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Ankara'da faaliyet gösteren Emlak
Uzmanı Salim Taşçı, ev sahiplerinin yeni
emlak yasasından dolayı yüzde 25’ten fazla
zam yapamaması üzerine emlak sektöründe
yaşanan olaylar üzerine açıklamalarda
bulundu. Salim Taşçı, yeni emlak yasasının
çıkmasıyla birlikte bir kaos oluştuğuna
dikkat çekti.
Taşçı, "Bu kanun çıktı ama kusura
bakmayın ama ortada bir kaos oluştu,
kavgalar oluştu. Sağ Salim filminde bir
replik var. Oradaki aktör diyor ki; “Yapmayın
dedim diyor, etmeyin dedim diyor,
dinletemedim diyor.” ifadelerine yer verdi.
Haberi dış sayfada

VERGiDE UZLASI

HERKESE KAZANDIRIR

İZMİR’DE
34 BİN
YOZGATLI
YAŞIYOR

İZMIR’DE YOZGAT’I

TMD Pozitif Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist ve Mali Danışman
Mehmet Danış, Çamlık TV yaptığı açıklamada, verginin bir ülke için en büyük
gelir kaynağı olduğunu belirterek, vergi dağıtımının adil olarak gerçekleşmesi
gerektiği gibi devlet-mükellef uzlaşmasındaki eksikliklere dikkat çekti.

USULLERE DİKKAT ÇEKTİ

TEMSIL EDIYOR
Yozgat
dışında
Yozgatlılar,
sivil toplum
kuruluşları
ile bir araya
geliyor.

DERDİNE DERMAN OLUYOR

Ege şehirlerinden İzmir’de Akdağmadenli
Yakup Güngör, Yozgatlılar’ın birlik ve beraberliği
için fedakarca mücadele eden isimlerden
bir tanesi. Çamlık Medya’nın İzmir’de ziyaret
ettiği Yozgat Konfederasyonu Temsilcisi Yakup
Güngör, gurbette hemşerilerinin derdine
derman olmaya, birlikteliklerini sağlamaya
çalıştığını söyledi. Haberi iç sayfada

"UZLAŞMAYA

GiDEBiLSiN"
70'İNCİ YILA ÖZEL HATIRA

ORMANI OLUŞTURACAK

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB, 70’inci yılında 70 bin
fidan dikerek, hatıra ormanı oluşturma kararı aldı. TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Oda ve Borsa camiası
Ankara’da Birlik Merkezi’nde bir araya geldi.

Ekonomist ve Mali Danışman
Mehmet Danış, vergide
devlet-mükellef uzlaşmasının
önemine dikkat çekerek; “Vergi
incelemesi öncesinde hatta bilgi
isteme yazısı geldiğinde, vergi
incelemesinin her aşamasında
hatta mahkemenin, davanın her
aşamasında mükellef istediğinde
uzlaşmaya gidebilsin. Bu şekilde
mükellefin uzlaşmaya gitmesinin
yolu açıldığında hem devletin
uzlaşmayla gelir elde etme

süreci kısalacak hem mükellef
dava yollarıyla uğraşmayacak,
inceleme safhalarında azalma
olacak” dedi.

Danış, açıklamasında, vergi incelemelerinin
öncesinde ve sonrasında takip edilen yollar,
uygulamalar ile kanun metinlerinin farklı
şekillerde gerçekleştiğini ileri sürdü.
Danış; “Vergilendirme başlamadan önceki
bilgilendirme ile ilgili yazılar gönderiliyor, bilgi
isteniyor. Bunlar KHK ile eklenen maddelerdi.
Bu maddelerle vergi incelemesinden önce
bilgi isteme yazısıyla vergi incelemelerinin
biraz daha hafifletilmesini amaç edinmişti.
Ama bu amaca uygun bir davranış olmadı.
Çünkü bilgilendirme yazılarında mükellefin
tamamen tehditvari, kanunların öngörmediği bir
dayatmayla vergi daireleri bilgi isteme yazılarını
gönderdiler" dedi.

BU ŞEKİLDE BAŞARILI OLUNMAZ
Danış, uzlaşma aşamalarında şu anki
uzlaşma sistemiyle, Vergi Dairesindeki
memurlar vasıtasıyla veya Vergi Denetim
Kurulundaki gibi bir yol izlenmesi halinde
başarılı olunmayacağını iddia etti.
“Biz bu nedenle uzlaşmaya takdir
komisyonlarında olduğu gibi dışardan odalardan
işle uğraşan iş adamlarının da katıldığı
bir uzlaşma komisyonunun oluşmasından
yanayız” diyen Mehmet Danış, şunları kaydetti:
“Teklifimizde bu yönde. Ayrıca bunun dışında
da yapılması gereken işlem uzlaşmaları,
mükellef uzlaştırma büroları şeklinde mali
müşavirlere, serbest muhasebeciler, yeminli
mali müşavirlere verecekleri bu hakla, uzlaşma
büroları vasıtasıyla uzlaşma haklarını mükellef
almaya çalışsın" diye konuştu. Haberi iç sayfada

HABERİ DIŞ SAYFADA

ÜNİVERSİTELERDE

ZEHIR
TACIRLERINE
DARBE

KURSİYERLERE
YOL GÖSTEREN EĞİTİM
Keçiören Sanat ve
Meslek Edindirme
Kursları (KEÇMEK) ve
Ankara İŞKUR İş Kulübü
iş birliğinde kariyer
planlama, istihdam
becerileri, iş arama
kanalları, özgeçmiş ve

kapak yazısı hazırlama,
etkili mülakat teknikleri,
iş görüşmelerinde
beden dili ve iletişim
konularında eğitim
düzenlendi.
HABERİ İÇ
SAYFADA

Başkent’te
uyuşturucu madde
imal ve ticaretinin
önlenmesine
yönelik düzenlenen
operasyonlarda
6 şahıs gözaltına
alınırken, çok
miktarda uyuşturucu
madde ele geçirildi.

FARKLI DÖNEM!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
(TUSAŞ) arasında havacılık
endüstrisinin gelişimine katkı

sağlamak üzere “Türk Havacılık
Uzay Sanayii ve YÖK Arasında
Yükseköğretim Alanında İş Birliği
Protokolü” imzalandı.

"ÖNCELiK VE
AYRICALIK VERiYORUZ"
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul
Çetin, bulduğu her fırsatta bir araya
geldiği gençlerle Endemik Vadi'de
buluştu.
HABERİ DIŞ SAYFADA

HABERİ İÇ SAYFADA

HABERİ DIŞ SAYFADA
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İZMIR’DE YOZGAT’I

TEMSIL EDIYOR

Yozgat dışında Yozgatlılar, sivil
toplum kuruluşları ile bir araya
geliyor. Ege şehirlerinden İzmir’de
Akdağmadenli Yakup Güngör,
Yozgatlılar’ın birlik ve beraberliği için
fedakarca mücadele eden isimlerden
bir tanesi.
Çamlık Medya’nın İzmir’de
ziyaret ettiği Yozgat Konfederasyonu
Temsilcisi Yakup Güngör, gurbette
hemşerilerinin derdine derman olmaya,
birlikteliklerini sağlamaya çalıştığını
söyledi.
AKDAĞMADENİ’NDEN İZMİR’E
Güngör, Çamlık Medya Genel
Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz’a yaptığı
açıklamada, 1981 yılından Yozgat’ın
Akdağmadeni İlçesi Belekcehan
Beldesi’nde doğduğunu ve babasının
1978 yılında İzmir’e geldiğini geldiğini
hatırlattı.
İzmir’de gıda ve temizlik işleri
alanında ticaretle uğraştığını hatırlatan
Güngör, “Gurbette bir hayat, yaşam
mücadelesi veriyoruz. Burada
hemşehrilerimize destek çıkmak için
çalışıyoruz. Hemşehri dernekçiliği
yürüten konfederasyon sağolsun,
Mehmet Başkanımıza teşekkür ederiz
bizleri bu göreve layık gördüğü için.
Bizlerde elimizden geldiği kadar
hemşehrilerimize katkı sağlamaya
çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin derdine
derman olmaya, yaralarına merhem
olmaya, hemşehricilik bazında
ne gerekiyorsa yapmaya gayret
gösteriyoruz” dedi.
İZMİR’DE KAÇ YOZGATLI VAR?
Açıklamasında İzmir’deki
Yozgatlılar’ın durumdan bahseden
Güngör, şunları kaydetti: “İzmir’de
34 bin Yozgatlı nüfusumuz var. 8 tane
resmi derneğimiz var. Aktif olanlar
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Okuma Alışkanlığını
Engelleyici Etkenler -I
Okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde
çocuklara yaş
düzeylerine uygun
olarak nasıl bir
rehberlik yapılması
konusunda, önceki yazımda imkân
nispetinde üzerinde
durmuştuk.
Alışkanlığın sağlanmasında engelleyici etkenleri,
bilinçli ya da bilinçsiz olarak
sürdürülen olumsuzluklara
da kısaca değinerek konuyu
tamamlamaya çalışalım.
Toplumun genelinde okumaya karşı olumlu bir yaklaşım görülmesine rağmen,
uygulama noktasında aynı
oranda tutum görmek mümkün olmamaktadır. Özellikle yetişkinlerin, çocukların
okuması yönünde bilinçsizce
teşvik edici, genellikle de yerli yersiz telkin edici bir tutum
sergiledikleri görülmektedir.
İnsan, içinde yaşadığı
toplumun ürünüdür. Bireyi toplumdan ayrı tutmayı
düşünmek doğru bir yaklaşım
olamaz. Toplumun yaşayış,
anlayış ve algılayış biçimi aynen bireyde de tezahür edecektir. Bu açıdan irdelenecek
olursa; aile, çevre, arkadaş,
eğitimciler, eğitim sistemi,
toplumsal davranış, okunacak
kitabın uygunluğu ve ekonomik sebepler olarak konuyu
birkaç başlıkta ele almakta
yarar olacaktır.
Çocuğun okuma yazmaya
başladığı ilk yıllar okumaya
ilginin artacağı en önemli
zaman dilimidir. Bu dönemde yapılan aktiviteler olumlu
ya da olumsuz yönde etki
edecektir. Okumanın insani
bir ihtiyaç olduğunun kavratılması ve zevkli hale getirilmesinde bu yılların katkısını
önemsemek gerekir.
Aile ilgisi:
Çocuğun anlama, algılama,
kavrama ve gözlem yapabilme becerileri gelişmeye
başladığı ilk dönemde görebileceği rol modeller aile
bireylerinden oluşmaktadır.
Diğer konularda olduğu gibi
çocuğun okumaya karşı ilgisi
de aile bireylerinin ilgisi paralelinde gelişecektir. Anne,
baba ve varsa kardeşlerin
okumaya olan ilgileri çocuğu bu konuda olumlu yönde
etkileyeceği gibi ilgisizlikleri
de olumsuz yönde etki edecektir.
Aile içinde gözünü dünyaya
açan kaç çocuk, aile bireylerini elinde kitapla görme
şansına sahiptir? Kaç çocuk,
anne ve babasının okuduğu
kitap hakkında karşılıklı fikir
teatisinde bulunduğuna şahit
olabilmektedir? Ya da küçük
çocuğunu kucağına oturtup
ona kitap okuyan kaç ebeveyne rastlanabilmektedir?
Bu ve benzeri soruların cevabını, kişilerin aile çevreleriyle
ilgili yapacakları gözlemlerde
rahatlıkla bulabileceklerdir.
Kendilerinin okumaya karşı
ilgisizliğine karşılık, çocuklara sürekli okumayı tavsiye
etmekle çocuklarda samimiyetsizlik duygusu geliştireceği
veya okumanın önemsizliği
gibi yanlış yöne sevk edebile-

ceği hesaba katılmamaktadır.
Çevre ilgisi:
Büyük anne,
büyük baba, amca,
hala, dayı, teyze ve
bunların çocuklarıyla birlikte aile ile
sık ilişkide bulunan
komşu ve diğer akrabalar vs. gibi yakın
çevrede bulunanların
okumaya ilgi veya
ilgisizliği bu kısımda
sayılabilir.
Hediyeleşme kültürü toplumumuzda önemli bir yere
sahip olmasına rağmen aile
büyükleri ya da yakın çevre
insanlarının çeşitli vesilelerle
çocuklara seçtikleri hediyelerin kitap olduğuna rastlamak
pek mümkün olmamaktadır. Kitap, henüz hediye
gibi önemli bir konuya meta
olamamıştır.
Çocuklar, genellikle sürekli irtibat halinde oldukları
yetişkinleri rol model olarak
seçerler. Onlara benzemeyi, onların uğraşlarıyla haşir neşir olmayı isterler. Bu
yetişkinlerin sohbetlerinde
kitap ve okuma konularının
işlenmesi okumaya karşı ilgiyi
artıracaktır.
Arkadaş etkisi:
Çocuğun, aile bireylerinden
sonra en fazla etkisi altına
girdiği kişiler oyun arkadaşlarıdır. Bununla ilgili söylenmiş
olan bir atasözümüzde “Arkadaşını söyle, kim olduğunu
söyleyeyim” deyişi konuyu
açıklıkla ifade etmektedir.
Birbirlerini etkileyecekleri hesaba katılarak çocuğun
sürekli irtibat halinde bulunduğu oyun arkadaşlarına
okuma yönünde teşvik edici,
özendirici ortamlar sunmayı
düşünen kaç aile mevcuttur?
Kaç çocuk, arkadaşıyla kitap
değişimi yapabilmektedir?
Çocuğun oyun arkadaşlarına çeşitli vesilelerle kitap
hediye edilebilir. Bıktırıcı
olmamak kaydıyla eve davet edilerek okuma saatleri
uygulanabilir. Okunan kitaplar anlattırılarak onlara önem
verildiği, emeklerinin boşa
gitmediği gösterilebilir.
Ekonomik sebepler:
İnsanların alım gücü kazançlarıyla pareler yürür.
Okuma alışkanlığını olumsuz
yönde etkileyen sebepler
arasında ekonomik sebepleri saymak yanlış bir tespit
olmayacaktır. Ancak, aile
bireylerinin okumaya verdiği
değer o tespitin derecesini
belirleyecektir.
Önemli olan kişinin neyi
ihtiyaç olarak gördüğü ve
neye öncelik verdiğidir. Burada dikkat edilmesi gereken
konunun; okuma ihtiyacını
temel ihtiyaç maddeleri arasında yerini alıp almaması,
gereksiz ve birçok lüks ihtiyaç maddelerinin önüne geçip
geçmesidir.
Bunlara ilaveten ülkenin
kültürel gelişime sağlayacağı
katkı ve vergilendirme sistemi önemlidir. Birçok lüks
tüketim maddesi ve ziynet eşyalarından kaldırılan
KDV’nin basılı yayınlardan da
sıfırlanması vatandaşların en
doğal hakkı olduğu gibi değişik primlerle de desteklenmesi gerekir.

NAZMİ
ŞİMŞEK

var, olmayanlar var, köy derneklerimiz
var. Bunların dışında ilçe bazında
dernek faaliyetlerimiz oluyor. Hepsine
yetişmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya
çalışıyoruz. programlarına yetişmeye
çalışıyoruz. Ama genelde burada
hemşehricilik güzel geçiyor. Burada
güzel bir birleşme havası yakaladık.
Onun gayreti, mutluluğu içerisindeyiz.
Hemşehrilerimize hizmet etmekten
mutluyuz. Kamu olarak bürokrat
kısmında hemşehrilerimiz var. Tabi
bizlere destek oluyorlar. Biz buradan
istiyoruz büyüklerimizden, hemşehri
bazında bir il müdürlerimiz olsun,
hemşehrilerine, bizlere sahip çıksın.
Bizlere burada Yozgat’ı daha güzel

tanıtma amacında güzel programlar
yapmak için bizlere destek çıksın diye
bekliyoruz. Büyüklerimize buradan
sesleniyoruz. Üst düzey bürokratlarımız
olursa daha güçlü oluruz, sesimizi
daha çok duyururuz. Memlekete
gidip geliyoruz. Yazları gidiyoruz. Ben
genelde kışın gitmeyi tercih ediyorum.
Memleketimin kışını seviyorum.
Yozgatlıların sesini duyurmak için,
birlik ve beraberliğimiz daha güzel ve
sıkı olması için, hepsine selamlarımı
iletiyorum. Birlik ve beraberliğimizi
koruyalım, mücadele verelim.
Hemşehrilerimize sahip çıkalım.
Birbirimize sahip çıkalım. Biz bize
yeteriz aslında.”

İZMİR’DE
34 BİN
YOZGATLI
YAŞIYOR

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

ASAYİŞ UYGULAMASI
SUÇLULARA GEÇİT VERMİYOR
Akıllı
Santral Yazılım

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

Ankara’nın 5 ilçesinde
gerçekleştirilen asayiş
uygulamalarında yakalanan bin 84
şahıstan 199’u tutuklanırken, çok
sayıda çalıntı otomobil, ateşli ve
kesici/delici silah ele geçirildi. Ankara
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince
Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak,
Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde
asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda 290 bin 712
kişinin yapılan GBT sorgulamasında
yakalanan bin 84 şahıstan 199'u
tutuklandı. Kontrol edilen 145 bin
988 araçtan ise 7 otomobilin çalıntı
olduğu belirlenirken, 81 motosiklet
ve 18 modifiyeli araca adli işlem
yapıldı. Uygulamada bin 938 şahsa da
Kabahatler Kanunu'na muhalefetten
işlem yapıldı.

ÇAMLIK
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VERGiDE UZLASI

HERKESE KAZANDIRIR
TMD Pozitif Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist ve Mali Danışman
Mehmet Danış, Çamlık TV yaptığı açıklamada, verginin bir ülke için en büyük
gelir kaynağı olduğunu belirterek, vergi dağıtımının adil olarak gerçekleşmesi
gerektiği gibi devlet-mükellef uzlaşmasındaki eksikliklere dikkat çekti.

Ekonomist ve Mali Danışman
Mehmet Danış, vergide devletmükellef uzlaşmasının önemine
dikkat çekerek; “Vergi incelemesi
öncesinde hatta bilgi isteme yazısı
geldiğinde, vergi incelemesinin
her aşamasında hatta mahkemenin,
davanın her aşamasında mükellef
istediğinde uzlaşmaya gidebilsin.
Bu şekilde mükellefin uzlaşmaya
gitmesinin yolu açıldığında hem
devletin uzlaşmayla gelir elde etme
süreci kısalacak hem mükellef dava
yollarıyla uğraşmayacak, inceleme
safhalarında azalma olacak” dedi.
TMD Pozitif Ajans Yönetim
Kurulu Başkanı Ekonomist ve
Mali Danışman Mehmet Danış,
Çamlık TV yaptığı açıklamada,
verginin bir ülke için en büyük
gelir kaynağı olduğunu belirterek,
vergi dağıtımının adil olarak
gerçekleşmesi gerektiği gibi
devlet-mükellef uzlaşmasındaki
eksikliklere dikkat çekti.
VERGİ İNCELEMESİNDEKİ
USULLERE DİKKAT ÇEKTİ
Danış, açıklamasında, vergi
incelemelerinin öncesinde ve
sonrasında takip edilen yollar,
uygulamalar ile kanun metinlerinin
farklı şekillerde gerçekleştiğini ileri
sürdü.
Danış; “Vergilendirme
başlamadan önceki bilgilendirme
ile ilgili yazılar gönderiliyor, bilgi

isteniyor. Bunlar KHK ile eklenen
maddelerdi. Bu maddelerle vergi
incelemesinden önce bilgi isteme
yazısıyla vergi incelemelerinin biraz
daha hafifletilmesini amaç edinmişti.
Ama bu amaca uygun bir davranış
olmadı. Çünkü bilgilendirme
yazılarında mükellefin tamamen
tehditvari, kanunların öngörmediği
bir dayatmayla vergi daireleri
bilgi isteme yazılarını gönderdiler.
Halbuki bu mükelleflerin
beyannamelerini düzeltirken,
ibrazı kayıtlı düzenleme hakkının
önünü açtı. Böyle bir tehditle
ikrazi kayıtla mükellef düzenleme
beyannamesi verdiğinde ve bunu
da dava konusu ettiğinde devletin
mükellefi bu şekilde zor durumda
bırakarak, düzeltme beyannamesine
vermeye zorlamasının anayasa
aykırı bulduğundan düzeltme ve
beyannamelerindeki cezaların iptali
gerçekleşti. Bu hem devletimize
büyük bir yük getirdi, istenilen
vergiler alınamadığı gibi vergilerin
sonradan tekrar incelemeye
alınması veya zaman aşımına
uğrayan vergilerden kaybı devleti
büyük bir şekilde beklediğinin
dışına itti. Bilgilendirme yazısı, bilgi
isteme yazısı dediğimiz yazılar
uymadı. Ama bizim önerilerimiz
şuydu; ‘Devlet vatandaşıyla barışık
olsun her zaman. Her zaman
uzlaşmaya açık olsun. Devletin

çıkarmış olduğu yapılandırmalarla,
kanunlarla, mükellefiyle barışma
isteğini veya uzlaşma isteğini
biz verginin her aşamasında,
beyanname aşamasının dışında
kalan resen vergilendirmenin
aşamalarında, mükellefe uzlaşma
hakkının tamamen açılmasından
yanayız.’ Yani, bu şekilde devletin,
hükümetlerin daha fazla gelir elde
edeceğini düşünüyoruz” dedi.
BU ŞEKİLDE
BAŞARILI OLUNMAZ
Danış, uzlaşma aşamalarında
şu anki uzlaşma sistemiyle, Vergi
Dairesindeki memurlar vasıtasıyla
veya Vergi Denetim Kurulundaki
gibi bir yol izlenmesi halinde
başarılı olunmayacağını iddia etti.
“Biz bu nedenle uzlaşmaya takdir
komisyonlarında olduğu gibi
dışardan odalardan işle uğraşan iş
adamlarının da katıldığı bir uzlaşma
komisyonunun oluşmasından
yanayız” diyen Mehmet Danış,
şunları kaydetti: “Teklifimizde
bu yönde. Ayrıca bunun dışında
da yapılması gereken işlem
uzlaşmaları, mükellef uzlaştırma
büroları şeklinde mali müşavirlere,
serbest muhasebeciler, yeminli
mali müşavirlere verecekleri bu
hakla, uzlaşma büroları vasıtasıyla
uzlaşma haklarını mükellef almaya
çalışsın. Yani mükellefle kurum
arasında uzlaştırma büroları aracılık

yapsın. Uzlaştırma bürolarına bu
hak verildiğinde uzlaştırmaların
daha iyi olacağı, daha verimli
geçeceği kanaatindeyiz. İşte bu
aşamaya geçildiği zaman hem
kurumsal anlamda mükellefler
rahatlayacak, uzlaşarak vergilerini
ödeme yoluna gidecek. Bu şekilde
hükümetlerde sık sık yapılandırma
veya borç yapılandırması gibi

yollara girmemiş olacak. Bu aynı
zamanda mükelleflerin yakında nasıl
olsa af çıkar hatalarını da önlemiş
olacak. Mükellefler 2 yıl sonra
af çıkar, ben o aftan yararlanırım
diyerek, ödemesi geren vergiyi
biriktirenler, hata yaparak vergi
inceleme aşamalarını ciddiyetle
davranmayanlar var. O nedenle
bunlarda önlenmiş olur.”

KURSİYERLERE
YOL GÖSTEREN EĞİTİM
Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme
Kursları (KEÇMEK) ve Ankara İŞKUR İş
Kulübü iş birliğinde kariyer planlama,
istihdam becerileri, iş arama kanalları,
özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlama, etkili
mülakat teknikleri, iş görüşmelerinde
beden dili ve iletişim konularında eğitim
düzenlendi.
Eğitimde kursiyerlerin kurs sonrası iş
hayatına katılmalarını kolaylaştıracak çeşitli
bilgilendirmelerde bulunuldu.
KEÇMEK’te istihdama dönük farklı
branşlarda kurs verildiğini, özellikle

kadınların kendi iş yerlerini açabilmeleri
için hem eğitim hem de rehberlik hizmeti
sunulduğunu söyleyen Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok, “6 bin vatandaşımız
KEÇMEK’te kurs gördü. Halk Eğitim
Merkezi ve İŞKUR iş birliğinde 64 farklı
branşta eğitimler verdik. Kadınlarımızın
meslek edinmesi ve ev ekonomilerine
katkı sunması için kurs sonrası rehberlik
hizmeti de veriyoruz. El emeği göz nuru
ürünler ortaya çıktığında bunların satışını
e-ticaret platformumuz Keçikoop’tan
yapıyoruz” dedi.

ÇORBACI

ZEHIR TACIRLERINE DARBE NEVZAT DAYI

Başkent’te uyuşturucu madde imal
ve ticaretinin önlenmesine yönelik
düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs
gözaltına alınırken, çok miktarda
uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca
uyuşturucu madde imal ve ticaretinin
önlenmesine yönelik yürütülen
çalışmalarda 10-22 Haziran tarihleri

arasında Sincan, Çubuk, Yenimahalle
ilçelerinde 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin önceden
belirlediği adreslerde yapılan
aramalarda 830 kök kenevir, 12 gram
eroin, 25 gram metamfetamin ve 1
cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına
alınan K.E., M.B., A.Ö., L.K., M.Ç. ve
S.C. hakkında adli işlem başlatıldı.

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

FARKLI DÖNEM!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Havacılık
ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında havacılık
endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak üzere
“Türk Havacılık Uzay Sanayii ve YÖK Arasında
Yükseköğretim Alanında İş Birliği Protokolü”
imzalandı. Havacılık sektöründe yetişmiş insan
kaynağını ön plana çıkartacak ve yetkinlik
düzeyi oluşturacak konularda gerçekleştirilecek
doktora çalışmalarının desteklenmesi amacıyla
imzalanan protokol çerçevesinde 200 doktora
öğrencisine burs verilecek.

Emlak Uzmanı Salim Taşçı:

“UYGULAMA

KAOS OLUŞTURDU”
Ankara'da faaliyet gösteren Emlak Uzmanı Salim Taşçı, ev sahiplerinin yeni
emlak yasasından dolayı yüzde 25’ten fazla zam yapamaması üzerine emlak
sektöründe yaşanan olaylar üzerine açıklamalarda bulundu.

Taşçı, yeni yasa ile mal
sahiplerinin yüzde 25’ten fazla zam
yapamamaları üzerine tahliyelerin
patladığını, kira tespit davalarının
çoğaldığını söyledi.
Taşçı; “Mal sahibi yüzde
25’ten fazla zam yapamayacak.
Bunun neticesi ne oldu? Taliyeler
patladı. 5 yılı dolduran kiracılar
için ev sahipleri kira tespit davaları
açmaya başladı. 10 yıldan fazla
oturan kiracılarını ev sahipleri
yüzde 90 oranında tahliye ettiriyor.
Kira kontratının bitimine 3 ay kala
bildirim yapıldığı takdirde otomatik

olarak kiracıyı çıkarabiliyor. Boş
olan daireleri ev sahipleri istediği
kiralara verebiliyor. Çifte kontrata
gitme yönüne yöneliyorlar. Bu nasıl
oluyor? Yüzde 25 sınırı geldiği için
2 bin TL’ye oturuyorsa sen 3 bin TL
vereceksin diyor, bu parayı elden
almaya başlıyorlar” diye konuştu.
Ankara'da faaliyet gösteren
Emlak Uzmanı Salim Taşçı,
yeni emlak yasasının çıkmasıyla
birlikte bir kaos oluştuğunu belirtti.
Taşçı;” Bu kanun çıktı ama kusura
bakmayın ama ortada bir kaos
oluştu, kavgalar oluştu. Sağ Salim

filminde bir replik var. Oradaki
aktör diyor ki; “Yapmayın dedim
diyor, etmeyin dedim diyor,
dinletemedim diyor.” Bizlerde
başından beri yapmayın, etmeyin
dedik dinletemedik. Fuzuli’nin
sözüne geliyorum; “Sussam gönül
razı değil, söylesem tesiri yok.”
Kanun, her şey demek değildir.
Hukuk mekteplerinde hocaların
ilk sözlerinden biri şudur;
“Kanun, insanın vicdanı olması
gerekir.” Eğer vicdanımızı kanun
yapabilirsek, ev sahibi de rahat
eder, kiracı da rahat eder” dedi.

70'İNCİ YILA ÖZEL HATIRA

ORMANI OLUŞTURACAK
Türk iş dünyasının çatı kuruluşu
TOBB, 70’inci yılında 70 bin fidan
dikerek, hatıra ormanı oluşturma
kararı aldı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde,
Oda ve Borsa camiası Ankara’da
Birlik Merkezi’nde bir araya geldi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş,
TOBB’un yerel bir kuruluştan, dünya
çapında iş birlikleri gerçekleştiren
küresel bir aktör haline geldiğini
ifade etti. Hisarcıklıoğlu da
Türkiye’deki oda-borsa sisteminin
dünyada örnek gösterildiğini
belirterek “Ülkemizi hak ettiği yere
çıkarmak için, iş dünyası daha hızlı
koşmak zorunda” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nin (TOBB) 70’inci kuruluş
yıldönümünde; 81 ilden gelen iş
dünyasının temsilcileri Ankara’da
Birlik Merkezi’nde buluştu. TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğindeki toplantıda; Ticaret
Bakanı Mehmet Muş, TBMM
Başkanlığı yapmış olan Cemil
Çiçek, Ticaret Bakanlığı yapmış
olan Hayati Yazıcı, Milletvekilleri,
Oda ve Borsa Yönetim Kurulu ve
Meclis Başkanları ile delegeler
yer aldı. Ticaret Bakanı Mehmet
Muş yaptığı konuşmada, TOBB’un
70’inci kuruluş yıldönümünü tebrik
ederken, “Ülkemizin en güçlü
ve en etkin kuruluşlarından biri
olmayı başaran TOBB’un ülkemizin
ekonomik kalkınmasında çok önemli
bir rol oynadığının her zaman

bilincinde olduk. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği kuruluşundan
bu yana sürekli kendini geliştirmiş,
70 yıllık yolculuğu neticesinde
yerel bir kuruluştan, dünya
çapında iş birlikleri gerçekleştiren
ve üstlendiği görevlerle özel
sektörümüzü yurt dışına da taşıyan
önemli küresel bir aktör haline
gelmiştir” dedi. Hükümet olarak
firmaların ihtiyaç duyduğu mevzuat
alt yapısını hazırladıklarını dile
getiren Bakan Mehmet Muş,
ekonomide başarılı sonuçlar
almanın kamu ve özel sektör
işbirliğinden geçtiğini kaydetti.
Küresel gelişmelere rağmen
Türkiye ekonomisinin gösterdiği
büyümenin önemli olduğunu
vurgulayan Bakan Muş, “Türkiye
2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,3
büyüyerek, yüksek oranlı büyüme
performansını sürdürdü” diye
konuştu.

"ÖNCELiK VE
AYRICALIK VERiYORUZ"
Pursaklar Belediye Başkanı
Ertuğrul Çetin, bulduğu her fırsatta
bir araya geldiği gençlerle Endemik
Vadi'de buluştu.
Endemik Vadi'de gençlere hitap
eden Belediye Başkanı Ertuğrul
Çetin; ‘‘Pursaklar da konuşmadığımız,
dinlemediğimiz, fikrini almadığımız
genç kalmayacak diyerek Endemik
Vadi’de Gençlik Buluşması
gerçekleştirdik. Gençlerimizle ve
kendini genç hissedenlerle dondurma
yedik, çay içtik, sohbet ettik. Dün

olduğu gibi bugünde geleceğin
Pursaklar’ını gençlerimizle konuşuyor
ve planlıyoruz. Kültürden sanata,
spordan eğitime varıncaya kadar
hemen her alanda gençlere öncelik ve
ayrıcalık tanımaya devam edeceğiz’’
dedi.
Gençlerle keyif dolu dakikalar
geçiren Başkan Ertuğrul Çetin,
geleceğe dönük yapılacak çalışmalar
hakkında görüş alışverişinde
bulunurken, gençlere bitki çayı ve
dondurma ikram etti.

