HABERİ İÇ SAYFADA

HEKİMLERE

NÖBET SINIRI

ANKARA

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, Asistan
doktorların çalışma
şartlarının düzenlemesi
hakkında açıklamalarda
bulundu.

ÇAMLIK

Başkent'in
Habercisi
18 AĞUSTOS 2022
PERŞEMBE

www.camlikankara.com

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç:

İLK ETAPTA

SATIŞ

CUMHURBAŞKANI ADAYININ ALTILI
SÜRÜYOR
MASADAN ÇIKMASINI ARZULUYORUZ
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç partisinin dürüst adam gelecek
sloganını basın mensuplarına UK otelde düzenlenen kahvaltıda tanıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)
ev sahibi olmak isteyen başkentlilere
uygun konut imkânı sağlayan yeni bir
projeyi daha hayata geçirdi.
Haberi iç sayfada

ÇALIŞMALARI VAR
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
Tokaç, “Dürüst Adam gelecek mottosuyla yola
çıktık. Genel başkanımızı Cumhurbaşkanı
olarak görmek istiyoruz. Bu anlamda onu
destekleyebilecek bir kampanya başlatıldığı
belirtildi. Halkımıza sorduğumuzda ön plana
çıkan en önemli şey ‘dürüstlük’. Bu anlamda
genel başkanımızın da hafızalara yer etmiş
çalışmaları var” dedi.

GENEL BAŞKANIMIZ MEMNUN
“Bu anlamda da biz dürüst adam
gelecek ifadesiyle genel başkanımızın
cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyoruz.
Gelecek partisi olarak bu hareketin liderinin
cumhurbaşkanı adayı olması kadar doğal
bir şey yok bizim açımızdan. Biz bunu
istiyoruz ve bunu arzuluyoruz” diyen Tokaç,
açıklamasının devamında şunları kaydetti;
“Genel başkanımız kampanyaya acaba olur
mu? diye yaklaştı.
Biliyorsunuz 21 Ağustos’ta altılı masa
toplantısı var. Biz de altılı masa toplantısı
öncesinde bu kampanyayı özellikle başlattık.

BİZİM
GÖNLÜMÜZDEN
GEÇEN ADAY
DAVUTOĞLU

Altılı masaya mensup her partinin kendi
liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek
isteyeceğine değinen Tokaç, masanın ayaklarının
sağlam olmadığı eleştirilerine de yanıt verdi.
Altının masanın bir uzlaşı masası olduğuna işaret
eden Tokaç, “Her parti şu anda kendi liderini
cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister" dedi.

ÜCRETSİZ
PARKUR DESTEĞİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Jandarma, Polis Meslek Yüksek
Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim
Merkezi (ASEM) alanlarında sınava
girecekler için ücretsiz hazırlık
parkur kursu projesini hayata
geçiriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Jandarma, Polis Meslek Yüksek
Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim
Merkezi (ASEM) alanlarında sınava
girecekler için ücretsiz hazırlık
parkur kursu projesini hayata
geçiriyor. Çalışmalarını sürdüren
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
eğitimde fırsat eşitliğine destek
verdiği projelerini hayata geçirmeye
devam ediyor.
Haberi iç sayfada

Evlenecekler, eşyalarını yenileyecekler Maxi Mobilya’yı tercih ediyor

BÜTÇEYE UYGUN

MOBİLYA BU MAĞAZADA

HABERİ DIŞ SAYFADA

Sahipliğini Yozgat’ın
ödüllü sanatçısı
Mahmut Yıldız’ın
yaptığı Maxi
Mobilya Ankara’da
açıldı. Mağazanın en
önemli özelliği ürün
kalitesinin yanı sıra
mobilyada piyasanın
altındaki fiyat aralığı.

TÜRKİYE İLK MAĞAZA
Yıldız, “Sanatçı kişiliğimiz ile tanınıyoruz.
Daha önce Almanya’da mağazalarımız
vardı. Türkiye’de Maxi Mobilya markası ile
dünyaya da açılmayı planlıyoruz. Benim
asıl eğitim olarak işletme yönetimi alanında
Köln Üniversitesi’nde master yaptım.
Almanya’da da çok büyük mağazalarımız
vardı bizim. 9 yıl önce Türkiye’ye dönüş
yaptım. Şimdi de dünyanın çeşitli
ülkelerinde Maxi Mobilyanın temsilcileri
mevcut. İlk mağazamızı buraya açmamıza
rağmen 2 ay içerisinde yapılanmamızı çok
kolay bir şekilde yaptık” dedi.

GRAND TERME HOTEL’DEN

KIRŞEHİR TURİZMİNDE

YiNE BiR iLK!
KOBİ’lerin Dijitalleşmesiyle İyileşmenin
Ötesine (Dijital Yol) projesi kapsamında
sağlanacak olan Dijitalleşme Danışmanlığı’na
Grand Terme Otel Yapılan değerlendirme
sonucunda seçilmiştir.
HABERİ İÇ SAYFADA
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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç:

CUMHURBAŞKANI ADAYININ ALTILI
MASADAN ÇIKMASINI ARZULUYORUZ
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç partisinin dürüst adam gelecek
sloganını basın mensuplarına UK otelde düzenlenen kahvaltıda tanıttı.
Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan
Tokaç partisinin ‘dürüst adam gelecek’
sloganını basın mensuplarına UK otelde
düzenlenen programda tanıttı. Basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan Tokaç,
“Dürüst Adam gelecek mottosuyla yola
çıktık. Genel başkanımızı Cumhurbaşkanı
olarak görmek istiyoruz. Bu anlamda onu
destekleyebilecek bir kampanya başlatıldığı
belirtildi. Halkımıza sorduğumuzda ön plana
çıkan en önemli şey ‘dürüstlük’. Bu anlamda
genel başkanımızın da hafızalara yer etmiş
çalışmaları var” dedi.
GENEL BAŞKANIMIZ MEMNUN
“Bu anlamda da biz dürüst adam

gelecek ifadesiyle genel başkanımızın
cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyoruz.
Gelecek partisi olarak bu hareketin liderinin
cumhurbaşkanı adayı olması kadar doğal
bir şey yok bizim açımızdan. Biz bunu
istiyoruz ve bunu arzuluyoruz” diyen Tokaç,
açıklamasının devamında şunları kaydetti;
“Genel başkanımız kampanyaya acaba olur
mu? diye yaklaştı.
Biliyorsunuz 21 Ağustos’ta altılı masa
toplantısı var. Biz de altılı masa toplantısı
öncesinde bu kampanyayı özellikle
başlattık.
Artık masada cumhurbaşkanlığı adaylığı
ile ilgili birtakım konuların gündeme

gelmesi olağan. Genel başkanımız bu
konuda bize herhangi bir olumsuz tavırda
bulunmadı. Gayet de memnun.”
BİZİM GÖNLÜMÜZDEN
GEÇEN ADAY DAVUTOĞLU
Altılı masaya mensup her partinin kendi
liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek
isteyeceğine değinen Tokaç, masanın
ayaklarının sağlam olmadığı eleştirilerine
de yanıt verdi. Altının masanın bir uzlaşı
masası olduğuna işaret eden Tokaç, “Her
parti şu anda kendi liderini cumhurbaşkanı
adayı olarak görmek ister. Burada altılı
masanın sağlamlığı konuşuluyor olsaydı,
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın

çıkıp ‘biz tek başımıza seçimlere gireceğiz’
açıklamasından sonra sallanması gerekirdi.
Altılı masa bir ittifak değil. Hali hazırda altılı
masa şu anda toplumsal bir uzlaşı masası.
Toplumsal uzlaşı masasından da belli
kararlar çıktı. Altılı masa içerisinden birkaç
ittifak da çıkabilir. Altılı ittifak da olabilir,
beşli ittifak da olabilir, üçlü ittifak da
olabilir. Bunlar için de şu anda masanın son
toplasından sonra şeklini verebileceğimizi
düşünüyorum. Altılı masa tam anlamıyla
bir ittifak değil. Şu anda genel başkanların
uzlaştığı bir konu var. Bizim de adayımız
tabii ki bu partiden siyaset yaptığımız için
Ahmet Davutoğlu” ifadelerine yer verdi.

KEÇIÖREN'DE HACI BEKTAŞ VELi ANILDI
Keçiören Belediyesi tarafından Neşet
Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde 'Hünkar
Hacı Bektaş Veli anma programı ve Alevilik
belgeseli özel gösterimi' düzenlendi. Keçiören
Belediyesi tarafından hazırlanan belgeselinin
gösterimi yapılırken, Seyyid Hacı Ali Turabi
Derneği üyeleri semah gösterisi yaptı.
Akademisyen ve sanatçı Armağan Coşkun'un
eserlerini seslendirdiği programın sonunda
aşure ikramında bulunuldu. Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok, yaptığı konuşmada,
"Hocalarımız Hünkar Hacı Bektaş Veli ve
aşure ile ilgili yürek sözlerini çattılar. Hünkar
Hacı Bektaş Veli'yi anlama ve anlatmayla ilgili
17'nci programımızı yapıyoruz. Eksiklerimizi
söylemek gerekirse birçok değerimizden
haberdar değiliz. Sevgili Peygamber
Efendimizin (SAV) torunlarıdır Hz. Hasan ve
Hz. Hüseyin. Biri Peygamber Efendimizin
sağ omzunda, diğeri sol omzundadır.
Hz. Ali (R.A.), Allah'ın aslanı, Peygamber
Efendimizin damadıdır. Cennet müjdelenen
10 sahabemizden biridir. Kerbela hepimiz için
felakettir. Kerbela'da şehit olan 72 Ehli Beyt'i
rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.
Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Türk
toplumunun önemli bir değeri olduğuna da
değinen Altınok, "Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin

Anadolu'nun Türkleşmesine önemli katkısı
olmuştur. Hünkar birçok şey söylemiştir ama
temelinde sevgi, saygı ve hoşgörü vardır.
'İncindiği halde incitmeyen merttir, yiğittir'
diyor. Değerlerimiz aynı, acılarımız aynı,
kutsallarımız aynı. Bugün 'kardeşler arasına
nasıl fitne tohumları ekebiliriz' derdindeler.
Müslümansız bir Alevilik, Ali'siz bir Alevilik,
Hüseyin'siz, Hasan'sız bir Alevilik imkansız"
ifadelerini kullandı. Türkiye'de ayrışmayı
körüklemeye yönelik geçmişte yaşanan
olaylara da atıfta bulunan Altınok, konuşmasını
şöyle sürdürdü: "Çorum'da, Sivas'ta yaşanan

acı olaylarda bizleri Alevi vatandaşlarımız
üzerinden ayrıştırmak istediler. Aleviler
devletine, milletine, ülkesine ve cumhuriyetine
sonuna kadar bağlı kaldı. Hünkar derdi ki,
'Bunu yapan bizden değildir.' Peki, ne diyor
Hünkar, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım;
gelin canlar bir olalım.' Bizim tarihimize ve
geçmişimize borcumuz var. Nereden geldik,
kimlerin sayesinde geldik ve değerlerimiz
nedir bilmeliyiz. Alevilik nedir çoğumuz
bilmiyoruz. Birçok şey söylenmiştir ama
Alevilik'te terbiye vardır, edep vardır. 'İlla edep
illa edep' denmiştir. Cemevlerimiz de edebin

evidir. Sayısını ne kadar artırırsak bu edeple,
bu terbiyeyle gençlerimizi yetiştirebiliriz. Yoksa
yabancı istihbaratlar ülkemizde ' Türkiye'yi
nasıl Suriye yaparız, Türkiye'yi nasıl Irak
yaparız, Türkiye'yi nasıl Yemen yaparız' diye kol
gezmeye devam eder." Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Hüseyin
Gazi Cemevi'ne yapmış olduğu ziyaretin
birlik ve kardeşlik için önemli olduğuna da
değinen Altınok, "Anadolu'muzun tapusu
olan bir dağımız var Ankara'da. Hüseyin Gazi
Türbemizin bulunduğu yer. Belki çoğumuz
bilmiyoruz ki orada mübarek Hüseyin Gazi
hazretleri var. Orası Cumhurbaşkanımızın
katılımıyla beraber toplumumuz tarafından
daha da çok bilindi. Ben şahsen çok memnun
oldum, mutlu oldum. Birliğimize fitne sokmaya
çalışanlara güzel bir mesaj verildi. İnşallah
birliğimiz, dirliğimiz kardeşliğimiz daim olsun.
Cumhuriyetimizin, devletimizin kurucusu büyük
komutan, büyük devlet adamı, devletimizin
banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta
olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve
gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Anma programına Alevi dernekleri, siyasi
parti ve sivil toplum kuruluşları başta olmak
üzere toplumun her kesiminden vatandaş
katılım sağladı.
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GRAND TERME HOTEL’DEN

KIRŞEHİR TURİZMİNDE

YiNE BiR iLK!

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü (KAGM) ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA)
iş birliğinde uygulanan KOBİ’lerin Dijitalleşmesiyle
İyileşmenin Ötesine (Dijital Yol) projesi kapsamında
sağlanacak olan Dijitalleşme Danışmanlığı’na Grand
Terme Otel Yapılan değerlendirme sonucunda
seçilmiştir.
Kırşehir’de hem Termal hem de şehir oteli formatın
misafirlerine üstün kalitede hizmet sunan Grand
Terme Hotel , yine bir proje ile gündem de. Projeyi
hayata geçiren Grand Terme Hotel muhasebe ve İnsan
Kaynakları müdürü Sevgi Dulkadir Bu kadar önemli
evrensel ve geniş kapsamlı “projeyi ilk gördüğümde
sektörümüz adına çok güzel ve gerekli bir çalışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla dün ATO
Congresium'da düzenlenen AK
Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü
Programı'nda, Bakan Koca, asistan
hekimlerin nöbet sürelerine ilişkin
açıklamalarının yanında intern
doktorların ödemelerine ilişkinde
konuştu.
Asistan doktorların çalışma
şartlarının düzenlemesi hakkında
açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, "Biz nöbet ertesi
24 saatten fazla çalışılmamasını
ve bunun da sekiz nöbetten
fazla olmamasını yönetmelikle
netleştiriyoruz." dedi. Asistanların
taban ücretlerinde de düzenleme
yapıldığını belirten ve ek ödeme
yönetmeliğiyle katsayılarında artışa

gidildiğini açıklayan Fahrettin Koca:
"Önümüzdeki dönemde, asistan
arkadaşlarımızın nöbet sayıları
yeni yönetmelikte 8'i aşmayacak.
Aşma durumunda, ilgili klinikle
ilgili yaptırımlar yönetmelikte
geliyor. Biz nöbet ertesi 24 saatten
fazla çalışılmamasını ve bunun
da 8 nöbetten fazla olmamasını
yönetmelikle netleştiriyoruz.
Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet
sayıları azalarak hem de gelir
düzeyleri artarak bundan böyle
rahatlıkla evlenebilecek." dedi.
YENİ YÖNETMELİK
HAFTAYA ÇIKIYOR
Sağlık Bakanı, asistan hekimlere
ayda en fazla 8 nöbet verilmesine
ilişkin yeni yönetmeliğin haftaya
yayımlanacağını belirtti.

olduğunu düşündüm.Kurucumuz Yönetim Kurulu
Başkanımız, Sayın Selami Fener’in desteği ile daha
önce gerçekleştirdiğimiz ve kazandığımız projeler
sonucunda sektörümüzde kayda değer başarılar
kazandık.
O nedenle hemen gerekli başvuruyu yaptım.Proje
kapsamında Kapodakya bölgesinde iki otel,Kırşehirde
ise yalnız Grand Terme Otel in projeye dahil olmaya
hak kazanması otelimiz için ayrıca gurur kaynağı
oldu.Kırşehirde Turizm sektöründe ilk lere imza atan
Grand Terme Hotel ‘in bir ilke daha imza atmasına
ve personelimize bu kalitede eğitimlerin verilmesine
vesile olduğum için çok mutluyum . Projeye emeği
geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Haber Merkezi

ÜCRETSİZ PARKUR DESTEĞİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu
(PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi
(ASEM) alanlarında sınava girecekler
için ücretsiz hazırlık parkur kursu
projesini hayata geçiriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Jandarma, Polis Meslek Yüksek
Okulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim
Merkezi (ASEM) alanlarında sınava
girecekler için ücretsiz hazırlık parkur
kursu projesini hayata geçiriyor.
Çalışmalarını sürdüren Ankara
Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat
eşitliğine destek verdiği projelerini
hayata geçirmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi daha önce
başlattığı, yoğun ilgi gören Polis
Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM),
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)
ve Bekçilik sınavlarına hazırlık

DIJITAL
OTEL OLACAK

parkur kurslarından sonra bu kez de
Jandarma, Polis Meslek Yüksek Okulu
(PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi
(ASEM) parkurları öncesi adaylara
destek vermeye devam ediyor.
KURSLAR
5 EYLÜL’DE BAŞLIYOR
Bu yıl üçüncü kez verilecek
ücretsiz hazırlık kursları; 5 Eylül 2022
tarihinde Atatürk Kapalı Spor Salonu
ile Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde
başlayacak. Gençlik ve Spor
Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kadın
ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının
ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz sınav
hazırlık kurslarına 22 Ağustos
2022 tarihinden itibaren https://
parkurkursu.ankara.bel.tr/ internet
adresinde yer alan formu doldurarak
başvuru yapılabilecek.
Haber Merkezi

İLK ETAPTA SATIŞ SÜRÜYOR

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

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

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19

Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi No: 115/C Mamak/ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)
ev sahibi olmak isteyen başkentlilere
uygun konut imkânı sağlayan yeni bir
projeyi daha hayata geçirdi.
ABB iştiraklerinden PORTAŞ
tarafından Eskişehir Yolu Ballıkuyumcu
mevkiinde inşa edilen “Parlamenterler
Golf Life Projesi” kapsamında, 300
konut ve 20 villanın doğrudan temin
yöntemiyle satışına başlandı. Uygun
fiyat imkânı ve 2+1, 3+1, 4+1 ve villa
seçeneğinden oluşan projenin ilk
etap satışlarına vatandaşlar yoğun ilgi
gösteriyor.
Uygun fiyatlı konut projesinden
yararlanmak isteyen vatandaşlar
detaylı bilgiye https://www.portas.com.
tr/proje/parlamenterler-golf-life” adresi
üzerinden ulaşabilecek.

ANKARA
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Evlenecekler, eşyalarını yenileyecekler Maxi Mobilya’yı tercih ediyor

BÜTÇEYE UYGUN

MOBİLYA BU MAĞAZADA

Sahipliğini Yozgat’ın ödüllü sanatçısı Mahmut Yıldız’ın yaptığı Maxi Mobilya Ankara’da açıldı.
Mağazanın en önemli özelliği ürün kalitesinin yanı sıra mobilyada piyasanın altındaki fiyat aralığı.

Sanatçı kimliği ile tanınan ve
kısa süre önce Ankara Mamak’ta
iş hayatına atılan Mahmut Yıldız,
Maxi Mobilya olarak Ankara
Mamak bölgesinde Nato yolunda
Türkiye’deki ilk şubelerini
açtıklarını söyledi.
TÜRKİYE’DE İLK MAĞAZA
Yıldız, “Sanatçı kişiliğimiz ile
tanınıyoruz. Daha önce Almanya’da
mağazalarımız vardı. Türkiye’de
Maxi Mobilya markası ile dünyaya
da açılmayı planlıyoruz. Benim
asıl eğitim olarak işletme yönetimi
alanında Köln Üniversitesi’nde
master yaptım. Almanya’da da
çok büyük mağazalarımız vardı
bizim. 9 yıl önce Türkiye’ye dönüş
yaptım. Şimdi de dünyanın çeşitli
ülkelerinde Maxi Mobilyanın
temsilcileri mevcut. İlk mağazamızı
buraya açmamıza rağmen 2 ay
içerisinde yapılanmamızı çok kolay
bir şekilde yaptık” dedi.
HESAPLI ÜRÜNLERİMİZ VAR
Ağırlıklı olarak koltuk

takımları olduğunu belirten
Yıldız, “Sitelerde Koltuk üzerine
bizim üretim yerimizde mevcut.
Mobilya alanında bir ev için
ne gerekiyorsa hepsi mevcut.
Şuanda üretici olmamız dolayısıyla
fiyat avantajımız mevcut. Bütün
sektörlerde olduğu gibi bazı
satıcılar fahiş karlar veya
stok planlaması ile fiyatları
artırabiliyorlar. Biz kar marjını
minimize ederek ve üretimin
avantajı ile de çok hesaplı ürünler
alabiliyorlar. Müşterilerimize
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok
hesaplı ürünlerimiz var. İnsanların
bütçesine hizmet sunmaya
çalışıyoruz” dedi.
DÜNYANIN HER YERİNE
SERVİS İMKANI
Yıldız, “Sadece şehirlerarası
değil özellikle Avrupa’da
insanların evine tek bir koltuğu,
yatak odasını bile teslim edecek
organizasyonumuz var. MAXİ
mobilyaya hemşehrilerimiz sahip

çıkarlarsa bizlerde onlara daha
fazla hizmet sunabiliriz. Dünyanın
her tarafına servis imkanımız
mevcuttur. Ankara’da Dereboyu
Caddesi Mamak Nato yolu
bölgesinde ağırlamaktan şeref
duyarız” diye konuştu.
MOBİLYALARI ÇOK GÜZEL
Maxi Mobilya açılışına katılan
Cemal Aykın isimli vatandaş,
“Mobilyaları çok güzel.
ldukça kaliteli ürünleri var
arkadaşların. Benim için müşteri
memnuniyeti, Güleryüz bulduğum
için gelip gidiyorum. Şuanda da
beğeniyorum.
Fiyat avantajları olarak
arkadaşların ödeme şekline göre
değişiyor. Her bütçeye göre
var. Ekonomik şartların getirdiği
duruma göre her bütçeye göre
mobilya var. İyi satışlar diliyorum”
dedi.

HERKESE TAVSİYE EDERİM
Semra Yıldız isimli vatandaş ise,
“Mahallemizde açılması iyi oldu.
Modern, renk ve tasarım olarak
güzel mobilyalar var. Her bütçeye
göre mobilyalar var. Uçuk kaçık
fiyat yok. Her bütçeye ve aileye
uygun. Herkese tavsiye ederim.
DÜNYA MARKASI OLMA
YOLUNDA GÜZEL
ADIMLAR ATIYOR
Türk Halk Müziği sanatçısı
ve eğitmeni Mehmet Kundak
ise, “Hem müşteri olarak hem de
insanlık olarak güzel bir mekan.
Maxi mobilya dünya markası
olma yolunda güzel adımlar
atıyor. Ben müşteri olarak hem
ürünlerden hem de insanların
güler yüzlerinden memnunum.
Burasını tavsiye ederim. Bütün
öğrencilerimizi de buraya
yönlendirebilirim” diye konuştu.

BAŞKENT'TE KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), Temmuz ayı konut satış
istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere
göre, Türkiye genelinde konut
satışları Temmuz ayında bir önceki
yılın Temmuz ayına göre, yüzde
12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Konut
satışlarında İstanbul 14 bin 350

konut satışı ve yüzde 15,3 ile en
yüksek paya olurken, İstanbul'u 7
bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9
pay ile Ankara İzlerken, 4 bin 868
konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile
İzmir takip etti.
Konut satışının en az olduğu iller
sırasıyla 31 konut ile Hakkâri ve

Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu.
Yapılan konut satışları yabancılar
baz alındığında temmuz ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde
12,4 azalarak 3 bin 939 oldu, en
fazla konut ise Rusya vatandaşları
tarafından satın alındı İran ise 380
konut ile Rusya’yı izledi.

