ÇANAKKALE'DE 1 YILDA

%93,97 ARTTI
Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek
iller Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir ve
Çanakkale olarak sıralandı. Çanakkale'de
kiralar son 1 yılda %93,97 artış gösterdi.
Ortalama metrekare kira 27 TL, ortalama
kira ise bin 671 TL, geri dönüş süresi 22 yıl.

01 Mayıs 2022 Pazar

3

ÇOMÜ 3 KATEGORİDE

İLK 500'E GİRDİ!
SCImagoLaboratories tarafından Elsevier ile ortaklaşa yayınlanan ve araştırma odaklı
çalışmalar yapan kurumların yer aldığı en objektif küresel sıralamalardan biri olarak
kabul edilen SCImagoInstitutionsRankings (SIR), 2022 sonuçları açıklandı. Açıklanan
bu listede dünya genelinde 4 bin 364'ü yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8
bin 84 akademik ve araştırma odaklı kurum yer almış olup, bu sıralamaya Türkiye'den
sadece 132 üniversite dâhil edildi. 6

| SAYI: 421

Bülent Turan Açıkladı; “AK Parti Oyları Artıyor En Az İki Milletvekili Çıkaracağız”

CHP BİR VEKİLİNİ İYİ PARTİYE KAPTIRABİLİR!

MHP İl Başkanı Yıldırım'dan,
ÇOMÜ yönetimine sert sözler!
“BİRİLERİNE? ŞİRİN
GÖZÜKECEKSİNİZ, “KRALCILIK”
YAPACAKSINIZ DİYE,
OYNAMAYIN İNSANLARLA?” 3
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ankette 24 Haziran 2018
seçimlerinde yüzde 37,4 olan Ak Parti oyu Şubat ayında
yüzde 28,1 e gerilediği sonuçlara göre AK Partinin
Çanakkale'de birinci parti olamayacağı ve 2 olan
milletvekili sayısının 1'e düşeceği iddia edilmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gelibolu'da
katıldığı iftar programında yayınlanan anketin gerçeği
yansıtmadığını, AK Partinin 24 Haziran seçimlerine göre
oylarını arttırdığını belirterek; “Geçen dönem meydana

çıktığımda Ak Parti Çanakkale'de birinci olmazsa seçim
günü istifa ederim demiştim. Arkadaşlar dediler ki “yapma,
böyle söyleme” dediler. Birinci olduk mu olduk!
Şimdi bir daha söylüyorum bu seçimlerde en az 2
milletvekili çıkaracağız, yolumuza devam edeceğiz. Son
anketleri MYK'da inceleyecek buraya geldim.
Çanakkale'de oylarımızın düşmesi bir tarafa, oy artışımız
var. Karşıdaki partinin bir vekilinin başka partiye geçtiğini
göreceksiniz. 2-1-1 olabilir diyorum” dedi. 2

İlk Fabrikanın Temeli Atıldı 8 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
Ezine ilçesinde tüm 91 parselde 50 fabrikanın üretim
yapacağı ve 8 bin kişiye iş imkanı sağlayacak olan
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB)
evcil hayvan maması üretecek bir ﬁrmaya ait
fabrikanın temeli atıldı. 2

“Türkiye ihracatta rekor
kırmaya devam edecektir”
AK Parti Çanakkale Milletvekili
Jülide İskenderoğlu, dış ticaretin
etkin ve yüksek kapasiteyle
devamı için tedbirler aldıklarını
söyledi. İskenderoğlu, TBMM'de
yaptığı konuşmada, Uluslararası
taşımacılık sektörünün sıkıntı
yaşamaması adına hükümet
olarak ilgili bakanlıkların koordine
halinde gece gündüz demeden
çalıştığını ifade etti. 4

Teşekkürler

Prof. Dr. Alper Şener
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze bir
toplantı ile bir araya geldiği Bilim Kurulu Üyelerine
özverili çalışmalarından dolayı şükranlarını sunarak
plaket takdiminde bulundu. 8

Fiyat Artışlarının
Nedenlerini Başka
Yerlerde de Aramak Gerekiyor
Köşe yazıları sayfa 3'de
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İlk Fabrikanın Temeli Atıldı
8 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

Ezine ilçesinde tüm 91 parselde 50 fabrikanın üretim
yapacağı ve 8 bin kişiye iş imkanı sağlayacak olan Ezine
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) evcil
hayvan maması üretecek bir ﬁrmaya ait fabrikanın
temeli atıldı. Açılış programında konuşan AK Parti Grup
başkanvekili Bülent Turan Çanakkale 1915 Köprüsünün
bu yatırımların yapılmasının önünü açtığını belirterek;
“Bu köprü olmasa İstanbullu yatırımcı buraya neden
hayvan maması üretme tesisi yapsın. O köprü olmasa
sanayicimiz buraya neden fabrika kurmaya çalışsın.
Neden turizmcimiz ekstra otel yapmaya çalışsın. Ulaşım
sorunu varsa, Avrupa'ya İstanbul'a gitmekte kriz varsa,
bu yatırım niye olsun. O köprü şimdiden kendi kendine
kazanmaya başladı” ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, temel atma
töreni için geldiği Çanakkale'de "Bugün RusyaUkrayna savaşında sadece Türkiye, iki tane ülkeyi
masaya oturtmadı. Bugün Rusya ve Ukrayna
görüşmelerinin Türkiye'de olması çok kıymetli
fotoğraftı ama o fotoğrafın anlamı iki ülke değil, Doğu ile
Batı Türkiye'de buluşuyor demek" dedi.
Ezine ilçesinde tüm parselleri tükenen ve 8 bin kişiye iş
imkanı sağlayacak olan Ezine Gıda İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi'nde (OSB) evcil hayvan maması üretecek

bir ﬁrmaya ait fabrikanın temeli atıldı. OSB'deki
fabrikanın temel atma törenine Çanakkale Valisi İlhami
Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK
Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine
Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Genel Meclisi Başkanı
Nejat Önder, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Selçuk Semizoğlu, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper
Altınok ve davetliler katıldı. Törende saygı duruşunun
ardından İstiklal Marşı okundu.

sorunu varsa, Avrupa'ya İstanbul'a gitmekte kriz varsa,
bu yatırım niye olsun. O köprü şimdiden kendi kendine
kazanmaya başladı. Bugün Ezine Gıda İhtisas OSB'de bir
tek parsel boş yer kalmadıysa, merkezdeki OSB'de bir
tek parsel boş yer kalmadıysa, Lapseki ve Gelibolu
sanayi siteleri, 'Sayın vekilim büyümek istiyoruz, yer
istiyoruz' diyorlarsa, bu köprü sayesinde değil mi? O
yüzden değerli arkadaşlar köprünün bölgeye kattığı
değeri, zamanla anlayacak bize muhalif olanlar da" dedi.

'O KÖPRÜ OLMASA SANAYCİMİZ
BURAYA NEDEN FABRİKA KURMAYA
GELSİN'

'8 BİN KİŞİNİN ÇALIŞACAĞI BİR
OSB'NİN İLK FABRİKASININ TEMELİNİ
ATIYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı
törende yaptığı konuşmada, 1915 Çanakkale Köprüsü
temelini attıklarında, bu yatırımın bitmeyeceğini
söyleyenlerin olduğunu belirterek, "Köprümüz OSB'miz,
buna bağlı tünellerimiz hepsi yoluna girdi. Bugün de
köprü, pahalı, 45 bin geçiş olmaz diyorlar. Arkadaşlar 45
bin değil, 4 bin araç da geçse köprümüz bu bölgenin
ihtiyacı. Çanakkaleliler bunu görün artık. Bu köprü
olmasa İstanbullu yatırımcı buraya neden hayvan
maması üretme tesisi yapsın. O köprü olmasa
sanayicimiz buraya neden fabrika kurmaya çalışsın.
Neden turizmcimiz ekstra otel yapmaya çalışsın. Ulaşım

Ezine Gıda İhtisas OSB'de 91 parselde 50 fabrikanın
üretim yapacağını belirten AK Partili Bülent Turan,
"Bugün Ezine Gıda İhtisas OSB gururla söylüyorum ki
Türkiye'nin en hızlı kamulaştırması, alt yapısı, elektriği,
suyu ve idari binası olan bir OSB haline geldi. 8 bin
kişinin çalışacağı bir gıda OSB'nin bugün ilk
fabrikasının temelini atıyoruz" diye konuştu.

Bülent Turan Açıkladı; “AK Parti Oyları Artıyor En Az İki Milletvekili Çıkaracağız”

CHP BİR VEKİLİNİ İYİ PARTİYE KAPTIRABİLİR!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ankette 24 Haziran
2018 seçimlerinde yüzde 37,4 olan Ak Parti oyu Şubat
ayında yüzde 28,1 e gerilediği sonuçlara göre AK
Partinin Çanakkale'de birinci parti olamayacağı ve 2
olan milletvekili sayısının 1'e düşeceği iddia edilmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gelibolu'da
katıldığı iftar programında yayınlanan anketin gerçeği
yansıtmadığını, AK Partinin 24 Haziran seçimlerine göre
oylarını arttırdığını belirterek; “Geçen dönem meydana
çıktığımda Ak Parti Çanakkale'de birinci olmazsa seçim
günü istifa ederim demiştim. Arkadaşlar dediler ki
“yapma, böyle söyleme” dediler. Birinci olduk mu olduk!
Şimdi bir daha söylüyorum bu seçimlerde en az 2
milletvekili çıkaracağız, yolumuza devam edeceğiz. Son
anketleri MYK'da inceleyecek buraya geldim.
Çanakkale'de oylarımızın düşmesi bir tarafa, oy
artışımız var. Karşıdaki partinin bir vekilinin başka
partiye geçtiğini göreceksiniz. 2-1-1 olabilir diyorum”
dedi.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ankette 24 Haziran
2018 seçimlerinde yüzde 37,4 olan Ak Parti oyu Şubat
ayında yüzde 28,1 e gerilediği sonuçlara göre AK
Partinin Çanakkale'de birinci parti olamayacağı ve 2
olan milletvekili sayısının 1'e düşeceği iddia edilmişti.

“BİRİNCİ OLDUK MU, OLDUK!”
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gelibolu'da
katıldığı iftar programında yayınlanan anketin gerçeği

yansıtmadığını, AK Partinin 24 Haziran seçimlerine göre
oylarını arttırdığını belirterek; “Geçen dönem meydana
çıktığımda Ak Parti Çanakkale'de birinci olmazsa seçim
günü istifa ederim demiştim. Arkadaşlar dediler ki
“yapma, böyle söyleme” dediler. Birinci olduk mu olduk!
Şimdi bir daha söylüyorum bu seçimlerde en az 2
milletvekili çıkaracağız, yolumuza devam edeceğiz. Son
anketleri MYK'da inceleyecek buraya geldim.
Çanakkale'de oylarımızın düşmesi bir tarafa, oy
artışımız var. Karşıdaki partinin bir vekilinin başka
partiye geçtiğini göreceksiniz. 2-1-1 olabilir diyorum”
dedi.
Turan konuşmasında şunları söyledi;
“Geçen dönem meydana çıktığımda Ak Parti
Çanakkale'de birinci olmazsa seçim günü istifa ederim
demiştim. Arkadaşlar dediler ki “yapma, böyle söyleme”
dediler.
Birinci olduk mu olduk!

MYK'da ANKETLERİ İNCELEDİM
Şimdi bir daha söylüyorum bu seçimlerde en az 2
milletvekili çıkaracağız yolumuza devam edeceğiz. Son
anketleri MYK'da inceleyecek buraya geldim.
Çanakkale'de oylarımızın düşmesi bir tarafa, oy
artışımız var. Karşıdaki partinin bir vekilinin başka
partiye geçtiğini göreceksiniz. 2-1-1 olabilir diyorum.
Sonuç olarak biz halkımıza yanlış yapmadık. Halkımız
kimin çalıştığını kimin boş laf ettiğini görüyor.

ÇANAKKALE'deki UCUZ
SİYASETÇİLER!
Almanya'ya gidiyorum orada 7 milyon Türk var onlarla
bir araya geliyorum dertleniyorum. Ama buranın ucuz
siyasetçileri “Bülent Turan burada halkın arasına
giremiyor o yüzden Almanya'ya gidiyor” diyor. Ben
bugün Gelibolu'da esnaf odalarını gezdim, STK'ları
gezdim.
Esnaﬂa, vatandaşlarımızla biraraya geldim. Biz ne
zaman halktan koptuk ki böyle bir laf ediliyor. O yüzden
bir daha söylüyorum halkımızla omuz omuza
yürüyeceğiz daha yapacak çok işimiz var.”

‘İKİ ÜLKE DEĞİL, DOĞU VE BATI
TÜRKİYE'DE BULUŞTU DEMEK'
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin
Türkiye'de yapılmasının da çok kıymetli olduğunu ifade
eden Turan, "Bugün Rusya Ukrayna savaşında sadece
Türkiye iki tane ülkeyi masaya oturtmadı. Bugün Rusya
ve Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de olması çok
kıymetli fotoğraftı ama o fotoğrafın anlamı 2 ülke değil,
Doğu ile Batı Türkiye'de buluşuyor demek. Yeni
dünyanın inşasında Hindistan, Çin, Rusya o bölgede
oluşurken Amerika, Avrupa burada oluşurken, Türkiye
oluşturduğu kendi sinerjisiyle, bulunduğu yer itibariyle
Doğu ile Batı'nın merkezinde olan, dengeyi kuran,
hakemlik yapan güçlü Türkiye olmanın onurunu ve
gururunu yaşıyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN MENFAATİ NEYİ
GEREKTİRİYORSA ONU YAPMAKTA
KARARLIYIZ'
Yeni gelişmelere bağlı olarak Türkiye'nin; Ermenistan,
Mısır, İsrail ve bugün de Suudi Arabistan gibi birçok
ülkeyle tekrar ilişkilerini gözden geçirdiğine dikkat
çeken Turan, şunları söyledi: "Tekrar komşularımız
başta olmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Bölgenin
parlayan yıldızı Türkiye diyoruz. Birileri diyecek, ne işi
var Arabistan'da, ne işi var Arap Emirlikleri'nde. Kim ne
derse desin Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa
onu yapmakta kararlıyız. Kıskananlar çatlasın. Biz yol
yürüyoruz. 20 yıldır bu ülkenin başında Sayın Erdoğan
varsa, halkıyla omuz omuza yürümesinden, halkıyla
birlikte yol yürürken de konjonktürel sorunları iyi
okunmasından dolayıdır. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz.
Rusya Ukrayna savaşını iyi okuyan bir ülke olarak
sadece Avrupa'nın dediğini, Amerika'nın dediğini
tekrarlayan bir ülke olmadık. Eğer öyle olsaydık
Yunanistan gibi olurduk. Komşularına sataşan, yanlışlar
yapan ama AB'nin dediğinden başka söz söyleyemeyen
bir ülke olurduk. Ama Rusya ve Ukrayna, Yunanistan'da
değil Türkiye'de toplantı yapmayı tercih etti."
Konuşmaların ardından dua edilip, kurban kesildi.
Ardından da katılımcılar butona basarak, OSB'nin
fabrikasının temelini attı.
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Fiyat Artışlarının Nedenlerini Başka Yerlerde de Aramak Gerekiyor
Çarşı, pazar, marketlerde hızla
yükselen gıda ﬁyatları mutfaktak
yangını dey m yer ndeyse harladı.
İşte böyle b r ortamda tarımsal
üret m n son tüket c ye ulaşmasında
değer z nc r n n belk de en kr t k
halkalarından b r s gıda
perakendec l ğ olarak öne çıkıyor.
Tab gıda perakendec l ğ dey nce
aklınıza bakkal, kasap ya da manav
gelmes n. Z ra mahalleler n vazgeç lmez üçlüsü yer n başka
üçlülere bıraktı artık. A101' n şube sayısı 10 b n aştı, BİM' n 8
b n 500'ü aşkın şubes var, ŞOK'un şube sayısı 8 b n geçt ,
M gros'un Şube Sayısı 3 b n geçt .
Konuyla lg l olarak aldığım bazı notları paylaşarak çerez
tadında b r yazıyı s zlerle paylaşmak sted m.
Organ ze perakendec l ğ n, geleneksel perakendec l ğ n aleyh ne
yarattığı ez c etk n n herkes farkında Türk ye bu sorunları
yıllardır konuşuyor ve “ha çıktı ha çıkacak” den len ve artık
yılan h kâyes ne dönen b r hal yasası ve perakende yasası
gerçeğ yle de yıllardır yatıp kalkıyor. Fakat henüz b r
düzenleme yapılmadı eğer b r düzenleme yapılacaksa en başta
yapılması gereken hal sayılarının ya azaltılıp ya da merkez
koord nasyonla borsa şlev görecek şek lde daha fonks yonel ve
etk n hale get r lmes olmalıdır.
Neden m şte cevabı;
Pazarcı F yatını Z nc r Marketlere Göre Bel rl yor
Z nc r marketler n yaş meyve ve sebze ﬁyatlarındak etk s
sadece organ ze perakendec l k tarafıyla sınırlı değ l. Aslında
z nc r marketlerde bel rlenen/oluşan ﬁyatlar semt pazarları
açısından da tavan ﬁyat olarak algılanıyor. Genel t bar yle semt
pazarlarındak ﬁyatların market ﬁyatlarından daha makul olduğu
zaten b l n yor. Ama orada da şöyle b r algı ve anlayış hâk m.
Örneğ n semt pazarında b r satıcı, tezgahtak ürününü 3 TL'ye
satarak kar edeb lecekken, aynı ürünün markettek ﬁyatının 5
TL olduğunu b ld ğ ç n satış ﬁyatını 4 TL olarak
bel rleyeb l yor. Baktığınızda marketlerden ucuz ama aslında
daha da ucuz olab lmes n n önündek faktör y ne marketlerdek
ﬁyat seyr .

F yat Artışlarının Nedenler n Başka Yerlerde de Aramak
Gerek yor
Meyve ve sebze üret c ler n n para kazanamadığı ve ürünler n
mal yet ne b le satamadığı ş kayetler n n yükseld ğ günümüzde
ﬁyat artışlarının nedenler n üret c ler dışında aramak
gerekecekt r. Bu açıdan bakıldığında üret c den tüket c ye g den
süreçte ﬁyatlar üzer nde b r nc sırada etk l olan ve zorunlu
olarak katlanılan b rtakım mal yetler n, d ğer b r fade le loj st k
mal yetler n ﬁyat artışlarında etk s n n anal z ed lme gereğ
vardır.
Gümrük ve T caret Dünyası Derg s 'nde yayımlanan “Yaş
Meyve ve Sebze Sektöründe Loj st k Mal yetler n F yatlara
Etk s ” başlıklı makalede yer ver len ve üret c den tüket c ye
g den yolda karşılaşılan mal yetler n 1 kg ürün üzer ndek
etk ler n gösteren çalışmada; Antalya l nde üret len l monun
Ankara Toptancı hal nde faal yet gösteren tüccar tarafından
üret c s nden, dalından 2,50 TL'ye satın alınan yatak l mon,
tedar k z nc r nde karşılaştığı loj st k mal yetler sonucunda 7,24
TL'ye markete ulaşmakta ve market mal yet d yeb leceğ m z bu
ﬁyata y ne p yasa durumuna göre bel rlenecek kar payı (En az
%10 kar payı) eklend ğ takd rde ürün ortalama 7,96 TL bedelle
tüket c ye sunulab lmekted r. Örnek çalışmadan da görüleceğ
g b gıda ﬁyatlarının oluşumunda etk l olan loj st k mal yetler
azaltılmadıkça yaş sebze ve meyve ﬁyatları ve buna bağlı gıda
ﬁyatlarındak artışların önüne geç leb lmes de kolay
olmayacaktır. Bu bağlamda karayolu taşımacılığında c dd
mal yet oluşturan köprü ve otoyollardan alınan ücretler n,
gıda taşıması yapanlar ç n, örneğ n yüzde 50 nd r ml
ödenmes sağlanmalı ve gıda taşımacılığı yapanlara nd r ml
mazot satışı yapılmalıdır.
Son olarak tüket c ler n neden z nc r marketler terc h ett ğ ne
da r yapılan b r anketten d kkat m çeken bölümler paylaşarak
b t rmek ster m.

·

Toplumun yüzde 56'sı yürüme mesafes nde olmayan
marketten alışver ş yapmayı terc h etmeyeceğ n bel rt yor.
Toplumun yarısı yürüme mesafes nde b r z nc r market yoksa
tüm ht yaçlarını manav, büfe g b yerlerden
karşılayamayacağını söylüyor.

·
Her 10 k ş den 8' p yasaya yen çıkan ürünlerle
z nc r marketlerde karşılaştığını söylüyor. Toplumun büyük
çoğunluğu alışver ş yaptığı yerdek ürün çeş tl l ğ n n öneml
olduğunu düşünüyor. Her 10 k ş den 7's z nc r marketler n
kısıtlı zaman ç n get rd ğ gıda dışı ürünlerden satın aldığı
görülüyor ve bu ürünler n marketlerde satılmasını st yor.
·
Her 10 k ş den 8' z nc r marketler n bakkallara göre
daha ucuz olduğunu düşünüyor. Toplumun büyük çoğunluğu
promosyonlu ürünler n bütçes ç n öneml olduğunu düşünüyor.
Her 4 k ş den 3'ü b r ürün alırken promosyonlu ürünler terc h
ett ğ n söylüyor.
·
Toplumun büyük çoğunluğu z nc r marketler n daha
h jyen k olduğunu, z nc r marketlerde çalışanların k ş sel
h jyene daha çok d kkat ett ğ n ve z nc r marketler n aldığı
önlemlerle gıda ve ürün güvenl ğ ne daha çok d kkat ett ğ n
düşünüyor. Toplumun büyük çoğunluğu z nc r marketler n
kurumlar tarafından daha çok denetlend ğ n düşünüyor.
Toplumun büyük çoğunluğu çocukların s garaya er ş m n n
bakkal ve büfelerde daha kolay olduğunu düşünüyor.
·
Toplumun büyük çoğunluğu üret c ler n z nc r
marketler sayes nde ürünler n Türk ye'n n her yer ne
ulaştırab ld ğ n düşünüyor. Her 4 k ş den 3'ü z nc r marketler n
gençler n st hdamlarında öneml b r rol oynadığını düşünüyor.
Toplumun 10'da 8' z nc r marketler n ülke ekonom s ne daha
çok katkı sağladığını düşünüyor. Bakkallar en düşük oranda
ülke ekonom s ne katkı sağladığı düşünülen ş yer olarak
görülüyor.
·
Emekl ler d ğer meslek gruplarına göre çok daha
yüksek oranda mahalle bakkalı ve market yle daha nsan
l şk ler kurab ld ğ n söylerken ev kadınları, şs zler ve
öğrenc ler daha düşük oranda l şk kurduğunu söylüyor.
Türk ye genel nde her 4 k ş den 3'ü bakkalların modern
yöntemler kullanarak kend ler ne olan taleb arttırab leceğ n
düşünüyor. Toplumun büyük çoğunluğu bakkalların mahallen n
kültürel dokusunun b r parçası olduğunu düşünüyor.

ÇANAKKALE'DE 1 YILDA %93,97 ARTTI
Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek iller Muğla,
İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale olarak sıralandı.
Çanakkale'de kiralar son 1 yılda %93,97 artış gösterdi.
Ortalama metrekare kira 27 TL, ortalama kira ise bin 671 TL,
geri dönüş süresi 22 yıl.
Hızla yükselen kira bedelleri ülkenin gündeminde.
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu
Endeksa'nın verilerine göre Türkiye genelinde kiralar son 1
yılda %95,5, son 4 yılda ise %133,2 artış gösterdi. Türkiye
genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla,
İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale oldu.
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu
Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde kiralar son 1
yılda %95,5, son 4 yılda ise %133,2 artış gösterdi. Türkiye
genelinde ortalama metrekare kira 32,9 TL, ortalama kira 3

bin 746 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl
oldu. Son 3 aya bakıldığında kiralar ocak ayında %6,3, şubat
ayında %13,6, Mart ayında ise %15,7 arttı.
Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla
Muğla, İstanbul, Antalya, İzmir ve Çanakkale olurken,
Endeksa verilerine göre Muğla'da kiralarda yıllık değer
artışı %161,4 seviyesinde, ortalama metrekare kira 95 TL,
ortalama kira ise 6 bin 416 TL, geri dönüş süresi 18 yıl.
İstanbul'da kiralar son 1 yılda %133,3 artış gösterdi.
Ortalama metrekare kira 58 TL, ortalama kira ise 3 bin 846
TL, geri dönüş süresi 16 yıl.

ÇANAKKALE'DE 1 YILDA %93,97 ARTTI
Yabancılara yapılan konut satışında İstanbul'dan sonra en
ikinci sırada yer alan Antalya'da ise kiralar son 1 yılda
%161,3 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 53 TL,

ortalama kira 3 bin 300 TL, geri dönüş süresi 18 yıl. İzmir'de
kiralardaki yıllık değer artışı %100,9, ortalama metrekare
kira 40 TL, ortalama kira ise 2 bin 904 TL, geri dönüş süresi
20 yıl. Çanakkale'de ise kiralar son 1 yılda %93,97 artış
gösterdi. Ortalama metrekare kira 27 TL, ortalama kira ise
bin 671 TL, geri dönüş süresi 22 yıl.

MHP İl Başkanı Yıldırım'dan, ÇOMÜ yönetimine sert sözler!

“BİRİLERİNE? ŞİRİN GÖZÜKECEKSİNİZ, “KRALCILIK”
YAPACAKSINIZ DİYE, OYNAMAYIN İNSANLARLA?”
MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
yönetimine, üniversite personeline birtakım sendikal
baskılar yaptıkları gerekçesiyle sert tepki gösterdi.
MHP'li Yıldırım, konuya ilişkin kişisel sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Üniversite yönetimi alanı olmayan işleri koordine
etme vaziyetinden derhal el çekmelidir. Alanı
olmayan işler? Mesela Sendikacılık gibi!..
Bırakın artık masumane emeğiyle ekmeğini
kazanma mücadelesi veren personeli!..
Birilerine? Şirin gözükeceksiniz, “kralcılık”
yapacaksınız diye, oynamayın insanlarla?..

Odalarınıza çağırıp, “geçmezsen şu tarafa” ile
başlayan cümlelerinizle tehdit etmeyin, yoğun
çalışma temposunda soluklanmaya çalışan
personeli!..
Sanmayın ki gizlisiniz? Her şey ayan beyan ortada?
Sürekli sürekli aynı sendika kapısında? fazlaca vakit
geçirdiniz, personele baskılarınız yetmiyormuş gibi
gözlerine gözlerine soktunuz adresleri? Ayıptır!..
İkazen tekrar vurguluyorum, personel yalnız
değildir? Sahipsiz değildir? Kimler haddini aşıp,
personele zulmetmeye kalkıyor, kimler personelin
hakkını zayi etmeye çalışıyorsa? Elbette karşılığını
misliyle alacaktır!..”
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12 maddelik torba teklif Meclise sunuldu
Birliklerin yedek akçelerinin bir kısmı İhracat Geliştirme
A.Ş'ye verilecek. Dış Ticaret Kompleksi'ndeki TİM'in
kullandığı taşınmazlar TİM'e devrediliyor. Fuarların
düzenlendiği alanların içindeki ilan ve reklamlar, ilan
reklam vergisinden muaf tutulacak.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair 12 maddelik kanun tekliﬁ
Meclis başkanlığına sunuldu.
5 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını öngören yasa
tekliﬁne göre, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların
düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar ilan ve
reklam vergisinden muaf tutulacak.
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde,
faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı
kullanıcıların üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1
aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu
süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar ise idare
tarafından tasﬁye edilecek. Buradan elde edilen gelir, varsa
hak sahiplerine iade edilecek kalan kısmı emanet hesaba

alınacak. Talep edilmesi halinde de kullanıcıya ödenecek.
İﬂas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat
yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak
kararla terkin edilebilecek.
İhracatçı Birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin boş
bulunan genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına
30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret

Bakanlığınca re'sen atama yapılacak.
İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın
Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarı İhracatı
Geliştirme A.Ş sermayesine eklenecek.
Tekliﬁn 7'nci maddesi ile halen TİM Genel Sekreterli ve 4
tane ihracatçı birliğinin bulunduğu ve maliyetinin yüzde
98'i TİM ile iki birlik tarafından karşılanan Dış Ticaret
Kompleksi'ndeki TİM ve birlikler tarafından kullanılan
bölüm, bedelsiz olarak TİM'e devredilecek. Sözkonusu
alanlar, Ticaret Bakanlığı'na tahsisli bulunuyor.
Ticaret Bakanlığına tahsisli İstanbul'daki bazı hazine
taşınmazlarının TİM birliklere tahsisi sağlanıyor.
Teklif ile helal standartlarıyla ilgili mevzuatta da değişiklik
öngörülüyor. Buna göre, Türkiye'de faaliyette bulunan helal
belgelendirme kuruluşlarına, akreditasyon faaliyeti
yürütebilmek için Halel Akreditasyon Kurumu'na akredite
olma şartı getiriliyor. Düzenlemeye aykırı akreditasyon
hizmeti veren kuruluşlara ise 100 bin liradan 1 milyon liraya
kadar idari para cezası uygulanacak.

“Çanakkale Köprüsü Tartışmaları Anlamsız!”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
'Çanakkale Köprüsü, bunun maliyeti şu kadar, daha az
maliyetli yatırımlar yapsak daha mı iyi olurdu? şeklindeki
tartışmalar anlamsızdır' dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "2023
bizim daha büyük başarılara imza atmamızın bir başka
başlangıç noktası olacaktır. Bu topraklar üzerindeki
varlığımızı daha ileri güçlü bir ekonomiye; uluslararası
sistemde, girişimcileri, markaları yarışan bir ülke olmaya,
dış politikada saygınlığı artan, Türkiye acaba ne der? diyen
Avrupa'da, Amerika'da ve Asya'da dünyanın
merkezlerinde sorulacağı bir sorunun üretildiği bir Türkiye
olacaktır. 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olmasını istiyoruz"
dedi.
Çeşitli gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'a gelen
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aksaray
Valiliği, Aksaray Belediyesi, AK Parti ile MHP İl Teşkilatlarını
ziyaret etti. Bakan Bilgin, AK Parti İl Başkanlığı'ndaki

konuşmasında, "Altyapıda büyük bir değişim sağladık.
Şehirler altyapılarına kavuştu. Anadolu ilk defa demir
yollarıyla kara yollarıyla birbirine bağlandı. Bir ülkenin
kalkınmasının temel şartı altyapıdır. Altyapının da ana
ögesi ulaştırmadır. Çünkü hammaddeleri, malları, ürünleri,
insanları pazara, pazarı devlere bütünleştiremiyorsanız
orada durgun bir ekonomi, kapalı bir ekonomi dediğimiz
şey vardır. Türkiye bunu kırdı. Yollar, köprüler. Düşünün
Çanakkale Köprüsü, bunun maliyeti şu kadar, daha az
maliyetli yatırımlar yapsak daha mı iyi olurdu? şeklindeki
tartışmalar anlamsızdır. Nasıl 1971'de ilk açılan Boğaziçi
Köprüsü'nü bugün tartışanlara gülüyorsak, muhtemelen
bundan 20 sene sonra da bunlara gelecek tasavvurları
yokmuş diyeceklerdir. Tutucu zihniyet her zaman olabilir.
Bunun olması bir anlamda da faydalıdır. Yenilik yaptığınızın
daha fazla fark edilmesine yol açar. 2023 bizim daha büyük
başarılara imza atmamızın bir başka başlangıç noktası
olacaktır. Bu topraklar üzerindeki varlığımızı daha ileri

güçlü bir ekonomiye; uluslararası sistemde, girişimcileri,
markaları yarışan bir ülke olmaya, dış politikada saygınlığı
artan, Türkiye acaba ne der? diyen Avrupa'da Amerika'da
Asya'da dünyanın merkezlerinde sorulacağı bir sorunun
üretildiği bir Türkiye olacaktır. Türkiye her alanda askeri,
savunma sanayiinde yakaladığımız başarının devam
etmesi lazım. Türkiye jet motoru üretir hale geldi. Bu
fevkalade önemli bir şey. 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı
olmasını istiyoruz" dedi.

“Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam edecektir”
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, dış
ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle devamı için tedbirler
aldıklarını söyledi. İskenderoğlu, TBMM'de yaptığı
konuşmada, Uluslararası taşımacılık sektörünün sıkıntı
yaşamaması adına hükümet olarak ilgili bakanlıkların
koordine halinde gece gündüz demeden çalıştığını ifade
etti.
Tüm dünya ekonomilerinin küçüldüğü dönemde ihracatın
rekorlar kırmasının bu tedbirlerin sonucu olduğunu
hatırlatan İskenderoğlu, “Artık, Türkiye, küresel tedarik
zincirlerinin tam merkezinde. Gerek başta Şangay olmak
üzere Uzak doğu limanlarındaki darboğazlar, ﬁyatlardaki
artışlar, gerek karantina tedbirleri ile üretimdeki
aksaklıklar, ana tedarikçilerin bölgeye olan güvenini
olumsuz etkilese de Türkiye bu konuda güvenilir bir ticaret
ve lojistik ortağı olarak birinci sırada. Hükümetimiz, birçok
altyapı projesini hayata geçirmekte; bir taraftan gümrük
kapılarımızda ﬁzikî ve dijital altyapının yenilenmesi ve
yerlileştirilmesi yapılırken, diğer tarafta ulaşımla ilgili dev
projelerle de göz doldurmakta. Bu anlamda 18 Mart'ta
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın
katılımlarıyla açılışını yaptığımız 1915 Çanakkale
Köprümüz, Pekin'den Londra'ya tarihi ipek yolunun dünya
ticaretinin vazgeçilmez hattı olacak” dedi.

“Türkiye küresel kaynaklı şoklardan
daha az etkilenecek”
Uluslararası yük taşımacılığı kapsamında birçok önemli
düzenlemeler, anlaşmalar yapıldığını hatırlatan
İskenderoğlu, “Geçtiğimiz haftalarda Romanya ile yapılan
toplantıda karayolu geçiş kotaları kaldırılmış ve transit

geçişler serbestleştirilmişti. Altını çizmek istiyorum ki
bunlar, Türk ürünlerini dünyaya taşıyan nakliyecilerimiz
için devrim niteliğinde faaliyetlerdir. Son olarak Türkiye ile
Rusya Federasyonu, Ukrayna savaşının karada yol açtığı
lojistik krizini aşmak üzere, Doğu Karadeniz'de Ro-Ro
liman ve seferlerini çeşitlendirmeye karar verdi. Soçi
limanı Ro-Ro'ya uygun hale getirilecek; küçük gemiler
Kavkaz limanını kullanabilecek. Böylece, Sarp sınır
kapısının yükünü haﬁﬂetmek üzere, Trabzon'dan
Karadeniz'in Kuzey ve doğusundaki çeşitli noktalara Ro-Ro
seferlerini de en yakın zamanda başlatmayı hedeﬂiyoruz.
İstanbul-Novorossiysk hattı seferleri yakın zamanda
başlayacak. Türkiye dünyadaki olumsuzluklara rağmen
tedarik zinciri ve küresel kaynaklı şoklardan daha az
etkilenecek, ihracatta vites yükseltecek ve ihracatta rekor
kırmaya devam edecektir. Uluslararası taşımacılık

sektörünün, sıkıntı yaşamaması adına Hükümetimiz, ilgili
bakanlıklarımız koordine halinde gece gündüz demeden
çalışıyor. Hiç kimse merak etmesin diye konuştu.

En düşük emekli maaşı artıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Bilgin, en düşük emekli
maaşının artırılacağını duyurdu.
A Para'ya konuşan Bakan Bilgin,
'Temmuz ayında bir sürprizimiz
olacak, en düşük emekli maaşı
artacak. Detayları 1 Mayıs'ta
açıklayacağım” ifadelerini
kullandı.
Emekli bayram ikramiyesinin 2728-29 Nisan tarihlerinde

hesaplara yatacağını hatırlatan
Bilgin, "Bin 100 liralık ikramiyeyi
biz 400 lira artırmış olsaydık
bunun tek seferde maliyeti 10
milyar lira olacaktı ve sadece tek
seferlik bir uygulama olacaktı"
şeklinde konuştu.
Ocak ayında en düşük emekli
maaşı 1500 liradan 2500 liraya
yükseltilmişti.
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Hızla büyüyen e-ticarette kurallar yeniden belirleniyor
nazaran yüksek pazarlık gücüne sahip olan dijital
platformların, kendi lehlerine satıcıların aleyhine ticari
koşullar dayatmasının önüne geçilecek.
E-ticaret kapsamında yaşanan sorunların çözümünü
sağlamak ve daha etkin rekabet koşullarını tesis etmek
amacıyla başlatılan çalışmada e-ticarette haksız rekabetin
ve tekelleşmenin önüne geçilmesi, e-ticaret pazar
yerlerindeki satıcıların haklarının güvence altına
alınmasına yönelik olarak iki ana başlıkta yeni
düzenlemeye gidiliyor.

Pazar yerlerine yeni kriterler getirilecek
Ticaret Bakanlığı, son yıllarda hızla büyülen e-ticaret için
harekete geçti. İki ana başlıkta yürütülen çalışma ile
Türkiye'de e-ticaretin kuralları yeniden belirlenecek.
Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda hızla büyülen, COVID19 salgınıyla birlikte rekor seviyelere ulaşan e-ticarette
kurallar yeniden belirleniyor. Sektörün az sayıda e-ticaret
pazar yerinde yoğunlaşmasının hem satıcıların hem de
tüketicilerin bu pazar yerlerine olan bağımlılığını artırarak
bir takım sorunlara neden olması üzerine Ticaret Bakanlığı
yeni bir çalışmayı gündemine aldı.
İki ana başlıkta yürütülen çalışmaya göre, ekonomik
parametreleri tek başına belirleyebilme güçleri giderek
artan büyük ölçekli ya da başat platformların rekabeti
ortadan kaldıracak uygulamalarına izin verilmeyecek.
İkinci adım olarak bünyelerinde faaliyet gösteren satıcılara

E-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne
geçmek için bir dizi yeni önlem alınacak.
Bu kapsamda, e-ticaretin dengeli şekilde büyüme ve
gelişmesinin sağlanması amacıyla pazar yerlerine bazı
kriterler getirilecek. Piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde
tanıtım faaliyetlerinde bulunulamayacak. E-ticaret pazar
yerlerinin elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki
satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. E-ticaret
pazar yerleri kendini haksız bir şekilde sıralamada ön plana
çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım gözetemeyecek.
E-ticaret pazar yerlerinin faaliyet alanları belirlenecek ve
sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak.

Taklit ürün satışı engellenecek
Yapılan düzenlemenin ikinci ayağında ise e-ticaret pazar
yerlerindeki satıcıların hakları güvence altına alınacak. Bu

çerçevede e-ticaret pazar yerlerinde taklit ürün satışı ve
hukuka aykırı içerikler engellenecek. Satıcılar sadece bir
e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda
bırakılamayacak. E-ticaret pazar yerleri satıcıları belirli bir
kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamayacak. Eticaret pazar yerleri tarafından satıcılara yapılacak
ödemeler artık daha kısa sürede yapılacak. E-ticaret pazar
yerleri ve satıcılar arasındaki sözleşmelerde haksız şartlara
yer verilemeyecek ve e-ticaret pazar yerlerince tek taraﬂı
değişiklik yapılamayacak. Hizmet verilmeden haksız
şekilde satıcılardan bedel alınması engellenecek. Satıcıların
e-ticaret pazar yerlerine karşı hak arama hürriyetini
engelleyici uygulamalara izin verilmeyecek. Satıcılar
kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer e-ticaret
pazar yerlerine taşıyabilecek.

Satıcıların yüzde 74'ü bir pazar yerinde
satış yaptı
2021 yılında 381 milyar liraya ulaşan e-ticaret hacminin
yüzde 28'ini sektörde önde gelen e-ticaret pazar yerlerinde
gerçekleşen satışlar oluşturdu. Satıcı sayılarına
bakıldığında e-ticaret yapan 484 bin 347 işletmenin, 472
bin 604'ü e-ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösterdi. Bu
işletmelerin pazar yerlerine göre dağılımına bakıldığında
ise yüzde 74'ünün yalnızca bir, yüzde 12'sinin iki, yüzde
6'sının üç ve yüzde 3'ü dört pazar yerinde satış yaptı.

“Hükümet sorunları çözme kabiliyetini yitirdi”
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili
Muharrem Erkek ve beraberindeki heyet kentin en büyük
pazarı olan Cuma Pazarı'nda hem Pazar esnafı hem de
yurttaşlarla buluştu. Burada açıklama yapan Erkek, "Pazarı
gezerken vatandaş ve hemşerilerimizle de konuştuk. 3 kilo
patates 40 TL. Vatandaşın alım gücü o kadar erimiş ki,
bugün ülkemizde 40 milyonun üzerinde insan açlık ve
yoksullukla mücadele ediyor. Toplumu derin bir
yoksullukla karşı karşıya bırakanlar, maalesef Türkiye'nin
sorunlarını çözme kabiliyetini yitirdi" dedi.
Çanakkale`nin en büyük pazarı olan Cuma Pazarı`nda CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili
Muharrem Erkek, Belediye Başkanvekili Birten Durgut
Sarıbaş, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erdal Gezen, İl
Gençlik Kolları Başkanı Tuğberk Güzel, Merkez İlçe Başkanı
Süleyman Erte, belediye ve il genel meclis üyeleri ile
gençlik kolları üyeleri vatandaşla bir araya geldi. Ramazan
Bayramına sayılı günler kala vatandaşın bayram
alışverişine çıktığı Cuma Pazarını ziyaret eden CHP heyeti
tezgahları tek tek ziyaret ederek Pazar esnafıyla sohbet
etti. Milletvekili Erkek ve beraberindeki heyet balıkçı
tezgahlarından başlayarak vatandaşın hal hatırını sorarak
ilerledi. Fiyatlar ve artan zamlarla ilgili vatandaş ve esnaﬂa

görüş alışverişinde bulunan CHP heyeti zabıta noktasını
ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

“Amacımız bir tek çocuk dahi yatağa aç
girmesin”
Pazar ziyareti sırasında açıklamada bulunan CHP Genel
Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, zamları, krizi ve
hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi. Erkek,
"Çanakkalemizde Cuma Pazarı`nı ziyaret ettik. Hep
beraber hem pazar esnafımızla dertleşiyoruz hem
hemşerilerimizin Ramazan Bayramı`nı kutluyoruz. Bir
gerçek var. Maalesef tarihimizin en ağır ekonomik krizini
yaşıyoruz. Bugün pazarda bunu bir kez daha derinden
hissettik. Pazarı gezerken vatandaş ve hemşerilerimizle de
konuştuk. 3 kilo patates 40 TL. Vatandaşın alım gücü o
kadar erimiş ki, bugün ülkemizde asgari ücretle çalışanlar,
işsizleri, emekliler 40 milyonun üzerinde insan açlık ve
yoksullukla mücadele ediyor. Toplumu derin bir
yoksullukla karşı karşıya bırakanlar, bu ağır tablonun
sorumluları da maalesef Türkiye`nin sorunlarını çözme
kabiliyetini yitirdi. Bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz. Hiç
kimsenin endişesi olmasın. Önümüzde güzel bir bayram
var. Ramazan aylarında dayanışmalar yükselir. Bizim

Çok Sayıda Küçük İşletmenin Kapanmasına Neden Olacak!
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
(ÇTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve
akaryakıt istasyonu sahibi Volkan
Temiz, akaryakıt ve otogaz bayilerine
getirilen teminatın küçük işletmelerin
kapanmasına neden olacağını açıkladı.
Temiz, Resmi Gazetede yayımlanan
tebliğ ile akaryakıt ve otogaz bayilerine
teminat yükümlülüğü getirildiğini
belirterek, uygulamanın sektördeki
çok sayıda küçük işletmenin
kapanmasına neden olacağı endişesini taşıdıklarını ve
konuyu TOBB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na taşıdıklarını
açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca
hazırlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' ile dağıtım
şirketleriyle birlikte akaryakıt ve otogaz bayilerine teminat
yükümlülüğü; yeni işe başlayanlarda 10 milyon liraya
kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirayı
geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt

satışlar toplamının yüzde 1'ine kadar
teminat alma yetkisi verildi. Teminat
uygulaması kapsamında olup yeni işe
başlayan mükelleﬂerden sahip oldukları
lisans sayısına bakılmaksızın dağıtıcı
lisansına sahip olanların 2021 yılı için 20
milyon liraya kadar teminat vermesi
gerekeceği, dağıtıcı lisansı dışında
lisanslara sahip olanlar için ise bu tutarın 1
milyon lira olacağı belirtildi.
Teminat mektubu uygulamasının bayiler
üzerine ciddi bir külfet getireceğini, özellikle kırsalda
faaliyet gösteren bayilerin bu maliyeti karşılamasının
mümkün olmadığını, diğer sektörlerde de kayıt dışının
bulunabileceğini ama teminat uygulamasının sadece
akaryakıt sektöründe uygulandığını belirten Temiz, bu
kapsamda, mali sorumluluklarını yerine getiren, vergilerini
düzenli ödeyen ve EPDK'dan kayıt dışı herhangi bir
eylemden ceza almayan bayilerin teminat uygulaması
kapsamına alınmaması gerektiğini vurguladı.

amacımız bu memlekette bir tek çocuk dahi yatağa aç
girmesin. Bizim amacımız; bir ev dahi bir insan dahi
karanlıkta kalmasın. 85 milyon barış ve huzur içeresinde
kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bunu mutlaka başaracağız.
Türkiye`yi kutuplaşma girdabından çekip çıkartacağız.
Göreceksiniz, güzel günler yakın. Bu memlekette seçim
kararı alındığı gün dahi Türkiye rahat bir nefes alacak" dedi.

Vatandaşın bakkal
borçları ödendi!
Çanakkale'nin Biga
ilçesinde 'Zimem
Defteri' geleneği
yaşatılırken, ihtiyaç
sahibi vatandaşların
bakkal borçları
ödendi.
Biga Kaymakamlığın
koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı işbirliğinde ve hayırseverlerin desteğiyle hayata
geçirilen 'Zimem Defteri' uygulaması ile ilçedeki ihtiyaç
sahibi vatandaşların bakkal borçları ödendiği bildirildi.
Konuyla alakalı yapılan açıklamada;
“Kaymakamlığımız tarafından, Ramazan ayındaki
yardımların yerine ulaştırılması ve hem ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza hem de esnafımıza destek verilmesi
amacı ile 'Zimem Defteri' projesi hayata geçirildi. Bizi biz
yapan değerlerimizle kadim bir kültürün temsilcileri
olarak, en güzel bayramlar birlikte gülebildiğimiz
bayramlardır diyerek, Kaymakamlığımızın
öncülüğünde hayırseverlerimizle birlikte 26 dar gelirli
vatandaşımızın mahalle bakkallarına olan 21 bin 157
lira borcunu ödeyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
destek vermenin mutluluğunu yaşadık. Projeye Destek
veren tüm hayırseverlerimize ve emeği geçen tüm
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.
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ÇOMÜ 3 Kategoride İlk 500'e Girdi!
SCImagoLaboratories tarafından Elsevier
ile ortaklaşa yayınlanan ve araştırma
odaklı çalışmalar yapan kurumların yer
aldığı en objektif küresel sıralamalardan
biri olarak kabul edilen
SCImagoInstitutionsRankings (SIR), 2022
sonuçları açıklandı. Açıklanan bu listede
dünya genelinde 4 bin 364'ü
yükseköğretim kurumu olmak üzere
toplam 8 bin 84 akademik ve araştırma
odaklı kurum yer almış olup, bu
sıralamaya Türkiye'den sadece 132
üniversite dâhil edildi.
SCImagoLaboratories tarafından Elsevier
ile ortaklaşa yayınlanan ve araştırma odaklı çalışmalar
yapan kurumların yer aldığı en objektif küresel
sıralamalardan biri olarak kabul edilen
SCImagoInstitutionsRankings (SIR), 2022 sonuçları
açıklandı. Açıklanan bu listede dünya genelinde 4 bin 364'ü
yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8 bin 84
akademik ve araştırma odaklı kurum yer almış olup, bu
sıralamaya Türkiye'den sadece 132 üniversite dâhil edildi.
Üç farklı kategori altında gruplandırılan (araştırma,
inovasyon ve toplumsal etki) ve 17 göstergeden oluşan
metodoloji kullanılarak yayımlanan 2022 sıralama
sonuçlarına göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) SCImagoInstitutionsRankings 2022-Dünya
Üniversiteler Sıralamasında 3 farklı kategoride ilk 500'e
girerek bir başarı daha elde etti. ÇOMÜ
SCImagoInstitutionsRankings 2022 -Dünya Üniversiteler
Toplumsal Etki Sıralamasında 244'üncü, Yenilik
Sıralamasında 425'inci, Araştırma Sıralamasında ise
436'ıncı sırada yerini alarak 3 farklı kategoride dünyada ilk
500 üniversite içerisinde yerini aldı. Ayrıca ÇOMÜ,

SCImagoInstitutionsRankings 2022
Dünya Sıralamasında 6 Bilimsel Alanda
ilk 650 içerisinde bulunmakta olup,
Dünya ve Gezegen Bilimleri Alanında
543'üncü, Enerji Bilimleri Alanında
555'inci, Çevre Bilimleri Alanında
602'inci, Sanat ve Beşeri Bilimler
Alanında 632'inci, Tarım ve Biyolojik
Bilimler Alanında 637'inci, Fizik ve
Astronomi Bilimleri Alanında 646'ıncı
sırada yerini aldı.
SCImago tarafından ilk defa 2021 yılında
yayımlanmaya başlanan lig tablosu ile
beraber kurumlar bulundukları
ülkelerindeki genel gösterge, araştırma faktörü, inovasyon
faktörü ve toplumsal etki faktörüne göre karşılaştırılarak
kurumların yer aldıkları çeyrekler ilan edildi. ÇOMÜ 2022
sıralamasında Q2 diliminde yer aldı.
SCImagoInstitutionsRankings 2022–Türkiye
Sıralamasında ise ÇOMÜ 49'uncu, Dünya Üniversiteleri Tüm
Alanlar Sıralamasın da ise 722'inci oldu.
Ek olarak ÇOMÜ; QS Avrupa Orta Aysa Sıralamasında ise
251. sırada yer almakta olup, TÜBİTAK 2021 Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksine göre Türkiye genelindeki
tüm üniversiteler arasında 45. sıradadır. Ayrıca ÇOMÜ
URAP Devlet Üniversiteleri Sıralamasında 55. tüm
üniversiteler sıralamasında 67. sıradadır. ÇOMÜ UNİAR
Devlet Üniversiteleri Sıralamasında 47. sırada yer alırken
UNİAR 2021 Türkiye Üniversiteler Memnuniyet
Araştırmasına göre ülkemizdeki tüm üniversiteler
arasındaki genel memnuniyet düzeyi sırası 21'dir. UNİAR
2021 Devlet Üniversiteleri Memnuniyet sıralamasına göre
ise ÇOMÜ 2020 yılında 11. sıradayken 2021 yılında 9. sıraya
yükselerek ilk 10 devlet üniversitesi arasındaki yerini aldı.

ÇTSO'da 10000'nci

üye bir kadın
girişimci oldu
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO)
kuruluşundan bu yana Çanakkale merkez ilçeden kayıt
yaptıran 10000'nci üye bir kadın girişimci oldu.
ÇTSO sosyall medya hesaplarından yapılan paylaşımda,
“Odamızın kuruluşundan bu yana Çanakkale Merkez
ilçeden kayıt yaptıran 10000'nci üye bir kadın girişimci
oldu. Medikal sektöründe faaliyet gösteren üyemiz
Vildan Uysal, 3'ncüşubesini Çanakkale Kepez'de açarak
Ticaret Sicil Müdürlüğümüze Çanakkale/10.000 Ticaret
Sicil no ile tescil edildi. Kadın girişimci üyemize yeni
şubesinde hayırlı işler diliyoruz” denildi.
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Üreticinin Yaşadığı Sıkıntılar Masaya Yatırıldı
Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın katılımıyla gerçekleşti.
Akol Hotel toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya;
Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan,
Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Ayvacık
Ziraat Odası Başkanı Ünal Atıcı, Lapseki Ziraat Odası
Başkanı İsmail Sevim, Yenice Ziraat Odası Başkanı
Fahrettin Özcan, Ezine Ziraat Odası Başkanı Anıl Kahraman,
Eceabat Ziraat Odası Başkanı Özay Kuzu, Biga Ziraat Odası
Başkanı M. Güray Ergün, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı
İsmail Pehlivan, Gelibolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Atilla Eraslan ve Çan Ziraat Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Şahin katıldı. Toplantıda Çanakkale Valisi
Sayın İlhami Aktaş'a bölge tarımının hangi aşamada
olduğu, üreticinin yaşadığı sıkıntıların neler olduğu ve
üreticinin sahada ne durumda olduğuna dair bilgiler
aktarıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş sonrasında son
günlerde yasalaşan kullanılmayan ancak tarım arazisi
olma özelliği bulunan toprakların tarıma kazandırılması
kanununun hayata geçirilmesi hakkında konunun
muhatabı il müdürleri ile birlikte kurul üyelerine bilgi verip
iyi niyetle geliştirilmiş bu kıymetli projenin doğru
yönetilmesi ve üreticilerimize faydalı olabilmesi için
herkesin iyi niyetli çalışmalara yardımcı olmasının
üreticinin yararına olacağının altını çizdi.

ÜRETİMDE KALMANIN BÜYÜK ÖNEM
TAŞIDIĞINA VURGU YAPILDI
Üreticinin üretimden kopmamasının, yapabildiği,
hakkından gelebildiği kadar üretmesi şartı ile üretimde
kalmasının öneminin altı çizildiği toplantıda üretime ara
veren üreticilerimizin tekrar üretime dahil olmalarının zor
olacağını asla böyle bir hataya düşülmemesi gerektiği dile
getirildi. Toplantıda bir de geçmiş yıllar ile ilgili sitemde
bulunuldu: Tüketicilerimizin üreticilere sahip çıkmasının
çok kıymetli olduğunun, üretici olmaz ise tüketici, tüketici
olmaz ise üreticinin kıymetinin olmadığı vurgulandı. Son
günlerde sebze ﬁyatlarının pahalı olmasından şikâyetçi
olan tüketicilerimizin ve konunun diğer muhataplarının
dikkatini geçmiş yıllarda üreticilerin maliyetinin çok
altında ürünleri pazar, market ve manavlara gönderdiği
günlere çekilmesi gerektiği, o zamanlar üreticinin canı
ciddi şekilde yanarken aynı şekilde tüketicilerimizin ve
konunun diğer muhataplarının “sessizliği” üzülerek takip
edildiği belirtildi. Üretim maliyetlerin ciddi şekilde arttığı bir
üretim sezonuna girildiği, üretim maliyetlerinin artmasının
karşılığı üretim miktarlarının ve çeşitliliğin hissedilir
miktarda azalmasına sebep olacağının bunun da
önümüzdeki aylarda tüketicilerin birçok sebze ürününe

tahmin edilenlerden yüksek ﬁyatlardan ulaşmak zorunda
kalacağını öngördüklerini bunun önüne geçilebilmesi için
özellikle sebze üretimi gerçekleştiren üreticilere ﬁde
desteği yapılarak destek olunmasının bu yıl ve bundan
sonraki yıllarda da üreticiye de tüketiciye de fayda
sağlayacağı anlatılan toplantıda, üretim maliyetlerini
üreticiyi tereddütte bıraktığı bu tereddüttün mutlaka

giderilmesi gerektiği anlatıldı. Bütün bu sıkıntıları iyi
anlayabilmek için karar masasında mutlaka bütün
kesimlerden üreticilerin masaya davet edilmesinin
sorunların çözümü için öneminin dile getirildiği toplantı
sonunda çözümün karar vericilerin istişare kanallarını iyi
kullanmalarında gizli olduğu belirtildi.

Çanakkale'ye gelmesinden korkuluyor!
Geçen yıl Çanakkale'de başlayıp Marmara Denizi'ni
kaplayan müsilaj, bu sefer İstanbul'da başladı. Belli
günlerde havada çekilen görüntüler müsilajın her geçen
gün arttığı görülüyor. Havaların ısınması ile turizm
sezonunun canlanacağı bu günlerde müsilajın
Çanakkale'ye gelmesinden korkuluyor.
Daha önceki yıllarda müsilaj belli zamanlarda çıkıp
birkaç gün içinde yok oluyordu. Geçen yıl Dardanos
civarında başlayan müsilaj, bir andan Çanakkale
Boğazı'nı kaplayıp Marmara Denizi'ne yayıldı. Marmara
Denizi'nin tamamen kaplayan müsijal daha sonra
Karadeniz ve Ege Denizi'ne kadar yayıldı. Günlerce süren
müsilaj belası, başta turizm olmak üzere birçok sektörü
kötü etkilemişti. Pandemiden sonra deniz turizmine
gelen bu engel uzun süre gündemden düşmemişti. Başta
Çanakkale olmak üzere, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli
ve Tekirdağ bundan müsilajdan çok etkilenmişti. Türkiye
gündeminde uzun süre kalan ve hatta dünya gündemine
gelen müsilaj belasının yeniden kendini göstermesi
korkuttu.
İstanbul'da Başladı
Bu yıl kış aylarının uzun süre devam etmesinin ardından
sıcak havalar kendini gösterdiği anda müsijal
belirtilerinin ortaya çıkması korkuttu. Daha önce
Karanlık liman başta olmak üzere boğaz hattında az da
olsa belirtileri ortay acıkmıştı.
Şimdi İstanbul'da tam anlamıyla iyice ortaya çıktı. Tuzla

ve Kadıköy sahillerinde önceki gün müsilaj tekrar ortaya
çıkmıştı. Müsilaj Marmara'da hızla yayılmaya başladı.
Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, havadan
bir gün arayla alınan görüntülere yansıdı. Görüntülerde
müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Üzgünüm şu an Marmara
Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür
durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel
olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde
gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz
demişti.

Yenilenebilir Enerji Kooperatiﬂeri Konferansı Gerçekleştirildi
katıldığı konferansta açılış konuşmalarının ardından söz
alan Belediye Meclis Üyesi Mutluay, kooperatifçilik, tohum
sandığı ve Atıksu Arıtma Tesisi yanında yer alan Güneş
Enerjisi Santrali başta olmak üzere Çanakkale
Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin yanı sıra proje
süreçlerindeki deneyimleri konferans katılımcıları ile
paylaştı.

Belediye Meclis Üyesi M. İrfan Mutluay, Yenilenebilir Enerji
Kooperatiﬂeri Konferansında, Çanakkale Belediyesi
tarafından hayata geçirilen projeler ve deneyimleri paylaştı.
Troya Çevre Derneği tarafından Kepez Belediyesi ev
sahipliğinde Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve
Sanat Merkezi'nde düzenlenen 6. Uluslararası Yenilenebilir
Enerji Kooperatiﬂeri Konferansına, Belediye Meclis Üyesi M.
İrfan Mutluay, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, CHP İl
Başkanı Metin Ümit Ural ile yerli ve yabancı davetliler
katıldı.
5 ülkeden 15 konuşmacı ve kooperatif temsilcilerinin

Uluslararası deneyimler ile yenilenebilir enerjiye geçişte
yerel ve ulusal politikaların ele alındığı konferansın
ardından katılımcılar, Çanakkale Belediyesi Aromatik ve
Tıbbi Bitkiler Parkı, Tohum Sandığı ve Güneş Enerjisi
Santralini gezdi. Belediye Meclis Üyesi Mutluay'ın eşlik
ettiği ziyaretlerde konferans katılımcıları, Çanakkale
Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı
bulunurken, buradaki faaliyetler hakkında da bilgi aldı.

Dardanos Yerleşkesi Kalite Belgesi Aldı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kalite Güvence Oﬁsi kurumsal
kalitenin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, Dardanos Yerleşkesi
İktisadi İşletmesi 2025 yılı Mart ayına kadar geçerli olacak biçimde KVKK
sürecine entegre olarak uluslararası geçerliliği olan belgeleri aldı.
Konuyla alakalı üniversite internet sitesinden yapılan bilgilendirmede,
“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın KVKK
süreçlerine entegre biçimde almış olduğu ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi ve ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi
Belgelendirmelerinin ardından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite
Güvence Oﬁsi kurumsal kalitenin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında,
Üniversitemizin özellikle topluma hizmet eden birimlerinin
önceliklendirildiği kalitenin arttırılması çalışmaları meyvesini vermeye
başladı. Bu kapsamda kalite belgelendirmesi süreci ile Üniversitemizin

catering, turizm ve sağlık turizmi hedeﬂerine hizmet ederek, döner
sermayeye katkının arttırılması çalışmaları çerçevesinde de ilk kalite
belgeleri alındı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi
İktisadi İşletmesi 2025 yılı Mart ayına kadar geçerli olacak biçimde KVKK
sürecine entegre olarak IAS, IAF ve WAS akreditasyonları tanınırlığına sahip
uluslararası geçerliliği olan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:
2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi,
ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, GCP İyi Catering
Uygulamaları kalite belgelerini almaya hak kazandı. Bu kapsamda
Üniversitemizin Kalite Güvence süreçlerine katkı sunan Üniversitemiz
Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi Müdürlüğü'nü tebrik ediyor başarılı
çalışmalarının devamını diliyoruz” denildi.
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ÇOMÜ Sağlık Çalışanları Hak Arayışında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulamaları
ve Araştırma hastanesinde çalışan Türk İş Sendikasına
bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyeleri poliklinikler
önünde basın açıklaması yaptı. Sendika temsilcileri,
“işçilerin hakkı olan sadece 2021 yılı için hak ettikleri
ortalama brüt 17.000 TL işçilere ödeme yapılması
istediklerini ancak bu talebin ÇOMÜ Rektörü Profesör
Doktor Sedat Murat tarafından reddedildiğini belirterek
hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecek dedi” dedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulamaları
ve Araştırma hastanesinde çalışan Türk İş Sendikasına
bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyeleri poliklinikler
önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde çeşitli dövizler ile
poliklinikler önünde toplanan sağlık çalışanları hakkımızı
almak için buradayız dediler. ÇOMÜ sağlık çalışanlarına
genel merkezlerinden de destek geldi. Basın açıklamasına
Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Adem Sarıçoban, Türk İş İl
Temsilcisi Osman Akkürk' te katıldı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulamaları
ve Araştırma hastanesinde çalışan Türk İş Sendikasına
bağlı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyeleri poliklinikler
önünde basın açıklaması yaptı.
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Çanakkale İl Başkanı
Seçkin Yörük basın açıklamasında Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi Hastanesi'nde Rektörlük ve toplu sözleşme
komisyonunun katı duruşundan dolayı işçilerin hakkı olan
sadece 2021 yılı için hak ettikleri ortalama brüt 17.000 TL
işçilere ödeme yapılması istediklerini ancak bu talebin
ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat tarafından
reddedildiğini belirterek hakkımızı alana kadar
mücadelemiz sürecek dedi.

“EĞİLMEYECEĞİZ, EZİLMEYECEĞİZ,
HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”
Yörük Basın açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
“Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi ile Türkiye
Sağlık İşçileri Sendikası arasında 01.10.2020 tarihinde
başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 5-6
oturum yapılmasına rağmen Rektörlüğümüzün Toplu İş
Sözleşme Komisyonu tarafından işçilerin ücretlerine %2%3 teklif edilmiştir. Ayrıca İkramiye ve Sosyal Yardımlara
696 Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan Toplu İş
Sözleşmesindeki 5+5=10 gün ikramiye, Sosyal Yardımlara
ise 45-50 TL teklif edilmiştir. Yapılan tekliﬂerin çalışan 550
işçi arkadaşımızın mağduriyetine sebep oluşturacağından
dolayı sendikamız tarafından kabul görmemiştir.

asla imzalamayacağız. 2021 yılı haklarımızın kuruşuna
kadar alınması için siz emekçi kardeşlerimizi sendikamız
çatısı altında birlikte haklı mücadeleye davet ediyoruz.
Şunu herkes bilmeli ki Pandeminin Kahramanı Sağlık
İşçilerimizin hiçbir kuruşunu masada bırakmayacağız.
Eğilmeyeceğiz, Ezilmeyeceğiz, Haklarımızdan
Vazgeçmeyeceğiz.

“ÇANAKKALE'DE ÇALIŞAN SAĞLIK
ÇALIŞANLARI KAMU İŞÇİSİ DEĞİL
MİDİR?
Görüşmelerin sendikalar kanununa göre 60 günlük
sürenin dolmasından sonra arabuluculuk yapılarak
anlaşma sağlanmadığından Yüksek Hakem Kurulu'na
gitmiştir. 04.06.2021 tarihinde Yüksek Hakem Kurulu'ndan
gelen Toplu İş Sözleşmesi İşçileri Mağdur etmiştir.
Rektörlük ile Genel Merkezimizin görüşmesi sonucunda
27.09.2021 tarihinde 5 maddelik ek protokol yapılmıştır.
Fakat yılsonunda gelen enﬂasyon farkından dolayı işçilerin
ücretlerinde tekrar mağduriyet yaşanmıştır. Bunun
üzerine Sendikamızın yoğun çabası ve Türk-İş Genel
Başkanımız Ergün Atalay'ın desteği ile Çalışma Bakanlığı
arasında görüşme sonucunda 07.01.2022 tarihinde Çalışma
Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede Kamu İş
Yerlerinde çalışan tüm işçilerin mağdur olmaması için
2021-2022 Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolüne Tam uyum
genelgesi yayınlanmıştır. Ayrıca 08.02.2022 tarihli Çalışma
Bakanlığı , Türk-İş Sendikası ve İşveren Sendikası arasında
Ek Protokol ile imza altına alınmıştır. Bu çıkan genelge ile
Türkiye Genelinde yaklaşık 13 Kamu İşyeri 2021-2022
Kamu Çerçeve Protokolü'ne tam uyum sağlamıştır.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde Rektörlük ve
toplu sözleşme komisyonunun katı duruşundan dolayı
işçilerin hakkı olan sadece 2021 yılı için hakettikleri
ortalama brüt 17.000 TL işçilere ödeme yapılması
istenmemektedir. En son görüşmelerimizde 25.04.2022
tarihinde Rektörlüğümüz Genel Başkan Yardımcımızı
arayarak 2021 yılını ödemeyeceklerini beyan etmiştir.
Rektörlüğümüzün Bu Katı duruşundan dolayı Sendikamız
Genel Merkezi işçilerin 2021 yılı alacaklarından kuruşuna
kadar asla vazgeçmeyecektir. Bu sebepten dolayı 20212022 yılı Kamu Çerçeve Protokolüne tam uyum sağlanana
kadar basın açıklamalarımıza ve eylemlerimize devam
edeceğiz. Birkaç üniversite hastanesinde 2022 yılından
itibaren imzalaması işçiye ihanettir. Biz 2021 yılı olmadan

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Çanakkale İl Başkanı
Seçkin Yörük'ün basın açıklamasının ardından açıklama
yapan Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Âdem Sarıçoban
ÇOMÜ ile hastane sağlık çalışanları arasında gerekli
imzalar atılmaması durumunda ramazan bayramı
süresince ÇOMÜ hastanesi önünde eylem yapacaklarını
belirterek “ sözleşmeler imzalandığında bize kamuda
Sağlık Çalışanlarının maaşlarının 4000 TL'nin altında
olmayacaktı. Bunu durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan' da bu açıklamayı yapmıştı. Ben şimdi buradan
ÇOMÜ rektörü Profesör Doktor Sedat Murat' a soruyorum
“Çanakkale'de çalışan sağlık çalışanları kamu işçisi
değilmidir?, eğer kamu işçisi ise K.Ç.P. (Kamu Çerçeve
Protokolü) neden uygulanmaz” biz sendika olarak bu
süreçte genel başkanımız işe beraber çalışmalar yaptık. Ve
son aşamada bir genel ge yayımlandı ve bu genelgede
K.Ç.P. (Kamu Çerçeve Protokolü) dışında olan tüm iş
yerleri K.Ç.P. (Kamu Çerçeve Protokolü)' ye dahil olacak
dendi ve buna üniversitelerde dahildi. Burdan tekrar
soruyorum. Bu yayımlanan genelde de üniversiteler dahil
edildi ise burasıda üniversite hastanesi ise bu emekçi
kardeşlerim neden K.Ç.P. (Kamu Çerçeve Protokolü)'ye
dahil olmuyorlar. Sağlık emekçisi arkadaşlarımız bu
hastanede Pandemi süresince gece gündüz çalıştılar. Bu
süreçte Pandemi yardımı alamadılar. Pandeminin en ağır
ve yoğun koşullarında %2'ye reva görüldüler. Şu an diyoruz
ki insanca yaşam için, insanca yaşamak için, sağlık
çalışanlarımızın ücretlerini K.Ç.P. (Kamu Çerçeve
Protokolü)'ye eşitleyelim maalesef ÇOMÜ Rektörü Profesör
Doktor Sedat Murat'ın kulakları tıkalı, gözleri görmüyor.
Buradan çağrı yapıyoruz. Eğer K.Ç.P. (Kamu Çerçeve
Protokolü) uygulanmaz ise biz burada, işçimizin hakkını
alana kadar Ramazan bayramında da buradan
ayrılmayacağız” dedi.

Teşekkürler Prof. Dr. Alper Şener
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze bir
toplantı ile bir araya geldiği Bilim Kurulu Üyelerine özverili
çalışmalarından dolayı şükranlarını sunarak plaket
takdiminde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze bir
toplantı ile bir araya geldiği Bilim Kurulu Üyelerine özverili
çalışmalarından dolayı şükranlarını sunarak plaket
takdiminde bulundu. Eski Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Alper Şener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden
plaketini aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kurulun en önemli
toplantılarından biri olacak" dediği Koronavirüs Bilim
Kurulu toplantısı geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve
Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte açıklama
yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapalı mekanlardaki
maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.
Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında
maske uygulamasına bir müddet daha devam edilecektir"
dedi.

Şener sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Ve
ﬁnal… Covid-19 pandemisinde dile kolay 113 toplantı ( çoğu
çevrimiçi) sonrasında bugün artık Bilim Kurulu olarak yüz
yüze toplandık. Ardından da Sağlık Bakanımız
başkanlığında Cumhurbaşkanımız tarafından kurul
üyelerine külliyede toplantı sonrası plaket takdimi yapıldı.
Bu başarı aslında tüm sağlık çalışanlarının ve
milletimizin…büyük fedakarlıklarla elde edildi.
Kazanımlarımız neler? Milli bir aşımız var. Artık hangi tipte
salgın olursa olsun; sağlık ordumuz deneyimli ve hazır.
Yeni bir hastalığa hızla ilaç üretecek bir ilaç endüstrimiz
var. Artık tedirginliğimiz geçti ama tedbirli ve hazırlıklıyız"
notunu düştü.

6 bin ﬁde daha kentlilerle buluştu
Yerel tohumların gelecek nesillere
aktarılması amacı ile çalışmalarını
sürdüren Çanakkale Belediyesi, ﬁde
dağıtımlarına devam ediyor.
Çanakkale Belediyesi tarafından
yerel tohumlardan üretilen domates
ve patlıcan ﬁdeleri, kentliler ile
buluşturuldu. Aromatik ve Tıbbi

Bitkiler Parkı ve İsmetpaşa Mahalle
Muhtarlığında gerçekleştirilen ﬁde
dağıtımlarına Belediye Başkan Yardımcısı
Rebiye Turan Ünüvar ve M. İrfan Mutluay
da katılım göstererek, kentlilere ﬁde
dağıttı. İki farklı noktada gerçekleştirilen
dağıtımlara yoğun ilgi gösteren kentliler
ile yaklaşık 6 bin ﬁde buluşturuldu.
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Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 122,4 arttı
Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik
harcaması 75 dolar, yurt dışında ikamet eden
vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 51 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısında yüzde 148,1 artış

Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) verilerine göre turizm
geliri ilk çeyrekte 122,4 artarak 5,45 milyar dolar oldu.
TÜİK'e göre ziyaretçi sayısında da yüzde 148,1 artış oldu.
İlk resmi Covid-19 vakasının açıklandığı 13 Mart 2020'den
bu yana tarihinin en ciddi krizini yaşıyan ve Türkiye
ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan
turizm sektöründe bu yıl toparlanma bekleniyor.
Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) verilerine göre turizm
geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan 1. çeyrekte bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 122,4 artarak 5
milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu. Bu rakam toplam
yıllık 34,5 milyar dolara ulaşan turizm geliri ile rekor kırılan
2019 yılında, ilk çeyrekte 4 milyar 629 milyon 679 bin dollar
olarak gerçekleşmişti.
TÜİK verilerine göre turizm gelirinin yüzde 76,5'i yabancı
ziyaretçilerden, yüzde 23,5'i ise yurt dışında ikamet eden
Türk vatandaşı ziyaretçilerden elde edildi.
Bu çeyrekte tüm harcama türlerinin geçen yılın aynı
çeyreğine göre arttığı belirtildi. Spor, eğitim, kültür
harcaması yüzde 306,6 artarken, paket tur harcamaları
yüzde 287,7 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde
135,9 arttı.

Ziyaretçi sayısı 2022 yılı 1. çeyreğinde bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre yüzde 148,1 artarak 6 milyon 451 bin 657
kişi oldu. Bunların yüzde 76,6'sını 4 milyon 943 bin 964 kişi
ile yabancılar, yüzde 23,4'ünü ise 1 milyon 507 bin 693 kişi
ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden Türk
vatandaşlarının harcamalarından oluşan turizm gideri,
geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,3 artarak 664
milyon 989 bin dolar oldu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden kişi sayısı bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 269,6 artarak 1 milyon 39
bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması
640 dolar olarak gerçekleşti.

İranlı ziyaretçiler 1. sırada
Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Türkiye'ye
ilk üç aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler
sıralamasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
228,43 artış ile İran'ın birinci, yüzde 219,66 artış ile
Almanya'nın ikinci, yüzde 272,44 artış ile Bulgaristan'ın
üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Bulgaristan'ı Rusya
Federasyonu ile Irak izledi.

Bakan Nebati: Girişimcilere ﬁnansman desteğini devreye alıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda 6 farklı girişimci
modeline yönelik ﬁnansman desteği sağlanacağını
duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ﬁkirlerini
hayata geçirmek isteyenler için 6 farklı girişimci
modeline yönelik ﬁnansman desteğinin uygun
koşullarda devreye alındığını bildirdi.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm
girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik
ﬁnansman desteğini uygun koşullarda devreye
alıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infograﬁğe göre,
Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12

ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı
tanınacak.
Bu kapsamda, "genç girişimci", "cesur girişimci", "usta
girişimci", "tekno girişimci", "halk girişimci" ve
"girişimci esnaf" kredileri olmak üzere 6 kategoride
ﬁnansman destekleri hayata geçirilicek.
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Yeni Sağlıklı Yaşam Parkında, İlk Kadın Sporcu Çambel'in Adı Yaşayacak
Çanakkale Belediyesi tarafından daha önce Esenler
Mahallesi'nde hayata geçirilen Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı
Yaşam Merkezi'nin ardından, kentlileri spora ve sağlıklı
yaşama teşvik etme amacı ile Barbaros Mahallesi'nde
yapılacak olan Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam
Parkı'nın proje tanıtımı gerçekleştirildi. Terzioğlu vakfının
belediye tahsis ettiği alanda yapılacak olan parkın
içerisinde bulunacak merkez işadamı Hakan Vural
tarafından yapılacak.
Adını ilk Hititolog, İlk Türk kadın eskrimci ve Berlin'de
düzenlenen olimpiyatlara ilk Türk kadın sporcu olarak
katılan Prof. Dr. Halet Çambel'den alan parkın tanıtım
toplantısına, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale
Gökhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte, Belediye
Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Parkın
içerisinde yer alacak merkezin yapım sorumlusu Hakan
Vural ile belediye personelleri ve kentliler katıldı. Prof. Dr.
Halit Çambel Sağlıklı Yaşam Parkı tanıtım toplantısı,
Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
personeli Peyzaj Mimari Mustafa Ömür İstek'in açılış
konuşması ile başladı. İstek, konuşmasında proje hakkında
bilgilendirmede bulundu.

“SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİREBİLMEK
İÇİN SPOR ALANLARINA İHTİYACIMIZ
VAR”
Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Gökhan ise projenin
hayırlı olması temennisinde bulunarak; “Barbaros
Mahallesine bir park kazandırmak için bugün burada
buluştuk. Daha önce biliyorsunuz Esenler Mahallesi'nde
Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezimizi
yapmıştık. Bugün de burada Barbaros Mahallesinde
yapacağımız Sağlıklı Yaşam Parkımızın tanıtımını
yapıyoruz. Bir kentte insanların sağlıklı yaşayabilmeleri ve
sağlıklı yaşama ulaşabilmeleri çok önemli. Onun için spor
tesislerinin bir kentte olması önem vermemiz gereken bir
durum. Maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık
problemlerinin başında obezite geliyor. Bunun nedeni tabi
en başta hareketsizlik. Yeteri kadar spor yapamamak ve
hareket edememek nedeni ile çocuklardan başlayarak
yaşlılara kadar obezite sorunu ile karşı karşıyayız.
Türkiye'de de maalesef durum iyi değil. Türkiye obezitede
Avrupa'da birinci, dünyada da dördüncü sırada yer alıyor.

Bu nedenle sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için spor
sahalarına ve etkinlik alanlarına ihtiyacımız var. Hatta
yetişkinlerin de bunlardan faydalanarak daha sağlıklı bir
yaşam sürebilmeleri önemli diye düşünüyorum” dedi.

“ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZİN İLGİ
GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM”
Park alanının gençlerin yoğunluklu olduğu bir bölgede
olduğunu belirten Başkan Gökhan; “Bu alandan seçim
kitapçığımızda da bahsetmiştik. Ama pandemi süreci
maalesef yatırımlarımızı iki yıl gibi bir süre için
ertelememize sebebiyet verdi. Bu nedenle de buranın
yapımı gecikmiş oldu. Sağlıklı Yaşam Parkımızı Barbaros
Mahallemize kazandıracak olmamızın ötesinde, bu alanın
etrafında üniversitemizin fakülteleri ve öğrenci yurtları
var. Dolayısı ile buradan faydalanmak isteyen
gençlerimizin sayısı oldukça fazla olacak diye
düşünüyorum. Tabi sadece buranın etrafında bulunanlar
değil, başka yerlerden de gelerek buradaki etkinliklerden
faydalanacak birçok kentlimizin olacağını düşünüyorum”
dedi.

“BU ÜLKEDE BİRLİKTE YAŞIYORSAK
PAYLAŞMALIYIZ”
Başkan Gökhan konuşmasında, sağlıklı yaşam parkı
projesinin içeriğine ilişkin bilgi vererek; “Gördüğünüz gibi
buraya tanıtım panolarımızı astık. İki tane basketbol ve
voleybol sahamız var. Bir tane kaykay pistimiz var. Tabi
çocuklara yönelik de çocuk parkımız olacak. Bunların
yanında da burada bir binamız yer alacak. Bu binamızın
içerisinde de jimnastik ve spor aletlerimiz olacak. Bu parkı

Çanakkale Belediyesinin imkanları ile yapıyoruz. Peyzajı,
etrafının kapatılması, ağaçlandırılması Çanakkale
Belediyesinin çalışanları tarafından yapılacak. Parkın
içerisinde bulunacak merkez binası ise kentimizde yaptığı
inşaatlar ile model olmuş arkadaşımız, Hakan Vural
tarafından yapılacak. Sağ olsun bizi kırmadı ve bu binayı
yapmayı üstlendi. Onun için kendisine teşekkür ediyorum.
Başka alanlarda da desteklerini görüyoruz. Bir kentte
gerçekten iş adamı olmanın karşılığında, kente bir şeyler
verme cesareti ve yürekliliğini göstermek herkese nasip
olsun diyorum. Çünkü sonuç itibari ile bu kente yapılan her
yatırım, Çanakkale halkına yapılan yatırımdır. Dolayısı ile
burada Hakan Vural arkadaşımız halka hizmet verme
konusunda bize destek veriyor. Bu ülkede beraber
yaşıyorsak, paylaşmamız lazım. Bu dayanışmayı topluma
da göstermemiz lazım. Biliyorsunuz şu içerisinden
geçtiğimiz günlerde daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var.
Bu da çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza
gösterilebilecek bir dayanışma. Onun için bu projeyi çizen
arkadaşlarımıza, altyapısını hazırlayacak olan Fen İşlerine,
Destek Hizmetlerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze
şimdiden kolaylıklar diliyorum” dedi.

“VAKIFIN TAHSİS ETTİĞİ ALANI
KENTLİLERİN KULLANIMINA
SUNUYORUZ”
Sağlıklı Yaşam Parkının herhangi bir deprem durumunda
toplanma alanı olarak da kullanılmaya uygun olabileceğini
beliren Başkan Gökhan; “Bu alan bize vakıf tarafından
tahsis edilen bir alan. Biz de bu alanı yine halkın aktif bir
şekilde kullanabileceği bir alan haline getiriyoruz. Tabi bir
deprem gerçeği ile de karşı karşıyayız. Buranın AFAD
tarafından aynı zamanda bir toplanma alanı olarak
değerlendirebileceğini düşünüyorum. Bu bölge Çanakkale
için çok güzel bir alan. Etrafta yapılanma çok az. Bu
bölgedeki yapılar 2-3 katlı. Tabi bir de hemen yanımızda
havaalanımız var. Dolayısı ile böyle güzel bir alanda,
otopark sorununun olmadığı, hava kirliliği ve yoğun bir
traﬁğin olmadığı bir alanda kentlilerin spor yapabilecekleri
bir alanı hayata geçirecek olmamız bence çok önemli”
şeklinde konuştu. Tanıtım toplantısı, Başkan Gökhan'ın
konuşmasının ardından sona erdi.

Yenilenebilir Enerji Kooperatiﬂeri Çanakkale'de buluşuyor
genelindeki deneyimleri aktaracaklar. Özellikle yurttaş
girişimciliğinde farklı ekonomik modellerin ve ﬁnansal
çözümlerin tartışılacağı konferansın ilk oturumunda
ülkemizden de bu konudaki çalışmalara yer verilecek.
İkinci oturumda ise, Denizli Bozkurt Belediyesi Başkanı
Birsen Çelik, Sulama Kooperatiﬂerinin elektrik ihtiyacını
karşılamak için kurdukları Enerji Kooperatiﬁni anlatacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Komisyonu Başkanı
Ahmet Akın ise, yenilenebilir enerjinin, ülkenin enerji

bağımsızlığı için öneminden söz edecek. İYİ Parti Meclis
Enerji Komisyonu üyesi Ayhan Altıntaş ise, komisyonun
çalışmalarından ve yurttaş girişimli enerji üretiminin
önemi, bu alandaki yasal çalışmalardan söz edecek.
Çanakkale'de kurulu olan TROYA Yenilenebilir Enerji
Kooperatiﬁ Başkanı Derya Nazan Ünverir ve İzmir'de
bulunan İzmir Yenilenebilir Enerji Kooperatiﬁ Başkanı
Uğraş Mercan ise yurt içindeki deneyimleri aktaracaklar”
şeklinde görüş bildirmiştir.

Kampüste 'Senin de 1 Fidanın Olsun' Ağaçlandırma Seferberliği
2016 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleşen
uluslararası konferansın 6'ncısı yine Çanakkale'de
gerçekleşecek. Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde
yapılacak olan konferansa 5 ülkeden 15 konuşmacı ve ülke
genelinden Yenilenebilir Enerji Kooperatiﬂerinin
temsilcileri ve ilgililer katılacak.
TROYA Çevre Derneği'den Oral Kaya “Ülkemizdeki
Yenilenebilir Enerji Kooperatiﬂeri arasında iş birliklerini
arttırmak, enerji sektöründe yurttaş katılımını geliştirmek
ve yenilenebilir enerji kullanımını geliştirmek için her yıl
farklı bir ilde gerçekleştirdiği uluslararası konferans 27
Nisan Çarşamba günü Kepez Belediyesi'nin ev sahipliği ile
Turhan Mildon Konferans salonunda gerçekleşecek.
Polonya, Almanya, Danimarka ve Yunanistan'dan
katılımcılar konferansa katılarak, ülkelerindeki ve Avrupa

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu “Senin de 1
Fidanın Olsun” Kampüs Ağaçlandırma Seferberliği,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve ÇOMÜ Peyzaj Birimi
işbirliğiyle hayata geçti.
Konuyla alakalı üniversite internet sitesinden yapılan
bilgilendirmede, “İlk etabı olan ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi
ağaçlandırma etkinliğinin ardından ikinci etapta ÇOMU
Terzioğlu Kampüsünün ağaçlandırma çalışmaları
başlatıldı. Yapılan etkinliği etkinliğine Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi Dekanı ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Tülay Cengiz Taşlı, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Okan Yılmaz, Dekan
Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Çelik Turan'ın
katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte ﬁdan dikimi Peyzaj
Mimarlığı öğrencileri ve ÇOMÜ Peyzaj Birimi tarafından
gerçekleştirildi. 3. Etapta Dardanos Kampüsü, 4. Etapta
Ezine Kampüsünde sürdürülecek etkinlikle Kampüs

alanlarımızın güzelliğinin arttırılması ve daha yaşanabilir
bir kampüs oluşturulması hedeﬂeniyor. Senin de 1
Fidanın Olsun” Kampüs Ağaçlandırma Seferberliği
çalışmalarına ﬁdan desteği veren Orman Genel
Müdürlüğü Ezine Fidanlığı ve Çanakkale Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğüne teşekkür ederiz” ifadelerine
yer verildi.
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Anzak Torunları Şafakta Buluştu
Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümünde Anzak
Koyu'nda 'Şafak Ayini' düzenlendi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümünde Anzak
Koyu'nda 'Şafak Ayini' düzenlendi. Anzak torunları, 107 yıl
önce savaşta hayatını kaybeden dedelerini törenle andı.
Şafak Ayini'nden sonra ardından Avustralyalıların Lone
Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda anma töreni gerçekleştirildi.
Anmalar, Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda son
buldu. Tören sonunda Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri
Birliği'nce savaş dansı olarak da bilinen 'haka' gösterisi
sunuldu.
Anzac torunları, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl
dönümünde, Anzak Koyu'nda, iki yılın ardından yeniden
bir araya gelerek 'Şafak Ayini' düzenledi. Anma törenleri
son iki senedir pandemi kısıtlamaları nedeni ile
gerçekleştirilemiyordu. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan
gelen 300 Anzak torunu, uyku tulumları içerisinde tören
saatini bekledi.

Protokol Anzac Torunlarını Yalnız
Bırakmadı
Anzac Koyu'ndaki Törene, Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi
İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka
Whaitiri, Avustralya Büyükelçi Miles Armitage, Yeni
Zelanda ve Avustralyalı yetkililer ile Anzak torunları katıldı.
Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı'nda devam
eden törenlere ise Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles
Armitage, Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri,
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott,
Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, savaşa

Lone Pıne Anıtı'nda Anma Töreni
Anzak Çıkarması'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle
düzenlenen anma törenleri, Anzak Koyu'ndaki Şafak
Ayini'nin ardından Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam)
Anıtı'nda devam etti.
Büyükelçi Armitage, günün anlam ve önemi ile ilgili
konuşma yaptı. Daha sonra savaşta hayatını kaybedenler
için dua edildi, saygı duruşunda bulunuldu ardından
çelenkler bırakıldı. Eceabat Kaymakamı Çiftçiler, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti adına çelenk bıraktı. Tören, ülkelerin
milli marşlarının okunmasıyla sona erdi.
katılan ülkelerin temsilcileri ile Avustralyalı ve Yeni
Zelandalılar katıldı.

Atatürk'ün Anzak Annelerine Yazdığı
Mektup Okundu
Açılış konuşmaları ile başlayan ayin sonrasında, tören
alanına kurulan led ekrandan Shell Green Mezarlığı'nı
anlatan bir video ile şeref videosu izletildi. Törende,
Avustralya Büyükelçi Miles Armitage ile Yeni Zelanda
Gaziler Bakanı Meka Whaitiri de birer anma konuşması
yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu
Komutanlığı'ndan Albay Anıl Aksu, Atatürk'ün Anzak
annelerine yazdığı mektubu, Türkçe ve İngilizce okudu.
Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk
sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale
Valisi İlhami Aktaş bıraktı. Saygı duruşunun ardından
Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda, ulusal marşları
okundu. Tören, Baş Papaz Darren Jaensch tarafından
yapılan duayla sona erdi

“Savaş Dansı Olarak Da Bilinen 'Haka'
Gösterisi Sunuldu”
Son olarak, Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda tören
düzenlendi. Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri,
"Bugün, 1915'te Yeni Zelanda için savaşanları hatırlamak ve
anmak için dünyanın dört bir yanından burada bir araya
geldik. Dünyanın en uç noktasından gelen ve de zamanında
işgalci bir gücün bir parçası olan bize, Conkbayırı'ndaki bu
önemli alanı Türk dostlarımızla paylaşma izni verilmesi
bizim için oldukça özeldir. Bu, birçok kişiye örnek olan
harika bir uzlaşma ve dostluk eylemidir. Gazi İşleri Bakanı
olarak bu anma törenlerinde bulunmaktan onur
duyuyorum. Bir Kore gazisinin kızı olarak savaşın
faturasının son derece farkındayım. Birçok Yeni
Zelandalının milletimiz için hayatlarını kaybettiği, bu
olağanüstü yerde olmak bu yükümlülüğün merkezinde
yatan travmatik olaylara bir avuntu olmaktadır" dedi.
Tören sonunda Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri
Birliği'nce savaş dansı olarak da bilinen 'haka' gösterisi
sunuldu.

Bir ilki daha başardılar!

Assos'taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı

Çanakkale'de ilk kez ileri evre mesane kanseri tedavisinde
kalın bağırsaktan yeni mesane oluşturuldu.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde, ileri
evre mesane kanserli hastalar için uygulanan Radikal
Sistektomi (Mesanenin tamamen alınması)
operasyonunda, idrar yollarının bağlanacağı yeni mesane
oluşturulmasında (Bağırsaktan yeni mesane yapılması)
sigmoid kolonun kullanımı, Çanakkale'de ilk defa Üroloji
Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Reşit Ersay, Prof. Dr.
Cabir Alan, Doktor Öğretim Üyesi Hasan Anıl Kurt ve Genel
Cerrahi Anabilim Dalından Doç. Dr Şükrü Taş tarafından
başarılı şekilde gerçekleştirildi.
Prof Dr. Cabir Alan, ''Sigmoid ortotopik yeni mesane
ameliyatıyla ilgili olarak; Dünya'da ve Ülkemizde sayılı
merkezde yapılan bir ameliyat yöntemi daha başarı ile
uygulamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çanakkale ve
bölgesinde ilk kez yapılan Sigmoidden yeni mesane
oluşturulması ile hasta yandan torba taşımadan idrarını
doğal yoldan yapabilmektedir. Bağırsağın son kısmı olan
sigmoidin kas yapısı, diğer kısımlara göre daha güçlü
olduğundan hastalar mesanesini tamamına yakın
boşaltabilmektedir. Şimdiye kadar 16 hastanın tedavisini
bu yöntemle tamamladık ve takiplerde bir problem
yaşanmadı. Bu ameliyat mesane kanserine kalıcı bir çözüm
sunarak hastaların yaşam kalitesini de önemli ölçüde
arttırmaktadır. ÇOMÜ Hastanesi Üroloji Kliniği,
Çanakkale'de ve bölgemizde özellikli sağlık hizmetlerini
sunmada öncü olma niteliğini devam ettirmektedir'' dedi.

Ayvacık ilçesinde, Assos Ören Yeri'nin de yer aldığı
Behram köyü girişindeki tahrip edilen Aristoteles
heykelinin yerine yenisi yaptırıldı. Heykeltıraş Eray
Okkan'a yaptırılan 2,5 metre boyundaki yeni heykel
kaidesine yerleştirildi.
Yaşamının, M.Ö. 347- 344 yıllarını Assos'ta geçiren ve
burada bir okul kuran Antik Yunan felsefesinin önemli
isimlerinden Aristoteles'in heykeli, 2009 yılında Behram
köyü girişine yerleştirildi. Yıllar içinde kimliği belirsiz
kişilerce zarar verilip tahrip edilen heykel, 2017 yılında
onarımdan geçirildi. Ancak tahribata uğrayan heykelin
yerine Behram Köyü Muhtarlığı tarafından heykeltıraş
Eray Okkan'a 2,5 metre boyunda yeni bir Aristoteles
heykeli yaptırıldı ve kaidesine yerleştirildi.
Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, “Aristoteles
heykeli bizim köyümüz hatta bölgemiz için önemli
simgelerin bir tanesidir. Heykelimiz zaman içerisinde

yıprandığı için yenisiyle değiştirdik, daha büyük ve
görsele hitap ediyor. Gelen misaﬁrlerimiz burada hatıra
fotoğrafı çekiliyor. Yerine yerleştirdik. Köyümüz için de
misaﬁrlerimiz için de hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Çanakkaleli öğrencilerden, VR gözlüklerle Anıtkabir'e sanal ziyaret
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ),
'VRÇOMÜ' projesi kapsamında
Kumkale Ortaokulu'nda
artırılmış gerçeklik gözlüğüyle
(VR), sanal Anıtkabir turu
düzenledi.
ÇOMÜ Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü bünyesindeki
Sosyal Sorumluluk Birimi,
Kumkale Ortaokulu
öğrencilerine VR gözlükler
aracılığıyla sanal Anıtkabir
turu düzenledi. VR gözlükleri kullanan 65 öğrenci,
kendilerini Anıtkabir'de hissettiklerini söyledi. Ayrıca
Kumkale Ortaokulu öğretmenleri ve personeli de
taktıkları gözlüklerle Anıtkabir'i gezerek, öğrencilerinin
heyecanlarına ortak oldu.
Projenin koordinasyonunu ise Kurumsal İletişim

Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Yengin, Kurumsal İletişim
Koordinatör Yardımcısı ve Sosyal Sorumluluk Birimi
Sorumlusu Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, ÇOMÜ Sağlık
Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Nazan
Çalbayram ve Dijital İletişim Birimi Sorumlusu Dr.
Öğretim Üyesi Tamer Bayrak üstlendi.
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4 ayda 1195 kaçak göçmen yakalandı
Jandarma ekiplerince, 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen
operasyonlarda, toplam 1195 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca, 1 Ocak ile 26 Nisan
tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucu, 1020
Afganistan, 60 Kongo, 24 Pakistan, 20 Eritre, 20 Bangladeş
ve 51 diğer uyruklu olmak üzere toplam 1195 kaçak
göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 10
şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.
Operasyonlarda 1 tekne, 2 kamyon, 3 otomobil ve 3 şişme
bot ele geçirildi.

24 İşyeri Kiraya Verilecek
Lapseki Belediye Başkanlığı'ndan 24 adet muhtelif
işyeri kiraya verilecek.
25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 16:36:32 128 0
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Belediyeye ait
ilçe merkezinin muhtelif yerlerinde bulunan,
gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecek.

24 Kalem Oyun
Grubu Satın Alınacak
Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından 24 kalem
oyun grubu satın alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Belediyesi
Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, oyun grubu alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, tekliﬂer sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Suç örgütü operasyonunda 2 tutuklama
Çanakkale'de 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırma',
'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla
Biga Adliyesi'ne sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale'de 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırma',

'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla
Biga Adliyesi'ne sevk edilen 2 kişi tutuklandı. 1 kişi ise
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'si
de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gezi Organizasyon
Hizmeti İhalesi
Ezine Belediye Başkanlığı gezi organizasyon hizmet
alımı için ihale ilanına çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; 2022 yılı şehirlerarası
kapadokya kültürel gezi organizasyonu hizmet alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Araç Kiralama
Hizmeti Alınacak
Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından araç
kiralama hizmeti alınacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Anafartalar Orman
İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı Orman ve Kırsal Alan
Yangın Söndürülmesi ile Minibüs Kiralanması Hizmet
Alım 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.

3000 Ton Kırma Taş
Malzeme Alınacak
Küçükkuyu Belediye Başkanlığı 3000 ton kırma taş
malzeme satın alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; kırma malzeme mal
alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Kullanılmış Giyim/Tekstil Atık Kumbara Yeri Kiralanacak
Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından kullanılmış
giyim/tekstil atık kumbara yeri kiralanacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; 2872 Sayılı Çevre Kanunu
ile 12/07/2019 Tarih ve 30829 Sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği
ve 09/10/2021 Tarih ve 31623 Sayılı Sıfır Atık
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
kapsamında, Çanakkale Belediyesi hizmet sınırları
içerisinde oluşan kullanılmış giyim/tekstil atıklarının
(giysi, ayakkabı, kemer, çanta, tül, perde, battaniye,
nevresim, pelüş oyuncak vb. ), evsel nitelikli atıklardan
kaynağından ayrı toplanması ve değerlendirilmesi için 120
(yüz yirmi ) adet kumbara yerlerinin kiralanması işi 36 ay
süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine
göre Açık Artırma Usulü ile ihale edilecek.

Gıda Ürünleri
Satın Alınacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale E Tipi Kapalı
Cezaevi Müdürlüğü, 60 Kalem Her Türlü Gıda Maddesi mal
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
tekliﬂer sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacak.

Laboratuvar cihazları alacak
Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi
laboratuvar cihazları alacak. Basın
İlan Kurumu ilan portalı
www.ilan.gov.tr internet sitesinde
yayınlanan ilana göre; Laboratuvar

cihazları alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, tekliﬂer sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacak.
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