ÖZDEBIR YENIDEN ADAY
Ankara Sanayi Odası(ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir, ekim
veya kasım ayında yapılacak oda
başkanlığı seçiminde yeniden aday
olacağını belirtti. Özdemir, ASO

ANKARA
"ÇAĞRIMIZ

olarak yürüttükleri yerli ve milli
toryumla çalışan nükleer santral
projesinin devamı için bir kez daha
aday olacağını kaydetti.
Haberi iç sayfada
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HAK-İŞ İl Başkanları “Biz Birlikte HAK-İŞ’iz” temasıyla Ankara’da toplandı

KARŞILIK BULDU"
Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nun yapısına
olan itirazımızı dile getiren
Genel Başkan Arslan, tüm
işçi sendikalarının üye sayısı
oranında komisyonda temsil
edilmesi gerektiğini söyledi.

SİZCE DÜNYANIN
EN İYİ ÜÇ İSMİ KİM?
Çamlık Medya’nın mavi mikrofonu
gerçekleştirdiği sokak röportajları ile sokağın
nabzını tutmaya devam ediyor. Kimi zaman
siyasi, kimi zaman güncel kimi zaman da daha
farklı sorularla vatandaşların da düşüncelerini
alan Çamlık Medya, bu kez de Ankara’da
vatandaşa mikrofon uzattı. Başkent’te yaşayan
vatandaşlara; Sizce Dünyanın En İyi Üç İsmi
Kim? Sorusunu yönelttik.

HABERİ DIŞ SAYFADA

Ankara’nın mobilyacılar
çarşısı sitelerde,
fabrikadan mağazaya
hizmet veren Larossa
Mobilya, ürettiği kişiye
özel mobilyalarla dikkat
çekiyor. Her bütçeye
uygun kaliteli mobilyaları
ile özellikle yuva
kuracakların uğrak
noktası olan mağaza,
sektörde kalitenin
markalaşmış yüzü
oldu.
A
HABERİ İÇ SAYFAD

Derviş Altınok:

"ŞiRKETLER
iÇiN GEÇERLi"
Kamu Gözetimi Kurumu Eski
Başkan Yardımcısı, Yeminli
Mali Müşavir ve Ticaret
Hukuku Doktoru Derviş
Altınok, Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu’nun
kredi kısıtlamasına ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Altınok, kredi
kısıtlamasının şirketler için
geçerli olduğunu belirtti.
Haberi iç sayfada

MUTLULUK VERİCİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,
Kabine Toplantısı'nın ardından Komisyonun bir
araya geleceğini açıkladığını anımsatan Arslan,
bunun mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
HAK-İŞ olarak son üç aydır komisyonun
toplanmasına yönelik çağrıda bulunduklarını
hatırlatan Arslan, "Yaşanan yoğun fiyat
hareketleri, yaşadığımız hızlı zamlar, önü arkası
belli olmayan her gün değişen etiketler, fiyatlar,
ocak ayında büyük umutlarla belirlediğimiz
asgari ücreti anlamsız hale getirdi. Onun için
bu çabamızın karşılık gördüğüne tanıklık etmek
bizim için gurur kaynağı" diye konuştu.
Asgari ücretin, enflasyonun üzerinde bir
rakama getirilmesi taleplerini yineleyen Arslan,
toplu sözleşme sisteminde yer alan bütün
işçilerin ücretlerinde bu yönde düzenleme
yapılmasını istedi. HABERİ DIŞ SAYFADA

SITELERIN
MOBILYACISI
LAROSSA

BENLİ VE TURAN
AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
Ankara’da yaşayan Yozgatlı İş İnsanı
Ayhan ve Nurcihan Benli’nin biricik kızları
Hilal Tuğçe, Mustafa Teoman ve Hacer
Turan’ın oğulları Alperen Numan ile hayatını
birleştirdi. Benli ve Turan ailelerini bir ömür
boyu akraba kılan Hilal Tuğçe ve Alperen
Numan’ın düğünleri 24 Haziran Cuma günü
Ankara’da yapılan kına ile başladı. Duygu
yüklü anların eğlenceye dönüştüğü kına
merasimini, 25 Haziran Cumartesi günü saat
19.00’da Yozgat’ta yapılan düğün taçlandırdı.
Her iki ailenin eş, dost, akraba ve
sevdiklerinin katıldığı düğün töreni renkli
anlara sahne oldu. Genç çiftin mutluluklarını
paylaştığı düğün töreni unutulmaz anların
yaşandığı bir atmosferde gerçekleşti.
Biz de Çamlık Medya olarak genç çifte bir
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

AVRUPA’YA
SESSIZ HAZIRLIK
İşitme engelli kızı çocuklarının
sosyalleşmesi için çıktığı yolda dernek ve
spor kulübü kuran Gonca İlerisoy, bugün
Salyangoz Doğa ve Spor Kulübü Derneği
sporcularının Avrupa Şampiyonası’na
hazırlandığını söyledi.
Haberi dış sayfada
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"ŞiRKETLER iÇiN GEÇERLi"
Kamu Gözetimi Kurumu Eski Başkan Yardımcısı, Ticaret Hukuku Doktoru Derviş Altınok, BDDK’nın kredi kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı

Kamu Gözetimi Kurumu Eski Başkan Yardımcısı, Yeminli Mali Müşavir ve Ticaret Hukuku Doktoru Derviş
Altınok, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kredi kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
GERÇEK KİŞİLERİ
KAPSAMIYOR
Altınok, kredi kısıtlamasının şirketler için
geçerli olduğunu belirterek, “Bazı şirketlerin
döviz cinsinden ödemeleri gereken borçları
bulunmamasına rağmen, TL cinsinden kredi
kullanıp bu kredilerle döviz aldıkları görülüyor.
Bu durum reel yatırımlara, üretime tahsis edilmesi
istihdama dönüşmesi gereken kaynakların verimli
kullanılmamasına sebep olmaktadır. Dahası bu
krediler döviz talebine dönüştüğü için döviz
piyasasının dengesini bozan sonuçlara da yol
açmaktadır. Bu gibi sorunlarla mücadele ederek
finansal istikrarın güçlendirilmesi, kaynakların
daha verimli kullanılması, kredi sisteminin etkin
şekilde çalışması amacıyla Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurulu 24 Haziran 2022 tarihinde
kredi kullanımına ilişkin önemli bir kısıtlama
kararı almıştır. Öncelikle belirtmemiz gerekir
ki kredi kısıtlaması şirketler için geçerlidir,
gerçek kişiler ile şirketlerin gerçek kişi ortakları
bakımından söz konusu değildir. Öte yandan
kısıtlamaya sadece bağımsız denetime tabi
şirketler tabidir. Genel itibariyle aktif toplamı
35 milyon Türk Lirasını, yıllık net satış hasılatı
70 milyon Türk Lirasını ve çalışan sayısı ise 175
kişiyi aşan şirketler, payları borsada işlem gören
şirketler denetimin kapsamına girmektedir.
Dolayısıyla kredi kısıtlamasının en genel haliyle
bu türden şirketler açısından geçerli olduğunu
söyleyebiliriz. Bankalar, finansal kuruluşlar,
sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri gibi bazı
şirketler de her durumda denetime tabidir.
Ancak Karar ile bankalar ve finansal kuruluşlar
kredi kısıtlaması dışında bırakılmıştır” şeklinde
konuştu.

KREDİ KISITLAMASINDA
ÖLÇÜ ALINACAK
RAKAMLAR
“Bununla birlikte denetime tabi her şirket
de kredi kısıtlamasına tabi değildir” diyen
Altınok, şunları söyledi; “Bu türden bir şirket,
yabancı para nakdi varlıkları 15 milyon TL’yi
geçmiyor ise herhangi bir kredi kısıtlaması
ile karşılaşmayacaktır. Ayrıca söz konusu
tutar, aktif toplamının yahut son bir yıllık satış
hasılatının yüzde onunu da aşmadığı durumda,
şirket denetime tabi olsa ve yabancı
para nakdi varlıkları 15 milyon TL’yi
geçmiş olsa da Karar bu şirketler
açısından uygulanmayacaktır. Kredi
kısıtlamasında ölçü alınacak bu
rakamlar, bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetimden geçmiş
en güncel solo veya konsolide finansal
tabloları üzerinden doğrulanacak
ve belgelendirilecektir. Öte yandan
bağımsız denetim raporu
bulunmayan kredi
müşterileri 1 ay
içinde denetimden
geçmiş bilgileri ve
finansal tablolarını
getirmek koşulu
ile sadece beyan
vererek kredi
kullanabilecektir.
Şirketlerin yabancı
para nakdi varlıkları
ise altınlarını, efektif
dövizlerini ve yabancı
para mevduatlarını

içerir. Ayrıca yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilmiş
menkul kıymetler veya hisse senetleri, ters repo
gibi varlıkları da bu kapsamdadır. Ancak yabancı
para cinsinden olsa dahi yurt içi yerleşiklerce
ihraç edilmiş menkul kıymetler ve Eurobond gibi
borçlanma araçları bu hesaplamaya katılmaz.”
İSTİSNA TANINDA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun, TL kredi kısıtlamasına dahil olan
ancak yasalar gereğince yabancı para olarak
da kredi kullanması mümkün olmayan şirketlere
de bir istisna tanıdığını anlatan Altınok, “Bu
şirketler, kredi başvuru tarihini izleyen 3
aylık dönemde yapancı para borçlarının,
yabancı para varlıklarından fazla olması
durumunda TL cinsinden nakdi ticari
kredi kullanabilecekler. Ancak söz
konusu krediler, 3 aylık dönemdeki
pozisyon açığı tutarı ile sınırlıdır. Bu
kredilerin 3 aydan daha uzun vadeli
kullandırılabilmesi ise mümkündür.
TL cinsinden her türlü nakdi ticari kredi
sınırlama kapsamına girer. Gayri
nakdi krediler, nakdi krediye
dönüşmediği sürece kısıtlama
kapsamında değildir. Öte
yandan Karar tarihinden önce
müşterilere tahsis edilmiş
limitler doğrultusunda
kullandırılacak rotatif
nitelikli krediler ile
kredili mevduat hesabı,
kurumsal kredi kartları
ve gecelik krediler
için uygulama Kararda
belirtildiği şekilde

yapılacaktır. Karar tarihinden önce sözleşmesi
akdedilmiş kredilerden yalnızca 27 Haziran
2022 tarihiyle başlayan hafta içinde kullandırımı
yapılacak olan spot nitelikli TL cinsinden nakdi
ticari krediler Karar’dan etkilenmeyecektir.
Yabancı para nakdi varlıkları 15 milyon TL’yi
aşmayan şirketler kredi kısıtlamasına tabi
değildir. Bağımsız denetime tabi olmayan bir
şirketten veya denetime tabi olmakla birlikte
yabancı para varlıklarına ilişkin şartı sağlamayan
dolayısıyla Karar kapsamına girmeyen bir
şirketten kredi tahsisi için ilave bilgi, belge talep
edilmesi Karara aykırılık oluşturur. Ancak Kararla
amaçlanan finansal istikrarın gerçekleşmesi için
yabancı para nakdi varlıkları 15 milyon TL’yi
aşmayan şirketlerin de kredi başvuru tarihi
itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile
aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını
bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri
gerekir. Bu şirketlerin kredi kullanım esnasında,
kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi
varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi
aşmayacağını ya da aşsa bile aktif toplamı ya
da son 1 yıllık net satış hasılatının yüzde onunu
geçmeyeceğini taahhüt etmeleri gerekmektedir.
Bu beyanların kontrolü için her ayın ilk 10 iş günü
içinde söz konusu rakamlar şirketlerce bankaya
iletilmesi zorunludur. Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu, fiktif işlemlerle borç kaydı
yazma veya muvazaalı diğer yollarla kredi
kısıtlamasını dolanmaya çalışanları ise gerekli
yasal işlemlerin yapılacağı konusunda uyarıyor.
Bu bağlamda bankalar da kredi müşterilerini
yakından takip edecekler ve Karara aykırı
işlemleri gecikmeksizin Kuruma bildireceklerdir”
ifadelerine yer verdi.

ÖZDEBIR YENIDEN ADAY
Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir,
ekim veya kasım ayında yapılacak oda başkanlığı
seçiminde yeniden aday olacağını belirtti. ASO olarak
yürüttükleri yerli ve milli toryumla çalışan nükleer santral
projesinin devamı için bir kez daha aday olacağını
kaydeden Özdebir, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet
toplantısında şunları söyledi: “Bizim iki kademeli bir
seçim sistemimiz var. Önce meslek komiteleri ve meclis
üyeleri seçiliyor. Yeni meclis de yönetim kurulu başkanı
ve yönetim kurulu üyelerini seçiyor. Genellikle komite
seçimlerinden sonra adaylık açıklanır ama ben bir
dönem daha başkanlığa adayım. Aslında bir daha aday
olmayacaktım ancak başladığımız yeni bir projemiz var
ve bu projenin yoluna oturabilmesi için bir müddet daha
başkanlığa devam edip işler yoluna oturduktan sonra
dinlenmek istiyorum. Sanayicilerimiz de bana bu yönde
baskı yaptılar. Onların da ısrarıyla bir dönem daha devam
etmek istiyorum. Yeni projemiz nükleer alanda. Toryumla
çalışan yerli ve milli nükleer santralimizi geliştirmek
istiyoruz. Bu konuda epey bir mesafe alındı. Konsept,
tasarım tamamlanmış vaziyette. Şimdi simülasyonların
yapılması lazım. O bayağı program ve emek yatırımı
gereken bir iş ve bu işleri yoluna koymam lazım.
ÜRETİM VE İHRACAT UYARISI
Tİcari kredilerde gözle görülür bir yavaşlama
yaşandığını da kaydeden Özdebir, üretim ve ihracatın
durmaması için şu uyarılarda da bulundu: “Emtia fiyatları
dolar bazında yüzde 100’den fazla arttı, bazılarında yüzde
400’ü buldu. Ama hiçbir işletmenin ne öz kaynağı ne

de işletme sermayesi bu oranda arttı. Alımlar çok kısa
vade veya peşine döndü, işletmelerin işletme sermayesi
ihtiyacı çok arttı. Kredilerde devre faizi ödemelerinin
zamanı geldi ama bu faizi ödemekte güçlük çekecek çok
sayıda şirket var. Bunlara finansman desteği sağlanmalı.
Oysa kredi muslukları şu an kısılmış durumda. Eğer
bankalar musluğu açmazsa üretimde ve ihracatta sıkıntı
yaşanır. Birçok firmanın sicili bozulur. 35-45 milyar
liralık bir kredi desteği dönem faizlerinin ödemesinde
işletmelerimize nefes aldırır. Buna bir çözüm bulunması
lazım. Aslında bunun önerisini biz çok önceden
söylemiştik. KDV alacaklarımıza karşılık ikame para
önerisinde bulunmuştuk.”

BELEDIYELERE TOPTAN SATIŞIMIZ VARDIR..

Akıllı
Santral Yazılım

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

Yavaş’tan Ankapark açıklaması:

‘Birkaç güne
devralacağız’

Yenimahalle Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı üzerinde hizmete
giren Crowne Plaza Ankara
Otel’in açılışına katılan Başkan
Yavaş, Plaza Otelcilik Başkanı
Yılmaz Kayaaslan’ın fuar alanı ve
Ankapark’la ilgili sorularını da
yanıtladı. Başkan Yavaş, inşaatı
yarım kalan Akyurt’taki fuar alanı
ile ilgili şöyle konuştu: “Fuar
AŞ’de bir problem var. Bir tarihte
mahkemelik olduk. Daha sonra
hakem heyetine gitti bütün davaları
kazandık. Bu süreç zarfında ben
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı olarak ısrarlı bir şekilde
‘Gelin bunu hemen yapalım, yok
ortakların bir kısmının imkânı
yoksa hisseleri bize devredin, ben
yapmaya hazırım’ dedim. O zaman
150-200 milyon lira maliyet vardı.
Şimdi 1 milyarı buldu. Maalesef
zorlanacağız ama ben yapılması
gerektiği kanaatindeyim. Çünkü
Ankara ekonomisine çok
büyük katkısı olacağı
konusunda hiç şüphemiz
yok. İnşallah diğer
ortaklar da kaynaklarını
bu yönde ayırırlar ve hep
birlikte yaparız.” Yavaş,
Ankapark’taki süreçle ilgili
de şu bilgileri verdi:
“Ankapark’a
801 milyon
dolar para
harcanmış.
İşletmeci
işletmiyor,

sözleşmeye aykırı hareket ediyor.
Biz de bize teslim edilmesi için
Yenimahalle Kaymakamlığı’na
müracaat ettik. Bunun üzerine
işletmeci men davası açtı ve
mahkemenin sayın hakimi
801 milyon dolar harcanan bir
yere sadece 50 bin liralık nakit
teminatla ihtiyadi tedbir verdi.
İtirazlarımızın hiçbirisi sonuç
vermedi. Dedik ki ‘Tersine
teminatı biz verelim. İşletmecinin
zararlarını karşılayacak şekilde
biz verelim’ dedik o da kabul
edilmedi. Bu arada hırsızlıklar oldu,
kablolar çalındı. Çünkü işletmeci
bin dönümlük araziye beş tane
güvenlik koymuş, biz müdahale
edemiyoruz. Sürekli yapılan
hırsızlıkları mahkeme dosyasına
koymamıza rağmen, hakim tedbir
kararını kaldırmadı. Daha sonra
davayı kazandık. Davayı kazandık
ancak aleyhimize ihtiyadi tedbir
kararı devam etti. Daha sonra
biz tahliye davası açtık. Bu
sefer davanın hakimi de
diğer dosyanın sonucunun
beklenmesine karar verdi.
Bugüne kadar böyle kaldı.
Bu da yetmedi Ankapark’ın
işletmecileri iflas etti.
Sözleşme kanununa
göre iflas edilir
edilmez sözleşme
sona erer. Buna
rağmen hala bize
teslim edilmedi.”
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SITELERIN MOBILYACISI LAROSSA
Ankara’nın mobilyacılar çarşısı sitelerde, fabrikadan
mağazaya hizmet veren Larossa Mobilya, ürettiği
kişiye özel mobilyalarla dikkat çekiyor. Her
bütçeye uygun kaliteli mobilyaları ile özellikle yuva
kuracakların uğrak noktası olan mağaza, sektörde
kalitenin markalaşmış yüzü oldu.

Başkent’te 1994 yılından
itibaren mobilya sektöründe hizmet
verdiklerini söyleyen Larossa
Mobilya yöneticilerinden Erkan Yıldız;
“1994 yılında sitelere giriş yapmış
bulunuyoruz. 1994 yılından bu tarafa
getirdiğimiz boyahane, imalathane,
döşemehane işlerini yaptık. En son
mağazalarımızı açtık” dedi.
KENDİ ATOLYEMİZDE
ÜRETİYORUZ
Yıldız, bütün imalatları kendi
atölyelerinde işinin ehli ustalarla
yaptıklarını söyledi.
Siteler Şenkal Sokak’ta 4 bin
metrekare kapalı alanda üretim
yaptıklarını kaydeden Yıldız, şunları
söyledi;
“Bütün imalatlarımızı kendimiz
yapıyoruz. Müşterilerimizin isteğine
göre tasarımlarımızı yapıyoruz.
Fabrikamız Şenkal Sokak’ta 4 bin
metrekare kapalı alanımız var. Bir
fabrikamız da Akyurt’ta bulunuyor.
Toplamda 150 kişiye istihdam
sağlıyoruz. Sosyal medyadan
yayınladığımız ürünlerimiz oluyor. Yurt
dışından da müşterilerimiz görüyor.
Geliyorlar veya arıyorlar. Bizlere

güveniyorlar” dedi.
ÖZEL TASARIMLARIN ADRESİ
İş İnsanı Erkan Yıldız, özel tasarım
mobilyalarla müşterilerin hayallerini de
imal ettiklerini ifade etti.
Mağazanın, Karacakaya Caddesi’nde
2022 yılından itibaren hizmet vermeye
başladığını hatırlatan Yıldız, şunları
söyledi:
“İnsanların bizlerden istediği
tasarımları atölyelerimizde özenle
hazırlıyoruz. Tasarlıyoruz, imalathanede
kestiyoruz, boyahanede boyatıyoruz,
döşeme hanede döşemesini yapıyoruz.
Sarıyoruz, tertemiz bir şekilde yurt
dışına teslim ediyoruz. Mağazamız
Karacakaya Caddesi’nde yeniyiz.
2022’nin başında geldik bu mağazada
yeniyiz. 2 bin metrekare mağazamız
içerisinde mobilyalarımız var. Özel
tasarımlarımız var.
Modern mobilyalarımız var.
Bize gösterilen istenilen her şeyi
temin edebiliyoruz. Yeni evlenecek
çiftlerimize, gençlerimize seslenmek
istiyorum. Bize gelsinler yüzde 10
da indirim yapıyoruz. 50 bin TL’den
paketlerimiz var. Her bütçeye de uygun
ürünlerimiz mevcut.”

SELZEDELERE YARDIM ELI
Ankara Büyükşehir
Belediyesi(ABB) ekipleri,
Kastamonu’da meydana gelen
sel felaketinin izlerini silmek
amacıyla teyakkuza geçti.
ABB Başkanı Mansur Yavaş,
AFAD’ın talebi üzerine, ASKİ
Genel Müdürlüğü, Kent Estetiği
Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire
Başkanlığı’na ait vidanjör, mini
avant, dalgıç pompa, jeneratör ve
motopompun içinde bulunduğu

yedi araç ve dokuz personelini
afet bölgesine sevk etti. Sosyal
medya hesapları üzerinden
paylaşım yapan ABB Başkanı
Mansur Yavaş, “Kastamonu
ilinde meydana gelen sel
felaketinin yaralarını sarmak
üzere ekiplerimiz afet bölgesine
ulaştı. Bölgedeki vatandaşlara
geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum. Dualarımız ve mesai
arkadaşlarımız yanınızda” dedi.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"
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AVRUPA’YA SESSIZ HAZIRLIK

HAK-İŞ İl Başkanları “Biz Birlikte HAK-İŞ’iz” temasıyla Ankara’da toplandı

"ÇAĞRIMIZ

KARŞILIK BULDU"
HAK-İŞ İl Başkanları “Biz Birlikte
HAK-İŞ’iz” temasıyla 28-29 Haziran
2022 tarihinde Ankara’da toplandı.
HAK-İŞ İl Başkanları toplantısına,
Genel Başkan Mahmut Arslan, Genel
Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız,
Yunus Değirmenci, Av. Hüseyin
Öz, Genel Sekreter Eda Güner,
Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan
Serdengeçti, HAK-İŞ İl Başkanları,
Komite Başkanları, uzmanlar ve basın
mensupları katılım gösterdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun
yapısına olan itirazımızı dile getiren
Genel Başkan Arslan, tüm işçi
sendikalarının üye sayısı oranında
komisyonda temsil edilmesi gerektiğini
söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın
ardından Komisyonun bir araya
geleceğini açıkladığını anımsatan
Arslan, bunun mutluluk verici olduğunu
dile getirdi.
HAK-İŞ olarak son üç aydır
komisyonun toplanmasına yönelik
çağrıda bulunduklarını hatırlatan
Arslan, "Yaşanan yoğun fiyat
hareketleri, yaşadığımız hızlı zamlar,
önü arkası belli olmayan her gün
değişen etiketler, fiyatlar, ocak ayında
büyük umutlarla belirlediğimiz asgari
ücreti anlamsız hale getirdi. Onun
için bu çabamızın karşılık gördüğüne
tanıklık etmek bizim için gurur kaynağı"

diye konuştu.
Asgari ücretin, enflasyonun
üzerinde bir rakama getirilmesi
taleplerini yineleyen Arslan, toplu
sözleşme sisteminde yer alan bütün
işçilerin ücretlerinde bu yönde
düzenleme yapılmasını istedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan, bütün ücretlilerden bir yıl
süreyle gelir vergisi alınmaması
talebini de dile getirdi. Asgari Ücret
Tespit Komisyonundan, asgari ücrete,
belirlenen 6 aylık enflasyon üzerinde
bir zam yapmasını beklediklerini
ifade eden Arslan, "Bütün çalışanların
ücretlerine özel olarak uygulanacak,
onlara da aynı şekilde yansıyacak
bir modeli gerçekleştirmeyi umut
ediyoruz, istiyoruz ve bekliyoruz." diye
konuştu.
Arslan, sendikalarımızın
örgütlenme çalışmalarına ilişkin
değerlendirmelerde de bulunarak,
İl Başkanlıklarımızın bu örgütlenme
çalışmalarında destek vermesini istedi.

İşitme engelli kızı çocuklarının
sosyalleşmesi için çıktığı
yolda dernek ve spor kulübü
kuran Gonca İlerisoy, bugün
Salyangoz Doğa ve Spor Kulübü
Derneği sporcularının Avrupa
Şampiyonası’na hazırlandığını
söyledi.
Salyangoz Doğa ve Spor
Kulübü Derneği Başkanı Gonca
İlerisoy, 3 çocuğu olduğunu
ve 2 tanesinin işitme engelli
olduğunu kaydetti. İşitme engelli
çocukların hayata tutunması,
sosyalleşmesi için çalıştığını
dile getiren İlerisoy, “Yozgat
Akdağmadeni ilçesindenim.
Çocuklarımız Avrupa
şampiyonasına hazırlanıyorlar.
Umutluyuz. Ertan hocamız çok
emek verdi. Federasyonumuz bu

konuda çok güzel desteklerde
bulunuyor. Çocuklarımızın da
çok büyük emeği var. Derece ile
döneceklerine inancımız tam”
şeklinde konuştu.
HEDEF AVRUPA
ŞAMPİYONLUĞU
İşitme Engelliler Badminton
Milli Takım Antrenörü Ertan
Özkan, hedeflerinin Avrupa
şampiyonluğu olduğunu söyledi.
15 yıldır Spor Bakanlığı’na bağlı
olarak çalıştığını anlatan Özkan,
“Beden eğitimi öğretmeniyim
ama 15 yıldır spor bakanlığına
bağlı olarak çalışıyorum. Yorucu
bir yıl geçti. Olimpiyatlarımız
vardı. Şu anda hedefimiz Avrupa
şampiyonluğu” diye konuştu.
İDDİALIYIZ
Özkan, 24 Eylül- 1 Ekim

tarihinde Litvanya’da Avrupa
Gençler ve Büyükler İşitme
Engelliler Şampiyonası olacağını
belirterek, “Burada iddialıyız.
İnşallah büyüklerde takım
halinde ilk 3 içerisinde olmayı
hedefliyoruz. Gençler takımında
ise hedefimiz şampiyonluk.
Takımımız çok iyi. Gençler
altyapısında çok iyi sporcularımız
var.
Olimpiyat döneminde
kamplarımıza çok büyük destek
olan Akdağmadeni Belediye
Başkanımıza çok teşekkür
ediyoruz.
Milli takımımızı çok güzel
misafir ettiler. Federasyonumuz
ve sporcularımız adına teşekkür
ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

SİZCE DÜNYANIN EN İYİ ÜÇ İSMİ KİM?
Çamlık Medya’nın mavi mikrofonu
gerçekleştirdiği sokak röportajları
ile sokağın nabzını tutmaya devam
ediyor. Kimi zaman siyasi, kimi
zaman güncel kimi zaman da daha
farklı sorularla vatandaşların da
düşüncelerini alan Çamlık Medya,
bu kez de Ankara’da vatandaşa
mikrofon uzattı. Başkent’te yaşayan
vatandaşlara; Sizce Dünyanın En İyi
Üç İsmi Kim? Sorusunu yönelttik.
Mikrofon uzattığımız vatandaşlardan
kimisi tercihini siyasilerden yana
kullanırken, kimisi daha duygusal
cevaplar verdi.
İşte vatandaşlardan aldığımız
yanıtlar..

Nihat Çukur: Allah’a
inanan. Dürüst olan.
Üç insan güzel
insandır. Güzel insan,
düzgün insandır.

Remzi Bora:
Göremiyorum.
İnsanlığı bitirmişler.
Öyle iyi ruh sahibi
kişileri göremiyorum.
İyi insanlar kalmadı.
Çünkü geçmişimizi
unutturdular bize. O
yüzden ben kimseye
güvenmiyorum artık.

İnanç Şenocak:
Bence annem, abim ve
kız arkadaşım.

Adem Altuntaş:
Bence Dünya’nın en iyi
üç ismi Annem, Babam
ve Ben.

Arzu Aktaş: Benim
için Dünya’nın en iyi
üç insanı; birincisi
Eşim, ikinci Ben,
üçüncüsü de Annem.

Gülsüm: Birincisi
Cumhurbaşkanı.
İkincisi Süleyman
Soylu. Üçüncüsü Tarım
Bakanı.

Salih Sungur:
Birincisi Erdoğan.
İkincisi İmamoğlu.
Üçüncüsü de Mansur
Yavaş.

Atilla Cömert:
Başta bizim liderimiz.
İkinci de benim.
Üçüncüsü de ailemdir.

Abdurrahman Suley:
Annem, Babam ve
Cemil Hocam.

Barış Beyribey:
Bence annem, babam
ve ben.

Emine Özcan:
Bence birincisi
çocuklarım. İkincisi
annem ve babamdır.
Üçüncüsü de eşimdir.

Fatıma Efsa Özcan:
Bence Dünyanın en
iyi üç ismi annem,
anneannem, dedem ve
abim bence.

