AB elçilerine vaat
vermek sorumlu

Çanakkale rüzgar
enerjisinde 3. sırada
Türkiye rüzgar enerjisinde önemli
bir yere gelirken, bu alanda
Çanakkale 3'üncü sıraya yerleşti.
Bir çok tepesinde rüzgar güllerinin
döndüğü Çanakkale'de 895,5
megavat enerji üretiliyor. Bu
rakam da ili ülkenin en üst
sıralarına taşıdı. zzz
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muhalefete yakışmıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Terörle mücadele
yasasında değişiklik" vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Turan, "AB elçilerine
vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor. Mehmetçiğin
operasyon yaptığı zamanda
2 morali düşürecek
açıklamalardan uzak olunması gerekir" ifadelerini kullandı.
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İyi Partinin Açıkladığı Anketlerin

Muhatabı CHP'dir
İyi Partinin Açıkladığı Anketlerin Muhatabı CHP'dir
Jülide Hanıma İYİ Partinin iki aydır açıkladığı “oyunu
en çok artıran partiyiz” anketlerini sordum. Öyle ki İyi
Partililer açıkladıkları anketlerle AK Partinin
milletvekili sayısının bire düşeceğini iddia ediyorlar.
Jülide Hanım net bir cevap verdi, “Onlar anket değil,
PR çalışması. Parti binasında, masa başında yaptıkları
anketlerle algı çalışması yapmaya çalışıyorlar. Bu
anketlerle CHP'ye mesaj veriyorlar o yüzden
açıkladıkları anketlerin muhatabı biz değiliz CHP'dir.
Hatırlayın geçen seçimleri CHP kıl payıyla ikinci vekili
kazandı az daha bire düşüyorlardı, yurtdışı oylarıyla
kazandılar. Belki de bu yüzden İyi Parti özellikle
Çanakkale'de ittifak ortağı olduklarını iddia ettikleri
CHP ile kanlı bıçaklı öyle ki iki partinin kurmayları
denilen isimler yan yana bile gelmiyorlar.
Göreceksiniz 2023 seçimlerinde AK Parti oylarını
artıracak ve en az iki milletvekili çıkaracaktır.
Devamı 3.sayfada

Bu normal ve insaﬂı bir ticaret anlayışı değil!
ÇTSO Haziran ayı meclis toplantısında konuşan meclis
üyesi Burak Kunt bankaların kredi politikasının insaﬂı bir
ticaret olmadığına vurgu yaparak; “Özel ve Kamu
bankalarının politika faizi %14, ticari kredilerde bir yıldan
daha uzun vadeler için bankalarda önlerini göremiyor ve 24
aydan daha uzun vadeli kredi veremiyorlar. Bu yılın ilk 3
ayında bankalar yıllık kar hedeﬂerine ulaştı bile. Vatandaş'a
%14 den verdileri faizi %30'a satıyorlar. Bu normal ve insaﬂı
bir ticaret anlayışı değil” ifadelerini kullandı. 3

Makas'tan, Rıdvan Uz'a Salvolar

“KİM BİLİR BELKİ YÜZÜ
YOKTUR, BELKİ DE …”
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Rıdvan
Uz, sosyal medyada hesabı üzerinden
Almanya'da yaşayan Türklerle bir araya
geleceği bazı programları duyurdu. AK
Parti İl Başkanı Naim Makas, Uz'un
yapacağı bu ziyaretleri; “HDP ile
aralarına mesafe koyamadıkları için mi
milli şuurun başkenti Çanakkale'mizde
ziyaretler yapmak yerine Almanya'ya
gidiyor? Kim bilir belki yüzü yoktur,
belki de 2018'de CHP'ye kaptırdıkları yurtdışı oyların
peşine düşmüştür...” diyerek eleştirdi. 4

ÇTSO Meclis Üyesi Şakir Kutluay

“Maliyetler Bu Şekilde
Artmaya Devam Ederse
Konut Yapımı Ülkemizde
Durma Noktasına Gelir” 3
ÇTSO Başkanı Semizoğlu,
“Bulgaristan Devleti ve Halkı
İle Kardeşçe ve Barış İçinde
Yaşayabiliyorsak, Bunun
Temelleri Atatürk Tarafından
Atılmıştır” 8

Bozcaada Kaymakamının

eşi serbest bırakıldı

Valilikten LGBT yürüyüşüne izin yok

4

CHP Adana Milletvekili;

''En çok edilen talep
tren yolundan geliyor''
CHP genel merkezinin görevlendirmesiyle Çanakkale'ye
gelen inceleme ile birtakım temaslarda bulundu. Bulut,
“Özellikle seramik gibi ağır tonajlı ürünlerin taşınmasında
ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Bu konuda genel merkezimin
içinde rapor vereceğiz” dedi.
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Bozcaada
ilçesinde, FETÖ
soruşturması
kapsamında
gözaltına alınan
Kaymakamın eşi,
sevk edildiği
mahkemece adli
kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.

Rüşvet, İrtikap,
CHP'nin Bülent Öz Sınavı
Köşe yazıları sayfa 3'de
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10 soruda Gelire Endeksli Senet (GES)
AB elçilerine vaat
vermek sorumlu
muhalefete yakışmıyor

AK Part Grup Başkanvek l Bülent Turan, "Terörle
mücadele yasasında değ ş kl k" vaad nde bulunan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepk gösterd .
Turan, "AB elç ler ne vaat vermek sorumlu muhalefete
yakışmıyor. Mehmetç ğ n operasyon yaptığı zamanda
moral düşürecek açıklamalardan uzak olunması
gerek r" fadeler n kullandı.
AK Part Grup Başkanvek l Bülent Turan, AK Part İzm r
M lletvek l Mahmut At lla Kaya ve Uşak M lletvek l İsma l
Güneş le b rl kte basın açıklaması yaptı. Turan, Avukatlık
Kanunu görüşmeler ne devam edecekler n söyleyerek tüm
part ler n gayretle katıldığı müs laj çalışmasının kanun
tekl ﬁn n görüşmeler ne başlayacaklarını fade ett . Turan,
"Bu hafta kom syonlarda yoğun gündem kalacak. Adalet
Kom syonu'nda Hak mler ve Savcılar Kanun Tekl ﬁ ele
alınacak. Plan ve Bütçe Kom syonu'nda F nans Merkez
Kanun tekl ﬁne başlanacak" fadeler n kullandı.

"Teklif 24 maddeden oluşuyor"
AK Part İzm r M lletvek l Mahmut At lla Kaya tekl ﬂer n n
24 maddeden oluştuğunu bel rterek, "Yargıtay Kanunu
olmak üzere 10 kanunda değ ş kl k get r yor. Mesleğe g r ş
usulünü değ şt r yoruz. Hak m ve savcı yardımcılığı
müesseses n get r yoruz. 3 kademel yapıyoruz" şekl nde
konuştu.
Seç m güvenl ğ tartışmalarına Turan şöyle cevap verd :

"Sorumlu muhalefete yakışmıyor"
"Büyük b r dönüşümle beraber tüm dünyaya örnek seç m
s stem olduğunu herkes b l r. Oy namustur. Herkes kend m
kend m z sandığa sah p çıkmak zorundadır. Kötü polem k
çıkarıp tartışmamın herkese, ülkeye zarar vereceğ
kanaat ndey m. Her part n n vek l var, beled yes var.
Sadece m ll radeye bağlı sonuçtur. Her sandıkta part ler n
tems lc s var. Türk ye örnek seç m mevzuatını hayata
geç rm ş uygulamadır. İstanbul Ankara seç m alınca y
mevzuat var kaybett ğ n kötü d yeb l r m ? Bunun ç n yasal
mkân vardır, demokras ç nde yarışalım, halkın ded ğ baş
göz üstüne d yel m."
Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele yasasına l şk n sözler yle
lg l Turan, "İçer ğ b lmed ğ vaad hatırlatmak ster m.
Yasa değ şt r ls n d yor asker m z sınır ötes operasyonda her
kanun tartışılab l r. B r leteceğ n z varsa takd r eder z.
Kamuoyunun b lmed ğ elç lere vaatte bulunmanın ne kadar
yanlış olduğunu söylemek ster m. Grup toplantısında hang
değ ş kl ğ öngördüğünü açıklamaya çağırıyorum. AB
elç ler ne vaat vermek sorumlu muhalefete yakışmıyor.
Mehmetç ğ n operasyon yaptığı zamanda moral düşürecek
açıklamalardan uzak olunması gerek r. Terörle mücadele
konusunda şunu öner yoruz des n değerlend rel m. B z
alışkınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektupla b z ş kâyet
etmes ne. HDP Eş Genel Başkanı kalarak yazın k mse
şaşırmaz hang part n n gündem ndeyd " ded .

ABD Haz ne Bakanı Janet Yellen, yıllık yüzde 8'l k
enﬂasyon oranının ABD ç n "kabul ed lemez" olduğunu
söyled . Yellen, ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'l k
enﬂasyon hedeﬁn n "uygun b r hedef" olduğunu bel rtt .
Tems lc ler Mecl s Gel rler Kom syonu'nda üyeler n yüksek
enﬂasyona l şk n sorularını yanıtlayan Yellen, "Yüzde 8
ABD'de kabul ed lemez b r enﬂasyon oranı." ded . Yellen,
enﬂasyonu düşürmen n ABD Başkanı Joe B den'ın "b r numaralı
hedeﬁ" olduğunu y neleyerek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı
savaşının yüksek enﬂasyonun öneml b r neden olduğunu
anlattı.
Janet Yellen, Fed' n uzun vadel ortalama yüzde 2 enﬂasyon
hedeﬁn se "uygun b r hedef" olarak değerlend rd .

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi uygulamasıyla
ilgili merak edilen sorular ve cevapları...
Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedinin (GES) vadesi
6 ay olarak belirlenirken sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya
diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.
Asgari talep tutarı 1000 lira olarak belirlenen senetler 1
liranın katları şeklinde ihraç edilecek. İhraca ilişkin talep
toplama işlemleri 15-22 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Senetler, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24
Haziran Cuma yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen
hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda
açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin liralık
(ilgili KİT'lerden sağlanan gelir tahmini) gelir tahmini tutarı
baz alınacak.
Öte yandan, 22 Aralık 2021-31 Aralık 2022 döneminde
iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara
yüzde sıfır stopaj uygulanacak. Bu sebeple, 23 Eylül 2022 ve
23 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde
stopaj oranı yüzde sıfır olacak.
GES'lerle ilgili en çok merak edilen 10 soru ve yanıtı

Soru 1: Gelire endeksli olduğu ifade
edilen senetler hangi kurumun gelirine
endeksli olacak?
GES'lerin getirileri, kamu iktisadi teşebbüsleri içinde yer
alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan
hasılat paylarına endeksli olacak.

Soru 2: Ödenecek asgari bir gelir oranı
olacak mı, olacaksa bu oran nasıl
belirlenecek?
İhraç aşamasında Bakanlık tarafından her bir kupon
ödemesine baz teşkil edecek bir getiri oranı belirlenecek.
Kupon ödemelerinde, ihraç yılı Bütçe Kanunu'nda, ihraç yılı
ve senedin vade dönemini kapsayan yıllar için açıklanan
hasılat payına ilişkin gelir tahmini rakamları ile kupon
ödemesinin gerçekleşeceği aydan bir önceki ay itibarıyla
açıklanmış son 3 ayda elde edilen toplam hasılat payı
tutarlarına ilişkin gerçekleşmeler neticesinde, Bakanlık
tarafından ihraç aşamasında belirlenen getiri oranı
endeksleme yöntemiyle yeniden değerlenecek.
Bu çerçevede, hasılat paylarına ilişkin endeks
oluşturulacak ve yatırımcıya ödenecek nihai getiri oranı,
ihraç aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen getiri
oranının, hasılat payı gerçekleşmeleri çerçevesinde
hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla
hesaplanacak.
İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde
olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon
oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi
sunulurken hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon
tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcılar ilan
edilen kupon oranının azami yüzde 110'una kadar getiri de
elde edebilecek.
Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen
dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04
olacak. Bu kapsamda, gelir gerçekleşmelerine göre azami
yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54'ü bulabilecek.

Soru 3: Duyuru ve talep toplama
işlemleri nasıl gerçekleştirilecek?
Söz konusu senetlere ilişkin ihraç duyurusu, talep toplama
süreci ve senede ilişkin özelliklerin yer aldığı dokümanlar
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sayfasından
kamuoyuyla paylaşılacak.
Bununla birlikte, söz konusu senetlerin ihracı halka arz
yöntemiyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı
bankalarla belirlenecek.

Soru 4: Üründen faydalanmak isteyen
vatandaşlar hangi adımları izleyecek?
Bu konuda aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde
(ilgili hesapların açılması, menkul kıymet transferi,
saklanması gibi hususlar hakkında) bilgilendirecek.
Diğer taraftan, geçmişte uygulanan halka arzlarda olduğu
şekliyle vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu
ürünü kolaylıkla alabilecek.

Soru 5: Ürünün vadesi ve vade getirisi
nasıl hesaplanacak?
Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1
yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

Soru 6: Ürün hangi bankalar aracılığıyla
gerçekleştirilecek?
Talep toplama ilk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve
Vakıﬂar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Soru 7: Vatandaşların gelir paylarındaki
değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl
önlenecek?
Senedin nihai getiri oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
tarafından belirlenen getiri oranının hasılat payı
gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks
değeriyle çarpılması yoluyla ortaya çıkacak.
İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde
olabilecek. Bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon
oranının asgari yüzde 95'ine denk gelen bir getiri garantisi
sunulurken hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon
tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha
yüksek bir getiri elde edebilecek.

Soru 8: Sisteme sadece gerçek kişiler mi
dahil olacak, şirketler dahil olabilecek
mi?
Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.

Soru 9: Kur korumalı mevduat hesabını
ya da açıklanan farklı ürünleri
kullananlar bunu da kullanılabilecek mi?
Anılan hesap ve/veya ürünleri kullanan vatandaşlar da bu
senetleri satın alabilecek.

Soru 10: Sisteme sadece döviz hesabını
bozduranlar mı dahil olacak?
Söz konusu ihraçlara tüm bireysel yatırımcılar dahil
olabilecek.

Yellen: Yüzde 8 ABD'de kabul edilemez bir enﬂasyon oranı
"Yüksek benzin ﬁyatları tüm dünyada sorun"

"Çin tarifelerini yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz"

Mevcut enﬂasyon ortamında açıkları azaltmaya devam etmen n
öneml olduğunu vurgulayan Yellen, enﬂasyonun 10 yıl sürecek b r
problem olmadığını düşündüğünü söyled .
Yellen, COVID-19 salgınının ekonom k etk ler ne karşı hayata
geç r len kurtarma planı kapsamındak harcamaların da enﬂasyona
ılımlı b r katkı sunduğunu fade ett .
Yellen, benz n ﬁyatlarının Amer kan a leler ç n çok büyük b r yük
oluşturduğunu bel rterek, Başkan Joe B den'ın bunun g der lmes ç n
el nden gelen yaptığını, yüksek benz n ﬁyatlarının tüm dünyada
sorun olduğunu kaydett .
Artan fa z oranlarına l şk n b r soruya verd ğ yanıtta se Yellen, ABD
borçlarının fa z yükünün gelecek 10 yılda tamamen yönet leb l r
olmaya devam ett ğ n aktardı.

Esk ABD Başkanı Donald Trump dönem nde Ç n'den thal ed len
mallara uygulanan tar felere de değ nen Yellen, B den yönet m n n
tar feler daha stratej k olacak şek lde yen den yapılandırmaya
çalıştığını fade ett .
Yellen, Trump dönem nde uygulanan tar feler n ülken n stratej k
çıkarlarına h zmet etmek ç n tasarlanmadığını düşündüğünü kaydett .
Ç n' n haksız t caret uygulamalarından suçlu olduğunu söyleyen
Yellen, ancak mevcut tar feler n b r kısmının Amer kalı tüket c lere ve
şletmelere zarar verd ğ n d le get rd .
Yellen, "Bunlara göz atıyoruz ve bu tar feler daha stratej k olacak
şek lde yen den yapılandırmaya çalışıyoruz." d ye konuştu.
Tar fe nd r mler n n ﬁyatları düşürmeye yardımcı olab leceğ n
bel rten Yellen, ancak tar fe pol t kasının enﬂasyon açısından "her
derde deva" olduğunu düşünmed ğ n aktardı.
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İyi Partinin Açıkladığı Anketlerin Muhatabı CHP'dir
AK Part Çanakkale M lletvek l
Jül de İskenderoğlu le geçt ğ m z
b r b raya geld k gündeme da r
b rçok konuda sohbet ett k.
Özell kle not aldığım b r k konuyu
s zlerle paylaşmak ster m.
Jül de Hanıma İYİ Part n n k aydır
açıkladığı “oyunu en çok artıran
part y z” anketler n sordum. Öyle k
İy Part l ler açıkladıkları anketlerle AK Part n n m lletvek l
sayısının b re düşeceğ n dd a ed yorlar.

Onlar Anket Değil, PR Çalışması
Jül de Hanım net b r cevap verd , “Onlar anket değ l, PR
çalışması. Part b nasında, masa başında yaptıkları anketlerle
algı çalışması yapmaya çalışıyorlar. Bu anketlerle CHP'ye mesaj
ver yorlar o yüzden açıkladıkları anketler n muhatabı b z değ l z
CHP'd r. Hatırlayın geçen seç mler CHP kıl payıyla k nc
vek l kazandı az daha b re düşüyorlardı, yurtdışı oylarıyla
kazandılar. Belk de bu yüzden İy Part özell kle Çanakkale'de
tt fak ortağı olduklarını dd a ett kler CHP le kanlı bıçaklı öyle
k k part n n kurmayları den len s mler yan yana b le
gelm yorlar. Göreceks n z 2023 seç mler nde AK Part oylarını
artıracak ve en az k m lletvek l çıkaracaktır.
Çok c dd b r ekonom k kr z yaşadığımız gerçeğ n artık herkes
kabul ed yor. Artan zamlar her kes m der nden etk l yor. Buna
rağmen AK Part l ler köy köy, mahalle mahalle gez yor. Jül de
hanım da sahada olan s mlerden b r s neredeyse her hafta
sonunu Çanakkale'de geç r yor. Sordum, “sahada durum nasıl?”

Milletimiz Neyin Ne Olduğunu Görüyor
Asıl böyle dönemlerde sahada olmanın önem ne vurgu yaptı
Jül de Hanım, “Hemen her hafta sonunu Çanakkale'de
geç rmeye özell kle d kkat ed yorum. Merkezde esnafı
gez yorum, çarşı Pazar alışver ş m kend m yapıyorum, köy
hayırlarımız başladı özell kle katılıyorum. Buralarda
vatandaşlarımızla sohbet ed yorum. Evet bu sohbetler m z n b r
numaralı gündem ekonom k sıkıntılar. Ama şunu bütün
sam m yet mle fade ed yorum, m llet m z ney n ne olduğunu
görüyor. Dünyada yaşanan kr z n ülkem z ne ölçüde
etk led ğ n görüyor, hükümet m z n bu kr zden çıkmak ç n
yaptıklarını görüyor ve “yaparsa y ne AK Part yapar d yor.”
Bakın son dönemde tarım ve hayvancılıkla lg l sahadan gelen
talepler doğrultusunda h beler, destekler konusunda

düzenlemeler yaptık ve üret c m z destekled k. Benzer şek lde
3600 ek gösterge, emekl maaşları konusu olmak üzere b rçok
başlıkta önümüzdek günlerde vatandaşımızı rahatlatacak
adımları atacağız. Bugünler de atlatacağız, m llet m z n desteğ
b z mle…”
Çanakkale 1915 Köprüsünün h zmete g rmes , Ez ne Gıda
OSB'de fabr kaların yükselmeye başlaması, okul, hastane, yol
g b b rçok yatırımla Çanakkale'n n artık yatırımda
öncel kler n n b tt ğ n söyleyeb l r z. Bu bağlamda köprüden
sonra Çanakkale'n n yen hedeﬁ ne olmalı d ye sordum.

Sayın Bakanım Bizim Tren Ne Oldu
Ulaştırma bakanımızı her gördüğümüzde “Sayın bakanım
b z m tren ne oldu?” d ye soruyoruz. Bölgem z ç n çok
öneml olan dem ryolu ulaşım hattının öncel kl olarak B ga'ya
ulaşması ç n Bülent Turan vek l m zle b rl kte çok c dd çaba
harcıyoruz. Adeta bölgen n üret m üssü hal ne gelen B ga'dan
tüm Türk ye'ye yen b r loj st k hattı bütün b r Çanakkale'n n
ekonom s ne çok büyük katkı sağlayacak. Boğaz köprümüzü
nasıl 4 yılda h zmete açtıysak, dem ryolu hattını da
Çanakkale'm ze kazandıracağız.
Üzer nde durduğumuz ve proje çalışmasında sona gelen b r
öneml ş m z daha var. Köprünün Lapsek ayağından
Balıkes r'e ulaşım. Bu proje devasa b r proje hayata geçt ğ nde
sadece bu bölgedek ürünler n Akden z'e ulaşması değ l, İzm r,
Aydın o bölgede k sera ürünler n n de Avrupa'ya ulaşması ç n
büyük b r kolaylık sağlayacak.
B z polem klerle, kavgalarla zamanımızı geç rm yoruz. Bülent
Turan vek l m zle b rl kte sahadan gelen talepler adeta
ödev m z kabul ed yor ve s yas part ayırt etmeks z n bu
talepler yer ne get rmeye çalışıyoruz.”
Projeler, gündemler oldukça heyecan ver c . Ama bu projeler n
karşılık bulması ç n b r an önce ekonom k kr z n haﬁﬂemes
gerek yor. Böyles b r dönemde “dev projelerden” bahsetmek
heyecan yaratmıyor ve ne gerek var den l yor. Her şeye rağmen
umudumu kaybetmed m ve önümüzdek 2 ayın sonunda b raz
rahatlama olacağını üm t ed yorum. Ama küresel ölçektek
sorunlar malum dolar kurundan dolayı en fazla b z etk l yor.
Öyle k C t Research, İran anlaşmasının gec kmes le petrol
ﬁyat tahm n n yükseltt . Banka, k nc çeyrek ç n Brent petrol
beklent s n 14 dolar attırarak 113 dolar/var le yükseltt … Petrol
ﬁyatları 80 doların altına nmed ğ sürece enerj mal yetler hep
yüksek olacak ve g rd mal yetler m z düşmeyecek…

“Maliyetler Bu Şekilde Artmaya Devam Ederse
Konut Yapımı Ülkemizde Durma Noktasına Gelir”
ÇTSO Haziran ayı meclis toplantısında
konuşan meclis üyesi Şakir Kutluay inşaat
sektörünün zor günler geçtiğini maliyetlerin
bu şekilde artması durumunda yeni konut
inşaatlarının durma noktasına geleceğini
söyledi.
Meclis Üyesi Şakir Kutluay; “ Konutlarda KDV
oranı, 150 m2'den küçük evler için %8, 150m2
üzerindeki konutlar için her m2'de ilave %18
olarak uygulanıyor. Ülkemizdeki konutların
%90'na yakını net ölçüsü 150m2'nin altında.
Önceki yıllarda yapılan ancak henüz
satılmayan dairelerde maliyetlerden dolayı

yaşanan ﬁyat artışı müteahhitlerin kar marjı olarak
değerlendirilmemeli. Çünkü müteahhit, 2 sene önce
400 bin TL'ye sattığı ve kar ettiği daireyi şimdi
ancak 800 bine satarsa kar edebiliyor. Yani
müteahhitlerin bu ﬁyat artışlarıyla 2 yıl önceki
sattığı ve kar ettiği ﬁyatla bugün aynı daireyi
yapması mümkün değil. Bu yüzden aradaki fark
vergisel olarak da kar değil ancak yeni inşaatın
sermayesi olarak değerlendirilmelidir. Yoksa
müteahhitlerimizin eskiden tamamladıkları
daireleri güncel inşaat maliyetlerini hesaplamadan
satması halinde konut yapımı ülkemizde durma
noktasına gelir.”

Rüşvet, İrtikap,
CHP'nin
Bülent Öz Sınavı
“Çanakkale'n n Çan lçes nde adrese tesl m tem zl k hales
karşılığında kend s ne lüks rez dans aldığı HTS kayıtları ve
Whatsapp yazışmalarıyla belgelenen CHP'l Beled ye
Başkanı Bülent Öz'ün k rl şler nde müteahh t kuzen
Özgür Erb l' kullandığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına
yansıyan olaylarda Başkan Öz'ün eş n n kıyafetler nden,
çocuğunun okul taks tler ne, mob lyalardan, hed yelere
kadar b rçok özel harcamasını müteahh t kuzen Özgür
Erb l'e ödett r p, beled yeye fatura etmes n sted ğ
bel rlend .”
Soruşturma dosyasında daha onlarca detay var yazsam
sayfalar yetmez. Başkan Bülent Öz bu dd alara sosyal
medya hesabı üzer nden yaptığı canlı yayınla cevap verd .
İt raf etmel y m k Öz'ün açıklamaları k msey tatm n
etmed . “Algı operasyon yapılıyor” d yerek dd alara cevap
vermek yer ne hedef şaşırtmaya çalıştı.
Açıklamalar karşısında AK Part Çan İlçe Başkanı Ömer
Şah n “ALGI OPERASYONUNU BİZZAT BÜLENT
ÖZ YAPMAKTADIR!” d yerek; “Z ra yapmış olduğu
açıklamanın sebeb “B r süred r bell basın yayın
organlarında ve s yas mecralarda hakkında yürütülen algı
operasyonu” değ l; geç rmekte olduğu ve halen devam
etmekte olan, HAKKINDA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI
VE HAFTADA ÜÇ GÜN İMZA VERME ŞEKLİNDE
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIĞI CEZA
SORUŞTURMASI'DIR. Kend s n n fade ett ğ şekl yle
masum yet n n spatlandığı ve beraat ett ğ g b b r durum
da söz konusu değ ld r. Ceza Soruşturması ve hukuk süreç
devam etmekted r” açıklamasında bulundu.
B r açıklama da “Başkanı Bülent Öz'ün k rl şler nde
kullandığı müteahh t kuzen Özgür Erb l'den geld .” Erb l
canlı yayında Öz'e 17 soru sordu ve bunları açıkla yoksa
pazartes ben tüm detaylarıyla açıklayacağım, “SEN
SUÇLUSUN” ded .
CHP Çan teşk latıyla, başkan Bülent Öz arasında sorunlar
olmuş ve lçe başkanı görevden ayrılmıştı. Benzer şek lde
CHP'l mecl s üyeler n n çoğunluğu beled ye ç nden bazı
müdürler Öz'le kavgalı. Kavganın sebepler arasında
davaya konu olan bu olayların olduğu söylen yor. Öz'ün
çok daha önces nde “yapma” d ye uyarmışlar!
Bakanlık müfett şler Çan Beled yes nde k evrakları d d k
ed yorlar. CHP'l , AK Part l mecl s üyeler de dah l olmak
üzere beled ye personeller n b lg s ne başvuruyorlar. Zaten
savcılık da b r sürü belge del l vardı b r detaylı rapor ve
belgeler eklen nce Bülent Öz'ün görevden
uzaklaştırılacağına kes n gözüyle bakılıyor.
Adl sürec n sona ermes se çok daha kötü sonuçlara hap se
kadar g deb l r. Keşke böyle olmasaydı…Yaşananlar
karşısında CHP teşk latlarının da doğru şek lde b r poz syon
alması gerek yor! İl başkanlığı “Çan Beled ye Başkanımız
Bülent Öz hakkında uygulanan gözaltı şlem yers z, haksız
ve hukuksuzdur” d ye açıklama yaptı. Bakalım bundan
sonrak süreçte nasıl b r açıklama gelecek…

Bu normal ve insaﬂı bir ticaret anlayışı değil!
ÇTSO Haziran ayı meclis toplantısında konuşan
meclis üyesi Burak Kunt bankaların kredi
politikasının insaﬂı bir ticaret olmadığına vurgu
yaparak; “Özel ve Kamu bankalarının politika faizi
%14, ticari kredilerde bir yıldan daha uzun vadeler için
bankalarda önlerini göremiyor ve 24 aydan daha
uzun vadeli kredi veremiyorlar. Bu yılın ilk 3 ayında
bankalar yıllık kar hedeﬂerine ulaştı bile. Vatandaş'a
%14 den verdileri faizi %30'a satıyorlar. Bu normal ve
insaﬂı bir ticaret anlayışı değil” ifadelerini kullandı.
Meclis Üyesi Burak Kunt; “Özel ve Kamu bankalarının
politika faizi %14, ticari kredilerde bir yıldan daha
uzun vadeler için bankalarda önlerini göremiyor ve 24
aydan daha uzun vadeli kredi veremiyorlar. Bu yılın
ilk 3 ayında bankalar yıllık kar hedeﬂerine ulaştı bile.

Vatandaş'a %14 den verdileri faizi %30'a satıyorlar. Bu
normal ve insaﬂı bir ticaret anlayışı değil. Bununla
ilgili gündem yaratmalı ve sesimizi duyurmamız

gerektiğine inanıyorum. İş insanları olarak %20-30
kar ettiğimizde şükrediyoruz. Bankacıların, iş
insanlarının güçlü ve kuvvetli bir mali yapısı olmadan
ayakta duramayacaklarını anlamaları gerekiyor.
Belirtmek istediğim bir diğer husus da dış ticaretin
önemi. Artık hepimizin kafasını kaldırıp bu kurlar ile
yurt dışına ne satabiliriz bunun ﬁzibilitesini
yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Odamız çatısı
altından hizmet veren “Dış Ticaret Merkezi” benim
gibi başlangıç aşamasında olan birisinin kafasındaki
soruların %95'ine çok rahat cevap verebiliyor.
Firmalarımızın dış ticaret adımları için hazırlanıp
Odamız çatısı altında yurt dışı pazarlara açılmamız
gerektiğine inanıyorum. 5-10 kişilik odak ﬁrma
gruplarıyla bu çalışmaya başlayabiliriz” dedi.
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Makas'tan, Rıdvan Uz'a Salvolar

“KİM BİLİR BELKİ YÜZÜ YOKTUR, BELKİ DE …”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Rıdvan Uz, sosyal medyada
hesabı üzerinden Almanya'da yaşayan Türklerle bir araya
geleceği bazı programları duyurdu. AK Parti İl Başkanı
Naim Makas, Uz'un yapacağı bu ziyaretleri; “HDP ile
aralarına mesafe koyamadıkları için mi milli şuurun
başkenti Çanakkale'mizde ziyaretler yapmak yerine

Almanya'ya gidiyor? Kim bilir belki yüzü yoktur, belki de
2018'de CHP'ye kaptırdıkları yurtdışı oyların peşine
düşmüştür...” diyerek eleştirdi.
Başkan Makas açıklamasında; “AK Parti olarak memleketi
karış karış gezip vatandaşlarımızla buluşurken, İYİ Partili
Rıdvan Uz Almanya'ya ziyarete gidiyormuş.
Yurtdışındaki soydaşlarımızı ziyaret eden Grup
Başkanvekilimiz Bülent Turan'a fütursuzca laﬂar sarfeden
Rıdvan Uz, HDP ile aralarına mesafe koyamadıkları için mi
milli şuurun başkenti Çanakkale'mizde ziyaretler yapmak
yerine Almanya'ya gidiyor?
Kim bilir belki yüzü yoktur, belki de 2018'de CHP'ye
kaptırdıkları yurtdışı oyların peşine düşmüştür...”
Sürekli Polemik Üretmek Çabasından Bir Adım Öteye
Gidemiyorlar!
Makas'ın bu çıkışının ardından, İyi Parti İl Başkanlığı bir
açıklama yaparak, iktidar partisinin il başkanından
vatandaşın dertlerine çözüm üretmesini, beklediklerinin
altını çizerek; “İYİ Parti olarak bizler iktidar partisi il
başkanından vatandaşın dertlerine çözüm üretmesini,
derman olmasını bekliyoruz. Fakat maalesef ki kendileri
sürekli polemik üretmek çabasından bir adım öteye
gidemiyorlar. Sayın Makas elbet 20 senedir öğrendiğiniz
“hamaset siyasetinin, kutuplaştırmadan fayda sağlayan
siyaset anlayışının” farkındayız. Lakin bu şehrin insanına
da zekasına da hakaret etmekten vazgeçin. Sürekli sosyal
medyadan oraya buraya sarmak yerine sizden icraat
beklediğimizi hatırlatmak isteriz Sayın Makas. Mesela biz

sizden;
* Enﬂasyon ile nasıl mücadele ediyorsunuz, nasıl önlemler
alıyorsunuz bunun cevabını vermenizi bekleriz sayın
makas?
* Akaryakıttaki pahalılık, gübredeki fahiş ﬁyatlar
yüzünden dikim yapamayan çiftçi için nasıl bir çözüm
üreteceksiniz onu duymak isteriz?
* Asgari ücretin altında maaş alan emeklilere nasıl bir
öneriniz var Sayın Makas bunu duymak isteriz.
Sayın makas sizden laf değil, çözüm üretmenizi bekliyoruz.
Oturduğunuz koltuğun hakkını verin lütfen.
Unutulmasın ki İYİ Parti sizler rahat koltuklarınızda
otururken 30 aydır Türkiyeyi karış karış gezmektedir.
Çanakkale teşkilatımız Sayın Genel Başkan Yardımcımız
Rıdvan Uz ve tüm birimleri ile bu şehir için çalışmakta,
çözüm üretmekte, vatandaşın derdine çare olmak için
çabalamaktadır. Dün Sakarya'da, Bugün Frankfurt'ta,
yarın yine Çanakkale'de, nerede bir Türk varsa İYİ Parti
orada ikinci Türk olacaktır.
Gezemeyen, birkaç fotoğraf çektirmek için el sıkan, sıktığı
elin derdini bilmeden şov yapan, çözüm üretmek yerine
dedikodu üretenlerin sonuna çok AzKaldı!
Siyasi ikbali için öcalan kardeşleri boy boy kullananların
sonuna AzKaldı!
İYİ Parti geliyor, AzKaldı!
Selahattin Yıldızlar
Çanakkale İYİ Parti İl Başkanı”

Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz

Bakan Nebati, "2022 yılında enﬂasyonla mücadele
kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden
vazgeçiyoruz." açıklaması yaptı. Bakan Nebati, GES ile ilgili

de değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Gaziantep'te yaptığı konuşmada
Gelir Endeksi Senetler hakkında açıklamada bulundu.
Bakan Nebati"20 Aralık'tan bu yana uygulamakta
olduğumuz KKM'ye ilaveten GES'in ihraç edileceğini
açıkladık. GES'ler bireysel yatırımcılara yönelik. 15
Haziran'dan itibaren talep toplanacak. Yıllık bileşik getiri
yüzde 23.04 olacak. GES'lere konu olan KİT'lere aktarılan
hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde
yatırımcılara ilave getiri sağlayacak." dedi.
Nebati, tüketici kredilerinde uygulanan makro ihtiyatı
politika gereği sıkılaşmaya gidildiğini belirterek "Üretim,
ihracat ve istihdam Türkiye ekonomisinin temelidir.
Tüketici kredilerinde buna rağmen dar gelirli
vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz.
50 bin TL'ye kadar olan kredilerde vadelerde azaltmaya

gitmedik." ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati kamu maliyesindeki sağlam duruşu
sürdüreceklerini ve mali disiplinden taviz
vermeyeceklerini belirterek "Serbest piyasa koşullarında
büyüme devam ediyor." şeklinde konuştu.
Enﬂasyona da değinen Bakan Nebati, "Bugün enﬂasyon
dünyanın ortak sorunu. Bu yükseliş ülkemize de yansıyor.
Enﬂasyon ile mücadele bugün bizim için birinci öncelik.
Enﬂasyonla mücadele ve ﬁnansal istikrarın
desteklenmesi amacıyla ekonomi yönetiminin tüm
kurumlarıyla birlikte seferber olmuş durumdayız."
ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında
enﬂasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi
gelirinden vazgeçildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın 12. Kalkınma
Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Çanakkale Valiliğinden
LGBT Yürüyüşüne İzin Yok!
Valilik, Çanakkale'de düzenleneceği belirtilen ve
sosyal medya aracılığıyla da duyurulan etkinlik
toplantı ve yürüyüşe izin verilmediğini açıkladı.
Çanakkale Valiliğinden yapılan basın duyurusunda,
“İlimizde 13-17 Haziran 2022 tarihlerinde
düzenleneceği belirtilen ve sosyal medya aracılığıyla
da duyurulan etkinlik, toplantı ve yürüyüşe
Valiliğimizce izin verilmemiştir. Kamuoyuna saygı ile
duyurulur” denildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre; 2053 vizyonu
doğrultusunda oluşturulacak 12'nci Kalkınma Planı, 20242028 dönemini kapsayacak.
Bu sürede oluşturulacak strateji ve hayata geçirilecek
uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil paylaşılması
sağlanacak. Ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına
devam edilecek. DHA'nın haberine göre; küresel düzeyde
süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi
dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin giderilmesi için
öncelikler belirlenecek.
Planın hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe
Başkanlığı koordinasyonunda kamu, özel ve sivil toplum
temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek,
büyüme, enﬂasyon, tarım, hayvancılık, güvenlik, ticaret,
turizm, inşaat, eğitim, aile, yoksulluk, konut, su, iklim
değişikliği gibi pek çok konuda 54 adet özel ihtisas
komisyonu kuruldu.
Ayrıca, konunun uzmanlarının yer alacağı kalkınma, dış

ticaret, sanayi, mesleki eğitim, bağımlılıkla mücadele, iş
sağlığı ve diğer alanlarla ilgili 26 tane çalışma grubu
oluşturuldu. İhtiyaç duyulması halinde Strateji ve Bütçe
Başkanlığı'nca yeni komisyon ve gruplar da kurulabilecek.
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Alper Şener o soruyu cevapladı
‘Vitamin mineral almaya gerek var mı?’
Prof.Dr. Alper Şener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı
bir paylaşımda merak edilen ''Vitamin mineral almaya
gerek var mı?'' sorusunu yanıtladı.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Alper Şener sosyal
medyası üzerinden merakedilen bir soruyu cevapladı.
Makro/ mikro nutrient vitamin/ mineral almaya gerek var
mı? sorusunu sosyal medyası üzerinden cevaplayan Prof.
Dr. Alper Şener; ''1875- 1960 yılları arasında demir, çinko,
bakır, magnezyum stabil ama sonrasında çok ciddi
düşüşler var öyle basit azalmalar değil nerdeyse yarı yarıya
,Özellikle çinko ve selenyumda ki azalmalar…kritik
düzeyde yani bazı bölgeler de hiç yok ( Örn Afrika) yani
aslında “gizli açlık” çünkü doyup - beslendiğinizi sanmayın
Bu eser elementler çok önemli, çünkü insanda 300'den
fazla enzimatik süreçte görevli bunlar…hormonlarınız,
uykunuz, kas kitleniz, kilonuz, psikolojik durumunuzu
belirliyor…en önemlisi mikrobi yota yani barsağınızda ki

akıllı bakterilerinizin oranını belirliyor. Buda endokrin bazı
vitaminlerin seviyelerini belirliyor Örn vitamin K ve D
Vitamin C seviyeleri ise yerlerde, bunun uzun vadeli
çözümü “tarım politikaları” çünkü bu eksikleri ömür boyu
kişilere dışarıdan vermek sürdürülebilir değil. Kısa vadeli
çözüm, hastalıkların kökenine yeterince vakit ayırıp, kişiye
özel tedaviler ile eksikleri yerine koymak burada ilginç bir
nokta başlıyor. Çünkü tıbbı böldük şimdi birleştirmeye
çalışıyoruz…yani tüm sistemlere bütüncül bakmaya
çalışıyoruz'' şeklinde konuştu.
Yakın temas dışında, tükürük ve damlacık ile bulaş olabilir.
CDC ve WHO halen özellikle hasta bakımında aerosol
bulaşı + maske önlemlerinin altını çiziyor. nedeni ise bunu
çalışmışlar aerosol olarak 90 saat aktif bulaşıcı olduğu
gösterilmiş, HIV pozitiﬂerde ağır seyredeceği öngörülüyor.
Virüsün ciddi değişimi var… Bu nedenle belirtisiz bulaş
konusunda temkinli olmak lazım, Enfekte kişilerin

takibinde- cilt lezyonlarına sekonder bakteriyel
enfeksiyon önlemek için- su+ sabun…göze bulaşı önlemek
kritik ağız içi lezyonlar ağrılı, bunun yönetimi…ağız
gargaraları+ hijyen, Enfekte anneden bebeğe geçiş
mümkün, Antiviral- tecovirimat etkili ciddi enfeksiyonlar
için çiçek aşılı bireylerin üzerinden onlarca yıl geçmiş olsa
bile %85 etkin koruma sağlayacağı öngörülüyor. Ruhsat
almış aşı temas öncesi veya sonrası proﬁlaksi için sınırlı
sayıda var'' diye ifade etti.

Hiperbarik Ünitesi Yeniden Faaliyete Geçti!
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi
bünyesinde bulunan Hiperbarik Ünitesinin faaliyete
geçmesi sebebiyle bir tören düzenlendi.
Törene; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Okhan Akdur, Prof. Dr. Pelin Kanten,
Genel Sekreter Ayhan Monus, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muammer Karaayvaz, Başhekim Prof. Dr. Hasan Ali Kiraz,
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Yayıntaş, Prof. Dr. Erkan
Melih Şahin, Hastane Başmüdürü Serap Yontar, hastane
yönetimi akademisyenler ve idari personel katıldılar.
Özellikle vurgun yiyen dalgıçların tedavisi için hayati önem
taşıyan Hiperbarik Ünitesi, dalış hastalıklarının
tedavisinde, yaraların tedavisinde ve karbon monoksit
zehirlenmelerinde hayati role sahip. Hiperbarik Ünitesinin
yeniden faaliyete geçmesi sebebiyle düzenlenen törende
konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale'nin dalış

bölgesi olduğuna dikkat çekerek: “Bugün hizmete açılan bu
ünite pek çok alanda büyük öneme sahip. Çanakkale bir
dalış bölgesi ve bu cihaz sayesinde her türlü dalış
hastalıklarını tedavi etmek mümkün. Böylelikle başka

şehirlere hasta sevk etmek durumunda kalmayacağız.
Diliyoruz ki bu cihaza hiç ihtiyaç duymayız ama olası bir
hastalık durumunda tam teşekküllü olarak hazırız artık”
diyerek ünitenin yeniden hizmete alınmasına katkı sunan
tüm çalışanlara teşekkür etti.
Etkinlikte konuşan Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Uygulamaları ABD Başkanı Doç. Dr. Şeﬁka Kökpınar,
hiperbarik oksijen tedavisinin nasıl olduğunu anlattı ve
ünitenin hizmete alınması sürecine dair bilgilendirmelerde
bulundu. ÇOMÜ'de hizmete alınan Hiperbarik Ünitesinin en
önemli özelliklerinden birinin eski usul tek kişilik odalar
yerine çoklu basınç odası olduğunu belirten Dr. Şeﬁka
Kökpınar “Çanakkale gibi bir boğaz kentinde bu ünite çok
önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Bu bağlamda ünitenin
açılmasında emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum”
dedi.

ÇOMÜ, RTS Bölümü Öğrencilerinden Büyük Başarı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim
Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü
mezun öğrencilerinden Zeki Subaşı, 12. TRT Belgesel
Ödülleri Ulusal Profesyonel kategoride “Bizim İçin” adlı
belgesel ﬁlm ile birincilik ödülü kazandı.
Fakülte RTS Bölümü mezunu ve halen üniversite
bünyesinde Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim
Dalı'nda yükseklisans öğrencisi olan Fatih Ertekin ise 12.
TRT Belgesel Ödülleri Ulusal Öğrenci Filmleri kategorisinde
“Memtevri” (Yaylacı) adlı belgesel ﬁlm ile birinci oldu. Halen
RTS Bölümü son sınıf öğrencisi olan Mustafa Özcan da söz
konusu etkinlikte “Saklı Piyanist” adlı belgesel ﬁlmiyle
Ulusal Öğrenci ﬁlmleri kategorisinde ﬁnalist oldu.

ÇOMÜ mezuniyet
törenleri başlıyor:
Stadyumda yine tören yok

Okul-Aile Birliği Yönetmeliği değişti
Milli Eğitim Bakanlığı, Okul-Aile Birliği
Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığının, Okul-Aile Birliği
Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Birlik tarafından
gerçekleştirilecek tüm faaliyetler, 1739
sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer
alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel
ilkelerine uygun olarak düzenlenecek.
Faaliyet içerikleri öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki,
sosyal ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin milli,
ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı
olmayacak şekilde planlanacak.

Hazırlanan seminer, müzik, tiyatro,
spor, sanat, gezi, deﬁle, sergi, kermes
ve benzeri faaliyetler, sosyal
etkinlikler kurulu tarafından
incelenecek ve okul müdürünün
onayıyla gerçekleştirilecek.
Okul müdürü, Birliğin yaptığı her türlü
etkinlik ile iş ve işlemlerin ilgili
mevzuata uygunluğunu denetleyecek
ve Birlik tarafından gerçekleştirilecek seminer, müzik,
tiyatro, spor, sanat, gezi, deﬁle, sergi, kermes ve benzeri
faaliyetlerin öğrencilerin bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal
ve duygusal gelişimleri ile Türk milletinin milli, ahlaki,
insani, manevi ve kültürel değerlerine uygun olarak
düzenlenmesini sağlayacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ); her yıl
mezuniyet töreni düzenlediği 18 Mart Stadyumu'ndaki
organizasyon bu yıl da yapmama kararı aldı.
Pandemi nedeniyle iptal edilen buradaki organizasyon,
yasakların kalmasına rağmen ÇOMÜ bu yıl da
stadyumdaki törenleri yapmayacak. Mezuniyet
törenleri fakülteler ve bölümler ayrı ayrı değişik
mekanlarda yapacak.
ÇOMÜ her yıl toplu halde stadyumda törenler
hazırlıyordu. Öğrenci ailelerinin de katıldığı kalabalık
bir tören düzenleniyordu. Son yıllarda ÇOMÜ'nün
stadyumdaki törenleri birçok pankart ve tartışmalarla
gündeme geliyordu. Pandemi ile beraber stadyumdaki
törenlere son vermişti. En son tören 2018-2019
Akademik Yılı'nda yapılmıştı. Daha sonraki dönemde
yine pandemi nedeniyle törenler yapılmadı. Mezuniyet
törenleri daha çok dijital ortama gerçekleşti. Öğrenciler
video konferans sistemi ile törenlere katılmıştı.
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Hissetmedik ama depremler oldu! 'Depremler tesadüf değil’
Jeolog Prof. Dr. Doğan Perinçek,
Geçtiğimiz gün Balıkesir'de yaşanan
4,7'lik depremin ardından Ayvacık
İlçesi'nin Tartışık, Hüseyinfakı ve
Budaklar köyünde, Biga İlçesinin de
Pekmezli ve Kozçeşme köylerinde
yaşanan depremlere dikkat çekti.
Geçtiğimiz gün Balıkesir'de yaşanan
4,7'lik depremin ardından Ayvacık
İlçesi'nin Tartışık, Hüseyinfakı ve
Budaklar köyünde, Biga İlçesinin de
Pekmezli ve Kozçeşme köylerinde
yaşanan ama büyüklüğü küçük
olduğu için hissedilmeyen
depremlere dikkat çeken Jeolog Prof.
Dr. Doğan Perinçek “BandırmaErdek-Biga-Karabiga-ÇanBayramiç-Ayvacık dolayında yer alan
aktif fayların yarattığı depremleri
küçük dahi olsalar yakından
izliyoruz. Dün gece olan 4 deprem
küçük olsalar da bizim dikkatimizi çektiler. İzlemeye
devam edeceğiz. Üstümüze düşen bilgilendirme görevini
halkımızla paylaşacağız” dedi.
4 Haziran Cumartesi günü, Balıkesir'de 4.1'lik depremin
ardından saat 01.58'de Halkapınar'da 4.7'lik ikinci bir
deprem de yaşanmış, 12 saat içerisinde Balıkesir'de
büyüklüğü 1 ile 3.5 arasında değişen 55 deprem
gerçekleşmişti.
Depremlerin ardından açıklama yaparak en az bir ay
dikkatli olmamız gerektiğini vurgulayan Jeolog Prof. Dr.
Doğan Perinçek, Biga ve Ayvacık'ta peşpeşe olan ama
hissedilmeyen depremlerden sonra açıklamalarda
bulundu. Depremler Ayvacık İlçesi, Tartışık, Hüseyinfakı ve
Budaklar köylerinde, Biga İlçesi Pekmezli ve Kozçeşme
köylerinde meydana geldi.

Kullandığım veriler Kandilli Rasathanesi
verileridir. Maalesef depremlerin zamanı
AFAD kayıtlarında farklıdır. Fakat her iki
sitede de Gönen Biga dolayındaki fayların
tetiklendiği kanısı bende hakim
olmuştur.”

“İzlemeye Devam
Edeceğiz”

“Ben Tesadüf Olduğunu
Düşünmüyorum”
Depremlerin ardından Prof.Dr.Perinçek şu açıklamaları
yaptı:
Dün Biga yakınlarında tekrar Balıkesir depremlerinden ikisi
ile eş zamanlı bir deprem yaşadık.Balıkesir depremlerinin
büyüklükleri 3.3 ve 3.2 zamanları sırasıyla 13.28 ve 13.31
oldu. Biga depremi ise bu depremleri takip etti ve 1.9 olarak
13.34 de gerçekleşti. Bunlar bir tesadüf mü yoksa Balıkesir
depremleri Gönen Biga yöresindeki fayları tetikliyor mu?
Ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Nedeni çok açık. Eş
zamanlı depremler her iki alanda ilk defa olmuyor; 4-5
Haziran günleri bu durumu altı kez yaşadık. Bir iki kez olsa
tesadüf diyebiliriz ama altı kez aynı durumla karşı karşıya
kalınca oturup düşünmek lazım. Ezber bozmak lazım

“Ayvacık dolayındaki hayalet faylar (MTA
haritalarında olmayan fakat benim
haritaladığım faylar) deprem yaratmaya
devam ediyor. Sözü edilen alanda ilk defa
deprem olmadı. En son 2020 ve 2021 de
olan depremleri 29 Ekim 2021 yılında
alttaki haritayı kullanarak
paylaşmıştım.Dün ve önceki yıllarda da
bu bölgede depremler oldu. Hatta Assos
antik kentini yıkan depreminde; Ayvacık
güneyindeki faydaki hareketlilik
nedeniyle yaşandığını; önceki paylaşımlarımda delilleri ile
sunmuştum. Dün gece 22.15 den sonra Ayvacık dolayında
2.2, 2.1, 1.9 ve 1.6 büyüklükte dört hissedilmeyen deprem
yaşadık (üstteki harita). Deprem haritalarında söz konusu
alanda aktif fay yok gibi gözükse de 2014 yılından bu yana
alanda yaptığım çalışmalarda deprem yaratma potansiyeli
olan fayları haritaladık. Alttaki haritada kırmızı kesikli
çizgiyle görülen faylar sözünü ettiğim zaman diliminde
haritalandı. Bilindiği gibi Bandırma-Erdek-Biga-KarabigaÇan-Bayramiç-Ayvacık dolayında yer alan aktif fayların
yarattığı depremleri küçük dahi olsalar yakından izliyoruz.
Dün gece olan 4 deprem küçük olsalar da bizim dikkatimizi
çektiler. İzlemeye devam edeceğiz. Üstümüze düşen
bilgilendirme görevini halkımızla paylaşacağız.”
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Biga'da Alışveriş ve Kültür Festivali
Biga Belediyesi tarafından düzenlenen Biga Alışveriş ve
Kültür Festivali, Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen açılış
töreniyle kapılarını araladı.
Biga Belediyesi'nin 10, 11 ve 12 Haziran tarihlerinde
düzenlenen Biga Alışveriş ve Kültür Festivali'nin açılış
töreni Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay
Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye
Başkanı Ahmet Elbi, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin
Servi, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, AK Parti Biga İlçe
Başkanı Nihat Borazan, CHP Biga İlçe Başkanı Osman
Öztürk, MHP Biga İlçe Başkanı Salih Altınkaya, İYİ Parti
Biga İlçe Başkanı Mahmut Aydemir, Çanakkale Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ünal Özcan, Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı İbrahim Mutur, Şoförler Odası Başkanı
Başkanı Sait Tanur, kurum ve kuruluş müdürler, sivil
toplum kuruluşları, basın mensupları ve vatandaşların
katılımıyla gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan
festivalde konuşma yapan Biga Pomak Kültürünü Tanıtma
ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Çınar, Biga Bosna
Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman
Duran ile Biga Kafkas Kültür Derneği Başkan Yardımcısı
Kadir Güngör, Biga Alışveriş ve Kültür Festivali'nin çok
değerli olduğunu belirterek başta Biga Belediye Başkanı
Bülent Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Biga'mız İçin Turizm, Tarih Ve Kültürel Çalışmalarla
Ekonomiye Açılan Bir Kapı Var
Yerli ve milli kültürü yaşatmanın bir görev olduğunu

belirten Başkan Erdoğan, “Yerel yönetimler olarak,
şehrimizin gelişim vizyonuyla beraber hayata geçirdiğimiz
proje ve hizmetlerin yanı sıra bizim yerli ve milli kültürü
yaşatmak gibi bir görevimiz var. Esnafımızın yanında
olmak, omuz omuza olmak gibi bir sorumluluğumuz var.
Bu vesileyle tarım, hayvancılık, sanayi ve ticarette cazibe
merkezi olmaya, büyük yatırımcıları çekmeye ve ülkemizin
ekonomisine katkı sunarak ekonominin bel kemiği olmaya
devam eden Biga'mız için daha yapacak çok işimiz,
yürüyecek çok yolumuz var. Tarihi ve doğal güzellikleriyle
bölgenin Mezopotamyası olarak tanımladığımız Biga'mız
için turizm, tarih ve kültürel çalışmalarla ekonomiye açılan
bir kapı var. Göreve geldiğimiz günden bu yana pandemi ve
getirdiği zorluklara rağmen bugüne kadar 10'a yakın

projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk.
Biga'mız için kazandırdığımız Kapalı Yüzme Havuzu,
Adapark, Şehitlik, kreş, Çağlayan Trekking, Nilüfer Gölü
yapımı devam eden Millet Bahçesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi
prestij projesi gibi Hükümetimiz de Çanakkale'de dev bir
eseri yükseltti. Geçtiğimiz yıllardaki benzer programlarda
yapım aşamasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün
getireceği kolaylık ve kazançları konuşurken bugün çok
şükür hizmete sunulan sadece bir yol değil, vakit, turizm,
ticaret, istihdam kısacası her şey oldu” ifadelerini kullandı.
Esnafa hayırlı işler, vatandaşlara keyiﬂi alışverişler dileyen
Başkan Erdoğan, “Ben bu duygularla sözlerime son
verirken, Biga Alışveriş ve Kültür Festivali'mizin Biga'mıza
hayırlı olmasını diliyor. Siz saygıdeğer misaﬁrlerimizi
kıymetli Bigalı hemşehrilerimi ve canlı yayınlardan bizleri
takip eden izleyicilerimizi en kalbi duygularımla
selamlıyorum. Böylesi coşkulu festivalin
gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı
sunuyorum. Tüm misaﬁrlerimize, çocuklarımıza, 7'den 70'e
herkese iyi eğlenceler temennisinde bulunarak, esnafımıza
hayırlı işler ve vatandaşlarımıza da hayırlı alışverişler
diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar vatandaşlarla birlikte
kurdele keserek Biga Alışveriş ve Kültür Festivali'nin
açılışını yaptı. Açılışın ardından Kapalı Pazar Yeri'nde
kurulan esnaﬂa sohbet ederek hayırlı işler dileyen heyet
tezgahları gezip, kültür dernekleri stantlarını ziyaret etti.
Biga Alışveriş ve Kültür Festivali, konser, eğlence ve
alışveriş keyﬁyle Mustafa Ceceli konseri ile sona bulacak.

68 milyonluk yatırım yolda!
Biga Belediyesi'nin Haziran ayı Meclis toplantısında, Biga
için öncelikli planlanan altyapı ve üstyapı çalışmaları ile
ortaya çıkan maliyet hesabı Meclis üyeleri ve vatandaşlarla
paylaşıldı. Biga Belediye Meclisi Haziran 2022 ayı Olağan
Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan
başkanlığında 7 Haziran 2022 Salı saat 16:00'da Belediye
Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda 3 gündem maddesi
görüşülürken maddeler oy birliğiyle kabul edildi.
Biga Belediyesi`nin Haziran ayı Meclis toplantısında, Biga
Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erdem Berber, Biga geneli
öncelikli planlanan altyapı ve üst yapı işleri konulu bir
sunum gerçekleştirerek şehrin rahatı ve huzuru için
yapılan cadde ve sokak, altyapı ve üstyapı düzenlemeleri
ile bordür tretuvar çalışmaları hakkında Meclis üyelerini,
toplantıya katılan siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve basın
mensuplarını bilgilendirdi. Aynı zamanda canlı yayınlanan
Meclis toplantısını vatandaşlar sosyal medya hesabından
takip etti. Biga`nın tüm mahallelerindeki cadde ve sokaklar

ile prestij cadde olarak planlanan yol çalışmalarını anlatan
ve maliyetlerini paylaşan Berber, "Sizlerin yönlendirmesi,
vatandaşlarımızdan gelen talepler ve teknik ekiplerimizin
çalışmaları doğrultusunda cadde ve sokaklarımızdaki
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. Öncelikli ve
çok işleyen cadde ve sokaklarımızdaki yaklaşık 13 milyon
liralık yol çalışmaları, tamirat için kullanılmak üzere 6
milyon lira maliyetli 55 bin metrekarelik taş temin ihalesi
açtık. İhale askı sürecinde olan bu iki çalışmamız için 20
Haziran`da ihale gerçekleşecek. Yapımı devam eden Kıbrıs
Şehitleri caddesinde aydınlatma direk alımı sürüyor. Ayrı
ayrı ihale edilen işlerle birlikte bunun bedeli ise 4 milyon
405 bin lira, montaj bedeli 439 bin liradır. Su alt yapımız da
asbest borularla birlikte malumunuz çok iyi durumda değil.
Yolunu yenileleyeceğimiz cadde ve sokaklarımızın su alt
yapılarını da yenilemek için planlama yapıyoruz" dedi. Biga
Belediyesi`nin altyapı ve üstyapı çalışmaları Kıbrıs Şehitleri
Caddesi 8 Milyon 485 bin, Muammer Aksoy Caddesi 4
Milyon 796 bin, İstiklal Caddesi 2 Milyon 851 bin, İnönü

Caddesi ise 5 Milyon 527 bin lira maliyetle yapılacakken,
toplam 12 Milyon 977 bin lira bedelle tüm mahallelerde 34
cadde ve sokaktaki yolların yenilenmesi planlanlanıyor.
Vatandaşların rahat ve huzuru, Biga`nın sorunsuz yarınları
için çalışan Biga Belediyesi, prestij caddeler, aydınlatma
direkleri, cadde ve sokakların yol yenilemesi, su ve
kanalizasyon hattı döşemesi ile birlikte toplamda 68 Milyon
275 bin liralık yatırım yapacak.

Lapseki Kiraz Festivali Geri Sayımı Başladı
Bu yıl 36.'sı gerçekleştirilecek festival ile lgili kısa bir
açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz “Kirazın bu
sene geç olması sebebiyle kiraz festivalini 20 ila 26 Haziran
tarihleri arasında yapacağız. 2 yıl süren pandemi
sürecinden sonra dolu dolu kutlamak istiyoruz. Bir hafta
boyunca tüm günlerde programlar ve etkinlikler yer

alacak. Vatandaşlarımızı 20-26 Haziran 37. Geleneksel
Kiraz Festivaline davet ediyoruz. En son 26 Haziran akşamı
Zara konseriyle etkinliklerimiz sona erecek. Uluslar arası
programlarımız da olacak. İçerisinde güreşler, halk
oyunları, tarım fuarı gibi renkli etkinliklerimiz de olacak”
İfadelerine yer verdi.

'Çanakkale Deyince Akan Sular Durur’
Lapseki'de 36.'sı olacak Kiraz Festivali 26 Haziranda
gerçekleştirilecek. Etkinlikler, yarışmalar ve konserlerin de
yer alacağı festivale Lapsekililer merakla ve sabırsızlıkla
bekliyor.
Lapseki Kiraz Festivaline bu yıl Tarım Hayvancılık ve
Otomotiv sektörleri eklenip 36. Kiraz Festivali gün
sayarken, genişleyen konsept ile Festival bir çok sektörü
de vatandaşlar ve çiftçilerle buluşturacak. Eğlenceli anlar
ve birbirinden güzel etkinliklerin de yer alacağı festivali
iple çeken Lapsekililer doyasıya eğlenmeye hazırlanıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti
Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu,
Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'nu
Gazi Meclis'te misaﬁr etti.
Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan
Turan; “Gazi Meclis'imizde yoğun yasama
çalışmalarımız sürerken bir yandan da göz bebeğimiz
Çanakkale'mizden gelen misaﬁrlerimizi ağırlamaya
devam ediyoruz. Geyikli'miz, doğal güzellikleri ve eşsiz

kıyıları ile sadece Çanakkale'mizin değil,
ülkemizin incisi adeta. Belediye Başkanımızla,
Geyikli'mizde devam eden ve yapılacak
yatırımlar, hizmetler hakkında istişarelerde
bulunduk. Belediye Başkanımız önemli
çalışmalara öncülük eden, başarılı ve tecrübeli
bir isim. Çanakkale deyince akan sular durur.
Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte kim
Çanakkale'miz için hizmet yapıyorsa omuz vermeye
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

gazetedegisim.com

12 Haziran 2022 Pazar

8

CHP'li Bulut; 'İktidar partisi Çanakkale'de sınıfta kalmış’
CHP genel merkezinin görevlendirmesiyle Çanakkale'ye
geçtiğimiz hafta gelen ve inceleme ile birtakım temaslarda
bulunan CHP Adana Milletvekili, Burhanettin Bulut,
Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Yöneticileri Merkez
İlçe Başkanı Süleyman Erte ve Gençlik Kolları Başkanı
Tuğberk Güzel ile birlikte kent genelinde birçok ziyaret
gerçekleştirdi.
2023 seçimleri yaklaşırken CHP saha çalışmalarını
hızlandırdı. CHP genel merkezimizin görevlendirmesiyle
Çanakkale'ye geçtiğimiz hafta gelen CHP Adana
Milletvekili, Burhanettin Bulut, birçok ziyaret ve temasta
budundu. Temasların sonunda geçtiğimiz hafta sonu
cumartesi günü CHP il Başkanlığında yapılan basın
açıklamasında değerlendirmelerde bulundu. Pazar ziyareti
Çanakkale esnaf ziyareti Kumkale köyü Küçük Sanayi
ziyaretleri yapan ve esnafın sorunlarını dinleyen Bulut
cumartesi günü partisinin il binasında basın açıklaması
gerçekleştirdi.

''Siyasetçiler için en büyük ödül halkın
içerisinde rahatça gezebilmesidir''
''En büyük teşekkürü Çanakkale belediye başkanına
ediyorum'' diyerek Partinin İl Başkanlığı ve kentteki
partinin çalışmaları hakkında değerlendirme yapan Bulut;
''İlk tespitim elbette örgütlerimiz adına yaptığımız
çalışmalarda vakıf olduğu köy kasaba şehir demeden
görülür bir şekilde, ben yönetici arkadaşlara teşekkür
ediyorum. Ama en büyük teşekkürü Çanakkale belediye
başkanına ediyorum. Siyasetçiler için en büyük ödül halkın
içerisinde rahatça gezebilmesidir. Korumasız şekilde
yürümesi rahat bir şekilde diyalog kurabilmesidir. O açıdan
belediye başkanımız not vermek bize düşmek elbette ama
bu ilişki açısından ve yaptıkları açısından bizleri sevindirdi.
Çanakkale'nin bir diğer şansıda genç bir milletvekilimiz
var. Sevgili Özgür Ceylan kendisi aynı zamanda bir kitap

durumda başında grup başkanvekili Bülent Turan olmak
üzere onu çok net ifade edeyim. İsmini söyleyerek edeyim
çünkü sanayi sitesinde olsun, diğer STK ve meslek
odalarında olsun çok basitten çözülecek sorunlar varken
burada böyle bir şey görmedik. En çok edilen talep tren
yolu olarak geliyor. Özellikle seramik gibi ağır tonajlı
ürünlerin taşınmasında ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Bu
konuda genel merkezimin içinde rapor vereceğiz. ''dedi.

''Cumhurbaşkanı herkesin
Cumhurbaşkanı olmak zorunda''
yazarı onu da hatırlatayım Muharrem Erkek
milletvekilimizde partinin MYK'da partinin önemli bir
yerinde görev yapıyor. Partimiz adına çok kıymetli bir isim
onları ifade edeyim. '' dedi.

''En çok edilen talep tren yolundan
geliyor''
Kent genelinde alınan talepler hakkında
değerlendirmelerde bulunan Bulut; ''Bölgede yaptığımız
tespitlere baktığımızda bazı illerde bazı imkanlar kıt olur.
Doğa itibari ile mevsimsel itibariyle ama Çanakkale'ye
baktığımızda her yönden doğası turizmi tarımı her yönden
gelişmeye elverişli bir şehir, ama o oranda gelişmiş mi
insanlar bu doğal güzelliğin içinde mutlu mu baktığımızda
değiller, Türkiye'deki diğer illerden çok farklı değiller,
Adana'da çiftçi ne sorun yaşıyorsa buradaki de o sorun
yaşıyor. Sanayici ne sorun yaşıyorsa işçide o sorunu
yaşıyor. Burada siyasi iktidar ve özellikle milletvekillerinin
çok daha başarılı bir hizmet vermesini beklersin ama böyle
imkanların olduğu şehirde yapacağın her şey sonuç alır.
Ama maalesef böyle bir şey görmüyoruz. O anlamda ben
dışarıdan gelen bir misaﬁr olarak şunu çok rahatlıkla
söyleyebilirim, iktidar partisi Çanakkale'de sınıfta kalmış

Son dönemde tartışılan gezi olayları için tartışmalar
sürerken bu konuda değerlendirme yapan Bulut;
''Toplumda inﬁale yaratan özellikle gezi olaylarından yola
çıkarak yaptığı Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var.
Kadınlara yönelik özellikle söylediği sözler, açıkçası
kavgada bile söylenmeyecek sözler. Hangi yönüyle alsan
elinde kalacak ama son yaptığı açıklamada şöyle bir ifade
de bulunmuş; Ben halk diliyle konuşuyorum, halkın diliyle
konuşuyorum.'' bu doğru değil bir kere en başında
Cumhurbaşkanı herkesin Cumhurbaşkanı olmak zorunda,
herkesin durumunu dile getirmek zorunda, ancak
bugünkü cumhurbaşkanı ancak kendi partisinin veya
kendi düşüncelerini dile getiren bir konumda bunu halkın
dili gibi söylemek bu halka yapılacak en büyük
saygısızlıktır. O sözlerin verdiği saygısızlığı bir kenara
bırakalım, birde üzerine ben halkın sesi olarak söylüyorum
demesi açıkçası bu toplumla dalga geçiyorum demektir.
Cumhurbaşkanlığı yapan insanların söylediği birkaç örnek
vereyim. Cumhurbaşkanı nasıl olura örnek Örneğin Çiftçi
Milletin efendisidir demiş cumhurbaşkanı nu söylerken de
çiftçinin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu
vurgulamak için söylemiş. Ve çiftçiye köylüye gitmiş hep
onlarla diyalog kurmuş. Peki bugünkü Cumhurbaşkanı ne
dedi çiftçilere Ananı al git'' şeklinde tamamladı.

ÇTSO Başkanı Semizoğlu, “Bulgaristan Devleti ve
Halkı İle Kardeşçe Ve Barış İçinde Yaşayabiliyorsak,
Bunun Temelleri Atatürk Tarafından Atılmıştır”
Bulgaristan devleti ve halkı ile kardeşçe ve barış içinde
yaşayabiliyorsak, bunun temelleri, görev yaptığı sürede
Atatürk tarafından atılmıştır. Bu mirası korumak ve sahip
çıkmak da bizim asli görevimizdir. Bu vesile ile Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum”
dedi.

T.C. Sofya Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen
“Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri” konulu arşiv
belgelerinin sergilendiği açılış töreni hakkında bilgi veren
Başkan Selçuk Semizoğlu;” Biz bugün Bulgaristan devleti
ve halkı ile kardeşçe ve barış içinde yaşayabiliyorsak,
bunun temelleri Atatürk tarafından atılmıştır. Bu mirası
korumak ve sahip çıkmak da bizim asli görevimizdir. Bu
vesile ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle
anıyorum” dedi.

“ATA'MIZIN ANILARIYLA DOLU
ODASININ TEFRİŞİNİ
GERÇEKLEŞTİRMENİN BÜYÜK
GURURUNU YAŞIYORUZ”
T.C. Sofya Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen

“Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Günleri” konulu arşiv
belgelerinin sergilendiği açılış töreni hakkında bilgi veren
Başkan Selçuk Semizoğlu; “Cumhuriyetimizin kurucusu
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ekim 1913Ocak 1915 yılları arasında Ataşemiliterliği görevi sırasındaki
resmî belgelerin de bulunduğu çalışma odasının
restorasyon sonrası açılış törenine Büyükelçimizin özel
davetlisi olarak katılım sağladık. Sofya Büyükelçiğimiz ile
yaptığımız işbirlikleri sürecinde Ata'mızın odasının
restorasyonunu Oda olarak üstlenmeye kararverdik.
Üyelerimiz adına önemli ve kalıcı bir eser olduğuna
inanıyoruz. Atatürk'ün Sofya'daki Askeri Ataşelik görevi
sırasında hazırladığı 100'ün üzerinde rapor ve bu döneme
ait resmi yazışmalar arasından seçilen belgeler kalıcı
olarak Sofya Büyükelçiliği resmi konutunda bulunan
Atatürk Odası'nda sergilenmeye başlandı. Ata'mızın
belgelerinden, Bulgaristan Devletinin kendisine gösterdiği
saygı ve ilgiden bir kez daha anlıyoruz ki biz bugün
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ile cezalandırılır” hükmü uyarınca gerekli adli ve cezai
işlemlerin yapılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde
farkındalık oluşturulmasına ilişkin genel emir
yayımlanması ve organizasyon sahiplerinden
taahhütname alınması hususlarında valiliklerin
talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

Olay sayısı yüzde 79 azaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından düğün, nişan, asker
uğurlaması gibi etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir
genelge gönderildi. Genelgeye göre, valiliklerden yaz
aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri
dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına
karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi
istendi.
İçişleri Bakanlığı düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi
etkinliklerde kullanılan silahların susması için “Mutluluğa
Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” uyarısında bulundu.
Bakanlık tarafından düğün, nişan, asker uğurlaması gibi
etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderildi.
Genelgeye göre, valiliklerden yaz aylarında artan düğün,
nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli
silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli
olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.
Genelgede, bayram, düğün, asker uğurlama, spor
müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında ateşli
silahla havaya ateş açılması, istenmeyen üzücü olaylara
sebebiyet verdiği ifade edildi. 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun “Genel güvenliğin kasten tehlikeye
sokulmaması” başlıklı 170'inci maddesinde yer alan
“Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından
tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya
panik yaratabilecek tarzda; silahla ateş eden veya patlayıcı
madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası

Bakanlık genelgede, önceki yıllarda alınan tedbirlerin
sonuçlarını da paylaştı. Buna göre, 2019 ve 2021 yılı verileri
incelendiğinde; 2019 yılında bin 888 olay meydana gelirken,
2021 yılında olay sayısı yüzde 78,76 azalışla 401'e düştü ve
185 olan yaralı sayısının yüzde 32 azalışla 125, 16 olan ölü
sayısının yüzde 50 azalarak 8'e düştü.
Vatandaşlar, “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma”
aﬁşleriyle bilgilendirilecek
Düğün, nişan, asker uğurlama, spor müsabakaları galibiyet
kutlamaları gibi etkinliklerin yaz aylarında artacağı göz
önünde bulundurularak “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği
Karartma” sloganlı aﬁşlerle vatandaşlar bilgilendirilecek.
Bu aﬁşler, sosyal medya platformları başta olmak üzere
yerel/ulusal basın/yayın organlarında yayımlanacak, il ve
ilçelerde bulunan billboardlara asılacak, kamu kurum ve
kuruluşlarının resmi internet sitelerinde kullanılacak.

Düğün sahiplerinden taahhütname
alınması uygulamasına devam edilecek
Genelgeye göre, valiliklerce söz konusu etkinliklere yönelik
önleyici tedbirler gözden geçirilecek, denetimler artırılacak
ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirler alınabilecek.
Etkinlik alanlarında havaya silahla ateş edilmesi dahil her
türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla
etkinlik/organizasyon sahiplerinden taahhütname
alınması uygulamasına devam edilecek.
Valiler ve kaymakamlar koordinesinde kutlamalarda silah
kullanılmamasına yönelik yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları, meslek odaları, yerel medya gibi kurumların
dahil edileceği toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyalar
düzenlenecek.

Vali ya da kaymakam başkanlığında düzenlenen muhtar ve
halk toplantılarında konu gündeme alınarak toplumsal
farkındalık artırılacak. Kolluk birimlerince söz konusu
etkinlik/organizasyonlarda sivil personel
görevlendirilecek. Etkinliklerde kamu personelinin havaya
ateş açtığının tespit edildiği durumlarda, ilgili personel
hakkında gerekli adli/idari işlemlere başlatılacak.

Kira artışına yüzde 25 sınırı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar
yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde
25'ini geçemeyeceğini açıkladı.
Milyonların merakla beklendiği kira düzenlemesine ilişkin
çalışmada sona gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralarda
artış sınırını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve
Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini
açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Adalet
Bakanlığı olarak beraber çalışma yaptıklarını hatırlatan Bozdağ,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonunda
bugün Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenmesinin söz
konusu olacağını belirtti.
Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:
"Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1
Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir
önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak
artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar
Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek. AK Parti grubu,
MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir.
Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira
bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme
imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli
olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici
olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu
düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden
ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen
gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz
sonuçları doğurur.”

gazetedegisim.com

12 Haziran 2022 Pazar

10

Çanakkale rüzgar enerjisinde 3. sırada

Türkiye rüzgar enerjisinde önemli bir yere gelirken, bu
alanda Çanakkale 3'üncü sıraya yerleşti. Bir çok tepesinde
rüzgar güllerinin döndüğü Çanakkale'de 895,5 megavat
enerji üretiliyor. Bu rakam da ili ülkenin en üst sıralarına
taşıdı.
Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşla beraber dünya
enerjinin önemi çok daha kendini hissettirdi. Ambargolar
ve yaptırımlarla beraber birçok ülkede enerji sorunu
çıkıyor ve buna bağlı olarak enﬂasyon da artıyor.
Türkiye'de bu sorunu en fazla yaşayan ülkelerde biri. Bu
yüzden enerji konusuna daha çok önem verilmeye
başlandı. Türkiye'de petrol ve doğalgaz rezervi çok az
olduğu için alternatif enerji alanlarına yatırım yapılıyor
Alternatif enerji kısmında ise en büyük potansiyellerden
biri rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisine en uygun yer de
Çanakkale geliyor. Hemen her mevsim rüzgar alan
Çanakkale'de yüksek tepekler de çok olduğu için rüzgar
alan kısımlar da çok fazla. Bu yüzden şimdiye kadar bu
bölgede rüzgar enerjisine önemli yatırımlar yapılıyor.
Tepeler Rüzgar Güllelri İle Doldu

Çanakkale'nin birçok bölgesinde rüzgar gülleri bulunuyor.
Hem Türk hem de yabancı şirketler buraya önemli
yatırımlar yaptı. son yapılan yatırımlarla beraber
Çanakkale, rüzgar enerjisinde Türkiye'de üçüncü sırada yer
alıyor.
Ağırlıklı olarak lisanslı santrallerin bulunduğu Türkiye'de
rüzgar enerjisi kurulu gücünde 1728,3 megavatla (MW)
İzmir lider durumda bulunuyor. İzmir'in ardından Balıkesir
1358,3 megavat, Çanakkale 895,5 megavat, İstanbul 776,2
megavat, Manisa 701,6 megavat, Hatay 420,2 megavat,
Aydın 387,3 megavat, Kırklareli 384,8 megavat, Bursa 349,7
megavat ve Afyonkarahisar 323,8 megavatla rüzgar
enerjisi kurulu gücü en yüksek ilk 10 şehir olarak
sıralanıyor.
Enerji kaynaklarından alınan bilgiye göre; Türkiye, geçen yıl
rüzgar enerjisinde yaklaşık 1750 megavatla yıllık bazda
tarihindeki en yüksek kapasite artışını gerçekleştirdi.
Rüzgar enerjisinde 10 bin megavat kurulu gücüne
ulaşılarak bu alanda bir eşik de aşılmış oldu. Türkiye'de
geçen yıl devreye alınan elektrik kurulu gücünün yarısını
rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.
2005 Yılında Devreye Girdi
Türkiye'de rüzgâr gücü, 2005 yılında devreye giren YEK
(Yenilenebilir Enerji Kanunu) ile hızlı bir gelişime girmişti.
2015 yılında rüzgâr ile elektrik üretimi, Türkiye toplam
tüketiminin %4,38'ini karşılamıştı ve 11.543 GWh
(gigawatt.saat) rüzgârdan elektrik üretmişti.
Geçen yıl rüzgar enerjisi santrallerinde üretilen 13 milyon
751 bin 842 megavatsaat elektrik, Türkiye'de yılın ilk
yarısında üretilen elektriğin yüzde 9,22'sini oluşturdu. Bu
yıl yapılan açıklamaya göre son hayata geçirilen projelerle
bu oranın yüzde 10.8'e çıktı.

Asoss'a İptal Kararı !
Geçtiğimiz yıl başlayan ve oldukça tartışılan
konulardan olan Assos Antik Kenti ve Assos Antik
Limanı'nda başlayan kaya ıslahı projesinde yapılan
işlemin hukuka uyarlılığının bulunmadığını belirterek
iptal kararı verdi. Çanakkale 2. Bölge İdare Mahkemesi,
işlemin hukuka uyarlılığının bulunmadığını belirterek
iptal kararı verdi.
Geçtiğimiz yıl başlayan ve oldukça tartışılan
konulardan olan Assos Antik Kenti ve Assos Antik
Limanı'nda başlayan kaya ıslahı projesinde yapılan
işlemin hukuka uyarlılığının bulunmadığını belirterek
iptal kararı verdi. Çanakkale 2. Bölge İdare Mahkemesi,
işlemin hukuka uyarlılığının bulunmadığını belirterek
iptal kararı verdi

17.000 Kg Zirai İlaç Ambalaj Atığı Toplanarak Bertaraf Edildi
Türkiye'de ilk defa 2018 yılında Çanakkale'nin Bayramiç
ilçesinde 15 köy ve 4 mahallede uygulanmaya başlanılan
Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının toplanarak bertaraf edilmesi
projesi Çanakkale'nin tüm ilçelerinde uygulamak için
çalışmalar sürüyor
Türkiye'de ilk defa 2018 yılında Çanakkale'nin Bayramiç
ilçesinde 15 köy ve 4 mahallede uygulanmaya başlanılan,
2020 yılında Ezine, 2021 yılında Merkez, Biga ve Eceabat
ilçelerinde devam eden uygulandığı günden bu yana başarı
ile süren Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının toplanarak bertaraf
edilmesi projesi Çanakkale'nin tüm ilçelerinde uygulamak
için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında bugüne kadar; 5
ilçede 115 köye 270 adet konteyner yerleştirilerek toplam
17.000 kg boş zirai ilaç ambalaj atığı toplanarak bertaraf
edildi. Bu şekilde atıkların doğaya gelişigüzel
bırakılmasının önüne geçildi. Proje hakkında bilgi veren
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Erdem Karadağ; “İlimiz
Bitkisel Üretimin yoğun olarak yapıldığı illerin başında yer
almaktadır. Özellikle meyve ve sebze alanlarının yoğun
olduğu köylerimizde, hastalık ve zararlıları ile mücadele
etmek için, zirai mücadele ilaçlaması yapılmakta. İklime
bağlı olarak ilaçlama sayısı bazı yıllarda artış
göstermektedir. Proje öncesi meyve ve sebze tarımının

yoğun olarak yapıldığı köylerimizde zirai mücadele ilaçları
hazırlandıktan sonra boş ambalajlar bazı bölgelerde doğaya
gelişigüzel atılmaktaydı. Bu ambalajlar yağmur suları ile
dereler vasıtasıyla başta Bayramiç Barajı olmak üzere
ilimizdeki baraj, gölet ve akarsulara taşınarak hem insan
sağlığını tehdit etmekte, hem de görüntü açısından çevre
kirliliğine neden olmaktaydı. Proje ile, İlimizde Başta
Bayramiç İlçemiz olmak üzere, Ezine, Merkez, Biga, Eceabat
ilçelerimizde tarım alanlarında zirai ilaçlamanın yoğun
yapıldığı köylerde ilaçlama yapıldıktan sonra boş ambalaj

kutularının doğaya gelişigüzel atılmasını, Çevre ve görüntü
kirliliği yaratmasını ve su kaynaklarımıza taşınmasını
önlemek, aynı zamanda İnsan sağlığına, Ekosisteme ve
Kırsal turizme zarar vermesini önlemek amacı ile 2017
yılında hazırlanan proje Çanakkale İl Özel İdaresi
tarafından ﬁnanse edilmiş. Daha sonra Ezine, Merkez ve
Biga İlçeleriz de Çeltik Komisyonlarından, Eceabat ta
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
tarafından ﬁnanse edilerek, Proje kapsamında 5 ilçe 115 köy
ve iki mahallede zirai mücadele ilaçlarının hazırlandığı
noktalara 270 adet, her biri 900 litrelik sızdırmaz galvanizli
konteyner konuldu. Bu konteynerlerdeki boş zirai ilaç
ambalajları belirli zamanlarda alınarak ana depolama
konteynerine aktarılmakta, buradan da bertaraf tesisine
gönderilerek bertaraf edilmektedir. Projenin Ortakları
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel
İdaresi, Bayramiç Belediyesi, Çeltik Komisyonları ve
Projenin uygulandığı Köy Muhtarlıklarıdır. Proje 2018-2022
yılları arasında büyük başarı ile uygulandı. Yaptığımız
incelemelerde sıfıra yakın oranda atık tespit edildi. Projeyi il
genelindeki tüm köylerimizde uygulanması için
çalışmalarımız sürmektedir.''dedi.

GMKA Çanakkale Projeleri İçin Toplu İmza Töreni
Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) 2022 yılı
Teknik Destek Programı kapsamında Mart-Nisan
döneminde Çanakkale'de destek almaya hak kazanan 7
projenin imzaları düzenlenen törenle atıldı.
İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşen imza
törenine; Vali İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi
Genel Sekreteri Abdullah Köklü, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hüseyin Erkul, İl Genel Meclis Başkanı Nejat
Önder, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, GMKA Genel
Sekreteri Abdullah Güç, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve
GMKA desteği alan projelerin sorumluları katıldı.
Güney Marmara Kalkınma Ajansının 2022 yılı Teknik
Destek Programı kapsamında Mart-Nisan döneminde
Çanakkale'de destek almaya hak kazanmış; Çanakkale

Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Patent Değerleme ve
Ticarileştirme Süreçleri Eğitimi Projesi, Biga
Kaymakamlığı E-Değer (Dijital Ortamda Karakter ve
Değerler Eğitimi) projesi, Biga Belediyesi Biga 2023
Vizyonuyla Geleceğe Yön Veriyor projesi, ÇOMÜ Ezine
Meslek Yüksekokulu Ezine Yöresi Süt Kalitesinin
Geliştirilmesi için Teknik Personelin İleri Validasyon ve
Kaliﬁkasyon Yetkinlik Eğitimi Projesi, Çanakkale İl
Müftülüğünün Milli Yazılım Pardus İşletim Sistemi ve
Uygulamaları Eğitimi (Eğitici Eğitimi) projesi, Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Coğraﬁ İşaret
Eğitimi Teknik Desteği Projesi ve Kemer İÇDAŞ İlkokulu
Çocuklar için Çocuk Kitapları ile Felsefe P4C projesi
sahipleri ile GMKA arasında protokol imzaları atıldı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'dan Çanakkale olarak
destek alan proje sahiplerini tebrik eden Vali İlhami
Aktaş, projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Bakan Soylu Kışladaki Camiyi Açtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma
Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen 387'nci Dönem
Meslek Sınıfı Yedek Subay Mezuniyet Töreni'nin ardından
yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binasında
incelemelerde bulundu. Çanakkale Jandarma Eğitim

Merkez Komutanlığı içindeki Emine Hatun Camii'nde cuma
namazı kılan Bakan Soylu, çıkışta beraberindekilerle
kurdele keserek, açılışını gerçekleştirdi.
Bakan Soylu, "Hemen hemen birliklerimize son 4-5 yılda
Cenab-ı Allah cami yapmayı nasip etti. İki yerde
eksikliğimiz kaldı. Onu da tamamlayacağız. Mehmet Cengiz
kardeşim burada askerlik yaptı ardından da Cengiz ailesi
olarak çok güzel bir camiyi yaptılar. Ahmet bey ve Emine
hanıma da teşekkür ediyoruz. Bu caminin özelliği şu, bu
caminin cemaati her zaman aynı değil. Sürekli değişen,
memleketimizin birçok bölgesinden gelen kardeşlerimiz ve
burada görev yaparken onları ziyaret eden ailelerin uğrak
yeri. Onun için farklı bir anlamı var. Burası
Mehmetçiğimizin ocağı. İnşasında emeği geçen herkese
minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu
caminin bir özelliği de Çanakkale Şehitler Abidesi'nde
bulunan cami ile bire bir aynı olması" dedi.
Soylu, son olarak Güzelyalı köyündeki Deniz Polis Eğitim
Merkezi'nde eğitimleri tamamlanan 'kurbağa adam' ve
'balık adam'ların sertiﬁka törenine katıldı.

Bakan Soylu: 1200 mahalle
yabancıların ikametine kapatılacak

Bakan Soylu, 1 Temmuz'dan itibaren mahallelerde ikamet
edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye
düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını
açıkladı. Soylu, Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için
bayram izni uygulaması olmayacağını duyurdu.

Yeni alınan başka bir karara ilişkin de Bakan Soylu, şunları
kaydetti:
"Biliyorsunuz ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde
yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının
toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'ini geçtiği 54 ildeki
toplam 781 mahalleyi tüm yabancılara kapatmıştık. Hem
geçici korumaya hem ikamete kapatmıştık. 'Daha fazla
burada bir yabancı yoğunlaşması olmasın' diye. 1 Temmuz
2022 tarihi itibarıyla yüzde 25 olan oranın yüzde 20 olarak
uygulanması kararını verdik. Böylelikle 781 mahalle 1200
mahalleye çıkmış oldu ve 1200 mahalle hem geçici koruma
statüsüne hem ikamet iznine kapatılmış oldu. Böylece
buralarda artık bir ikamet izni verilmemiş olacak yani
yüzde 20'ye düşürmüş olduk, o mahalledeki yabancı sayısı
oranını."
Soylu, bir soru üzerine Ramazan Bayramı gibi Kurban
Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması
olmayacağını bildirdi.

Yeniden başkan seçildi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Bayramiç 1. Olağan Kongresi
yapıldı. Mevcut Başkan Bahattin Arslan'ın tek liste olarak
girdiği kongrede yeniden başkan seçildi. Kongreye yoğun
ilgi oldu.
Konuşmaların ardından kongrede tek liste çıktı. Mevcut
Başkan Arslan, yeniden başkan seçildi. Güven tazeleyen
Arslan kongrenin sonunda teşekkür konuşması yaptı.
Arslan, kendisini seçen üyelerine şu konuşmayı yaptı;

“Değerli dava arkadaşlarım, Almış olduğum bu
sorumluluğun bilincinde olarak, Şehit Muhsin
Başkanımızın mirasını en iyi yerlere taşıyacağımızdan
kimsenin şüphesi olmasın. Bu kutsal görevin beraber
yürüyeceğimiz yönetim kurulu üyelerimize ve ilçemize
hayırlı olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyor, katılım
gösteren gönüldaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi
sunuyorum.”

Bozcaada
Kaymakamının
eşi serbest bırakıldı
Bozcaada ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında
gözaltına alınan Kaymakamın eşi, sevk edildiği
mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bozcaada Kaymakamı Bahar Kaya Çelik, geçen yıl
Ocak ayında ile evlendi. Kaymakamlıkta gelir uzmanı
olarak çalışan eşi, FETÖ soruşturması kapsamında 3
gün önce Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, sevk
edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. Bozcaada Kaymakamı Bahar
Kaya Çelik ise olayın hemen ardından geçici süreyle
Edirne'ye atanmıştı.

Kayıp muhtar eşini
silah zoruyla kaçırmış!
Çan ilçesinde eşi
Muhtar İlker
Mustafa Kuloğlu
(51) ile ortadan
kaybolduktan 3
gün sonra bir
evde bulunan
İlknur Kuloğlu
(41), kocasının kendisini silah zoruyla kaçırdığını
söyledi. Evdeki av tüfeğini de alıp kaçan Kuloğlu'nu
arama çalışmaları sürüyor.
Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile
boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu en son 8
Haziran günü saat 01.30 sıralarında Çan ilçe
merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi
araçla gelerek, muhtar ve eşini aldı, ardından da
Şerbetli köyüne götürüp bıraktı. Eşi İlknur Kuloğlu ile
birlikte köyün yakınındaki arazide saklanan muhtar
Kuloğlu, gece dron ve köpeklerin sesini duyunca
jandarmanın etraﬂarını çevirdiğini düşünüp,
yiyeceklerinin de tükenmesi üzerine Şerbetli
köyündeki eve gitti. Eşini burada bırakan muhtar İlker
Mustafa Kuloğlu, evdeki av tüfeğini de alarak kaçtı.
Jandarmanın çalışmasıyla İlknur Kuloğlu bulundu.
Sağlık kontrolünden vücudunda darp izlerine
rastlanan İlknur Kuloğlu, İlçe Jandarma
Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ailesine
teslim edildi. lknur Kuloğlu'nun ifadesinde,
uzaklaştırma kararı olan eşinin kendisini ölümle
tehdit ettiğini ve silah zoruyla kaçırdığını söylediği
öğrenildi.
Nisan ayında eşini kaçırdığı için hakkında
uzaklaştırma kararı olan İlker Mustafa Kuloğlu'nu
arama çalışmaları sürüyor.
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Süne ile mücadele için doğaya 2 bin keklik salındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve
Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan 'Sünede
Keklikle Biyolojik Mücadele' projesi kapsamında Troya
Tarihi Milli Parkı, Gelibolu Yarımadası ve Bayramiç
bölgesinde doğaya 2 bin keklik salındı.
Keklik ile yapılacak biyolojik mücadele kapsamında
buğdaylar süne zararlısından korunarak verimi ve kalitesi
arttırılacak. 'Sünede Keklikle Biyolojik Mücadele' projesi
Çanakkale merkeze bağlı Halileli köyünde keklik salımı,
törenle gerçekleştirildi. Keklik salım töreninde konuşan İl
Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale'de 710
bin 765 dekarlık alanda buğday üretimi yapıldığını belirtti.
Buğdayın dünyada en önemli besin maddelerinden birisi
olduğunu ifade eden Karadağ, şunları söyledi "Buğdayın en
büyük zararlısı olan süneyle mücadeleyi il müdürlüğü
olarak yıllardan beri sürdürüyoruz. Yine il müdürlüğümüz
olarak 90 kişilik bir ekip ile her türlü önlemi alarak
çiftçilerimize ve buğday üreticilerimize kimyasal ilaçlama
bilgilerini aktarıyoruz. Son 4-5 yıl içinde biyolojik mücadele
kapsamında parazitoit salımı yaptığımız bilinmekte. Buna
ilave olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube
Müdürlüğü ile bir proje yaptık. Süne mücadelesine yeni bir
boyut getirerek, biyolojik mücadele kapsamında bugün
keklik salımı başlatıyoruz. Milli Parklar tarafından Yozgat'ta
üretilen 2 bin keklik Çanakkale'ye getirildi. Bu proje 15

5 Bin Dekar Araziyi Suluyor

köyü ve 60 bin dekarlık alanı kapsıyor. Proje 3 yıl boyunca
her yıl 2 bin adet olmak üzere toplamda 6 bin adet keklik
salımı gerçekleştireceğiz. İnşallah doğayı en az kirleten
biyolojik metotlarla buğday verimini ve kalitesini arttırarak
çiftçimizin yüzünü güldürmeyi amaçlıyoruz."
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürü Ozan
Hacıalioğlu da "Buğdayın büyük zararlısı olan süne ile
mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bir proje
hazırlayıp bakanlığımıza sunduk. Doğaya bu yıl 2 bin keklik
salacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmaların
ardından, 2 bin keklik törene katılanlar tarafından buğday
tarlalarının yanında doğaya salındı.

Konutta 'tapuyu değil kullanım hakkını al' önerisi

Satılık ve k ralık konutta ﬁyat artışları devam ederken
GAPAS sorunun çözümü ç n İng ltere'de uygulanan
'kullanım hakkı satışı' yöntem n önerd .
İnşaat sektöründe yen konut üret m azalırken, satılık ve k ralık
konut ﬁyatları yüksel yor. Gayr menkul Pazarlama ve Satış
Profesyoneller Derneğ (GAPAS) sorunun hızlıca çözümü ç n
İng ltere'de uygulanan 'kullanım hakkı satışı' yöntem n önerd .
Bu modelde, k ş ler sadece konutun yapı ömrü boyunca
kullanım hakkını satın alıyor. Arsa mülk yet y ne hak sah b nde
kalıyor. Müteahh t sadece yaptığı konut bedel n ve kârını
alıyor. Konutu alan k ş ler se müteahh de konut bedel n
öded kten sonra, konutun yapı ömrü kadar yapılan sözleşme
kapsamında k ra ödüyor. Kullanım hakkı alan k ş n n, b nanın
ömrü boyunca konutu çocuklarına m ras bırakab leceğ
kayded l yor.

Turizm, maden ve tarımda kullanılıyor
Düzenlenen basın toplantısıyla konut üret m n ve ﬁyatını
düşürmes beklenen yen model tanıtan GAPAS Başkanı İsma l
Özcan, s stem n Türk ye'de tur zm, madenc l k ve tarım g b
alanlarda kullanıldığını fade ederek, perakende konut
p yasasına da bu model adapte etmek gerekt ğ n söyled .
Önerd kler Yen Mülk yet S stem 'n n arsa mal yet n , konutun

veya t car ün ten n lk yatırım mal yet nden çıkardığını
söyleyen Özcan, “Yen mülk yet s stem yle; arsanın mülk yet
lk sah b nde kalıyor, da re veya dükkan alan, satış ﬁyatı olarak
arsanın bedel n değ l, müteahh d n nşaat mal yet n ödüyor,
arsa sah b ne de uzun sürel olarak k ra ödüyor” ded .
Bu s stem n, mevcut kanunlarda kısmen ' nt fa' hakkı olarak
tanımlanan hakkın satışına dayandığını fade eden Özcan, bugün
1 m lyon TL'ye satılan b r da ren n, uygulanacak yen mülk yet
s stem yle 500 b n-600 b n TL'ye satılab leceğ n , arsa bedel n n
lk satın almada ödenmey p, bunun yer ne, arsa ç n aylık b r
k ra bedel n n arsa sah b ne ödeneb leceğ n söyled . Yen
mülk yet s stem nde her kes m n kazançlı çıkacağını savunan
Özcan, “Vatandaş ﬁyatı er şeb l r b r konuta sah p oluyorken,
müteahh t nşaat yapıp satıyor. Arsa sah b arsayı elden
çıkarmadan uzun vadel get r ye kavuşuyor” ded . Arsa
sah b n n, b nanın kullanım ömrü dolduğunda arsaya sted ğ
başka b r gayr menkulü yapab leceğ n aktaran Özcan, “İsterse
toplu para alıp fonlara projey k ralayab l r. Bu açıdan büyük
avantaj sağlıyor” ded .

Kamu öncü olabilir
S stem n kamu ç nde faydalı olacağı görüşünü d le get ren
İsma l Özcan, “Bugün kentsel dönüşüm önünde en büyük engel
parçalı mülk yet yapısı ve artan mal yetler. Tek mülk yet
olacağı ç n sonrasında kamunun dönüşüm yapması da çok daha
rahat olacak” ded . Özcan, özell kle büyük haz ne araz ler n
el nde bulunduran kamunun TOKİ ve Emlak Konut el yle bu
s stem n hayata geç r lmes gerekt ğ ne d kkat çekt .

"Çelik karkas uygulamaları artmalı"
D ğer taraftan gelecekte konut ht yacı olacak şeh rlerde özel
sektörün n s yat f alması, kooperat ﬂ eşme uygulamalarının
artması, çel k karkas g b nşaat sürec n kısaltan yapım
s stemler n n terc h ed lmes n n de önem ne vurgu yapan İsma l
Özcan, “Yaşlı nüfus ç n büyük kentlerde ters ne mortgage
s stem uygulanarak onlara yazlık yerlerde veya memlekettek
k nc konutların daha ver ml kullanılmasını sağlayacak
teşv kler de sağlanab l r” ded .

Yaz spor okulları başlıyor
Çanakkale Belediyespor Yaz Spor Okulları 20 Haziran günü
Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde başlıyor.
Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede,
“Basketbol (7-14 yaş), Tenis (6-15 yaş) ve Çocuk Zumba (310 yaş) branşlarında açılması planlanan spor okulları
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Bayramiç ilçesinde bulunan Yassıbağ Barajı, bu yıl da
tam doldu. Sulama öncesi tam dolan baraj, 5 bin 180
dekar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılıyor
Bayramiç ilçesinde bulun Yassıbağ Barajı, 3 yıl önce
yapıldı. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve gövde
yüksekliği temelden 40 bin 80 metre olarak inşa edildi.
Baraj rezervuarda depolanan 2,4 milyon metre küp su
ile 5 bin 180 dekar zirai arazi sulayabiliyor.
Temelden 40,80 metre yüksekliğe sahip Bayramiç
Yassıbağ Barajı, bölgede sulu tarım ile birlikte hem
tarlalardaki verim artırdı hem de yörede ürün
çeşitliliğini sağladı.

B Tipi Yeni Orman
Yolu Yaptırılacak
Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından B tipi
yeni orman yolu yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Anafartalar Orman
İşletme Müdürlüğü Eceabat Orman İşletme Şeﬂiği 108
ve 109 kod nolu b tipi yeni orman yolu yapımı işi 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, tekliﬂer sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

2 Bin 465 Metrekare
Tarım Arazisi İcradan Satılık
Çanakkale Lapseki'de 2 bin 465 metrekare tarım arazisi
icradan satılık.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale ili Lapseki
ilçesi Subaşı Köyü 101 ada 68 parsel tarla niteliğindeki
2,465,30 metrekare yüzölçümlü ve tam hisse paylı
taşınmaz açık artırma suretiyle yapılacak ihalede
satılacak.

Sürücülü Treyler Kiralanacak
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sürücülü
treyler araç kiralanacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Yenice Orman İşletme
Müdürlüğü, 2022 yılı 1 adet (sürücülü) dorsesi ile
birlikte treyler kiralanması işi 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.

Eğitmen Hizmeti Alınacak
ücretsiz olup, kentlilerimizin 13-17 Haziran 2022 tarihleri
arasında, mesai saatleri içinde Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı
Yaşam Merkezi'ne gelerek, kayıt formunu doldurmaları
gerekmektedir. Yaz spor okulları kurs bitiminde,
katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Adres: Esenler
Mahallesi Özgürlük Caddesi Şehit Kıvanç KAŞIKÇI Sağlıklı
Yaşam Merkezi Detaylı bilgi için: 0 (286) 217 68 75” ifadeleri
yer aldı.

Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından eğitmen
hizmeti alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; eğitmen hizmeti alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, tekliﬂer
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

