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Saraybosna’ya Hoş Geldiniz 
isimli film ise Av Partisi Filmine 
nazaran daha güçlü bir propa-
ganda aracı. Hitler’in Propagan-
da Bakanı Joseph Goebbels’ in 
de propaganda ilkeleri arasında 
yer verdiği gerçekçilik ve inan-
dırıcılık özelliğini belgesel gö-
rüntülere yer vermesi ...

Yusuf Eroğlu’nun
Yazısının Devamı 9’da

Ya, nassı ya?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca tarafından, geçtiğimiz 
gün il il vaka sayıları açıklan-

dı. Çanakkale’nin geçtiğimiz 
hafta (8-14 Şubat) arasında, 100 

bin kişideki vaka sayısı 37,61 idi. Geri-
de bıraktığımız (15-21 Şubat) arasında 
ise 100 bin kişideki vaka sayısı 43,76 
olarak açıklandı. Çanakkale ilinin ge-
nelinin nüfusuna göre, geçtiğimiz haf-
ta ile vaka sayıları karşılaştırıldığında, 
Çanakkale’de yaklaşık olarak vaka ar-
tış oranı yüzde 16 olarak hesaplandı. 
100 binlik nüfustaki veriler haftalık 
olarak karşılaştırıldığında ise 33 kişilik 
bir artış yaşandığı 
görüldü. Onca ted-
bire ve kısıtlamaya 
rağmen vaka sayı-
sındaki artış “ne-
den?” dedirtti.

Bozcaada turizminin görüşüldüğü Bozcaada Turizm Ana Planı 
Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Türk Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı 
Turan Çavdar, Sağlık Bakanına, Çanakka-
le Valisine ve Çanakkale Sağlık Müdürlü-
ğüne seslenerek Ezine İlçe Sağlık Müdür-
lüğünde yaşanan ve yaşatılan sıkıntılara 
duyarsız kalmamalarını istedi.

Gelibolu’da, 15 vatandaş, Cumhuriyet Halk Partili oldu. Gelibolu İlçe 
Başkanlığında düzenlenen törenle, 15 vatandaşa, İlçe Başkanı İsmail 
Parlak tarafından rozetleri takıldı. 

GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, 
GESTAŞ’ın hizmet verdiği tüm lokasyonlar-
da, yetkililer ile bir araya gelmeye ve ziyaret-
lerine devam ediyor. 

100 Bin Kişide Vaka Sayısı (8-14 Şubat)  37,61
100 Bin Kişide Vaka Sayısı (15-21 Şubat)  43,76

Çanakkale’nin Nüfusu  541.548
Çanakkkale’de (8-14 Şubat) Haftalık Ortalama Vaka Sayısı  204

Çanakkale’de (15-21 Şubat) Haftalık Ortalama Vaka Sayısı 237
Haftalık Vaka Artış Oranı Yüzde 16

Tunahan Ünsal’ın Özel Haberi 11’de

Çanakkale DİSK, Çanakkale 
KESK Şubeler Platformu, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği ve Çanakkale Türk Tabipler 
Birliği tarafından, dün, Cumhu-
riyet Meydanı’nda ortak bir ba-
sın açıklamasında bulundu. 

9’da



Ç a n a k k a l e 
Belediyesi’nin haberine 
göre; düzenlenen etkin-
lik kapsamında, Beledi-
ye Başkanı Ülgür Gök-
han, Belediye Başkan 
Yardımcısı Rebiye Turan 
Ünüvar ve birim mü-
dürleri ile birlikte pan-
demi hastanesi olarak 
da bilinen ÇOMÜ Sağlık 
Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi yönetimi ile 
bir araya geldi.

Başkan Gökhan, bir 
yıla yaklaşan bir süre 
zarfında halk sağlığı adı-
na büyük bir çaba or-
taya koyan ve değerine 
paha biçilemez bir emek 

veren sağlık çalışanla-
rına hem kendi adına 
hem Çanakkale Beledi-
yesi adına teşekkürlerini 
iletti. Başkan Gökhan, 
bu kapsamda özel ola-
rak hazırlanan; Troiada 
Kadın Girişimi Üretim 
ve İşletme Kooperatifi-
nin kadınları tarafından 
üretilen doğal tarhana 
ile Çanakkale Seramik 
Atölyesi ustalarının elin-
den çıkan seramik çorba 
kâselerini yönetime tak-
dim etti.

Sağlık çalışanlarına 
hediye edilecek olan 
tarhana ve seramik çor-
ba kâseleri paketlerin-

de Başkan Gökhan’ın 
mesajı da yer alırken, 
mesajda; “Yüreğimize 
dokunan kıymetlilerimiz; 
Bizler anneannemizin 
yoğurup kurumaya bı-
raktığı tarhanaya değ-
memeye tembihlene-
rek büyüdük. Kuruması 
sabırla beklendikten 
sonra ince ince elekten 
geçirilişini izleyerek bü-

yüdük. Her tanesinin 
bereketi komşulara da 
yayılsın diye paylaşma-
yı öğrenerek büyüdük. 
Kimi zaman memleket 
hasretinde evimizin ko-
kusunu hatırlattı, kimi 
zaman çocukluğumuzun 
bir anısını ama en çok 
da hasta yatağımızda 
içimizi ısıtan deva oldu. 
Öyle bir dönemdeyiz ki 
belki evimizden ayrıyız, 

belki anne şefkatinden, 
tüm alışkanlıklarımız-
dan… Ama biliyoruz ki 
emin ellerdeyiz. Bir tas 
tarhananın dağıttığı şi-
fayı bilerek her tanesini 
özenle hazırlayan ellerin 
üzerinde bugün sizin 
şifa dağıtan elleriniz var. 
Kıymetli sağlık çalışan-
larımız; Değerine paha 
biçilemez emeğinize 
annemizin tarhanasıyla 

teşekkür ederek belki 
bir nebze de şifa bizden 
size gelsin istedik. Varlı-
ğınızın bizler için önemi-
ni anlatmaya kelimeler 
yetmez, fedakârlığınızın 
bedeli ödenmez. İçinizi 
ısıtacak her yudumda 
minnetimizi hatırlatma-
sını dileyerek, sevgi ve 
saygılarımı sunarım” ifa-
deleri yer aldı.
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Tüm dünyada etkili olan Koronavirüs 
salgınında Çanakkale’de de özveriyle gö-
rev yapan sağlık çalışanlarına, Çanakkale 
Belediyesi tarafından tarhana ve seramik 
çorba kâsesi hediye edildi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükhusun köyünde devam eden 
‘Makine Nakışları ve El Sanatları Kursu’nu ziyaret etti. Başkan Bayram’a CHP 
Ayvacık İlçe Başkanı Emre Öz ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda 
bulunan Başkan Bayram, üre-
ten, öğreten, öğrenen ve emek 
veren tüm kadınların her zaman 
destekçisi olacaklarını belirte-
rek şunları söyledi:

“Bu akşam Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanımız Sayın 
Emre ÖZ ve yönetim Kurulu 

Üyelerimiz ile Küçükhusun kö-
yünde bulunan İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğü tarafından açılan 
‘Makine nakışları ve el sanatla-
rı’ kursunu ziyaret edip, emek 
veren ve üreten kadınlarımızla 
sohbet edip yapmış oldukla-
rı el emeği göz nuru ürünleri 
hakkında bilgi aldık, istek ve 

önerilerini dinledik. Kendilerine 
sıcak karşılamaları ve misafir-
perverliklerinden dolayı çok te-
şekkür ederiz. Üreten, öğreten, 
öğrenen ve emek veren tüm 
kadınlarımızın her zaman takip-
çisi ve destekçisi olmaya devam 
edeceğiz.

Haber Merkezi

Çanakkale İl Göç İdaresi’nden almış 
olduğum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 

Bakanlığı Uluslararası Geçici Koruma Belgesi 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

FATMA H. A. HAJJAHMAD
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Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçenin çeşitli bölgele-
rinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.

Geçtiğimiz Cuma günü Cevatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 
M.U. kendisini Polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldı. Ola-
yın faillerinden olduğu tespit edilen Y. F.(1982 Suriye Uyruklu) 
şüpheli şahıs Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak operasyonla geçti-
ğimiz Pazar günü İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde yakalanarak 
Çanakkale’ye getirildi.

Ayvacık ilçesi Naldöken Köyünde meydana gelen küçükbaş 
hayvan hırsızlığı olayının şüphelileri, Çanakkale İl Jandarma 
Komutanlığı ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 
gerçekleştirilen araştırma sonucu yakalanarak adli makamlara 
teslim edildi.

Biga Belediye Başkanı 
Bülent Erdoğan, temeli 
18 Eylül Biga’nın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
98. yıl dönümünde atı-
lan ve yapımı hızla de-
vam eden dört özel pro-
jeyi yerinde inceleyerek 
ilgililerden son durum 
hakkında bilgi aldı. Biga 
Belediyesi Yarı Olimpik 
Kapalı Yüzme Havuzu, 

Adapark, Yeniceköy Kül-
tür Sanat ve Bilgi Evi ile 
Şehit Korhan Kuruçay 
Parkı projelerinin yapı-
mının tüm hızıyla sürdü-
ğünü söyleyen Başkan 
Erdoğan, Biga’ya değer 
katacak projeleri kazan-
dırıyor olmanın gurur ve 
mutluluğunu yaşadıkla-
rını ifade etti.

İnceleme esnasında 

proje çalışmaları hakkın-
da değerlendirmede bu-
lunan Başkan Erdoğan, 
“Her ne kadar Korona-
virüs musibetiyle maddi 
ve manevi olarak müca-
dele etsek de bir yan-
dan da söz verdiğimiz 
gibi projelerimizi hızla 
tamamlamanın gayreti 
içindeyiz” dedi.

Projelerin yükselme-

ye devam ettiğini be-
lirten Başkan Erdoğan, 
“Bugün ilçemizin çeşit-
li bölgelerinde devam 
eden 4 büyük projemizi 
yerinde inceleyerek hem 
gözlemlerde bulunduk 
hem de ilgili arkadaşla-
rımızdan projelerin son 
durumu hakkında bil-
gi aldık. Projelerimizin 
temelini Biga’mızın 18 

Eylül Biga’nın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
98. yıl dönümü gibi özel 
bir günde hep birlikte 
heyecanla atmıştık. Çok 
şükür projelerimiz ge-
nel ve yerel uyumuyla 
verimli bir şekilde ilerli-
yor. Biga Belediyesi Yarı 
Olimpik Kapalı Yüzme 
Havuzu projemizin ya-
pımı Şirintepe Mahalle-

si’ndeki Biga 
Sağlık var, sanat var, 

kültür var, spor var kısa-
cası yaşam var. Allah’ın 
izniyle ekiplerimizle 
birlikte projelerimizi ka-
zasız belasız tamamla-
yarak vatandaşlarımızın 
hizmetine sunacağız” 
ifadelerini kullandı.”

Haber Merkezi

Geçtiğimiz Cuma günü 
Cevatpaşa Mahallesi’nde 
ikamet eden M.U. kendisini 
Polis olarak tanıtan kişiler-
ce dolandırıldığı ihbarında 
bulundu. İhbar üzerine ha-
rekete geçen Asayiş Şube 

Müdürlüğü Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro Amir-
liği ekipleri, şüphelilerin, 
M.U.’yu olaydan üç gün 
önce aramaya başlayarak 
yönlendirmede bulunduk-
larını ve M.U.’dan 34.305 

Euro nakit para ile 35.800 
TL değerinde ziynet eşya-
sı alarak dolandırdıklarını 
tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü 
Yankesicilik ve Dolandırıcı-
lık Büro Amirliği ekiplerin-

ce elde edilen tüm deliller 
titizlikle değerlendirilerek 
şüpheli olabilecek muhte-
mel tüm araç ve şahıs in-
celemeleri gerçekleştirildi. 
Olayın faillerinden olduğu 
tespit edilen Y. F.(1982 

Suriye Uyruklu) şüpheli 
şahıs Çanakkale Emniyet 
Müdürlüğü ve İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü ekip-
lerince yapılan ortak ope-
rasyonla geçtiğimiz Pazar 
günü İstanbul’un Esen-

yurt İlçesi’nde yakalana-
rak Çanakkale’ye getirildi. 
Olay ile ilgili geniş yönlü 
tahkikatın ise devam ettiği 
bildirildi.

Haber Merkezi

Ayvacık ilçesi Naldö-
ken Köyünde, 07 Ocak 
2021 günü saat 16.00 
sularında N.B isimli şah-
sa ait 6 adet küçükbaş 
hayvanının çalındığı bil-
dirildi. Olayın öğrenil-
mesi üzerine Çanakkale 
İl Jandarma Komutanlığı 
ve Ayvacık İlçe Jandar-
ma Komutanlığı ekipleri 

derhal harekete geçerek 
olayı araştırmaya başla-
dı.

Suç Araştırma Timleri 
(JASAT) ve Ayvacık İlçe 
Jandarma Komutanlığı 
ekiplerince olay yerinde 
yapılan araştırmalar, elde 
edilen delillerin değer-
lendirilmesi ile yapılan 
ısrarlı takip ve araştır-

malar neticesinde E.Ş. ile 

T.İ. isimli şahıslar şüpheli 

olarak tespit edildi. 

Şüpheli şahıslar yaka-

lanarak adli makamlara 

sevk edilirken çalınan 

küçükbaş hayvanlar da 

sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi



4
24 ŞUBAT 2021

GÜNCEL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi 
Bölümü’nden almış olduğum Öğrenci Kimlik 

Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
DUYGU YILDIZ

Uzun yıllardır Çanakkale’de Lu-
napark olmadığını söyleyen İsmail 
Arabacıoğlu; “Ebru Hanım bizim 
uzun yıllardır ailesiyle birlikte tanı-
dığımız sevdiğimiz bir kardeşimiz. 
Gelecek Partisi Genel Başkanı Sa-
yın Ahmet Davutoğlu hocamızda 
Türk siyasetinin önde gelen isim-
lerinden birisi olduğu için Gele-
cek Partisine desteğimiz tamdır. 
Uzun zamandır Çanakkale’de bir 
Lunapark yok, ve bu sorunlarımızı 
dinlemeye hiç bir kimse gelmedi. 
Hayati Bey Çanakkale’de Lunapark 
işletmeciliğinin başındaki kişi, biz 
onunla yıllardır Çanakkale’de bir 
lunapark olsun diye savaş verdik 
ancak bize ne yer gösterildi nede 
bu soruna bir çözüm bulundu. 
Ebru Hanım bizi dinlemeye gelen 
ilk siyasetçi, duyduk ki Gelecek 

Partisi İl Kadın 
Kolları Başkanı 
olmuş hem de 
İl Başkanlığında 
adı geçiyormuş 
derdimizi anlat-
tık. Türkiye’de 
değil dünyada 
lunaparkı olma-
yan şehir neredeyse hiç yok ama 
Türkiye’nin göz bebeği Çanakka-
le’mizde çocuklarımızın eğlenece-
ği ve ailelerin iyi vakit geçireceği 
bir yer ne yazık ki yok, buna çaba 
gösterende yok. Bizlere bir yer 
gösterilsin ya da bizim gösterdiği-
miz yerde bize destek verilsin isti-
yoruz” dedi.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Ka-
dın Kolları Başkanı Erbu Ertekin; 
“Hayati bey benim uzun yıllardır 

tanıdığım ve esnaflığına güven-
diğim bir kişi, Çanakkale’de ‘YEK 
HAYATİ’ dediğinizde onu herkes 
tanır. Kendisi eşini kaybetti ben-
de kendisine baş sağlığı ziyaretine 
geldim. Fakat bu sorunu da daha 
öncesinden bildiğim için çözüm 
noktasında ne yapabilirizi derinle-
mesine konuştuk. Gelecek Partisi 
İl Yönetimi ve Kadın Kolları olarak 
konunun sonuna kadar takipçisi 
olmaya devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı. Haber Merkezi

Gelecek Partisi Çanakkale İl Kadın Kolları Baş-
kanı Ebru Ertekin lunapark esnafına ziyaret 
gerçekleştirdi. Çanakkale’ye lunapark yapılması 
için talepte bulunan işletmecinin sesi oldu.

Türk Sağlık Sen Çanakkale Şube 
Başkanı Turan Çavdar, Ezine İlçe 
Sağlık Müdürlüğünde, yöneticiler 
tarafından mobinge hak kaybı-
na ve de mağduriyete sebebiyet 
verildiği gerekçesiyle bir basın 
açıklaması yayınladı. Açıklama şu 
şekilde; “Covid 19 denen illet virü-
sün dünyayı sarstığı ülkemizde bir 
çok vatandaşımızı ve çok değerli 
sağlık çalışanlarımızı aramızdan 
aldı ve almaya da devam ettiği sı-
kıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu 
süreçte aramızdan ayrılan sağlık 
şehitlerimize Allah’tan rahmet di-
liyorum. Bu sürecin en yoğun çalı-
şan özveride bulunan ve fedakar-
lıkta bulunan sağlık çalışanlarının 
özlük haklarıyla ilgili mücadelemiz 
devam ederken birde yerelde ya-
şadığımız sorunlar bardağı taşır-
makta sabrımızı zorlamaktadır.

“Sağlık çalışanlarımıza 
reva görülen bu anlayışı

 kabul etmek 
mümkün değildir”

Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde 
yaşananlar tamda böyledir. İlçe 
Sağlık Müdürü’nün covid döne-
minde her türlü çalışma şartlarında 
çalışıp gece gündüz hastalarımıza 
hizmet etmekten imtina etmeyen 
sağlık çalışanlarımıza reva görülen 
bu anlayışı kabul etmek mümkün 
değildir. Yağmur çamur kar kış de-
meden kapı kapı gezip hastalara 
hizmet götürmeye çalışan sağlık 
çalışanlarını fazla çalışmalarını ke-
sip puantajlarını kamera karşısına 

geçip sen bu saatte geldin bu 
saatte gittin deyip oturduğu 
yerden bu şekilde belirleme-
si kabul edilemez bir durumdur. 
Çalışma usul ve esasları Bakanlı-
ğımızın belirlediği kanun ve yö-
netmeliklerle belirlenmişken bu 
keyfi uygulama kabul edilemez 
bir durumdur. İlçe Sağlık Müdürü 
kamera sisteminin kuruluş ama-
cından uzak çalışanların geldiği 
gittiği saatleri takip eden bir sis-
teme dönüştürmüştür. Kendisine 
buradan seslenmek istiyorum. Ön-
celikle kurumlara kurulan bu sis-
temin hangi amaçla kurulduğunu 
açıp okuması ve ondan sonra bu 
uygulamaya gitmesini tavsiye edi-
yorum. Kurum yöneticiliği istedi-
ğiniz saatte kuruma gelip kamera 
karşısına geçip kimin kaç saat ça-
lıştığını belirlemekle olmamakta-
dır. Çalışanların çalışma saatlerini 
belirlemek kameralarla yapılma-
malı kullanım amacı uygun hare-
ket edilmelidir.

Ayrıca kurum yöneticilerinin 
mesai saatleri de çalışanlarla aynı-
dır. Kurum yöneticisi olmak kendi-
nizi filyasyon ekibine yazıp hiçbir 
filyasyona ben ilçe sağlık müdü-
rüyüm deyip gitmemek değildir. 
Kuruma istediği saatte gelip gel-
memek hakkına sahip olmamak 
değildir. İstediğin çalışanına hak 
gaspı yapıp birilerini kayırmak de-
ğildir. Yöneticilik genelgede kim-
lerin covid ek ödemesini alacağı 
belliyken sen alamazsın demek 

değildir. Yöneticilik kişisel egola-
rını bir kenara bırakıp canla başla 
çalışan sağlık çalışanlarının yanın-
da olmak ve haklarını korumaktır.

“İl Sağlık Müdürlüğü 
konulara duyarsız kalmıştır”

Aylardır yaşanan bu sorunları 
bildirdiğimiz İl Sağlık Müdürlüğü 
konulara duyarsız kalmış yazılı 
müracaatlarımıza dahi hiçbir şe-
kilde işlem tahsis etmemiştir. Oy-
saki duyma bilgilerle bile hemen 
harekete geçen Sağlık Müdürü bu 
konuları önemsiz görüp, yapılan 
uygulamaları kabul edilir mi gör-
mektedir.15 dakika işe geç kalan 
kişiye soruşturma açmaktan im-
tina etmeyen sağlık müdürlüğü 
bizim kişi hakkında yaptığımız şi-
kayeti neden değerlendirmemek-
tedir. Sağlık müdürlüğü adaletli 
ve hakkaniyetli olup herkese karşı 
eşit mesafede olmalı ve ayrımcılı-
ğa müsaade etmemelidir.

Burada Sayın Sağlık Bakanımıza, 
Sayın Valimize ve Sağlık Müdürlü-
ğüne seslenmek istiyorum. Ezine 
İlçe Sağlık Müdürlüğünde yaşanan 
ve yaşatılan sıkıntılara duyarsız 
kalmamaları ve sağlık ordumuzun 
neferlerinin moral motivasyonunu 
bozan anlayışlara müsaade etme-
meleri istiyorum.

Sayın Valimizin konuya gerek-
li hassasiyeti göstereceğine olan 
inancımız tamdır ve şimdiden ken-
disine teşekkür ediyorum.”

Türk Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı Turan Çavdar, 
Sağlık Bakanına, Çanakkale Valisine ve Çanakkale Sağlık 
Müdürlüğüne seslenerek Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğün-
de yaşanan ve yaşatılan sıkıntılara duyarsız kalmamala-
rını istedi.

Yusuf EROĞLU

gundem.17@hotmail.com

Koca Yusuf’un
Yeri

Ya, nassı ya?

Muharrem İnce parti kurmaya kalkışınca, taşlar ye-

rinden oynadı. Söylemler değişti. İş o hale geldi ki, 

Amerikalı Dostlarımız diyen Ana muhalefet, ABD ye 

rest çekti.”Siz bizim işimize ne karışıyorsunuz. Kol kı-

rılır yen içinde kalır” demeye başladı. İstifalar, art arda 

geliyor, Sıkışan ana muhalefet taktik değiştirdi.”Arap 

çöllerinde Mehmetçiğin ne işi var?”. Tezkereye hayır, 

Diyenler. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanına seslenip, ”Sö-

zündü dur. Arkanızdayız” diyorlar. Sakın,Libya’dan, 

Akdenizden,Egeden,.Kıbrıs’tan taviz vermeyin.De-

vam edin diyorlar. Allah,Allah,.Hangi dağda Kurt 

öldü?Muharrem İncenin, partisi hakkındaki eleştirileri 

dikkate alıp,Milli meselelerde hükümetin yanında ol-

duklarını söylemek zorunda kaldılar.Dünyanın hiçbir 

yerinde,Milli konularda hükümetlerinin yanında yer 

almayan bir ana muhalefet, yoktur.Ne yazık ki,bu bize 

nasip olmuştur.Yıllar önce, siyasi hayatımızda olan li-

derlerimiz, böyle değildi. Milli hassasiyetleri yüksekti.

Bir araya gelip, dışarıya karşı yek vücut olduklarını 

gördük..Şimdiki ana muhalefet, sanki başka bir ülke-

nin partisi.gibi davranıyor.Aynı gemideyiz. Siyaseten 

elde ettikleriniz.vatan elden giderse neye yarar?Bu 

arada,terör destekçisi partinin vekilleri hakkında fez-

leke hazırlanınca,!Bizim PKK ile bağımız yok” demek 

zorunda kaldılar.Tilkiye,”Seni Kümese müdür yapaca-

ğız.Ne kadar maaş istersin? Diye sormuşlar. Tilki kah-

kahadan konuşamamış. Şimdi bizler de, PKK ile bağı-

mız yok, sözüne kahkahalarla gülüyoruz. MHP lideri, 

bu bölücü partinin kapatılması gerektiğini söylediğin-

de itiraz edenler, şimdi aynı hizaya geldiler. Hem, terör 

örgütü ile kol kola ol. Hem Devletten hazine yardımı 

al. Maaşı da cabası. Görülmüş şey değil.

                         Azıcık ucundan

İki arkadaş barda içerlerken konu ‘Metafizik konula-

ra’ ve ‘Ölüm’e gelmiş,“ İnanır mısın?..” demiş birincisi, 

“ Benim Büyükbabam öleceği günü, saati ve dakika-

yı biliyordu..!”“ Hadi ya?.. İnanılmaz..!” demiş diğeri 

tüyleri diken diken olarak,” İnsan bütün bunları nasıl 

bilebilir ki?..”“ Valla…” demiş diğeri, “ Sanırım Savcı 

söylemiş..!”*** Kimyasal gübrelerle yetiştirilmiş,suni 

ilaçlarla renklendirilmiş, üzerine ilaç püskürtülmüş 

sebzeleri ağzıma koymuyorum. Hormonlu etler, ta-

vuklar mutfağımdan içeri giremez.

- Bu tip beslenme şekliyle kendinizi nasıl hissediyor-

sunuz?

- A.. Abi.. Acayip açım abi..Sağlıcakla kalınız.
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GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, GESTAŞ’ın hizmet verdiği 
tüm lokasyonlarda, yetkililer ile bir araya gelmeye ve ziyaretlerine 
devam ediyor. 

GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç -
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin

GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç -
Bozcaada Kayamakamı Bahar Kaya

GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç -
Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci

GESTAŞ Genel Müdürü Ma-
hir Sevinç, taşımacılıkta hiz-
met verilen tüm lokasyon-
larda, yetkililer ile bir araya 
geliyor. Geçtiğimiz günlerde, 
Genel Müdür Sevinç, Gökçe-
ada ve Bozcaada’da ziyaret-
lerde bulundu. Sevinç, Bozca-
ada Kaymakamı Bahar Kaya 
Gökçeada Kaymakamı Serhat 
Doğan, Bozcaada Belediye 
Başkanı Hakan Can Yılmaz ve 
Gökçeada Belediye Başkanı 
Ünal Çetin’e ziyarette bulun-
du. 

Öte yandan Genel Müdür 
Sevinç, Lapseki Belediye Baş-
kanı Eyüp Yılmaz ve Çardak 
Belediye Başkanı Metin Se-
merci ile de bir araya geldi.

Tunahan Ünsal
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Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği 
Yönetim Kurulu, geçtiğimiz gün DİSK Genel İş 
Çanakkale Şubesi’ne ziyarette bulundular.

Çanakkale DİSK, Çanakkale KESK Şube-
ler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve Çanakkale Türk Tabip-
ler Birliği tarafından, dün, Cumhuriyet 
Meydanı’nda ortak bir basın açıklamasın-
da bulundu. STK’ların ortak olarak yap-
tıkları açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi 
öğrencilerine destek olunurken, “Demok-
rasiye ve adalete burulan kelepçelere 
karşı herkesi demokratik mücadeleye da-
vet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

Sivil toplum Ku-
ruluşları, dün, saat 
12.30’da Cumhuriyet 
Meydanı’nda bir araya 
gelerek, ortak bir basın 
açıklamasında bulun-
dular. Çanakkale DİSK, 
Çanakkale KESK Şube-
ler Platformu, Çanakkale 
Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği ve Çanak-

kale Türk Tabipleri Birliği 
tarafından yapılan ortak 
basın açıklamasında, 
Boğaziçi öğrencilerinin 
gözaltına alınmaları ve 
Çanakkale Valiliğinin 15 
gün süreyle toplantı ve 
gösterileri kısıtlaması 
konu edinildi. 

“Diğer seçilmişlere 

atanan kayyumlar gibi 
kabul etmiyor, 

tanımıyoruz”
STK’lar tarafından ya-

pılan basın açıklamasın-
da, “1980 darbesinden 
bu yana üniversite dı-
şından atanan ilk rek-
tör olan Melih Bulu’nun 
atamasını Boğaziçi aka-
demisyenleri ve öğren-

cileri gibi bizler de anti-
demokratik bir kayyum 
ataması olarak görüyor, 
Melih Bulu’nun rektör-
lüğünü de aynen diğer 
seçilmişlere atanan kay-
yumlar gibi kabul etmi-
yor, tanımıyoruz.

“Üniversitelerini 
savunan öğrenciler 

darp edilerek 
itibarsızlaştırılmak 

istendi”
Bu süreçte ise; tüm bu 

hukuksuzluğa, tepeden 
inmeciliğe, kayyum zih-
niyetine ve kampüsle-
rinin kelepçelenmesine 
karşı demokratik yollarla 
ses çıkaran öğrenciler 
evlerinin kapıları, du-
varları yıkılarak gözal-
tına alındılar. Bu gözaltı 
görüntüleri anında yan-
daş medya tarafından 
topluma servis edilerek 
öğrenciler itibarsızlaştı-
rılmaya çalışıldı. Aynen 
daha önce hiçbir meş-
ruluğu olmayan kanun 
hükmünde kararname-
lerle ihraç edilen akade-
misyenlerin cüppelerinin 
polis postalları ile hınçla 
çiğnendiği gibi bu kez 
de üniversitelerini savu-
nan öğrenciler darp edi-
lerek itibarsızlaştırılmak 
istendi.  

“Elinizi 
çocuklarımızın 

üzerinden çekin!”
Bu gençler ki, 

Türkiye’nin en iyi üniver-
sitelerinden birisi olan 
Boğaziçi Üniversitesi’ni 

kazanabilmek için sınav-
larda derece alan, 18 ya-
şını aşmış bireylerdir. Fa-
kat aynı emniyet güçleri 
gözaltına alırken, darp 
ederken, aynı gençle-
re karşı gayet de birey 
muamelesi yapmakta ve 
onlara karşı orantısız güç 
kullanmaktan asla çekin-
memekte. Ayrıca bir ko-

nuyu daha bu vesileyle 
hatırlatmakta fayda var. 
Bugün bu ülkede 70 bin-
den fazla üniversite öğ-
rencisini tutuklamaktan 
imtina etmeyen iktidar 
ve emniyet güçleri Bo-
ğaziçili gençleri mi birey 
olarak görmüyor? Yok, 
eğer Boğaziçili gençler 

ve halen tutuklu yaklaşık 
70 bin genç sizler için 
birer çocuksa, elinizi ço-
cuklarımızın üzerinden 
çekin!   

“İktidar Boğaziçi 
protestolarında da 
yine LGBTİ+ bireyleri 

hedef gösterdi”
Boğaziçi protestoları 

esnasında kampüste bu-

lunan LGBTİ+ bireylere 
yönelik sistematik nefret 
suçları ise egemen siya-
sal erkin bulunduğu her 
alanda erkek egemenliği 
yükseltmeye çalışma-
sının somut bir ifadesi. 
LGBTİ+’ya ve kadınlara 
her fırsatta saldıran ik-
tidar Boğaziçi protesto-

larında da yine LGBTİ+ 
bireyleri hedef gösterdi.

“Valilik kısıtlamaları 
başta Çanakkale olmak 

üzere tüm yerellerde 
demokrasi bilincini 

zedelemektedir”
Birçok ilde olduğu gibi 

Çanakkale’de de 15 gün 
valilik kararı ile kentteki 
tüm eylem ve etkinlikler 
yasaklandı. Oysaki Ça-
nakkale barışın kentidir. 
Çanakkale demokrasi 
ruhunu özümsemiş in-
sanların kentidir. Bugü-
ne dek kentteki tüm ey-
lem ve etkinlikler barışçıl 
eylemler olmuş, talepler 
barışçıl bir şekilde dile 
getirilmiştir. Bu nedenle, 
Valilik kısıtlamaları başta 
Çanakkale olmak üzere 
tüm yerellerde demok-
rasi bilincini zedelemek-
tedir.

Bizler KESK, DİSK, TTB 
ve TMMOB olarak; reji-
min bizlere biçtiği tüm 
bu anti demokratik uy-
gulamaları hep birlikte 
öreceğimiz demokratik 
mücadele yolları ile yır-
tabileceğimizi biliyoruz” 
ifadeleri yer aldı. 

Tunahan Ünsal

Çanakkale Emeklilikte 
Yaşa Takılanlar Derneği 
Yönetim Kurulu üyeleri, 
geçtiğimiz gün DİSK Ge-
nel Çanakkale Şubesi’ne 
ziyarette bulundular. Zi-
yaretle ilgili Emeklilikte 
Yaşa Takılanlar Derneği 
tarafından, “Çanakkale 
Emeklilikte Yaşa Takılan-
lar Derneği Yönetim Ku-
rulu olarak, Disk Genel 
İş Sendikası Çanakkale 
Şube Başkanı Sayın Me-
tin Ceylan’ı ziyaret ettik. 
Kendilerine ve yönetimi-
ne göstermiş oldukları 

ilgi ve vermiş olduğu des-
tekten dolayı teşekkür 
ediyoruz. Hem kendi hak-
larımızın iadesi hem de 
çocuklarımızın geleceği 
için, asgari ücret altında 
emekli maaşları olmama-
sı ve çalıştıkça, ürettikçe, 
fazla prim ödedikçe dü-
şen emekli maaşları ol-
maması için Emek ve alın 
terimizin mücadelesine 
devam ediyoruz. Bizim-
kisi bir hak hikayesi. Sen 
varsan 1 fazlayız” ifadele-
ri kullanıldı.

Tunahan Ünsal
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Çanakkale Valiliği 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik 
Toplantı Salonu’nda gerçek-
leştirilen toplantıya; Vali İl-
hami Aktaş, Bozcaada Kay-
makamı Bahar Kaya Çelik, 
Bozcaada Belediye Başkanı 
Hakan Can Yılmaz, Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversite-
si Turizm İşletmeciliği Bölü-
mü Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Muharrem Tuna, ÇOMÜ 
Ezine Meslek Yüksekokulu 
Turizm ve Seyahat İşletme-
ciliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Nahide Övgü Demiral, Tarım 

ve Orman İl Müdürü Erdem 
Karadağ, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Murat Yılmaz, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürü Bekir 
Çelen, İmar Planlama Şube 
Müdürü Serkan Çalman ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Şube 
Müdürü Osman Erdem Güleli 
katıldı.

Toplantıda Ankara Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi Turizm 
İşletmeciliği Bölümü Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Muharrem 
Tuna tarafından Bozcaada Tu-
rizm Ana Planı hakkında katı-
lımcılara sunum yapıldı.

Yapılan sunumun ardından 
Vali İlhami Aktaş, Bozcaa-
da turizminin çevre ve kültür 
odaklı planlanmasına dair ka-
tılımcılarla görüş alışverişinde 
bulundu.

Bozcaada turizminin layık 
olduğu seviyeye ulaştırılması 
için hep birlikte koordineli bir 
şekilde çalışacaklarını ifade 
eden Vali İlhami Aktaş, katı-
lımcılara teşekkür ederek, ça-
lışmalarında başarılar diledi.

Haber Merkezi 

İl Özel İdaresi Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
toplantıya; Vali Yardımcısı – İl 
Özel İdaresi Genel Sekrete-
ri Abdullah Köklü, Ayvacık 
Kaymakamı Cevat Çelik, İl 
Genel Meclis Başkanı Sadık 
Göğüsgeren, Tarım ve Orman 
İl Müdürü Erdem Karadağ, Ay-
vacık Belediye Başkanı Mesut 
Bayram, Çanakkale Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Selçuk 
Semizoğlu, Çanakkale Ticaret 
Borsası Başkanı Kaya Üzen, 
Çanakkale Ziraat Odası Baş-
kanı İsmail Kaya ve Ayvacık 
Ziraat Odası Başkanı Mutlu 
Yaşar katıldı.

Ayvacık ilçesi Tuzla bölge-

sinde hayata geçecek olan 
Jeotermal Enerji ile Isıtmalı 
Sera OSB alanı için yapılacak 
olan çalışmalar, faaliyetler ve 
Çanakkale tarımına sağlaya-
cağı faydalar hakkında Tarım 
ve Orman İl Müdürü Erdem 
Karadağ tarafından bir sunum 
yapılarak katılımcılara bilgi 
verildi.

Yapılan bilgilendirmenin 
ardından Vali İlhami Aktaş,” 
Ayvacık ilçesi Tuzla bölgesin-
de hayata geçecek olan Jeo-
termal Enerji ile Isıtmalı Sera 
OSB ile Çanakkale’yi kısa sü-
rede sera üssüne dönüştüre-
cektir “ dedi. 

Jeotermal Enerji ile Isıtmalı 

Sera OSB ile Çanakkale’mizin 
tarım ürünlerinin ihracatına 
ivme kazandıracağını ifade 
eden Vali İlhami Aktaş, “Ay-
vacık ilçesi Tuzla bölgesin-
de gerekli altyapı çalışmaları 
tamamlanması ile faaliyete 
geçecek Jeotermal Enerji 
ile Isıtmalı Sera OSB,  tarım 
ürünlerinin ihracatına ivme 
kazandırıp uygun fiyatlı ta-
rım ürünlerini de tüketicimize 
ulaştıracak. Çanakkale’mize 
hayırlı olsun” dedi.

Jeotermal Enerji ile Isıtma-
lı Sera OSB toplantısı görüş, 
öneri ve değerlendirmelerin 
ardından sona erdi.

Haber Merkezi 

Bozcaada turizminin görüşüldüğü Bozcaada Turizm Ana Planı Toplan-
tısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Ayvacık ilçesi Tuzla bölgesinde hayata geçecek olan Jeotermal Enerji 
ile Isıtmalı Sera OSB toplantısı Vali İlhami Aktaş, başkanlığında gerçek-
leştirildi. Vali Aktaş,  hayata geçirilecek proje ile ilgili, “Ayvacık ilçesi 
Tuzla bölgesinde hayata geçecek olan Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Sera 
OSB ile Çanakkale’yi kısa sürede sera üssüne dönüştürecektir “ dedi.

Handan ŞEN

handansen80@gmail.com

Drama; kişiler arasında doğrudan iletişimi sağlayan ken-

dini ve karşısındakini tanıma, birbirini anlama, doğaçlama 

ve yaratma gibi etkinlikleri içeren bir yöntemdir. Bir başak 

değişle “-mış” gibi yapabilmektir. 

Dramada tiyatro tekniklerinden yararlanılır ancak drama 

tiyatro demek değildir. Drama bir grup etkinliğidir. Seyirci 

ve oyuncu ayırımı yoktur. Bütün grubun katılımı ile anında 

oluşturulmalıdır. 

Belli bir metni yoktur ve önceden prova yapmak gerektir-

mez. Dekor kostüm ve aksesuar zorunluluğu yoktur. Grup 

dinamiğine bağlı oyunlaştırmadır. Anında oluşturmayı, ya-

ratmayı içerdiği için yaratıcı drama olarak da kaynaklarda 

yer almaktadır.

Yararlandığı alanlara göre de farklı anlam taşıyarak adlan-

dırılmaktadır. Psikoloji alanında yararlandırılan psiko-dra-

manın yaratıcı drama ile karıştırılmaması gerekir. Drama ge-

nel eğitim sisteminin pek çok alanında ve her kademesinde 

uygulanabileceği, grup dinamiğine dayalı oluşundan hare-

ketle eğitici-eğitsel drama olarak  da karşımıza çıkmaktadır.

Farklı kaynaklarda benzer tanımlarla drama, yaratıcı dra-

ma ve eğitici drama kavramlarının birbirinin yerine kullanıl-

dığını görüyoruz.

YAŞAMDA SENARYOMUZ OLMADAN OYNUYORUZ

Dramanın adlandırılmasında; yapmak, etmek, eylemek, 

anlamına gelen Yunanca’da dran  kelimesinden yararlanıl-

mıştır. Halk dilinde kullanılan dram kelimesi de aynı kökten 

gelmektedir. Bu iki kelimenin benzerliği anlamlarını da aynı 

göstermez.

Drama, tasarımların eyleme dönüşebileceği insalsal geli-

şimine de denir. Engelsizce yaratıcı olabilmek, kendini ta-

nımayı ve kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmuş olmayı ge-

rektirir.

Drama aynı zamanda insana ilişkin eylemlerin tasarlandı-

ğı ve eyleme dönüştürüldüğü yoldur. Drama sözlük anlamı 

olarak bir sahne oyununda olduğu gibi geçen hayat olayları 

şeklinde tanımlanabilir. Gerçek yaşamda da örneğin; Evden 

ya da okuldan çıkmadan önce yapılacakları düşünmek ve 

düşünülenleri yapmak dramdır. Yaşamda senaryomuz ol-

madan oynuyoruz. Sürekli doğaçlamalar yapıyoruz. Genel-

likle yaşamsal gelişmeler doğrultusunda, şimdi ne olacak 

şeklinde düşünülmektedir.

Buna göre her duruma uygun bir rol bulunmakta  ve ki-

şiler bu rolleri oynamaktadır. Drama, insanın sadece dav-

ranışları yönüyle ilgili değildir. İnsanın toplumsal bir varlık 

olması onu yaşamda yer alan birçok alanla karşı karşıya ge-

tirmektedir.

Okul Öncesi Öğretmeni
Drama Eğitmeni

Drama NeDir?
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KOÇ

Beklenmedik sorunlarla karşı-
laşacaksınız ve bunları çözme-
ye çalışırken her zamankinden 
daha çok zorlanacaksınız. Mo-
ralinizi bozmayın ve farklı ce-
vaplar bulmaya bakın.

Öyle enerji dolusunuz ki, size kal-
sa tüm dünyayı keşfe çıkacaksı-
nız. İçinizdeki sese kulak verin ve 
birkaç haftalığına sürpriz bir tatile 
çıkın. 

BOĞA

Kendinize ve kabiliyetlerinize gü-
venin. Başkalarının söyledikleri 
moralinizi bozmasın; aksine bu ça-
tışmalardan istifade ederek kendi 
pozisyonunuzu daha da vurgulayın 
ve pekiştirin. İKİZLER

Hedef ve isteklerinize giden 
yolda ilerlemek için pek uygun 
bir dönemde değilsiniz. Her za-
mankinden daha fazla geri adım 
atacaksınız, ileri adım ise pek 
olmayacak. Sabırlı olun, güzel 
zamanlar gelecek. 

YENGEÇ

Kader sizi yine dolambaçlı yollara attı 
ve planladığınızdan çok daha farklı bir 
durumun içinde buldunuz kendinizi. 
Her şey her zaman sizin planladığınız 
gibi gidecek olsa, hayatın beklenme-
dik sevinçlerini yaşayamazdınız.ASLAN

Çevrenizdeki insanların sizi olumlu 
ve yapıcı bir şekilde motive etme-
si, ilerlemenize yardımcı oluyor. Bu 
durum hem onların dostluğundan, 
hem de sizin açık ve samimi davra-
nışlarınızdan kaynaklanıyor.BAŞAK

Hayat yolculuğunuzda üstesin-
den gelmek zorunda olduğunuz 
engeller bu dönemde artacak. 
Fiziksel ve ruhsal açıdan kendi-
nize fazla yüklenmemeye dikkat 
edin. TERAZİ

Hem fi ziksel enerjiniz hem ruh-
sal kavrayışınız yüksek seviye-
lerde. Bu dönemde akıllıca ka-
rarlar alabilme kabiliyetinizden 
faydalanarak planlarınızı ger-
çekleştirmeye çalışın.AKREP

Hedefl erinize ulaşmada başka-
larıyla işbirliği yapmak için en 
uygun zamandasınız. Bu kişiler 
arkadaşlarınız, aileniz veya iş ar-
kadaşlarınız olabilir.

YAY

Son dönemde edindiğiniz tecrübe-
ler hakkında düşünün ve hayatını-
zı daha olumlu bir yönde ilerlete-
bilmek için gereken kararları alın. 
İş ve özel yaşamınızda planlarınızı 
gerçekleştirmenin vakti geldi.

OĞLAK

Doğal bir uyum içinde olduğunuz-
dan, grup ortamlarındayken taviz 
vermeniz gerekmeden ve serbest-
çe hareket edebileceksiniz. Bu 
gücü eğlenceli sosyal aktivitelerde 
kullanabilir.

KOVA

Gerek iş gerekse özel hayatınız-
da, sosyal çevrenizle son derece 
uyumlu bir ilişki içerisindesiniz. 
Bu rahat ve elverişli dönemi in-
sanlarla sosyal bağlarınızı güç-
lendirmek için kullanın. BALIK

Çevre konularında ölçüm ve analiz hizmeti veren 
Akredite Laboratuvarımızda Baca Gazı Emisyon ve 

Su-Atıksu Numune Alma biriminde görevlendirilmek üzere 
Bay Ölçüm ve Numune Alma Sorumlusu alınacaktır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

• Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi veya Fen Fakül-
tesi veya Meslek Yüksek Okullarının Çevre Teknikerliği bö-
lümlerinden mezun olması,
• Tercihen Baca Gazı Ölçüm Konusunda Tecrübeli veya 
Emisyon-İmisyon Eğitim sertifikası olan
• Yüksekte Çalışmaya uygun,
• Çanakkale’de ikamet eden veya edebilecek,
• Askerlik ile ilişiği olmayan,
• B Sınıfı ehliyeti olan (Aktif olarak araç kullanabilen),
• Seyahat engeli olmayan,
• Öğrenmeye ve gelişime açık,
• Sözlü ve yazılı iletişim becerileri güçlü,
• Analitik düşünen ve pratik çözüm üretebilen, karar 
verebilme becerilerine sahip,
• Zamanı etkin kullanmayı bilen ve programlayabilen,
• MS Off ice programına hakim,
• Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
• Takım çalışmasına uygun.

  Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, 
bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.



24 ŞUBAT 2021

15-21 Şubat 100 bindeki 
Çanakkale vaka sayısı

8-14 Şubat 100 bindeki 
Çanakkale vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca tarafından, il il vaka 
sayıları haftalık olarak, 
100 binlik nüfusa göre 
açıklanmaya devam edi-
yor. Çanakkale için 8-14 
Şubat tarihlerinde bir 
haftalık vaka sayısı 100 

bin kişide 37,61 olarak 
açıklandı. Dün açıklanan 
yeni haftalık değerlen-
dirmeye göre, 15-21 Şu-
bat tarihleri arasında 100 
binlik nüfustaki vaka sa-
yısı ise 43,76’ya yükseldi.

Vaka sayıları ve resmi 

açıklamalara göre ma-
tematik hesabı yapıldı-
ğında, Çanakkale’nin nü-
fusuna göre vaka sayısı 
hesaplandı.

Verilen rakamlara 
göre hesaplama yapıl-
dığında, Çanakkale’nin 

toplam nüfusu 541 bin. 
Çanakkale’de 100 binde 
37,61 vaka görülmüştü. 
541 bine oranlandığında 
ise haftalık vaka sayısı 
ortalama il geneli yakla-
şık 204’e tekabül ediyor.

100 binde vaka sa-

yısı bu hafta itibariyle 
43,76’ya yükseldi. He-
saplama yapıldığında Ça-
nakkale ili geneli, haftalık 
ortalama vaka sayısı ise 
yaklaşık 237’ye yükseldi.

Yüzdelik bazda bir 
haftada, Çanakkale ili 

genelinde, görülen vaka 
sayılarında yüzde 16 yük-
selme görüldü. Çanak-
kale riskli bölge konu-
munda bulunurken, vaka 
sayılarındaki haftalık artış 
tedirgin edici oldu.

Tunahan Ünsal

Gelibolu CHP İlçe Teşkilatı’na, 
15 yeni üye kayıt oldu. Cum-
huriyet Halk Partisi İlçe 
Başkanlığı’nda düzenlenen tö-
renle, yeni partililere, İlçe Baş-
kanı İsmail Parlak tarafından ro-
zetleri takıldı ve üyelik kartları 
teslim edildi. 

CHP Gelibolu ilçe teşkilatının 
sosyal medya hesabından yapı-

lan bilgilendirmede, “Cumhuri-
yet Halk Partisi çatımız altında 
birlikte özgürlük, eşitlik, adalet 
mücadelemize katılan 12 yeni 
üyemize parti binamızda hoş-
geldiniz diyerek üyelik kartlarını 
teslim edip, parti rozetimizi tak-
dim etmenin gururunu yaşadık” 
ifadeleri kullanıldı. 

Tunahan Ünsal

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin 
Koca tarafından, geçtiğimiz 
gün il il vaka sayıları açıklan-

dı. Çanakkale’nin geçtiğimiz 
hafta (8-14 Şubat) arasında, 100 

bin kişideki vaka sayısı 37,61 idi. Geri-
de bıraktığımız (15-21 Şubat) arasında 
ise 100 bin kişideki vaka sayısı 43,76 
olarak açıklandı. Çanakkale ilinin ge-
nelinin nüfusuna göre, geçtiğimiz haf-
ta ile vaka sayıları karşılaştırıldığında, 
Çanakkale’de yaklaşık olarak vaka ar-
tış oranı yüzde 16 olarak hesaplandı. 
100 binlik nüfustaki veriler haftalık 
olarak karşılaştırıldığında ise 33 kişilik 
bir artış yaşandığı görüldü. Onca ted-
bire ve kısıtlamaya rağmen vaka sayı-
sındaki artış “neden?” dedirtti.

100 Bin Kişide Vaka Sayısı (8-14 Şubat)  37,61
100 Bin Kişide Vaka Sayısı (15-21 Şubat)  43,76

Çanakkale’nin Nüfusu  541.548
Çanakkkale’de (8-14 Şubat) Haftalık Ortalama Vaka Sayısı  204

Çanakkale’de (15-21 Şubat) Haftalık Ortalama Vaka Sayısı 237
Haftalık Vaka Artış Oranı Yüzde 16

Gelibolu’da, 15 vatandaş, Cumhuriyet Halk Partili oldu. Geli-
bolu İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle, 15 vatandaşa, İlçe 
Başkanı İsmail Parlak tarafından rozetleri takıldı. 
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