Cumhurbaşkanı Yardıcısı Fuat Oktay çağrı yaptı

"ÖNCÜSÜ OLUN"
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası’nda
konuşan TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, mevzuata
ilişkin yapılacak reformlarda,
eskiden olduğu gibi kamu-özel

sektör diyalog mekanizmalarının
kurulmasının çok faydalı olacağını
bildirdi.
İş dünyasının temsilcileri sorun
ve taleplerini Hükümete aktardı.
Haberi iç sayfada
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

“ENFLASYONUN BASKISINI
ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ev sahipliğinde gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı’na başkanlık etti.
KOMİSYON TOPLANDI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden
oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin
ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı
belirlemek üzere toplandı. Bakanlığın Reşat
Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi kesimi
için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve
işveren kesimi için Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Burak Akkol da yer aldı.

Bakan Kasapoğlu Mezuniyet Töreninde konuştu:

"İNANCINIZDAN ASLA

VAZGEÇMEYiN"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Ankara Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri
Mezuniyet Töreni’ne katıldı.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Spor Bilimleri Mezuniyet Töreni’ne katılan
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, gençlere “Sebat
etmek pek çok kilidi açabilecek bir
anahtar. İnançlarınızdan asla vazgeçmeden
sebat ve azimle inandığınız yolda kararlıkla
yürümelisiniz" tavsiyesinde bulundu.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

ORTADAN KALDIRACAĞIZ

“TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAKTIR”
TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ise sürecin hem
çalışan kesimi hem de işveren kesimi adına hayırlı olmasını
temenni ederek, “Asgari ücret yıllık belirleniyor fakat
vatandaşlarımızın beklentisi var. Hem işçi tarafının hem
devletimizin hem de işletmelerimizin mutabakatıyla ara
bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık kaldık, buraya
severek, isteyerek geldik. Mevcut konjonktür sebebiyle
vatandaşımızın beklentisinin karşılanması konusunda biz
TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız” dedi.

BELEDİYELER
BİRLİĞİ BÜYÜMEYE
ADA
PIYASEDİYOR
DEVAM
DARIKI ILE
TE
ILGILI BIR
SORUN YOK

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB)
2022 yılı 1’inci Olağanüstü Meclis
Toplantısı Yenimahalle Belediyesi Dört
Mevsim Tiyatro Salonu’nda yapıldı.
Yenimahalle Belediyesi ve İABB Başkanı
Fethi Yaşar’ın Başkanlığında gerçekleşen
toplantıda birliğe 5 yeni üye katıldı.

HABERİ DIŞ SAYFADA

Bakan Bilgin, gelir dağılımına devletin
sosyal politikalarla yaptığı müdahalelerin
aslında çalışanların emekçilerin lehine
yapılan sosyal bir transfer anlamını taşıdığını
söyleyerek, “Bugün Türk sanayisi, bin büyük
kuruluşu faaliyet içerisindeki artırıyorlar bu
önemlidir ama bu karları da çalışanlarımızla
paylaşmak durumundalar. Türkiye üretim de
sosyal barışı sağlamadan büyümeye devam
edemez. Üretmeden büyümesi mümkün
değildir. Sosyal barış içerisinde, paylaşarak
büyüyeceğiz. Türkiye’nin bu konjonktürle
ekonomik dalgalanmaların negatif etkilerini,
enflasyonun emekçilerinin üzerindeki baskısını
ortadan kaldıracağız. Ümit ediyorum, sağlıklı,
çalışanlarımızı ve Türkiye’yi memnun eden
bir netice alırız. Ben milletimize şimdiden bu
toplantının hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum”
diye konuştu. Haberi iç sayfada

HAYIRSEVERLERE
BÜYÜK KOLAYLIK
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV),
81 ilde kurduğu bağış
stantları ve çağrı merkeziyle
hayırseverlerin vekaletle
kurban kesimi hakkında
sağlıklı bilgi almasını ve
kolayca bağış yapabilmesini
sağlıyor.
Vakıf tarafından bu
kapsamda 81 il ve 922 ilçede
önemli noktalara kurban
bağış stantları kuruldu.
Vakfın yurt içindeki
toplam 1003 şubesi
tarafından açılan stantlarda
hem bağış alınıyor hem
de vekalet yoluyla kurban
programı hakkında
vatandaşlar bilgilendiriliyor.

LGS Kapsamında Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı

193 ÖĞRENCi
TAM PUAN ALDI
5 Haziran 2022'de başarıyla uygulanan LGS
kapsamındaki merkezî sınav sonuçları
www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı.
Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için
otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31
bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde
83 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi bu yıl da LGS kapsamında
yapılan sınavın sonuçları ile birlikte "Merkezî
Sınav Değerlendirme Raporu" da yayımlandı.
HABERİ DIŞ SAYFADA

GÖÇMENLERE YÖNELİK
OPERASYONLAR SÜRÜYOR

HABERİ DIŞ SAYFADA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde
Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile
düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin
mücadele amacıyla yabancı uyruklu şahısların
kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet
ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence
mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar
ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve
istasyonlarında çeşitli aramalar gerçekleştirdi.
HABERİ İÇ SAYFADA
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Bakan Kasapoğlu Mezuniyet Töreninde konuştu:

"İNANCINIZDAN ASLA

VAZGEÇMEYiN"

Cumhurbaşkanı Yardıcısı Fuat Oktay çağrı yaptı

"ÖNCÜSÜ OLUN"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Şurası’nda
konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, mevzuata ilişkin
yapılacak reformlarda, eskiden olduğu gibi kamu-özel sektör diyalog
mekanizmalarının kurulmasının çok faydalı olacağını bildirdi.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası,
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Ticaret
Bakanı Mehmet Muş ile Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.
İş dünyasının temsilcileri sorun ve
taleplerini Hükümete aktardı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
programın açılışında yaptığı
konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan
ekonomi şuralarının, kamu ile özel
sektörü bir araya getirdiği, sıkıntıların
ve önerilerin doğrudan icra makamına
iletildiği çok önemli bir platform
olduğunu belirtti. Burada dile getirilen
pek çok meselenin, katılımcılar
sayesinde çözüme kavuşmasının çok
değerli ve memnuniyet verici olduğunu
dile getiren Hisarcıklıoğlu, yetkililerin
ihtiyaç duydukları her an yanlarında
ve sorunların çözümünde destek
olduklarını ifade etti. Hisarcıklıoğlu,
toplantıda dile getirilen konuların, ülke
genelindeki oda ve borsa başkanlarının
üyeleriyle istişare ederek belirlendiğini
aktararak, şunları kaydetti:
"Biz de bunları bakanlıklara göre
tasnif ettik ve sizlere de iletiyoruz.
Elbette bizler için en önemlisi,
bugünkü gibi, devletimizi yanımızda

görmek. Bu noktada son olarak şunu
da vurgulamak isterim. Mevzuata
ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden
olduğu gibi, kamu-özel sektör diyalog
mekanizmalarının kurulması çok
faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun
tekliflerinde, özel sektörün görüşünün
zamanında alınmaması, sahada pek çok
sıkıntıya neden oluyor. Biz koşmaya,
çalışmaya, üretmeye hazırız."
ÖNCÜLERİ OLMAYA
DAVET EDİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay ise konuşmasında, salgın
döneminde iş insanlarının her birinin
yerlileşmenin avantajlarını görerek
zorlukları fırsata çevirecek potansiyele
sahip olduğunu belirterek, “Sizleri ara
malında yerlileştirme ve millileştirme
hamlesine destek vermeye, üretimde
yerli girdinin öncüleri olmaya davet
ediyorum” dedi.
Kamu-özel sektör diyalog
mekanizmalarının kurulmasını
da hedefleyen şurada konuşan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Türkiye’nin Covid-19 salgını
döneminde gücünü artıran az sayıda
ülkeden birisi olduğunu dile getirdi.
Oktay, pandemi sürecinde toplumun
sağlığını korumak için her türlü tedbiri
almalarının yanı sıra vatandaşların aşını,
işini, sermayesini korumasını sağlamak
için tüm imkânları sefer ettiklerine

dikkati çekerek, “Bunu da en iyi TOBB
ailesi yani ekonominin kalbindeki
babayiğitler; sizler bilirsiniz” dedi.
İş dünyası ile birlikte badirelerin
atlatıldığı, içeriden ve dışarıdan
çıkarılan engellemelere birlikte
göğüs gerildiği bir dönemde en
büyük kazanımlarının iş dünyasından
çalışanlara kadar tüm kesimleri
destekleyebilmeleri olduğunu
aktaran Oktay, “Dünyanın dört
bir yanında yapılar dönüşürken
ekonomi politikalarımızı Türkiye’nin
gerçeklerine ve ihtiyaçlarımıza uygun
olarak güncellemiş durumdayız.
Türkiye ekonomisini yüksek faiz-yüksek
enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp
yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari
fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın
gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Spor Bilimleri
Mezuniyet Töreni’ne katıldı.
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Spor Bilimleri
Mezuniyet Töreni’ne katılan
Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
gençlere “Sebat etmek pek
çok kilidi açabilecek bir
anahtar. İnançlarınızdan asla
vazgeçmeden sebat ve azimle
inandığınız yolda kararlıkla
yürümelisiniz" tavsiyesinde
bulundu.
Bakan Kasapoğlu,
Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Spor Bilimleri
Mezuniyet Töreni’nde yaptığı
konuşmada, mezunların yeni
bir sayfa açmak, yeni bir
başlangıca adım atmak üzere
olduklarına işaret ederek,
"Her birinizi gayretleriniz ve
mezuniyetlerinizden dolayı
tebrik ediyorum. Sizler sabırla,
sebatla, inançla çalışarak
uykusuz geceler, yorgun
günlerin ardından bugüne
geldiniz. Sebat etmek pek çok
kilidi açabilecek bir anahtar.
Pes etmeden, sabırla inançla
umutla bunu başardınız" dedi.
Bakan Kasapoğlu, gençlere
kararlı olmaları yönünde
tavsiyede bulunurken,
"İnançlarınızdan asla
vazgeçmeden sebat ve azimle
inandığınız yolda kararlıkla
yürümelisiniz. Gençlerimiz
dünyaya örnek olacak gençler.
Bizler bunu görüyoruz. Sizlerin
insanlık için taze bir nefes
olduğunuzu biliyoruz. Sizler
dünya bahçesinin yeni açan
çiçeklerisiniz. Dünyanın daha
adil ve daha müreffeh olmasını
sağlayacak sizlersiniz" diye
konuştu.
Türkiye'nin dünyanın en
dinamik, en fazla genç nüfusuna
sahip ülkesi olduğuna dikkati

çeken Bakan Kasapoğlu,
"Demek ki gençlerimiz
Türkiye'nin gücüne güç katıyor.
Gençlerimiz tüm dünyayı
aydınlatacak" dedi.
"TÜRKİYE'NİN EN
MODERN YURDUNU
HİZMETE AÇACAĞIZ"
Bakan Kasapoğlu, bakanlığın
tüm imkanlarıyla gençlerle
olmaya devam edeceğini dile
getirerek, "Burs, kredi, kamplar,
tesislerimizle sizlerin yanında
olduk, devam da edeceğiz
Bugün üniversitemiz bunun
şahididir" şeklinde konuştu.
Üniversite kampus alanında
yurt olduğunu hatırlatan Bakan
Kasapoğlu, "Yeni dönemde
de 5 binin üzerinde kapasitesi
olan Türkiye'nin en modern
yurdunu da hizmete açacağız.
Yurtların yanında havuz, atletizm
salonumuzla, antrenman
imkanımızla yeni spor
kompleksini de üniversitemize
kazandırıyoruz" diye konuştu.
Bakanlığın gençler için çok
sayıda imkanlar sunduğunu
vurgulayan Bakan Kasapoğlu,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Lütfen imkanlarınızı çok
iyi değerlendirin. Beşikten
mezara kadar ilim öğrenmenin
bir felsefe olduğu hepimizin
malumu. Bizler de bu yolda
bir milletiz. Akademik ilmin
yanı sıra bakanlığın fırsatlarını
da lütfen değerlendirin. Tüm
arkadaşlarımın mesleklerini,
görevlerini en iyi şekilde
yapacaklarına, aynı zamanda
iyi insan olmayı da gaye
edineceklerine inanıyorum.
Sizlere gönülden bağlıyız.
Bu bağlığımıza kimse zarar
veremeyecek. Bu gönül
bağını birlikte güçlendirip,
birlikte daha aydınlık yarınlara
taşıyacağız. Kariyer yolunda
da sizlerle beraber olacağız.
Fikirlerinizi, projelerinizi
dinlemeye devam edeceğiz."

GÖÇMENLERE YÖNELİK
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

0354 212 85 25 - 0535 928 88 23 - 0535 883 66 09

Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının
düzensiz göç ile
mücadeleye yönelik
düzenlediği huzur
uygulamasında bin 543 düzensiz göçmen
yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı birimleri, sorumluluk
bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra
birimleri ile düzensiz göç ve göçmen
kaçakçılığı ile etkin mücadele amacıyla
yabancı uyruklu şahısların kalabileceği
metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri
bölgeler, umuma açık eğlence mekanları,
tır garajları, terminaller, limanlar ve
balıkçı barınakları, toplu taşıma durak
ve istasyonlarında çeşitli aramalar
gerçekleştirdi. 39 bin 633 personel
ve 180 dedektör köpeğinin katıldığı

operasyonda 8 bin 449 noktada arama
yapıldı. Düzensiz göçle mücadeleye
yönelik huzur uygulamasında 5 bin 971
metruk bina, 10 bin 922 umuma açık yer,
461 terminal ve 3 bin 904 diğer yer olmak
üzere toplam 21 bin 258 yer kontrol edildi.
Uygulamada 4'ü yabancı uyruklu toplam
17 organizatör gözaltına alınırken, bin 543
düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamada
ayrıca 32'si yabancı uyruklu olmak üzere
toplam 621 aranan şahıs tespit edildi. 749'u
yabancı uyruklu ve 70'i Türk vatandaşı
olmak üzere toplam 819 şahsa da idari
yaptırım uygulandı.
Operasyonda 8 kamyon, kamyonet,
otobüs, otomobil ve 2 tekne ve botun
düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit
edilirken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet
ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca,
75 adet mermi, 2 adet sahte pasaport,
157 gram esrar, 14 gram eroin, 64 gram
metanfetamin, bin 667 adet sentetik
ecza ve bin 560 paket kaçak sigara ele
geçirildi.

ÇAMLIK

www.camlikankara.com
BAŞKENT'İN HABERCİSİ

01 TEMMUZ 2022 CUMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

“ENFLASYONUN BASKISINI
ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ev sahipliğinde gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı’na başkanlık etti.
Toplantıda konuşma yapan Bilgin, “Karşı
karşıya bulunduğumuz sorunların emekçilere
yansımasıyla asgari ücretle ilgili bir toplantı yapma
gereği ortaya çıkmıştır” diyerek şöyle devam etti:
“Türkiye geçtiğimiz Aralık ayının sonunda tarihi bir
asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu.
Asgari ücretli olsun olmasın bütün çalışanlar
da memnun olmuştu. Bir iş yerinde asgari ücret
belirlendiği zaman asgari ücretin üzerinde
çalışanlar için de ücretlerini yukarı doğru çekmek
mecburiyetinde hissettiği bir hiyerarşik yapı var.
İşverenler bu düzenlemeyi yapmak zorundalar,
asgari ücretin sınırlı bir etkisi olmadığını buradan
görmeliyiz. Bugün pandemiden sonra büyük
bir sorunla karşı karşıya kaldık. Sadece Türkiye
değil dünya büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı.
Her şeyden önce emtia zincirlerinin kopması,
ulaşım zincirlerinin kopması, emtia bulunmaması
üretim yapılarında ciddi sorunların ortaya çıkması
şeklinde biçimlendi. Bunun Türkiye’ye yansımaları
daha fazla oldu. Döviz fiyatlarında dalgalanmaların
ekonomideki olumsuz etkisini dikkate aldığımız
zaman enflasyonun gerçek sebeplerini daha
objektif bir şekilde görmemiz mümkün. Türkiye
enflasyondan çıkış yolları konusunda da
kararlılıkla mücadele veriyor ama enerji kaynakları
düzenlemesi bizim kendi irademizle yapacağımız
bir şey değil. Bu süreçlerde karşı karşıya
kaldığımız sorunlar bizim idaremizin dışında yeni
probleme yol açıyor. Fakat her şeye rağmen biz
bu sorunun çözümü konusunda kararlı adımlarla
ilerlemeliyiz. Birincisi Türkiye’nin büyümesidir.
Geçtiğimiz günlerde açıklandı ilk çeyrekte yüzde
7.3 büyüme Türkiye’nin üretim gücünün arttığını,
artmaya devam ettiğini göstermektedir. Bu bizim
geleceğe dair duyduğumuz güvenin en önemli
kaynaklarından biridir. Bir diğeri de bu büyümenin
doğrudan doğruya ihracata dayandığı sanayi
üretimine dayandığı bir büyüme olmasıdır. Bu
üretimdeki gücümüz Türkiye’nin gelecekte bu
sorunları aşmasına yönelik, sağlıklı bir pencere
içerisinde bakılmasını kaynaklarını göstermektedir.
Bütün bunlar bize şunu gösteriyor, enflasyon var
ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat
yaparak aşacağız. Döviz üretebiliyoruz, bu bizim
güven kaynağımızdır. Geleceğe dönük de ümit
kaynağımızdır. Bir başka sorun şudur; dünyanın
birçok ülkesinde bu sorun yaşanıyor, üretim
içerisinde enflasyonla mücadele etmek bizim
için geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor ama
bazı ülkeler üretim içerisinde değil, durgunluk
içerisinde enflasyon yaşıyorlar. Türkiye çok şükür
bunun çok uzağındadır ve üreterek bu sorunu
çözmenin, aşmanın imkânlarına sahip olan bir
ülkedir.”

“EMEKÇİLERİMİZİ KORUYACAK SOSYAL
DEVLET TEDBİRLERİNİ DEVREYE
SOKMAK MECBURİYETİNDEYİZ”
Asgari ücret toplantısında özellikle üzerinde
durulması gereken konunun enflasyonun gelir
dağılımını bozucu etkisi olduğunu kaydeden
Bilgin, “Gelir dağılımını düzenleyen iki mekanizma
vardır; biri rekabetçi piyasa ortamı bir diğeri
de sosyal devletin sosyal politikalarıdır. Gelir
dağılımını bozucu birinci etki rekabetçi piyasa
ortamı muhtelif sektörler arasındaki rekabeti
düzenleyici etkisiyle çözülür yani farklı gelir
grupları arasında rekabetçi piyasa etkisiyle gelir
dağılımını, piyasanın düzenleyici sonuçlarını
görebiliriz. Çalışanlar enflasyon karşısında
kendi gelirlerini düzenleyemedikleri için orada
sosyal devletin devreye girmesi gerekir. Bugün
asgari ücrette bu fonksiyonları yerine getiren
kurumsal bir düzenleme imkânı olarak önümüzde
duruyor. Biz çalışanlarımızı, Türkiye’nin üretim
gücünün en önemli temeli olan emekçilerimizi
koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye
sokmak mecburiyetindeyiz. Bakanlık olarak bizim
yaptığımız açıklamalar burada hep asgari ücretin
normal sürede toplanması gerektiğiydi. Bugün
geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon
tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir
ve bunu yapmak zorundayız. Bu konuda
elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden
belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret
kapsamında olan yaklaşık 6 küsur milyon işçimizle
sınırlı değildir. Onların üzerindeki gelir gruplarının
da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur”
ifadelerini kullandı.
“YASAL MEVZUATTAKİ
SORUNLARI AŞMAMIZ LAZIM”
Türkiye’deki örgütlenme düzeyinin yüzde 13

olmasının ciddi bir sorun olduğuna değinen Bakan
Bilgin, “Türkiye’nin emekçileri örgütlenmediği,
asgari ücretin dışında başka bir araçları
olmadığı zaman ücretler asgari ücret düzeyine
sıkışıp kalıyor. Bunun açılması için mutlaka
örgütlenmenin önünü açmamız lazım. Biz yasal
düzeyde örgütlenmeyi zorlaştıran sendikalaşmayla
ilgili engelleri kaldıracak çalışmaları daha
önceden basınla paylaşmıştık. Bu mevzuatta
düzenlemeleri yapacağız, yasal engelleri veya
yasal gerekçe olarak bazı işletme ve işverenlerin
öne sürdüğü, örgütlenemeye karşı negatif tavrını
aşacağız. Biz Çalışma Bakanlığıyız her şeyden
önce emekçilerimizi, sosyal barışı korumak
zorundayız. Bunun için de önce örgütlenme
özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım.
Yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bu
konuda kararlılıkla yürüyeceğiz. Ben bizim bugün
başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın
sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu düzenlememizi
de sadece Türkiye’deki gelir dağılımındaki negatif
etkiye karşı emekçilerin lehine ortaya çıkan
olumsuz etkilerin aşmakla kalmayacağız. Aynı
zamanda bir sosyal transfer yapma imkânını da bu
vesile ile bulmuş olacağız” değerlendirmesinde
bulundu.
“TİSK ELİNİ TAŞIN
ALTINA KOYACAKTIR”
TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ise
sürecin hem çalışan kesimi hem de işveren kesimi
adına hayırlı olmasını temenni ederek, “Asgari
ücret yıllık belirleniyor fakat vatandaşlarımızın
beklentisi var. Hem işçi tarafının hem devletimizin
hem de işletmelerimizin mutabakatıyla ara bir
zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık kaldık,
buraya severek, isteyerek geldik. Mevcut
konjonktür sebebiyle vatandaşımızın beklentisinin

karşılanması konusunda biz TİSK olarak tam
bir mutabakatla buradayız. Bir taraftan emtia
fiyatları, enerji fiyatları, yanı başımızda bir savaş
var, bölgemizde bir savaş var. Vatandaşlarımız
etkileniyor, aynı belirsizlikler işletmelerimizi, iş
sahiplerini ve şirketleri de etkiliyor. Dolayısıyla
yine dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması
konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır” dedi.
“Son buluşmamızda 20-30 yıldır konuşulan bazı
şeyler hayata geçti” diyen Akkol şöyle konuştu:
“Bir tanesi çok güzel bir zam verildi.
Enflasyonun üzerinde yüzde 50’lik bir net ücret
zammı yapıldı. En az ilki kadar kıymetli ikincisi;
uzun yıllardır konuşulan asgari ücretten vergi
alınmamasını bu komisyon hayata geçirdi. Asgari
ücretten vergi alınmıyor, tüm çalışanların asgari
ücret kadar kısmından da vergi alınmaması bu
komisyonun bir çıktısıdır. Güzel bir mutabakat
olmuştur. Son buluşmamız yine 3 lü hiza ile
tamamlanmıştı. Ben aynı şekilde hem vatandaşımızı
koruyan kıymetli çalışanları 14 milyon insanı
koruyan hem işletmelerimizi büyük küçük ayrımı
yapmadan istihdam sağlayan ihracat yapan
işletmelerimizi koruyan dengeli bir süreç olacağını,
dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum.
Bu sürecin hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum.” Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
da uzun yıllar sonra ilk defa Haziran ayı sonlarına
doğru asgari ücret ile ilgili bir toplantı yapıldığını
belirterek, “Asgari ücretle ilgili, son 5 aydır
maalesef ocak ayında aldığımız zam 3 ay sonra
özellikle gıdadaki yüksek enflasyondan dolayı
eridi. Dar ve sabit gelirli, emekli, asgari ücretli
çalışanlar bu ülkede en büyük sıkıntıyı çeken
toplum kesimleri. Savaş olduğunu biliyorum, covid
diye bir hastalık hala devam ediyor ama insanlar
son yıllarda görülmeyen bir şekilde ekonomik
sıkıntı içerisindeler. Temennim oluşan enflasyon
çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi, dar
ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme
olur diye arzu ediyorum. Talebimizde o. Özellikle
sendikalaşma ile ilgili gayret sarf ediyorsunuz
ama şu ana kadar bir netice alamadık. Türkiye’nin
en önemli 500 firması var biz 100 tanesinde
örgütlüyüz. Bizim bir beklentimiz var; yasal
düzenlemeye ihtiyaç var. Emeklilerin beklentisi
var, EYT’lilerin beklentisi var. Bunlarla ilgili taşeron
işçisinin beklentisi var. Bu toplantıdan sonra da
güzel bir netice alır bu konuları bu sene içerisinde
tamamlarsak kamuoyu da ben de işçi de memnun
olur.
2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira
olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla
2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak
belirlenmişti.

ANKARAKART BÜYÜYOR
EGO Genel Müdürlüğü
tarafından toplu taşıma araçlarında
ANKARAKART kullanımının kent
genelinde yaygınlaşması için
başlatılan çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor.
EGO Genel Müdürlüğü
tarafından toplu taşıma araçlarında
ANKARAKART kullanımının kent
genelinde yaygınlaşması için
başlatılan çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor. Beypazarı-Ankara
hattında hizmet veren 22 adet Özel
Toplu Taşıma Aracı’nda (ÖTA)
Elektronik Ücret Toplama Sistemi
kurulumu tamamlandı. Beypazarı
ilçesinde 1 Temmuz 2022 tarihinden
itibaren “ANKARAKART” kullanılmaya
başlanacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
ANKARAKART kullanımının kent
genelinde yaygınlaşması için
çalışmalarını hızlandırdı.
Çevre ilçelerde hizmet veren
Özel Toplu Taşıma Araçlarında
(ÖTA) ANKARAKART kullanımı her
geçen gün artarken, 1 Temmuz 2022
Cuma gününden itibaren BeypazarıAnkara hattında hizmet veren 22 Özel
ÖTA’da ‘ANKARAKART’ kullanılmaya
başlanacak.
Vatandaşlardan gelen talep
doğrultusunda harekete geçen EGO
Genel Müdürlüğü, elektronik ücret
toplama sistemi olan ANKARAKART

kullanımının Beypazarı’nda da geçerli
olması için araçlarda validatör
sisteminin kurulumunu tamamladı.
Daha önce Çubuk-Ankara
hattında 59, Akyurt-Ankara hattında
37, Elmadağ-Ankara hattında 19,
Kahramankazan-Ankara hattında 30,
Sirkeli-Ankara hattında 12, LalahanAnkara hattında 16, HasanoğlanAnkara hattında 18, Oyaca-Ankara
hattında 6, Kalecik- Ankara hattında
12, Polatlı-Ankara hattında 35, PolatlıHaymana hattında ise 3 adet olmak
üzere 247 ÖTA’da ‘ANKARAKART’
kullanılmaya başlanırken, 1
Temmuz’dan itibaren Beypazarı
ilçesinde 22 ÖTA’nın da eklenmesiyle
bu sayı 269’a yükselecek.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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LGS Kapsamında Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı

193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI
5 Haziran 2022'de başarıyla uygulanan LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları www.meb.
gov.tr adresinde erişime açıldı. Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı
sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

5 Haziran 2022'de başarıyla uygulanan
LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları
www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı.
Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için
otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin
799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83
olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da
LGS kapsamında yapılan sınavın sonuçları ile
birlikte "Merkezî Sınav Değerlendirme Raporu"
da yayımlandı.
Yürütücülüğünü Millî Eğitim Bakanı Mahmut
Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezî
sınavda aldıkları sonuçlar ayrıntılı olarak
incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar
değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri
hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.
2022 LGS'DE İPTAL EDİLEN SORU YOK
Merkezî sınavda iki oturumda toplam 90 soru
soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda
öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve
Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile
yabancı dil testleri uygulandı.
İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu
oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri
testlerini cevapladı. Merkezî sınavda yer alan
sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI
Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci
tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan
aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği
dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci

oranı geçen seneye göre artış gösterdi.
Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan
aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun
bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299
oldu.
KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI
Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav
performansları arasındaki ilişki hakkında
sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular;
önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da

BELEDİYELER
BİRLİĞİ BÜYÜMEYE
DEVAM EDİYOR

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB)
2022 yılı 1’inci Olağanüstü Meclis
Toplantısı Yenimahalle Belediyesi Dört
Mevsim Tiyatro Salonu’nda yapıldı.
Yenimahalle Belediyesi ve İABB Başkanı
Fethi Yaşar’ın Başkanlığında gerçekleşen
toplantıda birliğe 5 yeni üye katıldı.
ÜYE BELEDİYE SAYISI 203’E ÇIKTI
Yeni katılan üyelerle İABB’ye üye
belediye sayısının 203’e çıktığını belirten
Başkan Yaşar, “İç Anadolu Belediyeler
Birliği olarak ihtiyacı olan belediyelerimize
destek olmak için çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Pandemiden sonra yurtdışında
belediye hizmetlerinin tanınması ve örnek
projelerden faydalanılması açısından
yaptığımız yurtdışı gezilerimize ara
vermiştik. Uzun bir aradan sonra ilk
yurtdışı gezimizi Bosna Hersek ve
Budapeşte’ye gerçekleştirdik. Belediye
Başkanı arkadaşlarımızla birlikte
incelemelerde bulunduk. Belirlenecek
arkadaşlarımızın yurt dışında örnek
çalışmaları incelemesine ve kendini
geliştirmesine olanak sağlayacağız.
Bunun yanında eğitim seminerlerimize
devam ediyoruz. Zabıta, mali işler ve imar
gibi konularda bürokratlarımızın yeni
yönetmelikleri özümsemesi açısından
eğitimler büyük önem taşıyor” dedi.

kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt
testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı
olduklarını gösterdi.
MATEMATİK VE
FEN BİLİMLERİNDE BAŞARI ARTTI
Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği
eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen
sınavda matematik ve fen bilimleri alt
testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının
2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

HAYIRSEVERLERE
BÜYÜK KOLAYLIK

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 81 ilde kurduğu bağış stantları ve çağrı
merkeziyle hayırseverlerin vekaletle kurban kesimi hakkında sağlıklı
bilgi almasını ve kolayca bağış yapabilmesini sağlıyor.
Vakıf tarafından bu kapsamda
81 il ve 922 ilçede önemli noktalara
kurban bağış stantları kuruldu.
Vakfın yurt içindeki toplam 1003
şubesi tarafından açılan stantlarda
hem bağış alınıyor hem de vekalet
yoluyla kurban programı hakkında
vatandaşlar bilgilendiriliyor.
Çağrı merkezi ve bağış stantları
hakkında bilgi veren Türkiye
Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti
2. Başkanı İhsan Açık, Vakfın
Kocatepe’deki Genel Merkez
binasının girişinde de bağış kabul
noktası kurulduğunu ve mesai
saatleri içerisinde hizmet verdiğini
ifade etti. Stantlardaki görevlilerin,
vekaletle kurban organizasyonuyla
ilgili vatandaşlara detaylı bilgi
verdiğini belirten Açık, makbuz
karşılığında hayırseverlerin kurban
vekâletini teslim aldıklarını dile
getirdi.
Vakıf olarak vekaletle kurban
kesimi ve bağış kanalları hakkında
hayırseverlerin sağlıklı bilgi
alabilmesi için bir çağrı merkezi
oluşturduklarını söyleyen İhsan
Açık, “Vakfımızın Vekaletle Kurban
Programı hakkında detaylı bilgi
almak isteyen vatandaşlarımız,
‘0312 416 90 00’ numaralı telefonu
arayarak, vekaleten kurban bağışı
konusunda detaylı bilgi alabilirler.
Çağrı merkezindeki görevliler,
Kurban Bayramı sona erene
kadar haftanın 7 günü, 08.00-23.00
saatlerinde 15 kişilik deneyimli
kadrosuyla hizmet verecek” dedi.
Hayırseverlerin kurban
vekaletlerini Vakfa emanet

etme konusunda sağlıklı bilgi
alabilmesi ve bağışlarını kolay
şekilde yapabilmesi için yapılan
çalışmalarla ilgili bilgi veren Açık,
şöyle devam etti:
“Yarım asra yakın süredir
gerçekleştirdiği faaliyetlerle
milletimizin iyilik temsilcisi olan
Vakfımız, hayırseverlerimizin
kolayca bağış yapabileceği tüm
imkanları hazırlıyor, kafalarındaki
soruların yanıt bulduğu çağrı
merkezimizle vatandaşlarımıza
yoğun bir şekilde hizmet veriyor.
Farklı bağış kanallarımızın yanı
sıra 1003 şubemiz aracılığıyla il
ve ilçelerde merkezi noktalara
açtığımız ve vatandaşlarımızın
kolaylıkla ulaşabileceği bağış
stantlarımızda da makbuz
karşılığı kurban vekaletlerini
bize verebiliyorlar. Genel
Merkez binamızda da bulunan
bağış noktaları aracılığıyla
hayırseverlerimiz, vekaletle kurban
çalışmalarımız hakkında merak
ettikleri hususları görevlilerimize
sorup öğrenebiliyor. Bağış
noktalarına gidemeyen

vatandaşlarımız ise çağrı
merkezimizi arayarak merak
ettiği konularla ilgili sağlıklı bilgi
alabiliyor. Bu çalışmalarımız
Kurban Bayramı’nın son gününe
kadar devam edecek.”
Kurban bağışlarına ilginin
her yıl olduğu gibi bu yıl da
artarak devam ettiğini ifade eden
Açık, “Halkımız kurban bağışı
konusunda Vakfımıza önceki
yıllarda olduğu gibi bu yılda
büyük bir teveccüh gösteriyor.
Biz de gösterdiğimiz hassasiyetle
bu güvene layık olmaya gayret
ediyoruz. Milletimizin emanetlerini
başta Türkiye’de 81 il 922 ilçede
olmak üzere, 82 ülke 350 bölgede
bulunan ihtiyaç sahiplerine
ulaştıracağız” dedi.
Bu yıl kurban kesim hisse
bedelinin yurt içi 2250 TL, yurt
dışı 1800 TL olarak belirlendiğini
hatırlatan Açık, diğer bağış
kanallarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Hayırseverlerimiz, ‘tdv.org’
ve ‘bagis.tdv.org’ adreslerinden
online bağış yapabilmenin yanı
sıra mobil uygulamamızdan kurban
vekaletlerini verebilecekleri gibi il
ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri,
din görevlileri, tüm PTT şubeleri
ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla
da kurban vekaletlerini verebilirler.
Yurt dışında yaşayan hayırseverler
ise din hizmetleri müşavirlikleri,
ataşelikleri, koordinatörlükler ve
ülkelerdeki cami dernekleri ve
din görevlileri vasıtasıyla kurban
vekaletlerini Vakfımıza emanet
edebilecekler.”

