“ÖĞRENCİLER 4 BİN LİRAYA EV

TUTABiLECEKLER Mi?”

CHP İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Metin Ümit Ural,
kent ve ülkenin ekonomik ve siyasi gündemine dair
açıklamada bulundu. Ural, “Özellikle kent
merkezinde kendini gösteren kiralık konut
ﬁyatlarındaki yüksek artışın üniversite
öğrencilerini olumsuz yönde etkileyeceğini
vurgulayan Başkan Ural, Geldiğimiz noktada 1+1

evin 3 bin 500 TL, 4 bin TL sınırına geldiğini
görüyoruz. Çanakkale öğrenci kenti. Çanakkale`nin
en önemli sorunlarından biri ekonomi ile birleşen
öğrencinin yaşam koşulları. Öğrenciler 4 bin liraya
ev tutabilecekler mi? Yurtlar yeterli mi?” diye sordu.
Çan'da meslek yüksek okulunun fakülteye
çevrilmesi sonucu öğrenci sayısının artacağını

ancak ilçede KYK yurdu olmadığı gibi kız öğrenci
yurdu da olmadığına dikkat çeken Ural;
“Çanakkale'deki konut ve kira ﬁyatlarındaki
yükselişin en önemli noktası burası. Detaya inersek;
Çan, Ezine, Yenice, Lâpseki, Ayvacık ilçelerimizde
yüksek okullarımız var. Buralarda da maalesef KYK
yurt sorunu var.” 2
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SARIÇAY
ÜZERİNE
4.KÖPRÜ
YAPILACAK
“Köprüyü Belediyenin

Çanakkale festivale

hazırlanıyor

Yapması Gerekiyordu,
Başkanın da
Vaatleri Arasındaydı”
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan, şehri ortadan ikiye bölen Sarıçay üzerine
4'üncü araç köprüsü yapılacağını duyurdu. Sarıçay ıslahı
1'inci kısım inşaatı işinin, Ekim ayının ilk haftasında ihaleye
çıkacağı bilgisini paylaşan Turan; “hızlı bir şekilde, kademe
kademe çalışmalara başlanılacak. Köprünün maliyeti 31
milyon TL olarak belirlendi. Bu çalışma çerçevesinde ayrıca
Sarıçay üzerine DSİ tarafından 4'üncü Taşıt Köprüsü
yapılacak. Mücavir alanda olduğu için köprüyü belediyenin

yapması gerekiyordu. Bu konu Sayın Başkanın da vaatleri
arasındaydı. Ancak uzun süre adım atılmayınca,
hemşerilerimizin daha fazla mağdur olmaması adına DSİ
yapacak. 4'üncü Taşıt Köprüsü, elzem bir köprü. Yapıldığı
takdirde traﬁği rahatlatacak, yeni gelişen bölgelere ulaşım
daha kolay olacak. Bu köprü alternatif bir ana arter olacak.
Şehri, Esenler ve yeni gelişen Tekzen bölgesi ile
bağlayacak” dedi. 4

ÇOMÜ'de boş kontenjan kalmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) geleneksel hale
gelen ilk kayıt töreni Tıp Fakültesi'nde gerçekleşti. İlk 5 öğrencinin
kaydının yapıldığı törende kaydı yapılan öğrencilere kimlik kartları
teslim edildi. Kayıt olan ilk 5 öğrenciden 4'ünün ikamet yerlerinin
Çanakkale olması ise ekonomik krizin ve artan eğitim öğretim
masraﬂarının tercihleri etkilediğini gözler önüne serdi. Şahin,
öğrenciler ve velilerin katıldı. 20 fakültesi, 2 yüksekokulu, 13 meslek
yüksekokulu ve enstitüsüyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam
eden ÇOMÜ'de toplam yerleşme doluluğu ise yüzde 99,58 olacak
şekilde 10.036 öğrenci yeni kayıt yaptıracak 4

Çanakkale, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek festivale
hazırlanıyor. Festival çalışmaları için Kültür ve Turizm
Bakanlığında Bakan Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya
gelen AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide
İskenderoğlu, şehrin birçok noktasında
gerçekleştirilecek etkinliklerle, özel bir festival hazırlığı
içerisinde olduklarını söyledi. 5

“İlk kararname 'Stratejik
Planlama Teşkilatı'
kararnamesi olacak”
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Çanakkale Milletvekili Muharrem
Erkek, iktidar değişikliği halinde
Millet İttifakı olarak yapacaklarını
yazılı açıklamayla paylaştı. Erkek,
"İlk kararname Stratejik Planlama
Teşkilatı kararnamesi olacak.
Tarımda, sanayide, eğitimde
planlama yapılacak” dedi. 7

Ülgür Gökhan'ın
Yıllardır Yapamadığını,
Bülent Turan Yaptı
Köşe yazıları sayfa 3'de

İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere
14 maddelik taahhütname dağıttı

'SEÇİM İÇİN İYİ PARTİ'NİN HAZIR
2

OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ'

2
İYİ Parti, Kapıkule'de gurbetçilere 14 maddelik taahhütname dağıttı
gazetedegisim.com
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'SEÇİM İÇİN İYİ PARTİ'NİN HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ’
İYİ Parti Dış Türklerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, Avrupa
ülkelerinde yaptıkları çalışmanın
ardından gurbetçilerin sorunlarının
çözümlerine yönelik hazırladıkları 14
maddelik taahhütnameyi Kapıkule Sınır
Kapısı'nda dağıttı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan
Uz, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler
Başkanlığı olarak 3 ay boyunca
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Türk
vatandaşların yoğunlukla yaşadığı
bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmaları,
Kapıkule Sınır Kapısı'nda paylaştı.
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin
Yokuş ile Edirne Milletvekili Orhan
Çakırlar ve teşkilat mensuplarının eşlik
ettiği Uz, Kapıkule'deki programda
sorunların çözümlerine yönelik
hazırladıkları 14 maddelik taahhütnameyi
gurbetçilere dağıttı.
Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Uz, gurbetçilerin sıklıkla
yaşadıkları problemlere değindi. Avrupa'nın her yerini
gezdiklerini söyleyen Uz, "Oradaki teşkilatları
yapılarımızla, derneklerimizle faaliyetler içerisinde olduk
ve esnafımızı gezdik. Bu bağlamda 14 ana madde üzerinde
yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit
ettik. Bir komisyon marifetiyle gözden geçirdikten sonra
genel başkanımıza konuyu arz ettik. Bir çalışma ekibi
oluşturmak suretiyle de yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın hem ülkelerinde hem Türkiye'ye
gelişlerinde yaşadıkları sıkıntı ve dertleri konusunda

getiriyorlar. Emekliliği ülkemizde hak
etmiş ve daha sonra iptal edilmiş
olmasından bahsediyorlar. En acısı; 12
ülkenin anlaşmış olduğu bir anlaşma
neticesinde oradaki vatandaşların
Türkiye'deki mal varlıkları ve
birikimlerinin Almanya'ya bildirilmesi
üzerine büyük mağduriyet yaşadıklarını,
kimisinin mal varlıklarına el konduğu,
kimisinin maaşlarının kesildiği, kimisine
ise çok büyük vergi yükünün konduğu bir
süreç yaşıyoruz. Maalesef bu 12 ülkenin
anlaşmasında sadece buna riayet eden ve
Almanya'ya bu bilgileri veren Türkiye var,
diğerleri de vermemiş" diye konuştu.

çözüm odaklı neler yapabileceğimizi masaya yatırdık ve
bununla ilgili bir taahhütname hazırladık. Orada yaşayan
vatandaşlarımıza nasıl biz de kol kanat gereriz, yaralarına
nasıl merhem olabiliriz diye bir çalışma içerisine girdik"
dedi.

'ANLAŞMAYA RİAYET EDEN SADECE
TÜRKİYE OLMUŞ'
Gurbetçilerin yaşadıkları sorunlardan örnek veren Uz, "En
önemli olanlardan bir tanesi geliş güzergahlarındaki
yaşadıkları sıkıntıları, sınır kapılarındaki bekleme
sürelerini dillendiriyorlar. Ülkelerinde yaşadıkları
dolandırıcılık işlerinde mağdur edildiklerini dile

'SEÇİM İÇİN İYİ PARTİ'NİN
HAZIR OLDUĞUNU
GÖSTERECEĞİZ'
Gurbetçilerin ciddi sorunları bulunduğunu ve bunu çözmek
için hazır olduklarını kaydeden Uz, "Orada gurbetteler
burada 'Alamancılar' tabiri var. Maalesef bunları
dinlememiş, kulak arkası etmişiz. Avrupa'nın çeşitli
yerlerinde 4 milyona yakın seçmen sayısı var. Birçok
noktada yaşayan kendi vatandaşlarımız var. Bunları
bugün kendileriyle paylaşacağız. Kendileriyle ilgili İYİ Parti
ailesi olarak neler yaptığımızı, ne gibi çalışmalar
yaptığımızı bildireceğiz. Zamanında veya erken hangi
tarihte olursa olsun, bu seçim için İYİ Parti'nin hazır
olduğunu da hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki
vatandaşlarımızla ilgili göstermiş olacağız" dedi.

“ÖĞRENCİLER 4 BİN LİRAYA EV TUTABİLECEKLER Mİ?”
CHP İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Metin Ümit Ural, kent ve
ülkenin ekonomik ve siyasi gündemine dair açıklamada
bulundu. Ural, " Özellikle kent merkezinde kendini gösteren
kiralık konut ﬁyatlarındaki yüksek artışın üniversite
öğrencilerini olumsuz yönde etkileyeceğini vurgulayan
Başkan Ural, "Geldiğimiz noktada 1+1 evin 3 bin 500 TL, 4
bin TL sınırına geldiğini görüyoruz. Çanakkale öğrenci
kenti. Çanakkale`nin en önemli sorunlarından biri ekonomi
ile birleşen öğrencinin yaşam koşulları. Öğrenciler 4 bin
liraya ev tutabilecekler mi? Yurtlar yeterli mi?" diye sordu.
Çan'da meslek yüksek okulunun fakülteye çevrilmesi
sonucu öğrenci sayısının artacağını ancak ilçede KYK
yurdu olmadığı gibi kız öğrenci yurdu da olmadığına dikkat
çeken Ural; “Çanakkale'deki konut ve kira ﬁyatlarındaki
yükselişin en önemli noktası burası. Detaya inersek; Çan,
Ezine, Yenice, Lâpseki, Ayvacık ilçelerimizde yüksek
okullarımız var. Buralarda da maalesef KYK yurt sorunu
var.”

"Öğrenciler 4 bin liraya ev tutabilecekler
mi?"
Özellikle kent merkezinde kendini gösteren kiralık konut
ﬁyatlarındaki yüksek artışın üniversite öğrencilerini
olumsuz yönde etkileyeceğini vurgulayan Başkan Ural,

"Geldiğimiz noktada 1+1 evin 3 bin 500 TL, 4 bin TL sınırına
geldiğini görüyoruz. Çanakkale öğrenci kenti.
Çanakkale`nin en önemli sorunlarından biri ekonomi ile
birleşen öğrencinin yaşam koşulları. Öğrenciler 4 bin liraya
ev tutabilecekler mi? Yurtlar yeterli mi?" diye sordu.

“22 bin 658 öğrenci nerede kalacak?”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi`nin (ÇOMÜ) toplam
öğrenci sayısı 50 bin olduğunu kaydeden Ural,
"Merkez`deki öğrenci sayısı ise 35 bin. KYK yurtlarında
yatak sayısı kaç? Net rakamı veriyorum; 7 bin 468. 5
öğrenciden 1 öğrencinin yurtta kalabiliyor. Özel yurtlardaki
durum ise çok daha kötü; kız öğrencilerin yatak kapasitesi
3 bin 775, erkek öğrencilerin ise kapasitesi ise 2 bin 99
olmak üzere toplamda 5 bin 874. KYK ve özel yurtlara
baktığımızda, 13 bin 342 öğrenci konaklayabiliyor. 22 bin
658 öğrenci nerede kalacak? Sokakta mı ev de mi kalacak?
Çanakkale`deki konuk ﬁyatlarındaki yükselişin en önemli
noktası burası" dedi.

“Çan'da kız öğrenci yurdu yok!”
Çan'da meslek yüksek okulunun fakülteye çevrilmesi
sonucu öğrenci sayısının artacağını ancak ilçede KYK
yurdu olmadığı gibi kız öğrenci yurdu da olmadığına dikkat
çeken Ural; “Çanakkale'deki konut ve kira ﬁyatlarındaki

“Meclis'te yeniden ele alınmalıdır”
Eğitim Bir Sen Çanakkale 1 Nolu Şube Başkanı Resul Can,
öğretmenlik kariyer basamakları ile ilgili açıklamalarda
bulundu. Can, “Öğretmenlik kariyer basamakları siyasi
polemik konusuna dönüştürülmemeli, sürecin sorun
üreten aşamaları Meclis'te yeniden ele alınmalıdır” dedi.
Başkan Resul Can, Millî Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmenlik
mesleğini kariyer mesleği hâline dönüştürmek hedeﬁyle
öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini sürekli kılmak,
öğretmen yeterliliklerini sağlamak, mesleki bilgi ve
becerilerini artırmak amacıyla uygulamaya koyduğu
öğretmenlik kariyer basamakları uygulaması, Anayasa

Mahkemesi'nin 2008 yılındaki kısmî iptal kararı sonrası
akamete uğradığı gibi, eşitsizlik ve mağduriyet üreten bir
sonuç ortaya çıktığını bildirdi.Bazı öğretmenlerin sınava,
bazı öğretmenlerini se idari tasarrufa ve mahkeme
kararlarına dayalı olarak uzman ve başöğretmenlik
hakkını ve beraberinde getirdiği ilave mali hakları alırken,
bazı öğretmenlerin ise gerekli diğer şartları taşımalarına
rağmen sınav yapıl(a)maması veya aleyhte mahkeme
kararları nedeniyle bu unvanları ve hakları elde
edemediklerini ifade etti.

yükselişin en önemli noktası burası. Detaya inersek; Çan,
Ezine, Yenice, Lâpseki, Ayvacık ilçelerimizde yüksek
okullarımız var. Buralarda da maalesef KYK yurt sorunu
var. Acı bir şey daha söylemek istiyorum; Çan'da müjde
olarak lanse edilen meslek yüksek okulu fakülteye çevrildi.
Ancak burada bir tane bile kız öğrenci yurdu yok. Kız
öğrencilerimiz kafelerde mi yatsınlar? Otobüs duraklarında
sokaklarda mı yatacaklar? Siz eğer bir yeri üniversiteye
dönüştürecekseniz önce buraya gelecek olan öğrencilerin
barınma sorununu çözmeniz gerekir” dedi.

3
Ülgür Gökhan'ın Yıllardır Yapamadığını, Bülent Turan Yaptı
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“Bu bölgede başka h çb r ıslah
projes ne onay çıkmadı, bütçe
ver lmed . Sadece Çanakkale'n n
projes ne onay çıktı. Bülent
Turan'a teşekkür eder z.”
Çanakkale Beled ye Başkanı Ülgür
Gökhan
Gerçekten çok büyük b r teşekkür
borçluyuz… Sarıçay mezbelel kten
kurtuluyor.
Bülent Turan, Çevre Şeh rc l k Bakanına “özel r cam”
d yerek Ankara'da koşturmuştu ve bakan bey tamam dem şt .
Toplamda 31 m lyonluk b r yatırım olacak projeyle lg l
detayları paylaşan Turan; “Sarıçay ıslahı 1. kısım nşaatı ş n n,
Ek m ayının lk haftasında haleye çıkılması planlanıyor.
Sonrasında hızlı b r şek lde, kademe kademe çalışmalara
başlanılacak. Mal yet 31 m lyon TL olarak bel rlend . Bu
çalışma kapsamında ayrıca Sarıçay üzer ne DSİ tarafından 4.
Taşıt Köprüsü yapılacak. Köprünün konumlanacağı toplam
uzunluk 2.350 m.
4. Taşıt Köprüsü, elzem b r köprü. Yapıldığı takd rde traﬁğ
rahatlatacak, yen gel şen bölgelere ulaşım daha kolay olacak.
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emeğ geçen herkese teşekkür ed yoruz.”
Daha önce yazmıştım eğer Bülent Turan, Sarıçay meseles n
çözerse bugüne kadar yaptığı en kıymetl ş olacak. Neden
m …Boğaz Köprüsü, Ez ne OSB, Tüneller ve d ğer b rçok
yatırım bunlar çok büyük yatırımlar evet ama 18 yaş altını ve 65
yaş üstünü açıkçası çok da lg lend rmeyen yatırımlar. Bu yaş
grubu ç n en kıymetl ş Sarıçay'ın Islahı olacak. Gençler n b r
araya gel p zaman geç receğ , 65 yaş üstü vatandaşlarımız
çayını kahves n çeceğ , a leler n çocuklarıyla nefes alacağı
şehr n en kıymetl alanlarından b r s olacak Sarıçay. En göz
önündek ve herkese dokunan b r yatırım olacak.
Yapılacak köprüyle de traﬁk de büyük ölçüde rahatlayacak.
Aslında Sarıçay meseles yıllar önce çözülmel yd , 4.köprü
yıllar önce yapılmalıydı bunları yapacak olan da Çanakkale
Beled yes yd ama kr zd , bütçeyd , oydu buydu b r türlü
yapılamadı.
Bu köprü alternat f b r ana arter olacak. Şehr , Esenler ve
yen gel şen Tekzen bölges le bağlayacak. M lletvek l m z
Jül de İskenderoğlu'yla tak p ett ğ m z b r konuydu. Yakın
zamanda da Sarıçay'ı yer nde nceleyerek yapılacak çalışmalar
hakkında b lg almıştık. DSİ Müdürlüğümüz başta olmak üzere,

Turan, konunun bu kısmına l şk n “mücav r alanda olduğu ç n
köprüyü beled yen n yapması gerek yordu. Bu konu Sayın
Başkanın da vaatler arasındaydı. Ancak uzun süre adım
atılmayınca, hemşer ler m z n daha fazla mağdur olmaması
adına adım attık” ded . Hayırlı olsun çok güzel b r ş olacak…

Altı milyon kişinin icra borçları silinecek

Dar gelirliye destek için icra ve haciz sorununu çözmek
üzere hazırlanan iki paketin ayrıntıları belli oldu.
6 milyona yakın kişinin 30 milyar liraya yaklaşan icra borcu
tasﬁye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi
sözleşmelerden kaynaklı borçları devlet üstlenecek.
NTV'nin haberine göre, dar gelirlilere yönelik destek
paketinde sona gelindi.
Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı icra ve
haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntıları belli oldu.
Yaklaşık 30 milyar lira civarındaki borcu tasﬁye edecek
paket iki ayaklı olacak.
İlk olarak 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan

borcu icradan düşecek. Ailelerin borçlu olduğu şirketler,
icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider
olarak gösterecek ve vergiden düşecek.
Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu
maliyesinden karşılanmış olacak.
Paketin ikinci ayağında ise takibi varlık yönetim şirketleri
tarafından yapılan icradaki borçlar ele alınacak.
Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine
devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki
borçlarını devlet üstlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati vatandaşlara
destek sağlanacağını belirterek borçların önemli bir
kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su,
doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını söyledi.
Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:
“Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların
tasﬁyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim
şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya
kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek
kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden
kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının
en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık
borçlarının tasﬁyesi gerçekleşecek.”
Düzenleme Meclis'ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

Sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal
konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre
İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında
olanların başvurabileceği projede 240 aya kadar vade
imkanı olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Kurum,
"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında
olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı
olacak." dedi.
Kurum, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın
altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye
başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak"
bilgisini veren Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde
20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran
belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz,
arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni
evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız
gençler." ifadelerini kullandı.
Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin
ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum,
“Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması
gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de sosyal
konut projesinin ayrıntılarını açıklayacak.

İcra borçları
düzenlemesine
ilişkin yeni detaylar
Dar gelirlilere yönelik destek paketine ilişkin yeni
ayrıntılar belli oldu.
Dar gelirlilere yönelik destek paketine ilişkin yeni
ayrıntılar belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirli
vatandaşların yaklaşık 30 milyar liralık icra borçlarını
yakında tasﬁye edeceklerini açıklamıştı.
NTV'de yer alan habere göre destek paketi, toplam 9
milyon dosyayı kapsayacak ve ailelerin birden fazla
icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.
15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan
dosyalar kapsamda olacak ve 2 bin liraya kadar olan
borçlar icradan düşecek.
Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ortak çalışma
yürüttüğü destek paketi, yeni yasama döneminin 1
Ekim'de başlamasıyla TBMM'nin gündemine gelecek.
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ÇOMÜ'de boş kontenjan kalmadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ)
geleneksel hale gelen ilk kayıt töreni Tıp Fakültesi'nde
gerçekleşti. İlk 5 öğrencinin kaydının yapıldığı törende
kaydı yapılan öğrencilere kimlik kartları teslim edildi. Kayıt
olan ilk 5 öğrenciden 4'ünün ikamet yerlerinin Çanakkale
olması ise ekonomik krizin ve artan eğitim öğretim
masraﬂarının tercihleri etkilediğini gözler önüne serdi.
Şahin, öğrenciler ve velilerin katıldı. 20 fakültesi, 2
yüksekokulu, 13 meslek yüksekokulu ve enstitüsüyle
eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden ÇOMÜ'de toplam
yerleşme doluluğu ise yüzde 99,58 olacak şekilde 10.036
öğrenci yeni kayıt yaptıracak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ)
geleneksel hale gelen ilk kayıt töreni bu yıl Terzioğlu
Yerleşkesi Tıp Fakültesi'nin dekanlık binasında gerçekleşti.
Kayıt törenine ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat,
Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Rebiye Ünüvar, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, Genel Sekreter Ayhan
Monus, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz,
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Yayıntaş ve Prof. Dr.
Erkan Melih Şahin, öğrenciler ve velilerin katıldı.
20 fakültesi, 2 yüksekokulu, 13 meslek yüksekokulu ve
enstitüsüyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden
ÇOMÜ'de toplam yerleşme doluluğu ise yüzde 99,58 olacak
şekilde 10.036 öğrenci yeni kayıt yaptıracak.

“BİZ ÇOMÜ'YÜ TÜRKİYE'DE BİR MARKA
YAPMAK İSTİYORUZ”
Öğrencilere hiç durmadan çalışmaları gerektiğini
öğütleyen ÇOMÜ Rektörü Sedat Murat yaptığı konuşmada
şu başlıklara vurgu yaptı:
“Yeni dönemde öğrencilerimizin tümüne başarılar
diliyoruz. Çanakkale artık çok tercih edilen, güzel ve

rahatlıkla herkesin sokaklarında dolaşabildiği, özgürlüğün,
hoşgörünün olduğu bir şehir. Ama biz yine de
öğrencilerimize gece gündüz durmadan çalışmalarını
tavsiye ediyoruz. Üniversitelerini çok sevsinler. Çünkü biz,
ÇOMÜ'yü Türkiye'de bir marka yapmak istiyoruz bu da
öğrencilerimiz ve hocalarımızla olur.”

OTOBÜSE DE BİNECEĞİM DERSE DE
GİRECEĞİM
“Ben şimdiden tek tek sokaklarından otobüslerine
bineceğimi ve onlarla derslerine gideceğimi söylemiş
olayım, aktif bir dönem olacak. Çünkü bizim geleceğimiz
öğrenciler. Biz onlara ne kadar el uzatırsak onlar da o kadar
koşarak gelecek. Sorun Z kuşağında değil X kuşağında…
Eğer X kuşağı iyi örnek olursa Z kuşağı geleceğimizin
teminatı olacaktır.”

ÖĞRENCİLER YOĞUN ÇALIŞMALARININ
KARŞILIĞINI ALDI
İlk kayıt olan öğrenci Başak Bostancı, “Çok heyecanlıyım,
buralarda olacağımı hiç düşünmezdim gerçekten. Bu sene
çok çabaladım ve karşılığını alabilmek beni çok mutlu etti”
ifadeleriyle memnuniyeti dile getirdi.

ÖĞRENCİLER ARTIK YAŞADIĞI ŞEHİRDE
OKUYOR
İlk 5 öğrencinin kaydının yapıldığı törende sırasıyla;
Yağmur İduğ, Eylül Ecem Esmer, Alper Güngör ve Hatice
Okumuş'un kayıtları yapılarak, öğrenci kimlik kartları
teslim edildi. Kayıt olan ilk 5 öğrenciden 4'ünün hali hazırda
Çanakkale'de yaşıyor olması ise dikkatleri çekerek,
öğrencilerin artık şehir dışını tercih etmediğine işaret etti.

YERLEŞME KONTENJANI 99,58 İLE
TAMAMEN DOLULUĞA YAKIN
Öte yandan, ÇOMÜ'nün lisans ve önlisans toplam
kontenjanının 10 bin 78 olduğu ve 10 bin 36'sına öğrenci
yerleştiği bilgisine ulaşıldı. En düşük doluluk oranı yüzde
88 ile Mühendislik Fakültesi oldu. Çan Uygulamalı Bilimler
Fakültesi'ndeki 98,41; Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki 99,66
ve Lapseki Meslek Yüksekokulu'ndaki yüzde 99,58'lik
oranlar dışında yüzde yüz kontenjan doluluğu olduğu
görüldü. Toplam yerleşme doluluğu ise, yüzde 99,58 olarak
açıklandı. 26 Ağustos'un ardından yerleşmenin ardından
kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı net bir şekilde
görülebilecek.

SARIÇAY ÜZERİNE 4.KÖPRÜ YAPILACAK
“Köprüyü Belediyenin Yapması Gerekiyordu, Başkanın da Vaatleri Arasındaydı”
“Sarıçay'ın ıslahı, köprü projesi, şehrimizin uzun yıllardır
çözülmesi beklenen konularından biri. Mesele Çanakkale
ise herkesin siyasi görüşlerini bir tarafa bırakıp taşın altına
elini koyması gerekiyor. Bizler siyasetçiyiz. Elbette farklı
görüşlerimiz olacak, tartışacağız. Ancak bu tartışmalar
Çanakkale daha iyi olsun diye, Çanakkale daha çok
gelişsin, sorunları ivedi bir şekilde çözülsün diye olmalıdır.
Sarıçay'ın ıslahına yönelik ihale hazırlıkları başlamıştı.
Sarıçay ıslahı 1'inci kısım inşaatı işinin, Ekim ayının ilk
haftasında ihaleye çıkılması planlanıyor. Sonrasında hızlı
bir şekilde, kademe kademe çalışmalara başlanılacak.
Maliyeti 31 milyon TL olarak belirlendi. Bu çalışma
çerçevesinde ayrıca Sarıçay üzerine DSİ tarafından 4'üncü
Taşıt Köprüsü yapılacak. Köprünün konumlanacağı toplam

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili
Bülent Turan, şehri ortadan ikiye bölen Sarıçay üzerine
4'üncü araç köprüsü yapılacağını duyurdu. Sarıçay ıslahı
1'inci kısım inşaatı işinin, Ekim ayının ilk haftasında ihaleye
çıkacağı bilgisini paylaşan Turan; “hızlı bir şekilde, kademe
kademe çalışmalara başlanılacak. Köprünün maliyeti 31
milyon TL olarak belirlendi. Bu çalışma çerçevesinde ayrıca
Sarıçay üzerine DSİ tarafından 4'üncü Taşıt Köprüsü
yapılacak. Mücavir alanda olduğu için köprüyü belediyenin
yapması gerekiyordu. Bu konu Sayın Başkanın da vaatleri
arasındaydı. Ancak uzun süre adım atılmayınca,
hemşerilerimizin daha fazla mağdur olmaması adına DSİ
yapacak. 4'üncü Taşıt Köprüsü, elzem bir köprü. Yapıldığı
takdirde traﬁği rahatlatacak, yeni gelişen bölgelere ulaşım
daha kolay olacak. Bu köprü alternatif bir ana arter olacak.
Şehri, Esenler ve yeni gelişen Tekzen bölgesi ile
bağlayacak” dedi.

uzunluk 235 metre. Mücavir alanda olduğu için köprüyü
belediyenin yapması gerekiyordu. Bu konu Sayın Başkanın
da vaatleri arasındaydı. Ancak uzun süre adım atılmayınca,
hemşehrilerimizin daha fazla mağdur olmaması adına DSİ
yapacak. 4'üncü Taşıt Köprüsü, elzem bir köprü. Yapıldığı
takdirde traﬁği rahatlatacak, yeni gelişen bölgelere ulaşım
daha kolay olacak. Bu köprü alternatif bir ana arter olacak.
Şehri, Esenler ve yeni gelişen Tekzen bölgesi ile
bağlayacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla takip
ettiğimiz bir konuydu. Yakın zamanda da Sarıçay'ı yerinde
inceleyerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi almıştık.
DSİ Müdürlüğümüz başta olmak üzere, emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz.”

İki kruvaziyerle 950 turist geldi
Çanakkale kruvaziyer turizminde tarihi yıllarından birini
yaşıyor. Önceki gün Kepez Limanına yanaşan iki gemi
kente 950 turist getirdi.
Devasa turist gemilerinin uğrak limanlarından birisi olan
Çanakkale Limanı, misaﬁrlerini ağırlamaya devam
ediyor. Kepez Limanı aynı gün, 228 metre uzunluğunda
ve 34 metre genişliğindeki Norveç bayraklı 'Viking Sky'
ile 108 metre uzunluğundaki 'Seadream I' adlı gemiler
halat bağladı. Gemiden inen çoğu ABD'li ve İngiliz
turistler otobüslerle Troya Antik Kenti, Assos, Gelibolu
Yarımadası gibi tarihi ve ören yerlerinde gitti. Kent
merkezinde gezmeyi tercih edenler de oldu.
Çanakkale Limanından yapılan açıklamada, “Kavala'dan
gelen 'Seadream I' ve Kuşadası'ndan gelen 'Viking Sky'
isimli kruvaziyer gemileri ile bizi ziyaret eden 950

misaﬁrimizi limanımızda ağırladık. Keyiﬂi bir günün
ardından her iki gemiyi de İstanbul'a uğrak yapmak
üzere uğurladık” ifadelerine yer verildi.
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Çanakkale festivale hazırlanıyor
Çanakkale, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek festivale
hazırlanıyor. Festival çalışmaları için Kültür ve Turizm
Bakanlığında Bakan Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya gelen
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, şehrin
birçok noktasında gerçekleştirilecek etkinliklerle, özel bir
festival hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.
Çanakkale'de önümüzdeki ay içerisinde gerçekleştirilecek
Çanakkale Festivalinin detayları belirleniyor. AK Parti
Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kültür ve
Turizm Bakanlığında Bakan Mehmet Nuri Ersoy'la bir araya
geldi. Toplantıya Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz,
Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Organizasyon
Ajansı yetkilileri de katıldı. Festivalle ilgili sunumun
gerçekleştirildiği toplantıda, etkinliklerin detayları da
görüşüldü.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan AK Parti Çanakkale
Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Grup Başkanvekilimiz

Bülent Turan'la birlikte, festival hazırlıklarını yakından
takip ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın
bünyesinde gerçekleştirilecek festivalde, farklı gün ve
saatlerde şehrin birçok noktasında etkinlikler
gerçekleştirilecek. Her yaştan hemşehrilerimize hitap

edecek bu festivalimizin detayları ve programı da çok
yakında açıklanacak. AK Parti hükümetlerimiz döneminde
yapılan yatırımlar ve hizmetlerle marka şehir haline gelen
Çanakkale'mize bu festival de çok yakışacak” dedi.

Tarihi alan şifa dağıtacak
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığı ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı ( GMKA ) arasında imzalanan iş
birliği protokolü ile 'Tarihi Alan Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri
Açıyor' projesi hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda; Tarihi Alan Başkanlığına bağlı Alçıtepe Köyü
ve Seddülbahir Köyü'nde tıbbi aromatik bitki yetiştirilmeye
başlanıp, bölge halkına destek olunacak. Böylece hem
alternatif destinasyon noktaları oluşacak hem de istihdam
vasıtasıyla köyden kente göçün önüne geçilecek.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanlığı ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı ( GMKA ) arasında imzalanan iş
birliği protokolü ile "Tarihi Alan Gazi Köylerde Şifa Çiçekleri
Açıyor" projesi hayata geçiriliyor.

Protokolün imza törenine Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan
Başkanı İsmail Kaşdemir, GMKA Genel Sekreteri Abdullah
Güç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler
Dairesi Başkanı Serkan Akça ve kurum temsilcileri yer aldı.
Proje ile alanda tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması, genç çiftçi istihdamının arttırılarak iyi
tarım uygulamalarının çoğaltılması, gazi köylerinin
tarımsal gelirlerini arttırarak köyden kente göçün önüne
geçilmesi, ziyaretçiler için alternatif destinasyon
noktalarının oluşturulması hedeﬂenmektedir.
Bu kapsamda; Tarihi Alan Başkanlığına bağlı Alçıtepe Köyü
ve Seddülbahir Köyü'nde Tıbbi Aromatik Bitki
yetiştirilmeye başlanıp, bölge halkına destek olunacak.

Proje, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi,
Seddülbahir Köyü Muhtarlığı, Alçıtepe Köyü Muhtarlığı ve
Alçıtepe Tarımsal Kalkınma Kooperatiﬁ ortaklığında
yürütülecek.

Örtülüce Köyü Süt Toplama Merkezi Açıldı
11 bin 398 dekar kuru, bin 860 dekar sulu olmak üzere
toplam 13 bin 258 dekar tarım arazisine sahip, 4 bin 900
büyükbaş, 4 bin 7 koyun ve 3 bin 87 keçi varlığı mevcut
olan ve günlük 25 ton süt üretilen Biga ilçesine bağlı
Örtülüce Köyü'nde süt toplama merkezi açıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma
Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde,
S.S. Örtülüce Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatiﬁ toplam
yatırım bedeli 1 milyon 454 bin 574,50 TL olan iki adet sekiz
ton olmak üzere toplam 16 ton kapasiteli süt toplama tankı,
jeneratör, bina inşaatından oluşan “Süt Toplama Merkezi
Yeni Yatırım Projesi” tamamlandı. 50 hibe destekli projede
727 bin 287,25 TL hibe desteği alınacak.
Tesisin açılış törenine, AK Parti Çanakkale Milletvekili

Jülide İskenderoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan,
Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Çanakkale İl Tarım
ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga AK Parti ilçe
Başkanı Nihat Borazan, Tarımsal Kalkınma Kooperatiﬁ
Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz katıldı.
İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ açılış konuşmasında
yatırımların hibe miktarlarına ve önemlerine değinerek
üreticinin her zaman yanında olduklarını açıkladı. Diğer
yandan; Çanakkale İli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Destekleme Programı kapsamında 2006-2021 yılları
arasında toplam 3 bin 662 Projeye % 50 si 75 milyon 677 bin
973,93 TL ödeme yapıldı. 574 adet projeyle Biga'ya verilen
14 milyon 448 bin 859,68 TL oldu. Çanakkale'de 14. Etap
Desteklemeleri Kapsamında, 2022 yılında; 310 adet proje 28
milyon 82 bin 459,19 TL ile kabul edildi. Bu projelerden 54

Kulaçlar 100. yıl için atılacak
Her yıl 30 Ağustos tarihinde düzenlenen, Çanakkale Rotary
Kulübü , bu sene 35.ci sini gerçekleştirecekleri, Uluslararası
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması her yıl olduğu gibi bu
yıl da Avrupa yakasındaki Eceabat Maydos Kumsalından
saat 08.30 da başlayacak, Asya Yakasındaki Deniz Müze'si
önünde son bulacak. Yarışma 105 dakika sürecek. 724
yurtiçinden,126 yurtdışından toplamda 850 sporcu 30
Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl şereﬁne atılacak.
1986-87 yıllarında dönem başkanı Rotaryen Özer Öner'in
liderliğinde atılan ve gelişerek bu günlere gelen yarışmada
724 yurtiçinden,126 yurtdışından toplamda 850 sporcu 100.
yıl için kulaç atacak.
3.5 deniz mili yani 6.482 metrede düzenlenecek yarışma
her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa yakasındaki Eceabat
Maydos Kumsalından saat 08.30 da başlayacak, Asya

Yakasındaki Deniz Müze'si önünde son bulacak. Yarışma
105 dakika sürecek.

adedi de 4 milyon 898 bin 256,44 TL Biga ilçesinde. Bu
rakamların %50si' hibe olarak ödenecek.

880 dekar tarım
arazisi sulanabilecek
Çanakkale ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının
artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli
rol oynuyor. DSİ tarafından yapılan bilgilendirmede, Yenice
Kovancı Barajı'nda çalışmaların son sürat devam ettiği belirtildi.
Yenice Kovancı Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan
DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütﬁ Akca, 'Çalışmaları devam eden
Çanakkale Yenice Kovancı Barajının tamamlanması ile barajda
depolanacak su ile 880 dekar tarım arazisinin sulanmasının
sağlanacağını' söyledi.
“Barajın %90`ının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Akca;
göletin gövde mansap, yol, dolusavak ve dipsavak ünitelerinde
tamamlayıcı çalışmaların devam ettiğini belirtti. Göletin
temelden yüksekliği 33,20 metre ve su depolama kapasitesi 391
000 m3 m3 olan Çanakkale Yenice Kovancı Barajının
tamamlanması ile 2022 birim ﬁyatları ile ülke ekonomisine
yıllık 2 milyon 327 bin 16 TL katkı sağlaması hedeﬂenmektedir'
dedi.
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Dünyanın sanat eseri tescilli ilk NFT'sini oluşturdu
Mustafa Kemal Atatürk'ün, gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'a
hediye ettiği imzalı fotoğrafının; yaklaşık 70 yıl önce
gazetelerde basılmak için çekilen tek negatif kopyası,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim elemanı Öğr.
Gör. Onur Bayram tarafından NFT yapıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'a
hediye ettiği imzalı fotoğrafının; yaklaşık 70 yıl önce
gazetelerde basılmak için çekilen tek negatif kopyası,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim elemanı Öğr.
Gör. Onur Bayram tarafından NFT yapıldı. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından tescil belgesi alan NFT Atatürk
fotoğrafı; bir devlet tarafından da sanat eseri olarak tescil
edilmiş dünyanın ilk NFT'si olma özelliğini kazandı.
Çanakkale Savaşı sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile
röportaj yapan ilk gazeteci olan Ruşen Eşref Ünaydın'ın,
Atatürk'ün imzalayıp kendisine hediye ettiği fotoğraftan;
yaklaşık 70 yıl önce çekilen negatif kopya, pozitif
görüntüsüyle birlikte NFT'ye dönüştürüldü. TBMM'de 2'inci,
3'üncü ve 4'üncü dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve büyükelçilik
görevlerinde de bulunan şair, yazar ve gazeteci Ruşen Eşref
Ünaydın, kendisi gibi şair ve yazar Osman Atilla'nın isteği
üzerine ünlü Atatürk fotoğrafının, bir fotoğrafını çektirdi.
Ruşen Eşref'in gönderdiği negatiﬁ daha sonra milletvekili
seçildiği Afyonkarahisar'da 1950'lili ve 1960'lı yılların

Onur Bayram, pandemi sürecinde negatif fotoğrafı
bilgisayara aktarıp, pozitif fotoğraf hali ile yan yana
getirerek, yeni bir dijital sanat eserine oluşturdu.
Oluşturduğu yeni fotoğrafı NFT'ye dönüştüren Öğr. Gör.
Bayram, “Pandemi döneminde NFT sanat eserleri popüler
hale geldi. En basit anlatımla NFT, sanat eserlerinin dijital
tapuları olarak açıklanabilir. Bende elimdeki bu tarihi
fotoğrafı Photo1918 adıyla NFT'ye dönüştürdüm.” dedi.

SANAT ESERİ BELGELİ DÜNYANIN İLK
NFT'Sİ
başında bazı yerel gazetelerde yayınlayan Osman Atilla,
ölümünden önce fotoğrafı gazeteci İbrahim Küçükkurt'a
hediye etti.
Kurucusu olduğu Kocatepe Gazetesi'nde fotoğrafı
yayınlayan İbrahim Küçükkurt; özenle sakladığı negatiﬁ,
2007 yılında, fotoğrafı o dönem Afyonkarahisar'da
gazetecilik yapan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı öğretim elemanı
Öğretim Görevlisi Onur Bayram'a verdi. Negatif fotoğrafın
zarar görmemesi için ışık, nem ve zamanın etkisinden
korunacağı özel yapım bir kutuda 14 yıl saklayan Öğr. Gör.

Photo1918'in dünyada bir devlet tarafından da sanat eseri
olarak tescil edilmiş ilk NFT olduğunu açıklayan Öğr. Gör.
Onur Bayram sözlerini şöyle sürdürdü, “Fotoğraf, video ve
benzeri yüzbinlerce dijital görsel her gün NFT'ye
dönüştürülüyor. Ancak NFT Atatürk fotoğrafının, diğer
milyonlarca NFT'den bir farkı olması gerekiyordu. Bu
nedenle geçen yıl haziran ayında Kültür ve Turizm
Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne tescil
başvurusu yaptım. Başvurum 15 Haziran 2021 tarihinde
onaylanarak, 'Güzel Sanat Eserlerine İlişkin Kayıt Tescil
Belgesi' aldım. Böylece Atatürk fotoğrafı NFT'si, dünyanın
sanat eseri olduğu bir devlet tarafından da onaylanmış,
belgelendirilmiş ilk eseri unvanını kazandı.”

“Tüm yerel paydaşlarımız ile işbirliğimiz sürecektir”
Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Ticaret ve
Sanayi Odası'nı (ÇTSO) ziyaret etti. Gökhan'ın Yönetim
Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ile görüş alışverişinde
bulunduğu buluşmada, yönetim kurulu üyeleri Akın
Yalman ve Berkin Karaca ile Genel Sekreter Sema Sandal
da yer aldı.
Görüşme ile ilgili bilgi veren Çanakkale Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu : “Hepimiz
ülkemizin manevi başkenti Çanakkale'ye hizmet etmek
için çalışıyoruz. Hizmet için görev yapan her kurum ile de
istişare halindeyiz. Meslek komitelerimizden,
üyelerimizden gelen sorunları ve çözüm önerilerimizi
iletiyor takibini yapıyoruz. Biz kanun koyucu değiliz,
lobicilik yapar takip ederiz. Bunlar da konuşarak görüşerek
olur. Sayın belediye başkanımıza bu bağlamda ulaşımdan
inşaat ruhsatlarına, üyelerimizin belediye ile kesiştiği her
konuda taleplerimizi aktardık. Özellikle yıkılan kamu
binaları yerine bina yapılmaması, yeşil alan olarak halkın
kullanımına bırakılması yönünde görüşlerimizi tekrarladık.
Burada doğmadım ama burada yaşıyorum, nasipse
mezarım da burada olacak. Burada iş yapan, burada iş
veren aş veren herkes Çanakkalelidir. Çanakkale'yi sözde
değil özde sevmek gerekiyor. Bu anlayış ile tüm yerel
paydaşlarımız ile işbirliğimiz sürecektir” dedi.

ÇOMÜ'de profesörlük ve doçentlik atamaları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ)
profesörlük ve doçentlik atamaları gerçekleşti.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi
Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. Süleyman Davut Göker, Fen
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim
Dalı'ndan Doç. Dr. Özgür Özay, Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anasanat Dalı'ndan
Doç. Dr. Begüm Aytemur, profesörlük kadrosuna atandı.
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam
Felsefesi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Selahattin Akti, Spor
Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor
Yöneticiliği Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Zülbiye Kaçay, Güzel
Sanatlar Fakültesi Graﬁk Tasarımı Bölümü Graﬁk Tasarımı
Anasanat Dalı'ndan Doç. Dr. Seyhan Boztepe Doçentlik
kadrosuna atandı. Öğretim Üyelerine Senato Salonunda,
Rektör Prof. Dr. Sedat Murat tarafından cübbe giydirildi ve
üniversite rozeti takıldı.

gazetedegisim.com

28 Ağustos 2022 Pazar

7

“İlk kararname 'Stratejik Planlama Teşkilatı' kararnamesi olacak”
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili
Muharrem Erkek, iktidar değişikliği halinde Millet İttifakı
olarak yapacaklarını yazılı açıklamayla paylaştı. Erkek, "İlk
kararname Stratejik Planlama Teşkilatı kararnamesi
olacak. Tarımda, sanayide, eğitimde planlama yapılacak."
dedi.
CHP'li Erkek, açıklamalarında seçim sonrası çıkacak ilk
kararname, ilk yasa ve ilk genelgeyi anlatarak gündeme
ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Erkek'in yazılı
açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Hazırladığımız
güçlendirilmiş parlamenter sistem, çok sağlıklı, güvenli bir
temel ve eskiye dönmekten bahsetmiyoruz. Çünkü 12 Eylül
darbe hukuku zayıﬂatılmış, sağlıksız bir parlamenter
sistem yarattı. Biz yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz.
Mevcut sistemde tek kişi var ve 85 milyon freni patlamış
kamyon gibi uçuruma sürükleniyor. Altılı Masa'nın
güçlendirilmiş parlamenter sistemde tam olarak uzlaşması
Türkiye'nin yarını için çok değerli.

"KORKU İMPARATORLUĞUNU
KALDIRACAĞIZ"
Şu anda Türkiye'de hiç kimse güvende değil. Çünkü hukuk
güvenliği yok. Üniversiteler, iş dünyası, sendikalar herkes
konuşmalı. Ama öyle bir korku imparatorluğu yarattılar ki
bunu ortadan kaldıracağız. Bugün birçok suçsuz insan,
gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler, öğrenciler
cezaevinde. Kılıçdaroğlu'nun davalarındaki yargıçlar
değiştiriliyor. Man adası davasında Erdoğan'ın yakınlarının
hesaplarından para transferi Yargıtay kararı ile belirlendi.
MASAK raporları var ama davaları kazanabilmek için
hakim değiştiriyorlar. Kazanamayacaklar, hukuk her şeyi
takip eder.

saygın ve güçlü hale getireceğiz, üye seçimi değişecek.
Önümüzdeki ilk seçim referandum niteliğinde olacak.
Seçmen sandığa giderken vicdanında muhakeme yaparak
bu sistem devam etsin mi etmesin mi karar verecek.
Otoriter bir sistemden yana olanlar değil demokrasiden
yana olanlar kazanacak. Bu nedenle tarihi bir seçim
olacak"

İLK KARARNAME, İLK YASA VE İLK
GENELGE

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun 21 Eylül'de duruşması var. YSK üyelerine
hakaret ettiği iddia ediliyor. Yok öyle bir şey. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu ile bir tartışma aslında. Bu davanın
hâkimini de değiştirdiler. İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu hakkında soruşturma açmaya doyamıyorlar.
Hepimiz hakkında fezlekeler, soruşturmalar var ama
bunların hiç biri bize bir milim dahi geri adım attıramaz.”

Bir hafta içinde Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının
imzalayacağı ilk kararname Stratejik Planlama Teşkilatı
kararnamesi olacak. Orada Türkiye'nin liyakatli kadroları
yer alacak. Tarımda, sanayide, eğitimde planlama
yapılacak. İlk çıkaracağımız yasa Siyasi Ahlak Yasası
olacak. O da hazır. Siyasette yozlaşma, çürüme çok büyük.
Siyaset zenginleşme yeri değil. Milletvekili iş takibi, ihale
takibi yapmayacak. Siyasetin etik kodlarını belirleyeceğiz.
Her şey şeﬀaf olacak ve herkes hesap verecek. İlk
çıkarılacak genelge, israf ile ilgili olacak. Kamuda israf, araç,
uçak saltanatı bitecek. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı
sağlanacak. Güçlü kurumlar güçlü kurallar ve güçlü
kadrolar olacak.

"ADLİ KOLLUK TEŞKİLATINI
KURACAĞIZ"

"AKP'LİLER DAHİL HERKES MUTLU
OLACAK"

"Yapmamız gereken kuvvetler ayrılığını temel alan bir
sistem inşa etmek. HSK'nın yapısını da değiştireceğiz.
Adalet Bakanı kurulda olmayacak. Cumhuriyet
Başsavcılıklarına bağlı adli kolluk teşkilatını kuracağız.
Hâkimlerin coğraﬁ güvencesini sağlayacağız. İddia makamı
ile savunma makamı eşit olacak. Anayasa Mahkemesi'ni

"Orada çok yeni şeyler var. Yapıcı ve kurucu güvensizlik
oyu gibi. Kurulları, kurumları ve kadroları güçlendiriyoruz.
İçtüzük değişikliği, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu,
Siyasi Ahlak Kanunu hepsi hazır. Bütün bunları yaptığımız
zaman AKP'liler de 85 milyon da mutlu olacak."

İMAMOĞLU VE KAFANCIOĞLU
DAVALARI

Tarımsal girdi ﬁyatlarında yeni rekor
Tarımsal girdi ﬁyatlarında rekor serisi Haziran ayında da
sürdü. Tarımsal girdi ﬁyat endeksi yıllık bazda yüzde 134,96,
aylık bazda yüzde 7,92 artış kaydetti.
Tarımsal girdi ﬁyat endeksi (Tarım-GFE), Haziran'da aylık
bazda yüzde 7,92 artarken, yıllık bazda yüzde 134.96
yüksledi. TÜİK verilerine göre endekste, bir önceki yılın
Aralık ayına göre yüzde 81,07 ve on iki aylık ortalamalara
göre yüzde 70,89 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı
sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,57, tarımda
kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,33 artış
gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal
yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde

72,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde
145,32 artış gerçekleşti.
Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup
daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu
alt gruplar sırasıyla, %31,88 ile veteriner harcamaları ve
yüzde 46,04 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna
karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise
sırasıyla, yüzde 233,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve
yüzde 228,03 ile enerji ve yağlar oldu.
Aylık Tarım-GFE'ye göre 10 alt grup daha düşük, 1 alt grup
daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışın düşük olduğu
alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,13 ile veteriner harcamaları ve
yüzde 0,50 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna

karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise
sırasıyla, yüzde 20,71 ile enerji ve yağlar ve yüzde 7,26 ile
hayvan yemi oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek
alt grup ise yüzde 0,27 ile makine bakım masraﬂarı oldu.

“Halk Seçim Gününü Bekliyor, Millet İttifakına Güveniyor”
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, yerel
gündemle ilgili değerlendirmede bulundu. Çanakkalelilerin
alım gücünün neredeyse sıfıra indiğini belirten Başkan
Yıldızlar, 'Hangi esnaﬂa, hangi vatandaşla konuşsam 2023
seçimlerini iple çekiyor' dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir
araya gelen Başkan Yıldızlar, İYİ Parti'nin Çanakkale'de iyi
bir ivme kazandığını ve oyunu yükselttiğini söyledi. Esnaf
ve vatandaş ziyaretlerinde her vatandaşın iktidardan dert
yandığını ifade eden Yıldızlar yaptığı açıklamada," Bizler
vatandaşla sürekli iç içeyiz. Dertlerine derman olmak için
gece gündüz, kar kış, sıcak soğuk demeden İl
başkanlığımızla çalışıyoruz. Esnaf ve vatandaş
ziyaretlerimiz dur durak demeden devam ediyor. Her kapıyı
çalmaya, her gönüle dokunmaya çalışıyoruz. Fakat kiminle
konuşsak, kime dokunsak hep aynı serzenişlerde
bulunuyorlar. Hepsi iktidarın basiretsizliğinden bahsediyor.
Eskiden oy verenler bin pişman. Ve hepsinin tem ümidi
Millet İttifakı. İstisnasız bütün vatandaşlar 2023 seçimlerini
bekliyorlar. O günden sonra ülkemizin geleceği duruma
bizler sayesinde umut içinde bakıyorlar. Halkımız bize,
bizler halkımıza güveniyoruz" şeklinde konuştu.
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Yollar göle döndü
Çanakkale Merkez ilçede önceki gün akşam saatlerinde
başlayan sağanak yağış sonrası yollarda biriken yağmur
suları traﬁği felç etti.
Çanakkale Belediyesi ekipleri yağmur suları nedeni ile
taşan rögarlarda çalışma başlattı. İnönü Caddesi traﬁğe
kapatılırken, sürücüler Aziziye Caddesi'ne yönlendirildi.
Marmara, Ege ve Trakya bölgelerini etkisi altına alan
yağışlı hava önceki akşam Çanakkale Merkezini de esir
aldı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz
etkiledi. Barbaros Mahallesi Plaj Caddesi ve Deniz Sokak
kesişimi sağanak yağış sonrasında sular altında kaldı.
Araç sürücüleri ve vatandaşlar zaman zaman zor anlar

yaşarken, Dardanel Tesisi önünden İnönü Caddesi traﬁğe
kapatıldı. İnönü Caddesi traﬁğe kapatılırken, sürücüler
Aziziye Caddesi'ne yönlendirildi. Çanakkale Belediyesi
ekipleri yağmur suları nedeni ile taşan rögarlarda çalışma
başlattı.
Çanakkale Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşım
yaparak, “Belediye ekiplerimiz yağış öncesi ve esnasında
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kentlilerimizin meteorolojik uyarıları dikkate alarak,
gerekli önlem ve tedbirleri almalarını önemle rica ederiz”
ifadelerini kullandı.

GESTAŞ'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ek seferler
Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını
sağlayan GESTAŞ A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda
Bozcaada'ya 52, Gökçeada'ya ise 24 sefer düzenleyecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını
sağlayan GESTAŞ A.Ş., 30 Ağustos Zafer Bayramı
haftasında Bozcaada ve Gökçeada'ya tatilcilerin yoğun ilgi
göstermesi dolayısıyla sefer sayılarını arttırdı.
5 gün boyunca 3'er gemiyle gerçekleşecek seferlerde,
Geyikli-Bozcaada Hattı'nda bugün karşılıklı 48, 27 Ağustos
Cumartesi günü karşılıklı 54, 28 Ağustos Pazar günü
karşılıklı 45, 30 Ağustos Salı günü karşılıklı 52 sefer
yapılacak.
Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda ise bugün karşılıklı 24, 27
Ağustos Cumartesi günü karşılıklı 33, 28 Ağustos Pazar
günü karşılıklı 24, 29 Ağustos Pazartesi günü karşılıklı 18,
30 Ağustos Salı günü karşılıklı 24 sefer yapılacak.
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ÇANAKKALE ORMANLARI

PEŞKEŞ Mİ ÇEKİLİYOR?
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından
çalışanlara tahsis edilen kamu konut kapsamındaki
lojmanlarda sıra konusunda hukuksuzluk olduğunu
iddia eden Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı
Şükrü Durmuş'un Çanakkale ormanları konusunda
da önemli iddiaları gündeme taşıdı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından
çalışanlara tahsis edilen kamu konut kapsamındaki
lojmanlarda sıra konusunda hukuksuzluk olduğunu
iddia eden Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı
Şükrü Durmuş'un Çanakkale ormanları konusunda
da önemli iddiaları gündeme taşıdı. Durmuş, “Yassı
Levha Sanayicileri Birliği Çanakkale'ye gelerek
burada endüstriyel plantasyon, yani ham madde için
orman beğendiler. Yakında onu da başlatacaklar ama
inanıyoruz ki Çanakkale'nin yurtsever halkı bu
saldırıyı geri püskürtecek” dedi.
Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü
Durmuş ve sendika üyeleri, Çanakkale Orman Bölge
Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Müdürlük
tarafından çalışanlara tahsis edilen kamu konut
kapsamındaki lojmanlarda hukuksuzluk olduğunu
iddia eden Genel Başkan Durmuş, lojman
yönetmeliğine aykırı yapılan yerleştirmelere
değinerek, “Biz Bu hukuksuzluğa karşı Savcılığa
başvurarak avukatımız Çanakkale Orman Bölge
Müdürlüğü hakkında suç duyurumuzu yapacak.
Bizler emekçiler olarak bu kurumlarda hakların adil
olarak verilmesinden yanayız. Eğer adaletsizlik varsa
tabi ki karşısında duracağız” dedi.

YASSI LEVHA SANAYİCİLERİ
ÇANAKKALEDEN ORMAN BEĞENDİ
Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü
Durmuş, konuşmasının başında Çanakkale'deki
yürütülen peşkeş çalışmalarına değinerek
“Çanakkale İli Türkiye için çok önemli bir kent.
Hepimiz çok iyi biliriz 'Çanakkale Geçilmez' ifadesi bu
topraklarda dünyanın en güçlü emperyalistlerine
karşı atalarımızın verdiği bağımsızlık savaşı sonucu
söylenmiştir. Ama ne yazık ki son yıllarda Çanakkale
toprakları birilerine peşkeş çekiliyor. Son yıllarda
Türkiye'deki orman alanlarına yapılan saldırılar
katlanarak artmaktadır. Çok uluslu şirketlerin yani
sunta, mobilya gibi ürünler üreten çok uluslu şirketler
dünya çapında ham madde bulmakta zorluk çekiyor.
Özellikle Avrupa kendi ormanlarını korurken
Türkiye'de çok uluslu şirketler tam anlamıyla bir
yağma başlatmış durumda son yıllarda ülkemizde
yaşanan orman yangınları sonrası, yanan alanların,
bedava denecek ﬁyatta o şirketlere hammadde
temini için peşkeş çekilmesi yetmezmiş gibi, bu yılın
başında Yassı Levha Sanayicileri Birliği Çanakkale'ye
gelerek burada endüstriyel plantasyon, yani ham
madde için orman beğendiler. Yakında onu da
başlatacaklar ama inanıyoruz ki Çanakkale'nin
yurtsever halkı bu saldırıyı geri püskürtecek. Bizler
de Tarım Orman İş Sendikası olarak da dün olduğu
gibi bugün de bunların karşısında olacağız. Yani
ülkemizin doğa kaynaklarını, yaşam alanlarını
sermayenin çıkarlarına peşkeş çekilmesine karşı
mücadeleyi daha da yukarı taşıyacağız” dedi.

“SÖZDE İKTİDAR YANDAŞI
SENDİKANIN GENEL SEKRETERİ 20
YILA YAKIN LOJMANDA YATIYOR”
Genel Başkan Durmuş, Çanakkale'de yaşanan lojman
tahsisinde yaşanan sıra hukuksuzluğuna değinerek,
Bazı emekçilerin lojman sırası beklediğini, bazılarının
ise 5 yıldan fazladır lojmanlarda kaldığını belirterek
“Ormanlarımıza peşkeş çekilmesi yetmezmiş gibi
özellikle orman emekçileri üzerine yöneltilen baskılar
giderek artmaktadır. Kurum tamamen bir tasﬁye
süreci yaşamaktadır. Eğer yandaş ve yalamaysan,
her şey sana hak. Değilsen suç atar. Dolayısı ile
burada bir lojman sorunu yaşanmaktadır. Hepimiz
biliyoruz ki kamu konutlarında lojman yönetmeliği
vardır. Yani konutlar çalışanlara nasıl teslim edilir,
çalışanlar bu konutlardan nasıl yararlanır yasa ile
düzenlenmiş. Bütün yasalarda eksiklik olabilir ama
çıkan yasayı, yasa koyucu ihlal ederse işte burası
sıkıntı. Dolayısı ile Çanakkale Orman Bölge
Müdürlüğünde Lojman Yönetmeliği tamamen yasa
dışı uygulamaya konulmuştur. Lojman
Yönetmeliğinde hizmet tahsisinde herhangi bir
memura lojman verilebilir. Her emekçi 5 yıl lojman
hakkından yararlanır ve boşalan lojmana puanı en
yüksek olan emekçi yerleştirilir. Bir diğeri de görev
tahsisidir. Burada maalesef sıra tahsisi hukuksuzca
uygulanıyor. Ve birçok insan bu lojmanlarda 8-10 yıl
oturmaya devam ediyor. Son yıllarda ülkemizde
yaşanan ekonomik sorunlar ortadayken birilerine
lojman tahsis ediliyor. Ama hak edenlere lojman
verilmiyor. Yani 'talebiniz uygun görülmemiştir'
diyor. Bunu Orman Genel Müdürlüğü önünde dile

getirmiştik. Sözde İktidar yandaşı Sendikanın Genel
Sekreteri 20 yıla yakın Lojmanda yatıyor. Oysa
profesyonel Sendikacılar hiçbir zaman kurumun
nimetlerinden yararlanamaz, yasal engel var. O
Genel Sekretere Engelli vatandaşlar Lojman talep
ettiğinde 'Talebiniz Uygun değildir' diyor. Burada da
aynı şekilde. Dönem tahsisi lojman hakkı olan
sayman arkadaşımıza talebi üzerine, hayvanlara
biraz hakaret olur ama hayvanı bağlasan
durmayacak bir yer tahsis ediliyor. Oysa kendisine
tahsis edilen lojmanda hukuksuzca başkası duruyor”
dedi.

“SON KEZ UYARIYORUZ YOKSA
BEDELİ AĞIR OLUR”
Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş,
yaşanan hukuksuzluklar ile ilgili Ankara'da
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü hakkında suç
duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Biz bu konunun
diyalogla çözülmesinden yanayız. Orman Bölge
Müdürünü birkaç kez kendim aradım 'Bu sorunu
çözün bir hukuksuzluk var' dedim. 'İlgileneceğiz' dedi
ve birkaç kez görüşme oldu ama maalesef
hukuksuzluk hat safhaya ulaştı. Biz Bu
hukuksuzluğa karşı savcılığa başvurarak avukatımız
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü hakkında suç
duyurumuzu yapacak. Bizler emekçiler olarak bu
kurumlarda hakların adil olarak verilmesinden
yanayız. Eğer adaletsizlik varsa tabi ki karşısında
duracağız. Son kez uyarıyoruz, yetkililer lütfen yasayı
uygulasınlar. Bıraksınlar artık yandaşları korumayı.
Son kez uyarıyoruz yoksa bedeli ağır olur” dedi.
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4 kişinin hayatını kaybettiği köprüde yine can pazarı
Ezine ilçesinde 3 sene öncede su seviyesinin yükselmesi
sonucunda akıntıya kapılarak kaybolan araç içerisinde
bulunan 4 gencin hayatını kaybettiği bölgede yeniden can
pazarı yaşandı.
Aşırı yağışlar nedeniyle Akköy geçitinde mahsur kalan 2
kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Suların yükselmesi ile
aracın üzerine çıkarak beklemeye başlayan 2 vatandaş
Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi tarafından
suya kapılmak üzereyken kurtarıldı. Her yağışta tehlike
saçan bu köprü ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmaması
ise tepki topluyor.
Olay, Ezine İlçesine bağlı Akköy geçitinde meydana geldi.
Yağışlı havanın etkisi altına giren Ezine'de felaketin
eşiğinden dönüldü. 3 sene öncede su seviyesinin
yükselmesi sonucunda akıntıya kapılarak kaybolan araç
içerisinde bulunan 4 gencin hayatını kaybettiği bölgede
yeniden can pazarı yaşandı. Aşırı yağışın ardından Akköy
geçitinden geçmeye çalışan bir otomobil akıntıya kapıldı.
Yükselen sular arasında aracın üzerine çıkarak beklemeye
başlayan 2 kişi mahsur kaldı. Durumun 19.00'da gelen ihbar
ile Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezine

bildirilmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti. Ezine
Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi tarafından suya
kapılmak üzere olan araçta bulunan 2 kişi uzun uğraşlar
sonucunda kurtarıldı.
Ezine Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan
duyuruda; “ Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon
Merkezimize saat 19.00'da gelen ihbarda Ezine Akköy
geçemeğinde iki hemşerimizin suya kapıldığı ihbarı
üzerine Ezine Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz ve
araçlarımız Acil Durum koduyla bölgeye sevk edilmiştir.
Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibimiz
tarafından suya kapılmak üzere olan 2 hemşerimiz
kurtarılmıştır. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE FELAKET
YAŞANMIŞTI
Ezine'de 2 Şubat Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında,
lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve
Barış Kurt'un bulunduğu 17 AAC 010 plakalı kırmızı
otomobil, Menderes Çayı'nın Akköy geçidinde yağış

nedeniyle yükselen sulara kapılarak sürüklendi. Pazartesi
akşamı saat 18.00 sıralarında derede yeri belirlenen
otomobil kıyıya çıkarıldı. Araçta, Ezine Celalettin Topçu
Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), aynı
okulda 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale
Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın
(16) cansız bedenleri bulundu. Batuhan Kızıl, Ferhat Çil ve
Mehmet Yalçın göz yaşları içerisinde Ezine'de toprağa
verildi.

Aynı yolda iki kaza: 2 ölü 1 yaralı
Eceabat Gelibolu karayolunda 24 Ağustos günü, farklı
saatlerde meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi hayatını
kaybederken 1 kişi ağır yaralandı. Kazaların ardından
araçlar hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.
İlk kaza, 24 Ağustos günü öğle saatlerinde meydana geldi.
Gelibolu'dan Eceabat istikametine giden otomobilin
sürücüsü direksiyon hâkimiyetinin kaybederek yoldan
çıktı. Şarampole devrilerek ters dönen aracı gören yoldan
geçen diğer sürücüler hemen sağlık ekipleri ve güvenlik
güçlerine haber verdi. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye
ekiplerinin de yardımıyla çıkarıldı. Ardından ambulansla

hastaneye sevk edilen kazazedelerden 1'i hayatını
kaybederken diğeri de ağır şekilde yaralandı. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Eceabat-Gelibolu karayolunda akşam saatlerinde meydana
gelen bir diğer traﬁk kazasında da otomobil sürücüsü
hayatını kaybetti.
Aynı günün akşamı 21.00 sıralarında Sütlüce köyü
yakınlarında Eceabat istikametine seyir halindeki
otomobilin sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan
direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki beton
bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilin

Tankerle çatışan tekne battı!

Çanakkale Boğazı, Burhanlı önlerinde Rusya'dan
Yunanistan'a seyir halindeki Karakuz isimli 140 metre
boyundaki tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan teknenin
çatıştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkeli Römorkörü ve
KEGM-9 Botunu hızla kaza yerine yönlendirdi. Çanakkale

Boğazı'nda tankerle çatışan tekne, çekildiği tersanede bir
süre sonra battı.
Kaza önceki gece Çanakkale Boğazı, Burhanlı önlerinde
gerçekleşti. Rusya'dan Yunanistan'a seyir halindeki
Karakuz isimli 140 metre boyundaki tanker ile içerisinde 2
kişi bulunan teknenin çatıştı. Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü, Türkeli Römorkörü ve KEGM-9 Botunu hızla
kaza yerine yönlendirdi. Çanakkale Boğazı'nda tankerle
çatışan tekne, çekildiği tersanede battı.
Çanakkale Boğazı'nda 140 metre boyundaki tankerin bir
tekneyle çatışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) açıklama yaptı.
KEGM sosyal medya hesaplarından yapılan
bilgilendirmede, “Çanakkale Boğazı, Burhanlı önlerinde
Rusya'dan Yunanistan'a seyir halindeki Karakuz isimli 140
metre boyundaki tanker ile içerisinde 2 kişi bulunan
teknenin çatışması üzerine Türkeli Römorkörümüz ve
KEGM-9 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi”
ifadelerine yer verildi.

Güzelyalı'da sahil düzenlemesi
Çanakkale Belediyesi
tarafından kent genelinde
gerçekleştirilen
çalışmaları yerinde
incelemek amacı ile
teknik inceleme gezilerini
aralıksız sürdüren
Başkan Gökhan,
Güzelyalı'yı ziyaret
ederek buradaki
çalışmaları yerinde
inceledi.

Çanakkale Belediyesi
tarafından kent genelinde
gerçekleştirilen çalışmaları
yerinde incelemek amacı ile
teknik inceleme gezilerini
aralıksız sürdüren Başkan
Gökhan, Güzelyalı'yı ziyaret
ederek buradaki çalışmaları
yerinde inceledi.
Güzelyalı'daki çalışmaların
yanı sıra yapılması planlanan
düzenlemelere ilişkin

sürücüsünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı.

Borç kavgası
ölümle sonuçlandı
Gelibolu ilçesinde, apartman
aidatını istediği için çıkan
tartışmanın sonrasında darp
edildiği iddia edilen 65 yaşındaki
apartman yönetici yardımcısı
Ahmet Koç yaşamını yitirdi. Polis,
şüpheli, olayla ilgili 3 kişiyi
gözaltına aldı.
Gelibolu'da bir apartmanın yönetici
yardımcılığını yapan Ahmet Koç, önceki gün saat 17.00
sıralarında, iddiaya göre, aidat borcunu istemek için T.B. ile
işyerinde bir tartışma yaşadı. O sırada işyerinde bulunan
S.Y. ile O.Y.'de konuya dâhil oldu.
Tartışmanın bitmesinin ardından dükkândan çıkan 65
yaşındaki Koç'un kendi oﬁsinde T.B. beraberinde O.Y.ve
ağabeyi S.Y. tarafından darp edildiği iddia edildi.
Aldığı darbelerle ağır yaralanan Koç, çevredekilerin ihbarı
ile gelen sağlık ekibi tarafından Gelibolu Şehit Koray Onay
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine
rağmen Ahmet Koç'un, beyin travmasına bağlı kalp
krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın
ardından O.Y., S.Y. ve T.B. gözaltına aldı. Şüphelilerin
polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

incelemelerde bulunan Başkan Gökhan, Belediye Başkan
Yardımcıları ve teknik ekip ile birlikte yeni projelere ilişkin
görüş alışverişinde bulundu. Sahil düzenlemelerini de
yerinde inceleyen Başkan Gökhan, çalışmalar hakkında
bilgi aldı.
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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Hoşgörü Parkı Açılıyor
Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi ile Adnan
Menderes Caddesi kesişimindeki oluşturulan Hoşgörü
Parkı 1 Eylül'de törenle açılacak.
UNESCO'nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre
yılı ilan etmesinin ardından Anadolu bilgelerinin tanıtılması
ve kültürünün yaşatılması amacıyla; Çanakkale Belediyesi
tarafından Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi ile
Adnan Menderes Caddesi kesişimindeki 11.700 metrekare
alana yapılan Hoşgörü Parkı, 1 Eylül 2022 Perşembe günü
saat 19.00'da gerçekleştirilecek tören ile kentlilerin
hizmetine sunulacak. Açılış töreninin ardından 1 Eylül
Dünya Barış Günü nedeni ile saat 19.30'da ünlü müzisyen
Mustafa Özarslan Hoşgörü Parkı'nda kentliler ile
buluşacak.

Anafartalar Orman
İşletme Müdürlüğü
akaryakıt alacak
ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Orman İşletme
Müdürlüğü-Anafartalar Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar
Orman Genel Müdürlüğü tarafından akaryakıt
alınacak.
Gelibolu Orman İşletme Şeﬂiği İdare Binasına 20 Ton +
18 mm Torba Kömür, Gökçeada Orman İşletme Şeﬂiği
idare binasına 20 Ton 10- 18 mm fındık torba kömür,
Eceabat Orman İşletme Şeﬂiği idare binasına 50 ton 1018 mm fındık torba kömürü şeﬂik merkezlerine teslim
edilecektir.
İhaleye katılmak isteyenler, 15.09.2022 - 10:00 tarihleri
arasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü müdür
yardımcısı odası'nda bulunacaklar.

Ayvacık Açık Ceza İnfaz
Kurumu Müdürlüğü katı
yakıt (kömür) satın alacak
ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ayvacık Açık
Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Ayvacık açık ceza infaz
kurumu genel bütçe ambar deposu için, 170 ton
yıkanmış torbalı yerli fındık kömürü alımı yapacak.
İhaleye katılmak isteyenler, 12.09.2022 - 11:00 tarihleri
arasında Ayvacık Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı
Salonu'nda toplanacaklar.

ÇOMÜ Araştırma ve
Uygulama Hastanesi
laboratuvar malzemesi
satın alacak
ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
Hastanesi 1 Kalem Biyokimya Laboratuvarı Malzeme
Alımı Hb A1c Reaktiﬁ 28.000 Adet satın alacak.
İhaleye katılmak isteyenler, 19.09.2022 - 10:00 tarihleri
arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hastanesi Toplantı Salonu'nda bulunacaklar.

TESK Başkanı Palandöken: Marketlerin

ücretsiz servis hizmeti kaldırılmalı
TESK Genel Başkanı Palandöken,
marketler tarafından yapılan
ücretsiz servis hizmetinin
kaldırılmasını istedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken,
büyük şehirlerde bazı
işletmelerce uygulanan ücretsiz
servis hizmetinin esnafı olumsuz
etkilediğini belirterek, “Amacı
dışında kullanılarak ücretsiz taşımacılığı satış ve pazarlama
politikası haline getiren bu uygulamalara son verilmeli.”
ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, bazı AVM, sosyete
pazarları ve büyük marketler tarafından müşteri çekmek için
ücretsiz taşımacılık yapan servislerin, taksiciden dolmuşçuya,
bakkaldan kasaba çok sayıda mahalle esnafının ekmeğiyle
oynadığını savundu.
İlk etapta personel taşımak için başlatılan ancak ilerleyen
dönemlerde müşterileri ücretsiz taşıyan servis araçlarının,
şimdi de belirli alışveriş kotası koyarak müşteri çekmeye
çalıştığını aktaran Palandöken, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız buralardan alışveriş yaptığında evine dönmek
için belli meblağda ﬁş/fatura göstermek zorunda. Bu servisleri

kullanmak için konulan alışveriş kotaları
yüzünden vatandaşlarımız daha fazla
alışveriş yapmaya yönlendirilirken
ulaştırma sektöründeki esnafımıza ve
mahalle esnafına haksız rekabet ortamı
oluşturuyor. Zaten zincir marketlerin
oluşturduğu haksız rekabet ortamından
oldukça etkilenen mahalle esnafımız bir de
bu ücretsiz servisler yüzünden müşteri
kaybetmemeli. Amacı dışında kullanılarak
ücretsiz taşımacılığı satış ve pazarlama
politikası haline getiren bu uygulamalara son verilmeli."
Palandöken, ücretsiz servislerin ulaşım ağının sürekli
genişlediğine işaret ederek, bir yere gitmek isteyen vatandaşın
"hem alışverişimi yaparım hem de yolumu ücretsiz bir şekilde
karşılarım" düşüncesiyle hareket ettiğini vurguladı.
Dolayısıyla insanların dolmuş, taksi, otobüs gibi ulaşım
araçlarını kullanmadığını belirten Palandöken, "Bu da ulaştırma
sektöründeki esnafımızın işine engel oluyor. Üstelik bu servis
araçlarının ulaşım ağı hiç durmadan genişliyor. Oysa bu
servisler yalnızca otobüs ve dolmuşların geçmediği
güzergahlarda hizmet vermeli. Zaten ulaşım ağlarının olduğu
yerlerde esnafa rakip olmamalı. Günümüz koşullarında
akaryakıt başta olmak üzere tüm maliyetleri artan taşımacı
esnafımız iyice zor duruma düşürülmemeli." ifadelerini kullandı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çevre
yönetimi danışmanlık hizmeti alacak
ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çanakkale İl Sağlık
Müdürlüğü 24 ay süreli sağlık tesislerine çevre yönetimi
danışmanlık hizmet alacak.
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çevre yönetimi
danışmanlık hizmeti Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet
Hastanesi ve Ek Binaları, Ayvacık, Biga, Çan, Bayramiç,
Ezine, Gökçeada, Devlet Hastanesi, Gelibolu Şehit Koray

Onay Devlet Hastanesi ve Ek Bina, Lapseki, Yenice Devlet
Hastanesi, Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM),
Biga Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM)'nde yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenler, 14.09.2022 - 14:30 tarihinde
Esenler Mah.Kocatepe Sk.No:1 Çanakkale İl Sağlık
Müdürlüğü Satın Alma binasında bulunacaklar.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü toprak işleme ve arazi hazırlığı hizmeti alacak
ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çanakkale Orman
Bölge Müdürlüğü Çanakkale OİM, Bedestan Şeﬂiğindeki
bölmelerde yapılacak makinalı arazi hazırlığı işi hizmet
alımı yapacak.

Çanakkale OİM, Bedestan Şeﬂiğindeki bölmelerde
yapılacak makinalı arazi hazırlığı işi 37,7 Ha Diri Örtü
Temizliği 37,7 Ha alt toprak işleme,13 ha üst toprak işleme
37,7 ha kontrolluk hizmeti işi yapılacak. İhaleye katılmak

isteyenler, 08.09.2022 - 11:00 tarihlerinde Çanakkale
Orman Bölge Müdürlüğü İhale Birimi Odası'nda
bulunacaklar.

