Çanakkale Teknopark Türkiye'de Zirveye Yerleşti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi
sonuçları açıklandı. Endeks sonuçlarına göre;
Çanakkale Teknopark “En İyi Gelişme Gösteren
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde
Türkiye'de 89 Teknopark Arasında Birinci Oldu.
Çanakkale'de son 5 yıldır yüksek teknoloji
alanında önemli projelerin geliştirildiği, Facebook
gibi global markalar ile iş birliği yapan ve %100
doluluk oranıyla faaliyetlerine devam eden
Çanakkale Teknopark, Türkiye'nin En İyi Gelişme
Gösteren Teknopark'ı olarak 1. sıraya yerleşti. 3
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Sarıçay'da
korkutan
gelişme!

Alçakça Bir Kumpas
Kurmaya Çalıştılar!
Çanakkale'de, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 18 No'lu Şehir İçi
Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiﬁ ile ilgili 8 yıldır
süren akaryakıt davası sonuçlandı. Yargılananlar arasında
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da bulunduğu 31 kişi
beraat etti, 3 kişi ise hapis cezası aldı. 13 yıllık hukuk
mücadelesi hakkında ilk kez konuşan Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan “Belediye Başkanlığı görevimi kötüye
kullandığım iftiralarıyla, özel işimle Belediye Başkanlığı
görevim arasında alçakça bir kumpas kurmaya çalıştılar.

Bu konu ile ilgili, 13 yıl boyunca hakkımda yapılan her türlü,
haksız suçlamalara, eleştirilere karşı susma hakkımı
kullandım. Cevap vermedim çünkü sonuçta bu bir, kendini
cübbesinin hakkını veren, hiçbir gücün değil ama yalnızca
adaletin önünde eğilen, hukukçulara ve bu dava süreci
boyunca, 3 seçim geçirdiğim Çanakkale halkına teslim
ettim. Bu anlayışla davrandım ve hep sonuç itibari ile bu
davanın, sonucunu sabırla bekledim” dedi. 2

2,3 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Yeşil
kalkınma Modeli'ni hayata geçirmek için kararlılığımızı
sürdüreceklerini belirterek, çevresel fayda oluşturmanın hem
bakanlığın hem de hükümetlerin her zaman öncelikli
hedeﬂerinden olduğunu söyledi. Bu amaçla yapılan yatırımlarla
sağlanan tasarruﬂarı sıralayan Bakan Karaismailoğlu, 1915
Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu için rakamı
2,3 milyar lira olarak açıkladı 4

Semizoğlu'ndan asgari
ücret değerlendirmesi

7

“ZOR GÜNLERDEN
ÇIKIŞIMIZIN TEK
REÇETESİ YERLİ
VE MİLLİ OLMAKTIR”

Kenti ikiye bölen ve yıllardır kirliliği ile gündeme gelen
Sarıçay'da yapılan araştırmada metaller tespit dildi.
Sarıçay'ın belli noktalarında alınan örnekler Kanada'da
incelendi. İnceleme sonuçları ise korkutacak cinsten.
Sarıçay'da kadmiyum, kurşun ve nikel açısından
yüksek ekolojik risk belirlendi. 11

Yılın En İyi Gıda Firması:

“Tatlan Helva”

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinden önce Türkiye'nin
sonrasında da yurtdışına taşınan Tatlan Helva, Uluslar
arası Kalite Ödül töreninde 2020 yılının “En İyi Gıda
Firması” ödülünü kazandı. 9

Mezun Olamayanlar Dikkat,
ÇOMÜ'den Ek Sınav Hakkı

Bulgar Turistlerin
Çanakkale İlgisi
Çanakkale Turistik Otelciler
İşletmeciler ve Yatırımcılar
Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün
Gökser yeni yıla Çanakkale'de
girmek isteyen 2300 Bulgar
turistin 3 gününü Çanakkale'de
geçireceklerini söyledi. 7

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; azami öğrenim
süresini doldurup mezun olamayan öğrencilere ek sınav hakkı
verildi. Ayrıca başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim
yılından itibaren ilişiği kesilen önlisans ve lisans öğrencileri de
bu haktan faydalanabilecek. Karar; 2021-2022 eğitim-öğretim
yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanacak. 8

Poz Verenler, İş Yapanlardan
Daima Rahatsız Olur

AK Partinin Başarısı İçin
Çalışmak Böyle mi Olur?
Köşe yazıları sayfa 3'de
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Alçakça Bir Kumpas Kurmaya Çalıştılar!
Çanakkale'de, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 18 No'lu Şehir İçi
Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiﬁ ile ilgili 8
yıldır süren akaryakıt davası sonuçlandı. Yargılananlar
arasında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da
bulunduğu 31 kişi beraat etti, 3 kişi ise hapis cezası aldı.
13 yıllık hukuk mücadelesi hakkında ilk kez konuşan
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan “Belediye Başkanlığı
görevimi kötüye kullandığım iftiralarıyla, özel işimle
Belediye Başkanlığı görevim arasında alçakça bir
kumpas kurmaya çalıştılar. Bu konu ile ilgili, 13 yıl
boyunca hakkımda yapılan her türlü, haksız
suçlamalara, eleştirilere karşı susma hakkımı
kullandım. Cevap vermedim çünkü sonuçta bu bir,
kendini cübbesinin hakkını veren, hiçbir gücün değil
ama yalnızca adaletin önünde eğilen, hukukçulara ve bu
dava süreci boyunca, 3 seçim geçirdiğim Çanakkale
halkına teslim ettim. Bu anlayışla davrandım ve hep
sonuç itibari ile bu davanın, sonucunu sabırla bekledim”
dedi.
Çanakkale'de, halk arasında mazot davası olarak bilinen
ve 2008'den bu yana süren davadan beraat eden
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 13 yıllık
sessizliğini bozdu ve “Hakkımda yapılan her türlü,
haksız suçlamalara, eleştirilere karşı susma hakkımı
kullandım. Cevap vermedim. Hukukun verdiği kararı
bekleyip algı yönetimine soyunmayan izanlı ve sorumlu
gazetecilere ve benden şüphe etmeyen Çanakkale
Halkına çok teşekkür ederim. Alman Kral Frederic'in
sarayına katacağı değirmen için “zorla alırım” ifadesine
değirmencinin 'Alamazsın Berlin'de hakimler var'
cevabını Çanakkale'de yaşadım. Çanakkale'de Hâkimler
var” dedi.
Çanakkale'de, Sınırlı Sorumlu (S.S.) 18 No'lu Şehir İçi
Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatiﬁ ile ilgili 8
yıldır süren akaryakıt davası sonuçlandı. Yargılananlar
arasında Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da
bulunduğu 31 kişi beraat etti, 3 kişi ise hapis cezası aldı.
Dün bir basın toplantısı düzenleyerek, 13 yıllık hukuk
mücadelesi hakkında ilk kez konuşan Belediye Başkanı
Ülgür Gökhan “Bu konu ile ilgili, 13 yıl boyunca
hakkımda yapılan her türlü, haksız suçlamalara,
eleştirilere karşı susma hakkımı kullandım. Cevap
vermedim çünkü sonuçta bu bir, kendini cübbesinin
hakkını veren, hiçbir gücün değil ama yalnızca adaletin
önünde eğilen, hukukçulara ve bu dava süreci boyunca,
3 seçim geçirdiğim Çanakkale halkına teslim ettim. Bu
anlayışla davrandım ve hep sonuç itibari ile bu davanın,
sonucunu sabırla bekledim” dedi.

“DOSYANIN TERÖR DOSYASINDAN,
AĞIR CEZA DOSYASINA DÖNME
SÜRECİ DE VAR”
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasında bir basın
toplantısı düzenleyerek, tüm süreci değerlendiren
Başkan Gökhan, terör örgütü kurmakla ilgili de
suçlandığını ifade ederek; “2008'den bu yana Çanakkale
gündemini meşgul eden, hukuki sürecinin dün karar
duruşması gerçekleştirildi. Yani yaklaşık 13 yıldır bu
dava devam etmekteydi, bu davanın tabii geçmiş
süreçleri 2 kere İstanbul'a, özel mahkemeye gitti, yani
bir terör, suçlaması vardı. Terör örgütü kurma ve
yönetme suçlaması vardı hakkımda, bununla ilgili
İstanbul'a özel mahkemeye 2 kere gitti. Ama ikisinde de
burada ki bir terör örgütü, suçlamasına yer
olunmadığına dair bir karar alındı, savcılık ve
mahkemeler ve o sonrada uyuşmazlık mahkemesi
olarak Yargıtay'a gitti ve Yargıtay o noktada kararını
verdi ve bu şeyin Çanakkale'de görülmesi gerektiği
konusunda kararını belirtti. Dolayısı ile o 13 yıllık sürecin
içinde bunlarda var. Dosyanın Terör dosyasından, Ağır
ceza dosyasına dönme süreci de var” dedi.

“SUÇSUZLUĞUMA İNANCIMA
BUGÜNE KADAR, SUSMA HAKKIMI
KULLANDIM”
Suçsuzluğunu bildiği için bugüne kadar sustuğunu dile
getirerek sözlerine devam eden Başkan Gökhan “Bu 13
yıl dava konusu hukuki bir süreçti, Adaletin tecelli
edeceğine, suçsuzluğuma inancıma bugüne kadar,
susma hakkımı kullandım. Bu konu ile ilgili, 13 yıl
boyunca hakkımda yapılan her türlü, haksız
suçlamalara, eleştirilere karşı susma hakkımı
kullandım. Cevap vermedim çünkü sonuçta bu bir,
kendini cübbesinin hakkını veren, hiçbir gücün değil
ama yalnızca Adaletin önünde eğilen, hukukçulara ve
bu dava süreci boyunca, 3 seçim geçirdiğim Çanakkale
halkına teslim ettim. Bu anlayışla davrandım ve hep
sonuç itibari ile bu davanın, sonucunu sabırla bekledim.
Çünkü bu davada kendimden dede baba mirasımız, 78
yıllık Akaryakıt işletmemizin, ticari ahlakımızdan zerre
kadar şüphemiz yoktur. Ben 78 yıllık ticari ﬁrmanın son
yöneticisiyim. Dolayısı ile Akaryakıt işi yapıyoruz ve bu
geçmiş süreçte de karaborsa süreçleri geçirdik. Bu
süreçlerde o zaman 70'li yıllarda çok yoğun bir
karaborsa dönemi vardı. Onları geçirdik, daha sonra da,
bizim buradaki müşterilerimize ilişkilerimiz ve güven
duygusunu yerleştirmiş olmamız, bizim en büyük
buradaki amacımızdır. Ve bu noktada da başarıya
ulaştığımızı zannediyorum. Dolayısı ile bu konuda
Kamuoyunun beni gayet iyi tanıdığını, bizim ﬁrmamız
gayet iyi tanıdığını ve sonuç itibari ile de bu benim
sabrımı pekiştirmiş oldu” dedi.

“BENDEN ŞÜPHE ETMEYEN
ÇANAKKALE HALKINA ÇOK
TEŞEKKÜR EDERİM”
Özel işleri ile Belediye Başkanlığı görevi altında kumpas
kurmaya çalıştıklarını belirterek “Ama kuşkulanan bir
şey vardı, o da dönemin yani bundan 13 yıl önceki siyasi
atmosferi ve devletin tüm kurumlarına çöreklenmiş
olan FETÖ'dür. Çünkü FETÖ kumpasları, bu ülkenin
kurumları, yeri doldurulmaz değerlerini, hayatını
ülkemizin yükselişine ve ilerlemesine adamış nice
aydını öğütmekteydi. Burada aynı özellikle beni
ilişkilendirmek isteyen de emniyetin ve adaletin içine
yuvalanmış Fetö'nün tedrisatından geçmiş sözüm ona
devlet görevlileridir. Bu davanın ilk başlangıcında
bunun Ticaret Bakanlığı müfettişlerinden başlayan,
KOM Müdürü ile devam eden, o dönemdeki soruşturma
hakimi olan ve Hakan isimli savcı ile devam eden ve

ağır ceza reisinin kararları ile devam eden, şu anda adını
saydıklarımın hepsi şu an itibari ile ya ceza evinde, ya
da kaçak vaziyette. Hepsi de Fetö'den yakalanmış veya
hakkında soruşturma açılmış kişiler. Dolayısı ile böyle
bir dosya. Başlangıç süreci böyle. Daha sonra Fetö
süreçleri gittikten sonra normal adli, Ağır Ceza
Mahkemesinin önüne geldi. Daha doğrusu hakimler
artık Fetö'nün dışındaki isimler oldu. 2002 yılından beri
sürdürdüğüm Belediye Başkanlığı görevimi kötüye
kullandığım iftiralarıyla, özel işimle Belediye Başkanlığı
görevim arasında alçakça bir kumpas kurmaya
çalıştılar. Halbuki benim ticaret yapmama yasağım
sadece Belediye ile ilgili. Ben Belediye Başkanı Olarak,
Belediye ile bir iş yapamam, Belediye ile ticari bir ilişki
içerisinde olamam. Onun dışında ticaret yapma
yasağım yok. Hatta bu noktada Ticaret Bakanının
ticaret yapma süreçleri gündeme gelmişti. Ticaret
Bakanı da ticaret yapamaz değil. Ama Ticaret
Bakanlığına Mal sattığı eleştirilmişti. Ben de Belediye
Otobüslerine veya ilgili kurumlarına mal satsaydım
elbette uygun olmayan bir suç olurdu. Ama ben burada,
bugün yok olan dün itibari ile şahsıma yaftalanan tüm
ağır suçlarda, KOM Müdürü, hakimi, savcısı olmak üzere
hepsi, bizi Fetö şahsıma yaftalanan tüm ağır suçlardan
kumpası içerisinde suçlayanlar bugün yok. Ama ben de
dün itibari ile şahsıma yaftalanmak istenmiş tüm ağır
suçlardan, iftiralardan beraat ederek bugün başı dik,
alnı ak olarak kamuoyunun karşısındayım. Ama o
insanlar, kimi kaçak, kimi hapiste, kimi ceza yemiş ve
ortalıkta yoklar. Bu süreçte yaşamım boyunca
korumaya ant içtiğim doğruluk ve Hukuk'un
üstünlüğüne ve adaletin mutlaka yerini bulacağı
inancımdan hiç sapmadım. Bu inancı hep taşıdım ve bu
değerlere inandığımı daima dik tutan, benim bu hukuk
mücadelemde dim dik yanımda duran aileme, hukukçu
dostlarıma, siyasi yoldaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma,
hukukun verdiği kararı bekleyip Algı yönetimine
soyunmayan izanlı ve sorumlu Gazetecilere ve benden
şüphe etmeyen Çanakkale Halkına çok teşekkür
ederim. Bu benim açımdan çok önemliydi ve Çanakkale
Halkının bana olan güveninden çok mutluyum. Dolayısı
ile Mahkeme kararı da bunu pekiştirdi ve bunu
taçlandırdı. 18. Yüzyıla Alman Frederic'in sarayına
katmak istediği bir değirmen vardı. Değirmenci
vermemiş. Kralın 'Zorla alırım' mesajına değirmenci
'Alamazsın Berlin'de hakimler var' diye cevap vermiştir.
Bu sözü dün bana Çanakkale'de yaşatan 'Çanakkale'de
Hakimler var' dedirten süreçte, akıl ve vicdanla hareket
eden tüm yargı mensuplarına teşekkür ederim” dedi.
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AK Partinin Başarısı İçin Çalışmak Böyle mi Olur?
“Nejat Önder CHP'den st fa
ederek AK Part ye geçt ğ nde
dem şt k ; “AK Part 'n n
başarısı ç n çalışacağımdan
k msen n şüphes olmasın.”
“Başarısı ç n çalışmak”
demen n tems l/ağırlama
yapmakla, sosyal medyayı bu şek lde kullanmakla
olmadığı kes n. Oysa k yapab leceğ onca şey var.
Had b r tanes söyleyey m. Son yıllarda AK
Part den o ya da bu sebeple st fa etm ş onca nsan
var. Bunların s mler bell alıp l stey el ne bu
nsanları kapı kapı z yaret etse “ben karşı
mahalleden geld m bu part ye orada şler
b ld ğ n z g b değ l” dey p h kayes n anlatsa
herhalde şu andak paylaşımlarından çok çok daha
beğen alır ve gerçekten “AK Part n n başarısı”
ç n çalışmış olur…” Yazıyı bu şek lde b t rm şt m
çünkü söylemek sted ğ m n özet buydu ş md
neden bunları söyled ğ m merak ed yorsanız
buyurun efend m.
40 yıl CHP saﬂarında s yaset yapan merkez lçe, l
başkanlığı g b öneml görevlerde bulunmuş Nejat
Önder Haz ran 2018 seç mler nde CHP
sıralarından İl Genel Mecl s üyes seç lm şt .
Part s yle yaşadığı bazı sorunlardan dolayı N san
2021 rad kal b r karar alarak AK Part ye katılmış,
İl Genel Mecl s ndek çoğunluğun Cumhur
İtt fakına geçmes n sağlamış ve başkanlık
koltuğuna oturtulmuştu.
O dönemde b r yazı kaleme almış ve “Nejat Önder
40 yıldır bu şeh rde s yaset yapıyor tabadan gelm ş
b r s m. Eğer doğru b r süreç yöneteb l rse AK
Part ye ön yargıyla bakan b rçok k msen n en
azından küçük de olsa b r temas etmes ne ves le
olab l r” dem şt m. Öyle m oldu orası tartışılır.
Açıkçası o kısmıyla artık lg lenm yorum b le…
İlg lend ğ m ve şaşkınlıkla zled ğ m kısım
şurası;
40 yıldır s yaset yapan b r k msen n sosyal medya
kullanımı böyle m olmalı Allah aşkına! Açın bakın

paylaşımlarına en çok gözünüze çarpacak olan şey
sabah akşam vek le güzelleme yapmak. Bunun
fayda sağladığını y b r şey olduğunu düşünüyorsa
devam ets n d yeceğ m ama etm yor. Etmed ğ g b
hem kend s ne hem güzelleme yaptığı s mlere bu
durum çok ama çok zarar ver yor. Ortaya hoş
olmayan b r tablo çıkıyor. Açıkçası sosyal medya
kullanmasa daha y . Önder AK Part ye geçt ğ
zaman esk sosyal medya hesabını kapatmış yen
b r sosyal medya hesabı açmıştı. Bence bu hesabını
da kapatsın ve sosyal medyadan uzak dursun.
Kurumsal anlamda İl Genel Mecl s başkanlığı
hesabını kullanılsın sadece d yeceğ m ama o
hesapta da b r gar pl k var ama neyse… Sanırım
kend s gar pl ğ n ne olduğunu çok y
b l yordur….
***

CHP'li Bu İsim Herkese Örnek
Olsun
2017 yılından bu yana CHP Merkez lçe başkanlığı
görev n yürüten Al Uyanık sağlık sorunlarından
dolayı görev n merkez lçe yönet c s ve k dönem
Kumkale Beled ye Başkanlığı yapmış olan
Süleyman Erte'ye bıraktı. Uyanık dönem nde
merkez lçe oldukça başarılı k dönem geç rd .
Kepez ve Çanakkale Beled ye başkanlıklarında
oyların %60'ını alınarak kazanıldı. İl Genelde se
daha önce örneğ olmayan b r başarı elde ed ld 4
üye mecl se gönder ld . Evet bunlar öneml yd
ama daha da öneml olan b r şey vardı. Al Uyanık
“muhatabının onca sev yes z çıkışına rağmen”
ucuz polem klerden hep uzak durdu. Görev süres
boyunca CHP'de onca kavga oldu kamuoyu
önünde bu kavgaların h çb r zaman b r tarafı
olmadı. Göreve gel rken herkes alkışlar öneml
olan g derken de o alkışları alab lmekt r. Al bey
o alkışları aldı fazlasıyla aldı. Kend s ne veda
n tel ğ taşıyan ve CHP'l ler n tam kadro katıldığı
kahvaltı programı da bunun en spatıydı.

Çanakkale Teknopark Türkiye'de Zirveye Yerleşti
Sanay ve Teknoloj
Bakanlığı'nın Teknoloj
Gel şt rme Bölgeler
Performans Endeks
sonuçları açıklandı.
Endeks sonuçlarına
göre; Çanakkale Teknopark “En İy Gel şme Gösteren
Teknoloj Gel şt rme Bölgeler ” kategor s nde Türk ye'de
89 Teknopark Arasında B r nc Oldu. Çanakkale'de son 5
yıldır yüksek teknoloj alanında öneml projeler n
gel şt r ld ğ , Facebook g b global markalar le ş b rl ğ
yapan ve %100 doluluk oranıyla faal yetler ne devam
eden Çanakkale Teknopark, Türk ye'n n En İy Gel şme
Gösteren Teknopark'ı olarak 1. sıraya yerleşt .
Sanay ve Teknoloj Bakanlığı tarafından Teknoloj
Gel şt rme Bölgeler 'n n performanslarını ölçmek
amacıyla oluşturulan, Ar-Ge, Kuluçka, Teknoloj k İş
b rl ğ , Kurumsallaşma, Altyapı, Teknoloj k Ürün ve
Yatırım Faal yetler g b 9 kategor , 82 alt başlıkta
ölçülen performans ver ler değerlend r lerek bel rlenen
sıralamaya göre Çanakkale Teknoloj Gel şt rme Bölges
Türk ye'de en y gel şme gösteren teknopark oldu.
Sıralamada Çanakkale Teknopark'ın ardından Gebze
Organ ze Sanay Bölges Teknoparkı 2. sırada ve
Gaz antep Ün vers tes Teknoloj Gel şt rme Bölges
Teknopark'ı da 3. sırada yer n aldı.
Bu başarının henüz başlangıç olduğuna vurgu yapan
Turan; “Çanakkale Teknoparkımız, göğsümüzü

kabartmaya devam ed yor.
Çanakkale Teknopark'ın, Sanay ve
Teknoloj Bakanlığı Teknoloj
Gel şt rme Bölgeler 2019 Yılı
Performans Endeks Sonuçlarına
göre 'En İy Gel şme Gösteren
Teknoloj Gel şt rme Bölgeler ' kategor s nde 89
Teknopark çer s nde Türk ye B r nc s olmasından
dolayı büyük mutluluk duyduk. Çanakkale Teknopark;
şehr m ze, bölgem ze, ülkem ze, sektörlere ve
ekonom ye değer katan kıymetl b r kurum. İnanıyoruz k
bu başarılarının devamı gelecekt r. Teknoloj çağında
yaşıyoruz, ülkem z daha müreﬀeh b r sev yeye çıkarmak
st yoruz. Amacımız sadece çağı yakalamak değ l, çağın
da ötes ne geçmek. Özell kle savunma sanay nde
attığımız dev adımları daha da güçlend rmek,
teknoloj m z tab r ca zse devler l g ne taşımak ç n
ülkem z n dört b r yanında teknoparklarımız yükselmeye,
faal yet göstermeye devam ed yor. M lletvek l m z Jül de
İskenderoğlu le b rl kte şehr m ze h zmet etmey b r
görev b l yoruz.
Teknopark Yönet m Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sedat
Murat Hocamıza, Yönet m Kurulumuza, Genel
Müdürümüz Dr. Erkan B l'e, ﬁrmalarımıza ve tüm
personel m ze emekler nden dolayı teşekkür ed yor,
başarılı çalışmalarının devamını d l yor ve bu
başarılarından dolayı tebr k ed yorum.” şekl nde konuştu.

Poz Verenler,
İş Yapanlardan
Daima Rahatsız Olur
146 yıllık b r a le ş rket olan ve Bayram ç
Helvasının lezzet n tüm dünyaya yayan Almanya,
Hollanda, L bya, İsra l, Ukrayna, İng ltere, Fransa,
ABD, Japonya, Yunan stan ve Kazak stan'a hracat
yapan Türk ye'n n en hızlı büyüyen 100 ş rket
arasında yer alan Tatlan Helva, Uluslararası Kal te
Ödül Tören nde “Yılın En İy Gıda F rması”
ödülünü kazandı. Gerçek b r kadın g r ş mc olan
mütevaz k ş l ğ ve sam m yet yle tanıyan
herkes n muhabbet duyduğu Bahar Koçer Yurt a le
ş rket n n 5. kuşak tems lc s olarak Tatlan
markasını bambaşka b r yere taşıdı. İstanbul
T caret Odası Kadın G r ş mc ler Odası ve İstanbul
Hububat Bakl yat Yağlı Tohumlar ve Mamuller
İhracatçıları B rl ğ üyes olan Bahar Hanım
hemen her ay yurt ç ve yurtdışı b r fuara katılan
daha bu ayın başında dünyanın en büyük gıda
fuarlarından b r olan Duba Yummex Fuarına
katıldı. Aynı zamanda eczacı olan Bahar Hanım bu
b lg ve b r k m n ürett kler 25 çeş t ürün ve
350'n n üzer ndek ürün çeş tler yle de göster yor.
Bayram ç Z raat Odası, Çanakkale T caret
Borsasının g r ş mler Ak Part Grup Başkanvek l
Bülent Turan ve Jul de İskenderoğlu'nun da
desteğ yle Kasım ayında “Bayram ç tah n helvası”
coğraﬁ şaret belges alınması se Bayram ç'te k
bu üret me ayrı b r değer kattı. Coğraﬁ şaret tesc l
belges n n takd m tören ne Turan ve İskenderoğlu
başta olmak neredeyse bütün oda ver borsalar
katıldı.
***
Katılmayan tek oda se Çanakkale T caret ve
Odasıydı. Tatlan ş rket n n de üyes olduğu ve her
ay düzenl a dat öded ğ hatta o a datlarla odanın
bütçes yle 50 k ş y Kıbrıs'a eğ t m ç n götüren
T caret Odası Başkanı törene kend s katılmadığı
g b yönet m nden k msey de göndermed . Tatlan
markasının “Yılın En İy Gıda F rması”
seç lmes n n ardından bütün odalar “gurur
duyuyoruz” d ye mesajlar yayınladılar. Kapının
önünden geçen ked y b le “odamızda ağırladık
böyles ş b rl kler ne önem ver yoruz” d ye
haber d ye serv s eden ÇTSO, hracat yapan,
st hdam yaratan böyles ﬁrmanın başarısını adeta
görmezden geld . Sebepler n söylemeye gerek yok
sanırım. ÇTSO'nun son dönem ndek yönet m
z hn yet ne baktığınızda bunun sebepler n açıkça
görürsünüz. Oysa k koltuğa oturana kadar “Bu
şeh r küçük olsun ben m olsun d yenler yüzünden
kaybed yor” d yorlardı. Yazık… Değ şmez
kuraldır; “Poz verenler, ş yapanlardan her zaman
rahatsız olur.”
Yazı burada b tt . Bundan söyleyecekler m n
yukarıdak yazdıklarımla h ç ama h ç lg l s yok!
“B r nsanın nas b n kıskanmak, hased n ta
kend s d r. Haset, Allah'ın takd r ne t raz
etmek, onun hükmüne razı olmamaktır. Önce,
“hasede götüren sebepler” neym ş, ona b r
bakalım: K n ve düşmanlık, büyük ve güçlü
görünmeye çalışmak, k b r, kend n beğenme,
maksada ulaşamama korkusu, r yaset ve
makam sevg s , nefs n ç rk nl ğ . Ve son söz;
Ona o mkân ver l rse, b l n yor k nsanları
üzecek, gönüller yıpratacak. Kend s g b
olanların önünü açacak. Hakkan yetl ve
adaletl davranmayacak. Memleket n hayırlı
evlatlarını üzecek. Emekler zây olacak.
Bundan dolayı ver lm yor. B z buna ' lâhî
denge' d yoruz…”
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2,3 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Yeşil
kalkınma Modeli'ni hayata geçirmek için kararlılığımızı
sürdüreceklerini belirterek, çevresel fayda oluşturmanın
hem bakanlığın hem de hükümetlerin her zaman öncelikli
hedeﬂerinden olduğunu söyledi. Bu amaçla yapılan
yatırımlarla sağlanan tasarruﬂarı sıralayan Bakan
Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve MalkaraÇanakkale Otoyolu için rakamı 2,3 milyar lira olarak
açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mogan
Gölü'nde incelemelerde bulundu, Dip Çamuru Temizleme
Projesi II. Etap ile ilgili açıklaması yaptı. Bakanlık olarak,
çevre ve sürdürülebilirlik konularına büyük bir
hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Karaismailoğlu,
“Gelişim için çevre hassasiyeti, gelecek için sürdürülebilir
altyapılar bizim için çok değerli. Her iki konuyu da
ekonomiye kazandırarak, geleceği de garanti altına

alacağız” dedi.
7 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile Paris İklim
Anlaşması'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin orta ve uzun
vadeli en önemli projeksiyonunun, “Yeşil Kalkınma
Devrimi” olduğunu vurguladı. 2053 hedeﬁnin emisyon
oranını sıfıra indirmek olduğunun altını çizen
Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yeşil
Kalkınma Devrimi 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı
hedeﬁdir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde,
tüm Bakanlıklarımızla beraber 'Yeşil kalkınma Modeli'ni
hayata geçirmek için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Çevresel
fayda oluşturmak hem Bakanlığımızın hem de
hükümetlerimizin her zaman öncelikli hedeﬂerinden
olmuştur. Bu amaçla yaptığımız yatırımlarla yıllık toplam;
975 milyon ton değerinde karbon emisyon tasarrufu, 20
milyon dolar değerinde kağıt tasarrufu, toplam 780 bin
ağaca eşdeğer karbon emisyon tasarrufu sağladık.
Projelerimizle, yıllık bazda
zamandan,?yakıttan,?emisyon?salımından?edilen ve
edilecek tasarruf Kuzey Marmara Otoyolu 3,2 milyar lira,
Avrasya Tüneli 2 milyar lira, Osmangazi Köprüsü ve
İstanbul-İzmir Otoyolu 2,9 milyar lira, 1915 Çanakkale
Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 2,3 milyar lira,
Aydın-Denizli Otoyolu 733 milyon lira. Bu tasarruﬂar,
Türkiye'mizin bugününe olduğu kadar geleceğine ve
gençlerine hizmet olarak dönecek. Dünyaya bu konuda da
örnek olacak ve gençlerimize 'yaşanabilir bir dünya'
bırakacağız.”

800 kişilik işbaşı eğitim programı başlatılacak
Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve
Çanakkale'nin köklü ﬁrmalarından ve istihdamda
önemli bir güç olan Kaleseramik işbirliğinde işbaşı
eğitim programıyla toplamda 800 kişi SeramikFayans Karo İşçisi, Mekanik Bakım Elemanı ve ARGE Elemanı meslekleri ile seramik sektörüne adım
atacak.
Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü İşveren Grup Sorumlusu
Hayrettin Karacan ve İş ve Meslek Danışmanı Yasin Yaman,
Kaleseramik İnsan Kaynakları Yetkilileri Hüseyin Bayıroğlu,
Hümeyra Kolancı, Cevdet Ayhan ve diğer ekip üyeleri ile
yeni başlayacak programların planlaması için
Kaleseramik'in Çan fabrikasında bir araya geldi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde son 6 ayda 600'ün üzerinde
istihdam artışı ve toplamda 2600'ün üzerinde çalışanı ile
hem Çanakkale'nin hem de ülkemizin önde gelen
kuruluşlarından Kaleseramik ile İŞKUR güçlerini istihdam
için 2022 yılında bir araya getiriyor. 2022 yılı içerisinde
başlayacak programlara başvurmak isteyen vatandaşlar
Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü ve Kaleseramik Çan
Fabrikası Ana kapıya ve başvurularını iletebilecekler.
Katılımcılar 6 ay boyunca eğitim görecek ve en az yüzde
50'si program sonunda ﬁrma tarafından istihdam edilecek.

“Çanakkale'miz
bütçeden hak ettiği
payı fazlasıyla alacak”
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan, TBMM'de kabul edilen 2022 Yılı Merkezi
Yönetim Kanunu Tekliﬁ hakkında açıklamalarda
bulundu.
Bütçeleri hassasiyetle ve sorumluluk bilinciyle
hazırladıklarını ifade eden Turan, “Milletvekilimiz
Jülide İskenderoğlu ve tüm vekillerimizle Gazi
Meclis'te yoğun geçen bütçe görüşmelerimiz
tamamlandı. Adeta yatırım, icraat ve hizmet bütçesi
olan 2022 yılı Bütçesi, dünyanın krizlerle ve salgınla
boğuştuğu bir döneme rağmen, geçen yıla göre yüzde
30 artışla 1 trilyon 346,1 milyar TL'den 1 trilyon 750,9
milyar TL'ye çıkarıldı. 20 yıldır üst üste bütçe
hazırlamanın bahtiyarlığını ve gururunu yaşıyoruz.
Milletimizin emanetini başımızın üstünde taşıyoruz.
Hazırladığımız bütçelerin genel özelliği yatırım ve
icraat bütçesi olmaları. 2022 yılı Bütçemiz de
Çanakkale'miz, ülkemiz ve milletimiz için yeni
yatırımlara ve hizmetlere vesile olacak.
Çanakkale'miz de bütçeden hak ettiği payı fazlasıyla
alacak. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor; emek
veren, katkı sunan tüm partilerimize ve
milletvekillerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde
konuştu.

“Memleketimiz için çalışmalara omuz vermek bizim görevimiz”
AK Parti Grup Başkanvekili ve
Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan ile Çanakkale
Milletvekili Jülide İskenderoğlu,
TBMM'de Lapseki Belediye
Başkanı Eyüp Yılmaz'ı misaﬁr
etti.
Ziyaretin ardından
açıklamalarda bulunan Turan,
“Gazi Meclis'imizde bizleri
Lapseki Belediye Başkanımız
Eyüp Yılmaz ziyaret etti. Kadim
bir tarihe ve bereketli
topraklara sahip, güzide
ilçemiz Lapseki'mizin devam
eden ve planlanan projelerini
konuşarak değerlendirmelerde
bulunduk. Milletvekilimiz
Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale'mize ve tüm
ilçelerimize yatırım ve hizmetlerin gelmesi için tüm
gücümüzle çalışıyoruz. Memleketimiz için çalışmalara
omuz vermek bizim görevimiz. Lapseki Belediye

Başkanımıza yatırım ve hizmetlerin hayata geçmesi için
bize düşen ne varsa destek vereceğimizi belirttik.
Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz'a kıymetli
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde
konuştu.

gazetedegisim.com

19 Aralık 2021 Pazar

5

Süt ﬁyatına eşel mobil sistemi önerisi
soğut maliyeti bugün litre başına 20 kuruş olmak üzere
üreticinin üzerine kalmış durumda” dedi.
Yemi peşin paraya aldıklarını, vadeli sistemde ise vade farkı
ödediklerini söyleyen Tevﬁk Keskin, “Buna karşılık sütü 45
güne kadar vade ile satıyoruz. Yani daha 4.70 liralık sütün
parası eline geçmeyen üreticinin maliyeti şimdiden 5.28
liraya çıkmış oldu” diye konuştu.

“Süt hayvanları tekrar kesime gitmeye
başlar”
Süt üreticileri, ﬁyatın 4.70 lira olarak belirlendiği gün,
maliyetin 5.28 liraya yükseldiğini belirtti. Fiyat artışına
sevinemeyen üreticiler, eşel mobil sistemine geçilmesini
önerdi.
Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı
Tevﬁk Keskin, süt ﬁyatının 4.70 lira olarak belirlendiği gün
4.09 lira olan maliyetin, yeme gelen zamlarla birlikte bugün
5.28 liraya yükseldiğini bildirdi.
Çiğ süt ﬁyatının belirlendiği dönemde bu yana geçen
süreçte 1 litre sütün maliyetinin 1 liradan fazla artış
gösterdiğine değinen Keskin, “Üstelik üreticimizin eline
4.70 lira da geçmiyor. Daha önce sanayicilerin üzerinde olan

Bu gelişmenin süt hayvanlarının tekrar kesime gitmesine
yol açacağının altını çizen Keskin, süt ﬁyatlarında eşel
mobil sistemine geçilmesini önerdi. Yeni sistemde 1 kg süt
ile 1.3 kg yem alınmasına ilişkin seviyenin korunması
gerektiğini vurgulayan Tevﬁk Keskin, yem ﬁyatı arttıkça
süt ﬁyatının da otomatik artmasını istediklerini aktardı.
Süt sanayicilerine yönelik de eleştirilerde bulunan Başkan
Keskin, üreticiden sütü alırken yüzde 3.5 ile yüzde 3.6 yağ
oranı şart koştuğunu belirtirken, buna karşılık tüketiciye
satılan ambalajlı sütün yüzde 3.1 yağ oranına sahip
olduğunu belirtti.
Üreticinin sütü 50 kuruş zararına sattığının altını çizen
Keskin, “Fakat marketlerde 1 litre sütün 14 liraya kadar
satıldığını görüyoruz. burada hem üretici hem de tüketiciye
yönelik bir adalet zinciri olması gerekiyor” diye konuştu.

Matrah artıran ve işletme kayıtlarını
düzelten iş yerlerine taksit imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırmaya giren
işletmelerden, matrah artırımı ve işletme kayıtlarını
düzeltme hakkını kullananlara ilave taksit imkanı tanıdı.
Gelir İdaresi Başkanlığı hazırladığı Tahsilat İç Genelgesini
taşra teşkilatına gönderdi. Genelgeyle, iki ayrı yeniden
yapılandırma kanununda, işletmelere matrah artırımı
imkanı ile işletme kayıtlarını düzeltme imkanı tanındığı
hatırlatıldı.
Genelgede, bu iki hakkı kullanan işletmelerin, sözkonusu

hakları kullanmak için ödemeleri gereken tutarları
ödeyemediklerini belirterek başvuruda bulunduğu
vurgulanarak, 6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine
dayanarak tecil ve taksitlendirme talep ettikleri kaydedildi.
Genelgede, taleplerin olumlu karşılandığı belirtilerek, ilgili
defterdarlıklara şu talimat verildi:
7143 ve 7326 sayılı kanunların, 5. Maddelerine göre
matrah/vergi artırımında bulunan mükelleﬂerin anılan
Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin
Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenememesi
nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının
kaybedilmesi halinde sözkonusu maddeler kapsamında
tahakkuk eden vergilerin;
6. maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve
ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten
mükelleﬂerin bu işlemler üzerinde tahakkuk eden
vergilerinin;
6183 sayılı Kanunun 48. Maddesi uyarınca tecil ve
taksitlendirilebilmesi (KDV'lerinin müracaat tarihinden
itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun
görülmüştür.”

Aşımızı Olsak Dahi Sevdiklerimiz İçin Kurallara Uymalıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre 23 Kasım3 Aralık tarihli Covid-19 vaka haritasında 100 bin kişide en fazla
vakanın görüldüğü il, 472,53 ile Çanakkale oldu. Çanakkale İl
Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, vaka sayısı en çok artan
kentte yüksek aşı oranının kimseyi rahatlatmaması gerektiğini
söyledi. Sağlık çalışanlarının mücadelesinin tedbirlere uyularak
desteklenmesini isteyen Baştürk, "Aşımızı olsak dahi
sevdiklerimiz için, bulaştırıcı olmaması için mutlaka maske ve
mesafeye dikkat etmeliyiz" dedi.
Baştürk, kış mevsiminden kaynaklı kapalı ortamlarda kalma
süresinin artması ve okulların açık olması nedeniyle vaka
sayısının yüksek seyrettiğini söyledi. Op. Dr. Baştürk, "Covid-19
ile mücadelemiz devam ediyor. Vaka sayısı yüksek çıkan il ve
ilçelerimiz zaman zaman değişmekte. Yalnız tedavi süreci ve bu
işin çözümü aynı. Maskemizi takacağız, mesafemizi
ayarlayacağız, temizliğimize dikkat edeceğiz ve aşımızı olacağız.
Biz bunlara dikkat edersek bu işle mücadelemiz daha iyi olur. Şu
anda ilimizde sağlık çalışanlarımızın gösterdiği bu mücadeleye
halkımızdan destek bekliyoruz. Teması ve bulaşı azaltarak bu
işten kurtulabiliriz. Çünkü vakaları tek tek takip ediyoruz.
Mutlaka bir bulaş öyküsü, gezme öyküsü, topluluk öyküsü, bir

temas öyküsü var. Bu yüzden mücadele için halkımızdan
desteklerini bekliyoruz. Ara ara dalgalanmalar yaşanıyor, bu
virüsün hem varyantları hem de aşının etkinliği nedeniyle. Biz
hiç aşı olmamış vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. Aşı olmuş
vatandaşlarımızdan da tekrar dozlarını yaptırmalarını rica
ediyoruz. Tüm kurumlarımızda randevusuz aşı olma imkanı var.
Gelemeyecek vatandaşlarımız için evlerine kadar aşıyı
götürüyoruz. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Sağlık
çalışanlarına da mücadeleleri için teşekkür ediyorum" diye
konuştu.
Covid-19'un az olduğu döneme dönmek için mücadeleyi hep
beraber yapmaları gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Gökhan
Baştürk, "Çanakkale'de aşı oranlarının yüksek seyretmesi
hepimizi memnun ediyor. Yalnız bu aşı oranlarındaki yükseklik
hiçbir vatandaşımızı rahatlatmamalı. Aşı, virüs bulaştığında daha
rahat atlatmamıza, servise, yoğun bakıma yatış olmadan bu
hastalığı atlatmamıza neden olacak. Ama hastalığın bulaşmasını
ve yaymamızı engellemiyor. Biz aşımızı olsak dahi sevdiklerimiz
için, bulaştırıcı olmaması için mutlaka maske ve mesafeye
dikkat etmeliyiz. Yine sosyal ortamlarda kurallara uymalıyız.
Bunu vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum" dedi.

BDDK'dan bankalara

kredi talimatı
BDDK'dan bankalara Türk Lirası kredilerin amacına
uygun kullanımları ve aykırılıkların tespiti konusunda
talimat verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel
veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden
kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu
edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin sağlanması
için tamilat verildiği bildirdi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden
kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu
edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami
seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz,
gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları
talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız
kapsamında gerekli inceleme ve
değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit
edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis
edilmektedir.”

Stopaj indiriminde

süre uzatıldı
Mevduat faizleri ile tahvil ve bonolardan elde edilen
faizlere ilişkin vergi avantajı uzatıldı.
Ekim 2020'den bu yana uygulanan TL mevduatların
getirileriyle tahvil ve bonolardan elde edilen faizlere
ilişkin stopaj teşviki 31 Mart 2022'ye kadar uzatıldı.
İlgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede
yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu
teşvikin süresinin uzatılacağını geçtiğimiz hafta
kamuoyuna duyurmuştu.
Mart sonuna kadar stopaj oranları, vadesi 6 aya kadar
olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar
olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun
olanlarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak
uygulanacak.
Böylece üç ay daha TL mevduatta yatırım yapanlar
daha az vergi kesintisi ile daha fazla faiz geliri elde
etmiş olacak.
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Prof. Dr. Şener; “Covid 19 yıktı geçti…”
etkilendi. Yaklaşık 1,2 milyar öğrenci etkilendi; %68'i okul
dışına itildi, eğitimde eşitsizlik arttı. Dünyada yaklaşık 4
milyar insan sosyal sigortalı değil, sağlık hizmetine adil ve
ücretsiz ulaşım zorlaştı. Gettolarda daha çok hastalık ve
ölüm görüldü. Çalışma zorunluluğu, genel olarak 1.6 milyar
insan ya geliri azaldı yada işini kaybetti. Ticaret hacmi
yaklaşık %27 düştü. Gayrimenkul ﬁyatları düştü. Acil
yiyecek krizi yaşayan nüfus arttı. 265 milyon, turizm en
çok etkilenen sektör oldu; 910 milyar- 1,2 trilyon dolar
kayıp oluştu, yaklaşık 100-120 milyon çalışanda iş kaybı
tahmin ediliyor! Covid 19 yıktı geçti… Ama artık onarma
zamanlarına enerjinizi yüksek tutun!'' ifadelerini kullandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper
Şener bu kez, sürecin etkilerine ilişkin “Covid 19 yıktı
geçti… Ama artık onarma zamanlarına enerjinizi yüksek
tutun!” değerlendirmesinde bulundu.
Pandemi süreci boyunca virüs sosyal medya hesapları
üzerinden virüs ve pandeminin gidişatı hakkında birçok
değerlendirme yapan, Prof. Dr. Alper Şener, bu
paylaşımında pandemi sürecinde dünyanın nasıl
etkilendiğine atıf yaparak, UN raporuna göre Covid'19'un
tespit edilebilen hasarlarından bazılarını sıraladı. Şener; ''
Fakirlik arttı, iş kaybından en çok kadınlar ve engelliler

''OMİCRON TANISI ALANLARDAN; %75'İ
2 DOZ AŞILI''
Yeni varyant Omicron hakkında da aktarım yapan Şener;
''Sahada 15-50 yaş grubunda hızla baskın varyant olmuş,
22/ Kasım- 10/ Aralık arasında… çok hızlı!, Toplam 3,437
omicron hastasından sadece 14'ü hastanede yatarak tedavi
oluyor! Omicronların % 98,9 ayaktan tedavi/ takip hastası,
ama diğerlerinin de %99,3'ü sebebi ise Aşı, Omicron tanısı
alanlardan; %75'i 2 doz aşılı; %8,9'u 3 doz aşılı; %13,8 aşısız;
%2,4'ü ilk dozunu almış'' cümlelerini kurdu.

Bakan Koca: Omicrona karşı
hatırlatma dozu 3 aya indirildi

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, toplantıdan sonra yaptığı yazılı açıklamada, COVID19'un Omicron varyantına karşı, belirlenmiş aşı takvimi
üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşların
hatırlatma dozunu olabileceklerini açıkladı.
COVID-19 Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
başkanlığında toplandı. Toplantının gündemini Omicron
varyantı, aşı programı ve salgının seyri oluşturdu. Bakan
Koca, toplantı sonrasında alınan kararları, yaptığı yazılı

açıklama ile duyurdu.
Koca, Bilim Kurulunda alınan kararları ise şu şekilde
sıraladı:
“1. Bilim Kurulumuz Omicron varyantının ülkemizdeki
etkilerini değerlendirmiştir. Yeni varyant, virüsün daha
kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay
bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş
olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan Omicron
varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir.
2. Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek
tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının
güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili
yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde
görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması
aşılama programının başarısının bir göstergesidir.
Hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan
ülkelerden biri olmamızın avantajını yaşıyoruz. Aşıların
yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma
dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen
günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için
belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına

“iklim değişikliğini" ekledi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada,
Bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın
artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler
yürüttüklerini vurguladı.
Geleceğe dair en büyük sorun alanlarından biri olan iklim
değişikliğini önlemek ve çevrenin korunması bilincini küçük
yaşlardan itibaren öğrencilere aktarmak için
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
öncülüğünde "Sıfır Atık Projesi"nin yürütüldüğünü hatırlatan
Özer, ayrıca Bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı ile pek çok çalışma yürüttüklerinin
altını çizdi.
Özer, Bakanlık olarak "çevre eğitimi ve iklim değişikliği"
dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak için önemli bir
adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim
değişikliği ile mücadele için çalışmalar her alanda hız
kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin iklim
değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha
bilinçlenmesi için müfredatta da önemli bir değişikliğe gittik.
Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla, 2015'ten
bu yana 7. veya 8. sınıﬂarda haftada 2 saat seçmeli olarak
okutulan 'çevre eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim-öğretim
yılından itibaren okutulmak üzere 6. ve 7. sınıﬂarda 1 saat, 8.
sınıﬂarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak 'çevre eğitimi
ve iklim değişikliği' adı altında uygulanacak. Bu kapsamda,
geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim
değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak."
Öğretmenlere çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler
yapacaklarını aktaran Bakan Özer, "Sömestr tatilinde tüm
öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık
konularında bilgiler verilecek" değerlendirmesinde bulundu.

vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına
karar verilmiştir.
3. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış
olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin
üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü
ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.
4. Omicron varyantı sebebiyle Referans
laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları devam
etmektedir. Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızla
bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale
gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma
karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının
yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir.
5. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini
sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır.
Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada
sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık,
bundan sonra da başaracağız.”

Süresi geçen Kovid-19 aşısı takip sisteminin 'kırmızı' uyarısıyla kullanım dışı kalıyor
Kamuoyunda "Türkiye'de son kullanma tarihi geçmiş
BioNTech aşılarının vatandaşlara uygulandığı" iddialarının
gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı dün yaptığı
açıklamayla böyle bir durumun söz konusu olmadığını,
vatandaşların gönül rahatlığıyla aşılarını yaptırabileceğini
bildirdi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da aşıların
son kullanma tarihinin ne anlama geldiği, bu sürelerin
tespitine yönelik nasıl bir bilimsel süreç yürütüldüğü
konusundaki anlattı.
Genel olarak rutin tüm aşıların üstünde bulunan son
kullanma tarihinin ay olarak belirtildiğine ve bunun aşının
ay sonuna kadar güvenle kullanılabileceği anlamına
geldiğine işaret eden Kara, "Uzun dönem takip edilmiş
aşılar ise son kullanma tarihinden sonra en az 3 ay daha
normal şartlar altında kullanılabilir. Yani pek çok diğer
üründen farklı olarak aşıların, kıymetli biyolojik ürünlerin
üzerindeki son kullanma tarihinden sonra biraz daha
güven aralığı vardır." ifadesini kullandı.

BioNTech haziran ayında üretildiyse son kullanma tarihi
eylül, temmuzda üretildiyse ekim ayı şeklinde yazılıyor.
Bunun temel nedeni, pandemi döneminde aşılar
üretildiklerinde önce laboratuvar ortamında 'stabilite'
dediğimiz aşının dayanıklılık düzeyine bakılıyor.
Sonrasında da aşının ne kadar süre sağlıklı kaldığını
saptamak için 1 ay, 2 ay, 3 ay gibi düzenli aralıklarla bu
testler tekrar ediliyor."

"Aşıların son kullanım tarihi, testleri
uygun sonuçlandıysa uzayabilir"
Prof. Dr. Kara, salgınla mücadelede kullanılan mRNA ve
inaktif aşıların son kullanma tarihi süreçlerine ilişkin şu
bilgileri paylaştı:
"BioNTech, Sinovac veya önümüzdeki dönemde umarım
Türkiye'de de klinik kullanıma girecek olan aşımız
TURKOVAC... Bunların son kullanma tarihi genel olarak
pandemi döneminde hep 3'er aylık yazılır. Örneğin,

Bu testlerin aşının her parti üretimi için gerçekleştirildiğini,
daha uzun süreli sonuçların çıkması üzerine o partideki
aşıların son kullanma tarihinin bazen 1 yıla kadar
uzayabildiğini aktaran Kara, "Üzerindeki tarih aşı üretildiği
anda basıldığı için etikette 3 ay görünse de testlerle elde
edilen süre önce üretici tarafından bildirilir, ardından bu
test sağlık otoritelerince tekrar yapılır ve aynı sonuç
çıkıyorsa son kullanma tarihi buna göre güncellenir." dedi.
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Semizoğlu'ndan asgari ücret değerlendirmesi

“ZOR GÜNLERDEN ÇIKIŞIMIZIN TEK
REÇETESİ YERLİ VE MİLLİ OLMAKTIR”
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Selçuk Semizoğlu, bugün açıklanan yeni asgari
ücret rakamına ilişkin değerlendirmede bulundu.
“Çalışan ve işveren bir bütündür, ayrılamaz” başlığı
altındaki açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 2022 yılı asgari
ücret rakamının işçiye, işverene ve ülkemize hayırlı
olmasını diliyorum. Her işveren çalışanı mutlu olsun, yüzü
gülsün ister. Çalışanlara enﬂasyon oranı üzerinde bir zam
yapılması, işletmelerin de sürdürülebilirliğinin sağlanması
için asgari ücretin üzerindeki yükün haﬁﬂetilerek
maliyetlerin düşürülmesi suretiyle her iki tarafın mutlu

olması yönündeki beklentimizi iletmiş idik. İşçi olmadan
işveren, işveren olmadan işçi olmaz. Her ikisi de ayrılmaz
bir bütündür ve aynı gemidedir. Çalışana yüzde elli
oranında zam yapılarak 4.250,00 TL olan belirlenen yeni
asgari ücretin gelir ve damga vergisinin kaldırılmış hali ile
işverene maliyeti 5.879,70 TL olmuştur. Zor günlerden
çıkışımızın tek reçetesi üretim ve ihracattır, yerli ve milli
olmaktır. Bunu tam manasıyla sağladığımızda çalışan da
işveren de emeklerinin karşılığını alarak daha mutlu
olacaktır. Verilen desteğin tüm çalışanlara yansımasını ve
piyasalara canlılık getirmesini diliyorum. Hayırlı olsun.”

Türkiye Bilişim Derneğinden
GMKA Destekli Projeye Ödül
Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen
Mesleki Eğitim Geliştirilmesi Mali Destek Programları
kapsamında yürütülen projelerin çarpan etkileri hızla
artmaya devam ediyor.
GMKA 2019-2020 yıllarında yürüttüğü 2 programla 64
projeye 32 milyon TL kaynak aktararak program
sonucunda toplamda 158 atölye kurulmasına ve
geliştirilmesine olanak sağlandı.
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında yürütülen
“Meslek Liseleri Boyut Değiştiriyor” ve Alteylül İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Tasarımdan
Üretime” projelerinde tasarım, 3 boyutlu modelleme ve
artırılmış gerçeklik uygulamalarında şimdiye kadar 5 binin
üzerinde öğrenci eğitim aldı. Birçok kurumla protokol
imzalanarak eğitim atölyelerinin farklı eğitici ve öğrenci
grupları ile de kullanılması sağlanıyor. Bu projelerin yazılım
kısmında tedarikçi olan ve Çanakkale Teknopark'ta
eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik faaliyet

gösteren Nara Eğitim Teknolojileri A.Ş., mesleki eğitim
öğrencilerinin 3D tasarım yeteneklerini artırmak için
geliştirdiği "NLab AR/VR Prototipleme Sistemi" ile Türkiye
Bilişim Derneği tarafından verilen “Yerli ve Milli/Özgün
Proje” alanında 3.lük ödülü almaya hak kazandı.

Bulgar Turistlerin
Çanakkale İlgisi
Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve
Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser
yeni yıla Çanakkale'de girmek isteyen 2300 Bulgar
turistin 3 gününü Çanakkale'de geçireceklerini
söyledi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ÇATOD Başkanı
Gökser “ÇATOD olarak uzun yıllardır Balkan
Coğrafyasında özellikle Romanya ve Bulgaristan
olmak üzere etkili bir tanıtım ve iletişim çalışmaları
sürdürüyoruz. Altı yıl öncesi tek bir otelle başlayan
yılbaşı paket programları etkin iletişim ağıyla
şehrimizde birçok otelde yılbaşı paket programlarıyla
misaﬁrlerini ağırlamaktadır. Bu, ülkemiz ve şehrimiz
ekonomisi için önemli bir kazançtır. Bulgar turistler
hem farklı bir destinasyonda hem de kaliteli bir
hizmetle yeni yıla giriyor. Bu memnuniyetle her gecen
yıl talep de artmaktadır. Bu, bizler için 2022 yılına sayılı
günler kala umut vericidir” dedi.
Başkan Nilgün Gökser, 2022 yılından umutlu
olduklarını da belirterek “ 2022 yılında eski
günlerimize döneceğimizi ümit ediyoruz. Tüm dünya
tatil yapmayı, yeni destinasyon noktalarını keşfetmeyi
özledi. Biz, 2022 yılının turizm açısından bereketli bir
yıl olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

"Çanakkale'yi gastronomi açısından

hak ettiği yere getireceğiz”
Çanakkale Gastronomi Derneği (ÇAGADER) Yönetimi
tarafından Truva Otel'de düzenlenen basın
toplantısında derneğin kuruluş amaçları ve
düzenleyecekleri faaliyetler hakkında bilgi verildi.
Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Dernek
Başkanı Kubilay Özben, “Uzun ve titizlikle devam eden
çalışmalarımızı sonucunda, bölgemizin tarım,
hayvancılık, gastronomi ve turizm gibi kültürel, sosyal
ve ekonomik değerlerinin öne çıkarılmasına ve
tanıtımına katkı sağlayacağına inandığımız Çanakkale

Gastronomi Derneğimizi kurmuş bulunuyoruz”
diyerek ilke ve amaçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Özben, derneğin amaçlarını sıralayarak “Bölgenin
Antik Çağdan günümüze süregelmiş gastronomi bilgi
ve birikimi ve kültürel değerlerini araştırmak,
bölgemizin gastronomi ve turizm bölgesi olması
yönünde adımlar atmak ve bu doğrultuda söyleşi,
seminer düzenlemek, Çanakkale gastronomisini
sadece kültürel değil aynı zamanda sosyal ve
ekonomik bir değere ve faydaya dönüştürmek”

şeklinde vurguladı.
“Çanakkale'yi hak ettiği yere getireceğiz”
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özben,
kaybolmaya yüz tutan ve hatta kaybolan ürünleri
tekrar ortaya çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını
söyleyerek, “Yerelliği öznemiz olarak kabul ediyoruz.
Bu kadim topraklar Troya toprakları, aslında Batı'nın
geçmişini aradığı yerler. Doğal olarak Batı geçmişini ve
kültürünü burada arıyor. Yemek de bir kültür olduğu
için, yemek kültürünü de burada araması gerekiyor.
Bölgemiz coğraﬁ açıdan yemek
kültürü, tarım ve hayvancılık
açısından o kadar geniş bölge
ki bu bölgede, deniz
kültürümüz, bağlarımız,
Kazdağlarında bitkilerimiz var.
Bunları mutlaka araştıracağız
ve ortaya çıkarmaya
çalışacağız. Çanakkale'nin
kaybolan değerlerini ortaya
çıkaracağız ve gastronomi
açısından hak ettiği yere
getireceğiz” dedi.
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Mezun Olamayanlar Dikkat, ÇOMÜ'den Ek Sınav Hakkı
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi(ÇOMÜ) Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
azami öğrenim süresini doldurup mezun
olamayan öğrencilere ek sınav hakkı
verildi. Ayrıca başvurmaları halinde 20172018 eğitim öğretim yılından itibaren
ilişiği kesilen önlisans ve lisans
öğrencileri de bu haktan
faydalanabilecek. Karar; 2021-2022
eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında bir
defaya mahsus uygulanacak.
ÇOMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bir
defaya mahsus uygulanmak üzere; azami öğrenim süresini
doldurup mezun olamayan öğrencilere ek sınav hakkı
tanıdı.
Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim
kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine,
başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı
verildi.
Başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından
itibaren ilişiği kesilenler dâhil ilişiği kesilecek önlisans ve
lisans öğrencileri de, uygulamalı derslerin nitelikleri
gözetilerek ek sınav hakkı elde edebilecek. Sınav
haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda
bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş
sayılacak. Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar
dersleri), atölye dersleri gibi uygulama içeren dersler,
işletmede mesleki eğitim dersi ve staj dersi doğrudan sınav
yapılamayacağı için ek sınav hakkından
yararlandırılmayacak.

“2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ
YARIYILINDA BİR DEFAYA MAHSUS
UYGULANACAK”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı'ndan gelen açıklamanın tamamında şu ifadelere
yer verildi:
27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul
toplantısında alınan karar gereğince COVİD-19 Pandemi

koşulları dikkate alınarak 2021-2022
eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında bir
defaya mahsus uygulanacaktır.
1-2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020
Eğitim-Öğretim Yılında azami öğrenim
süresini dolduran ve ilişikleri kesilen
öğrencilerin hiç almadıkları dersler ile
birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları
dersler için 2 ek sınav hakkı verilecektir.
2-2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda
azami öğrenim süresini dolduran
öğrencilere sadece hiç almadıkları dersler
için 2 ek sınav hakkı verilecektir.
3-Azami süre sonunda sınav haklarından faydalanmak
isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında kayıtlı
oldukları birimlere dilekçe ile başvururlar. Sınav
haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda
bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş
sayılırlar. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı
açılmaz.
4-Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin
Yönetim Kurullarınca belirlenir ve web sayfalarında ilan
edilir. Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun DD ve
bunun üzerinde olması gerekir.
5-Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri),
atölye dersleri gibi uygulama içeren dersler, işletmede
mesleki eğitim dersi ve staj dersi doğrudan sınav
yapılamayacağı için ek sınav hakkından
yararlandırılmayacaktır. Ancak azami süresini tamamlayıp
sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerde
uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış
derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde
devam edebileceklerdir. Azami süresini doldurduğu halde
öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan bu derslerinin
5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinin (c) fıkrasının lafzı gereğince doğrudan ilişiği
kesilir.
6- Ek sınavlar sonucunda hiç almadığı/alamadığı ya da alıp
da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders
sayısı beş dersten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Google 2021'in en çok arananlarını açıkladı

Google, Türkiye'de ve dünyada 2021 yılının arama
sonuçlarında öne çıkan trendleri açıkladı. Buna göre
Türkiye'de yılın arama trendlerinin ilk sırasında “EBA” yer
aldı.
Her yıl sonunda o senenin en hızlı artan arama trendlerine
ilişkin sıralamaları açıklayan Google, Türkiye'de ve
dünyada dair 2020'nin yükselen arama trendlerini açıkladı.

Türkiye'nin genel arama sonuçları
kategorisinde ilk sırada geçen yılda
olduğu gibi 'EBA' yer aldı. “Dolar kaç
TL” ve “Corona virüsü” aramaları ise
bu yılki listede yer almadı.
Türkiye'de listenin ikinci sırasına bu
yıl Squid Game dizisi yerleşirken
üçüncü sırada ise 'AÖL' yer aldı.
Google'ın açıkladığı Türkiye'nin en
çok aranan ilk 10 konusu şöyle:
1) EBA giriş
2) Squid Game
3) AÖL
4) Mesut Özil
5) Elmalı Davası
6) MHRS randevu
7) Okulun ilk günü
8) Sadakatsiz
9) Sezai Karakoç
10) HES kodu alma
Dünya genelinde ise en çok aranan
ilk 10 konu şöyle:
1) Australia vs India
2) India vs England
3) IPL
4) NBA
5) Euro 2021
6) Copa América
7) India vs New Zealand
8) T20 World Cup
9) Squid Game
10) DMX

Bazı avukatlık

hizmetlerinde KDV indirildi

Bazı avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranı
yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
Adli yardım ve adli müzaheret kapsamındaki avukatlık
hizmetlerinde uygulanan katma değer vergisi (KDV)
oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Buna göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım
ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen
avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak
uygulanacak. Bu oran halen yüzde 18 seviyesinde
bulunuyor.
Karar, 1 Aralık 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

Zorunlu deprem

sigortasında teminat arttı
Zorunlu deprem sigortasında kapsamında, bir mesken
için verilebilecek azami teminat tutarı 268,000 TL'den
320,000 TL'ye çıkarıldı. Sigorta bedeli hesabına esas
metrekare bedeli de artırıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tebliğine göre, sigorta bedeli hesabına esas
metrekare bedeli betonarme yapılar için 1,268 TL'den
1,508 TL'ye, diğer yapılar için 874 TL'den 1,040 TL'ye
çıkarıldı.
Bu tutarlara dayanılarak belirlenecek asgari prim
tutarlarında da artırıma gidildi.
Buna göre, asgari prim tutarları; risk grubuna göre
birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL'den 140
TL'ye, 100 TL'den 120 TL'ye, 75 TL'den 90 TL'ye, 60
TL'den 70 TL'ye, 50 TL'den 55 TL'ye, 40 TL'den 45 TL'ye
ve 35 TL'den 40 TL'ye çıkarıldı.
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Yılın En İyi Gıda Firması: “Tatlan Helva”
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinden önce Türkiye'nin
sonrasında da yurtdışına taşınan Tatlan Helva, Uluslar arası
Kalite Ödül töreninde 2020 yılının “En İyi Gıda Firması”
ödülünü kazandı.
146 yıllık bir aile şirketi olan ve Bayramiç Helvasının
lezzetini tüm dünyaya yayan Tatlan Helva, Uluslararası
Kalite Ödül Töreninde “Yılın En İyi Gıda Firması” ödülünü
kazandı. Tatlan Helva sahibi Bahar Koçer Yurt kazandıkları
ödül ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Yılın En İyi Gıda
Firması ödülünü Büyük Tatlan ailem adına aldım. 146 yıldır
bir aile şirketi olarak kesintisiz devam eden tahin ve helva
üretimimizde TATLAN HELVA ailesine, çalışma
arkadaşlarıma, aileme, bizi tercih eden yurt içi ve dışı
müşterilerimize, bütün paydaşlarımıza teşekkür ederim”
ifadelerini kullandı.

“Kalite tesadüf değil, arkasında çok
emek ve çalışma var”
Tatlan Helva'nın Yılın En İyi Gıda Firması ödülünü
kazanmasının tesadüf olmadığını belirten Bahar Koçer Yurt
; “Biz kadın dostu bir ﬁrma olarak da, Çanakkale- Bayramiç'
deki fabrikamızdan bütün dünyayı kaliteli tahin ve helva ile
geleneksel lezzetimiz ile buluşturmak için, diğer
markalarımızla da şifa sunmaya ve 146 yıldır olduğu gibi,
bundan sonra da kaliteden ödün vermeden üretimimize
devam edeceğiz. Bu güzel ödüller bizi heyecanlandırıyor,
kamçılıyor, daha azimli olmamızı sağlıyor. 2025 yılında, 150.
yılımıza girmeye hazırlanırken, kaliteli, yenilikçi ürünler
üretmeye, ülkemize ve dünyaya yeni lezzetler sunmaya,
tecrübemize yeni tecrübeler eklemeye, bölgemize ve
ülkemize katkıda bulunmaya, paydaşlarımızla işbirliği
içinde ve birlikte, ülkemiz için güçlenerek devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.
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“Yarın seçim olacak gibi, hazırız”
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, yeni Merkez
İlçe Başkanı ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun
temennisinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Merkez İlçe Başkanı olan Süleyman Erte'ye hayırlı
olsun ziyareti gerçekleştiren ve bu ziyarette ülke
gündemini değerlendiren CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek,
“Türkiye'nin tüm sorunlarını, tespit ettik çözüm
önerilerimizi projelerimiz hazırladık. Zaten Cumhuriyet
Halk Partisi olarak da, millet ittifakı olarak da yarın
seçim olacakmış gibi hazırız'' dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve
Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, yeni Merkez
İlçe Başkanı ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun
temennisinde bulundu.
İl Başkanı Metin Ümit Ural Ve Merkez İlçe Başkanlığı
Yönetim Kurulunun hazır bulunduğu ziyarette bir
konuşma yapan Yeni Merkez İlçe Başkanı Süleyman
Erte “Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi Merkez
İlçede bir değişim yaşandı. 2017 yılından beri merkez
İlçe Başkanlığını sürdüren Ali Uyanık Başkanımız
Sağlık sorunları nedeni ile görevini bıraktı. Biz de
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe olarak, yönetim
kurulu arkadaşlarımızın bu konuda bize olan
güvenlerinin boşa çıkarmamak açısından bu görevi
kabul etti. Yeni dönemde de inşallah önümüzdeki
seçim yıllarında Cumhuriyet Halk Partisini iktidara
taşımak açısından bu görevi kabul ettik. Bugün de
bizleri yeni görevimizde hayırlı olsun anlamında
desteklemek amacı ile Genel Başkan Yardımcımız
Muharrem Bey ziyaret etti. Beraberinde İl Başkanımız
Metin Bey de buradalar. Bu nazik ziyaretlerden dolayı
kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki
dönemde Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarı
anlamında, yereldeki savaşını sürdüreceğiz ve
partimizi iktidara taşıma açısından mücadelemiz
yoğun bir şekilde devam edecektir” dedi.

“ASIL OLAN CUMHURİYET HALK
PARTİLİĞİ ÜYELİĞİDİR”
Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan ve akabinde
gündemi değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili
Muharrem Erkek şu başlıklara değindi:
“Sizlerin de bildiği gibi Merkez İlçe Başkanlığı
görevinde bir bayrak değişimi oldu. Sevgili Ali Uyanık
sağlık sorunları sebebi ile ayrıldı. Ama bu bir ayrılık
değil aslında, bir bayrak değişimi. Sevgili Ali Uyanık,
meclis üyeliğini ve Merkez İlçe Başkanlığını başarı ile
yürütmüş bir yol arkadaşımız. Ama her zaman
söylediğimiz gibi görevlerin hepsi gelip geçicidir. Asıl
olan Cumhuriyet Halk Partiliği üyeliğidir. Cumhuriyet
Halk Partisi üyeliği onurlu bir toplum hizmetidir. Biz
yine Ali Uyanık Başkanımız ve yol arkadaşımızla hem
Çanakkale'de hem Türkiye'de demokrasi mücadelesini
kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün de Tüzüğümüz
gereği Merkez İlçe Yönetimimiz oy birliği ile kendi
içerisinden bir Merkez İlçe Başkanı seçti. Süleyman
Abimize görev verildi. Süleyman Abimiz de
Çanakkale'de uzun yıllar Kumkale Belediye Başkanlığı
yapmış, partimizde çok deneyimli biri. Biz de
kendisine hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“ERKEN SEÇİM DİYORUZ, NE İÇİN?
VATANDAŞ İÇİN”
“Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Vatandaşın
sorunları her geçen gün ağırlaşıyor. 16 Nisan 2017
tarihli OHAL ile gerçekleştirilen referandum ile Türkiye
bir sistem değişikliğine gitti. Bir tek adam istemi, bir

sorunu olmadan yaşayabileceği, bir asgari ücret
belirlenmeli ve bu asgari ücret her yere uygulanmalı.”

“YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ
HAZIRIZ'”

monokrasi inşa edildi ve bu sistem iﬂas etti.
Milletimizin bu sistemi yaşayarak ne kadar yanlış
olduğunu gördü. Bu sistemi de bu adaletsiz düzeni de
değiştireceğiz. Erken seçim diyoruz, ne için? Vatandaş
için. Çünkü vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin,
emekçimizin, milyonlarca işsizin kısacası toplumun
her kesiminin sorunları her geçen gün ağırlaşıyor.
Milyonlarca Asgari ücretli aile, milyonlarca işsiz,
Milyonlarca emekli, esnafımız, çiftçimiz maalesef
hayat pahalılığı altında eziliyor. Memleketi ne hale
getirdiler? Enﬂasyon da yüksek, faiz de yüksek, kur da
yüksek, işsizlik de yüksek. Her halde bu tablo
dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmıyor. Bu sefalet
demek ve buna bir dur demek zorundayız. Onun için
bu da ancak seçimle mümkün. Çünkü artık saray
iktidarı Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye adeta
yönetilmiyor savruluyor. Sistemleri iﬂas etti,
yönetimleri de iﬂas etti. Bugün gelinen noktayı tarif
edebilmeleri için yeni bir ekonomi modeli diyorlar, Çin
değil Türkiye modeli diyorlar. Evet biz maaşımızı
dolarla almıyoruz ama vatandaşın marketten aldığı
hemen hemen her şey dolara endeksli. Türkiye'nin
borcu da dolarla. 83 Milyon her gün 75 milyon dolar faiz
ödüyoruz. Türkiye'yi getirdikleri tablo bu. Bu tabloyu
değiştireceğiz. Millet İttifakının Cumhur Başkanı
Adayı, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ve
Türkiye Millet İttifakı iktidarında rahat bir nefes
alacak.”

“ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA
UYGUN BİR RAKAM DURUMUNA
GETİRİLEBİLMELİ”
''Bugün partimizin MYK toplantısında da
değerlendiriliyor bu konu, ben özel bir nedenle kaldım.
Çanakkale'de bugün, bir kere asgari ücret insan
onuruna uygun bir rakam durumuna getirilebilmeli,
bugün askeri ücret açlık sınırının altında, bu ne demek
bakın yoksulluk sınırı demiyorum. Açlık sınırının
altında, Bugün 4 kişilik 1 ailenin yoksulluk sınırı 10 bin
lira, bu şu demek milyonlarca açlık sınırında aile, açlık
sınırının altında yaşıyor. Bugün bu memlekette yatağa
aç giren çocuklar varsa, bugün bu memlekette
okullarda, sınıﬂarda çocuklarımız açlık nedeni ile
bayılıyorsa, bundan bugün Türkiye'yi yönetenlerin,
büyük bir utanç vermesi ve istifa etmesi gerekir. Böyle
bir tabloyu ne çocuklarımız ne Türkiye hak ediyor. Bide
şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız, Biz de ücretli
çalışanların yüzde 50'si asgari ücretli, Bu dünyadan,
çok yüksek bir oran mesela, Almanya'dan örnek
vereyim size Almanya'da asgari ücretlilerin çalışanlara
oranı, yüzde 1.8, bizde yüzde 50 onun için asgari ücret,
çok önemli insan, onuruna yaraşır, her ailenin onurlu
bir şekilde kimseye muhtaç olmadan yaşayabileceği,
çocuğunu okutabileceği, eğitim sorunu barınma

''Emeklilerimizde bugün çok zor durumda 1500 TL
emekli maaşı ile bugün geçinebilir misiniz? Ekmek
olmuş 3,5 TL, İşte bizim büyükşehir belediyelerimiz
ekmek üretiyor. 1.25 TL'den kuyruklar oluşuyor. O
ekmeği alabilmek için, bu iktidar bu sorunları çözemez
çünkü bu iktidar boca dayalı ekonomi yürüttü hep,
üretime dayalı değil, biz ne diyoruz. Üretim diyoruz
üreten Türkiye diyoruz. Yalnızca Sanayide değil,
yalnızca tarlada değil yalnızca, fabrikalarda değil,
üniversitelerde bilgi üretecek, katma değeri yüksek
ürün üretecek, teknoloji devrimini ıskalıyor şimdi
Türkiye, teknoloji devrimini ıskaladığımızda, neler
olabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Üreten bir
Türkiye güçlü bir sosyal devlet, aile destekleri sigortası
çok önemli, bunların hepsini yani Türkiye'nin tüm
sorunlarını, tespit ettik çözüm önerilerimizi
projelerimiz hazırladık. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi
olarak da , millet ittifakı olarak da yarın seçim
olacakmış gibi hazırız.''

“MİLLET İTTİFAKININ ADAYI
TÜRKİYE'NİN 13.CUMHURBAŞKANI
OLACAK.”
''Zamanı geldiğinde belirleyeceğiz, tek aday tabi ki,
Millet ittifakı olarak, önce sayın genel başkanlar
oturacak, hatta bugün birlikte çalıştığımız 6 siyasi
partinin genel başkanları da bir araya gelecek. Sonra
partilerin merkez yönetim kurullarında, görüşülüp
tabi ki belirleyeceğiz. Millet ittifakının adayı
Türkiye'nin 13.Cumhurbaşkanı olacak. Tüm kamuoyu
araştırmaları da bunu gösteriyor. Önümüzdeki seçim,
ittifaklar seçimi olacak. Millet ittifakı mı? Cumhur
ittifakı mı, güçlendirilmiş parlamenter sistem mi,
Cumhurbaşkanı hükümet sistemi mi? Liyakat mi
Adalet mi?”

“TÜRKİYE'NİN TÜM DEMOKRATLARI
BİRLEŞECEK VE BU TEK ADAM
REJİMİNE SON VERECEK”
“Türkiye demokrasisini kaybetti, bu tek adam
rejiminde, onun için tüm demokratlar birleşmeli
diyoruz. Bakın biz 6 parti çalışıyoruz. Biz sosyal
demokratız, biz Atatürkçüyüz, Atatürk ortak değerimiz
zaten hepimizin, hep şunu söylüyoruz, sosyal
demokrat olabilirsiniz, muhafazakâr demokrat
olabilirsiniz, liberal demokrat olabilirsiniz, milliyetçi
demokrat olabilirsiniz, burada sihirli kelime demokrat,
Demokrasiye inanan demek, demokrasiye inanan tüm
siyasi partiler ve milyonlarla birlikte bu tek adam
rejimine son vereceğiz. Önümüzdeki seçim, evet
cumhurbaşkanlığı seçimi milletvekilliği seçimi, ama
aynı zamanda da bir referandum niteliğinde de bir
seçim yaşayacağız. Bu sistem devam mı etsin değişsin
mi? Ve demokrasiden yana olanlar kazanacak.
Söylediğimiz o, otoriter sistemden yanan olanlar değil,
demokrasiden yana olanlar, yasal seçim ittifaklarının
da üzerinde, çok güçlü bir demokrasi ittifakı var. Bunu
yerel seçimlerde de yaşadık 2019 yerel seçimlerinde,
birçok büyük şehirde, İstanbul'da da, Ankara'da da
birçok farklı yerde, tüm farklılıklarına rağmen seçmen
sandıkta ittifak yaptı. Türkiye'nin tüm demokratları
birleşecek ve bu tek adam rejimine son verecek. '’
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Sarıçay'da korkutan gelişme!
Kenti ikiye bölen ve yıllardır kirliliği ile gündeme gelen
Sarıçay'da yapılan araştırmada metaller tespit dildi.
Sarıçay'ın belli noktalarında alınan örnekler Kanada'da
incelendi. İnceleme sonuçları ise korkutacak cinsten.
Sarıçay'da kadmiyum, kurşun ve nikel açısından yüksek
ekolojik risk belirlendi.
Yıllardır Sarıçay kentin gündeminde. Kentin su ihtiyacını
karşılayan Atikhisar Barajı'ndan gelip kenti ikiye bölerek
denize akan Sarıçay, hep kirliliği ile gündemde. Sarıçay'ın
üst kısmında bırakılan çöpler de suya karışarak kentin
içinden geçip denize akıyor. Yıllardır bu konuda önlem
alınmazken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, önemli bir araştırmaya
imza attı. Araştırma Görevlisi Taylan Akarsu'nun yüksek
lisans tezi kapsamında, 'Çanakkale Kentsel Gelişim Alanı
Boyunca Sarıçay'ın Ekolojik Risk Analizi ve Coğrafya
Öğretmeni Adaylarının Görüşleri' başlıklı bir araştırma ile
Sarıçay'ın durumu ela alındı. Sarıçay'ın 26 noktasından
sediment örnekleri alındı. Kanada'daki Bureau Veritas'ın
ACME laboratuvarına gönderilen örneklerde alüminyum,
demir, bizmut, nikel, kurşun, kobalt, kadmiyum ve özellikle
kurşun gibi metaller çıktı.
Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Akarsular tarafından suya,
çevredeki kuvvetli erozyonla, kayaların ayrışmasıyla
topraktan da birtakım metaller gelir, alüminyum, demir
gibi. Ancak bizim buradaki amacımız doğal yollarla değil,
insan etkisiyle, acaba insan vücudunda kanserojen

etkilere dönüşebilecek, toksik etki yaratabilecek metaller
taşınıyor mu bunu araştırmaktı. Aldığımız örneklerden ağır
metal analizleri yaptık. Bunlar Kanada'da uluslararası
akredite bir laboratuvarda yapıldı. Daha sonra elde
ettiğimiz bulgulardan ekolojik risk hesaplamaları yaptık.
Alüminyum, demir, bizmut, nikel, kurşun, kobalt,
kadmiyum ve özellikle kurşun gibi metaller çıktı. Bunlar
içerisinde doğrusu cıva ve arsenik, Sarıçay yatağındaki
sedimentlerde çok yüksek düzeyde çıkmadı. Ama yavaş
yavaş riskli bir düzeye doğru yaklaşıyor. Ekolojik risk
analizleri sonuçlarına göre özellikle kadmiyum olmak
üzere kurşun ve nikel oldukça yüksek düzeyde çıktı dedi.
Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, tarım arazilerinde insanların
verimi arttırmak için aşırı bir gübre kullanımında
bulunduklarını ve gübredeki metallerin insan vücuduna
geçmesi halinde büyük bir sorun oluşturacağını söyledi.

Prof. Dr. Erginal, Sarıçay'a, gübrelerden metaller geliyor.
Tarımsal ürün elde etmek için böceklerle, zararlılarla
mücadelede pestisitler kullanıyor. Bunlardan da metaller
geliyor. Maden yataklarından atmosferik olarak da gelebilir.
Çanakkale'yi ikiye bölen bir akarsu bu Sarıçay ve
dolayısıyla çevreden de şehirsel atıklar karıştığında metal
zenginleşmesi meydana geliyor. Suyun rengi oldukça kötü
ve görüntü kirliliği söz konusu. Yaz aylarında özellikle
buharlaşma arttığında o dönemde biliyorsunuz çürük
yumurta kokusu gibi hidrojen, sülfür kokusu gelir.
Dolayısıyla bir koku kirliliği de söz konusu ama suda
yaşayan canlılar var. Ciddi anlamda buranın tabanının
temizlenmesi gerekiyor. Akarsularımıza, göllerimize,
barajlarımıza metalce zenginleşmiş olan kirletici
kaynakların önüne geçilmesi gerekiyor. Metaller
yoğundurlar, yani suda çözülmedikleri için dibe çökerler
ama arkasından bir süre sonra suya da geçerler. Dolayısıyla
suda yaşayan canlılar var, balıklar var. Onlara geçip
geçmediğini araştırmak uzmanlarının görevi. Ben aslında
onları bu konuda yakın zamanda yeni araştırmalar
yapmaya davet etmek istiyorum. Çünkü suda yaşayan
balıkların bir kısmı suyun farklı seviyelerinde bir kısmı
dipte beslenir. Dolayısıyla tükettiğimiz canlıların bünyesine
geçip geçmediğini bilebilmek için birtakım çalışmalar
yapmak lazım. Su Ürünleri ve Halk Sağlığı uzmanlarının da
bu araştırmaya bizim bıraktığınız yerden devam etmeleri
gerekiyor diye konuştu.

Sel felaketi yaşayan Biga'da inceleme
Vali İlhami Aktaş, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere
Biga ilçesine gitti.
İlk olarak Biga ilçesi Danişment Köyü'ne giden Vali İlhami
Aktaş, Danişment Köyü Muhtarı Salim Eysel ile bir araya
gelerek aşırı yağışlar sonucunda sel felaketinin meydana
geldiği köyün son durumu hakkında bilgi aldı. Sele maruz
kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve geçmiş
olsun dileklerini ileten Vali İlhami Aktaş, gerekli tespitlerin
yapılarak mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ilgili
kurumların üzerine düşen görevleri ivedilikle yerine
getirileceğini belirtti. Vali İlhami Aktaş, Danişment Köyü
ziyaretinin ardından aşırı yağışlar sonucu oluşan sel
felaketinden etkilenen Biga KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda
incelemelerde bulundu. Yurt müdürü Berrin Bıçak'tan sel
felaketinde oluşan su baskını sonrası meydana gelen
hasarlar hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, çalışmaların
titizlikle sürdürülmesi ve öğrencilerin en kısa sürede
normal hayatlarına dönmelerinin sağlanması için
talimatlar verdi. Biga KYK Kız Öğrenci Yurdu
incelemelerinin ardından yapımı devam eden Biga
Ortaokulu, Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Biga Mehmet
Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile aynı yerde yapımı devam eden
öğrenci yurdunun inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden
bilgi alan Vali İlhami Aktaş, öğrencilerin daha sağlıklı ve
modern bir ortamda eğitim görebilmeleri için titizlikle
çalışıldığını belirtti. Vali İlhami Aktaş, gerçekleştirdiği
incelemelerin ardından Biga Belediyesi'ni ziyaret etti. Biga
Belediye Başkanı Bülent Erdoğan tarafından karşılanan Vali
İlhami Aktaş, başkan Bülent Erdoğan ile bir süre görüşerek
sohbet etti ve Biga Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler aldı. Vali İlhami Aktaş'ın Biga Belediyesi
ziyaretlerinde; Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye
Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ile Sıtkı
Keçeci, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, İl Genel
Meclis Üyeleri Saim Yılmaz ile Bülent Korkmaz, Biga Ticaret
Borsası Başkanı Mesut Okyay, İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Yardımcısı Celil Sezgin, Biga Ziraat Odası Başkanı Günay
Ergün, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Tevﬁk Başarır ve İlçe Özel İdare Müdür V. İsmail Satılmış
bulundu. Vali İlhami Aktaş, Biga Belediyesi ziyaretinin
ardından Biga ilçesinden ayrıldı.

Büyükelçisi Croitor, Vali Aktaş'ı Ziyaret Etti
Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi
Dmitri Croitor ve Büyükelçilik Ekonomi ve
Ticaret Müsteşarı Calin Gheorghita, Vali İlhami
Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali İlhami Aktaş, Moldova'nın Ankara
Büyükelçisi Dmitri Croitor ile bir süre
görüşerek sohbet etti. Ziyarette; Büyükelçi
Dmitri Croitor, Çanakkale'de bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami
Aktaş, ziyaretin anısına Moldova
Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dmitri
Croitor'a Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.
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Ehliyet Sınavlarına Değişiklik Geliyor
İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri
Federasyonu Başkanı Tekin, "Yeni
yönetmelikle birlikte direksiyon
sınavlarının daha uzun yapılması, farklı
traﬁk koşullarında adayın test edilmesi
gibi bazı değişikliklerin getirilmesi
planlanıyor" dedi.
İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri
Federasyonu Başkanı Murat Tekin,
günümüzde Traﬁk Eylem Planı çerçevesinde hem teorik
hem de direksiyon sınavlarında standartların biraz daha
yükseltileceğini vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün sınavlarda bazı
değişiklikleri öngördüğünü belirtti.
Yeni yılla gündeme gelmesi planlanan yönetmelikle ilgili
hazırlık içinde olunduğunu aktaran Tekin, ilgili kurumların
görüşlerinin alınmasının ardından taslağın netleşeceğini
ifade etti.
Murat Tekin, şöyle devam etti:
"Direksiyon sınavında devrim niteliğinde bazı değişiklikler
planlanıyor. Ehliyette yeni yönetmelikle birlikte 35 dakika
olan direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması,
eğitimlerin özellikle gece de verilmesinin sağlanması, farklı

traﬁk koşullarında adayın test edilmesi
gibi bazı değişikliklerin getirilmesi
planlanıyor. Biz sınav alanlarının belli bir
bölgeye hapsedilmesinden
vazgeçilmesini arzu ediyoruz. Şu anda
yapılan çalışma da bunu gösteriyor. Yani
kursiyerin, aslında akan traﬁkte
karşılaşabileceği bütün manevralar ve
deneyimleri, sınavda yaşaması
öngörülüyor. Şu ankinden çok daha ciddi, daha uzun süreli
direksiyon sınavları bizi bekliyor. Yeni yapılacak
yönetmelik değişikliğiyle direksiyon sınav süresi biraz
daha uzatılacak, sınav yapılan güzergah genişleyecek ve
akan traﬁkte daha fazla eğitim yapılmasının kursiyerlere
çok büyük bir katkısı olacak."

"UCUZ ALINAN BİR FİYATIN EĞİTİM
KALİTESİ HER ZAMAN DÜŞÜKTÜR''
Sürücü kurslarına başvuran kursiyerlerin en az 34 saat
teorik, en az 16 saat pratik direksiyon eğitimi aldığının altını
çizen Tekin, yeni yönetmelikle verilecek ders saati
sayılarının da muhtemelen artırılmasının hedeﬂendiğini
kaydetti.

Tekin, kursiyerlerin ders alma haklarını sürücü
kurslarından mutlaka talep etmesi gerektiğini anlatarak,
"Çünkü girecekleri sınav son derece ciddi bir sınavdır, bu
eğitimleri almazlarsa başarılı olmaları çok çok zor. Tabi
bunun karşılığında şu da var. Siz bu eğitimi verdiğiniz
zaman bunun bir ücret karşılığı var. Kursiyerler kurum
kurum dolaşıyor, ﬁyat almak istiyorlar. Aslında ucuz alınan
bir ﬁyatın eğitim kalitesi her zaman düşüktür. Bu eğitimler
daha sonra sınavda kendisinin karşısına çıkacak, aldığı bu
eğitimler sayesinde ancak bu sınavdan başarılı olabilir."
ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 30 milyonun üzerinde ehliyetli sürücünün
olduğunu ifade eden Tekin, bu sayının, nüfusun yaklaşık
yüzde 38'lik bir kısmını oluşturduğunu dile getirdi.
Ehliyet sınavı öncesi verilen eğitimlerin önemine dikkati
çeken Tekin, "Geçmişte Birleşmiş Milletlere yaptığımız
taahhütte 2020 yılına kadar ölümle sonuçlanan kazalarda
ölüm oranlarının yüzde 50 azaltılması hedeﬂenmişti. Araç
sayısı, sürücü sayısı artmasına rağmen ölümle sonuçlanan
kazalarda 2020 yılına kadar ölüm oranında yüzde 50 kadar
bir düşüş sağlandı." diye konuştu.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi

Dünya Bankası 'Jeotermal Geliştirme Projesi' için
Türkiye'ye 300 milyon dolar kredi sağlayacak.
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'de
Jeotermal Geliştirme Projesi için 300 milyon dolarlık
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredilerini
onayladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Dünya
Bankası Grubu üyesi olan IBRD kredileri daha önce
sağlanan toplam 250 milyon dolar tutarındaki iki başlangıç
kredisinin devamı niteliğinde ilave krediler olarak sağlandı.
Bu kapsamda, Jeotermal Geliştirme Projesi için onaylanan
300 milyon dolarlık IBRD kredilerini tamamlayıcı olarak,

Temiz Teknoloji Fonu'ndan 39,8 milyon dolar ve Enerji
Sektörü Yönetim Yardım Programı'ndan 350 bin dolarlık
hibe sağlandı.
IBRD ﬁnansmanı elektrik üretimini, kapasite sondajlarını,
buhar sahası geliştirme çalışmalarını ve jeotermal
doğrudan kullanım uygulamalarını ﬁnanse etmek için
kullanılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye
Ülke Direktörü Auguste Kouame, bankanın enerji
dönüşümü ve özellikle jeotermal enerji kapasitesinin
artırılması konusunda Türkiye ile ortak çalışma
yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek,
"Türkiye'de enerji güvenliğinin sağlanması ve iklim
değişikliğinin azaltılması bakımından yenilenebilir enerji
üretiminin artırılması kritik önem taşıyor. Ayrıca,
Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde iklim dostu
yatırımların ülkeye çekilmesi de büyük önem taşıyor."
ifadelerini kullandı.
İlave kredilerle Jeotermal Geliştirme Projesi'nin toplam 380
megavatın üzerinde yeni jeotermal enerji kapasitesini
ﬁnanse etmesi, yaklaşık 555 milyon dolar özel sektör
sermayesini harekete geçirmesi ve jeotermal projelerinin
toplam ömrü boyunca yaklaşık 30 milyon ton karbon
emisyonunu önlemesi bekleniyor.

Kurulan ve kapanan
şirket sayısı kasımda arttı
Kurulan şirket sayısı, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki
aya göre yüzde 9,2, kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,2
oranında artış kaydetti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı
Kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket
istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekim ayına
kıyasla yüzde 9,2 artarak 9 bin 336'dan 10 bin 192'ye
çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 3,2
yükselişle 1547 oldu. Ekimde 1499 şirket kapanmıştı.
Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 17,6, kapanan şirket sayısı da yüzde 57,4
artış gösterdi.

Kişisel verilerin korunmasında
eğitim ve sertiﬁka süreci başladı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk
Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Personel

Sertiﬁkasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdiğini, ayrıca tebliğ
kapsamında hazırlanan Veri
Koruma Görevlisi Belgelendirme
Programı'nın da yayımlandığını
anımsattı.
Daha önce Türkiye'de, kişisel
verilerin korunması alanındaki
mevzuata ilişkin verilen
eğitimler ve sertiﬁkaların
kuralları ve standartlarının
açıkça düzenlenmediği için bu
alanın kontrolsüz şekilde
geliştiğini belirten Bilir, personel
sertiﬁkasyon mekanizması
sayesinde, alanın yetkili ve
akademik kaynaklardan

alınacak eğitimle regüle edileceğini vurguladı.
Bilir, sertiﬁkasyon mekanizmasının Temel Eğitim ve
Sertiﬁkasyon olmak üzere iki basamaklı planlandığı
bilgisini paylaşarak, birinci basamağın, temel eğitim
sürecini tamamlayanlara verilmesi planlanan Katılım
Belgesi'nin alınmasına ilişkin "temel eğitim"; ikinci
basamağın ise Katılım Belgesi'ne sahip olanların Veri
Koruma Görevlisi unvanını kullanmasına olanak tanıyan
"sertiﬁkasyon" basamağından oluştuğunu anlattı.
KVKK tarafından Temel Eğitim ve Sertiﬁkasyon
basamaklarının net bir çizgiyle ayrılmasının
öngörüldüğünü ve Veri Koruma Görevlisi Sertiﬁkası almak
isteyenler için Katılım Belgesi almanın ön şart olduğunu
aktaran Bilir, Temel Eğitim programına bu alanda bilgi
sahibi olmak isteyen herkesin katılabileceğini, eğitimlere
devam zorunluluğunun bulunduğunu ve eğitim sonunda
adayların Temel Eğitim Sınavına tabi tutulacağını, sınavda
başarılı olanlara Katılım Belgesi verileceğini dile getirdi.
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Mesudiye Zırhlısı Şehitleri Anıldı
Mesudiye Zırhlısının batırılmasının 107. Yıldönümü nedeni
ile Mesudiye Şehitlerini anma programı gerçekleştirildi.
Ardından Mesudiye Zırhlısı Şehitleri Parkı açılışı
gerçekleştirildi.
Kepez sahilinde bulunan Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde
düzenlenen anma programına Belediye Başkan
Yardımcıları M. İrfan Mutluay ve Rebiye Turan Ünüvar,
Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, CHP İl Başkanı Metin
Ümit Ural, CHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte,
Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş,
ÇATUD Başkanı İsmet Balkan, sivil ve askeri protokol
üyeleri katıldı.
Program, 13 Aralık 1914'te Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan
10 subay ile 25 askerin anısına denize çelenk bırakılmasıyla
başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan
konuşmaların ardından Mesudiye Zırhlısında şehit olan
asker ve subayların ismi okundu. Anma programı, şehitler
için okunan duaların ardından, Mesudiye Zırhlısında Şehit
olan Ahmet Oğlu İsmail 'in akrabası Bilecik- Pazayeri Halk
Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük'e hediye takdim

edilmesi ile son buldu. Anma programının ardından
Mesudiye Zırhlısı Anıtı karşısında bulunan Mesudiye

Zırhlısı Şehitleri Parkı açılışına geçildi. Protokol üyelerinin
kurdele kesimi ile park açılışı gerçekleştirildi.

Ünüvar, 'İnsan Hakları ve Kadın' Panelinde Konuştu

Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, “İnsan
Hakları ve Kadın” Paneli”ne konuşmacı olarak katıldı.
Belediye Çalışanları Sosyal Tesisi Ercan Adsız Salonu'nda
gerçekleştirilen panele Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan

Mutluay, STK temsilcileri ile çok sayıda kentli katıldı. CHP
Merkez İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen panelde
Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar'ın yanı
sıra Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı
Av. Ezgi Deniz Ünsal, İnsan Hakları Aktivisti Av. İnci
İncesağır da konuşmacı olarak yer aldı. Av. İncesağır'ın
“İnsan Haklarının Tarihçesi ve Önemi” ve Av. Ünsal, “Türk
Kanunlarında İnsan Hakları ve Kadın” konusunda yaptığı
sunumların ardından Başkan Yardımcısı Ünüvar ise “Yerel
Yönetimler ve İnsan Hakları” başlığını ele aldı. Ünüvar,
kadınların kamusal alandaki yerleri ve yaşadığı sorunlara
ve çözüm önerilerine değindi.

Çanakkale'nin köyleri beyaza büründü

Meteorolojinin uyarılarının
ardından Biga, Bayramiç ve
Lâpseki'nin yüksek kesimlerine
kar yağdı. Karlar altında kalan
yüksek köyler kartpostallık
görüntüler oluşturdu.
Yağışlı hava etkisine giren
Çanakkale'de iki haftadır sık sık
yağmur yağıyor. Hava
sıcaklığının iyice düşmesi ile
beraber yüksek tepelerde
yağmur yerini kara bıraktı.
Şehir merkezine daha yılın ilk
karı yağmazken, Lapseki ilçesi
sınırları içinde yer alana
Dumanlı tepesi beyaza burundu.
Buraya yolu düşen vatandaşlar
çektikleri fotoğraﬂarı sosyal
medya hesabında paylaştı.
Paylaşılan fotoğraﬂar ise

vatandaşlar tarafından çok fazla
beğenildi.
Biga İlçesine bağlı yüksek
köylerden olan Arabaalan ve
Karadoru Köyü'nde de benzer
manzaralar oluştu. Beyaza
bürünen ağaçlar ve yolların
videoları sosyal medyada
paylaşıldı.
Balıkesir ve Çanakkale illeri
arasında bulunan
Kazdağları'nda Balkanlar
üzerinden gelen soğuk ve
yağışlı havanın etkisiyle
mevsimin ilk kar yağışı
gerçekleşti. Bayramiç'in yüksek
köyleri karlar altında kalarak
kartpostallık görüntüler
oluşturdu.

Kent Yeni Yıla
Hazırlanıyor
Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl
etkinliği kapsamında İskele Meydanı'na yerleştirilen
2022 yazılı yeni yıl platformu kentlilerden büyük ilgi
gördü.
Yeni yıla sayılı günler kala, kentlilerin yeni yıl
heyecanını birlikte paylaşması amacı ile Çanakkale
Belediyesi tarafından İskele Meydanı'na kurulan yeni
yıl platformu, 7'den 70'e kentliler tarafından yoğun
ilgi ile karşılandı. Yeni yıl heyecanını
ölümsüzleştirmek ve 2021 yılının son günlerinden
güzel bir hatıra kalması amacı ile kentliler,
arkadaşları ve sevdikleri ile birlikte 2022 platformu
önünde fotoğraf çektirdi.

Akçeşme'de pazar kahvaltısı
Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, pazar günü
sabah kahvaltısını Akçeşme Köyü muhtarı Engin
Çetin'in davetlisi olarak vatandaşlarla birlikte
yaptı.
Akçeşme Köyü'nde düzenlenen kahvaltı; Kepez Belediye
Başkanı Birol Aslan, İl Genel Meclis Üyeleri Tülay
Ömercioğlu ve Şener Akçay, Şoförler Odası Başkanı
Mehmet Ali Demir, merkez ilçe köy muhtarları, köy
sakinleri ve davetliler katıldı. Kahvaltı sonrası köyün
genel durumu, sorunları ve ihtiyaçları hakkında muhtar
Engin Çetin'den bilgi alan Vali İlhami Aktaş, daha sonra
vatandaşlarla bir süre görüşerek sohbet etti.

www.gazetedegisim.com
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Kerem İriç

İsmet Paşa Mah.
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Gastronomi turizmi ve markalaşma çalışmaları

Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ve yönetim kurulu,
Çanakkale gastronomi turizmi ve markalaşma
çalışmalarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.
Başkan Kaya Üzen'in ev sahipliği yaptığı görüşmelerde,
Borsa Başkan Yardımcısı Gökhan Uysal, Yönetim Kurulu
Sayman Üye Melih Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ruhi Badem ve Genel Sekreter Sevcan Elver yer aldı. İlk
olarak Gastrokale Yöresel ve Etnik Mutfaklar Derneği
Başkanı Bahadır Yasa ile bir araya gelen Borsa Başkanı
Kaya Üzen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneğin kuruluş
amacı, çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Derneğin ildeki
etnik mutfak ve yemek kökenlerini araştırarak reçeteleri
kayıt altına basılı ve dijital olarak alarak kültür
mirasımızın kaybolmasını önlemek, yerel idareler ile
ortak çalışmalar, eğitimler ve etkinlikler hazırlamak
olduğunu belirten Başkan Yasa, AB ve BM fonlarına
projeler hazırlayıp sunarak çalışmalarını sınır ötesine
taşımak istediğini belirtti. Faaliyet ve çalışmalarına ilişkin
olarak detaylı bir sunum gerçekleştiren Bahadır Yasa,
Ticaret Borsası ile yapmak istedikleri ortak projelere
ilişkin bilgi verdi.
Başkan Üzen görüşmeye ilişkin olarak, “Çanakkale

Ticaret Borsası olarak İlimizin gastronomi turizminin
gelişmesine yönelik çalışmalara her zaman destek
sunmaktayız. Gastrokale Yöresel ve Etnik Mutfaklar
Derneği çalışmaları ve projelerini bu kapsamda dinledik.
Kendilerinin yürüteceği proje ﬁkirleri oldukça başarılı.
Ticaret Borsası olarak üyelerimizin markalarımızın
gelişmesi yönünde yapılacak çalışmalarda elimizden
gelen işbirliklerine hazırız” dedi.

“EZİNE PEYNİRİMİZİN BİR DÜNYA
MARKASI HALİNE GETİREBİLMESİ İÇİN
YAPILACAK ÇALIŞMALARDA HER
ZAMAN YER ALDIK”
ÇTB Yönetimi, Gastrokale Yöresel ve Etnik Mutfaklar
Derneği ile görüşmenin ardından Ezine Peynirini ve
Mandıracılarını Koruma Geliştirme ve Tanıtma Derneği
Başkanı Ali Atak ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yanmaz
ile bir araya geldi. Ezine Peynirini ve Mandıracılarını
Koruma Geliştirme ve Tanıtma Derneği ile yapılan
ziyarette, İstanbul 2.Peynir Fuarı, Ezine Peynirinin AB
Coğraﬁ İşaret Çalışmaları ve Ezine Peynirinin Azerbaycan

Pazarı İle İlgili Çalışmaları ile ilgili görüşme gerçekleştirildi.
Başkan Kaya Üzen konuşmasında, “Bizim en büyük
zenginliğimiz, kendi kültürümüzün, atalarımızdan miras
kalan zenginliktir. Eğer biz bu ürünlerimize sahip
çıkarsak bunlar da üyemize, ilimize ve ülkemize büyük bir
kazanım sağlayacaktır. Bizler Ticaret Borsası olarak her
zaman bunun bilinciyle çalışmalarımıza yön vermekteyiz.
Coğraﬁ İşaretli Ezine Peynirimizin marka değerinin
arttırılması ve sadece bir Türkiye markası değil bir dünya
markası haline getirebilmesi için yapılacak çalışmalar ile
ilgili istişarelerde bulunduk. Ürünlerimizin tanıtım ve
pazarlanması konuları Çanakkale Ticaret Borsası olarak
bizler için her zaman ilk sırada yer almaktadır. İlimiz
tarımda bir marka şehir. Ticaret Borsası olarak İlimiz ve
markalarımıza katkı sağlayacak her fuarın,
organizasyonun içinde yer aldık, destek verdik, bundan
sonra da bu desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz”
dedi.

ÇANAKKALE DOMATESİ
MARKALAŞMA YOLUNDA!
ÇTB Yönetim Kurulu, Prof.Dr. Kenan Kaynaş ile Çanakkale
Domatesinin markalaşma çalışmalarına ilişkin
istişarelerde bulundu. Ticaret Borsası bünyesinde
yürütülmekte olan, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümünden Prof. Dr. Kenan Kaynaş'ın genel
koordinatörlüğünü yaptığı Çanakkale Domatesi coğraﬁ
işaret çalışmalarında gerçekleştirdikleri aşamalar ile
bilgiler vererek, ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.
Markalaşma yolunda yapılan çalışmalara ilişkin
bilgilendirme alan Başkan Kaya Üzen ve Yönetimi,
“İlimizin kendine has aroması ve rengiyle markalaşma
niteliğinde olan ürünü Çanakkale Domatesimiz için İlimiz
adına çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz”
ifadelerini kullandı.
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Kantin ve Büfe Yeri İhaleyle Kiraya Verilecek
Çan Devlet Hastanesi kantin ve büfe yeri ihaleyle kiraya
verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale il Sağlık
Müdürlüğü Çan Devlet Hastanesi kantin ve büfe kiralama
ihalesi, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 inci maddesi
uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve
saatte belirtilen tahmini bedel üzerinden, Çan Devlet
Hastanesi Toplantı Salonu İstiklal Mah. Şehit Mustafa Kaya
Cad. No:169 Çan/Çanakkale adresinde, Çan Devlet
Hastanesi bünyesinde teşekkül edecek komisyon
huzurunda yapılacak.

Klima-Havalandırma Tesisatı İşi Yaptırılacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik
Daire Başkanlığı, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
Merkezi (Tüp Bebek) klima-havalandırma tesisatı işi
yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; üreme endokrinolojisi ve
infertilite merkezi (tüp bebek) klima-havalandırma tesisatı
yapılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Akaryakıt ve Lpg İstasyonu İcradan Satılık
Çanakkale Gelibolu Burhanlı Köyü'nde 3.623 m² alanda
kurulmuş akaryakıt ve lpg istasyonu icradan satılık.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale ili, Gelibolu İlçesi,
Burhanlı köyü, Pazarlı ovası mevkii,199 ada, 38 parsel
tapuda Akaryakıt ve Lpg istasyonu ve tarla vasfında
3.623,39 m² yüzölçümü ile borçlu adına tam hisse olarak
kayıtlı taşınmaz açık artırma suretiyle satılacak.

5 Adet İş Yeri Kiraya Verilecek
Ayvacık Belediyesi tarafından 5 adet iş yeri kiraya
verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr
internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ümmühan
Mahallesi Edremit Caddesi Otogar içinde belediyeye
ait 5 (beş) adet işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45'inci maddesi hükümlerine göre açık
teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek.

255 Adet Aracın
Sigortası Yaptırılacak
Ayvacık Belediyesi tarafından 5 adet iş yeri kiraya
verilecek.Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr
internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ümmühan
Mahallesi Edremit Caddesi Otogar içinde belediyeye ait 5
(beş) adet işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45'inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale
ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek.

Sulama Malzemesi Alınacak
Gelibolu Belediye Başkanlığı sulama malzemesi
alınacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr
internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gelibolu
Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü 2022 yılı sulama
malzemesi alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecek.

Şoförsüz Araç Kiralama
Hizmeti Alınacak
Kepez Belediye Başkanlığı şoförsüz araç kiralama
hizmeti alınacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr
internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kepez
Belediyesi soförsüz araç kiralama hizmeti (9 AY
SÜRELİ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecek.

Orman Emvali İstiﬂeme İşi Hizmeti Alınacak
Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü orman emvali
istiﬂeme işi hizmeti alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Ayvacık Orman İşletme
Müdürlüğü Ayvacık Orman İşletme Şeﬂiği Pıtraklı

Orman Ürünleri Deposunda 2022 Yılı Orman Emvali İstif
İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, tekliﬂer sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacak.

