğini, yapılmadığını 
ha�a bu projelerin iptal 
edildiği süreçte de orada 
çevre konusuyla alakalı da 
ağaçlardan ar�ş beklendi-
ğini görüyoruz. Hayretle 
bu manzarayı izliyoruz. Bu 

kadar uğraşla devle�n a�l 
bir alanını kıymetli hale ge-
�rip içinde is�hdam oluş-
turan, yine bu alanda ço-
cukların vakit geçirdiği bir 
proje haline gelmiş�r. 
Haliç'teki temizliği de sü-
rekli hale ge�rmek zorun-
dayız. Çevre konusu sürek-
lilik arz eden bir konu. 
Çevre mevzua� çerçeve-
sinde, doğa hassasiye� çer-
çevesinde bu projeleri sü-
rekli hale ge�rmek, siyasi 
alanın dışına çıkarmak zo-
rundayız." açıklamasında 
bulundu. Konuşmaların ar-
dından, Bakan Kurum, ço-
cuklarla beraber açılış kur-
delesini keserek, toplu fo-
toğraf çek�rdi.

Bakan Murat Kurum: Haliç'i Kaderine Terk Etmeyeceğiz, Kaderine Terk 
Edilmesine Müsaade Etmeyeceğiz

“Vicdanlarını ve Akıllarını Kiraya Verenler, Asla 
Hakim Ve Savcı Vas�nı Özde Taşıyamazlar”

Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 
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Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, terör 
örgütü YPG/PKK'nın Suri-
ye'de işgal et�ği bölgeler-
de ailelerinden kopardığı 
çocukları zorla örgüte al-
maya devam etmesine 
tepki göstererek, Birleş-
miş Milletler (BM) İnsan 
Hakları Konseyi başta 
olmak üzere BM'nin diğer 
ilgili birimlerinin harekete 
geçerek bu konuda "çok 
açık, net ve kesin mesaj-
lar" vermesi ve gerekirse 
yap�rım uygulanması çağ-
rısında bulundu. Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığı 
Önlenmesi Sözleşmesi'nin 
(CEDAW) 14-15 Haz i-
ran'daki 82'nci oturumu 
kapsamında Türkiye rapo-
ru değerlendirildi. İki gün 
boyunca toplan�larda 
Türk heye�ne başkanlık 
eden Bakan Yanık, AA mu-
habirine gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 
Türkiye'nin 1986'dan bu 
yana CEDAW'a taraf oldu-
ğunu anımsatan Yanık, her 
dört yılda bir taraf devlet-
lerin Sözleşme kapsamın-
da yap�ğı çalışmaların de-
ğerlendirilmesi için top-
lan�lar düzenlendiğini be-
lirt�. Yanık, iki gün süren 
toplan�larda Türkiye'nin 

daha önce CEDAW'a gön-
derdiği raporun değerlen-
dirilmesinin tamamlandı-
ğını ifade e�. CEDAW kap-
samında kadınlara yönelik 
ayrımcılığın önlenmesi, 
sağlık hakları, eği�m hak-
ları, yargılama, is�hdama 
ka�lım ve pek çok başlığın 
değerlendirildiğini anla-
tan Yanık, şöyle konuştu: 
"Bu yıl geçmiş yıllardan 
farklı olarak İstanbul Söz-
leşmesi'nden çekilme ka-
rarımız öne çık�. Bununla 
ilgili çokça soru geldi. Av-
rupa Konseyi Sözleşmesi 
olmasına rağmen ve biz 
BM ça�sı al�nda BM'nin 
bir sözleşmesini tar�şmak 
üzere geldiğimiz halde bir 
parça İstanbul Sözleşmesi 
öne çıkmış oldu. Onun dı-
şında genel olarak yap�k-
larımızı, çalışmalarımızı 
önümüzdeki süreçte plan-
ladıklarımızı, ayrımcılıkla 
mücadele, kadına yönelik 
şiddetle mücadele çaba-
mızı, aldığımız mesafeyi, 
yap�klarımızı ve yapmak 
istediklerimizi, bütün açık-
lığıyla ve çok samimi bir bi-
çimde paydaşlarımızla pay-
laş�k."
“BM'nin Yapmaması 
Gerekirdi”
Bakan Yanık, terör örgütü 
YPG/PKK'nın Suriye'de 
işgal et�ği bölgelerde aile-

lerinden kopardığı çocuk-
ları zorla örgüte almaya 
devam etmesine ilişkin ise 
BM Genel Sekreteri Anto-
nio Guterres'in "silahlı ça-
�şmalarda çocuklar" ko-
nusundaki özel temsilcisi 
Virginia Gamba'nın 29 Ha-
ziran 2019'da BM Cenevre 
Ofisi'nde bir araya geldiği 
YPG/PKK elebaşlarından 
"Mazlum Abdi" kod adlı 
Ferhat Abdi Şahin ile "ör-
gütün bünyesindeki ço-
cukları bırakması için" ha-
zırlanan eylem planına 
resmi törenle imza atması-
na a�fta bulundu. Yanık, 
şunları söyledi: "Öncelikle 
bir terör örgütüyle anlaş-
ma imzalanmaz. Terör ör-
gütüyle anlaşma imzaladı-
ğınızda karşınızdaki terör 
çetesini terör örgütü ola-
rak görmediğiniz anlamı-
na gelir. Bunu BM'nin yap-
maması gerekirdi. Nitekim 
Türkiye bu konudaki tepki-
sini o tarihte de ortaya koy-
muştu. İkincisi terör örgü-
tünden sözüne sadık kal-
masını beklemek ikinci 
büyük hata olur. Sözlerini 
tutmayacaklar ı  zaten 
bizim bildiğimiz ve bekle-
diğimiz bir şeydi. Üçüncü-
sü terör örgütlerine tavır 
noktasında dünyanın, 
özellikle uluslararası kuru-
luşların yap�rım ve yön-

lendirme yetkisi imkanı 
olan uluslararası kuruluş-
ların terör örgütleriyle ala-
kalı standart ve çelişkisiz 
bir tutumu olmadığı süre-
ce, terör örgütleri insanla-
rı ama özellikle kadınları 
ve çocukları sömürmeye 
devam edecek."
“Çocukları, Mazlum ve 
Mağdur İnsanları Konuş-
maya Devam Edeceğiz”
PKK ve türevlerinin özellik-
le kız çocuklarını çok erken 
yaştan i�baren hem cinsel 
sömürü aracı olarak hem 
de savaş ve ça�şmalarda 
adeta bir kaynak olarak kul-
landıklarını çok iyi bildikle-
rini vurgulayan Yanık, "do-
layısıyla Mazlum Abdi'nin 
B M ' ye  ç a ğ r ı l m a s ı n ı n 
büyük bir hata olmasının 
yanı sıra Mazlum Abdi gibi 
profillerin verdikleri sözle-
rini tutacaklarını bekleme-
nin de ikinci büyük bir hata 
olduğunun" al�nı çizdi. 
Yanık, şöyle devam e�: 
"Üçüncüsü Sayın Cumhur-
başkanı'mızın uluslararası 
her platformda çok açık 
bir şekilde ısrarla dile ge-
�rdiği bir husus var; teröre 
karşı ortak tutum alınması 
gerek�ği. Teröre karşı 
ortak tutum alınmazsa bir 
başka ülkenin terörle mü-
cadelesine destek veril-
mezse 'benim teröris�m 

iyidir, seninkisi kötüdür' 
gibi birtakım çelişkili, tu-
tarsız yaklaşımlar sergile-
nirse dünyanın pek çok ye-
r inde  terör  mese les i 
devam edecek, terörden 
canlar yanmaya devam 
edecek. Çocukları, maz-
lum ve mağdur insanları 
konuşmaya devam edece-
ğiz. Dolayısıyla umut edi-
yorum ki uluslararası kuru-
luşlara terörle aralarına 
nasıl bir mesafe ve ne tür 
bir karşılıklı mücadele biçi-
mi koymaları gerek�ğini 
bu görüntüler tekrar bir ha-
�rla�r."
BM'ye "YPG/PKK'ya karşı 
harekete geçin" çağrısı
Yanık, Türkiye ve Bakanlık 
olarak teröre karşı müca-
dele konusunda BM başta 
olmak üzere uluslararası 
kuruluşlara çağrılar yap-
�klarını belirterek "Gayet 
tabii ki terörden canı çok 
yanmış, hala yanmaya 
devam eden bir ülke ola-
rak biz uluslararası toplu-
ma özellikle terörle müca-

delede eden, terör mağ-
duru olan ülkelere ortak tu-
tumla, daha ciddi, daha 
kapsamlı ve daha samimi 
destek verilmesi gerek�ği-
ni bir kez daha al�nı çize-
rek söyleyelim." şeklinde 
konuştu. Özellikle kadın ve 
kız çocuklarının sömürül-
mesi, is�smarı, ekonomik 
olarak, cinsel olarak ve 
insan kaynağı olarak her 
türlü sömürülmesinin 
önüne geçilmesi için, Suri-
ye'de örgütün kampların-
da çıkan görüntülerin bir 
vesile olması gerek�ğini 
vurgulayan Yanık, "Ulusla-
rarası tüm kuruluşların, 
İnsan Hakları Konseyinin, 
BM'nin diğer birimlerinin, 
hepsinin harekete geçerek 
bu konuda çok açık, net ve 
kesin mesajlar vermesi, ge-
rekiyorsa yap�rımlarda bu-
lunması gerek�ği çok açık. 
Bunu bir vesile görerek, 
hemen harekete geçmele-
ri çağrısını bir kez daha ye-
nilemek isterim." çağrısın-
da bulundu.

Akar, NATO Savunma Ba-

kanları Toplan�sı'nın "Sa-

vunma ve Caydırıcılık Ya-

pısının Uyarlanması" ko-

nulu oturumuna ka�ldı, 

"aile fotoğra�" çekiminde 

yer aldı. Milli Savunma Ba-

kanı Hulusi Akar, NATO Sa-

vunma Bakanları Toplan-

�sı'nın "Savunma ve Cay-

dırıcılık Yapısının Uyarlan-

ması" konulu oturumuna 

ka�ldı, "aile fotoğra�" çe-

kiminde yer aldı. Akar, 

NATO Savunma Bakanları 

Toplan�sı kapsamında gel-

d i ğ i  N AT O  K a r a r g a-

hı'ndaki temaslarını sür-

dürüyor. "Savunma ve 

Caydır ıc ı l ık  Yapıs ının 

Uyarlanması" konulu otu-

ruma ka�lan Bakan Akar 

daha sonra "aile fotoğra-

�" çekimine ka�ldı. Öte 

yandan oturumun düzen-

lendiği salonda Bakan 

Akar için ayrılan masada 

"Turkey" yerine "Türkiye" 

isminin kullanılması dik-

ka� çek�. Haziran başın-

da Türkiye'nin Birleşmiş 

Milletler nezdinde yaban-

cı dillerdeki adı "Türkiye" 

olarak tescil  edilmiş, 

NATO'ya da bu yönde bil-

dirim yapılmış�.

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı Toplu 
Konut İdaresi Başkanlı-
ğından (TOKİ) gayrimen-
kul sa�n alanlar, banka ya 
da tapu müdürlüklerine 
gitmeden e-Devlet üze-
rinden tapularını edinebi-
lecek. AA muhabirinin 
TOKİ'den aldığı bilgiye 
göre, İdare tara�ndan va-
tandaşlara tapu alımında 
kolaylık sağlayan uygula-
ma hayata geçirildi. Buna 
göre, TOKİ'den gayrimen-
kul alıp borcunu peşin 
ödemiş veya bi�rmiş, kat 
mülkiye� tesis edilmiş 
gayrimenkul al ıcı ları , 
banka ve tapu müdürlük-
lerine gitmelerine gerek 
kalmadan tapularını e-
Devlet üzerinden alabi-
lecek. Gayrimenkul alıcı-
sı, taksit ve emlak vergisi 
borcu bulunmama, DASK 
yap�rmış olma şar�yla 
tapu almaya hak kazandı-
ğı konut veya iş yeri için e-
Devlet sistemi üzerinden 
başvuru yapabilecek, 
kendi adına kayıtlı olan 

konut ve iş yeri bilgilerini 
görebilecek. Gayrimenkul 
alıcısı, e-Devlet üzerinden 
"TOKİ Tapu Devri İşlemle-
ri" alanına giriş yaparak 
site yöne�minden aldığı 
"borcu yoktur" belgesini 
sisteme yükleyecek. Alıcı, 
taahhütnameyi onaylaya-
rak başvurusunu tamam-
layacak.  Başvurunun 
kabul edilmesinin ardın-
dan tapu müdürlüğü, iş-
lemlerin yürütülmesi sı-
rasında gayrimenkul alıcı-
sına ödemesi gereken üc-
retleri SMS ile iletecek. 
Bu ödemelerin yapılması 
ve işlemlerin tamamlan-
masıyla gayrimenkul alıcı-
sı adına tapu tescil işlemi 
sonuçlanacak. İşlemi so-

nuçlanan gayrimenkul alı-
cıları, e-Devlet üzerinden 
Web Tapu sistemine gire-
rek tapu kaydına ulaşabi-
lecek. İsteyenler harçları-
nı ya�rıp tapu senetlerini 
Web Tapu sistemi üzerin-
den alabilecek. Başvuru-
nun olumsuz sonuçlan-
ması durumunda ise tapu 
müdürlüğünden gelen bil-
giler, gayrimenkul alıcısı-
na ile�lerek sorunun gi-
derilmesi beklenecek. 
Sorun giderildikten sonra 
vatandaşlar tekrar aynı şe-
kilde başvuru yapılabi-
lecek.
- Vatandaşlar işlemlerin 
aşamalarını e-Devlet'ten 
takip edebilecek
İşlemler sürerken tapu 

müdürlüğünden ile�len 
durum bilgisi, bankalar ve 
e-Devlet üzerinden payla-
şılacak. Böylece vatan-
daşlar, e-Devlet üzerin-
den işlemin aşamalarını 
da takip edilebilecek. 
İndirim kampanyasında 
banka kredisi kullanarak 
borcunu kapatan alıcıla-
rın ise banka lehine ipo-
tek onama belgesi imza-
lamaları gerek�ği için ban-
kaya gitmeleri gerekecek. 
Bu arada gayrimenkul alı-
cılarının mağduriyet ya-
şamamak için banka şu-
besi veya e-Devlet üzerin-
den tapu işlemleri için ta-
pularını adlarına tescil et-
�rmeleri gerek�ği ha�rla-
�ldı.

Milli Savunma Bakanı 

Hulusi Akar, NATO 

Karargahı'nda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Uluslararası Kuruluşlara 
'YPG/PKK'ya Karşı Harekete Geçin' Çağrısı
Haber Merkezi
Türkiye 

TOKİ'nin Gayrimenkul Sa�şlarında Tapular 
E-devlet'ten Alınabilecek
Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 



bulmaca
17  HAZİRAN 2022 CUMA



17 HAZİRAN 2022 CUMA

16.06.2022 Çözümler�

Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tara�ndan hazır lanan 

Vergi Kimlik Numarası 

Genel Tebliği'nde Değişik-

lik Yapılmasına Dair Tebliğ, 

Resmi Gazete'de yayımla-

narak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, banka, ka�lım 

finans kurumları, posta 

merkezleri ve Türk parası 

kıyme�ni koruma hakkın-

da karar kapsamında ku-

rulmuş yetkili müessese-

lerce döviz alım sa�mı iş-

lemlerinde vergi kimlik nu-

marası tespi�ni gerek�ren 

tutar sınırı 3 bin dolardan 5 

bin dolara yüksel�ldi.

Kimya sanayinin yüzde 100 

yerli sermayeli şirke� ve 

kimya sektörünün öncü ku-

rumlarından Koruma Şir-

ketler Grubu, 2021 yılında 

gerçekleş�rdiği Benflura-

lin ve Bakır oksiklorür bitki 

koruma ürünü ak�f mad-

delerinin üre�minden 

sonra Acetamiprid ak�f 

maddesini de yerli olarak 

üretmeyi başardı. Tamamı 

ithal edilen bu ak�f mad-

denin Türkiye’de ilk kez ya-

pılacak üre�miyle birlikte 

yıllık yaklaşık 20 milyon do-

larlık ithala�n önüne geçil-

mesi amaçlanırken, ihra-

cata yönelik a�lacak adım-

larla da küresel pazarda ye-

rini almayı hedefliyor.

Bitki koruma ürünü üre�-

minde ülkemizin öncü şir-

ketlerinden biri olan ve bu 

alanda pek çok ilki gerçek-

leş�ren Koruma Şirketler 

Grubu, tamamen ithal edi-

len bitki koruma ürünü 

ak�f maddesinin üre�mini 

başarıyla gerçekleş�rdi. 

Daha önceBenfluralin, 

Bakır oksiklorür gibi ak�f 

maddeleri yerli olarak ge-

liş�ren Koruma; kompleks 

reaksiyonlarla üre�len Ace-

tamiprid ak�f maddesini 

yüzde 99’luk saflıkta üret-

meyi başardı. Dünyada in-

sek�sit grubunda en fazla 

kullanılan ak�f maddeler-

den biri olan Acetamiprid, 

Türk iye  i ç in  st rate j ik 

önemde bulunan çok sayı-

da bitkisel ürünü üründe 

kullanılıyor

“Yüzde 99 Saflıkta Sentez-

lemeyi Başardık’’

Tamamen yerli imkânlarla 

Avrupa standartlarında 

ak�f madde üre�mini ger-

çekleş�rdiklerini belirten 

Koruma Şirketler Grubu Yö-

ne�m Kurulu Başkan Vekili 

Şükrü Kemal Aracı, “Çin şir-

ketleri bu teknik maddenin 

en büyük üre�cisi konu-

munda bulunuyor. Ak�f 

madde üre�mine başladı-

ğımızda bu ürün en önemli 

projemiz konumundaydı. 

Şu an Avrupa standartları 

olan yüzde 99’luk saflıkta 

Acetamiprid ak�f madde-

sini üretebiliyoruz.” şeklin-

de konuştu.

“Stratejik Tarım Ürünle-

rinde Yoğun Olarak Kulla-

nılıyor”

Acetamiprid’in stratejik bir 

ak�f olduğunu vurgulayan 

Şükrü Kemal Aracı, “Türki-

ye’de bu seviyede ilk defa 

böyle bir bitki koruma 

ürünü ak�f maddesi üre�-

liyor. Aslında bu projenin 

önemi buradan da ortaya 

çıkıyor. Birden fazla basa-

makta cereyan eden reak-

siyonlar ve saflaş�rma pro-

sesi sonucunda üre�m ger-

çekleş�riliyor. Pamuk, an-

tep�s�ğı, kiraz, şeftali, 

elma armut, bağ, doma-

tes, biber, hıyar, patlıcan, 

karpuz, gibi önemli tarım 

ürünlerinde çok yoğun şe-

kilde kullanılan bu ürünün 

ülkemizde yerli imkânlarla 

üre�lmesi bu projenin öne-

mini daha da ar�rıyor.” ifa-

delerini kullandı.

20 Milyon Dolarlık İthala-

�n Önüne Geçilecek

Üre�m projesine yönelik 

çalışmaları temellendir-

dikten sonra teknik bilgi dü-

zeyi ve yetkinliği yüksek ça-

lışan sayısının art�ğını ve 

bu durumun Türkiye’nin 

dışa bağımlılığını sonlandı-

racak diğer ak�f madde 

projeleri için de en önemli 

kilometre taşlarından bir 

tanesini oluşturduğunu be-

lirten Şükrü Kemal Aracı, 

açıklamasının devamında 

şu ifadeleri kullandı: “Tür-

kiye olarak yılda 1000 ton 

ürün ithal ediyoruz. Bu da 

20 milyon dolarlık bir kayıp 

olarak karşımıza çıkıyor. 

İlerleyen zamanda bu mik-

tarın tamamını karşılayabi-

lir konumda olacağız. Ace-

tamiprid’in ülke ekonomi-

sine katkısı çok büyük. Yap-

�ğımız fizibilite çalışmala-

rıyla Çin’den sağladığımız 

tedarik fiya�nın al�nda bir 

fiyatla bu üre�mi gerçek-

leş�receğiz. Elde et�ğimiz 

avantajlardan önemli bir 

tanesi de ithal ürün bağım-

lılığından kurtulmuş ola-

cak olmamızdır. Türk tarı-

mının hizme�ne sunduğu-

muz yüzde 100 yerli üre-

�m ak�f maddeler, ithal 

ürün bağımlılığına son ve-

rirken çi�çimizin hem 

daha az maliyetle hem de 

daha hızlı ve kolay şekilde 

ih�yacını karşılamasını sağ-

layacağız.

Güvenlik sektöründeki kul-

lanıcılar, karar vericiler, üre-

�ciler ve KOBİ'leri bir araya 

ge�ren SEDEC, üçüncü kez 

kapılarını açmaya hazırlanı-

yor. SEDEC Koordinatörlü-

ğünden yapılan açıklamaya 

göre, Anadolu Ajansının 

Global İle�şim Ortağı oldu-

ğu etkinlik, üçüncü kez 28-

30  Haz i ran 'da  Ankara 

Congresium’da gerçekleş�-

rilecek. Türkiye'nin güven-

lik ve savunma hizme�ni 

sağlayan İçişleri Bakanlığı, 

Milli Savunma Bakanlığı, Sa-

vunma Sanayii Başkanlığı 

(SSB), Milli İs�hbarat Baş-

kanlığı ile 50’ye yakın ülke-

den ih�yaç makamları, son 

kullanıcılar, sa�n alma he-

yetleri ve konusunda önde 

gelen dünya şirketlerinin 

yetkilileriyle üre�cileri doğ-

rudan bağlan�ya geçiren et-

kinlik, ana sanayilerdeki sis-

tem üre�cilerinin KOBİ se-

viyesinde tedarik zinciri 

bağlan�larını en kısa süre-

de sağlayabilen etkin bir 

platform olarak öne çıkıyor. 

SSB ile Savunma ve Havacı-

lık Sanayi İhracatçıları Birli-

ği destekleriyle yapılan 

SEDEC, anayurt güvenliği 

ve sınır güvenliği konusun-

da ülkenin ilk ve tek fuarı 

olma özelliğini taşıyor. Et-

kinlik kapsamında bu yıl 5 

binden fazla iş görüşmesi 

gerçekleş�rilmesi bekleni-

yor. İçişleri Bakanlığı, SSB, 

Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Jandarma Genel Komutan-

lığı, Sahil Güvenlik Komu-

tanlığı, AFAD, Göç İdaresi 

Başkanlığı ile Milli Savunma 

Bakanlığı Milli Mayın Faali-

yetleri Merkezi SEDEC’te ka-

�lımcı olarak yer alacak. 

ASELSAN, TUSAŞ, HAVEL-

S A N ,  R O K E T S A N , 

ASPİLSAN, İŞBİR, HAVEL-

SAN HTR, bütünsel güven-

l ik kapsamında üre�m 

yapan sektörün öncü şir-

ketleri ASFAT, MKE AŞ, STM, 

ULAK, SSTEK de etkinliğe ka-

�lım sağlayacak. SEDEC'e 

ASELSAN "Pla�n Sponsor", 

ASFAT "Pla�n Destekleyi-

ci", HAVELSAN "Al�n Spon-

sor", Bites ve Thermacool 

"Gümüş Sponsor", MKE, 

STM, Dearsan, GGTEK, 

ULAK, TRTEST ve Interdata 

"Bronz Sponsor" olarak des-

tek olacak.

Koruma’dan Türk Tarımında Bir İlk Daha
Haber Merkezi
Türkiye 

SEDEC Etkinliği 

Güvenlik Sektörünü 

Buluşturmaya Hazırlanıyor
Haber Merkezi
Türkiye 

Döviz İşlemlerinde Vergi Kimlik 

Numarası Tespi� Gerek�ren Tutar 

5 Bin Dolara Çıkarıldı

İsrail Bölgesel Dış Poli�ka 

Ens�tüsü (Mitvim) Poli�ka 

Analis� ve İsrail'in eski 

Güney Kıbrıs Rum Yöne�-

mi (GKRY) Büyükelçisi Mic-

hael Harari, Avrupa'nın 

Rusya-Ukrayna savaşı ne-

deniyle enerjide sıkın�lar 

yaşadığ ını  bel i rterek, 

"İsrail, Mısır ve AB arasın-

daki iyi niyet anlaşması kı-

sıtlı miktarı içeriyor. Bu 

konu, Türkiye ile İsrail ara-

sındaki görüşmelerle ça�-

şan bir anlaşma değil. 

Daha önce iki ülke hükü-

metleri arasında yaşanan-

lar geçmişte kaldı. Ar�k ne-

rede anlaşıyoruz, anlaşa-

mıyoruz, çıkarlarımız neler 

gibi sorulara yanıt aramalı-

yız." dedi. Söz konusu iyi 

niyet anlaşması kapsamın-

da Avrupa'ya ulaşacak 

gazın kısıtlı bir miktar oldu-

ğuna değinen Harari, "Tür-

kiye ile İsrail arasındaki gö-

rüşmelerle ça�şan bir an-

laşma değil. Daha önce iki 

ülke hükümetleri arasında 

yaşananlar geçmişte kaldı. 

Ar�k nerede anlaşıyoruz, 

anlaşamıyoruz, çıkarları-

mız neler? gibi sorulara 

yanıt aramalıyız." diye ko-

nuştu.

İsrail'in Mısır ve AB ile Gaz Anlaşması 

Türkiye İle Görüşmelere Engel Değil

Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 
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-17 Haziran 1397 - I. Margaret'in yöne�mi al�nda Kal-
mar Birliği kuruldu.
-17 Haziran 1462 - III. Vlad komutasındaki Eflak birlik-
leri tara�ndan II. Mehmed komutasındaki Osmanlı bir-
liklerine karşı Târgovişte gece baskını düzenlendi.
-17 Haziran 1631 - Mümtaz Mahal doğum yaparken 
öldü. Eşi Şah Cihan, ertesi yıl başlat�ğı anıt mezar Tac 
Mahal'i 20 yıl içinde tamamlat�.
-17 Haziran 1944 - İzlanda, Danimarka'dan ayrıldı ve 
cumhuriyet ilan e�.
-17 Haziran 1972 - Watergate skandalı: ABD Başkanı 
Richard Nixon'un par�si ile bağlan�lı 5 hırsız Water-
gate iş merkezindeki bir büroya gizli mikrofon yerleş-
�rirken polis tara�ndan yakalanarak tutuklandı.

Bingöl'de Mevlana Kız Ana-
dolu Lisesi öğrencileri, 
okul bahçesinde düzenle-
nen etkinlikte musiki eşli-
ğinde asırlık Zazaca masal-
lar anla�yor. Birleşmiş Mil-
letler Eği�m, Bilim ve Kül-
tür Örgütünün (UNESCO) 
2009 yılında yayımladığı ra-
porunda, "yok olma tehli-
kesi al�nda olan diller" gru-
bunda yer alan Zazacaya, 
"Yaşayan Diller ve Lehçe-
ler" kapsamına alındıktan 
sonra ilgi ar�yor. Bu dilin 
yaşa�lmasına katkı sun-
mak isteyen Mevlana Kız 
Anadolu Lisesinde 11. sı-
nıfta okuyan Gülcan Taş, 
Fatma Salbaş, Melike Yön-
deş, Zeynep Çağlayan, 
Ayşe Özdemir ve Hüda 
Demir, edebiyat öğret-
menleri Songül Arıkız'ın ön-
cülüğünde, mayıs ayında 
gerçekleş�rilen TÜBİTAK 
4006 Bilim Fuarı için "Zaza-
ca Masallar" konulu proje 
hazırladı. Bingöl Üniversi-
tesi'nde bu dil üzerine 
araş�rmalar yürüten öğre-
� m  g ö r e v l i s i  M u r a t 
Varol'un da desteğiyle Za-
zaca masallara ilişkin tarihi 
belgelere ulaşan öğrenci-
ler, bu masallardan kentte 
en iy i  b i l inen "Mesle 
Pepuk/Keku" adlı masalı 
hazırlanan özel dekorla ve 
giydikleri yöresel giysilerle 
enstrüman eşliğinde an-
lat�. Öğrenciler Zazaca 
masal anla�rken kaydet-
�kleri görüntüleri sosyal 
medyadan paylaş�. Gö-
rüntülerin büyük beğeni 
görmesi üzerine vatandaş-
lardan buna ilişkin etkinlik 
düzenlenmesi yönünde 
talep geldi.
Etkinlik 7'den 77'ye Her 
Yaştan Kişiyi Buluşturdu
Bunun üzerine Mevlana 
Kız Anadolu Lisesi Müdürü 

Bahat�n Alın, okulun bah-
çesinde akşam saatlerinde 
Şewe Meslo (Mesele Ge-
cesi) etkinliği düzenledi. 
Öğrenciler, edebiyat öğ-
retmeni Arıkız'ın da deste-
ğiyle Bingöl Üniversitesin-
ce kendilerine verilen do-
kümanlardan ve kentte ya-
şayan ileri yaştaki vatan-
daşları dinleyerek kaleme 
aldıkları masallarla, Zazaca 
masal sayısını ar�rdı. Yöre-
sel giysili kız öğrenciler oku-
lun bahçesinde bir araya 
geldikleri vatandaşları er-
bane, darbuka ve def eşli-
ğinde anlat�kları masallar-
la buluşturdu. Masal anla-
�mına okulun müzik öğ-
retmeni de çaldığı ney ile 
eşlik e�. Büyük ilgi gören, 
7'den 77'ye her yaştan va-
tandaşı buluşturan etkin-
likte ka�lımcılar anla�lan 
masallarla kimi zaman hü-
zünlenirken, eğlenceli 
zaman da geçirdi. Haftada 
bir gün 2 kez gerçekleş�ri-
len etkinliğe, 2022-2023 
eği�m öğre�m yılında da 
devam edilmesi planlanı-
yor.
"Dilimizin Kaybolmasını 
İstemiyoruz”
Öğrencilerden Gülcan Taş, 
günümüzde neredeyse Za-
zaca konuşulmadığını be-
lirterek, bu dilin yaşa�lma-
sını istediklerini söyledi. 
Taş, "Dilimizin kaybolması-
nı istemiyoruz. İs�yoruz ki; 

çocuklarımız da Zazaca ko-
nuşsun, Zazaca'yı sevsin ve 
unutmasın. Bunun için 
daha çok Zazaca masal an-
latacağız." dedi. Melike 
Yöndeş de Zazaca'nın ge-
lişmesini istediklerini be-
lirterek, "Evde dahi Zazaca 
konuşmuyoruz. Amacımız 
unutulan Zazaca'mızı yeni 
nesillere aktarmak." ifade-
lerini kullandı.
“Proje Okul Sınırlarını 
Aş�”
Edebiyat öğretmeni Son-
gül Arıkız, kentteki vatan-
daşların Zazaca ile ilgili et-
kinliklere özlem duyduğu-
nu aktardı. Etkinliğin bek-
lediklerinin üzerinde beğe-
ni gördüğünü anlatan Arı-
kız, "Proje okul sınırlarını 
aş�. Zazaca masal anla�cı-
ları ye�ş�rmeyi, müzikten, 
dramadan, görsel ve işitsel 
unsurlardan faydalanarak 
dilimizi gençlere tanıtma-
yı, geçmiş kültürümüzle 
ge n ç l e r i m i z  a ra s ı n d a 
köprü oluşturmayı amaçlı-
yoruz. Onlarca masala 
ulaş�k. Annelerimizden 
dinlediğimiz sözlü masalla-
rı yazıya dökerek, gençle-
rin de seveceği bir format-
ta düzenledik." diye ko-
nuştu.
“Gelecek Kuşaklara Ulaş-
ması İçin Umut Olarak Gö-
rüyoruz”
Bingöl Üniversitesi öğre-
�m görevlisi Murat Varol 

da eski masalların proje 
kapsamında derlendiğini 
söyledi. Düzenlenen etkin-
likle geçmişi yad et�klerini 
aktaran Varol, "Zazaca yok 
olma tehlikesi al�nda olan 
dillerden biri. Bunun en 
büyük göstergelerinden 
biri de çocukların bu dili ko-
nuşmaması olarak görülü-
yor. Ancak etkinlikte gör-
dük ki; çocuklarımız gayet 
güzel ve akıcı bir şekilde Za-
zaca konuşuyor. Masalları-
mızı ezberlemişler. Bu as-
lında bizim için umut veri-
ci. Bunu Zazaca'nın yaşa�l-
ması, gelecek kuşaklara 
ulaşması için umut olarak 
görüyoruz." şeklinde ko-
nuştu.
“Gösteriden Sonra Çocuk-
lar Aralarında Zazaca Ko-
nuşmaya Başladı”
Mevlana Kız Anadolu Lisesi 
Müdürü Bahat�n Alın, ha-
zırladıkları projeyi gelecek 
dönemde TÜBİTAK Bilim 
Olimpiyatları'na sunacak-
larını söyledi. Unutulmaya 
yüz tutan bu dilin yaşa�l-
masına katkı sunmak iste-
diklerini belirten Alın, "Bu 
dili çocuklara sevdirmeyi 
amaçlıyoruz. Bu gösteriyi 
yap�ktan sonra çocuklar 
kendi aralarında Zazaca ko-
nuşmaya başladı. Amacı-
mız bu projeyi daha da ge-
nişletmek. Farklı platform-
larda da bunu sürdürmek 
is�yoruz." dedi.

Haya�n en acı yüzüyle çok 
küçük yaşta tanışan ve 
ailesiz kalan Ahmet Bey’in 
münzevi haya�nın ortası-
na bir cinayet haberi düşü-
yor. Usta edebiyatçı Zülfü 
Livaneli, bir cinaye�n göl-
gesinde kardeşlik bağı, 
aşk, arkadaşlık, ihanet gibi 
insana dair tüm duygula-
rın ve duygusuzlukların 
anatomisini çıkarıyor. Geç-
mişle hesaplaşmanın bam-
başka bir boyut kazandığı 
Kardeşimin Hikâyesi, ön-
yargıların kırılması ve 
başka düşünüş biçimleri 
sunması bakımından da 
edebiya�mıza önemli bir 
katkı. Livaneli bu romanıy-
la “insan soyunun en soylu 
duygusu” aşkın, anlamını 
ve biçimlerini merak unsu-
ruyla başarılı bir şekilde 
harmanlarken okuyanlara 
muazzam bir deneyim ya-
şa�yor. Edebiya�mızın 
güçlü kalemi Livaneli, sa-
dece bir cinaye�n tanıkla-
rını değil, geçmişin gölgesi 

yüzünden bugününü ya-
şayamayanların hikâyesini 
de anla�yor. Elinizdeki 
roman, unuttuklarımıza 
ve ha�rladıklarımıza çıp-
lak gözle bakmamızı sağla-
yan, ha�zalardan silinme-
yecek bir insanlık anla�-
sı… Kardeşimin Hikâyesi 
akıcı üslubu ve sürükleyici 
kurgusunun yanı sıra tüm 
muhtemel sonları geride 
bırakan sürpriz finaliyle ba-
şucumuza yer leş iyor. 
Türkçede çok sayıda baskı-
sı ve dünya dillerine çeviri-
si yapılan; yayımlandığı 
günden i�baren çok satan 
ve çok okunan kitaplar lis-
tesinde zirveyi koruyan 
Kardeş imin  Hikâyes i , 
Rusça çevirisiyle de okur-
ların beğenisini kazandı.

Mars gezegenine astro-

notların gönderildiği bir gö-

revde, Mark Watney isimli 

astronot şiddetli bir �r�na 

sonrası öldü sanılarak 

ekibi tara�ndan terk edilir. 

Fakat Watney hayattadır 

ve kendisini Mars’ta yapa-

yalnız bulur. Elindeki sınırlı 

olanaklarla, zekasını ve da-

yanıklılığını kullanarak dün-

yaya yaşadığına dair bir sin-

yal göndermeye çalışır. Mil-

yonlarca mil uzakta NASA 

ve uluslararası bilim insan-

ları durmaksızın bu ‘Mars-

lı’nın eve dönmesi için uğ-

raşırken, ekip arkadaşları 

da tehlikeli bir kararın eşi-

ğine gelecek�r... Geç�ği-

miz yılın en sevilen bilim-

kurgu kitaplarından biri 

olan Andy Weir imzalı The 

Mar�an, ülkemizde de 

yakın zamanda "Marslı" 

adıyla basılmış�. 

Yönetmen Faysal Soysal'ın 

"Ceviz Ağacı" filmi, Kalifor-

niya'da düzenlenen "9. Mo-

dern Sanatlar Film Fes�va-

li"nde, "En İyi Film" ve "En 

İyi Yönetmen" ödüllerine 

layık görüldü. Konuya iliş-

kin yapılan açıklamaya 

göre, Serdar Orçin ve Sezin 

Akbaşoğulları'nın başrolle-

rini paylaş�ğı film, fes�val-

de seyirciyle hem fiziksel 

hem de çevrim içi olarak 

buluştu. Mart ayında Tür-

kiye'de vizyona giren yapı-

mın, ulusal ve uluslararası 

fes�vallerden aldığı ödül 

sayısı 15'e yükseldi. Fes�-

val yolculuğuna Kırgızistan, 

Rusya Federasyonu ve Bir-

leşik Krallık'taki çeşitli et-

kinliklerle yıl boyunca 

devam edecek filmin konu-

su ise şöyle: "Birçok açıdan 

silik ve pasif bir karakteri 

olan edebiyat öğretmeni 

Haya�, karısı tara�ndan 

hor görülüp terkedilir. Bir 

süre sonra ataerkil özellik-

teki kasabada kimliği belir-

lenemeyen bir kadın cese-

di bulunur. Haya� cesedin 

karısına ait olduğunu iddia 

edip başkasının işlediği ci-

naye� üstlenir. Peki ama iş-

l e m e d i ğ i  b i r  c i n a ye � 

neden üstlenir insan? Film 

bu sorunun peşinde insa-

nın en saklı, en gölgede kal-

mış, derin taraflarını aydın-

latmaya çalışırken tutuna-

mayış, kadın cinayetleri, 

şidde�n bin bir yüzü, ede-

biyat, tutkular ve pişman-

lıklar gibi uğraklarıyla 

dünya yüzünde şerefli bir 

insan olmanın imkanını sor-

guluyor."

Haber Merkezi
Türkiye 

Asırlık Zazaca Masallar Okul Bahçesinde 
Musiki Eşliğinde Anla�lıyor

'Ceviz Ağacı' Filmi ABD'den İki Ödülle Döndü Marslı

Livaneli - Kardeşimin 
Hikayesi

Haber Merkezi
Türkiye 

Haber Merkezi
Türkiye 



 

Sağlık

17 HAZİRAN 2022 CUMA

Teknoloji ve bilimin liderli-
ğinde, dijital çağın ih�yaç-
larına uygun bireyler ye-
�ş�rmek hedefiyle MEB 
Mesleki ve Teknik Eği�m 
Genel  Müdür lüğü i le 
ASELSAN arasında imzala-
nan protokol kapsamında, 
Eylül 2019'da eği�m ve öğ-
re�m haya�na başlayan 
meslek lisesi, Liselere 
Geçiş Sistemi (LGS) kapsa-
mındaki merkezi sınavda 
ilk yüzde 1'lik dilime giren 
öğrencilerin tercihi oluyor. 
ASELSAN ile geliş�rilen eği-
�m programı sayesinde, 
son teknolojiyle dona�l-
mış atölye ve laboratuvar-
larda eği�m gören öğren-

cilerin, elektrik-elektronik 
ile makine ve tasarım 
alanlarında erkenden uz-
manlaşma sürecine gir-
mesi ve böylece nitelikli iş 
gücünün milli savunma sa-
nayine kazandırılması he-
defleniyor. Makine ve Ta-
sarım Teknolojisi Alanı Şefi 
Mustafa İmamoğlu, okul-
da ASELSAN tara�ndan ku-
rulan atölyeler bulundu-
ğunu, ayrıca her ha�a 
ASELSAN'dan bir mühen-
disin derslerde şirket ile 
okul arasındaki ile�şim ve 
koordinasyonu sağladığını 
söyledi. İmamoğlu: "Aslın-
da ASELSAN kendi mühen-
disini ve çalışanını burada 

ye�ş�rmiş oluyor. İlk önce 
çocuklarımız hayal ediyor, 
daha sonra tasarıma dö-
nüştürüyor ve en sonunda 
üre�m aşamamız var. Bu 
aşamada üre�m ve kalite 
kontrol kısmımız var. Ço-
cuklarımız burada tasarla-

dıkları çizimlerin tamamı-
nı üretebiliyor. O dona�m 
ve yeteneğe sahibiz. Atöl-
yede yine ASELSAN tara-
�ndan hibe edilmiş koor-
dinat ölçüm makinesini 
kullanarak, Bilgisayarlı Sa-
yısal Kontrol tezgahların-

da üre�len malzemelerin 
kalite ve uygunluk kontro-
lünü yapıyoruz. Böylece or-
taya çıkan ürün, herhangi 
bir mekanik mekanizmada 
ya da bir sistemde kullanı-
labilecek bir ürün haline 
geliyor."dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 
ilaç düzenleyici Avrupa 
İlaç Ajansı (EMA), Pfizer-
BioNTech'in Kovid-19 aşı-
sının Omicron varyantla-
rına uyumlu versiyonunu 
değerlendirmeye aldı. 
EMA'dan yapılan yazılı 
açıklamaya göre, "Comir-
naty" adı verilen aşı önce-
likle kimya, üre�m, kont-
rol açılarından incele-
necek. Şirket aşının geliş-

�rilmesinde ilerleme kay-
det�kçe EMA'nın eline 
Omicron alt varyantlarına 
karşı etkililik ve bağışıklık 
tepkisi hakkında daha 
fazla veri geçecek. İncele-
me, resmi başvuru için ye-
terli veri sağlanana dek sü-
recek. Açıklamada "Bu in-
celeme, AB yetkililerinin 
üye ülkelerde mevcut ve 
gelişmekte olan Kovid-19 
varyantlarıyla mücadele 

etmek için ih�yaç duyabi-
lecekleri uyarlanmış aşı-
lara zamanında erişmele-
rini sağlamak için çalışma 
yollarından biridir." ifade-
s i  ku l l a n ı l d ı .  P fi ze r-
BioNTech tara�ndan ge-
liş�rilen ve "Comirnaty" 

adı verilen Kovid-19 aşısı, 
AB'den 2020 sonunda 
onay almış�. EMA'nın aşı 
stratejisinden sorumlu 
yetkilisi Marco Cavaleri, 5 
Mayıs'taki açıklamasın-
da, "Bu salgın daha bitmiş 
değil. Kovid-19 haya�mı-

zı  etki lemeye devam 
edecek." demiş ve BA.4 
ve BA.5 alt varyantlarının 
izlenmesi gerek�ğini be-
lirterek salgınla mücade-
lenin ana unsurunun aşı-
lar olduğunu ha�rlatmış-
�.

"Sağlık Meslek Mensupla-

rının Tıbbi İşlem ve Uygu-

lamaları Nedeniyle Soruş-

turulmasına ve İdarece 

Ödenen Tazmina�n Rücu 

Edilmesine Dair Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönet-

melik" Resmi Gazete'de ya-

yımlanarak yürürlüğe 

girdi. Buna göre, kamu 

veya özel sağlık kurum ve 

kuruluşları ile devlet ve 

vakıf üniversitelerinde 

görev yapan hekim ve diş 

hekimleri ile diğer sağlık 

meslek mensuplarının, so-

ruşturma ve rücu sürecin-

deki iş ve işlemleri kapsa-

yan yönetmelikle birlikte, 

sağlık çalışanlarına yönelik 

soruşturma izninin veril-

mesi ve tazminat konula-

rında yetkili Mesleki So-

rumluluk Kurulu kuruldu. 

Mesleki Sorumluluk Kuru-

lu, Sağlık Bakanı tara�n-

dan belirlenen bakan yar-

dımcısı, sağlık hizmetleri, 

kamu hastaneleri, hukuk 

hizmetleri, yöne�m hiz-

metleri genel müdürleri 

veya yardımcıları ile profe-

sör veya doçent unvanlı 

biri dahili, diğeri cerrahi 

branştan iki hekim olmak 

üzere 7 üyeden oluşacak. 

Kurulun başkanı, bakan 

yardımcısı olarak belirle-

nirken, üyelerin görev sü-

resi 2 yıl olacak. Süresi 

sona eren üyeler yeniden 

seçilebilecek. Kurul, ayda 

en az 1 kez, en az 4 üyenin 

ka�lımıyla toplanacak ve 

üye tam sayısının salt ço-

ğunluğuyla karar alınacak. 

Kurul üyeleri çekimser oy 

kullanamayacak. Görüşül-

mekte olan veya Kurula 

gelmesi muhtemel güncel 

konular hakkında görüş ve 

düşünceler toplan� dışın-

da açıklanamayacak. Top-

lan�nın ve oylamanın giz-

liliği muhafaza edilecek. 

Kurul gündemi başkan ta-

ra�ndan zamanaşımı ve 

hak düşürücü süreler dik-

kate alınarak belirlenecek. 

Kuruldaki görüşmeler gün-

demdeki sıraya göre yapı-

lacak. Kurul toplan�ların-

da ele alınacak teknik ve 

uzmanlık gerek�ren konu-

lar hakkında danışma gö-

revi yapmak, görüş ve öne-

rilerini sunmak üzere en az 

3 kişiden oluşan ih�sas ko-

misyonları kurulabilecek. 

Baykar ’ın açıklamasına 

göre, Çorlu'dan TÜBİTAK 

SAGE tara�ndan geliş�ri-

len KGK-SİHA-82 (Kanatlı 

Güdüm Ki�) mühimma� 

ile havalanan Bayraktar 

AKINCI, Sinop açıklarında 

deniz üzerinde belirlenen 

koordinata yönelik gerçek-

leş�rdiği ilk a�ş tes�ni ba-

şarıyla tamamladı. AKIN-

CI'nın üzerindeki elektro-

op�k kamera ve yerde bu-

lunan telemetri antenleri, 

340 kilogram ağırlığındaki 

mühimma�n 30 kilometre 

uzakta bulunan hedefi yük-

sek hassasiyetle vurduğu-

nu teyit e�. Geçen günler-

de Roketsan tara�ndan ge-

liş�rilen Teber-82 Güdüm 

Ki� ile deniz yüzeyindeki 

hedefe yönelik başarılı bir 

a�ş tes� gerçekleş�ren 

Bayraktar AKINCI, aynı za-

manda milli havacılık tari-

himizin ir�fa rekorunun da 

sahibi. Test uçuşlarına 

devam eden Bayraktar 

AKINCI B TİHA, 11 Mart'ta 

gerçekleş�rilen test uçu-

şunda 40 bin 170 feet yük-

sekliğe çıkarak havacılık ta-

rihimizin ir�fa rekorunu kır-

mış�. 2021'de envantere 

giren Bayraktar AKINCI 

TİHA'lar halihazırda gü-

venlik güçleri tara�ndan 

ak�f olarak operasyonel 

görevlerde kullanılıyor. Şu 

ana kadar güvenlik güçleri 

envanterine 6 adet Bay-

raktar AKINCI TİHA girdi. 

Bayraktar AKINCI TİHA için 

şimdiye kadar 3 ülke ile ih-

racat sözleşmesi imzalan-

dı. Yapılan sözleşmeler kap-

samında Bayraktar AKINCI 

TİHA ve yer sistemlerinin 

2023 yılından i�baren pe-

riyodik olarak teslim edil-

mesi hedefleniyor.

AA
Türk�ye

AA
Türk�ye

AA
Türk�ye

AA
Türk�ye

ASELSAN, Mühendis ve Çalışanlarını Kendi Lisesinde 
Ye�ş�riyor

AKINCI TİHA, KGK ile İlk A�ş Tes�ni Başarıyla Tamamladı

Pfizer-BioNTech'in Yeni Varyantlara Uyumlu Aşısı 
İnceleniyor

Malprak�s Davalarında Tazmina� Devle�n Üstlenmesine 
İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de

AA
Türk�ye
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23 Eylül Ortaokulu SK, Ça-
nakkale Büyükler 1. Ama-
tör Lig’de Play-Off çeyrek 
final karşılaşmasında ra-
kibi 1966 Çanakkales-
por’u 4-2 mağlup ederek 
yarı finale yükselen 23 
Eylül Ortaokulu SK, yarı fi-
nalde Çanakkale Aslan-
caspor ile Süper Amatör 
Lige çıkma mücadelesi ve-
recek. 18 Haziran 2022 Cu-

m a r t e s i  g ü n ü  s a a t 
17.30’da Ezine 22 Eylül 

İlçe Stadı’nda oynanacak 
karşılaşma sonunda galip 

gelen takım Süper Ama-
tör Lig’e yükselecek.

A n k a r a  J W  M a r r i o � 
Oteli 'nde gerçekleşen 
genel kurulda, başkanlık se-
çimi için oy sayımı tamam-
landı. Kullanılan 209 oyun 
158'ini alan Büyükeşi, 
TFF'nin yeni başkanı oldu. 
Kullanılan oyların 51'i ge-
çersiz sayıldı. Büyükek-
şi'nin yöne�m kurulu liste-
sinde şu isimler bulunu-
yor: Yalçın Orhan, Nükhet 
Küçükel Ezberci, Murat 
Aksu, Yusuf Günay, İdil Ka-
rademirlidağ Suher, Erman 
Kalkandelen, İbrahim Bur-
kay, Alkın Kalkavan, Rama-
z a n  Ü ç d a n ,  M ü s l ü m 
Özmen, Hamit Al�ntop, Ali 
Düşmez, Talat Papatya, Vol-
kan Can.
Büyükekşi kurulların is�-
fasını istedi
Öte yandan Mehmet Bü-
yükekşi, başkan seçilmesi-
nin ardından yap�ğı ko-
nuşmada adaylık sürecinin 
başında "güven, adalet ve 
şeffaflık" ilkeleriyle yola çık-
�ğını belirterek,"Sizler de 
bugün bu prensiplere 
inandığınızı, şahsım ve yö-
ne�m kuruluna güvendiği-
nizi oylarınızla ortaya koy-
dunuz ve birlikte başarma-
nın yolunu aç�nız." dedi. 

"Allah'tan başkasından 
korkmam" ifadesini kulla-
nan Büyükekşi, "Siz de gö-
receksiniz bir sene sonra 
burada çok daha farklı şey-
ler konuşacağız. Allah'tan 
başkasından korkmam. 
Zaten bir aydan beri bunu 
gördünüz. Baskılara boyun 
eğmedik, eğmeyeceğiz de. 
Biz doğrusunu yapacağız. 
Eğer doğru yaparsak çok 
farklı şeyler olacağını siz de 
göreceksiniz." diye konuş-
tu. Türk futbolunu arzula-
nan ve hak et�ği noktalara 
ge�receklerini vurgulayan 
Büyükekşi, sözlerini şöyle 
tamamladı: "Ben hep söy-
ledim, biz bu yolda birlikte 
yürümeye kararlıyız. Özel-
likle her zamankinden çok 
farklı bir yöne�m listesi 
oluşturduk. Her bölgeye 
hitap eden, her konuya 
hitap eden bir yöne�m ku-
rulumuz var. Onlarla çok 
güzel işlerin al�na imza ata-
cağız. TFF bünyesinde 
görev yapan Tahkim, Disip-
lin, Temsilciler, Uyuşmazlık 
Çözüm kurulları, MHK ve 
e�k kurullar gibi tüm ku-
rulların is�fasını talep edi-
yorum. Biz bundan sonra 
bu yola çıkarken bembe-
yaz yeni bir sayfa açarak bu 
yolda ilerlemek is�yoruz."

Dursun Özbek, Türkiye Fut-
bol Federasyonu (TFF) Ola-
ğanüstü Seçimli Genel Ku-
rulu ve Olağan Mali Genel 
Kurulu'nda gazetecilere 
yap�ğı açıklamada, Gala-
tasaray'ın birikmiş prob-
lemlerinin olduğunu belir-
terek, "Buna odaklanarak 
seçime hazırlandık. Genel 
kurul üyelerimize ve taraf-
tarlarımıza anlat�k. Onlar 
da teveccüh ederek bizi 
seç�. Ar�k görev bizde. Biz 
de gerekeni yapacağız." 
dedi. Sarı-kırmızılı ekibin 
kadrosuna yapılacak takvi-

yeler üzerinde çalış�kları-
nı dile ge�ren Özbek, 
"Transferleri önünüzdeki 
günlerde açıklayacağız. Ta-
raftarın da memnun ola-
cağı bir takım kuracağız." 
ifadelerini kullandı. TFF 
başkanlık seçimine de de-
ğinen Özbek, "Mehmet Bü-
yükekşi, Türk futbolu ve iş 
dünyası için çok önemli bir 
isim. Kurduğu yöne�m de 
çok kuvvetli. Kendisiyle Ku-
lüpler Birliği Vak�nda Türk 
futboluyla ilgili bazı prob-
lemleri tar�ş�k. Olaylara 
yaklaşımıyla, şeffaflığıyla 
öne çıkıyor. Başarılı olaca-
ğına inanıyorum." değer-

lendirmesinde bulundu. 
Büyükekşi'nin görevinde 
başarılı olması için bütün 
kulüplerin destek vermesi 
gerek�ğini vurgulayan 
Özbek, "Yapılan son top-
lan�da ortaya çıkan büyük 
bir destek var. Çalışma sü-

recinde de bu desteği gö-
receğini düşünüyorum. 
Ben iyi geçeceğini düşünü-
yorum. Mehmet Bey içi-
mizden gelen biri, dolayı-
sıyla problemleri çok ya-
kından biliyor." diye ko-
nuştu.

Çolakoğlu, organizasyonla 

ilgili AA muhabirine yap�ğı 

değerlendirmede, bu ya-

rışmanın ardından alacak-

ları olumlu referansla daha 

fazla uluslararası yarışmayı 

Türkiye'ye düzenlemeyi he-

def ledik ler in i  anlat�. 

Konya'daki  Saraçoğlu 

Uluslararası A�ş Poligo-

nu'nda düzenlenen ISSF 

Plak A�şları Grand Prix, 19 

ülkeden 107 sporcunun ka-

�ldığını ha�rlatan Çola-

koğlu, ka�lımın beklen�le-

rinin çok üzerinde gerçek-

leş�ğini dile ge�rdi. Grand 

Prix'in hemen ardından Ak-

deniz Oyunları'nın başla-

yacağına ha�rlatan Çola-

koğlu, "Buraya gelen bir-

çok sporcu Akdeniz Oyun-

ları'na da gidecek. O yüz-

den burası iklimi i�barıyla 

sporculara bir prova imka-

nı da sunuyor. Çok ilginç�r 

ş u  a n  b u r a d a  S i n g a-

pur'dan, Tayland'dan bile 

sporcular bulunuyor. Tabii 

bundan gurur duyuyorum. 

Çünkü hiç beklemediğimiz 

ülkelerin bile ilgisi çok 

güzel. Burada kamp yap-

mak isteyen ülkeler var." 

diye konuştu.

"Dünya Kupası'nı da bura-

ya almak is�yoruz"

Türkiye'nin a�cılık sporun-

da ve tesisleşmede her 

geçen gün daha iyi bir nok-

taya geldiğine dikka� 

çeken Çolakoğlu, şöyle ko-

nuştu: "Türkiye gerçekten 

spor konusunda müthiş 

şeyler başarıyor. Yapılan 

büyük projelerin faydaları-

nı görüyoruz. İslam ülkele-

rinin bize karşı ilgisi de 

ar�. Böyle bir poligon bek-

lemediklerini söylediler. 

İslami Dayanışma Oyunla-

rı'na da bunun için daha 

fazla sporcu geleceğini bek-

liyoruz. Bu organizasyo-

nun bir önemi daha var. Şu 

anda Uluslararası A�cılık 

Sporları Federasyonunun 

bir yetkilisi gözlemci olarak 

burada bizi denetliyor. Bı-

rakacağımız olumlu izle-

nimle Dünya Kupası'nı da 

buraya almak is�yoruz." 

Çolakoğlu, organizasyo-

nun Paris Olimpiyatları için 

kota vermese de sıralama-

larda avantaj sağlayacağı 

için de önemsendiğini 

ifade e�.

Olimpiyat şampiyonları-

nın beğenisini kazandı

Organizasyona ka�lan 

sporculardan olimpiyat 

şampiyonu Hırvat a�cı 

Josip Glasnovic de müsa-

bakaların kendisi için gayet 

güzel geç�ğini söyledi. Po-

ligonu ve organizasyonu 

çok beğendiğini vurgula-

ya n  G l a s n o v i c ,  ş öy l e 

devam e�: "Bu Türkiye'ye 

ikinci gelişim. Daha önce-

den Dünya Kupası finali 

için İzmir'e gelmiş�m. Bu-

radan bir sonraki müsaba-

kalar Akdeniz Oyunları. Ül-

kemizden iki sporcu gide-

biliyor. Bir tanesi benim. 

Burası güzel bir prova im-

kanı sunuyor. Asıl sonra-

sında yapılacak dünya ve 

Avrupa şampiyonaları 

benim için çok önemli. 

Çünkü bu iki müsabaka 

olimpiyat kotası veriyor. 

Olimpiyat kotası alırsam gi-

deceğim beşinci olimpiyat 

olacak." Olimpiyat şampi-

yonu bir diğer Hırvat spor-

cu Giovanni Cernogoraz 

ise Türkiye'ye ikinci gelişi 

o l d u ğ u n u  b e l i r te re k , 

"Daha önce 2013 yılında 

Akdeniz Oyunları'na gel-

miş�m. Bu ülkeyi seviyo-

rum. Bu poligonu beğen-

dim. Organizasyon çok 

güzel. Hem konaklama, 

hem de ulaşım imkanı çok 

güzel. Çok memnunum. 

Tabii asıl büyük hedefim 

bu seneki Avrupa ve dünya 

şampiyonaları. Burası da 

onun için önemli bir hazır-

lık organizasyonu. Bu mü-

sabakalar sonucunda ek-

siklerimi görüp ona göre ça-

lışmalarıma devam edece-

ğim." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Türkiye 

Türkiye Futbol 
Federasyonunun Yeni 
Başkanı Mehmet 
Büyükekşi Oldu

23 Eylül Ortaokulu SK’nın Yarı Final Maçı Cumartesi 
Günü
İbrahim Işık
Çan

Haber Merkezi
Türkiye 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Taraftarın da 
Memnun Olacağı Bir Takım Kuracağız

Türkiye'de İlk Kez Düzenlenen Plak A�şları 
Grand Prix'sine Yoğun İlgi Memnun E�
Haber Merkezi
Türkiye 

U12 Yeni Çanspor sporcu-
ları oynadıkları maçlarda 
elde et�kleri galibiyetlerin 
ödülü olarak Çanspor sev-
dalısı Tıkırdı Cafe İşletme-
cisi Hakan Akgün abileri ta-

ra�ndan dondurmayla 
ödüllendirildi. U12 Yeni 
Çanspor’a gönül veren 
sporcuları dondurma pri-
miyle ödüllendiren Hakan 
Akgün sporcuları da başa-
rılarından dolayı tebrik 
e�.

Hakan Abi’lerinden 
Galibiyet Primi

İbrahim Işık
Çan


