"VERGI INCELEMELERINDE

ÇELIŞKILER VAR"
Ekonomist ve Mali Danışman Mehmet
Danış, vergi inceleme aşamalarında Vergi
Denetim Kurulu Üyeleri ve müfettişlerinin
vergi inceleme aşamalarında yaptıkları
uygulamalar bakımından çelişkiler
yaşandığını söyledi.
TMD Pozitif Ajans Yönetim Kurulu Başkanı
Ekonomist ve Mali Danışman Mehmet
Danış, çelişkilerin 1 Temmuz’dan itibaren
çıkacak olan, yürürlüğe girecek yasayla
düzeltilmesine, inceleme başlama tutanakları
kaldırılmasına rağmen vergi incelemelerinde;
Vergi Usul Kanunu 3B maddesindeki ispat
yükümlülüğünün yerine getirilmediğini
söyledi. HABERİ İÇ SAYFADA
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“HANSI, GEORGE’Yi DEĞiL

ANKARALIYI ZENGiN EDECEĞiZ”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3’üncü yılında Başkentlilere yönetim
anlayışı kapsamında hazırlanan, devam eden ve tamamlanan projeleri açıkladı.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran:

BÜYÜK BİR PAZAR SUNDUK

"ENFLASYON MUHASEBESi
UYGULAMASINA GEÇiLMELi"

Seçimlerden önce en büyük
hayalinin Ankaralı üreticiyi zengin etmek
olduğunu belirten Yavaş, “Yerli üreticiyi
destekleyeceğimizi, ithal ürün almayacağımızı;
Hans’ı, George’yi zengin edeceğimize Ankaralı
üreticiyi zengin edeceğimizi defalarca
belirtmiştik. Bugün Türkiye’nin yerel bazda en
kapsamlı kırsal kalkınma desteklerini sunmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçimize mazot, tohum,
yem bitkisi, sulama borusu, gübre gibi birçok
destekte bulunduk. Ürettikleri ürünleri de birçok
kez Belediye olarak biz satın aldık. Başkent
Marketler aracılığıyla kadın kooperatifleri ve
yerli birliklerin ürettiği ürünleri satın alarak
onlara büyük bir pazar sunduk" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yükselen
emtia fiyatları ve kur oynaklığı ile mücadele
konusunda hükümetin adımlar attığını, ancak
enflasyon nedeniyle işletmelerin çeşitli
yükümlülüklerle karşı karşıya kaldığını
belirterek, "Gelir ve Kurumlar vergisi
matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi
uygulamasına geçilmeli" dedi.
HABERİ DIŞ SAYFADA

"BAŞININ ÜSTÜNDE YERİ VAR"

BAŞKENT'TE SEL

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABB
Başkanı Mansur Yavaş’tan övgüyle bahsederek, şöyle konuştu:
“Bir belediye başkanını dinledik. Başarılı bir belediye başkanını.
Her şeyden öncesi hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul
eden bir belediye başkanı. Dolayısıyla harcadığı her kuruşun
hesabını kendi halkına, kendi milletine, kendi vatandaşına veren
bir belediye başkanının hepimizin başının üstünde yeri vardır"

YİNE CAN ALDI ANKARA HAVASI OYNADI
Ankara’da akşam saatlerinde başlayan yağış
sonrası oluşan selde 1 kişi hayatını kaybetti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı uyarı
yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam
saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle
Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde
etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar
göle döndü. HABERİ İÇ SAYFADA

Başkan Yavaş ile hatıra fotoğrafı
çektirmek için adeta sıraya giren
Başkentliler tanıtım törenin ardından ünlü
sanatçı Tan Taşçı’nın konseriyle de coşku
dolu anlar yaşadı. Salonu dolduran binlerce
vatandaş, sanatçının şarkılarına eşlik
ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş da
sahneye çıkarak Tan Taşçı’ya teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRÜ BIR

BORÇ BILIYORUM"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu da Başkan Yavaş’a
hayata geçirdiği projeler nedeniyle şu
sözlerle teşekkür etti: “Bu kadar uzun bir
programdan, takdimden sonra ben sadece
Sayın Yavaş’a teşekkürü bir borç bildiğimi
ifade etmek istiyorum"

ANKARA’DA YAŞAYAN ORTAKÖYLÜLER

SON ABONE

PIKNIKTE BULUŞTU

ALTINDAĞ BELEDIYESI

Kahramankazan Belediyesi’nce
Türkiye’de ilk kez bir belediye
tarafından kurularak internet servis
sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet,
Kahramankazan’ın ardından hizmet vermeye
başladığı Ankara genelindeki abonelik
çalışmalarını sürdürüyor.
HABERİ İÇ SAYFADA

BIRLIK VE
BERABERLIĞE
VESILE
OLUYOR

Yozgat Akdağmadeni
Ortaköy köyü
nüfusuna kayıtlı olup
Ankara da yaşayan
köylüler Mavi Gölde
düzenledikleri
piknikte buluştular.
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"VERGI INCELEMELERINDE

ÇELIŞKILER VAR"
Ekonomist ve Mali Danışman
Mehmet Danış, vergi inceleme
aşamalarında Vergi Denetim Kurulu
Üyeleri ve müfettişlerinin vergi
inceleme aşamalarında yaptıkları
uygulamalar bakımından çelişkiler
yaşandığını söyledi.
TMD Pozitif Ajans Yönetim
Kurulu Başkanı Ekonomist ve
Mali Danışman Mehmet Danış,
çelişkilerin 1 Temmuz’dan itibaren
çıkacak olan, yürürlüğe girecek
yasayla düzeltilmesine, inceleme
başlama tutanakları kaldırılmasına
rağmen vergi incelemelerinde;
Vergi Usul Kanunu 3B maddesindeki
ispat yükümlülüğünün yerine
getirilmediğini söyledi.
“İspat yükümlülüğünü somut
delillerle iddia eden makama
kanunlar vermesine rağmen vergi
ispat müfettişleri bu vergi ispat
yükümlülüğünü sadece başka bir
vergi müfettişinin yapmış olduğu
raporları dayanak göstererek ispat
yükümlülüğünü yerine getirmeye
çalışıyorlar” hatırlatmasında
bulunan Danış, şunları kaydetti:
“Bu somut delillerle oluşmuş bir
ispat yükümlülüğü değil. Yani
Yargıda da Vergi Mahkemelerinde
de bu dava konusu edildiğinde de
mükelleflerin lehine karar çıkıyor.
İspat yükümlülüğünün yerine
getirilebilmesi için sadece vergi
müfettişlerinin başka bir vergi
müfettişinin düzenlediği vergi
raporlarını dayanak göstermesinin
önüne geçilmesi gerekir. Ya da Vergi
Usul Kanunu 3B maddesi yeniden
dizayn edilmesi gerekir. Bunun
haricinde vergi suçunun oluşabilmesi
için kasıt unsuru var. Kanıt unsuru
Vergi Usul Kanunu ile belirtilmesine
rağmen kasıt unsurunun yorumu vergi
müfettişinin inisiyatifine bırakılmış.
Bu inisiyatifi doğru kullanmayan
vergi müfettişleri var. Alışlarının
yüzde 10’u sahte belge ve yanıltıcı
belge kullanan mükelleflerden alınan
belgelere kasıt unsurunu gösteren
vergi müfettişleri varken bu rakam
yüzde 50’ye çıktığı halde kasıt
unsuruna sokmayan vergi müfettişleri
de var. Yani kasıt unsurunun nasıl
uygulanacağı konusunda net bir

BAŞKENT'TE SEL

YİNE CAN ALDI
şey yok. Uygulamada bir kargaşalık
var. Ve bunu da vergi müfettişlerinin
inisiyatifine bırakılması da yanlış.
Bence kasıt unsurla ilgili olarak
maddenin değiştirilmesi gerekir.
Çünkü kasıt unsuru yazıldığı zaman,
üç kat vergi cezası yazıldığı zaman
mükellefin Asli Ceza Mahkemesinde,
vergi kanunlarına muhalefet
suçlarından yargılanması da önemli
bir konu. Onun için bu konudan
dolayı da çoğu insanlar Asli Ceza
Mahkemelerinde yargılanmaktadırlar
kasıt unsurunun varlığının
oluşmamasına rağmen” dedi.
Danış, açıklamasında 7394 sayılı
yasa da yer alan 4. ve 6. Maddelere
dikkat çekerek; “3 ve 9’uncu
maddeye monte edilen maddeler. O
maddelerde de kanun bana göre yani
sadece sahte belge düzenleyicileri
koruyan bir kanun haline getirildi.
Çünkü bu kanundan yararlanabilmek
için vergi cezasının yarısı gecikme
zammıyla beraber ödersen etkin
pişmanlıktan yararlanacaksın. Sahte
belge düzenleyicilerine yazılan
cezalar rakamsal olarak küçük. Daha

az ceza yazılmasına rağmen, daha az
vergi ve ceza olmasına rağmen sahte
belge kullanmayanlar için bu rakam
çok daha yüksek. O zaman kanun
sahte bilgi düzenleyicileri korumuş
oldu. Sahte bilgi düzenleyicilerinin
bu kanundan faydalanmaları daha
fazla. Şu an uygulamada da öyle. Bu
7394 sayılı yasının uygulanmasında
Asli Ceza Mahkemeleri vergi
dairelerine borçla ilgili soru
sorduklarında yine kanundaki
boşluk veya kanunda anlatılmayan,
açıklanmayan nedenlerden dolayı
boşluklar var. 7394 sayılı yasa olsun
diğer Vergi Kanunları olsun Vergi
Usul Kanununun incelemeye yönelik,
inceleme öncesi ve sonrasına ait
maddelerinin yeniden gözden
geçirilmesi gerekir. 7394 sayılı
yasanın yeniden gözden geçirilip,
yeniden düzenlenmesi gerekir.
Yani bu seçim döneminde bu
kanun maddelerinin değiştirilerek
mükelleflerin rahatlatılmasının fayda
vereceğini düşünüyorum. İnşallah
hükümetimiz böyle bir girişimde
bulunur” diye konuştu.

Ankara’da akşam saatlerinde
başlayan yağış sonrası oluşan
selde 1 kişi hayatını kaybetti.
Meteoroloji Genel
Müdürlüğünün sarı uyarı yaptığı
iller arasında yer alan Ankara'da
akşam saatlerinde sağanak
yağış etkili oldu. Özellikle
Keçiören, Yenimahalle ve
Etimesgut ilçelerinde etkili olan
sağanak nedeniyle cadde ve
sokaklar göle döndü.
Sürücüler suyla kaplanan
yollarda ilerlemekte güçlük
çekti. Bazı araçlar suda
sürüklendi. Bazı bölgelerde
araçlar yolda kalarak suya
gömüldü. Birçok noktada
binaların giriş katlarında
bulunan ev ve iş yerlerini
su bastı. Vatandaşlar, kendi
imkanlarıyla suyu boşaltmaya

1169
MAHALLE
YABANCI
IKAMETINE
KAPATILDI

çalışırken, itfaiye ekipleri de
su tahliye etmek için çalışma
başlattı.
SU BASAN EVİNDE
YAŞAMINI YİTİRDİ
Keçiören ilçesi İncirli
Mahallesi'ndeki 4 katlı Umut
Apartmanı'nı da sağanak
ile birlikte su bastı. . Akşam
saatlerinde yağmurun etkisi
altına aldığı Keçiören ilçesinde
su baskınları meydana geldi.
Ani su baskının bir binanın
bodrum katına dolması
sonucu Busenur Doğanay
(21) hayatını kaybetti. İtfaiye
ekiplerinin uzun çalışması
sonrası Doğanay'ın cansız
bedeni çıkarılarak Ankara Adli
Tıp Kurumuna gönderildi. Bu
sırada Doğanay'ın komşuları
gözyaşlarına boğuldu.

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla kapalı
mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu
ifadelere yer verildi:
"Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı
yoğunluğu göz önünde bulundurularak
Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki
781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi
dışında geçici koruma kaydına, uluslararası
koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma
veya uluslararası koruma ile ikamet izni
kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği
yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022
itibariyle kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmış
olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır."

SON ABONE

ALTINDAĞ BELEDIYESI
BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

Kahramankazan
Belediyesi’nce Türkiye’de
ilk kez bir belediye
tarafından kurularak
internet servis sağlayıcılığı
hizmeti veren KazanBelNet,
Kahramankazan’ın ardından
hizmet vermeye başladığı
Ankara genelindeki abonelik
çalışmalarını sürdürüyor.
4 bin abonesi bulunan
KazanBelNet’in, kent
merkezindeki son abonesi
ise Altındağ Belediyesi oldu.
Kahramankazan Belediye
Başkanı Serhat Oğuz,
Altındağ Belediye Başkanı
Asım Balcı’yı ziyaret ederek,
KazanBelNet ailesine

katılmalarından dolayı plaket
takdim etti.
Başkan Oğuz, “Ankara’nın
ardından Türkiye genelinde
bir marka olacağız
ve müşterilerimizle
buluşacağız” diye konuştu.
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ANKARA’DA YAŞAYAN ORTAKÖYLÜLER

PIKNIKTE BULUŞTU
Yozgat Akdağmadeni
Ortaköy köyü
nüfusuna kayıtlı olup
Ankara da yaşayan
köylüler Mavi Gölde
düzenledikleri
piknikte buluştular.

Yozgatlı Dernekler
Federasyonuna bağlı olan Ortaköy
Köyü Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği tarafından
organize edilen piknikte başta
çocuklar olmak üzere kadınlar ve
erkekler doyasıya eğlendiler. Sabah
kahvaltıda bir araya gelen köylüler
öğle de hep birlikte aynı sofrada
buluştular. Yozgat yöresine has
halayların çekildiği piknik, Ankara
da yaşayan Ortaköylüler arasında
birlik ve beraberliği pekiştirdi.
Ortaköy Kültür Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği Başkanı
Osman Nuri Daştan " Köylülerimiz
arasında birlik ve beraberlik
sağlamak amacıyla düzenli olarak
piknik, arabaşı ve iftar etkinlikleri
düzenlediklerini, üyelerinin bir
düğünü olduğunda bütün köylüler
olarak katılım sağladıklarını,
düğünlerde dernek olarak iki
çeyrek altın taktıklarını, cenazelerde
de gene dernek olarak üyelere
cenaze yardımında bulunduklarını
söyledi. Bu tür etkinliklerin özellikle
gençlerin birbiri ile tanışması ve

kaynaşmasına vesile olduğunu
söyleyen Osman Nuri Daştan
gelecek günler de gençlere yönelik
Yozgat'ın tarihi yerlerine yönelik
kültür gezisi düzenleyeceklerini,
üyelere yönelik de Çanakkale

gezisi düşündüklerini söyledi.
Biz de Çamlık ailesi olarak böyle
bir etkinliği düzenleyip köylüler
arasında bağı koparmayıp özellikle
Yozgat kültürünü yaşattıkları için
Dernek yönetimini tebrik ediyoruz.

MiNiK YAZARLAR
KiTAPLAR YAZACAK
Mamak Belediyesi ve Mamak
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
“Mamak Yazıyor, Geleceğin
Kalem Dostları Yetişiyor” projesi
kapsamında açılan "Yazarlık
Atölyesi"nde eğitimler tamamlandı.
Mamak Belediyesi Yazarlık
Atölyesi’nde 8-13 yaş arası
öğrenciler, “Şair Anne” olarak
tanınan Eğitimci Yazar Sultan
Serdar Doksöz’den yazarlık eğitimi
aldı.
Bir ay süren ve Şehitlik Uyanık
Kütüphane’de gerçekleştirilen
atölye kapsamında çocukların
yazma becerisine katkı sağlanırken
hayal dünyaları geliştirildi.
Öğrenciler, kalemle dost oldular,

eserler ürettiler.
Eğitimlerini tamamlayan ve
sertifikalarını alan 46 minik yazar,
kitap çıkarmaya hazırlanıyor.
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı
Mehmet Düğmeci, minik yazarların
aileleriyle görüştü. Öğrencilerin
yazdığı eserler, “İlk Kitabım”
başlığıyla okuyucu ile buluşacak.
Mamak Belediye Başkan
Yardımcısı Mehmet Düğmeci,
atölyeye katılan miniklere
yazdıkları eserler için teşekkür etti,
“Yazarlık Atölyesi’nin siz kıymetli
öğrencilerinin gelecek yıllarda
büyük eserler ortaya koyduğunu
göreceğimizden hiç kuşkum yok”
diye konuştu.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19
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YENİ UYGULAMA BAŞLADI
1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak yeni
uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfa’ya
kadar uzanan otoyolda (Ankara-Niğde arası hariç)
130 kilometreye, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir,
Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye
çıkarılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun
imzasıyla geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine
otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı
gönderilmişti.
1 Temmuz tarihi itibariyle başlayacak uygulama
çerçevesinde otoyolların yol standartları dikkate
alınırken, otoyollarda trafik işaretlemelerine
yönelik çalışmalar da tamamlandı.

“HANSI, GEORGE’Yi DEĞiL

ANKARALIYI ZENGiN EDECEĞiZ”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3’üncü yılında Başkentlilere yönetim
anlayışı kapsamında hazırlanan, devam eden ve tamamlanan projeleri açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş 3’üncü yılında Başkentlilere yönetim
anlayışı kapsamında hazırlanan, devam eden
ve tamamlanan projeleri açıkladı. Ankara Spor
Salonu’nda düzenlenen 110 projenin açılış, temel
atma ve tanıtım törenine vatandaşlar yoğun
ilgi gösterirken Yavaş, Başkentlilere kentte
hayata geçirdikleri zihniyet değişimini, “Geride
bıraktığımız 3 yılda en çılgın projemiz, kente
getirdiğimiz adalet ve kardeşlik duygusu oldu.
Birilerinin 3 yıldır beton aradığı, plastik aradığı,
rant aradığı, bunları bulamayınca bizlere duyulan
sevgiyi anlamlandıramadığı nokta tam olarak
bu oldu” dedi. Tören ünlü sanatçı Tan Taşçı’nın
konseriyle sona ererken, ABB Başkanı Mansur
Yavaş, Tan Taşçı ve seğmenlerle birlikte Ankara
havası da oynadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, görevde 3’üncü yılını doldurmasının
ardından hayata geçirilen, devam eden ve
tamamlanan 110 projeyi Başkentlilere tanıttı.
Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen açılış, temel
atma ve tanıtım törenine; CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasi parti
temsilcisi, milletvekilleri, belediye başkanları ve
binlerce Başkentli katıldı.
Geçmiş dönemlerde yapılan yanlışları da tek
tek anlatan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İşte, bir demir ve plastik yığınına 801 milyon
dolar harcamak yerine, 25 yıldır atıl durumda
olan Çubuk 1 Barajını kente kazandırmak bu
zihniyet değişiminin eseridir. Kenti fıskiyelerle
donatıp çoğu bozuk havuzlar yapmak yerine,
Polatlı halkının temiz su hasretini sona erdirmek
için çalışmak, bu zihniyet değişiminin eseridir.
Zırhlı jipler, helikopterler, uçaklar almak yerine
2013 yılından beri alınmayan otobüsleri kente
kazandırmak bu zihniyet değişiminin eseridir.
Bu kentte artık, rant kuleleri gözlerinin önünde
yükselirken, evlerine yıllarca kavuşamayan Mamak
Kentsel Dönüşüm mağdurlarının umudu var. Bu

kentte artık, tüm ekonomik zorluklara rağmen,
yanına Belediyenin gücünü alarak üretim yapan
çiftçilerin huzuru var. Bu kentte artık, müşteri
olarak görülen değil, kendini özel hisseden; el
üstünde tutulan öğrencilerin ışığı var. Bu kentte
artık, uluslararası standartlarda dönüştürülmüş ilk
%100 yerli elektrikli otobüsü üreten mühendislerin
mu tluluğu var. Bu kentte hizmet edilirken,
tam da sizin talimatlarınızda yer aldığı gibi
‘partili’, ‘yandaş’, ‘akraba’, ‘dost’ gibi kelimeleri
hafızalardan sildik. Kimseyi ayırt etmedik, eşit
hizmet ilkesini benimsedik. Adaleti önceledik,
halkın asıl ihtiyaçları ile ilgilendik. Ankara’da 3 yıllık
kısa sürede mutluluğun ve dayanışmanın resmini
çizdik, Belediyeciliğin halkın tamamını mutlu etme
sanatı olduğunu gösterdik.”
Göreve başladığı ilk günlerde daha çok iş
talebi geldiğine ancak günümüzde ekonomik
koşullar nedeniyle ekmek talebinin arttığına dikkat
çeken Yavaş, “İnsanlar bizden artık maalesef
günlük ekmek ve süt istiyor. Sizler hiçbir çocuk
üşümesin, hiç kimse yatağa aç ve açıkta girmesin
dediniz. Bizler ise bunu görev bilip yüreklere
dokunduk. Bizim ulaştığımız ya da bize ulaşan
hiç kimse bu kentte aç uyumadı. Çocukların
servis ücretleri ödendi; süt ve ekmek ihtiyaçları
giderilmeye başlandı. İşte böyle bir ortamda,

bu kentte artık evlerinin önüne gıda kolisi atılan
değil; hak ettiği yardımı uygarca, Başkent Kart’la
alan hemşehrilerimizin mutluluğu var. Bu kentte
artık et ve süt yardımı ile çocuklarının protein
ihtiyacını gideren annelerin, doğal gaz yardımı ile
çocuğunu üşütmeyen babaların onurlu bakışları
var. Tüm bunları yaparken şeffaflık ilkemizle
hareket etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar
3000’e yakın ihaleyi canlı olarak yayınladık. Ankara
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medyasını takip
ettiğinizde, her gün 6-7 ihalenin canlı yayınlandığını
görebiliyorsunuz. Açık ihale sayısı artıyor, katılımcı
sayısı artıyor, kırım oranları artıyor. Kısacası,
halkın parası yandaşlara değil, hak edene gidiyor.
Belediye artık kendi içerisinde tüyü bitmemiş
yetimin, garip gurebanın hakkı için adeta bekçilik
yapıyor. İşte, ‘değişim işleyişte’ dediğimiz durum
tam olarak budur. Hesap veriyoruz ve hesap
vermekten büyük mutluluk duyuyor, keyif alıyoruz”
değerlendirmesinde bulundu.
Bize ‘Belediyenin borcu çok, maaşları bile
ödeyemez’ demişlerdi. Bugüne dek 2,5 milyar lira
personel maaşı ödedik, üstüne eski dönemden
kalma yaklaşık 3,5 milyar liralık borcu da ödedik.
Seçimlerden önce yüksek faizlerle müteahhitlere
ödeme yapmak için aceleyle çektikleri banka
kredilerini de yıl sonuna kadar kapatmayı

hedefliyoruz” diyen Yavaş, aynı zamanda 8
milyar liradan fazla oranda yatırım yaptıklarını,
yapılan protokoller nedeniyle Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan 1 milyar lira alacakları olduğunu da
açıkladı.
İYİLİK VE DAYANIŞMA
HAREKETİ VURGUSU
Pandemi sürecinde karamsarlık içindeki
Başkentlilere, “Biz buradayız, umutsuzluk yok;
6 milyon tek yürek olacak, bu süreci birlikte
aşacağız” diyerek seslendiklerini ifade eden
Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:
“Pandemi dönemi hepimizi olumsuz etkiledi
ama bir yandan da 6 milyon Ankaralı, iyiliğin
hastalıktan daha bulaşıcı olduğunu tüm dünyaya
bu kentten gösterdi. Büyük ihaleler iptal edildi,
halkın koluna giren ve en karamsar anları bile
kol kola aşan bir kurum ortaya çıktı. Doğal gaz
desteğinden, et desteğine; kırtasiye desteğinden
ulaşım sübvansesine kadar yaklaşık 2 milyar liralık
sosyal yardım bütçesi harcandı. Bir süre sonra
dezavantajlı grupların yanında olmak için sadece
Belediyemiz değil, vatandaşlarımız da seferberlik
hâlinde büyük bir dayanışma örneği sergiledi. İşte
bunun adı, güvendi. Hatırlarsınız, seçimlerden
önce ‘trafik lambalarında mendil satan bir çocuk
gördüğünüzde, bileceksiniz ki ona Ankara
Büyükşehir Belediyesi yardım ediyordur’ demiştik.
Ne yazık ki, pandemi döneminin başında 136 bin
olan sosyal yardım alan vatandaşımızın sayısı
bugün 232 bine ulaştı.
İşte bu zorlu süreçte, Belediyemiz hepsine
yardım ediyor, kucak açıyor. Bugün geldiğimiz
noktada, büyük bir gururla söylüyorum ki, o
eskiden mendil satan çocukların hepsinin ailesi
Ankara Büyükşehir Belediyesinden eğitimleri için
destek alıyor. Lütfen sizler de sorun, eğer destek
almayan birine denk gelirseniz bize bildirin,
derhal gereğini yapalım. Çünkü bu çocuklar, bir
şekilde vatanımızda yaşamlarını sürdürürler ama
bu vatanın iyiliği için geleceği için iyi yetişmiş
çocuklarımıza ihtiyacımız var.”

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran:

"ENFLASYON MUHASEBESi
UYGULAMASINA GEÇiLMELi"
Ankara Ticaret Odası (ATO)
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel
Baran, yükselen emtia fiyatları
ve kur oynaklığı ile mücadele
konusunda hükümetin adımlar
attığını, ancak enflasyon nedeniyle
işletmelerin çeşitli yükümlülüklerle
karşı karşıya kaldığını belirterek,
"Gelir ve Kurumlar vergisi
matrahlarının tespitinde enflasyon
muhasebesi uygulamasına
geçilmeli" dedi.
Küresel ekonomideki

gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı
gibi gelişmelere ve bunların iç
piyasaya yansımalarına değinen
Baran, birlik beraberlik mesajı
verdi.
Baran, "Yaşanan tüm zorluklara
rağmen reel sektörümüzün azmi
ve dinamik yapısıyla, değişen
şartlara uyum sağlayarak bu
süreci de birlik ve beraberlik
içinde atlatacağına inanıyorum.
Yaşanan küresel olumsuzluklara
rağmen büyüme hedefinden

vazgeçmeyerek, üretim, istihdam
ve ihracatı artırarak yola devam
etmek arzusundayız. İstikrarlı
büyüme hedefinden taviz
vermeden, iş dünyamız ile istişare
ederek hayata geçirdiğiniz
uygulamalar, vermiş olduğunuz
destekler, bizlere güç veriyor"
dedi.
Baran, reel sektör olarak
Türkiye'nin bekası ve gelişimi için
her türlü katkıyı sağlamaya hazır
olduklarını da söyledi.

