“'ÇTSO LAF ÜRETİYOR, BAŞKA BİR ŞEY
ÜRETMİYOR' LAFINA ASLA KATILMIYORUZ”
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Kentin siyasi aktörlerinin ÇTSO'ya yönelik
eleştirilerine de cevap veren Semizoğlu,
“Geçenlerde 'ÇTSO laf üretiyor, başka bir şey
üretmiyor' şeklinde talihsiz bir açıklama izledim.
Allah'tan canlı izledim. Canlı izlemeseydim
inanmazdım. Gördüğünüz gibi Ezine Gıda İhtisas
OSB, ÇTSO'nun yani bizlerin projesiydi. 52 parsel,
bu parsellerin tamamı doldu. Bizim

suskunluğumuz efendiliğimizdendir. Siyasetçi
tabii ki kendi reklamını yapacak, halktan oy
toplayacak. Ama 'Çanakkale Ticaret ve Sanayi
Odası laf üretiyor, başka bir şey üretmiyor' lafına
asla katılmıyoruz” şeklinde konuştu. Köprü
konusundan da eleştirilere cevap veren
Semizoğlu, “Köprüye gelelim, köprü bitmiş biz
bakmışız. Bu kürsüden demedim mi ben, oteli de

aynı adam satıyor, domatesi de, ekmeği de, eti de
aynı adam satıyor. Bu şirket bizim üyemiz. Ama
kimin hemşerisi, kimin yakını olduğu da belli.
Herkesin malumu yakınlığı ile meşhur arkadaş
köprü bitmiş biz bakmışız diyor. Ben bunu
kaldıramıyorum arkadaşlar kusura bakmayın
bunu kabul etmiyorum”4dedi. 2
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ÇTSO Seçimleri İçin Çalışıyoruz, Gelecek Arkadaşlarımız Daha İyi Yapacak Diyoruz!

“ŞEHRİN EKONOMİSİNİN EN İYİ ŞEKİLDE Bülent Turan: 6 değil
YÖNLENDİRMEK, ÖN GÖRÜSÜ YÜKSEK 66 parti de bir araya gelseler,
AK Parti Çanakkale'nin
ESNAFI İLE TÜCCARI İLE İYİ İLİŞKİLER birinci partisidir
KURABİLECEK BİR EKİBİN OLMASI
HER ZAMAN HEPİMİZİN TERCİHİDİR”
Çanakkale Müteahhitler Birliği başkanı Salih Yıldız, Ekim
ayında yapılacak olan ÇTSO seçimleri için çalıştıklarını
açıkladı. ÇTSO yönetim kurulunda temsili edilmediklerini
söyleyen Yıldız; “ÇTSO inşaat sektörü hemen hemen en
yüksek komite. Ama sanayi ve ticaret odası yönetiminde 1
kişi ile temsil ediliyoruz. Hal böyleyken ne yazık ki oda
yönetim kurulunda temsil edilemiyoruz. Dolayısı ile de
sesimizi duyuramıyoruz. Bu durum bizim için bir handikap.
Oda seçimleri var. O seçimde de biz 7 grup, 8. Grup birbiri ile
bağlantılı gruplar var. Bu çerçevede oturur uygun
sektörümüzü ve çalışanlarımızı yönlendirebilecek bir ekip
oluşturarak hep beraber ÇTSO'da söz sahibi olmayı
düşünüyoruz. İnşaat ile uğraşan birileri, inşaat üreten
birileri, bu komiteyi ve bu komitedeki üyelerin sorunlarını
bilebilir. Bu nedenle bizi yönlendirebilecek bizi
taşıyabilecek, orada biz müteahhitleri en iyi temsil
edebilecek arkadaşlar ile konuşup, bir ekip oluşturup ona
göre bir yol haritası çizeceğiz. Biz, birileri kötü yapıyor, iyi
değil falan demiyoruz. Gelecek arkadaşlarımız daha iyi
yapacak diyoruz. Olanlar daha iyi yapmaya çalışsın mesele
budur…”
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Gelecek Partisinden İddialı Çıkış,

Yeşim Karadağ'ı
Milletvekili Seçtireceğiz!
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Her İki Eczaneden Biri Kapanma Yani İﬂas Aşamasında
Çanakkale Eczacı Odası Başkanı Eczacı Jale Karaata,
taleplerinin kabul görülmediği takdirde Eczacıların
greve gideceğini açıkladı. Bu durumun devam etmesi
halinde eczanelerin kapabileceği de belirtildi.
Türkiye'de son 7-8 aydan buyana her şeyin ﬁyatının
inanılmaz arttığını ancak ilaç ﬁyatlarının bu oranda
artmadığını belirten Karaata, “Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca ilaca %25 zam yapıldığını açıklamıştı. Fakat zam
yaptığı ilaç 10 TL'ye kadar olan ilaç. Vatandaşlarımız
eczanelerden ilaç alıyor. 10'lira olan kaç ilaç var?
200TL ve üzerindeki ilaçların karlılık oranı % 11'den
%13'e çıktı. Burada %2'lik bir zam yapılmış oldu. Böyle
olunca eczanelerin totaldeki ilaçlara yansıyan ve
bakan Koca'nın %25 zam yapıldığını ifade ettiği zam
oranı ilaç ﬁyatlarına ancak %8 olarak yansıdı.” 7

AK Partiden istifa ederek Gelecek
Partisine katılan Yeşim Karadağın'ı
milletvekili seçtirmeyi hedeﬂediklerini
açıklayan Gelecek Partisi İl Başkanı
Vahap Özsüer, “Bizim önceliğimiz 3
genel başkan yardımcımızı seçtirmek
ve 4-0 yapmaktır. Diğer vekil ise diğer
bileşenler arasından çıkartmaktır.
Benim iddiam budur; Yeşim Karadağ
hanımefendi, Muharrem bey ve Rıdvan beyi seçtireceğiz.
Üç genel başkan yardımcısı garanti, diğer vekilde yine
millet ittifakı bileşenlerinden çıkacaktır” dedi 8

Tarlasında 2 TL Marketinde 18 Tl
Ünlü Umurbey şeftalisi bu yılki ﬁyatı ile Türkiye
gündemine oturdu. Alıcı bulmadıkları için çiftçiler değerli
ve tescilli şeftalilerini yok pahasına satıyor. İlçede
şaşırtan bir ﬁyat farkı daha ortaya çıktı. Kasasının bile
pahalı olduğu şeftali tarlada 2 TL, beldedeki market
zincirinde ise tüylü şeftali 13.9 TL, tüysüz şeftali olarak
bilinen nektarin ise 17.9 TL. Bu ﬁyat farkı beldede adeta
şaşkınlık yaratıyor. 7

Çanakkale İl Başkanlarının Cevap
Veremediği Basit Bir Soru
Tüm Aktörlerin Bir Masa Etrafında
Toplanması Gerekiyor
Köşe yazıları sayfa 3'de
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“'ÇTSO LAF ÜRETİYOR, BAŞKA BİR ŞEY
ÜRETMİYOR' LAFINA ASLA KATILMIYORUZ”
duyduklarını kaydeden Okyay, “Türkiye'nin hemen
kuzeyindeki Rusya-Ukrayna savaşı sürerken etkilerini
hissetmeye devam ediyoruz. Ülkemizin aracılık ettiği
tahıl koridoru anlaşması ile küresel gıda güvenliği
konusunda ciddi bir adım atıldı. Devletimizin bu
diplomatik başarısından dolayı gururluyuz. Ancak
savaşa bağlı olarak enerji piyasalarındaki
öngörülemezlik ve özellikle AB'ye Rusya'dan gelecek
doğalgazın sürekliliği ve miktarı, önümüzdeki kış için
ciddi bir sorun olmaya devam ediyor” diye konuştu.

“BİZ DE ETTEN KEMİKTEN BİR KULUZ
NİHAYETİNDE”

Kentin siyasi aktörlerinin ÇTSO'ya yönelik eleştirilerine
de cevap veren Semizoğlu, “Geçenlerde 'ÇTSO laf
üretiyor, başka bir şey üretmiyor' şeklinde talihsiz bir
açıklama izledim. Allah'tan canlı izledim. Canlı
izlemeseydim inanmazdım. Gördüğünüz gibi Ezine Gıda
İhtisas OSB, ÇTSO'nun yani bizlerin projesiydi. 52 parsel,
bu parsellerin tamamı doldu. Bizim suskunluğumuz
efendiliğimizdendir. Siyasetçi tabii ki kendi reklamını
yapacak, halktan oy toplayacak. Ama 'Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odası laf üretiyor, başka bir şey üretmiyor'
lafına asla katılmıyoruz” şeklinde konuştu. Köprü
konusundan da eleştirilere cevap veren Semizoğlu,
“Köprüye gelelim, köprü bitmiş biz bakmışız. Bu
kürsüden demedim mi ben, oteli de aynı adam satıyor,
domatesi de, ekmeği de, eti de aynı adam satıyor. Bu
şirket bizim üyemiz. Ama kimin hemşerisi, kimin yakını
olduğu da belli. Herkesin malumu yakınlığı ile meşhur
arkadaş köprü bitmiş biz bakmışız diyor. Ben bunu
kaldıramıyorum arkadaşlar kusura bakmayın bunu
kabul etmiyorum” dedi.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis
toplantısına Başkan Selçuk Semizoğlu'nun açıklamaları
damga vurdu. “Bugün her zamankinden farklı bir
konuşma yapmak istiyorum. Söyleyeceklerim kimseye
cevap değildir” diyerek söze başlayan Semizoğlu'nun
gündeminde, kentin siyasi aktörlerinin ÇTSO'ya yönelik
eleştirileri de vardı.
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ağustos ayı olağan
Meclis Toplantısı ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi'nde
yapıldı.
Ağustos ayı olağan Meclis açılış konuşmasını yapan
Meclis Başkanı Osman Okyay, ihracat rakamlarındaki
artışa dikkat çekerek, “Temmuz ayında ihracat rakamları
yüzde 13,4 oranında artışla 18 milyar 550 milyon dolar
oldu. 2022 yılı Ocak-Temmuz ayı döneminde geçen yılın
aynı dönemine göre ihracat yüzde 19,1 oranında artışla
144 milyar 417 milyon dolara yükselerek rekor kırmayı
sürdürüyor. İhracatın her geçen gün artışı hepimizin
dolayısıyla tüm ülkemizin yüzünü güldürüyor. Bununla
beraber, ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan AB
başta olmak üzere küresel ekonomide beklenen
yavaşlama ve resesyon tedirginliği, önümüzdeki dönem
için önemli bir belirleyici olacak” dedi.
Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerini
azaltmaya yönelik gösterdiği diplomasiden gurur

ÇTSO Yönetim Kurulu adına ağustos ayı olağan Meclis
Konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk
Semizoğlu ise, yaklaşık 4,5 yıldır meclis çatısı altında
olduklarını vurgulayarak, “Değerli Meclis Üyeleri, 2018
Nisan seçimlerinden bugüne yaklaşık 4,5 yıldır
Meclisimizde bu çatı altında birlikteyiz. Bugün her
zamankinden farklı bir konuşma yapmak istiyorum.
Söyleyeceklerim kimseye cevap değildir. Ancak biz de
etten kemikten bir kuluz nihayetinde. Ben, 2013 yılından
beri de Yönetim Kurulunda görev almaktayım. Değerli
büyüğüm Meclis Şeref Üyemiz Sayın Bülend Engin'den
sonra Ekim 2017'de devraldığım Yönetim Kurulu
Başkanlığını ise 2018 seçimlerinde de sizlerin görev
vermesi ile 5 yıldır sürdürüyorum. Yaklaşık 100 yıl
geçmişi olan bir Odanın üyeleriyiz. Hepimiz; üyelerimize,
Çanakkale'mize ve ülkemize hizmet etmek için bu
görevleri üstlendik. Farklı ﬁkirlerimiz, farklı duruşlarımız
olsa da içimizde Çanakkale sevgisi ile yeri geldiğinde
işimizden, ailemize ayıracağımız vakitten feragat ederek
Odamıza duyduğumuz aidiyet duygusu ile bu çatı altında
toplandık ve çalıştık. Yapıyormuş gibi yapmadık. Ayrıca
bu hizmeti hiçbir huzur hakkı vs. almadan yaptığımızı da
kamuoyuyla paylaşmak isterim. Bu konuda öncelikle her
birinizden helallik almak istiyorum. Meclis, Yönetim
Kurulu ve Komite üyesi arkadaşlarım her ay oldukça
yüksek bir katılımla görevlerini yerine getirdiler.
Yönetim Kurulumuzun her çarşambası hacizli, işlerimizi
bırakıp gönüllü olarak geldik” dedi.

“EZİNE GIDA İHTİSAS OSB
ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ
ODASI PROJESİDİR”
“Bütün bu emekleri sosyal medyadan iki satır, yalan
yanlış yazılarla çürütmeye çalışmak çok kolay.
İstedikleri her ortamda patronlarıyla ve kendileri ile
oturabiliriz. Biz kendimizi biliyoruz, bilmeyen de kendi
bilir” diyen Semizoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Odamızın yüz yıllık tarihindeki en kalıcı eserleri
bırakmaktan gurur duymalıyız arkadaşlar. Bu başarı
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinindir,
hepimizindir ve her şeye bedeldir. 2014 yılı temmuz
ayında Yönetim Kurulumuzca kurulmasına karar
verilerek aynı ay Meclisimize sunulan ve oybirliği ile
çalışmalarının başlatılmasına karar verilen Ezine Gıda
İhtisas OSB bugün itibariyle tahsisleri tamamlanmıştır.
Kuruluş çalışmalarından kurumsal kimliğini kazanana
kadar tüm çalışmaları Odamızca yürütülen Ezine Gıda
OSB, Sayın Valimiz ve Vekillerimizin de sahip çıkması ile
ilimize kazandırılmıştır. Bakın arkadaşlar yansıtılan yazı
Halkın Katılım Toplantısı gazete ilanıdır. Proje sahibi
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Dönemin Ezine
Kaymakamı, şimdiki Denizli Valimiz Ali Fuat Atik bey ve
dönemin Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu Bey ve
dönemin Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Kansu Bey inanın bu projeyi takip
ederken hasta olup, serum takıldılar, Ankara'da kaldılar.

Siyasilerimizin de desteğiyle tabii ki bu projeyi
kazandırdılar. Siyasilerimizin desteği dedim siyasiler
zaten bu desteği vermek için seçiliyorlar. Siyasiler de
bizim gibi oy ile seçiliyorlar, onların maaşları,
dokunulmazlıkları ve birçok hakları var. Bizim böyle bir
hakkımız yok. Bunun altını çizmek istiyorum.”

“'ÇTSO LAF ÜRETİYOR, BAŞKA BİR
ŞEY ÜRETMİYOR' LAFINA ASLA
KATILMIYORUZ”
Kentin siyasi aktörlerinin ÇTSO'ya yönelik eleştirilerine
de cevap veren Semizoğlu, “Geçenlerde 'ÇTSO laf
üretiyor, başka bir şey üretmiyor' şeklinde talihsiz bir
açıklama izledim. Allah'tan canlı izledim. Canlı
izlemeseydim inanmazdım. Gördüğünüz gibi Ezine Gıda
İhtisas OSB, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın yani
bizlerin projesiydi. 52 parsel, bu parsellerin tamamı doldu.
Bizim suskunluğumuz efendiliğimizdendir. Siyasetçi
tabii ki kendi reklamını yapacak, halktan oy toplayacak.
Ama 'Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası laf üretiyor,
başka bir şey üretmiyor' lafına asla katılmıyoruz”
şeklinde konuştu.
Semizoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan diğer
başlıklar şu şekilde:

“KİMİN HEMŞEHRİSİ, KİMİN YAKINI
OLDUĞU BELLİ”
“Köprüye gelelim, köprü bitmiş biz bakmışız. Bu
kürsüden demedim mi ben, oteli de aynı adam satıyor,
domatesi de, ekmeği de, eti de aynı adam satıyor. Bu
şirket bizim üyemiz. Ama kimin hemşerisi, kimin yakını
olduğu da belli. Herkesin malumu yakınlığı ile meşhur
arkadaş köprü bitmiş biz bakmışız diyor. Ben bunu
kaldıramıyorum arkadaşlar kusura bakmayın bunu
kabul etmiyorum.
“Ezine OSB ile beraber aynı toplantıda Çan Karma OSB
için de karar almıştık, çalışmaları devam ediyor.
Biliyorsunuz Çan'da bir Belediye Başkanı değişikliği
olduğundan dolayı biraz yavaşladı ama inşallah aynı hızla
devam edecek.”

“BENİM GÖREVİM ZATEN DIŞARIDAN
YATIRIMCI SAĞLAMAK”
Bakın arkadaşlar; hiçbir işi ve esnafı küçümsemem,
bunu beni tanıyan herkes bilir. Yeni köprü güzergahında
bir benzin istasyonunda bir kahveci açıldı. Bir siyasimiz
diyor ki yine bizim Odamız bakıyor kahveci İstanbul'dan
gelmiş, açmış. Benim Ticaret ve Sanayi Odası olarak
görevim zaten dışarıdan yatırımcı sağlamak. Adam ne
güzel gelmiş, açmış. Bizim de üyemiz olmuş. Şu andan
itibaren bize aidat ödemeye başlıyor, Çanakkale Vergi
Dairesi'ne vergi ödemeye başlıyor. Çanakkaleli bir iki
vatandaşımızı almış, iş imkanı sağlıyor. Biz nereden
geldiğine bakmıyoruz.”
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Güçlend r lm ş parlamenter
s stem taraftarı 6 part n n genel
başkanının ardından Çanakkale
l başkanları Deva Part s n n ev
sah pl ğ nde 3 kez buluştu.
Toplantıya özell kle katıldım
d kkatle d nled m ve bas t b r
soru sordum. (Soruma nasıl
cevap alamadığımı yazının
sonunda yazacağım.)
İl başkanları 2023 seç mler ne da r dd alarını ortaya
koydular ve gündeme da r değerlend rmelerde
bulundular. Toplantıda rakamlar adeta havada uçuştu
d yeb l r m. Başkanlar adeta loto-toto oynar g b 4-0 1,1,1 - 2,1,1,1 vek l hedeﬂer n ortaya koydular. Söze
AK Part 1 m lletvek l dah çıkaramaz veya dört
m lletvek l çıkaracağız d ye başlayan l başkanlarını
aslında kamuoyu karşısında “sözler n n ağırlığını”
y t r yorlar ama farkında değ ller.
Hang Part B r nc Olursa İk nc Vek l O Çıkarır
K m kaç vek l çıkaracak konusunda 6 masada k en
gerçekç değerlend rmey İy Part İl Başkanı Selahatt n
Yıldızlar'ın yaptığını özell kle paylaşmak ster m.
Yıldızlar; “Çanakkale'de şu anda 1-1-1 şekl nde b r
dağılım öngörüyoruz. B r nc olacak part 2'nc vek l de
çıkartacaktır. Şu anda CHP, İYİ Part ve AK Part b rer
vek l çıkartab lecek g b görünüyor. Hang part b r nc
olursa; büyük ht malle d ğer vek lde o part den
olacaktır d ye düşünüyorum” fadeler n kullandı.
Anketler Gerçeğ Yansıtmıyor
Deva Part s İl Başkanı Berkan Karaca'nın “anketler
gerçeğ yansıtmıyor” değerlend rmes n de haklı b r
serzen ş olarak gördüm. Karaca, “Anket çalışmaları
genell kle telefonla yapılan ve mecl ste grubu olan
part ler sorularak yapıldığından sağlıklı bulmuyorum.
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B z saha da ve dokunarak s yaset yapmayı terc h
ed yoruz. B zler sahada çok kararsız seçmen olduğunu,
apol t k davranan b r seçmen gurubu görüyoruz. Anket
ﬁrmaları yüzde 20 kararsız seçmen d yor ama ben çok
daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yüzde 50'den fazla
b r seçmen grubunun seç m sathında karar
vereceklerd r” ded .

Yeş m Karadağ'ı Mecl se Taşıyacağız
Anket dem şken, anketlerde %4'ü göremeyen Gelecek
Part s İl Başkanı Vahap Özsüer' n “Yeş m Karadağ'ı
mecl se taşıyacağız” dd ası da “sah ps z” kaldı. Özsüer,
“B z m öncel ğ m z 3 genel başkan yardımcımızı
seçt rmek ve 4-0 yapmaktır. Ben m dd am budur;
Yeş m Karadağ hanımefend , Muharrem bey ve Rıdvan
bey seçt receğ z. Üç genel başkan yardımcısı garant ,
d ğer vek lde y ne m llet tt fakı b leşenler nden
çıkacaktır.” Tamam güzel de nasıl altını doldurmak
gerek yor. Anketler n durumu ortada “mecl se
taşıyacağız” derken nasıl taşıyacaksınız? Ha dersen z k
CHP sıralarından aday göster l p mecl se taşıyacağız
orası ayrı ama orası da kurtlar sofrası…
Her Bülent Turan Ded ğ nde Basında Yer Buldu
Özsüer'e da r b r değerlend rme yapmak ve “d kkate
almasını” tavs ye eder m. B ld ğ n z g b Özsüer AK
Part n n kuruluşundan bu yana 15 yıl farklı
kademelerde görev almış 2018 genel seç mler nde AK
Part nden m lletvek l aday adayı olmuş. Part çer s nde
yaşadığı bazı sorunlardan dolayı st fa etm şt . 2019
yılında Gelecek Part s n n katılmış ve geçt ğ m z yılda
l başkanı olarak atanmıştı. Başkanlık koltuğunda
oturduktan sonra, bugüne kadar yaptığı neredeyse tüm
açıklamalarda, AK Part Grup Başkanvek l Bülent
Turan'ın adını b r şek lde geç r yor. (B r dönem İy

Part l Rıdvan Uz da böyle yapıyordu, genel başkan
yardımcısı olarak atandıktan sonra buna son verd .)
Özsüer, her Bülent Turan ded ğ nde basında yer buldu,
b r ler tarafından alkış aldı. Bu da b r terc h ama
söylemem gerek yor “görünmek steyen görünene
saldırır!” değ şmez kuraldır… Ben dem yorum k
eleşt rmes n ama her söze “Bülent Turan…” d ye
başlandığınızda söyled kler n z n b r hükmü kalmıyor.

Ik, Mık, Ik, Mık
Yazının başında bahsett ğ m “soruma nasıl cevap
alamadığım” kısmına gelel m. Sordum, “Troya Fest val
kültür ve sanat çer kl güzel b r program fakat bu
programda Muharrem Erkek - CHP Genel Başkan
Yardımcısı, Bahadır Erdem - İy Part Genel Başkan
Yardımcısının “güçlend r lm ş parlamenter s stem” adlı
söyleş kılıfında s yaset yapması doğru mu? S zler AK
Part her yere s yaset soktu d ye eleşt r yaparken böyle
b r şey doğru buluyor musunuz…” Aldığım cevap
“etk nl ğ b z yapmadık bu sorunun muhatabı aslında
Çanakkale Beled yes … ık, mık, ık, mık… yan aslında
olmayab l rd ama böyle şeylere çok da takılmamak
gerek yor…” Pek ne d yey m takılmadım…
Açıkçası ben Deva Part s İl Başkanı Berkan
Karaca'dan bekled m. Çünkü Karaca, bu t p konularda
oldukça zaman zaman oldukça cesaretl açıklamalar
yapıyor.
Keşke başkanlardan herhang b r şu netl kte b r cevap
verseyd …
“Kardeş m bu yanlıştır, yanlış k mden gel rse gels n
karşı duracağız. Yanlışı yapan b zden m , yoksa
onlardan mı d ye bekley p tavrımızı ona göre
koymayacağız. B z kt darın yaptığı böyles hataları
kend m z yapmayacağız.”

Tüm Aktörler n B r Masa Etrafında Toplanması Gerek yor
Çanakkale Müteahh tler B rl ğ Derneğ (ÇMBD) 2008
yılından bu yana 100 yakın üyes yle sektörün tems l
ed ld ğ en büyük s v l toplum kuruluşlarının başında
gel yor. ÇMBD, protokolde yer kapmak ç n kurulmuş
tabela STK'lardan farklı olarak şehr n bugünü ve
yarınına l şk n görüşler n cesaretle fade eden
s mlerden oluşuyor.
ÇMBD'n n üyeler yle buluştuğu kahvaltı programına
Başkan Sal h Yıldız'ın davet yle katıldım. Programda
notlar aldım ve k soru sordum, bunları s zlerle
paylaşmak ster m.

Çanakkale Merkezde Sıkıştı
Başkan Yıldız son dönemde Türk ye'n n en öneml kr z
hal ne gelen ev ve k ra artışlarıyla lg l konuştu.
Çanakkale'de en öneml mal yet n arsa olduğunu
özell kle vurgulayan Yıldız, “Çanakkale merkezde
sıkıştı nşaat yapacak alan neredeyse kalmadı. Yerel
yönet m n ve Çevre Şeh rc l ğ n bu konuda ac len adım
atması ve yen mar alanları açması gerek yor. Daralan
alanda talep fazla se arz yüksek oluyor. Son dönemde
özell kle arsa ﬁyatları nanılmaz rakamlara ulaştı. B r
ev n metrekare b r m mal yet 10 – 12 b n TL. 100
metrekare b r da re 1 m lyon, 1.2 m lyon TL g b b r
mal yet, var. Vatandaş d yor k n ye s z 1.2 m lyonluk
b r ev n ﬁyatına 2 m lyon TL d yorsunuz. B z de
müteahh tler olarak pek arsa k m n d yoruz. Konut
nşaat mal yet ne arsa ﬁyatının da eklenmes gerek yor.”

Şehr m z n 4 M lletvek l Var
H çb r Kapımızı Çalmadı
Bu konuyu şehr n yöneten aktörlerle b r araya
geld kler nde gündem n b r nc maddes yaptıklarının
söyleyen Yıldız; “Sayın Val m zle, beled ye
başkanımızla b r araya geld ğ m zde bu konuları
konuşuyoruz ama yeterl olmuyor tüm aktörler n b r
masa etrafında toplanması gerek yor. Çanakkale'de
maalesef bu olmuyor, k mse kusura bakmasın bunu
başka b r amaçla söylem yorum ama bu şehr m z n 4

m lletvek l var. H çb r kapımızı çalıp da “arkadaş s z
ne yapıyorsunuz” d ye sormadı. Şeh rde en çok
st hdamı sağlayan sektörler n başında gelmem ze
rağmen bu durumu anlayamıyorum ve buradan
seslen yorum. B r masa etrafında oturup Çanakkale'n n
bugününü ve yarınlarını konuşmalıyız…”

Her Önüne Gelen Ben
Müteahh tt m D yor
Sektörün en öneml sorunlardan b r s n n de “önüne
gelen n müteahh t olması” meseles olduğundan ş kâyet
eden Yıldız, “Mühend s , m marı, nşaat alanıyla lg l
b r tane b le tekn k personel olmayan her önüne gelen
“ben müteahh tt m” d yor. Bunun b r şek lde önüne
geç lmes gerek yor. Geç lmed ğ takd rde görüyoruz
neler oluyor, batak müteahh tler, batırdığı esnaﬂar ve
ç rk n yapılar… İşte b zler b r masa etrafında toplansak
bunları gündeme get receğ z ve Ankara'ya “sorunlarımız
bunlar çözüm st yoruz” d yeceğ z ama maalesef
olmuyor.”

ÇTSO Seç mler İç n Çalışıyoruz
Ek m ayında yapılacak olan ÇTSO seç mler ç n
çalıştıklarını söyleyen Yıldız, “Çanakkale T caret Odası
bu şehr n en öneml kurumlarından b r tanes
üyeler m z n tamamının ÇTSO üyes ve a dat ödüyor.
Maalesef b zler burada olması gerekt ğ şek lde tems l
ed lm yoruz, ÇTSO yönet m nde üyeler m zden k mse
yok. Ek m ayında yapılacak oda seç mler nde 7. ve 8.
kom tede çalışıyoruz ve üyeler m zden s mler mecl se,
yönet me taşıyacağız. ÇTSO'da mevcutta görev yapan
arkadaşlar kötü yapıyor dem yoruz ama b z daha y
yapacak arkadaşların burada olmasını st yoruz.
Ş md gelel m ben m sorularıma.
Adeta kangren olan Sosyal Konutlar meseles var.
Beled ye bu konuda s zlerle toplantılar yaptı ama b r
yol alınamadı “ ş yok…” ded ğ m z b r dönemde
kentsel dönüşüme ağırlık ver lse ve herkes kazansa
olmaz mı?” d ye sordum

Çanakkale'n n kentsel dönüşümde tren kaçırdığını
söyleyen Yıldız, “başta da bahsett ğ m üzere nşaat
mal yetler çok arttı. Sosyal konutlar meseles , burası şu
anda 5 katlı lk projelend r l rken13 kata çıkarılarak
planlandı sonra 8 kata düşürüldü. B r müteahh tt n kat
mal k nden para almadan burayı yapab lmes mümkün
değ l. Orada oturanlar emekl ve dar gel rl nsanlar her
da re ç n bas t b r hesapla 500 b n l ra mal yet çıkacak
bu nasıl karşılayacak vatandaş. Ayrıca orada b r da ren n
10 var s var onların heps n n b r aray gelmes g b ayrı
b r sorun var. O yüzden daha önce sen nle yaptığımız b r
röportajda y ne söyleşm şt m burayı çözerse TOKİ
çözer… TOKİ lüks konutlar yapacağına gel p bu t p
sorunları çözsün, gel r ne endeksl b r ödeme planı
çıkarır ve çözümler üret r. Cumhurbaşkanımızın son
dönemde açıkladığı TOKİ programı bu konuda belk b r
çözüm oluşturur.”
“Çanakkale'de çok c dd b r otopark problem var ve
bu problem her geçen gün daha da artıyor. S zler
nşaat yaptığınızda yapıya a t kapalı ya da açık
otopark yapamıyorsanız. Beled ye da r başı 70 b n
l ra para alıyor ve ben bu parayla otopark
yapacağım d yor, bu otoparklar nerede?” d ye
sordum.
Evet haklısın, Cumhur yet meydanın altına b r otopark
projes vardır maalesef yapılmadı, yapılamadı, Cennet
Otoparkı meseles vardı orası da kaldı. Evet
Çanakkale'de otopark meseles b r sorun ve bu sorun
tam anlamıyla çözülemed ğ ç n haklı olarak “bu
otopark bedeller ” doğru şek lde kullanılıyor mu d ye
soruyorsun…”
Çanakkale Müteahh tler B rl ğ Derneğ şehr b len ve
gerçekten bu şehre katma değer üretmek ç n b r araya
gelm ş s mlerden oluşuyor. Başkan yardımcısı ve
derneğ n kurucusu Hayrett n Çet nkaya özell kle bel rtt ,
“B z m k mseyle kavga etmek, polem ğe g rmek g b b r
şey m z olmaz. Burası küçük şeh r her gün yüz yüze
bakıyoruz. Şehr n sorunları var evet bunları ancak
d yalogla çözer z…”
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Başkan Yavaş'tan, vatandaşlara hakaret eden CHP'li meclis üyesine tepki:

“EN HAFİF TABİRLE AHLAKSIZLIKTIR!”

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş,
kişisel sosyal medya hesabından vatandaşlara yönelik
hakaret içerikli ifadeler kullanan CHP'li belediye meclis
üyesi Egemen Ergun'a sert tepki gösterdi.
Başkan Yavaş konuya ilişkin açıklamasında şunları
kaydetti:
“Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Troia

Festivali kapsamında,
Özgürlük Parkı'nda
organize edilen konser
esnasında, CHP'li
belediye meclis üyesi
Egemen Ergun'un,
Çanakkaleli
vatandaşlarımıza yönelik
sarf ettiği hakaret içerikli
sözlere hayretle tanıklık
ettik.
Lafa gelince her fırsatta
'özgürlükten' dem vuran
bir partinin meclis
üyesinin, özgür iradesiyle
konseri seyretmeye
gelen kişileri sırf önünü kapattıkları gerekçesiyle
'öküzlükle' suçlaması en haﬁf tabirle ahlaksızlıktır!
CHP'li Ergun'un hiçbir savunulacak yanı olmayan bu
davranışı, açılımında 'halk' kelimesi bulunan CHP'nin
halktan ne denli kopuk olduğunun da bir bakıma
göstergesidir.
Çanakkale; barışın, kardeşliğin, toplumun tüm kesimlerinin
özgürlük alanlarına saygı gösterenlerin şehridir. Duyduğu
en ufak rahatsızlıkta çevresine nefret kusanlardan seviyeli
bir siyaset yaklaşımı beklemek beyhude olacağı gibi,
halkımız bu zihniyetteki kişilerden günü geldiğinde
sandıkta elbette hesap soracaktır.
“İşimiz hizmet, gücümüz millet” şiarıyla güçlü bir biçimde
yoluna devam eden AK Parti'miz, her zaman milletinin
emrinde olacağı gibi, bulduğu ilk fırsatta halkı hakir görme
alışkanlığından vazgeçmeyen bu gibi kişilerin her zaman
karşısında duracaktır. Kamuoyuna saygılarımla…”

“Ürün İyi Olunca Allah'tan, Kötü Olunca Bülent Turan'dan'

Tarzı Sığ Söylemleri İbretle Değerlendiriyoruz!”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan, Lapseki şeftalisinde ﬁyatların düşmesi ve
üreticinin yaşadığı sıkıntılar üzerine açıklamalarda
bulundu.
AK Parti'li Turan, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail
Sevim'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda
bulunan Turan şöyle konuştu:
“Ziraat Odası Başkanımız İsmail Bey, tecrübeli bir
yöneticimiz. Zaman zaman bir araya gelip ilçemizin,
üreticilerimizin dertlerini, taleplerini görüşüyoruz. Bugün
de kendilerini ziyaret ettik. Çok verimli bir görüşme oldu.
Tabii ki bu ziyarette üreticilerimizin dertlerini de masaya
yatırdık. Dünyadaki konjonktürel sorunlara, girdi
maliyetlerindeki artışlara rağmen bölgemizde, özellikle
kuru tarımda çiftçimizin yüzü büyük oranda güldü,
emeğinin karşılığını aldı. Buğday, arpa, ayçiçek gibi
ürünlerde ﬁyatlar gayet güzeldi. Meyvede de genel olarak
üreticimiz emeğini aldı. Örneğin, erkenci elmada, kayısıda,
kirazda, erikte iyi ﬁyatlar oldu. Şeftalide de ilk ürünlerde
kalibresi yüksek olduğundan iyi bir ﬁyat oldu. Lapseki
Şeftalisi, coğraﬁ işaret tescilli, aroması ve kalitesiyle bir
marka. Çiftçimiz yine memnundu. Ancak son dönemde
eski yıllara nazaran, rekolte fazlalığı, ürün bolluğu ve
maalesef bazı üreticilerimizin de ağaçlarda seyreltme
yapmaması, ürünün küçük kalmasını sağladı. Ürün fazla
olunca pazar bulmada zorlanıldı, ﬁyatlar düştü. Sadece
bölgemizde değil, ülkemizin her tarafında şeftalide benzer
sorunlar yaşandı. İhracat yaptığımız bazı ülkelerdeki
savaşlar, enerji ve yakıt maliyetlerinin artışı, maalesef
süreci daha da zorlaştırdı. Sırf Lapseki havzasından günlük
12 tır gibi büyük oranda meyve kaldırılıyor. Bu süreçte
meyve kasası temininin artırılması gibi girişimlerimiz oldu,
olacak. Ümit ediyorum alım, sezon boyunca durmadan
devam edecek. Kuru üretim olsa askerimize, öğrencimize

sezon bitene kadar ikram edeceğiz; ancak şeftalide bu
imkan da yok ve raf ömrü çok kısa ne yazık ki.
Biliyorsunuz köprümüz yapıldı ve gururumuz oldu. Gıda
OSB'lerimiz yoluna girdi, fabrikalar yükselmeye başladı.
Ancak istiyoruz ki, yerel STK'larımız, Odalarımız, iş
insanlarımız bölgemizdeki bu gelişimi iyi değerlendirsinler.
Bölgemizin, yerelde iş insanlarımızın özellikle meyve
fabrikaları kurmaları, kurutma fabrikaları, meyve suyu
fabrikaları açmaları gibi bu konularda adımlar atmalarını,
devletimizin bu alandaki teşviklerinden yararlanmalarını

istiyoruz. Yoksa 'Ürün iyi olduğunda Allah'tan, kötü
olduğunda Bülent Turan'dan' tarzı sığ söylemleri ibretle
değerlendiriyoruz. Her zaman üreticimizin, çiftçimizin
yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde
konuştu.
Lapseki Ziraat Odası'nda gerçekleşen ziyarete AK Parti
Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Lapseki Ziraat Odası
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kangırlı Muhtarı Mehmet Özgün
katıldı.
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Başkan Yavaş: “Çanakkale bu tip
ucuz provokasyonlara geçit vermez!”
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş,
HDP'nin Kepez'de düzenlediği ve kamuoyunda büyük
tepkiye yol açan futbol turnuvasına ilişkin açıklamalarda
bulundu.
Başkan Yavaş konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu
ifadelere yer verdi: “Kepez beldemizde eli kanlı terör örgütü
PKK'nın adeta siyasi uzantısı niteliğindeki HDP tarafından
düzenlenen futbol turnuvasının öncesi ve sonrasında
yaşananlar kamuoyunun malumudur. Öncelikle şunun
bilinmesini isteriz ki; her bir karışı kahraman şehitlerimizin
kanlarıyla sulanan Şehitler Diyarı Çanakkale'miz, vakti
zamanında yedi düvele geçit vermediği gibi, sözde futbol
turnuvası adı altında toplumun sinir uçlarıyla oynamayı
amaç edinen bu tip ucuz provokasyonlara da geçit vermez!
HDP'nin sözde futbol turnuvasının ardından, milli
duygularından ödün vermeyip ilkeli bir duruş sergileyerek
görevlerinden istifa eden ve futbol sahasının işletmesini
elinde bulunduran Kepez Spor Kulübü Başkanı Ahmet
Rasim Başak ile Kulübün Altyapı Sorumlusu Onur
Topsoy'un açıklamalarından anlıyoruz ki, bu etkinlik kulüp
yetkililerinden saha kullanım izni alınmadan yapılmış.
'Kanun tanımazlık' dendiğinde ilk akla gelen ve sicili hayli
kabarık olan HDP işin içinde olduğu için olan bitene hiç
şaşırmamak lazım. Vicdanlarda yara açan bu menfur
olayın yaşandığı Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan'a
hatırlatmak isteriz ki; her fırsatta 'özgür' olduğundan
bahsettiğiniz Kepez, eli kanlı terör örgütünün siyasi
uzantıları sayesinde değil, mevzubahis vatan olduğunda
gözünü kırpmadan canından dahi vazgeçenler sayesinde
özgür. Sayın Arslan'dan, onca tepkiye rağmen sürecin
başından sonuna büründüğü bu manidar sessizliği
bozmasını ve en kısa sürede açıklama yapıp, gerekli
adımları atmasını bekliyoruz. Bir sözümüz de konu HDP

olduğunda yüzünde güller açan Çanakkale Belediye
Başkanı Ülgür Gökhan'a… Sayın Gökhan vakti zamanında
HDP'nin barajı geçmesini kentte pilav dağıtarak kutlamıştı.
Bu kez de kendilerine salon tahsis etmiş. Anlaşılan o ki
aradan geçen bunca yıla rağmen içindeki HDP sevgisi
bitmemiş. Ne diyelim, gizli ittifak ortağıyla Allah
muhabbetini artırsın! Halkımız olan bitenin farkında. Seçim
günü geldiğinde kimin kiminle muhabbetini artırdığını
görürüz elbet. On binlerce askerimizi, polisimizi, sivil
vatandaşımızı acımasızca katleden eli kanlı terör örgütü

PKK'ya 'terör örgütü' dahi diyemeyen, İmralı'daki cani
'bebek katilinden' medet uman HDP'nin esas amacı,
Kepez'deki turnuvanın açılışında 'Kürdistan' ifadesini
kullanan milletvekilinin söyleminden de anlaşılacağı üzere
Türkiye'de taş üstüne taş koymak değil, yıkmaya, bölmeye
yöneliktir. Aziz milletimiz müsterih olsun, AK Part iRecep
Tayyip Erdoğan liderliğinde şer odaklarını bu zamana kadar
başımızdan nasıl defettiysek, bundan sonra da aynısını
yapmayı biliriz. Kamuoyuna saygılarımla…”

AK Partili Turan: 6 değil 66 parti de bir araya gelseler,

AK Parti Çanakkale'nin birinci partisidir

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, '6 değil
66 parti de bir araya gelseler, buradan bir daha ilan ediyorum;
AK Parti Çanakkale'nin birinci partisidir, seçimlerde yine farkla
birinci olacaktır. Şu anki vekil sayısından asla daha az vekili
olmayacaktır” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent
Turan, Çanakkale'de geçtiğimiz gün düzenlenen 6'lı masa
Çanakkale İl Başkanları toplantısına ilişkin açıklamalarda
bulundu. Turan, "Öncelikle mutluyuz. Bu 6 arkadaşımızın sık sık
bir araya gelmesini diliyoruz. Daha çok gelsinler, daha çok
konuşsunlar. Biz partilerin bir araya gelmesinden rahatsız
olmayız. Hele ki böyle siyaset bilmez, dedikodudan, polemikten
başka bir şey üretmez insanların bir araya gelmesi, bizim
farkımızı ortaya çıkaracağı için çok daha mutlu oluruz.
Toplantılarına baktığımızda, Çanakkale'ye ilişkin bir somut
adım var mı? Ülke dertlerine ilişkin çözüm önerisi var mı?
Türkiye'nin muhabbetine, Çanakkale'nin beraberliğine bir

vurgu var mı? Hiçbirisi yok. Bunların hangi karakterde
olduğunu, hangi utanmazlıkta olduğunu göstermek aslında
bizim görevimiz; ama buna gerek kalmadan kendileri göstermiş
oluyorlar. Buraya geldiğim günden beri diyorum ki siyasi
polemik yapalım, baş tacı; ama şehrimizin beraberliğine,
şehrimizin yatırımına, ortak iş yapmamıza lütfen katkı sağlayın
diyorum. Benim ağzımdan durup dururken, cevap vermek
başka, bir siyasiyle ilgili yerelde bir cümle duyamazsınız. Bir şey
söylemiştir, cevap veririm bugün olduğu gibi. Fakat 6'sı bir
araya gelip tek konu; 'Bülent Turan gitsin mi kalsın mı? Bülent
Turan hezimete uğrasın mı?' Böyle bir ahmaklık olabilir mi?
Böyle bir yanlış olabilir mi Allah aşkına? Şunu deseler anlarım;
'Ey Bülent Turan, şu yatırımlara öncülük yap, şu yatırımlara
destek ver, başta dört vekil bir araya gelip bu işleri yapalım'
deseler, ben bundan mahcup olurum, yapmak için uğraşırım.
Ama '4-0 olacağız, AK Parti sıfır çekecek' söylemlerinin kime
ne faydası var? 6 değil 66 parti de bir araya gelseler, buradan bir
daha ilan ediyorum; AK Parti Çanakkale'nin birinci partisidir,
seçimlerde yine farkla birinci olacaktır. Şu anki vekil sayısından
asla daha az vekili olmayacaktır" dedi.

"ERDOĞAN KAZANDI, BÜLENT TURAN'LA
UĞRAŞALIM' DİYORLAR"
Turan, sözlerinin devamında ise, "Şu kadar akıl olsa şehrin
vekiliyle değil, şehrin kalkınmasıyla, yatırımıyla,
hemşehrilerine hizmetiyle, ziyaretiyle ilgilenirler. Bülent Turan
gitse ne olur, kalsa ne olur? Konu bu değil ki. Benim CHP
tabanından nasıl karşılık bulduğumu, İYİ Partili
hemşehrilerimizin bizi nasıl sevdiğini çok farklı köylerde,
programlarda görüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Şunu
demeye çalışıyorum. Geçen dönem 'Bülent Turan aday
olamayacak' dediler. Bülent Turan aday oldu. 'Aday oldu; ama

kazanamayacak' dediler, kazandı. Geçen dönem birinci
olmazsak bırakacağız dedim, güldüler dalga geçtiler. Birinci ve
farkla birinci olduk. 'Biz o konuyu kapattık, Erdoğan kazandı,
Bülent Turan'la uğraşalım' diyorlar. Bu açıdan bir daha diyorum,
teşekkür borçluyuz onlara. Diğer taraftan, devletin görevlileri
siyasallaşıyormuş. Buna örnek vermeleri gerekir. Ama ben
şunu keyiﬂe söylüyorum. Ben çocuktum Lapseki'de, ilkokulda
okurken okul birincisiydim, bizi 23 Nisan'da kaymakam
yapmışlardı. Oraya giderken hiç unutmuyorum, 4 katlı eski bir
bina, her katında bir ayna vardı ve aynada 'saçını düzelt,
ayakkabını boya, kravatını tak' şeklinde yazılar vardı. Yani
kaymakama çıkarken bile bizlerin baskılandığı bir dönemi
yaşadık. O yüzden şu an kaymakamlarımız, valilerimiz, sadece
törenden törene değil, her gün milletle beraberse, araziye
çıkıyorlarsa, biz bundan gurur duyarız. Yanlış yapan varsa
uyarırız, başka bir şey. Çünkü devletin valisi, devletin
kaymakamı, devletin öğretmeni, devletin polisi tabii ki
herkesin. Fakat bu insanlar cenazeye gidiyor diye, törene
katılıyor diye, düğünlere gidiyor diye, köylere gidiyor diye
eleştiri konusu yapılıyorsa biz buna güleriz. Önceden 'millet
devlet için' anlayışı vardı. Artık bu ülkede 'devlet, millet için'
anlayışı var. Dediğim gibi aynanın üzerinde kaymakama
giderken 'dur' yazan bir devlet vardı. Şimdi her muhtar, her
çalışan, her vatandaş kaymakama gidebilir, valiye gidebilir.
Derdimiz bu millete hizmet etmekse, en iyisini yapmaya
çalışıyoruz. O yüzden bu 6'lı masanın bu sohbetlerinin hiçbir
karşılığı olmadığını düşünüyorum. Kendi dertlerine yansınlar.
Şu an CHP'de iddialıyım, bir gram oy artışı yok. AK Parti'den
kopup giden zavallılar için bir ara seçmen 'acaba bunlar kim?'
diye baktılar. Gördüler ki CHP'nin taklidi olmuşlar, zaten CHP
var bunlara gerek kalmaz diye düşündüler" ifadelerine yer
verdi.
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ÇTSO Seçimleri İçin Çalışıyoruz, Gelecek Arkadaşlarımız Daha İyi Yapacak Diyoruz!
“ŞEHRİN EKONOMİSİNİN EN İYİ ŞEKİLDE YÖNLENDİRMEK, ÖN GÖRÜSÜ YÜKSEK ESNAFI İLE
TÜCCARI İLE İYİ İLİŞKİLER KURABİLECEK BİR EKİBİN OLMASI HER ZAMAN HEPİMİZİN TERCİHİDİR”
Çanakkale Müteahhitler Birliği başkanı Salih Yıldız, Ekim
ayında yapılacak olan ÇTSO seçimleri için çalıştıklarını
açıkladı. ÇTSO yönetim kurulunda temsili edilmediklerini
söyleyen Yıldız; “ÇTSO inşaat sektörü hemen hemen en
yüksek komite. Ama sanayi ve ticaret odası yönetiminde 1
kişi ile temsil ediliyoruz. Hal böyleyken ne yazık ki oda
yönetim kurulunda temsil edilemiyoruz. Dolayısı ile de
sesimizi duyuramıyoruz. Bu durum bizim için bir handikap.
Oda seçimleri var. O seçimde de biz 7 grup, 8. Grup birbiri ile
bağlantılı gruplar var. Bu çerçevede oturur uygun
sektörümüzü ve çalışanlarımızı yönlendirebilecek bir ekip
oluşturarak hep beraber ÇTSO'da söz sahibi olmayı
düşünüyoruz. İnşaat ile uğraşan birileri, inşaat üreten
birileri, bu komiteyi ve bu komitedeki üyelerin sorunlarını
bilebilir. Bu nedenle bizi yönlendirebilecek bizi
taşıyabilecek, orada biz müteahhitleri en iyi temsil
edebilecek arkadaşlar ile konuşup, bir ekip oluşturup ona
göre bir yol haritası çizeceğiz. Biz, birileri kötü yapıyor, iyi
değil falan demiyoruz. Gelecek arkadaşlarımız daha iyi
yapacak diyoruz. Olanlar daha iyi yapmaya çalışsın mesele
budur…”
Çanakkale Müteahhitler Birliği yönetimi ve üyeleri
düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısı etkinliğinde bir
araya geldi. Katılımcılara bir konuşma yapan Çanakkale
Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yıldız,
konuşmasına sektördeki sıkıntılara değinerek başladı.
Yıldız, “Müteahhitler olarak ﬁyat
artışlarından bizimde
etkilenmememiz mümkün değil.
Enerji, doğalgaz, ﬁyat artışlarına
baktığımızda bunlar biz
müteahhitlerin girdi maliyetlerini
arttırıyor. Bunun yanında
Çanakkale gibi bir ilde sıkışan ve
daralan bir arsa sorunu var.
Çanakkale'de arsa yaratamadığız
sürece arz talep doğrultusunda
ister istemez arsa ﬁyatlarının
yüksek olması tüketiciye daha çok
yük bindiriyor, tüketiciye daha
fazla ﬁyatlar ile konut satılması söz
konusu oluyor. Gündemde konut
ﬁyatlarının çok pahalı olması
konuşuluyor. Doğrudur. Konutlar
pahalı ama konutların pahalı olmasının nedeni
müteahhitler değil. Baktığımızda konut yapımında biz
müteahhitler riske giriyoruz, sermayeyi yatıran biziz.
Vatandaş konut alırken konut metrekare ﬁyatlarına
bakıyor. Metrekare ﬁyatına göre 100 metrekare bir evin
inşaat maliyeti 1 milyon 200 bin TL. müşteri diyor ki o
zaman bu ev neden 2 milyon 500 bin TL. bunun nedeni arsa
maliyeti. Arsa maliyetleri gerçekten çok yüksek. Bunun
için Belediyenin ve Çevre ve Şehircilik bakanlığının elbirliği
ile ucuz arsa üretimi yapması gerekir. Bunu yapılırsa konut
sahibi olacak vatandaşlar daha ucuzu en az %25 yada %30
daha ucuz bir rakama konut sahibi olabilirler.” Dedi.

MİLLETVEKİLLERİ İLE
GÖRÜŞEMİYORUZ
Başkan Yıldız, sektörde yaşadıkları sıkıntıların çözüm
mercilerinden biri olan milletvekillerine ulaşmamaktan
dert yandı. Yıldız ildeki dört milletvekili ile ilgili şu
eleştirileri yaptı; “Biz sorunlarımızı kime anlatacağız. Biz
müteahhitler olarak bu şehre borçlu insanlarız. Şu şehirde
ekmek kazanıyoruz, bu şehrin topraklarsında yaşıyoruz.
Çanakkale'ye maneyi başken diyoruz. Bu şehiriçin
hepimizin sorumluluğu var. Biz müteahhitler birliğinin
kurulma aşamasındaki etik değerleri, insanların
yaşayabileceği, nitelikli, alabildiğine sağlan ve insanların
çocuklarına bırakabileceği binalar yapması ve bunu
yaparken kaliteden ödün verilmemesi olarak belirledik. Biz
bunları yaparken şehrin dinamikleri ile buluşmaya
çalışıyoruz. Müteahhitler birliği olarak şehrin valisi ile
defterdarı ile konuşup sorunlarımızı onlara anlatıyoruz.

Bizim çok müzdarip olduğumuz bir konu var. Bizim,
şehrimizin milletvekilleri ile bir türlü görüşemiyoruz. Ne
ziyaretimize geldiler, ne aradığımızda görüşebildik. Bu
durum anladığımız kadarı ile Milletvekillerimizin Sivil
Toplum Örgütlerine çok önem verdiklerinden mi
kaynaklanıyor bilmiyoruz ama bizim milletvekillerimiz kim
bu şehre katkı sağlıyorsa kim bu şehre hizmet sunuyorsa
biz onun arkasındayız, destekleriz, ama yanlış yapanı da
söyleriz. Bunu da söylemek her onurlu, aklı başında insanın
yurttaşın görevidir diye düşünüyoruz. Bu güne kadarda hiç
kimseyi ne ötekileştirdik, ne karaladık ne onun partisi ne
bunun partisi gibide bir ayrım yapmadık. Bu nedenle bizim
Çanakkale'de birlik oluşturmak için hem milletvekillerinin,
hem Çanakkale'de ki kurumların başındaki müdürler ve
şehrin en yetkili ismi olan vali beyimizden başlayıp tüm
kesimler ile işbirliği içinde olmamız gerekiyor.
Milletvekillerimizin STK'lara darılması küsmesi diye bir şey
olmaz olamaz da zaten. Eğer milletvekillerimizin öyle bir
olayı varsa bu işi yapmamaları lazım. Konuları
bireyselleştirmemek lazım. Çanakkale'de milletvekili
seçilen isimler hangi partili olursa olsun bizim
milletvekilimizdir. Bende Çanakkale'nin bir yurdaşı ve bir
STK'sıyım. O zaman milletvekillerimiz hem arayacak hem
derdimizi dinleyecek. Hem de biz STK'lar olarak
sorunlarımız çözmeleri için onlara ileteceğiz. Ama yok.
Muhakkak onlarda yoğunlardır. Milletvekillerimizin bir art

niyetlerinin olduğunu düşünmüyorum. Ama olmuyor işte
Çanakkale'de bir birlik oluşturamıyoruz. Çanakkale bir
imar mevzuatı var. Sıkışmış kalmış bir şehir var. Arsa
üretemiyoruz kiminle konuşacağız bunları.” İ

KONUTTA SAĞLAMLIK ÖNEMLİ
Konut sektöründe sağlıklı ve güvenli konut üretmenin
önemine de değinen Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Tüm dünyada inşaat sektörü ciddi sıkıntılar ile iç içe. Bu
sıkıntılar yaşanırken Türkiye'nin inşaat sektörünün de bu
krizden etkilenmemesi mümkün değil. Dolar 18 TL'ye
yükseldiğinde maliyet ve satın alma işlemleri bu kur
rakamı üzerinden belirlenirken dolar 12 TL'ye gerilediğinde
biz müteahhitler gene tüm malzemelerimizi doların 18 TL
olduğundaki ﬁyatlardan aldık. Burada bir kopukluk var.
Güvenilir adil, Dürütlüğün ve hukukun hakim olduğu bir

ülkede,ancak bu şekilde ticari hayatta ciddi gelişmeler
sağlayanarak standart yapı oluşturulur. Önemli olan
sağlıklı iş üretmek, sağlıklı konutlar inşa etmektir.“

SANAYİ ODASI SEÇİMLERİNDE LİSTE
HAZIRLIYORUZ
Yıldız konuşmasının sonunda Ekim ayında yapılacak olan
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine de değindi.
Bu seçime iyi hazırlandıklarını da belirten Yıldız sözlerini
şöyle tamamladı; “Türkiye inşaat müteahhitleri
federasyonuna ve konfederasyonuna da üyeyiz. İleriki
dönemde de inşaatçılar adına bir oda oluşturulması, sanayi
odası, ticaret odası aynı zamanda da inşaatçılar odası,
bugün Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında inşaat
sektörü hemen hemen en yüksek komite. Ama sanayi ve
ticaret odası yönetiminde 1 kişi ile temsil ediliyoruz. Hal
böyleyken ne yazık ki oda yönetim kurulunda temsil
edilemiyoruz. Dolayısı ile de sesimizi duyuramıyoruz. Bu
durum bizim için bir handikap. Yakında Çanakkale Ticaret
ve Sanayi Odasının seçimleri var. O seçimde de biz 7 grup, 8.
Grup birbiri ile bağlantılı gruplar var. Bu çerçevede oturur
uygun sektörümüzü ve çalışanlarımızı yönlendirebilecek
bir ekip oluşturarak hep beraber Çanakkale Ticaret ve
Sanayi Odasında da söz sahibi olmayı düşünüyoruz. İnşaat
ile uğraşan birileri, inşaat üreten birileri, bu komiteyi ve bu
komitedeki üyelerin sorunlarını bilebilir. Nu nedenle bizi
yönlendirebilecek bizi taşıyabilecek, orada biz
müteahhitleri en iyi temsil edebilecek arkadaşlar ile
konuşup, bir ekip oluşturup ona göre bir yol haritası
çizeceğiz. Biz, birileri kötü yapıyor, iyi değil falan
demiyoruz. Gelecek arkadaşlarımız daha iyi yapacak
diyoruz. Olanlar daha iyi yapmaya çalışsın mesele budur.
Bu iş gönüllülük işine dayalı, kimsenin maaş almadığı bir
yer. Önemli olan Çanakkalemize, şehrimize en iyi hizmeti
vermek ve şehrin ekonomisinin en iyi şekilde
yönlendirmek, ön görüsü yüksek esnafı ile tüccarı ile iyi
ilişkiler kurabilecek bir ekibin olması her zaman hepimizin
tercihidir. Ticaret odasındaki arkadaşlarımızda ellerinden
geleni yapmış, görevlerini yerine getirmişlerdir. Bu bir devir
teslimdir, bu bir bayrak yarışıdır yine herkes aday olabilir.
Seçimlerden kim çıkacak, kim daha iyi yapacak ise o gelsin.
Şehrimiz kazansın, şehrimiz kazanırsa herkes kazanır diye
düşünüyorum.”
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HER İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMA

YANİ İFLAS AŞAMASINDA
Çanakkale Eczacı Odası Başkanı Eczacı
Jale Karaata, taleplerinin kabul
görülmediği takdirde Eczacıların greve
gideceğini açıkladı. Bu durumun devam
etmesi halinde eczanelerin kapabileceği
de belirtildi. Türkiye'de son 7-8 aydan
buyana her şeyin ﬁyatının inanılmaz
arttığını ancak ilaç ﬁyatlarının bu oranda
artmadığını belirten Karaata, “Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca ilaca %25 zam
yapıldığını açıklamıştı. Fakat zam yaptığı
ilaç 10 TL'ye kadar olan ilaç.
Vatandaşlarımız eczanelerden ilaç alıyor.
10'lira olan kaç ilaç var? 200TL ve
üzerindeki ilaçların karlılık oranı % 11'den
%13'e çıktı. Burada %2'lik bir zam
yapılmış oldu. Böyle olunca eczanelerin
totaldeki ilaçlara yansıyan ve bakan
Koca'nın %25 zam yapıldığını ifade ettiği
zam oranı ilaç ﬁyatlarına ancak %8
olarak yansıdı.”
Peş peşe yaşanan kur krizi çok sayıda sektörde olduğu gibi
ilaç sektöründe de sıkıntıya soktu. İlaca yüzde 37,43 ve
yüzde 25 olmak üzere iki kez zam geldi. Yüzde 25'lik
zammın uygulandığı karar Resmi Gazete'nin 8 Temmuz
2022 tarihli sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin
Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar ile yayımlandı. Tüm bu zamlara rağmen
eczacılar, kar oranlarının çok düştüğünü belirterek, bu
şartlar altında kalkamayacaklarını söyledi.

%25 Zam Yaptığı İlaç 10 TL'ye Kadar
Olan İlaç
Türk Eczacıları Birliği 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası
Başkanı Eczacı Jale Karaata eczanelerin eylem nedeni ile
kapatılacağı haberlerini değerlendirdi. Karaata Türkiye
Eczacılar birliği olarak bir eylemsellik süreci başlattıklarını
ve bu eylemsellik sürecine sosyal medya paylaşımları ile
start verdiklerini söyledi. Karaata “sorunlarımız dikkate
alınmaz ve çözülmezse eczanelerimizi kapatacağız
Türkiye'de son 7-8 aydan buyana her şeyin ﬁyatının
inanılmaz arttığını ancak ilaç ﬁyatlarının bu oranda
artmadığını söyledi. Bu durumun giderleri neredeyse ikiye
katlanan eczaneler için sürdürülebilir olmadığını ifade eden
Karaata “Konu zaten sosyal medyada paylaşılıyor. Biz
eczacılar olarak bu durumu hep gündeme getiriyoruz.
Ekim- Kasım ayından beri asgari ücret bir kere arttı %50

inanılmaz boyutlara ulaştı. Biz bu
durumu Başta Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca ve yetkililere 7-8 aydır anlata
anlata dilimizde tüy bitti. Durumu
anlamaları için çok çaba sarf ettik. Gelir
gider arasındaki uçurum nedeni ile kredi
kullanmayan eczane sayısı çok çok az.
Eczaneler bu durumda zararına çalışıyor.
Her iki eczaneden biri kapanma yani iﬂas
aşamasında. Türkiye'de 28 bin 700
eczane var bunun yarısı demek 14 bin
350 eczane Türkiye'de iﬂas aşamasına
gelmiş demek.

Her İlaçta İlaç Farkları
Yüksek Çıkmaya Başladı

bir kerede %30 arttı. Bu süreçte Hayatımızdaki her şey her
şey ﬁyat olarak arttı. Kullandığımız elektrik ﬁyatları %400
arttı. Akaryakıt inanılmaz arttı. Özel hayatımızda
kullandığımız her şey başta gıda ürünleri olmaz üzere
inanılmaz ﬁyat artışı oldu. Bu kadar ﬁyat artışı içinde ilaca
bu güne kadar şubat ayında bir %36'lık zam geldi. İlaca
ikinci yapılacak olan zam oranını da Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca açıklamıştı. Ama oda aldatmacalı bir zam
açıklamasıydı. Sağlı Bakanı Fahrettin Koca ilaca %25 zam
yapıldığını açıklamıştı. Hal bükü yapılan zammın
ortalaması söyle söyleyeyim %25 zam yaptığı ilaç 10 TL'ye
kadar olan ilaç. Vatandaşlarımız eczanelerden ilaç alıyor.
10'lira olan kaç ilaç var? 200TL ve üzerindeki ilaçların
karlılık oranı % 11'den %13'e çıktı. Burada %2'lik bir zam
yapılmış oldu. Böyle olunca eczanelerin totaldeki ilaçlara
yansıyan ve bakan Koca'nın %25 zam yapıldığını ifade ettiği
zam oranı ilaç ﬁyatlarına ancak %8 olarak yansıdı.

7-8 Aydır Anlata Anlata Dilimizde Tüy
Bitti
Hayat pahalılığını hepimiz yaşıyoruz. Hayatın her alanında
ﬁyatlar korkunç artmış durumda. Eczanelerinde kiraları,
yapılan asgari ücret zammı ile personel maliyetleri,
elektrik giderleri gibi birçok diğer kaleminde çok ciddi
artışlar oldu. Böyle olunca eczanelerin geliri ile gideri
arasındaki uçurum o kadar çok açıldı ki aradaki fark

Durum böyle olunca bizde eczaneler
olarak bizde tepkimizi göstermek
zorundayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
sadece doktor bakanı gibi davranıyor.
Diğer sağlık personelini yok sayıyor.
Birde biz eczacılar olarak ticaret yapıyoruz. Kimse zarar
ederek zararı karşılamak için kredi çekerek bu işi
yürütmek istemiyor. Öncelikle bir eczacılar sosyal
medyada vatandaşa derdimizi ve içinde bulunduğumuz zor
durumu vatandaşa anlatmak istiyoruz. Sosyal Güvenlik
Kurumu bile bu kadar zamma dayanamadı ilaç fark
ﬁyatlarını artırdı. Böyle olunca ilaç fark ﬁyatları çok yüksek
çıkmaya başladı. Bir vatandaş eczaneye geldiğinde bazı
ilaçlar var mesela bir göz ilacı var. Bu ilaçtan bir kutu
alırsan vatandaş cebinden 370 TL ila 560 TL ilaç farkı
ödemek zorunda kalıyor. Her ilaçta ilaç farkları yüksek
çıkmaya başladı. Bu fark da vatandaşın cebine yansıyor.
Vatandaş neden bu kadar fark ödediğini soruyor
eczacılarda her gelen vatandaşa anlatıyor anlatıyor. Eczacı
bunları anlatırken yoruluyor, yıpranıyor. En önemlisi de
vatandaşla karşı karşıya geliyor. Doktorlar neredeyse son
dönemde haftanın iki günü grevde. Denek ki, ağlayana
meme var, ağlamayana yok. Eğer uyarılarımız dikkate
alınmamaya devam ederse şu an hemen yarın değil, ama
bizim eczacılar olarak bir etkinlik planımız var. Bu etkinlik
programımızı aşama aşama gerçekleştireceğiz ve bunda
çok kararlıyız. Önce derdimizi vatandaşımıza anlatacağız.
Vatandaş bizim yani eczacının yanında zaten. Etkinlik
takvimimizin en sonunda da gerekirse eczane kapatma
yani son aşamada hala sesimizi duyuramazsak eczaneleri
kapatacağız.” dedi

Tarlasında 2 TL Marketinde 18 Tl
ﬁyat farkı beldede adeta şaşkınlık yaratıyor.
Şeftalisi coğraﬁ işaret belgesi alan Lapseki'ye bağlı
Umurbey beldesindeki şeftali üreticileri isyanı Türkiye
gündemine oturdu. Büyük emeklerle yetiştirilen şeftali,
çiftçiler açısında en kötü sezonunu yaşıyor. Şeftali bu yıl
ihracat tarafından beklenen talep gelmedi. Verimi bu yıl
çok olan şeftali adeta tarlada kaldı. Toplama ve pazara
götürme maliyetinin de artması nedeniyle, çiftçiler
şeftalisini olduğu gibi meyvesuyu ﬁrmalarına satıyor. Bu
alanda da yığılma olunca ﬁyat 2 TL'ye kadar düştü.

UMURBEY'DEKİ MARKETTE 18 TL
Ünlü Umurbey şeftalisi bu yılki ﬁyatı ile Türkiye gündemine
oturdu. Alıcı bulmadıkları için çiftçiler değerli ve tescilli
şeftalilerini yok pahasına satıyor. İlçede şaşırtan bir ﬁyat
farkı daha ortaya çıktı. Kasasının bile pahalı olduğu şeftali
tarlada 2 TL, beldedeki market zincirinde ise tüylü şeftali
13.9 TL, tüysüz şeftali olarak bilinen nektarin ise 17.9 TL. Bu

Fiyatının adeta yerlerde olması ve kaliteli şeftalilerin bile
pazarda yer bulamadığı için 2 TL'ye satılması Türkiye
gündemine oturdu. Gazetemizin gündeme getirdiği bu acı
tablodan sonra beldede şaşırtan bir gelişme daha ortaya
çıktı. Tarlada 2 TL'ye satılan şeftalilerin Umurbey'de
bulunan ve Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden

birinin şubesindeki ﬁyat adeta vatandaşları şoke ediyor.
Tarlada 2 TL'ye zor alıcı bulan şeftali, market zincirinde
tüysüz şeftali 17.9, tüylü şeftali ise 13.9 TL'den satılıyor. Yol
masrafı bile olmamasına rağmen şeftalideki bu kadar ﬁyat
farkı şaşırttı.

KASA ŞEFTALİDEN PAHALI
Bölgede şeftalinin kilosu büyüklüğüne göre 4 TL arasında
İstanbul ve İzmir bölgesinde ﬁyat buluyor.
Pazardaki ﬁyata karşın, toplama ve nakil masraﬂarını
karşılaştıran çiftçiler bu ﬁyatlarla zarar ediyor. Bu yüzde
şeftalilerini olduğu gibi meyvesuyu ﬁrmalarına vermek
zorunda kalıyor. Umurbeyli çiftçilerin bu satış alanını tercih
etmesi ile adeta yığılma oluştu. Kaliteli ve lezzetli şeftalileri
2 TL'den meyvesuyu ﬁrmasına satmak için adeta uzun
kuyruklar oluştu. Beldede şeftalilerin konulduğu kasanın
bile şeftaliden kat kat pahalı olduğu da belirtildi. Şeftalinin
kilosu 2 TL'den satılırken, kasanın maliyeti 8 TL'yi buluyor.
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Gelecek Partisinden İddialı Çıkış,
Yeşim Karadağ'ı Milletvekili Seçtireceğiz!
olarak baktığımızda ise; 2-1-1 şeklinde
dağılacağını yüksek görüyorum. Ancak
AK Partinin devlet kadroları;
kaymakamlar ve Vali ile birlikte
çalıştığını düşünürsek bir ihtimal 1 vekil
çıkartabilirler. Biz 4-0'ın peşindeyiz”
dedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem taraftarı 6 partinin
genel başkanının ardından Çanakkale il başkanları Deva
Partisinin ev sahipliğinde 3 kez buluştu. İl başkanları 2023
seçimlerinde mecliste hedeﬂerinin 400 milletvekili
olduğunu AK Partinin Çanakkale'de 1 milletvekili dahi
çıkaramayacağını ve bunu başaracaklarını, Altılı Masa'nın
ortak adayının Türkiye Cumhuriyeti'nin sonraki
cumhurbaşkanı olacağını iddiasında olduklarını söylediler.
Açıklamalar içinde en dikkat çekeni ise bugüne kadar
yapılan anketlerde %4'ü geçemeyen Gelecek Partisi İl
Başkanı Vahap Özsüer'in söylemleri oldu. AK Partiden istifa
ederek Gelecek Partisine katılan Yeşim Karadağın'ı
milletvekili seçtirmeyi hedeﬂediklerini açıklayan Gelecek
Partisi İl Başkanı Vahap Özsüer, “Bizim önceliğimiz 3 genel
başkan yardımcımızı seçtirmek ve 4-0 yapmaktır. Diğer
vekil ise diğer bileşenler arasından çıkartmaktır. Benim
iddiam budur; Yeşim Karadağ hanımefendi, Muharrem bey
ve Rıdvan beyi seçtireceğiz. Üç genel başkan yardımcısı
garanti, diğer vekilde yine millet ittifakı bileşenlerinden
çıkacaktır” dedi. 6'lı masanın iddiaları sonrası bir açıklama
yapan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, 6+1'li masanın, “her
kafadan ayrı bir ses çıkan “1 + 6”lı masanın hiçbir tutarlı
yanı yok, Çanakkale'de 4 vekil çıkaracaklarının rüyasını
görürler” dedi.

Biz 4-0'ın Peşindeyiz
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Metin Ümit Ural; “AK
Partinin Çanakkale'de 0 çekeceğine inanıyorum. 6'lı masa

Birinci Olacak Parti 2'nci
Vekili De Çıkartacaktır
İyi Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar,
“Çanakkale'de şu anda 1-1-1 şeklinde bir dağılım
öngörüyoruz. Birinci olacak parti 2'nci vekili de
çıkartacaktır. Şu anda CHP, İYİ Parti ve AK Parti birer vekil
çıkartabilecek gibi görünüyor” dedi.

AK Partiden Kaçacak Olan Oyların
Çoğunluğu DEVA Partisine Gelecek
AK Partiden kaçacak olan oyların çoğunluğunun DEVA
Partisine geleceğine inandığını söyleyen DEVA Partisi İl
Başkanı Berkan Karaca, “Anket çalışmaları genellikle
telefonla yapılan ve mecliste grubu olan partiler sorularak
yapıldığından sağlıklı bulmuyorum. Biz saha da ve
dokunarak siyaset yapmayı tercih ediyoruz ve dip dalganın
geldiğine inanıyoruz. İlk seçimde çok büyük sürprizler
olacağını düşünüyorum. AK Parti için birkaç ay önce yüzde
20'yi geçemeyeceğini ifade etmiştim. Ekonomik şartlar bu
şekilde devam ederse 1 tane vekil çıkartamayacaklarını
düşünüyorum. Hatta kendilerinden duyduğumuz şeyler
var; kendi vekil sayılarının 1'e düştüğünü belirtiyorlar.
DEVA Partisi olarak AK Partiden kaçacak olan oyların
çoğunluğunun DEVA Partisine geleceğine inanıyorum. Ali
Babacan faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyoruz;
partimizin her alanda ciddi çalışmaları var. Seçmenimiz
bunu görüyor ve sandık önüne geldiğinde gereğini
yapacaklarına inanıyorum” dedi.

Her Kafadan Ayrı Bir Ses Çıkan “1 +
6”lı Masanın Hiçbir Tutarlı Yanı Yok
6'lı masanın açıklamaları sonrası AK Parti İl
Başkanı Naim Makas'tan da bir açıklama geldi.
“Her kafadan ayrı bir ses çıkan “1 + 6”lı masanın
hiçbir tutarlı yanı yok. Kendi söylediklerine
kendileri dahi inanmıyorlar” diyen Makas, “Her
kafadan ayrı bir ses çıkan “1 + 6”lı masanın hiçbir
tutarlı yanı yok. Kendi söylediklerine kendileri
dahi inanmıyorlar. Biri başka söylüyor, diğerleri
başka konuşuyor. Kendilerini kararsız seçmenden daha
kararsız görüyoruz.

Çanakkale'de 4 Vekil Çıkaracaklarının
Rüyasını Görürler
Tek hedeﬂeri ''Yeter ki AK Parti gitsin, Reis gitsin'' olan bu
yapı, aziz milletimize ne vadedebilir? Bu söylemleri
iddiadan öteye gidemeyecek, sadece kendi beklentileri
olarak tarihin çöp sepetinde yerini alacaktır. Hayal
kurmaya devam etsinler, onca hayalden sonra, ancak ve
ancak Çanakkale'de 4 vekil çıkaracaklarının rüyasını
görürler. Rüya görmeye de devam edecekler. Milletimiz de
her şeyin farkında. 2023 seçimlerinde milletimizin verdiği
oylarla yine 1. parti olduğumuzda ve Cumhur İttifakı seçimi
zaferle göğüsleyip Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar
Cumhurbaşkanı seçildiğinde kuyruklarını sıkıştırıp,
sessizliğe bürünecekler. Başkanımız Bülent Turan'ın ifade
ettiği gibi; "6'sı değil 66'sı gelsin, birinci partiyiz. İnanıyoruz
ki ve göreceğiz ki, 2023 Seçimlerinden sonra, “1 + 6”lı
masanın, oturacağı bir masa bile kalmayacak; dağılma ve
çöküş süreçlerini hep birlikte izleyeceğiz. Onlar da 21 yıldır
milletiyle omuz omuza vermiş, kuruluşundan bu yana aziz
milletimizin desteğiyle ülkemize ve şehrimize devrim
niteliğinde hizmetlerde bulunmuş AK Parti'yi izlemeye
devam etsinler” dedi.

Bakanlıktan açıklama: Konut ﬁyatlarıyla ilgili çalışma var
ﬁnansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini,
analiz ile değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla
yürütüldüğünü bildirdi.
Nebati, “Gayrimenkul sektöründeki olağan dışı ﬁyat
artışlarını yakından takip ediyoruz, konuyu mercek altına
aldık. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.” ifadelerini
kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul
sektöründe olağan dışı ﬁyat artışlarına yönelik kapsamlı
bir çalışma başlatıldığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,
Bakanlığın Risk Analizi Genel Müdürlüğü, kayıt dışı
ekonomiyle etkin mücadele kapsamında çalışmalarını
sürdürüyor.

Açıklamada şu bilgiler verildi:
Bakanlıkça gayrimenkul sektöründe ﬁyat artışına sebep
olan etkenler tek tek inceleniyor.
Bu kapsamda suni ﬁyat artışı yaparak arz talep dengesini
bozan, enﬂasyona sebep vererek piyasayı olumsuz
etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan
etmeyen kişiler ve ﬁrmalar tespit ediliyor.
Enﬂasyonist ortam yaratan ve vergisel yükümlülüklerini
yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli
işlem başlatılması için ilgili kurumlara bilgiler iletiliyor.

“Konuyu mercek altına aldık”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Nebati, mali,

Emlakçılar da inceleme altında
Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında
ilan veren emlakçılara yönelik yürütülen risk analiziyle
yapılan tespitler sonucu saha denetimlerine de başlandı.
Çalışmalar neticesinde emlak piyasasında spekülasyon
yaratan, konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı
bırakan veya eksik beyanda bulunan, başta tapu harcı
olmak üzere vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen
şahıs ve ﬁrmaların tespiti de gerçekleştirildi.

Yargıtay'dan çalışan emeklilere yönelik emsal karar
Yüksek mahkeme, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam
eden işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatının,
emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması
gerektiğine hükmetti.
Yargıtay, milyonlarca çalışan emekliyi yakından ilgilendiren
bir karara imza attı.
İş Mahkemesi'nin kapısını çalan emekli işçi, çalıştığı
işyerinden kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram
ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini istedi.
Davalı şirket, iddiaları reddetti. Mahkeme, davanın kısmen
kabulüne hükmetti. Kararı davalı temyiz edince devreye
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, emekli olmasına
rağmen çalışan emeklilerin kıdem tazminatı hesaplanma
usulüne ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

KIDEM TAZMİNATINDAKİ ESAS EMEKLİLİK
TARİHİ
Kararda; "Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik
Kurumu'ndan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl

işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı
ortadadır.
Bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem
tazminatına hak kazanamaz ise de emeklilik tarihine kadar
geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı
sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik
tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı
alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata esas ücretin
belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır.
Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona
erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem
sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde
değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması
gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir.
Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların
parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas
alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden
hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin
belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı
gerektirmiştir" denildi.
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Lapseki ve Bozcaada kaymakamlarına atama!
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama
Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri
değiştirildi. Çanakkale'de de 1 vali yardımcısı ve 2
kaymakamın yeri değişti, Çanakkale Valiliği Hukuk
Müşavirliğine atama yapıldı.
Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Vali Yardımcısı
Abdullah Köklü'nün İstanbul Bakırköy Kaymakamı olarak
atandığı kararnamede ayrıca; Lapseki Kaymakamı Fatih
Çelikkaya, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamlığına
atandı. Mardin Yeşilli Kaymakamı Emre Öztürk Lapseki'nin
yeni kaymakamı oldu. Çanakkale Bozcaada Kaymakamı
Bahar Kaya, Samsun Valiliği Hukuk Müşaviri olarak
atanırken, Erzurum Palandöken Kaymakamı Önder
Coşğun, Çanakkale Valiliği Hukuk Müşavirliğine getirildi.

FATİH ÇELİKKAYA KİMDİR
1982 yılında Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde doğmuş, ilk ve orta
öğretimini doğum yeri olan Yıldızeli'nde tamamladıktan
sonra 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. 2003 yılında
bu fakülteden mezun olduktan sonra, 2005 yılında Sivas'ta
kaymakam adayı olarak kaymakamlık mesleğine girdi.
2006 yılında İngiltere'de Middlesex Üniversitesinde bir yıl

Enstitüsünde, İktisat alanında tamamlayarak Doktor
unvanını aldı. 01.12.2016 tarihli kararnameyle Şanlıurfa Vali
Yardımcılığı görevine atandı. 31.08.2018 tarih ve 2018/157
sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Birecik
Kaymakamlığı görevine atandı. 14 Temmuz 2020 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının
2020/362 sayılı atama kararı ile Çanakkale-Lapseki
İlçesine Kaymakam olarak atanan Dr. Fatih Çelikkaya evli
ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

BAHAR KAYA ÇELİK KİMDİR?
süreyle İngilizce ve İngiltere kamu yönetimi üzerine eğitim
aldı.
Kayseri Sarıoğlan ilçesinde 2008-2010 yılları arasında ve
Malatya Pütürge ilçesinde 2010-2012 yılları arasında
kaymakam olarak görev yaptı. 2011 yılında Erciyes
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Uluslararası
Mali Kuruluşların Türkiye'nin Tarım Politikasına Etkisi” adlı
yüksek lisans tezini tamamladı. 2012-2016 yılları arasında
Almus Kaymakamı olarak görev yaptı. 2016 yılında ise
doktorasını Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler

2015 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
2017 yılında açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak
19.03.2018 tarihinde Giresun Kaymakam Adayı olarak
Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Trabzon-Ortahisar
ve Ankara-Akyurt ilçelerinde Kaymakam Reﬁkliği stajını
tamamlamasının ardından Samsun İli Yakakent İlçesinde
11 ay süreyle kaymakam vekili olarak görev yaptı. Yurtdışı
staj eğitimini İngiltere'nin Cambridge şehrinde bulunan
Anglia Ruskin Üniversitesi'nde tamamlayan Kaymakam
Bahar Kaya Çelik, evli olup İngilizce bilmektedir.

Köklü Terﬁ Ederek Bakırköy Kaymakamlığına Atandı

Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Vali Yardımcısı
Abdullah Köklü, İstanbul Bakırköy Kaymakamı olarak
atandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2022 yılı Mülki
İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları
yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya
mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422
Mülki İdare hizmetleri sınıfında görev yapan vali
yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında
görevli olanlar ile Hukuk Müşavirlerinin yeni görev yerleri
liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandıkları bildirildi.
1. sınıf ilçede görev yapan 46, 2. sınıf ilçede görev yapan 37,
3. sınıf ilçede görev yapan 43, 4. sınıf ilçede görev yapan
104, 5. sınıf ilçede görev yapan 38, 6. sınıf ilçede görev
yapan 61 olmak üzere toplam 329 ilçe kaymakamının görev
yerleri değiştirildiği bildirildi. Çanakkale İl Özel İdare Genel
Sekreteri Vali Yardımcısı Abdullah Köklü de kararname
kapsamında İstanbul Bakırköy Kaymakamı olarak atandı.

ÇOMÜ'de iki fakülteye dekan atandı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde
(ÇOMÜ) yeni kurulan iki fakülteye dekanlar
atandı. 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde dikkat
çeken bir değişim yaşandı.
Üniversitenin kurulduğu yılından beri var
olan Fen Edebiyat Fakültesi resmi gazetede
yayınlanan karar ile edebiyat kısmı
kapatıldı.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 3 Temmuz
1992 yılında tarihinde kurulmuştu. Aynı yıl içerisinde
Çanakkale Eğitim Fakültesi, Trakya Üniversitesi'nden
devredildi. Bunun devamında Biga İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi vs.
birçok fakültenin kuruluşu sağlandı.
ÇOMÜ güncel öğrenci sayısı 39.651 iken toplam mezun
öğrenci sayısı 127.795. Üniversite 81 ilden de öğrenci

barındırıyor. İl dışından en çok öğrencinin geldiği
şehirler ise sırasıyla, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve
İzmir. Bunun yanı sıra 73 farklı ülkeden öğrenciler
öğretim görüyor.
26 Temmuz 2022'de resmi gazetede yayınlanan
karar göre ÇOMÜ 30.yılında fakülte sayısını 20'ye
yükseltti. Karara göre Fen Edebiyat Fakültesi
kapanıyor ve yerine İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi ile Fen Fakültesi kuruluyor. Bununla
birlikte Çan Uygulamalı Yüksekokulu kapatılarak
Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruluyor. Fakültelerin
dekanları belli oldu. Fen Fakültesi'ne Prof. Dr. Sermet
Koyuncu atanırken, Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin
dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal oldu.
Şuanda ÇOMÜ bünyesinde 20 Fakülte, 2 Yüksekokulu,13
Meslek Yüksekokulu, Eğitim Enstitüsü ve Devlet
Konservatuarı barındırıyor.

ÇOMÜ-ÇTSO Arasında İş
Birliği Protokolü İmzalandı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) arasında
düzenlenen Üniversite - Sanayi İşbirliği çalışmaları
sonucunda staj, etkinlik iş birliği ve iş başvurusu
önceliği protokolü imzalandı.
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve ÇTSO Başkanı
Selçuk Semizoğlu arasında ÇTSO Kongre Fuar
Merkezinde gerçekleştirilen imza törenine, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ersin Kahraman, Yönetim Kurulu
Üyesi Semih Toprak, İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra
Komitesi Başkan Yardımcısı Didem Güner, Kadın
Girişimciler Kurulu Üyeleri Ayşe Berna Ergin, Seçil
Yavaşoğlu, Prof. Dr. Duygu Aktürk ve ÇTSO Genel
Sekreteri Sema Sandal katıldı.
İmzalanan “Staj, Etkinlik İş Birliği ve İş Başvurusu
Önceliği İş Birliği” protokolü ile ÇOMÜ'de öğrenim gören
kadın öğrencilerin staj etkinliğinin gerçekleştirilmesi,
ortak etkinliklerin düzenlenmesi ve iş başvurularında
öncelik sağlanması konularda ÇTSO ile işbirliği
çalışmaları yürütülmesinin temelleri atılmış oldu.

Coğraﬁ İşaret Tescilli Bayramiç Beyazı Almanya'da Raﬂara Çıktı
Çanakkale'nin Coğraﬁ işaretli ürünlerden biri olan
Bayramiç Beyazında geçtiğimiz Haziran ayının sonlarında
hasat başlamıştı. Bu yıl rekoltesi yüksek olan
Çanakkale'nin marka değeri Almanya'da da rafa çıktı.
Çanakkale'de 10 TL'den satılan Bayramiç Beyazı
İstanbul'da 25 TL'ye tezgaha çıkıyor. Bayramiç'in Markası
Almanya'da ise 1,99 Euro'ya satılıyor. Kazdağlarının
benzersiz atmosferinde yetişen bir nektarin olan Bayramiç
Beyazı, kendine has tadı, rengi ve aroması ile Coğraﬁ işareti
ile tescillenmişti. Çanakkale'nin sayılı coğraﬁ işaretli

ürünlerinden biri olan Bayramiç Beyazında bu yıl hasat
verimli geçiyor. Çanakkale'nin yanı sıra Ülkenin dört bir
yanında tezgaha çıkan Bayramiç Beyazının ﬁyatı,
Çanakkale'ye göre diğer illerde kat kat artıyor. Çanakkale
Pazar tezgâhlarında bu yıl 10 TL'den satılan Bayramiç
beyazı İstanbul'da 25 TL'den satılıyordu. Ülkemizin yanı
sıra yurt dışında da tezgaha çıkan Bayramiç Beyazı
Almanya'da 1,99 Euro'ya satılıyor. Bayramiç Beyazı
Almanya Tezgahlarındaki Yerini Aldı

Bayramiç ilçesinin Avrupa Birliği (AB) Coğraﬁ İşaret
tesciline sahip nektarini 'Bayramiç beyazı', Almanya'da 1.99
Euro tanıtım ﬁyatıyla satılmaya başlandı. Konuyla ilgili
sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayramiç Ziraat
Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “Almanya'daki 1.500.000
Türk başta olmak üzere, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin
tüketicilerine sunuyoruz, bu lezzeti. Almanya Diusburg 4
Brüder Marketteyiz. Tanıtım ﬁyatı 1.99 Euro. Teşekkürler
4Brüder Market” ifadelerine yer verdi.
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İkinci el otoda satışlar azaldı, ﬁyatlar değişmedi
Türkiye ikinci el online binek ve haﬁf
ticari araç pazarında, satışlar geçen ay
haziran ayına kıyasla yüzde 45 düştü.
Araç ﬁyatlarında ise kayda değer bir
değişiklik gözlenmedi.
Türkiye ikinci el online binek ve haﬁf
ticari araç pazarında, satışlar temmuz
ayında bir önceki aya göre yüzde 45
azalırken, ﬁyatlar sabit kaldı.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği
verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve haﬁf ticari
araç pazarında geçen ay 102 bin 806 adet (ilandan
tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış
gerçekleşti.
Satışlarda haziran ayına kıyasla yüzde 45, geçen yılın
temmuz ayına kıyasla yüzde 29 ve son 3 yılın ortalamasına
bakıldığında ise yüzde 41 azalış kaydedildi.

İlana çıkan araçların yüzde 36'sı satıldı
Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı
yüzde 81, haﬁf ticari araçların payı yüzde 19 olarak
belirlendi.
İkinci el online binek ve haﬁf ticari pazarında ilana çıkan
araç adedi temmuzda 284 bin 87 olurken, ilana koyulan
araç sayısı yüzde 19 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 36'sı
satıldı.

Fiyatlar da değişiklik gözlenmedi
İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32
markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021
model yıllarındaki 71 bin 950 ilanının ﬁyat değişimleri
incelenerek yapılan analize göre, temmuzda ikinci el online
binek ve haﬁf ticari araç pazarında ﬁyatlarda bir önceki aya
göre kayda değer bir değişiklik gözlenmedi.

Satışlardan aslan payı
benzinlinin
Türkiye ikinci el online binek ve haﬁf
ticari pazarı motor tipine göre
değerlendirildiğinde, temmuzda en
yüksek payı 63 bin 934 adetlik satış
ve yüzde 62,2 payla dizel otomobiller
aldı.
Dizel otomobilleri, 35 bin 590 satış ve yüzde 34,6 payla
benzinli, 1.593 satış ve yüzde 1,5 payla oto gazlı otomobiller
takip etti.
Hibrit otomobillerin payı da 1.541 satışla yüzde 1,5 olurken,
elektrikli otomobillerin payı ise 149 satışla yüzde 0,1 olarak
belirlendi.
Ayrıca geçen ay 32 bin 593 adetle en çok C segment araç
satıldı. İkinci el online binek ve haﬁf ticari araç pazarında
satışlarda en yüksek paya yüzde 35,1 ile 0 ile 4 yaş
aralığındaki araçlar sahip oldu.
Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında,
satışlardan en yüksek payı yüzde 71'le 90 bin
kilometredeki araçlar aldı.

Mangal değil cepler yanıyor!
Günlerdir sert esen rüzgar nedeni ile balıkçılar denize
açılamayınca balık halinde çeşit azaldı, dükkanlar kapandı. En
yağlı dönemine giren sardalya ise 160 TL'den satılarak mangalı
değil ama cepleri yakmaya devam etti.
Günlerdir sert esen rüzgarlar dolayısıyla balıkçılar denize
açılamayınca Çanakkale balık halinde de balık çeşidi azaldı. Bu
nedenle ﬁyatlarda artış gözlenirken, sardalya ise Çanakkale'de
kilosu 160 liradan satıldı.
Mangallık dönemine giren sardalyanın ﬁyatı yaz başından beri
hiç düşmedi. Kolyoz 100 TL, levrek ve mezgit 150 TL, turna 120
TL, hamsi 90 TL'den satıldı.

Traﬁk sigortası primlerine

yüzde 20 zam

Traﬁk sigortası primlerine Eylül ayından geçerli olmak üzere
yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 4.75'e
çıkarıldı. Bu arada zorunlu traﬁk sigortası poliçesi düzenlemekten
kaçınan sigorta şirketine yetkisi bir aya kadar durdurulabilecek.
Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında poliçe
düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin poliçe
düzenleme ve yenileme yetkisi bir aya kadar durdurulabilecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(SEDDK) tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında
yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali
sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında
yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmelik bunun yanı sıra
zorunlu traﬁk sigortası azami prim oranlarında artış
öngörülürken, hasarsızlık prim indirim oranları ise düşürüldü.
Düzenlemeye göre, zorunlu traﬁk sigortasında poliçe
düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin,
belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında
poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden
fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek.

Hasarsızlık İndirimi Düşürüldü
Yönetmeliğin eklerinde yer alan ve hasarsızlık durumunda prim
indirimi oranlarını belirleyen tabloda yapılan düzenlemeyle bu
kapsamdaki prim oranları düşürüldü.
Buna göre prim indirim oranları; 7. basamak için yüzde 45'ten
yüzde 42'ye, 6. basamak için yüzde 30'dan yüzde 22'ye, 5.
basamak için yüzde 15'ten yüzde 10 düşürülürken, hasar
sebebiyle prim artırım oranlarında da düzenleme yapıldı.
Düzenlenecek poliçelerde hasar sebebiyle ödenecek prim artırım
oranları; 3. basamak için yüzde 50'den yüzde 45'e, 2. basamak
için yüzde 100'den yüzde 90'a 1. basamak için yüzde 150'den
yüzde 135'e düşürüldü. Düzenlemeler 1 Eylül'de yürürlüğe
girecek.
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“Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm!’
9 Ağustos'ta boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38)
av tüfeğiyle vurarak öldüren G.K. (40), polis tarafından
İzmir'in Dikili ilçesinde cinayeti işlediği av tüfeğiyle
yakalandı. Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın
sorusuna, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için
öldürdüm” dedi.
Ezine ilçesinde Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana
gelen olayda, G.K., boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe
Korur'u kayınpederinin evinde tüfekle vurarak öldürdü.
Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin
ardından G.K., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliği ve İzmir Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalanarak
gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne
getirilen G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin neden yaptın
sorusuna, “Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için
öldürdüm” dedi.
G.K. cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda
durum kısmında, 'Gururlu hissediyor' şeklinde yaptığı
paylaşımda ile “Ayşe Korur Hakkın rahmetine
kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese
duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.

Kışlık Hazırlık Artık Lüks
Eylül ayının yaklaşması ile birlikte kışlık gıda hazırlığı
yapmak isteyen vatandaşların telaşı da başladı.
2022 yılının başından bu yana yaşanan gıda enﬂasyonu
ile birlikte sebze ve yağ ﬁyatlarında yaşanan yüzde yüze
varan artışların üzerine elektrik gibi diğer maliyetler de
gelince konserve ve salça hazırlıklarındaki tasarrufu da
eritti. Kışlık hazırlık yapmak artık dar gelirlinin tasarruf
yöntemi olarak çıktı ve organik beslenmek isteyenlerin
lüks harcaması haline geldi.
Hem şehirde hem kırsalda yaşayan vatandaşların kışlık
gıda tüketiminde daha sağlıklı ve daha ekonomik gıda
tüketmek üzere gelenek haline getirdikleri konserve ve
salça hazırlıkları gıda enﬂasyona kurban gitti.
Yaz aylarında ﬁyatı ucuzlayan soğan ve patates kış için
saklanırken bu yıl pek mümkün olmayacak gibi
görünüyor. Geçtiğimiz senelerde kilo ﬁyatı 2 TL olan
soğan bu yıl 10 TL'nin altına düşmedi.
Salçalık domatesler ayın son haftasında tezgahlarda
yerini alacak ancak yerli domatesin ﬁyatı da bu sene 8
TL'nin altına düşmedi. İstanbul gibi büyük şehirlerde kilo
ﬁyatı 20 TL olan domates ile kışlık salça hazırlamak artık
tasarruftan ziyade lüks oldu.
Çanakkale'de özellikle Yenice'de yetişen hem salçalık
hazırlamada hem de közlenerek saklamada kullanılan
kaypa biber ise üreticisini maliyetlere ezdirdi. Kapya
biber üretimi azalırken kilo ﬁyatı şu anda15 TL'den alıcı
buluyor.

ARADA UÇURUM GİBİ FARK VAR
2020-2021 ve 2022 yılı sebze ﬁyatlarına bakıldığında
ﬁyatların dolayısı ile de kışlık konserve yapımı
maliyetlerin ne kadar attığı gözler önüne serildi. Örneğin
kışlık konservede en çok kullanılan domates 2020
yılında 1,5 TL civarında olan domatesin kilo ﬁyatı 2021 de
3.2 TL 2022 ise 17 TL oldu. Sivri biber'in 2020'deki ﬁyatı 8
lira iken 2021 yılında bu ﬁyat 14 TL oldu. 2022'de ise 40
TL'yi buldu. Kışlık konserve yapımında kullanılan tüm
malzemelerin ﬁyatları da bu oranlarda artınca kış
aylarına hazırlık için yapılan kışlık konserveler artık
hayal oldu.

Su kaynaklarına balık bıraktılar
Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıklandırma
projesi kapsamında çevredeki su kaynaklarına balık
bıraktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su
Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' tüm hızıyla devam
ediyor. Ayvacık'ta yetkili olan ekipler, Ayvacık Barajı ve
Çamköy Göleti'ne toplam 110 bin adet aynalı sazan bıraktı.

KOMPOZİT KAPAK VE IZGARA SATIN ALINACAK
Çanakkale Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre;KOMPOZİT KAPAK VE
IZGARA ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecek olup, tekliﬂer sadece elektronik ortamda
EKAP üzerinden alınacak.

KATI YAKIT (ODUN)
SATIN ALINACAK

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il ve
ilçelerde bulunan 81 okula yakacak çam odunu
alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından, katı yakıt (odun) satın
alınacak.

KAMERA SİSTEMİ
KURULUM
İŞİ YAPTIRILACAK ÇOCUK OYUN
MERKEZİ
MALZEMELERİ
SATIN ALINACAK

Çanakkale Boğaz Komutanlığı kameralı ﬁziki güvenlik
sistemi modernizasyonu işi, yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı Bakım Onarım Ve İstihkam
Komutanlığı tarafından, kamera sistemi kurulum işi
yaptırılacak.

BAŞKA MALİYETLER DE VAR, YÜZÜ
ASTARINI GEÇİYOR

YEMEK HİZMETİ
ALINACAK

Konserve kavanozlarındaki artıştan elektrik maliyetine
kadar bir hesaplama yapıldığında kışlık gıda saklamanın
yüzü astarını geçiyor. Hangi kalemden tasarruf edeceğini
şaşıran vatandaş, ekonomik yaşamın yollarını ararken,
ilk tasarrufu
gıdadan yapıyor.

Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Bağlı Ayvacık
Geri Gönderme Merkezi 140400 öğün yemek hizmeti
alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Çanakkale İl Göç
İdaresi Müdürlüğü tarafından, yemek hizmeti alınacak.

Ezine Belediye Başkanlığı tarafından 25 adet belediye oyun
merkezine oyun makinesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı www.ilan.gov.tr internet
sitesinde yayınlanan ilana göre; Ezine Belediye Başkanlığı
tarafından, çocuk oyun merkezi malzemeleri satın
alınacak.
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