Artık Mazeretimiz Yok, Köprümüz,

OSB'miz, Üretimlerimiz Var!
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale için
boğaz köprümüz sonrası yeni tarım, sanayi ve turizmin
başladığını ifade ederek Bayramiç zeytinyağı ve Lapseki
şeftalisini tesciliyle birlikte Çanakkale'nin biri Avrupa'da
olmak üzere 10 ürününün tescil edildiğini söyledi.
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Turan, "Artık mazeretimiz yok, köprümüz, OSB'miz,
üretimlerimiz var. Her türlü imkanın değerlendirilerek coğraﬁ
tescil başta olmak üzere bütün marka değerini artıran ne
varsa bölgemize katmak bizim görevimiz. Çanakkale'nin hep
yatırımlarla gündeme gelmesini istiyoruz" dedi. 2
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“CHP GRUBU OLARAK HER TÜRLÜ

DESTEĞE HAZIRIZ AMA…”

İl Genel Meclisi Haziran Ayı birleşiminin son oturumunda
Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı “Taşınmaz satışı”
ile ilgili rapor oylandı. Uzun tartışmalar ardından mecliste
yapılan oylamada 18 kabul 15 ret oyu ile kabul edildi. İl
Genel Meclisi Grup Başkanı Güneş Pehlivan; “Şu an satışı
istenen mevcut taşınmazlarımızın idareye gelir kaydeder
hale getirilmesi, gelir kaydeder şekilde kullanılması
taşınmazlarımızın idarenin bünyesi tarafından
değerlendirilmesi konusunda yine CHP grubu olarak her

ÖĞRETMENE
Kalacak Yer Yok!

türlü desteğe hazırız” derken; “Ak Parti Grup Başkanı Tülay
Ömercioğlu; “ Buradan alacağımız aylık para ne getirecek
bize. Biz gidip orda borçlanırken, köye hizmet getirmeye
kalkarken burada otel ya da daire almak yerine veya
otelden aylık gıdım gıdım bir kira almakla yapacağımız işi
borç yerine doğrudan doğruya köylüye hizmet olarak
kanalizasyon, su veya düğün dernek yeri yapmak, biz tacir
değiliz. Devlet tacir değildir, devlet sadece ve sadece
hizmet veren bir kurumdur'' diye konuştu. 7

Bozcaada'da, 50 kişiye yakın olarak Millî Eğitim Bakanlığı personeli
olarak çalışan öğretmen, idareci, memur ve personellerin lojman
sorunu olduğunu vurgu yapan Eğitim İş Çanakkale Şube Yönetim
Kurulu yazılı bir basın açıklaması gönderdi. 6

Vaktiyle Koltuğundan Etmişti: Şimdi Koltuğa O Oturdu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Belediye Başkanı Bülent Öz'ün
rüşvet, irtikap suçlamalarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından
yürütülen soruşturma kapsamında görevden
uzaklaştırılmasının ardından belediyede ilginç bir gelişme
yaşandı. Belediye Başkanı Bülent Öz'ün, geçtiğimiz yıl
belediye meclisinde ters düşüp genel merkeze şikâyet
ederek görevden aldırdığı CHP eski İlçe Başkanı, aynı
zamanda belediye meclis üyesi Harun Arslan, birinci
başkan vekili olması nedeniyle başkanlık koltuğuna
oturdu. Partisi tarafından disiplin kurulana sevk edilen
Harun Arslan, başkanvekili olarak yasa gereği 10 gün
içerisinde belediye meclisini toplayacak ve Çan'ın yeni
belediye başkanının seçilmesine başkanlık edecek. 3

'Gönül
rahatlığı
ile denize
girebilirsiniz’
Son sekiz senedir her yıl aralıksız Mavi Bayrak almaya
hak kazanan Çanakkale'de bu yıl da üç plaj mavi
bayrak aldı. Çanakkale'nin plajlarında gönül rahatlığı ile
denize girilebileceğine vurgu yapan Başkan Gökhan;
“Çocuğumuzla ve ailelerimizle Barış Kordonu'na,
Güzelyalı veya Dardanos'a rahatlıkla gidip denize
girebilirsiniz. Çünkü burada bayrağı astık denetlemeler
bitti gibi bir durum yok. Yine belirli periyotlarda o
tahliller yapılmaya devam ediyor. Dolayısı ile bu konuda
güvenle sahillerimizi kullanabilir ve denize
girebilirsiniz” şeklinde konuştu. 8

Ceylan, "Süresi dolmuş ÇED
Olumlu raporu ile imar
değişikliği yapılmış mıdır?"
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür
Ceylan Lapseki`deki Kirazlıdere 1
ve 2 Termik Santralleri ile
Endüstriyel Atık Depolama Alanı
ve İskele Projelerinin "ÇED Olumlu"
kararının süresi dolduğu halde,
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından
imar değişikliği yapıldığını
belirterek, "Süresi dolmuş "ÇED
Olumlu" raporu ile imar değişikliği
yapılmış mıdır?" diye sordu. 11

Lütfen Maaşlarla
Zam Yapmayın
Köşe yazıları sayfa 3'de
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Artık Mazeretimiz Yok, Köprümüz, OSB'miz, Üretimlerimiz Var!

'Markalaşma, coğraﬁ
İşaret almakla bitmiyor'
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇSO) Yönetim
Kurulu ağırlıklı olarak, hububat, zahireci, gübre, yem,
zirai ilaç, yaş meyve ve sebze ile tarım kooperatiﬂeri
sektör temsilcilerinden oluşan 2 No'lu Meslek Grubu
Üyeleri ile sektörde yaşanan gelişmeler ve sorunları
görüşmek üzere bir araya geldi.
ÇTSO Kongre Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen
toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu,
Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Meslek Komite
Başkanı Bülent Bayat, Komite ve Meclis Üyesi Erkan
Çetin, Genel Sekreter Sema Sandal ve komiteden
sorumlu Oda personeli Ercan Ekim ile sektör
temsilcileri hazır bulundu.
2 No'lu Meslek Grubu toplantısında konuşan Yönetim
Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu; “Gıda sektörü
sadece ilimiz değil, ülkemiz için de öncelikli sektörler
arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve hububatta lisanslı
depoculuk hepimizin önceliği olmalı. Bunun için sektör
temsilcileri, borsa ve ziraat odalarımız başta olmak
üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla
lisanslı depoculuk başlığı altında ayrıca bir araya
gelmeliyiz. İlimizin öne çıkan tarım ürünlerinin
markalaşması için çalışmalar yapmalıyız. Coğraﬁ
işarete sahip ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı
pazarlarda nasıl daha iyi pazarlarız; bunun
ﬁzibilitelerini çıkarmalıyız. Dünyanın en güzel
zeytinyağını üretip onu dökme olarak satmanın ne
ilimize ne de ülkemize hiçbir faydası yok! Markalaşma,
coğraﬁ İşaret almakla bitmiyor. Daha önemlisi, bu
ürünümüzün aynı lezzet ve kalitede satılması için
denetim mekanizmaları oluşturmalı ve daha sık
kontroller yapabilmeliyiz. Tarımda çalışacak ara
eleman sorununa da ortak çözümler üretmeliyiz. Bu
alanı daha nitelikli hale getirmek üzere Mesleki
Yeterlilik Kurumuna görüş iletebiliriz. Sektör
temsilcileri olarak sizlerden aldığımız geri dönüş ve
yönlendirmeler çok kıymetli. Katılım sağlayan tüm
Meslek Grubu üyelerimize Yönetim Kurulum adına
teşekkür ediyorum” dedi.
Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı
S.Kaya Üzen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan
Uysal ve Genel Sekreter Sevcan Elver, Çanakkale Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan ve Genel
Sekreter Vildan Özkan'ı ziyaret etti.
Başkan Üzen, Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birliği Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçilen
Ünal Özcan ve yönetimini tebrik ederek, hayırlı olması
temennisinde bulunarak, “Çanakkale Ticaret Borsası
olarak, önceki döneminizde sizlerle uyum içerisinde
çalıştık. Bu gayretin devamını, daha çok yakınlaşma ve
kaynaşmayı sağlamak üzere buradayız. Dost
ziyaretindeyiz. Bugünden sonra da birlikte yarattığımız
sinerjiyi sürdüreceğimize inanıyorum” dedi. Üzen ayrıca
esnaf ve sanatkâr teşkilatının önemine vurgu yaparak,
"Esnafımız bizim için çok değerli. Konu Çanakkale
olduğunda hep birlikte bu şehrin ekonomisine katkıda
bulunacak ve ticaretini yükseltecek projelerde birlikte yer
alacağımıza eminiz" diye konuştu. Ziyarette, Çanakkale
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Ünal Özcan, ziyaretten duydukları memnuniyeti
dile getirerek, teşekkür etti. Özcan, Esnaf Sanatkârlar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale için
boğaz köprümüz sonrası yeni tarım, sanayi ve turizmin
başladığını ifade ederek Bayramiç zeytinyağı ve Lapseki
şeftalisini tesciliyle birlikte Çanakkale'nin biri Avrupa'da
olmak üzere 10 ürününün tescil edildiğini söyledi. Turan,
"Artık mazeretimiz yok, köprümüz, OSB'miz, üretimlerimiz
var. Her türlü imkanın değerlendirilerek coğraﬁ tescil başta
olmak üzere bütün marka değerini artıran ne varsa
bölgemize katmak bizim görevimiz. Çanakkale'nin hep
yatırımlarla gündeme gelmesini istiyoruz" dedi.
Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT),
Çanakkale Lapseki şeftalisi ve Bayramiç zeytinyağının
coğraﬁ işaret tescil belgesinin teslim töreni yapıldı.
Turan, konuşmasında Çanakkale'nin özel bir şehir
olduğunu vurgulayarak "Çanakkale tarihin emaneti, milli
başkentimiz tabiri caizse, Cumhuriyetimizin önsözü,
şehitler diyarı Çanakkale'yi büyütmek ve geliştirmek en
büyük görevimiz. Ülkemizin her karışı kıymetlidir ama
Çanakkale bambaşka kıymettedir. Türkiye'nin bütün
coğrafyasından Çanakkale'mizde hatırası olmayan hiç
kimse yoktur. O yüzden Çanakkale'mizi tarihin bir emaneti
olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.
Her şehrin bir özelliği olduğunu dile getiren Turan,
Çanakkale'nin Türkiye'nin hangi ilinde ne varsa, onu içinde
barındıran özel bir kent olduğunu söyledi.
Çanakkale'nin, sanayi, orman, turizm ve tarım kenti
olduğunu belirten Turan şunları kaydetti:
"Çanakkale son dönemde gıda OSB'leri, altyapı çalışmaları,
barajları, soğuk hava depolarıyla yeni bir süreç başlatıp özel
bir süreç yaşıyor. Ezine Gıda OSB'si bu yüzden var.
Bayramiç'te küçükbaş hayvancılık OSB'si bu yüzden var.
Ayvacık Jeotermal OSB bu yüzden kuruluyor. Tarıma ilişkin
hangi imkanımız varsa en iyisi bölgemizde olsun diye
yoğun mesai harcıyoruz. Çanakkale lojistiğinde en önemli

sorunumuz ulaşım aksının sorunlu olmasıydı. Bu da 18
Mart'ta bütün dünyaya gururla duyurduğumuz
köprümüzün açılışı yapıldı ve altyapı sorunumuz büyük
ölçüde çözülmüş oldu. Artık bizim tarım ürünlerimizin,
sanayimizin ve turizmimizin Avrupa'ya pazara ulaşmama
riski yok oldu. Önceden korkumuz vardı, üretim yaptık.
Pazara ulaştıramama korkumuz vardı, artık köprü bu
sorunu ortadan kaldırdı."
Turan, il için 1915 Çanakkale Köprüsü sonrası yeni tarım,
sanayi ve turizmin başladığını ifade ederek Bayramiç
zeytinyağı ve Lapseki şeftalisini tesciliyle birlikte
Çanakkale'nin biri Avrupa'da olmak üzere 10 ürününün
tescil edildiğini söyledi.
Çanakkale'deki yetkililere seslenen Turan şöyle konuştu:
"Artık mazeretimiz yok, köprümüz, OSB'miz, üretimlerimiz
var. Her türlü imkanın değerlendirilerek coğraﬁ tescil başta
olmak üzere bütün marka değerini artıran ne varsa
bölgemize katmak bizim görevimiz. Çanakkale'nin hep
yatırımlarla gündeme gelmesini istiyoruz."

"700 coğraﬁ işaretle ilgili tescil
faaliyetlerini sürdürüyoruz"
TÜRKPATENT Başkan Vekili Cemil Başpınar, kurum olarak
coğraﬁ işaretlerle ilgili tescil faaliyetlerini yoğun şekilde
sürdürdüklerini bildirdi.
1139 tescilli coğraﬁ işaret olduğunu Başpınar şunları
kaydetti:
"Bunun yanında 700 coğraﬁ işaretle ilgili tescil faaliyetlerini
sürdürüyoruz. Coğraﬁ işaretler bu ülke ve topraklara ait
olan bizim değer dünyamızı yansıtan semboller. Bu
ürünlerin coğraﬁ işaretlerinin tescil edilmesi, belirtilen
şartlara uygun üretilmesi ve ticarileştirilmesi hepimizin
sorumluluğudur. Çanakkale ilimiz bu anlamda öncü
illerimizden bir tanesi. Ulusal düzeyde coğraﬁ işaret
tescillerinin yanı sıra 2021 yılında Bayramiç beyazının
Avrupa Birliği nezdinde coğraﬁ işaret tescili yapılarak
Türkiye'nin 7. coğraﬁ işaretinin uluslararası alanda tescili
gerçekleştirilmiş oldu. Bugün alınan bu iki coğraﬁ işaretin
Çanakkale'ye katkı sağlamasını diliyorum."
Konuşmaların ardından tescil belgeleri Başpınar tarafından
Turan ve AKParti Çanakkale Milletvekili Jülide
İskenderoğlu'na verildi.
Lapseki şeftalisinin başvurusunu Lapseki Ziraat Odası,
Bayramiç zeytinyağının başvurusunu ise Bayramiç Ziraat
Odası yapmıştı.

'Birlikte yarattığımız

sinerjiyi sürdüreceğiz'

Birliğinin çalışmalarıyla ilgili olarak borsa yöneticilerine
bilgiler vererek, “Bugüne kadar Ticaret Borsası ile yakın
ilişkilerimiz oldu. Bizlere her konuda destek sağladınız.

Bundan sonraki süreçte de kurumlar arası işbirliğimizi
güçlendirecek çalışmalarda yer almaktan memnuniyet
duyacağız” dedi.

gazetedegisim.com

19 Haziran 2022 Pazar

3

Lütfen Maaşlarla Zam Yapmayın
2021 Haz ran ayında tar h nde
petrolün var l ﬁyatı 65 Dolar, 2022
Haz ran ayında tam b r yıl sonra 122
Dolar… İk katı arttı! Yan akaryakıt
ﬁyatları tüm dünyada k katına çıktı.
Evet dünyada k katına çıktı petrol
ﬁyatları ama b z 6-7 kat etk lend k
çünkü yanlış ekonom k hamleler
yaptık. Keşke 2018 yılından bu yana onca yanlışı yapmasaydı
dolar kurunu 6 l ra c varında tutab lseyd k. İşte o zaman 2008
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyled ğ g b “kr z b z teğet
geçerd …”
Geld ğ m z gün t bar yle ekonom bakanı olan k ş n n
söyled kler n n b r geçerl l ğ kalmamıştır. Gözler n z kapatın 6
ay sonra her şey çok daha farklı olacak dem şt . Evet gerçekten
çok farklı oldu. Gem n n kaptanı Cumhurbaşkanımız
Erdoğan'dır. Bu m llet Nebat 'y falan tanımaz kend s n tanır.
Gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı “rahat olun”
mesajları ver yor. Kend s n n b ld ğ n b zler b lmed ğ m z ç n
rahat olamıyoruz.
Bu m llet Sayın Erdoğan'ın hep yanında oldu. İy günde de kötü
günde de. Kötü günlerden geçerken y ne yanında olur ama her
şey n şeﬀaf şek lde fade ed lmes gerek r.
M llet rahatlatacak gerçekler konuşmamız gerek yor. 6 ay daha
1 yıl daha böyle kötü g decekse bunu çıkıp söylemes gerek r.
Eylem planı neyse çıkıp detaylıca açıklanmalı.
Bu kr zden çıkış maaşlara zam yapmakla olmaz. Kr z çok daha
der nleşt ren en büyük yanlış yapılacak maaş zamları olacaktır!
Maaşlara gelecek küçük b r artış çarpan etk s yle çok daha
büyük hayat pahalılığına sebep olacak.
İçt ğ m z b r bardak çay, yed ğ m z yarım ekmek döner n ﬁyatı
artacak. Çünkü şletmeler çalışanlarına yaptıkları maaş zammını
mecburen sattıkları ürüne yansıtacaklar.
Ayrıca maaş zamları şs zl ğ n ve kayıt dışılığın artmasına da

sebep olacak. İşveren personel toplayacak ve “arkadaşlar bu
şek lde devam etme mkânımız yok, hakkınızı helal ed n
d yecek!” ve şten çıkarmalar yapacak. Ya da resm yette asgar
ücretl g b çalıştıracak ama maaşın b r kısmını ger alacak.
Yapılacak maaş zammıyla şveren n ödeyeceğ verg ve SGK
pr mler de artacak, bu kısmı se çok daha büyük b r sorun!
Hükümet n temmuz ayında yapacağını duyurduğu “enﬂasyona
ezd rmeyeceğ z” açıklaması nsanların çok daha fazla enﬂasyon
altında ez lmes ne sebep olacak. Lütfen maaşlarla zam
yapmayın! Enﬂasyonun önüne bu şek lde geçemey z...
Atılması gereken doğru adımları atalım “aklımızı başımıza
alalım.” Ç n model d ye çıktığımız yolda böyle g derse Ç n'de
çok zor çalışma ve yaşama koşulları altında ez len nsanlar g b
olacağız.
***

Kend m z Kandırıyoruz
Yerl ve yabancı ﬁrmalara teşv k ver lmes n eleşt rd ğ m z
oluyor. Koca koca ﬁrmaların g r şler nde İŞKUR tabelası
görüyoruz. (İşbaşı Eğ t m Programı)
Bu destekten faydalanan ﬁrmaların çok büyük b r kısmı şs zl ğ
azaltmak ç n ekstra b r st hdam sağlamıyor, zaten ht yacı olan
personel şe alıyor. Devlet teşv kler n n bu şek lde
kullanılmasına karşıyım!
Bakın başkaları neler yapıyor.
Avrupa'ya ç p üret m ç n 36 m lyar dolarlık yatırım yapacağını
açıklayan Intel'e büyük destek.
Almanya'nın Magdeburg şehr ne 19 m lyar dolarlık yatırımla
kurulacak mega ç p fabr kasının 7.3 m lyar dolarlık kısmını
Almanya verecek.
Intel ayrıca İspanya ve Fransa'ya da yatırım yapacak.
Öyle her önümüze gelene teşv k vermeyel m. Katma değer
yüksek ve n tel kl st hdamı sağlayacak yatırımcıları bulalım ve
onlara destek verel m.

Döviz Kurundaki
Dalgalanma Sağlık
Hizmetlerini de Vurdu
Sağlık Bakanlığı kur farkından doğan maliyetler
nedeni ile Sivas, Çanakkale, Malatya, Bursa ve
Afyon'da hava ambulans hizmetlerini durduracağını
açıkladı. Uzun süredir zaten olmayan hava ambulans
hizmeti özellikle Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan
ada sakinlerini ve tatil için adaya gelenleri mağdur
edecek. Geçiş garantili projelere ödenecek ücret uzun
süre Çanakkale halkının da gündeminde yer almışken
alınan bu karar tepkilere yol açtı.
Sağlık Bakanlığı'nın kur farkından doğan maliyetlerin
artması sonucu aralarında Çanakkale'nin de olduğu 5
ilde Ekim 2022'den itibaren hava ambulansı hizmeti
vermeyeceğini anlatan CHP'li Karasu, bu illerdeki hava
ambulans merkezlerinin kaderine terk edilerek çalışan
personelinde ücretsiz izne ayrıldığını ileri sürdü.

“SAĞLIK BAKANLIĞINIZIN KUR
FARKINI KARŞILAYACAK KADAR
BÜTÇESİ KALMADI MI?”

Vaktiyle Koltuğundan Etmişti:

Şimdi Koltuğa O Oturdu
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Belediye Başkanı Bülent
Öz'ün İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma
kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından
belediyede ilginç bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı
Bülent Öz'ün, geçtiğimiz yıl belediye meclisinde ters düşüp
genel merkeze şikâyet ederek görevden aldırdığı CHP eski
İlçe Başkanı, aynı zamanda belediye meclis üyesi Harun
Arslan, birinci başkan vekili olması nedeniyle başkanlık
koltuğuna oturdu. Partisi tarafından disiplin kurulana sevk
edilen Harun Arslan, başkanvekili olarak yasa gereği 10
gün içerisinde belediye meclisini toplayacak ve Çan'ın yeni
belediye başkanının seçilmesine başkanlık edecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma
kapsamında "rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla Belediye
Başkanı Bülent Öz'ün görevinden uzaklaştırılmasının
ardından belediye başkanlığı koltuğuna oturacak isim de
belli oldu. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi
gereği CHP'li Belediye Meclis Üyesi Harun Arslan geçici
süreyle başkanvekili oldu.

KAVGA ETMİŞLERDİ
Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Harun Arslan, 2021

yılının Ocak ayındaki meclis toplantısında partidaşı
Belediye Başkanı Bülent Öz ile ters düşmüştü. Başkan Öz,
adı yolsuzluklara karışan CHP eski Gençlik Kolları Başkanı
Tarık Özkan'ı belediyeye memur olarak almak isteyince,
CHP'li meclis üyeleriyle karşı karşıya gelmiş, çıkan
tartışmada belediye meclis üyeleri Harun Arslan, Mustafa
Erdem ve Mehmet Meşe Belediye meclis salonunu terk
etmişti.

KOLTUĞUNDAN ETTİ
Olayın hemen ardından Ankara'ya giderek CHP ilçe
başkanını ve meclis üyelerini genel merkeze şikayet eden
Bülent Öz, Harun Arslan'ın ilçe başkanlığı görevinden
alınmasını, iki belediye meclis üyesinin de disipline sevk
edilmesini sağlamıştı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Bundan sonraki süreçte Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan
Belediye Meclisi'nin 10 gün içerisinde toplanması için
meclis üyelerine çağrıda bulunacak. Harun Arslan,
başkanlığında toplanan meclis seçimle Çan'ın yeni belediye
başkanını seçecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen CHP Sivas
Milletvekili Ulaş Karasu, “Binlerce kilometre uzaktan
getirilen hastaları şov malzemesi yaparken Sivas başta
olmak üzere Çanakkale, Malatya, Bursa ve Afyon'da
ambulans helikopter hizmetinin sona vermesi
vicdanınıza sığıyor mu? Garantili projelere gelince göz
ardı ettiğini kur farkı, 5 tane helikoptere için mi geçerli.
Sağlık Bakanlığınızın kur farkını karşılayacak kadar
bütçesi kalmadı mı? Yoksa insan sağlığınıza verdiğiniz
değer bu kadar mı?” diye sordu.

ADALILAR HASTA OLUNCA NE
YAPACAK?
Hava ambulansının hizmete başlamaması en çok
Gökçeada ve Bozcaada halkını mağdur ediyor. Acil
müdahale edilmesi gereken hasta ve yaralılar
ambulans helikopter olmadığı için denizi gemi ile
geçmek ve kara yolu ile hastaneye gitmek zorunda
kalıyor. Askeri helikopterler mümkün olduğunda
ulaşım desteği vermeye çalışsa da bazı durumlarda
çok önemli olan zamanın kaybı insan hayatına mal
oluyor.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU NE DİYOR?
Madde 45- Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle
boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin
on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan
vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan
vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı
üyenin başkanlığında toplanarak;
a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini
aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının
verilmiş olması durumunda bir başkan,
b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya
seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden
yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili,
Seçer.
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“Ne Zaman Ülke Yararına Bir
İş Olsa Karşısında Aynı Grup Var”
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu,
TBMM'de yaptığı konuşmada muhalefetin çevre ve doğa
konusunda manipülasyon yaparak yatırımları
engellemeye çalıştığını söyledi. İskenderoğlu, “Ne zaman
ülke için bir çalışma yapılsa, bir proje hazırlansa bilimsel
dayanağı olmayan bir yaklaşımla karşı duruş söz konusu.
Köprü yaparsınız, karşı çıkarlar; yol yaparsınız, karşı
çıkarlar; havalimanı yaparsınız, baraj yaparsınız karşıdırlar.
Ülke aleyhinde bir konu olunca, kayıtsız şartsız ittifak
olanların bize çevreyle ilgili söyleyecek sözleri olamaz”
dedi.
TBMM'de HDP grubunun önerisinin aleyhinde AK Parti
Grubu adına söz alan Çanakkale Milletvekili Jülide
İskenderoğlu, çevre ve doğa konusunun, özellikle enerji
yatırımlarının engellenmesi konusunda bir argüman
olarak kullanıldığını söyledi. Pandemi sürecinde ve
sonrasında tüm dünyada üretimden tedarike kadar her
kalemde sıkıntılar yaşandığını hatırlatan İskenderoğlu, “Bu
süreç tüm dünyada üretimin ne kadar önemli olduğunu bir
kez daha hatırlattı. 'Üretim' derken sadece tarımsal
üretimden bahsetmiyoruz elbette; endüstriyel üretim,
sanayi ve diğerleri... Ancak şu anda içerisinde
bulunduğumuz durum, bütün dünyanın geleceğe dönük
kabuslar görmesine neden olan enerji üretimi. Ülkemiz
kendi enerji kaynaklarını üretme, kullanma konusunda
son yıllarda büyük bir atılım içerisinde ancak ne hikmetse,

özellikle enerji üretimi konusunda ne zaman bir adım
atmaya kalksak karşımızda koro hâlinde aynı grubu
görüyoruz. Gezi olaylarında çevreyi yakıp yıkanlara,
sokakları talan edenlere bırakın karşı çıkmayı, bu yıkımın
içerisinde olanlar, destek olanlar, mevzu ülkenin kendi
enerji kaynaklarını üretmesi, kullanması olunca bir anda
çevreci kesiliyorlar. Bu sözde çevreci kesimden
ormanlarımızı, tarlalarımızı yakan hain terör örgütüyle ilgili
bir karşı ifade duyamazsınız ama Türkiye için kritik bir
hamle olan doğal gaz üretimi söz konusu olduğunda 'ağaç',
'orman', 'çevre' kelimelerini dillerinden düşürmüyorlar”
dedi.

Gelecek Nesillerimize Emanet
Etmek İçin Titizlikle Çalışıyoruz
Muhalefetin çevre konusunda söz ve eylemlerinin tutarsız
olduğunu da belirten İskenderoğlu, “Birilerinin laf olsun,
gündem olsun diye sözde çevre, sözde doğa hassasiyetleri
kamuoyunun malumudur; niyet, söz bir olmalıdır. Çevrenin,
doğanın korunmasında hiç kimse bizim hassasiyetimizi
ölçemez. Her konuda olduğu gibi çevre ve doğa konusunda
tutarsız olanları samimi olmaya davet ediyorum. Ne zaman
ülke için bir çalışma yapılsa, bir proje hazırlansa bilimsel
dayanağı olmayan bir yaklaşımla karşı duruş söz konusu.
Köprü yaparsınız, karşı çıkarlar; yol yaparsınız, karşı
çıkarlar; havalimanı yaparsınız, baraj yaparsınız karşıdırlar

Bakan Yanık, Hamidiye Tabyaları'da
oluşturulan 'Çocuk Hakları Sokağı'nı açtı
Çanakkale'de Anadolu Hamidiye Tabyalarında oluşturulan
'Çocuk Hakları Sokağı'nın açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla yapıldı.
Çocuk Hakları Sokağı'nın Çanakkale'de, tabyaların
bulunduğu mekanda açılmasının tesadüf olmadığını
belirten Bakan Yanık, "Geçmişimizden, tarihimizden
aldığımız güçle, şehitlerimizin maneviyatından aldığımız
güçle geleceği kurma arzusunda olduğumuzu hep
söyledik. Geleceği ifade eden çocukların işte bu tabyalarda
Çocuk Hakları Sokağını kurmak, geçmiş ile geleceği tekrar
birleştirmek arzumuzun o sürekliliği sağlamak
tarihimizden aldığımız büyük birikimi geleceğe taşımak

arzumuzun bir yansımadır” dedi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
bünyesindeki Anadolu Hamidiye Tabyalarında, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Çocuk
Hakları Sokağı'nın açılışı ve Çocuk Buluşması etkinliği, 12
Haziran Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde yapıldı.
Törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürü Muhammet Mermer, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat
Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı
İsmail Kaşdemir ile çocuklar ve aileleri katıldı.

'Polis bizimdir ve asla yalnız değildir’
Geçtiğimiz gün Kadıköy'de HDP'li
milletvekilinin polis memuruna
yumruk atmasına ilişkin açıklamada
bulunan Milliyetçi Hareket Partisi İl
Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, duruma
tepki göstererek bir açıklama yaptı.
Ali Tuğrul Yıldırım açıklamasında
şunları söykedi, "Türk Polis
Teşkilatımıza yapılan hain saldırıyı
şiddetle kınıyoruz. Hain terör
örgütünün temsilcisi sözde siyasi
partinin, kanun dışı hareket eden,
kansız sözde vekili haddini aşarak, resmi görevini yapmaya
çalışan polisimize saldırmıştır. 'Hedepeli' haine yaptığı

saldırının hesabı derhal sorulmalı, bu kansızlığı yanına
bırakılmamalıdır. Devletimizin ve Milletimizin güvenliği
için gece gündüz emek veren Türk Polis Teşkilatımız
devletimizin asli unsuru, toplumsal huzurumuzun
teminatıdır. Teşkilat bizim, Polis bizimdir ve asla yanlız
değildir” dedi.

ama mesele ülke aleyhinde bir konu olunca, kayıtsız şartsız
ittifak olanların bize çevreyle ilgili söyleyecek sözleri
olamaz. Hiç kimse merak etmesin, ülkemiz çevreyle
uyumlu, doğaya zarar vermeden, ortak geleceğimize sahip
çıkarak her alanda yatırım ve projelerine, kalkınmasına
devam edecek. Bu duyarlılıkla denizlerimizi, topraklarımızı
ve coğrafyasıyla ülkemizi çocuklarımıza, gelecek
nesillerimize emanet etmek için titizlikle çalışıyoruz” diye
konuştu.

AK Parti Seçim İşleri
Çanakkale İstişare
Toplantısı Yapıldı
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Marmara Bölgesinden
Sorumlu Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer'in
katılımlarıyla seçim işleri il istişare toplantısı
gerçekleştirildi.
Toplantıya, İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis
Başkanı Nejat Önder, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem
Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal,
belediye başkanları, ilçe başkanları, il ve ilçe
yöneticileri katıldı.
Toplantıda Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri
Başkanı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimlerine ilişkin
istişarelerde bulunurken, seçimler doğrultusunda
yapılması gerekenler ve ilerlenecek hedeﬂer belirlendi.

İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Marmara Bölgesinden
Sorumlu Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer,
seçim işleri il istişare toplantısı ardından AK Parti İl
Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl
Başkanı Naim Makas, İl Gençlik Kolları Başkanı
Alperen Uysal, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş
ve İl Yöneticileriyle birlikte sohbet etti. Başkan Makas,
ziyaret anısına Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a 'Elif'
tablosu hediye etti.

MR'da uzun bekleyiş sona erdi
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde muayene olan vatandaşların en
çok karşılaştıkları sorunların başında MR, Tomograﬁ randevularının aylar
sonraya verilmesiydi. MR randevularının edinilen bilgiye göre 15 gün
sonraya verildiği ve uzun bekletişlerin son bulduğu belirtildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Devlet
Hastanesi'nde en çok karşılaşılan problemlerden birisi MR randevularının

uzun süreler sonraya verilmesiydi. Geçtiğimiz aylarda Mart'da muayene
olan bir vatandaşa Temmuz-Ağustos aylarına MR randevusu verilmesi
tepki çekmiş ve yaşanan sorun mağduriyet oluşturmuştu.
Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, MR
çekimlerinin gece gündüz yapıldığı ve randevuların ise maksimum 15 gün
sonraya verildiği belirtildi.
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Aldığım Oyları Haram Etmedim!
Çan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, hakkında rüşvet ve
irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmanın selameti
açısından görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'liler
Çan Menderes Parkı'nda bir araya gelerek Bülent Öz'e
destek açıklaması yaptılar. Adli kontrol ve yurtdışı yasağı
da konulan Bülent Öz, meydanda yaptığı açıklamada
“Aldığımız oyları haram etmeyeceğim' dedim, haram
etmedim” diye konuştu.
Basın açıklamasının da yapıldığı toplantıda konuşan
Öz,"Her konuşmamda ifade ettim, seçimden önce
söyledim, adliyeden çıktıktan sonra da söyledim. 2019'da,
seçildikten sonra, bu zamana kadar, 3 yıl boyunca Çan
halkının güvenini asla boşa çıkarmadım. Üstüne basa basa
söylüyorum. Hemen seçildikten sonra, 'Aldığımız oyları
haram etmeyeceğim' dedim, haram etmedim" diye
konuştu.
Cumhuriyet Halk Partililer, Çan ilçesindeki Menderes
Parkı'nda bir araya gelerek geçtiğimiz gün görevden
uzaklaştırılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz için
desteklerini gösterdi.
Buradaki basın açıklamasına CHP Hukuk ve Seçim
İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem
Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, Çanakkale
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı Metin Ümit
Ural, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer
katıldı.

“Daha Bülent Öz Hakkında İddianame
Bile Yok”
İçişleri'nin kararına tepki gösteren Muharrem Erkek,
yaptığı açıklamada, "Çan halkının, Çan seçmeninin
iradesine büyük saygısızlık yaptılar. Daha Bülent Öz
hakkında iddianame bile yok. Seçimle gelen seçimle gider.

Anayasamız ne diyor? Suçluluğu mahkeme kararıyla
saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Kelime kelime
aynen böyle yazıyor. Ortada daha iddianame yok. Daha
müfettiş raporu yok. Ayıptır, günahtır. Seçilmiş bir belediye
başkanı, bir yargı kararı olmadan görevden
uzaklaştırılamaz. Yargılanır, hüküm giyer başımızın
üstüne" dedi.

“Çan Halkının Güvenini Asla Boşa
Çıkarmadım”
Bülent Öz ise "Sadece şunu söylemek istiyorum. Her
konuşmamda ifade ettim, seçimden önce söyledim,
adliyeden çıktıktan sonra da söyledim. 2019'da, seçildikten
sonra, bu zamana kadar, 3 yıl boyunca Çan halkının
güvenini asla boşa çıkarmadım. Üstüne basa basa
söylüyorum. Hemen seçildikten sonra, 'Aldığımız oyları
haram etmeyeceğim' dedim, haram etmedim" diye
konuştu

Ne olmuştu?
Çanakkale'de Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, hakkında
'rüşvet' ve 'irtikap' iddiasıyla yürütülen soruşturma
nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Çan
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada
Başkan Öz'ün şu anda oturduğu yaklaşık 3 milyon lira
değerindeki evi, bir temizlik ﬁrmasına verdiği ihale
karşılığında aldığını Sabah ortaya çıkarmıştı.
Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde irtikap ve rüşvet almak
suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan
CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz, mülkiye müfettişlerinin
yaptığı soruşturma kapsamında görevinden alındı.
Belediyeden ihale alan ﬁrma sahiplerinden rüşvet alındığı
ve irtikap suçu işlendiği iddiaları üzerine Mülkiye Teftiş
Kurulunca Belediye'de inceleme başlatıldı. Müfettiş başkan

Öz'ün geriye dönük ihale dosyalarını tek tek incelerken,
Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında, Başkan Öz'ün, akrabası olan
Ö.E'ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet
ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini
ödettirdiği, bir şirketten ihaleler karşılığında daire alındığı
belirlendi. Ayrıca Bülent Öz'ün çocuklarının eğitim
masraﬂarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir
yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık
ﬁrmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz'ün aldığı tespit
edildi.
Mülkiye Teftiş Kurulu ise tanıkların ve ifade sahiplerinin
baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin,
karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne
geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın
selameti için Öz'ün geçici olarak görevden
uzaklaştırılmasını talep etti.
Bunun üzerine, yürütülen soruşturma kapsamında
gözaltına alınan ve 1 Haziran'da çıkarıldığı hakimlikçe adli
kontrol şartıyla serbest bırakılan Çan Belediye Başkanı Öz,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak
görevinden uzaklaştırıldı.
Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127'nci
maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi
kapsamında alındığı öğrenildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yollarının sökümüne başlandı
simgeleyecek.
Öte yandan, köprünün mimarı ışıklandırma çalışmaları
da devam ediyor. Seyit Onbaşı'nın Çanakkale

Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermilerini
simgeleyen eserlerin kulelere montajının eylül ayında
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Balya tarifesi belli oldu
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez
birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, işçilerin
üzerinde çalışması, ana halatlar ve askı halatlarının
montajı için kurulan kedi yollarının sökümüne başlandı.
1915 Çanakkale Köprüsü, 5 yıl süren çalışmanın ardından
geçen 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından hizmete açıldı. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa
ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan, toplam
uzunluğu 4 bin 608 metre köprü, 2023 metrelik orta
açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü
unvanını aldı. 318 metre yüksekliğe sahip kuleler ise,
Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3'üncü ayın
18'ini, yani 18 Mart'ı simgeliyor.
Temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale
Köprüsü'nde, Lapseki ve Gelibolu yakalarında kuleler
inşa edildikten sonra, kedi yolunu oluşturmak amacıyla
ilk olarak 2 yaka arasına kılavuz halatlar çekildi.
Ardından da üzerinde işçilerin çalışacağı, ana halat ve
askı halatlarının montajının yapılacağı kedi yolu olarak
tabir edilen 4 bin 330 metrelik platform kuruldu.
Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılmasıyla kedi
yollarının sökümüne başlandı. Söküm çalışmalarının
ağustos ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Kedi
yolları kaldırıldıktan sonra köprüde sadece beyaz
renkteki ana halatlar kalacak. Kırmızı renkteki kuleler ile
1915 Çanakkale Köprüsü, Türk bayrağı renklerini

Biçerdöver sahipleri ve Çanakkale Ziraat Odası Meclis
Üyeleri akaryakıt ﬁyatlarındaki değişimlerden dolayı
biçim ve balya yapım ücretlerini yeniden
değerlendirmek ve düzenlemek için bir araya geldi.
Biçim ve balya yapım ücretlerinin biçerdöver sahipleri
ve üreticilerimizi mağdur etmeyecek şekilde

güncellenmesi için istişare edildi.
Yapılan görüşmeler sonucunda; biçim ücreti tavsiye
ﬁyatının dekara 4,5 litre mazot bedeli ile
ücretlendirilmesi; balya yapım tavsiye ﬁyatının ise 12 TL
olarak belirlenmesine karar verildi.
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Öğretmene Kalacak Yer Yok!
Bozcaada'da, 50 kişiye yakın olarak Millî Eğitim Bakanlığı
personeli olarak çalışan öğretmen, idareci, memur ve
personellerin lojman sorunu olduğunu vurgu yapan Eğitim
İş Çanakkale Şube Yönetim Kurulu yazılı bir basın
açıklaması gönderdi.
Bozcaada'da, 50 kişiye yakın olarak Millî Eğitim Bakanlığı
personeli olarak çalışan öğretmen, idareci, memur ve
personellerin lojman sorunu olduğunu vurgu yapan Eğitim
İş Çanakkale Şube Yönetim Kurulu yazılı bir basın
açıklaması göndererek; “Gestaş'ın geçici personeline
lojman tahsisi yapılırken kıdemli öğretmen ve devlet
memurlarına lojman yok denmektedir. Bozcaada sporun
sporcularına lojman tahsis edilirken, ailesiyle adaya atanan
öğretmen ve devlet memurlarına lojman yok denmektedir”
diyerek soruna çözüm beklediklerini dile getirdi.
Eğitim İş Çanakkale Şube Yönetim Kurulu yazılı bir basın
açıklaması göndererek Bozcaada'da görev yapan Milli
Eğitim Bakanlığı personelinin lojman sorunun acilen
çözülmesi gerektiğini ifade etti.
50'ye yakın personel için sadece 2 lojman tahsisi olduğunu
dile getiren sendika, yazılı bir basın açıklaması göndererek;
“Bozcaada'da Millî Eğitim Bakanlığı personeli olarak
(idareci, öğretmen, memur ve hizmetli personel) 50'ye
yakın devlet memuru bulunmaktadır. Bu 50' ye yakın
öğretmen, idareci ve destek personeline sadece 2 adet
lojman tahsisli olarak verilmiştir. Bu hangi mantıkla
açıklanabilir. Son 10 yıl içerisinde Bozcaada'da Milli Eğitime
ait 8 daireli lojmanlar yıktırılmış olup, yerine yenileri
yapılmamıştır. Oysa Bozcaada'da Sahil Güvenlik Lojmanları
yeni yapılmıştır. Sağlık Lojmanları yeni yapılmıştır. İlçe
Tarım Lojmanları onarımdan geçirilmiş ve yenilenmiştir.
Emniyet Lojmanları yenilenmiştir. Bozcaada'da
öğretmenlere lojman konusunda zulüm yapılmakta ve

öğretmenler aileleri ile birlikte mağdur edilmektedirler.
Bozcaada'da yapılan lojman tahsisleri usulsüz
yapılmaktadır. Durumun incelenmesi ve aydınlığa
kavuşturulması gerekmektedir. Gestaş'ın geçici
personeline lojman tahsisi yapılırken kıdemli öğretmen ve
devlet memurlarına lojman yok denmektedir. Bozcaada

sporun sporcularına lojman tahsis edilirken, ailesiyle adaya
atanan öğretmen ve devlet memurlarına lojman yok
denmektedir. Bozcaada' da görev yapan öğretmenler ve
diğer kamu görevlileri lojman konusunda büyük sıkıntı
yaşamaktadır. İlgililerden çözüm konusunda gerekenin
yapılması beklenmektedir” ifadelerine yer verdi.
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İl Genelde Taşınmaz Satışı Polemiği

“CHP Grubu Olarak Her Türlü

Desteğe Hazırız Ama…”

İl Genel Meclisi Haziran Ayı birleşiminin son oturumunda
Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı “Taşınmaz satışı”
ile ilgili rapor oylandı. Uzun tartışmalar ardından mecliste
yapılan oylamada 18 kabul 15 ret oyu ile kabul edildi. İl
Genel Meclisi Grup Başkanı Güneş Pehlivan; “Şu an satışı
istenen mevcut taşınmazlarımızın idareye gelir kaydeder
hale getirilmesi, gelir kaydeder şekilde kullanılması
taşınmazlarımızın idarenin bünyesi tarafından
değerlendirilmesi konusunda yine CHP grubu olarak her
türlü desteğe hazırız” derken; “Ak Parti Grup Başkanı Tülay
Ömercioğlu; “ Buradan alacağımız aylık para ne getirecek
bize. Biz gidip orda borçlanırken, köye hizmet getirmeye
kalkarken burada otel ya da daire almak yerine veya
otelden aylık gıdım gıdım bir kira almakla yapacağımız işi
borç yerine doğrudan doğruya köylüye hizmet olarak
kanalizasyon, su veya düğün dernek yeri yapmak, biz tacir
değiliz. Devlet tacir değildir, devlet sadece ve sadece
hizmet veren bir kurumdur'' diye konuştu.
İl Genel Meclisi Haziran Ayı Son Oturumunda gündem
maddeleri arasında yer alan Plan Bütçe Komisyonun
hazırladığı raporda yer alan taşınmaz satışının
görüşüldüğü maddede meclis üyeleri uzun konuşmaların
ardından yapılan oylamada 18'e 15 oy ile komisyon satış
işlemi meclisten geçti.
İl Genel Meclisinin haziran ayı son oturumunda Plan Bütçe
komisyonun hazırladığı gündem maddeleri arasında yer
alan Taşınmaz satışının görüşüldüğü sırada meclis üyeleri
arasında uzun tartışmalar yaşandı. İl Genel Meclisi Grup
Başkanı Güneş Pehlivan; ''İl özel idaresinin yetkisinde olan
mal ve kaynaklarda Çanakkale halkına aittir'' derken, Ak
Parti Grup Başkanı Tülay Ömercioğlu; ''Devlet hiçbir zaman
işletmeci olamaz, devlet tacir değildir, devlet sadece ve
sadece hizmet veren bir kurumdur'' diye konuştu.

“İDARENİN MÜLK KAYBETMESİNİ
BİZ CHP OLARAK
ONAYLAMIYORUZ”
Plan Bütçe komisyonun hazırladığı raporda yer alan
Taşınmaz satışının görüşüldüğü madde sırasında söz alan İl
Genel Meclisi CHP grup başkanı Güneş Pehlivan;
''Kamunun tüketim ekonomisine geçmesiyle ilgili CHP'nin
her dönem uyarıları ve tavsiyeleri oldu ne yazık ki bunlar
dikkate alınmadı. Mevcut ekonomik krizin temelini
oluşturan tüketim ekonomisinin bedellerini hep birlikte
görüyoruz. Buna bağlı olarak 2019-2024 yıllarında il genel
meclisimizde göreve başladığımızdan birkaç ay sonra bize

temsiliyet makamı olarak geldik ve hepimiz burada
geçiciyiz kamu kurumunu bizden sonra gelenlere aynı
kaynaklarla bırakmayı hedeﬂemekteyiz. Aynı kaynaktan
daha az bırakma tehlikesini bizler burada görevlerimizi
yaparken yaratamayız. Şu an satışı istenen mevcut
taşınmazlarımızın idareye gelir kaydeder hale getirilmesi,
gelir kaydeder şekilde kullanılması taşınmazlarımızın
idarenin bünyesi tarafından değerlendirilmesi konusunda
yine CHP grubu olarak her türlü desteğe hazırız. Ancak bu
komisyon raporunun meclis tarafından
desteklenmemesine, mülklerimizin idarenin bünyesinde
kalması yönünde destek vermelerini biz buradaki
üyelerden rica ediyoruz. Takdir meclisimizindir.'' dedi.

“DEVLET TACİR DEĞİLDİR”

önceden verilmiş satış yetkilerinin iptali ile ilgili bir karar
aldık. Eğer idarenin yeni bir mülk satışı tasarrufu olmak
istenirse İl Genel Meclisine getirmesinin yolunu açmış
olduk. Amacımız kamuya ait olan her şey halka aittir. İl Özel
İdaresinin yetkisinde olan mal ve kaynaklarda Çanakkale
halkına aittir. Amacımız kamuya ait servetlerin
korunmasıdır. Bununla beraber meclis çoğunluğunda
CHP'nin bulunduğu dönemlerde görevimizi yaparken hiç
borçlanma kararı alınmadığı gibi hiçbir taşınmaz satışı da
yapılmamıştır. Artan maliyetleri ve maliyet artışlarına
neden olan siyasi hatalar hepimizce malum zaten. Kamu
hizmetlerinin aksamaması adına son bir buçuk yılda
idarenin talep ettiği 80 milyon liralık borçlanma taleplerine
biz cumhuriyet halk partisi olarak destek verdik. Yine son
bir buçuk yılda önceki 2 yıllık zaman diliminde katkısını
görmediğimiz ek bütçeler de idareye geldi ve idarenin bu ek
bütçelerle ilgili kamu hizmetine dönüştürme noktasında
yaptığı rakamsal dağıtıma da biz CHP grubu olarak destek
verdik. Ayrıca şunu belirtmekte de fayda var diğer il özel
idaresindeki mevkidaşlarımızla da görüştüğümüzde son
dönemlerde diğer il özel idarelerde de nerdeyse her ay
borçlanma talepleriyle karşılaştıklarıyla ilgili görüşlerini de
bizlerle paylaştılar. Dolayısıyla borçlanma ve ek bütçelerle
kamu hizmetlerine gereken hizmetlerin yapılması
konusunda artan maliyetler ve günce değişiklikler
nedeniyle bizlerde destek verdik ama idarenin mülk
kaybetmesini biz CHP olarak onaylamıyoruz. Biz buraya

İl Genel Meclisi Ak parti grup başkanı Tülay Ömercioğlu;
''Devlet hiçbir zaman için bir işletmeci değildir, devlet bir
ticari kurum değildir. Burada baktığımızda Cevatpaşa'da
hisseli bir arsa var. Hisseli bir arsada yapabileceğimiz ne
işlem var. Bir kat karşılığı inşaatçı ile anlaşıp buradan arsa
karşılığı olarak bir kat almak bunu kiraya vermek aylık
olarak gelen paraya nemalanmak gibi işlerin devletin işi
olduğunu kim söyleyebilir. Devlet hiçbir zaman için
işletmecilik vasfında değildir. Devlet hizmet veren bir
kurumdur. Hizmet veren bir kurumun elinde gidip bir şahıs
gibi kiraya verme müteahhit ile gidip kendi lehine kira
sözleşmesi yapmak bunlardan kar elde etmek ve de bu
karları incelediğimizde hisseli bir arsanın olduğu yerde
veya geçmişten gelen bir otelin olduğu yerde devlet hiçbir
zaman işletmeci olamaz devlet hiçbir zaman için inşaat
ﬁrmasıyla beraber oradan kat alacağım mücadelesine
girmez. Devlet tacir değildir, devlet sadece ve sadece
hizmet veren bir kurumdur. Zaten geldiğimiz noktada il
genel genel meclisimizin yapması gereken nedir, burada il
genel meclisimizin köylerimize kanalizasyon, yol, su ve
köylünün kalkınması önceliklidir. Biz buradan alacağımız
aylık para ne getirecek bize. Biz gidip orda borçlanırken,
köye hizmet getirmeye kalkarken burada otel ya da daire
almak yerine veya otelden aylık gıdım gıdım bir kira
almakla yapacağımız işi borç yerine doğrudan doğruya
köylüye hizmet olarak kanalizasyon, su veya düğün dernek
yeri yapmak, biz tacir değiliz.'' diye konuştu.

18 KABUL 15 RET
Uzun tartışmalar ardından mecliste yapılan oylamada 18
Kabul 15 Ret oyu ile Plan Bütçe komisyonun hazırladığı
raporda yer alan Taşınmaz satışı kabul edildi.

227 Afgan Sınır Dışı Edildi
İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
ülkeye yasa dışı şekilde girmeye çalışan göçmenlerin
yakalanarak sınır dışı edilmeleriyle ilgili çalışmalar
sürüyor. Çanakkale'deki Afganistan uyruklu 227
düzensiz göçmen, charter uçak seferi ile ülkelerine geri
gönderildi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
ülkeye yasa dışı şekilde girmeye çalışan göçmenlerin
yakalanarak sınır dışı edilmeleriyle ilgili çalışmalar
sürüyor. Çanakkale'deki Afganistan uyruklu 227
düzensiz göçmen, charter uçak seferi ile ülkelerine geri
gönderildi.

Yasa dışı şekilde ülkeye giren, polis, jandarma ve sahil
güvenlik ekiplerince yakalanan düzensiz göçmenlerin
sınır dışı edilme işlemlerinin İl Göç İdaresi Müdürlükleri
koordinesinde yapıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle
denildi: "Çanakkale'den Afganistan'a yapılan charter
uçak seferi ile, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'nde
idari gözetin altında bulunan Afganistan uyruklu 227
düzeniz göçmen sınır dışı edildi. Ülkemizin bu sene
toplam sınır dışı sayısı ise 41 bin 68 olarak kayıtlara
geçti. Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl
Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde geçici
süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine
gönderilmeleri için yoğun çalışmalar sürüyor. 27 Ocak

tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren
15 bin 645'i, 87 charter seferle 7 bin 198'i tarifeli olmak
üzere toplam 22 bin 843 Afganistan uyruklu yabancı
ülkesine geri gönderildi. Sınır dışı işlemlerinde geçen
senin aynı dönemine göre yüzde 107 artış sağlandı.”

gazetedegisim.com

19 Haziran 2022 Pazar

8

'Gönül rahatlığı ile denize girebilirsiniz’
erdi.

“531 MAVİ BAYRAKLI PLAJLA
DÜNYADA İSPANYA VE YUNANİSTAN'IN
ARDINDAN ÜÇÜNCÜ SIRADA
BULUNUYORUZ”

Son sekiz senedir her yıl aralıksız Mavi Bayrak almaya
hak kazanan Çanakkale'de bu yıl da üç plaj mavi bayrak
aldı. Çanakkale'nin plajlarında gönül rahatlığı ile denize
girilebileceğine vurgu yapan Başkan Gökhan;
“Çocuğumuzla ve ailelerimizle Barış Kordonu'na,
Güzelyalı veya Dardanos'a rahatlıkla gidip denize
girebilirsiniz. Çünkü burada bayrağı astık denetlemeler
bitti gibi bir durum yok. Yine belirli periyotlarda o tahliller
yapılmaya devam ediyor. Dolayısı ile bu konuda güvenle
sahillerimizi kullanabilir ve denize girebilirsiniz” şeklinde
konuştu.
Uluslararası standartlardaki plajlara verilen çevre ödülü
“Mavi Bayrak”, Barış Plajı, Güzelyalı ve Dardanos Halk
Plajlarında bu sezon bir kez daha dalgalanacak.
Geçtiğimiz yıl müsilaj nedeni ile denize girmeye tedirgin
olan, bu yıl da akaryakıt giderleri ve artan maliyetler
nedeni kent merkezindeki plajları tercih etme
durumunda kalanlar için sevindirici konuşan Başkan
Gökhan, tüm mavi bayraklı plajların kent içerisinde
olduğunu gönül rahatlığı ile denize girilebileceğini dile
getirdi.
Çanakkale Belediyesi tarafından 2015 yılından bu yana
sahil kesimlerinde Mavi Bayrak sayısını arttırarak
sürdürebilirliği sağlamak amacıyla yürütülen
çalışmaların sonucunda bu yıl da yaz sezonu boyunca
Barış Plajı, Mega Beach Belediye Halk Plajı ile Güzelyalı ve
Dardanos Belediye Halk Plajı'nda, Mavi Bayrak
dalgalanmaya devam edecek.
Uluslararası standartlardaki plajlara verilen Mavi Bayrak
için, dün, Güzelyalı Belediye Halk Plajı'nda düzenlenen
törene, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, TÜRÇEV Kuzey
İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Belediye Başkan
Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, İl Sağlık
Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüğü temsilcileri, belediye birim müdürleri, belediye
personelleri, öğrenciler ve kentliler katıldı.

“BAŞKAN GÖKHAN, YÜZÜCÜLERDEN
ALDIĞI MAVİ BAYRAK'I, GÜZELYALI
HALK PLAJI'NDA GÖNDERE ÇEKTİ”
Açılış konuşmalarının ardından, Golf Çay Bahçesi
önünden başlayarak tüm sahil boyunca gezerek
Güzelyalı'ya getirilen Mavi Bayrak, Çanakkale
Belediyespor yüzücüleri tarafından Başkan Gökhan'a
teslim edildi. Başkan Gökhan, yüzücülerden aldığı Mavi
Bayrak'ı, Güzelyalı Halk Plajı'nda göndere çekti.

EKO ETİKETLİ YEŞİL BAYRAKLI
OKULLARA BELGELERİ VERİLDİ
Programda ayrıca, Eko Etiketli Yeşil Bayraklı Okul olmaya
hak kazanan Atatürk İlkokulu, Çanakkale Koleji ve İstek
1915 Çanakkale Kampüsü öğrenci ve öğretmenlerine
takdir belgeleri verildi. Öğrencilere takdir belgelerini
veren Başkan Gökhan, çevreye karşı gösterdikleri
duyarlılık nedeni ile hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.
2022 yılı yaz döneminde Çanakkale plajlarında
dalgalanacak olan Mavi Bayrak'ları kutlamak amacı ile
pasta kesimi ile devam eden program, İda Windsurf
Kulübü'nün sörf ve kiteboard gösterisi ve Atam Kreşin
minik öğrencilerinin eğlenceli parkur oyunları ile sona

TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş;
“Bugün gerçekten büyük bir gurur yaşıyoruz. Çünkü Mavi
bayrak, dünyada en çok bilinen etiketlerden biri.
Türkiye'ye Mavi Bayrak'ın getirilmesi için ilk olarak 1993
yılında kurulmuş bir kuruluşuz. O günden bugüne kadar
hem turizm hem de çevre bilinci alanında TÜRÇEV olarak
bir çok çalışma yürüttük ve 1993 yılından bu güne kadar
hiçbir yıl Mavi Bayraklı plajımız bir yıl önceki sayının
altına düşmedi. Şimdi de büyük bir gururla söylüyorum ki,
sahip olduğumuz 531 Mavi Bayraklı plajla dünyada
İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada
bulunuyoruz” dedi.

“8 YILDIR MAVİ BAYRAK'I HAK
EDİYORUZ”
Başkan Gökhan; “Bugün Mavi Bayrağımızı asmak için bir
araya geldik. Biraz önce de denildiği gibi Mavi Bayrak,
uluslararası bir ödül. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde
kurulan TÜRÇEV tarafından veriliyor. Verilmeden önce de
çok detaylı incelemeler yapılıyor. Denizlerin ve
kumsalların temizliği ve sağlıklı olup olmadığı
konusundaki etütleri tamamlanıyor ve daha sonra da bu
Mavi Bayrak'ı hak edip etmediğimiz ortaya çıkıyor. Biz 8
yıldır Mavi Bayrak'ı hak ediyoruz ve plajlarımıza asıyoruz”
şeklinde konuştu.

“MAVİ BAYRAKLI PLAJLARIMIZIN
HEPSİ KENT İÇERİSİNDE”
Çanakkale'deki Mavi Bayraklı plajların kent içerisinde yer
aldığına dikkat çeken Başkan Gökhan; “Mavi
Bayraklarımız, 15 Haziran ile 31 Ağustos arasında bu plaj
ve diğer plajlarımızda dalgalanacak. Burada benim önem
verdiğimi bir husus var. Mavi Bayraklı plajlarımızın hepsi
kentin merkezinde. Mega Beach kentin merkezinde. Barış
Kordonunun hemen arkası kent. Dardanos Plajının
hemen arkasında evler var. Güzelyalı Plajı da oturma
alanlarının önünde. Yani bunlar kentin hemen içerisinde
yer alan alanlar. Tabi şu anda içerisinde bulunduğumuz
Güzelyalı'da ve Dardanos bölgesinde geçmiş yıllarda

sıkıntılar vardı. Yapılaşmanın çoğalması ile birlikte kirlilik
artmaya başlamıştı. Biz de cesaretle, yeni bir arıtma
teknolojisi olan IFAS sistemini buraya kurduk. Türkiye de
bunu ilk olarak Çanakkale Belediyesi yaptı ve diğer illere
de örnek oldu. Dolayısı ile de hem Güzelyalı hem de
Dardanos bölgemizin denizlerini de kurtarmış olduk”
dedi.

“HEPİMİZ ÇANAKKALE'NİN ESENLİĞİ
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Konuşmasında Çanakkale Belediyesinin çevre
yatırımlarına değinen Başkan Gökhan; “Çanakkale
Belediyesi olarak çevre konusuna çok önem veriyoruz. Bu
konuda da büyük yatırımlar yaptık. Çanakkale kent
merkezinde ve burada İleri Biyolojik Arıtma Tesisi kurduk.
Arıtmalardaki çıktı sularımızı da direkt olarak doğaya
vermiyoruz. Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemi ile o
arıtılmış çıktı sularını da yeniden ileri bir arıtmadan
geçirerek bırakıyoruz. Son teknolojiler ile donatılan Çöp
Depolama alanımızı yaptık. Yine Güneş Enerji Sistemimizi
kurduk. Bunların yanında Atık Su Arıtma Tesisimizden
çıkan atıkları güneş enerjisi ile kurutuyoruz. Dolayısı ile
bu çevre yatırımları konusunda büyük adımlar atıyoruz.
Şimdi de en son İçme Suyu Arıtma Tesisimizi bitirdik ve
denetimleri yapılıyor. Sonuç itibari ile Çanakkale'nin
çevre yatırımları ile ilgili hiçbir eksiği kalmamıştır. Bu
konuda bize destek olan bu dönemki ve geçmiş
dönemlerdeki meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Geçmiş meclislerimizde de, şimdiki
meclisimizde de muhalefet partileri de bu çevre
yatırımlarına destek verdiler. Buradan onlara da teşekkür
etmek istiyorum. Hepimiz Çanakkale'nin esenliği için
çalışıyoruz. Bu da Çanakkale'ye yakışan bir anlayıştır”
dedi.

“GÖNÜL RAHATLIĞI İLE DENİZE
GİREBİLİRSİNİZ”
Çanakkale'nin plajlarında gönül rahatlığı ile denize
girilebileceğine vurgu yapan Başkan Gökhan;
“Çocuğumuzla ve ailelerimizle Barış Kordonu'na,
Güzelyalı veya Dardanos'a rahatlıkla gidip denize
girebilirsiniz. Çünkü burada bayrağı astık denetlemeler
bitti gibi bir durum yok. Yine belirli periyotlarda o tahliller
yapılmaya devam ediyor. Dolayısı ile bu konuda güvenle
sahillerimizi kullanabilir ve denize girebilirsiniz” şeklinde
konuştu.
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Beslendiğinizi Sanmayın!
İzmir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Alper Şener
sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda
merak edilen ''Vitamin mineral almaya gerek var mı?''
sorusunu yanıtladı.
Maymun çiçeği hastalığı hakkında da konuşan 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” dedi.
İzmir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Alper Şener
sosyal medyası üzerinden merakedilen bir soruyu
cevapladı.

“ÇİNKO VE SELENYUMDA AZALMA
VAR”
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 bağırsanızdaki akıllı
bakterilerinizin oranını belirliyor. Bu da endokrin bazı
vitaminlerin seviyelerini belirliyor Örneğin, 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.

“TÜKÜRÜK VE DAMLACIK İLE BULAŞ
OLABİLİR”
Maymun çiçeği hastalığı hakkında da açıklamalarda
bulunan Prof. Dr. Şener, “ 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.
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6'lı Masa İl Başkanları Buluştu
“ÇANAKKALE'DE 4-0'I NASIL
YAPARIZ, BUNU KONUŞUYORUZ”

Millet İttifakı liderlerinin başlatmış olduğu 6'lı masa
buluşmaları, yerelde de devam ediyor. CHP'nin
organizasyonu ile 6 partinin il başkanları ve merkez ilçe
başkanları, düzenlen kahvaltı organizasyonunda bir
araya geldiler.
6 parti liderinin önderliğinde başlatılan ve kamuoyunda
6'lı masa olarak bilinen buluşma, yerelde, Çanakkale'de
de hız kesmeden devam ediyor. Başta parlamenter
sistem olmak üzere, başkanlar bilhassa ekonomik
sorunlar ve ekonomide atılması gereken adımlar
üzerinde durdular. Gerçekleşen buluşmaya CHP İl
Başkanı Metin Ümit Ural, İYİ Parti İl Başkanvekili Metin
Kümet, Saadet Partisi İl Başkanvekili Süleyman
Saçıkara, Demokrat Parti İl Başkanı Nail Babacan, DEVA
Partisi İl Başkanı Berkan Karaca, Gelecek Partisi İl
Başkanı Vahap Özsüer, CHP Merkez İlçe Başkanı
Süleyman Erte, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Necati
Gapran, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Nesim Elçik,
Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Ercan Uyar, DEVA
Partisi Merkez İlçe Başkanı Kemal Kavut, Gelecek Partisi
Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Özer ve CHP İl Yönetici
Orhan Orhan katıldı.

“ÇANAKKALE'DE 4-0'I NASIL
YAPARIZ, BUNU KONUŞUYORUZ”
Toplantıda konuşan CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, “Biz
bu buluşmalara yeni başlamadık. 6'lı masamız daha
toplantılara başlamadan önce, 2 yıl önce neler yapabiliriz
diye 4 parti bir araya gelmeye başlamıştık. İl
yönetimlerimizde toplantılar yapmıştık. Çanakkale'nin
geleceğinde, birlikte neler yapabilirizi görüşmüştük.
Kutuplaştırılmış bir siyasetle karşı karşıyayız. Bir tarafta
Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise Millet İttifakı.
Kutuplaştırılmış siyasetin ülkeye ne kadar zarar
verdiğini görmekteyiz. En önemli sorunun ekonomik
sıkıntılar olduğunu görmekteyiz. Bugün kadın
cinayetlerinin ana nedeni ekonomiktir. Bir çocuğun
ailesini katletmesi olayı tamamen ekonominin geldiği
noktayı göstermektedir. Hepimiz sahadayız, hepimiz
görüyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların
sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Ekonomi ile başlayan
stresin büyümesini yaşıyoruz. İşsizlik ise bir diğer
önemli kriterdir. Siyasi il başkanları olarak, Çanakkale
kamuoyunun bizlerden beklentileri olmalı. Çanakkale'de
4-0'ı nasıl yaparız, bunu konuşuyoruz. Bizler inanıyoruz.
Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Çanakkale'de yaklaşık
1 hafta önce tüm Türkiye'de yapılan, 52 ilimize giden
vekillerimizle saha çalışmamız oldu. Çanakkale'nin
öncelikleri nelerdiri tespit etmeye çalıştık. Partimiz ise
dert raporu yayınladı. Çanakkale'deki dert raporuna
baktığımızda, birinci gündem maddesi işsizliktir. İkinci
gündem maddesi 8 ilde terör ve asayiş ile ilgili sorunlar
gündeme gelmiş durumdadır. 4 ilde de geçici sığınmanın
sorunları gündemdedir. Şu anda Çanakkale'de 20 bin
kayıtlı işsiz olduğunu tespit etmekteyiz. 8 bin 500 kişi
kendilerine ödenek bağlanmasını talep etmiştir.
Çanakkale'nin bir diğer sorunu tarımsal üretim ve
hayvancılıktaki girdi maliyetlerinin yükselmesi. Bir diğer
sorun Çanakkale'nin göç alması. Çanakkale en yüksek
göç alan illerden bir tanesidir. Sağlık hizmetlerinden
halkın faydalanamaması gündemdedir. Siz bir hastasınız
MR çektirmek istiyorsunuz. Randevuyu 3 ay sonrasına
alıyorsunuz. Bir diğer sorun ise yapılan köprüye bağlı
yolların eksikliğidir. Köprü bitti tamam. Oradan iniliyor
ve Lapseki'de sıkışıklıklar meydana geliyor. En önemli
konu yolların İzmir otobanına bağlanması gerekliliğidir.
Biz gerçekten 6'lı masaya bağlı olarak oluşturduğumuz, 6
il başkanımız ve merkez ilçe başkanlarımızın da katıldığı

toplantının en önemli gündem maddesi siyasete nasıl
katkı koyarız, iktidarın yaptığı hataları, tek düşünce tarzı
ile kitlelere nasıl aktarabiliriz olacaktır” dedi.

“EKONOMİ ÇÖKMÜŞTÜR, EĞİTİM
ÇÖKMÜŞTÜR”
Demokrat Parti İl Başkanı Nail Babacan, “Siyasi partilerin
görevleri Türkiye Cumhuriyeti devletini ayakta tutmak,
halkın huzur ve müreﬀeh yaşamını sağlamaktır. AKP
iktidarına baktığımızda, ekonomi çökmüştür. Eğitim
çökmüştür. Dış işleri çökmüştür. Dış işlerinde en kısa
örnek, bir devletin en zayıf anında Yunanistan bize kafa
tutmaya başlamıştır. Gazeteciler cezaevine atılmıştır. Biz
Millet İttifakı olarak bir sorumluluk kendimizde
hissettik. Ülkemizin bu durumdan kurtulması için
halkın huzur ve can-mal güvenliğini sağlamak üzere
burada bulunuyoruz” dedi.

“BİRLİKTE HAREKET ETMEYİ
SAĞLIKLI VE DOĞRU BULUYORUZ”
DEVA Partisi İl Başkanı Berkan Karaca, “6'lı masa olarak,
yarının Türkiye'sini inşa etmek için gerek yerelde gerek
ulusalda hep birlikte mücadele edilmesi gerekliliğine
inanıyoruz. Toplumsal mutabakat sağlanmadan, sadece
belli kesimlerin hitap ederek siyasi anlayışın doğru
olmadığını belirtiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter
sistem olsun, sandık güvenliği olsun birlikte hareket
etmeyi sağlıklı ve doğru buluyoruz. Farklı alanlarda da
birlikte hareket etmeye hazırız. Çanakkale'de ve
ulusalda her zaman beraber çalışmaya hazır
olduğumuzu belirmek isterim” dedi.

“6-7 MADDE ÜZERİNDE BUGÜN
DURACAĞIZ”
İYİ Parti İl Başkanvekili Metin Kümet, “Her iki
başkanımızın da anlattıkları konuların altına İYİ Parti
olarak imza atarız. Tüm ilçe ve beldelerimizi neredeyse
ikişer defa ziyaret ettik. Sabah ekmeğe, gece yarısı
benzine zam. 6-7 madde üzerinde bugün duracağız.
Gündemin güncelliğini diri tutmak anlamında, 6'lı
masanın Çanakkale nazarında daha sık bir araya
gelmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

“100 GÜNLÜK BİR KAMPANYAYI
BAŞLATTIK”
Gelecek Partisi İl Başkanı Vahap Özsüer, “İlkini bilindiği
üzere 6'lı masa liderleri bir araya gelmeden önce
Çanakkale'de 13 Şubat'ta yapmıştık. İkincisi ise bugüne
nasip oldu. Daha sık bir araya geleceğiz. Gelecek Partisi
olarak 100 günlük bir kampanyayı başlattık. 6'lı masanın
belli konularda birlikte çalışmaları sürüyor. Bu birliktelik
daha sık devam edecek. Bu artık son yaz. Ya bu yazdan
sonra her yazımız çok güzel geçecek ya da hep kara kış
geçecek. Var gücümüzle, ölümüne çalışmamız gerekiyor.
Bu yaz AK Parti'nin son yazı olacak” açıklamasında
bulundu.

“6 'LI MASA HAREKETİ İYİLİK
HAREKETİDİR”
Saadet Partisi İl Başkanvekili Süleyman Saçıkara, “Bu 6
'lı masa hareketi iyilik hareketidir. İyilik hareketi nedir?
Bir ülkenin refahı için iki ülkenin ahlakı çıkmıştır. Bunu
toparlaması bu 6'lı masaya kalmıştır. Ekonomi
çökmüştür, toplamak ve toparlamak 6'lı masaya
kalmıştır. Bu il başkanlarımızın daha önceden de
başlattıkları hareket için teşekkür ediyorum. İnşallah
daha sık sık bir araya gelirsek, daha iyi olacağını
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'Bugünkü grev
eylemimiz son değil'

Doktorlar taleplerinin hala yerine getirilmemesine tepki
olarak dün iş bırakma kararı aldı ve bir günlük grev
gerçekleştirdi.
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi önünde toplanarak
basın açıklaması yapan doktorlar, “Bugünkü grev
eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır! Meclis'te yürütülen
senaryoyu reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep
birlikte, sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın
karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz”
dedi.
Türk Tabipler Birliği, TBMM Genel Kurulu'na sunulan,
hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen
yasa tekliﬁne karşı dün, 11 meslek örgütünün çağrısıyla
bir günlük grev gerçekleştirdi.
Doktorlar taleplerinin hala yerine getirilmemesine tepki
olarak dün iş bırakma kararı aldı ve bir günlük grev
gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
önünde toplanarak basın açıklaması yapan Çanakkale
Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş; şunları söyledi:
“Biz, başka Kamil Furtun'lar Ersin Arslan'lar olmasın,
yaşatmak için yaşamak istiyoruz diyenler, biz, gecesi
gündüzü olmayanlar, biz, hastalandıran bu sağlık
sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes
alamayanlar, biz, bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm
başarısızlığının altında bırakılanlar; biz, aylardır oyalama
taktikleri ile yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği
değersizleştirilenler, biz, KHK ve güvenlik
soruşturmalarıyla, aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle
baskı altına alınmaya çalışanlar, tüm bu olumsuzluklara
rağmen; biz “giderlerse gitsinler”e boyun eğmeyenler;
mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar; emek bizim,
söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde,
kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan
emeğin sahibi olarak bizler, milyonlar; Yoksulluk sınırı
altı ödemelere, bizleri ölümüne çalıştıranlara, sağlıkta
şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa
tekliﬁyle yeniden farkına vardığınız gibi Meclis'te,
ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız; hem bizlerin
hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar
süren oyalamanın ardından, yeni yasa tekliﬁyle
emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe
yansıyacak temel ücret artışı talep ederken, nitelikli
şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için
yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış
çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için
koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini
isterken; sizlerin bize reva gördüğü, performansa dayalı
ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması
gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet
bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız
sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı
bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü grev eylemimiz son
değil. Bu bir itirazdır! Meclis'te yürütülen senaryoyu
reddediştir! Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte,
sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında
olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de
hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen
milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını
aldığımız, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.”
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Ceylan, "Süresi dolmuş ÇED Olumlu

raporu ile imar değişikliği yapılmış mıdır?”
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Lapseki`deki
Kirazlıdere 1 ve 2 Termik Santralleri ile Endüstriyel Atık
Depolama Alanı ve İskele Projelerinin "ÇED Olumlu"
kararının süresi dolduğu halde, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından imar değişikliği yapıldığını
belirterek, "Süresi dolmuş "ÇED Olumlu" raporu ile imar
değişikliği yapılmış mıdır?" diye sordu.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum`un yanıtlaması
için Meclis Başkanlığı`na verdiği önergesi verdi. Çanakkale
Lâpseki ilçesinde bulunan Kirazlıdere termik santral
kompleksinde süresi dolan ÇED Olumlu raporu ile yapılan
imar değişikliğini soran Milletvekili Ceylan verdiği
önergede, 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî
Gazetede yayınlanan ÇED Yönetmeliği`nin 14. Maddesi 4.
bendinde "ÇED Olumlu" kararı verilen proje için yedi (7) yıl
içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma

başlanmaması durumunda "ÇED Olumlu" kararı geçersiz
sayılır." şeklinde olduğunu belirterek, "Dolayısıyla karar
tarihinden itibaren 7 yıl içerisinde tüm gerekli izin ve
belgelerin alınması suretiyle inşaatına başlanılmayan
projelerin ÇED Olumlu Kararı düşmektedir ve geçerliliğini
yitirmektedir" diye konuştu.

"ÇED olumlu karar artık geçerliliğini
yitirdi"
CHP`li Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki
Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
tarafından Kirazlıdere Termik Santrali Entegre Projesi
(Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı Ve İskele Projesi
Dahil) projesi için verilen 14 Şubat 2013 tarih ve 2886 sayılı,
Kirazlıdere-2 Termik Santrali1 projesi için verilen 4 Haziran
2013 tarih ve 3025 sayılı, Kirazlıdere Termik Santrali
Entegre Projesi (Endüstriyel Atık (Kül) Depolama Alanı Ve

İskele Projesi Dahil) projesi için verilen 5 Mart 2015 tarih
3820 sayılı ve Kirazlıdere-2 Termik Santrali projesi için
verilen 5 Mart 2015 tarih 3821 sayılı "ÇED Olumlu"
kararlarının, ilgili projelere ilişkin günümüze kadar
sahalarda yatırıma başlanmadığı için geçerliliklerini
kaybetmiş durumda olduğunu belirterek, "Çünkü ÇED
olumlu kararları üzerinden 7 yıldan fazla süre geçmiş
durumdadır. Bu 4 ÇED olumlu karar artık geçerliliğini
yitirmiş olduğundan, bu kararlara konu olan santral
projesine ilişkin imar plan tadilatı dahil herhangi bir işlemin
yapılması mümkün değildir" dedi.

Bozcaada Traﬁğine Turistik Karar
Bozcaada İlçe Traﬁk Komisyonu kararı doğrultusunda,
Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattında, 19-32 kişilik
midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu
boyunca yasaklandı.
TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi,
salı, çarşamba ve perşembe günleri geçiş yapabilecek.
Karar, bugünden itibaren geçerli olacak.
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz
sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların
girişleri yasaklandı.
Bozcaada İlçe Traﬁk Komisyonu kararı doğrultusunda,
Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattında, 19-32 kişilik

midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri yaz sezonu
boyunca yasaklandı. TIR, kamyon ve iş makinesi tipindeki
araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri
geçiş yapabilecek. Karar, bugünden itibaren geçerli olacak.
GESTAŞ tarafından yapılan duyuruda da ; “GeyikliBozcaada Hattı'nı Kullanacak Yolcularımızın Dikkatine!
Bozcaada İlçe Traﬁk Komisyonunun almış olduğu karar
doğrultusunda; 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle GeyikliBozcaada hattında, 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi
araçların geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklanmıştır. Tır,
kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise, Pazartesi, Salı,
Çarşamba ve Perşembe günleri geçiş yapabileceklerdir. Bu

araçların Cuma, Cumartesi, Pazar ve özel günlerde adaya
geçişlerine izin verilmemektedir” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Biga Briﬁngi

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve AK Parti Biga İlçe
Başkanı Nihat Borazan Ankara ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Biga heyeti,
ilçedeki projelerle ilgili bilgiler verirken, Belediye Başkanı
Bülent Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Biga'ya ve
Bigalılara selamı var" dedi
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile AK Parti Biga İlçe
Başkanı Nihat Borazan, Ankara`da bir dizi program
gerçekleştirerek TBMM`de de yer aldı. AK Parti TBMM Grup
Toplantısı`na katılan Başkan Erdoğan ve Başkan Borazan,
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan`ın yanında toplantıyı takip ederek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ı dinledi.
Toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya
gelen Başkan Erdoğan ve Başkan Borazan, Biga`daki

çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verip, Biga için Ankara`da
olduklarını belirterek hemşehrilerinin selamlarını iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biga`ya ve Bigalılılara selam
söyledi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan yaptığı
paylaşımda, "Belediyemizin projelerinin takibi için
gittiğimiz Ankara ziyaretimizde AK Parti Grup
Başkanvekilimiz Çanakkale Milletvekilimiz Bülent Turan,
AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve
AK Parti Biga İlçe Başkanımız Nihat Borazan ile birlikte AK
Partimizin Grup toplantısına katıldık. Toplantı sonrasında
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan`la bir araya
geldik" ifadelerine yer verdi.

Ayvacık'ta Üreten Kadınlar Pazarı Kuruluyor
Ayvacık Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'nda yöresel
ürünlerin satılacağı satış reyonlarının 1 yıllık sahiplerini
belirlemek için kura çekimi gerçekleşti.
Ayvacık Belediyesi Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan
yeni alanda, kendi ürettiği ürünleri satmak isteyen
kadınlarımız için satış reyonları bölümü yapıldı. Kendi
ürettiği ürünlerin satışını gerçekleştirmek isteyen kadınlar,
Ayvacık Atatürk Kültür Parkı'nda kura çekimine katıldı. 13
satış reyonu için ilçeden 20 kadın girişimcimiz katıldı. Kura
çekimi sonrasında hak kazanan kadınlarımıza iş yerlerinin
anahtarlarını Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram
verdi. Üreten kadınlar pazarı 1 hafta içerisinde açılacağı
öğrenilirken, ilçemize gelen misaﬁrlerin ve ilçedeki
vatandaşların satış reyonlarına ilgi göstermesi bekleniyor.

Çardak iskelesi kullanıma kapatıldı, seferler durdu!
Çanakkale'de deniz ulaşımının önemli noktalarından
birisi olan Çardak iskelesi, Liman Başkanlığı tarafından
kullanıma kapatıldı.
Konuyla alakalı Gestaş internet sitesinden yapılan
bilgilendirmede, “Çardak Feribot İskelesi, kullanım
izninin sona ermesi nedeniyle, Çanakkale Liman

Başkanlığı tarafından kullanıma kapatılmıştır. Gelibolu
İskelesi'nden gerçekleştirilen tüm seferlerimiz,
Lapseki'ye yapılmaktadır. Anadolu yakasından Boğazı
geçişte ise, Çardak İskelesi'nden seferler
yapılamamakta, tek geçiş noktası olarak Lapseki İskelesi
kullanılmaktadır” denildi.
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'Milyonlarcayız ama örgütlü değiliz’

Tüm Emekli Sen Sendika Şube Başkanı Emin Ergun
örgütlenerek Emekliler Sendikası Statü Yasası'nın
meclisten çıkmasını ve toplu sözleşme ile masaya
oturmayı beklediklerini dile getirdi.
Acil taleplerini sıralayan emekliler; “Asgari ücret, güncel
açlık ve yoksulluk sınırına göre artırılsın. En düşük emekli
maaşı ve bayram ikramiyesi, güncellenmiş asgari ücretle
eşitlensin. Tüm emekli maaşlarına gerçekleşmiş enﬂasyon
oranına göre seyyanen zam yapılsın. Emekli sendikaları
statü yasası ile EYT yasası TBMM tatile girmeden
çıkarılsın” dedi.
İnsanca yaşamak istediklerini dile getiren emekliler adına
konuşmasına devam eden Ergun; “Buna hakkımız da var.
Yoksulluk ve açlıkta yaşamamız kader değil, iktidarın
izlediği, emekli ve emekçi karşıtı politikadır. İktidar yıllardır

bizi görmezden geliyor, sorunlarımızı çözmüyor, daha da
ağırlaştırıyor. Yapılacak ilk seçimde emekliler bunun
gereğini yapacaklardır. Diğer yandan, emekliler, yeterli
örgütlülüğe sahip değiller. Dağınıklar. Milyonlarca oldukları
halde, örgütlü olmadıkları için, bir güç olarak, hak
mücadelesi yapmakta yetersiz kalıyorlar. Bu yüzden
sendikamız 2021 Tüm Emekli Sen, emeklilerin
örgütlenmesini ve emeklilerin birliğinin sağlanması için
çaba gösteriyor. Bütün emeklileri de, sendikamıza üye
olmaya, destek vermeye, gücümüze güç katmaya
çağırıyoruz. Çünkü yok tek başına kurtuluş, ya hep
beraber ya hiç birimiz. İktidar emeklilerin örgütlenmesini,
haklarını savunmasını istemiyor. Kurduğumuz emekli
sendikalarını, sanki kendileri Anayasaya uyuyorlarmış gibi,
Anayasa gerekçesiyle kapatıyor. Ancak biz yılmayacağız.
Kapatsalar da yenisini kuracağız. 2021 Tüm EMEKLİ SEN,
bu alanda kurduğumuz üçüncü sendikadır. Yılmayacağız.
Amacımız emeklileri örgütleyerek, iktidarın yüzdelik
komik zamlarına boyun eğmek değil, İktidarla toplu
sözleşme pazarlığı ile, haklarımızı almaktır. Bunun yolu
da, Meclisten, emekliler statü yasasının çıkarılmasını
sağlamaktır. Emekliler olarak, sendikamızda
örgütlenirsek, birliğimizi sağlarsak ve güç olarak ortaya
çıkarsak, hiçbir iktidar bizi görmezden gelemez. Zaten şu
anda, İktidar ve ortaklarının dışındaki, meclis içi ve
dışındaki partilerle, emekli statü yasası görüşülüyor ve
anlaşılıyor” dedi.

Çanakkale Defterdarlık Denetim Ekipleri İş Başında
Çanakkale Defterdarlık Denetim Ekipleri, Çan İlçesinde
denetlenen bir tekel bayisinde sahte bandrollü şarap tespit
etti.
Alkollü içkilere gelen zamların ardından durumu fırsata
çevirmek isteyen sahtekarlar Çanakkale Defterdarlık
Denetim Ekiplerinin denetimlerine takılıyor.
Çanakkale Defterdarlık Denetim Ekipleri tarafından
geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Çan ilçesinde bir tekel
bayisinde denetim gerçekleştirildi. Ekiplerin
gerçekleştirdiği Bandrol Denetim Cihazı yapılan
denetiminde 124 şişe 150 Cl lik sahte bandrollü şarap
yakalandı. Cihaz sayesinde tespit edilen sahte Şaraplar
Defterdarlık Denetim Ekipleri tarafından haber verilen
Çanakkale Kom Şube ekiplerine tutanak karşılığında
teslim edildi.

Çanakkale'de silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında
jandarma ekiplerince, bomba arama köpeği 'Torba'
eşliğinde yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ile
tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirilirken,
olayla ilgili 1 kişi göz altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ile
mücadele kapsamında merkez ilçede belirlenen bir adrese
yönelik bomba arama köpeği 'Torba' ile gerçekleştirilen
operasyonda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca
şarjörü, 9 adet 9mm tabanca ﬁşeği, tabanca yapımında
kullanılan namlu, pim, yay gibi parçalar ele geçirilerek el
konuldu. Olayla ilgili1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere
başlandığı bildirildi.

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Kerem İriç

İsmet Paşa Mah.
İzmir Cad. No.6 D.11
Merkez / Çanakkale

Trafo Binalarının
Hücre Değişim
İşi Yaptırılacak
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafo
binalarının hücre değişim işi yaptırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; 4 Adet (1 Kısım
Bayramiç Devlet Hastanesi Tadilatı 2 Kısım Çanakkale İl
Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım Onarımı 3 Kısım
Yenice İlçe Sağlık Müdürlüğü Doğalgaz Dönüşüm 4
Kısım Merkez İlçe UMKE Birimi Trafo Binası Hücre
Değişim) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecek olup, tekliﬂer sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacak.

Çanakkale Gelibolu'da 24 bin 200 metrekare tarım
arazisi icradan satılık.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale'de Gelibolu
ilçesi, Yülüce Köyü, 820 parsel sayılı taşınmaz tapu
kaydında tarla vasfında kayıtlı borçlunun 1/3 hissesi
açık artırma suretiyle yapılacak ihalede satılacak.

İşyeri Kiraya Verilecek
Çan Belediyesi'ne ait işyeri kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Belediyeye
ait İstiklal Mahallesinde 1 adet işyeri 6 aylık kiralama
olarak 2886 Sayılı Kanun'un 45. maddesi gereğince açık
arttırma usulü kiralama ihalesine çıkarıldı.

Arazi Hazırlığı Hizmeti

Taşınır ve Taşınmazlar İhaleyle Satılacak
www.gazetedegisim.com

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim elemanı
alım ilanına çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite birimlerine
2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 24.
ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Üniversite Senatosunca
belirlenen Öğretim üyesi kadrolarına başvuru, görev
süresi uzatımı, atanma ve yükseltilme kriterleri
uyarınca öğretim üyesi alınacak.

24 Bin 200 Metrekare
Tarım Arazisi İcradan Satılık

Çanakkale'de silah kaçakçılığı operasyonu!

Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü'nden taşınır ve
taşınmazlar satışının ihaleyle yapılacağı duyuruldu.

ÇOMÜ Öğretim
Elemanı Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; taşınmazların ve taşınırın
satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.
Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile Cevatpaşa Mahallesi
Piri Reis Caddesi, No:81 Merkez/Çanakkale adresindeki
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet
binası 2. katında, Toplantı salonunda toplanacak komisyon
huzurunda yapılacak.

Alımı İçin İhale
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü arazi hazırlığı
hizmeti alımı için ihale ilanına çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; 2022 Yılı Endüstriyel
Ağaçlandırma Proje Sahası Çanakkale-LapsekiUmurbey Şeﬂiklerindeki bölmelerde yapılacak
makinalı arazi hazırlığı 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.

