VATANDAŞIN YÜZÜ VERGİ AFFIYLA GÜLÜYOR
BSO BAŞKANI İSMAİL UĞUR : ' HEM DEVLET HEM FİRMALAR KAZANACAK '
Vergi ödemelerini yapamayanlar ve bu yüzden borçlular listesinde bulunanlar
için müjde niteliğinde bir uygulama geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Naci Ağbal
Genel Kurul'da görüşülen "Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı" yani vergi affı düzenlemesi hakkında açıklamalar yapmış ve vergi
cezalarının tamamen kaldırıldığını belirtmişti.
6.3 milyon vatandaşı ilgilendiren uygulamayla borçlar yapılandırılacak,30 Haziran
2016 tarihine kadarki vergi ve sigorta primi borçlularına taksitlendirme yapılacak.
Vatandaşların uzun süreden beri beklediği vergi affı kapsamında tüm borçlar
elbette ki silinmiyor.
Yalnızca borçların ödenmesi konusunda yeni bir yapılandırmaya imza atılıyor.
Af,esnafları,KOBİ’leri,holdingleri ve vatandaşları kapsıyor.Bu bağlamda 160 milyar
liralık vergi yeniden yapılandırılıyor.
Bu haberle en çok da üzerine eklenen cezalarla birlikte borçları ödenemez hale
gelen esnafın yüzü gülüyor.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur konuyla ilgili açıklamalarda
bulundu:
‘ Hükümetiiz her daim esnafın önünü açacak uygulamaları hayata
geçiriyor.Esnaf,uzun süredir bu haberi bekliyordu çünkü vergi ve prim borcu
affı kapsamında trafik cezalarından sigorta primleri hatta konut vergilerine
kadar pek çok borç türü bulunuyor.Borcunu tek taksitte ödemeyen esnafa 36
aylık vadeyle ödeme şansı tanınacak.Bu kanun ile hem devlet hem işletmeler
kazanacak.Firmaların yatırım motivasyonu artacak ve rahat bir nefes
alabilecek.Böylece işletmeler önünü daha net görerek yeni yatırımlar için
daha somut adımlar atabilecek.Bu kanunlar bize bir kez daha gösteriyor ki
hiç bir plan bu ülkenin ilerlemesini durduramıyor.’
Yeniden yapılandırma kanunu ile vatandaşların vergi daireleri ile olan davalarının
ortadan kaldırılması ve uygulamanın önümüzdeki dönemde Türkiye'ye önemli bir
kaynak getirmesi amaçlanıyor.

BALIKESİR’DE
GELENEĞİ

KIRMIZI

DİPLİ

MUM’LA

DAVET

Son yıllarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi’nin verdiği
önemle birlikte Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni aratmayan ihtişamıyla yapılan
Kurtdere Yağlı Güreşleri’nin başlamasına günler kala heyecan dorukta.

36.KURTDERE YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞLIYOR
12 – 13- 14 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan güreşler için Karesi Belediye
Başkanı Yücel Yılmaz ve Güreş Komitesi,devlet erkanının ve Balıkesir
protokolünün önemli isimlerini ziyaret ederek kırmızı dipli mumla güreşlere davet
etti.

Çok eski bir kültür mirası olan kırmızı dipli mumla davet etme geleneği,tarihi
Kırkpınar güreşlerine dayanmakta.Kırkpınar ağaları zamanında başta devlet erkanı
olmak üzere eşraftan ve erkandan olanlara ve önemli saydıkları dostlarına atlı
postacılarla davet gönderirlerdi.Ayrıca atlı postacılar kahvehanelere kırmızı dipli
mumu asarak halkı güreşlere çağırırlardı.
KARESİ BELEDİYESİ’NDEN BSO BAŞKANI İSMAİL UĞUR’A GELENEKSEL
DAVET
Bu önemli geleneği yaşatan Karesi Belediyesi,önceki gün Balıkesir Sanayi Odası
Başkanı İsmail Uğur’u ve pek çok önemli ismi makamında ziyaret ederek
güreşlere davet etti.
GÜREŞLER TV100 EKRANLARINDAN CANLI YAYINLANACAK
36. Kurtdere Yağlı Güreşleri 3 gün boyunca TV100 ekranlarından canlı olarak
yayınlanacak.

Yabancı yatırımcı olağanüstü hal durumuna inat
Balıkesir’den vazgeçmiyor.Uluslararası piyasalarda
yaratılmaya çalışılan negatif algıya itibar etmeyen
yabancı şirketler Balıkesir’e yatırım yapmaya devam
ediyor.

Son yatırım haberleri Almanya’dan geldi.Geçtiğimiz günlerde İvrindi’ye Simtek adlı
kesici metal takımları üreten dev firma ikinci fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.
Ardından daha önce yatırım kararı için Balıkesir’e gelen Alman Daimler ailesi
olağanüstü hal kararına rağmen şehre yatırımın devam edeceğini söyledi.
PD Grup dünyanın önde gelen fiberglas üreticisi..Aynı zamanda ünlü otomotiv
firmalarının yedek parçalarını üretiyor.İşte bu dev yatırım batı medyasında çıkan
asılsız haberlere rağmen Balıkesir’de hayata geçecek.
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulacak firma,şehirde yaklaşık 15 bin kişiye
istihdam sağlayacak.
İSMAİL UĞUR ' TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SIRTI YERE GELMEZ '
Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur yaptığı değerlendirmede ; ‘ Ülkemizde istikrarı
bozmak isteyenlere bu yatırımlar iyi bir cevap oluyor.Sonuç ortada yabancı yatırımcı
Türkiye’den ve Balıkesir’den vazgeçmiyor.Simtek, Balıkesir’de ikinci fabrika
yatırımını tamamladı.Ardından PD Grup yetkilileri Balıkesir’e tekrar gelmek ve
projeyi somutlaştırmak istediklerini dile getirdi.
İşte görüyorsunuz ne cuntacıların ne de dış akılların hain tuzakları Türkiye
ekonomisinin
gücünü kırmaya yetmiyor.Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz arkamızda güçlü
durmaya devam ettikçe Türkiye’nin sırtı yere gelmez.Biz gücümüzü onlardan
alıyoruz.Ülkemizi ve Balıkesirimizi de güzel günler bekliyor.
PD Grup en kısa zamanda gelecek ve Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırımını
gerçekleştirecek.Bununla birlikte Organize Sanayi Bölgemizde yer almak için
başvurusu bulunan mevcut çok sayıda yabancı yatırımcı için çalışmalarımız da
sürüyor.
Gün geçtikçe Balıkesir halkına bu güzel haberleri vermeye devam edeceğiz.Yeter ki
halkımız bize güvensin,desteklerini bizden esirgemesin.Bilinmelidir ki,16 Temmuz
sabahı doğan güneş milletimizin aydınlık yarınlarının habercisidir.’ diye konuştu

