12Haziran
Haziran2019
2019Çarşamba
Çarşamba
12

Kurucusu: Ali
Ali Celal
Celal Şimşek
Şimşek Yıl: 63 Sayı: 19095 75 Krş.
Kurucusu:

MECLİSTE
GÜNDEM
DIŞI MESAİ
PolatlıBelediyesi
BelediyesiEski
Eski
Polatlı
BaşkanıYakup
YakupÇelik
Çelik
Başkanı
zamanında
dailk
ilkadımadımzamanın
larıatılan
atılanve
vebüyük
büyük
ları
gayretlergösterilerek
gösterilerek
gayretler
AYKUTKAYA
KAYA
AYKUT
eğitimöğretim
öğretimhayahayaeğitim
tınakazandırılan
kazandırılanPolatlı
Polatlıİlahiyat
İlahiyat
tına
Fakültesigidiyor
gidiyormu?
mu?Polatlı’nın
Polatlı’nın
Fakültesi
üniversiteleşmesikonusunda
konusundaher
her
üniversiteleşmesi
platformdadile
dilegetirilen
getirilentemennitemenniplatformda
lersadece
sadecesözde
sözdemi
mikalıyor?
kalıyor?HaHaler
cettepe’ninatıl
atılbinasının
binasınınhazin
hazin
cettepe’nin
sonuilahiyat
ilahiyatfakültesi
fakültesiiçinde
içindemi
mi
sonu
geçerliolacak?
olacak?
geçerli

Belediyemeclisi
meclisihaziran
haziranayı
ayıilk
ilktoplantısında
toplantısında
Belediye
sözalarak
alarakmeclis
mecliskürsüsüne
kürsüsüneçıkan
çıkanbelediye
belediye
söz
meclisüyeleri
üyeleriilçenin
ilçeninsorunlarını
sorunlarınıfarklı
farklı başlıkbaşlıkmeclis
larhalinde
halindemeclise
meclisetaşıdılar.
taşıdılar.Polatlı
PolatlıBelediyesiBelediyesilar
ninhaziran
haziranayı
ayıilk
ilktoplantısında
toplantısındagündem
gündem dışı
dışı
nin

söz alarak
alarak meclis
meclis kürsüsüne
kürsüsüne çıkan
çıkan Cumhuriyet
söz
Halk Partisi
Partisi belediye
belediye meclis
meclis üyesi
üyesi Selami OvaHalk
cık, Ak
Ak Parti
Parti Belediye
Belediye Meclis
Meclis Üyesi
Üyesi İsmail Hakkı
cık,
Akgök, CHP
CHP Belediye
Belediye Meclis
Meclis Üyesi
Üyesi Sırrı Arpaç
Akgök,
sinek sorunu,
sorunu, sosyal
sosyal denge
denge konusu,
konusu, bakıma ihsinek

tiyacı olan parklar meselesini, kamyoncular
parkının son durumu, traktör galericilerinin talepleri gibi konular başta olmak üzere çok
farklı başlıkta konuları meclise taşıdılar.
HABERİN DEVAMI 3. SAYFADA

Bu şehir kazanımlarını
neden koruyamıyor?

TARIM
TARIMÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTESİHAYALİNİ
HAYALİNİKURAN
KURAN
POLATLI
POLATLIİLAHİYATTAN
İLAHİYATTANDA
DAMI
MIOLUYOR?
OLUYOR?
Siyasi
Siyasiarenada
arenadaseçim
seçimvaatleri
vaatleriaraarasında
sındasık
sıksık
sıkyer
yeralan
alantarım
tarımüniversiüniversitesi
tesivaatleri
vaatlerisonrasında
sonrasındaPolatlı’da
Polatlı’da
tarım
tarımüniversitesinin
üniversitesininhayalini
hayalinikuran
kuranvavatandaşlar
tandaşlarşimdi
şimdiilahiyatında
ilahiyatındaelden
eldengigideceği
deceğiendişesini
endişesiniyaşıyor.
yaşıyor.
Meydanlarda
Meydanlardatarım
tarımüniversitesi
üniversitesibaşta
başta
olmak
olmaküzere
üzerePolatlı’nın
Polatlı’nınüniversite
üniversite
şehri
şehriolması
olmasıvaadini
vaadiniveren
verensiyasiler
siyasiler
şimdi
şimdine
neyapıyor?
yapıyor?Polatlı
Polatlıdimyata
dimyatapipirince
rincegiderken
giderkenevdeki
evdekibuğurdan
buğurdanmı
mı
oluyor?
oluyor?Polatlı
Polatlıgündeminde
gündemindeyer
yeralan
alan
ilahiyat
ilahiyatfakültesi
fakültesigidiyor
gidiyorendişesi
endişesisiyasiyasilerinin
sileriningündeminin
gündemininne
nekadarını
kadarınımeşmeşgul
DEVAMI
gulediyor?
ediyor?
DEVAMI4.4.SAYFADA
SAYFADA

ZAMANE ÇOCUKLARI İÇİN
YENİ ÇAĞIN YENİ TEHDİTİ!
Tüm
Tümdanyanın
danyanınyeni
yenisorunlarından
sorunlarındanbir
birtanesi
tanesiolan
olan
vevegiderek
giderekyaygınlaşmaya
yaygınlaşmayabaşlayan
başlayandijital
dijitalplatplatformladaki
formladakioyunlar,
oyunlar,sosyal
sosyalmeya
meyasiteleri
sitelerivevedaha
daha
başka
başkaetkin
etkinuygulamaların
uygulamalarınhayatımaz
hayatımazgirmesiyle
girmesiyle
birlikte
birlikteneredeyse
neredeyseher
herbirey
bireyartık
artıkakıllı
akıllıtelefon,
telefon,
tablet
tabletyada
yadabilgisayarsayesinde
bilgisayarsayesindezamanının
zamanınınbüyük
büyük

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
YARALARI
SARIYOR!
HABERİN
HABERİNDEVAMI
DEVAMI2.2.SAYFADA
SAYFADA

GÖK, TBMM’YE POLATLI’YI DA
İLGİLENDİREN BİR ÖNERGE VERDİ

bir
Polatlı’da bu
bu
birbölümünü
bölümünü internette
internette geçiriyor.
geçiriyor. Polatlı’da

durum
durum oo kadar
kadar ilerledi
ilerledi ki,
ki, okullarda
okullarda öğretmenöğretmenler
lerve
ve veliler
veliler arasında
arasında kurulan
kurulan sosyal
sosyal medya
medya
grupları,
grupları, ödevlerin
ödevlerin yada
yada etkinliklerin
etkinliklerin bu
bu sosyal
sosyal
medya
medya grubu
grubu üzerinden
üzerinden verilmeye
verilmeye başladı.
başladı.
HABERİN
HABERİN DEVAMI
DEVAMI 5.5. SAYFADA
SAYFADA

Cumhuriyet Halk Partisi Bölge
Milletvekili Levenk Gök,
TBMM’ye Nehirlerde ve Su Havzalarında Antibiyotik Kirliliğinin
Önlenmesi amacıyla yapılan ve
yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin yazılı bir soru önergesi verdi. Polatlı gibi Sakarya
Nehri, Porsuk Çayı ve Ankara
Çayı
Çayı gibi
gibi akarsu
akarsu açısından
açısından zenzengin
gin bölgelerdeki
bölgelerdeki nehir
nehir yada
yada
sulak
sulak alanlardaki
alanlardaki antibiyotik
antibiyotik
kirliligin
kirliligin önüne
önüne geçilmesi
geçilmesi gerekgerektiğinni
tiğinni altını
altını çizdi.
çizdi. DEVAMI
DEVAMI 4’TE
4’TE

POLATLI
postası

Gündem/2

www.polatlipostasi.com

12 Haziran 2019 Çarşamba

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YARALARI SARIYOR

HABER
Gökhan
Cansu Çakıllı
Şen

Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Ankara’da yağan şiddetli yağış
sonrası oluşan su birikintileri ve
su taşkınları ile mücadelesine
kesintisiz devam ediyor.
Yaraları sarmaya çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik uyarılar
kapsamında 7/24 ekiplerini hazırda bekletiyor. SKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 25
ilçenin tamamında görevlendirilirken, bin ASKİ personeli ile
700 iş makinası da olası su taşkınlarına karşı teyakkuzda bekletiliyor.

HALK SAĞLIĞI İÇİN
İLAÇLAMA
Konut ve iş yerlerinde oluşan
suyu tahliye çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir
ekipleri bir yandan da halk sağlığını tehdit eden unsurları önlemeye yönelik çalışmalar
yürütüyor. Çevre Koruma ve
Kontrol Daire Başkanlığı'na
bağlı ilaçlama ekipleri, suların
çekilmesiyle birlikte oluşabilecek çeşitli hastalıklara karşı dezenfekte işlemlerine devam
ediyor. zellikle haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını hızlan-

dıran ekipler, gelen ihbarları da
dikkate alarak temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan
ilaçlama ve temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirten
Büyükşehir yetkilileri, “Ankara
Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü
ile ortak çalışma yaparak, halk
sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek, hastalıkların kontaminasyonunun engellenmesi
amacıyla bakterisid ve virüsid
geniş spektrum etkili çevresel
dezenfektanla sel felaketine
maruz kalan tüm binalar, logarlar, havuzlar ve derelerin dezen-

SİZE POLATLI

feksiyon çalışmalarına devam
edilecek” bilgisini verdiler. kipler,
özellikle depo ve bodrumlarda
dezenfekte çalışmalarını sıklaştırırken, sadece merkezde değil
ilçelerde de yoğun bir ilaçlama
mesaisi gerçekleştiriyor.
TAHRİBATIN İZLERİ
SİLİNİYOR
Kısa sürede etkili olan şiddetli
yağış sonrasında yaşanan su
taşkınlarının bıraktığı tahribatın

izlerini silmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire
Başkanlığı ekipleri, dere ıslah
çalışmalarını hızlandırdı. Suların taşındığı kanalların tıkanarak taşkınlara neden olmaması
için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler; taş, kum,
moloz ve ağaç dallarını da kaldırarak, yolları araç trafiğine
açma çalışmalarına devam ediyor.
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MECLİSTE GÜNDEM DIŞI MESAİ

HABER Cansu Şen
Belediye meclisi haziran ayı ilk
toplantısında söz alarak meclis
kürsüsüne çıkan belediye meclis üyeleri ilçenin sorunlarını
farklı başlıklar halinde meclise
taşıdılar. Polatlı Belediyesinin
haziran ayı ilk toplantısında
gündem dışı söz alarak meclis
kürsüsüne çıkan Cumhuriyet
Halk Partisi belediye meclis
üyesi Selami Ovacık, Ak Parti
Belediye Meclis Üyesi İsmail
Hakkı Akgök, CHP Belediye
Meclis Üyesi Sırrı Arpaç sinek
sorunu, sosyal denge konusu,
bakıma ihtiyacı olan parklar meselesini, kamyoncular parkının
son durumu, traktör galericilerinin talepleri gibi konular başta
olmak üzere çok farklı başlıkta
konuları meclise taşıdılar.
KAMYONCULAR
KOOPERATİFİNE ALAN
TAHSİSİNİ ÖNERİYORUM
Cumhuriyet Halk Partisi Selami
Ovacık ülkede yaşanan ekonomik krizden etkilenen sektörlerin
yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek : “ kamyoncular kooperatifinden bize son zamanlarda
gelen sıkıntılar var. Bu anlamda
kooperatife bir alan verilerek 2025 dönümlük bir arazinin tahsisini gurubum adına
öneriyorum.”
TRAKTÖR GALERİCİLERİNE
MÜDDET TALEP EDİYORUM
“ Tarımın başkenti merkezi olarak övündüğümüz Polatlı’mızda
traktör galericileri büyük bir
öneme sahip türkiye genelinde
ticaret yapan bir öneme sahip
yapıdalar Nasrettin hoca bulvarında sağlı sollu traktör galerileri
mevcut, bunların tahliyeleri ile ilgili yazılar gitmek. Malum ekonomik krizden dolayı traktör
galericilerimize belli bir süre vermek durumundayız. En azından
bir sene gibi bir zaman buradaki
arkadaşlarımıza zaman tanıyalım bunu da grubum adına sunuyorum.”
SOSYAL DENGE TAZMİNATLARININ EŞİT OLARAK VERİLMESİNİ ÖNERİYORUM
“ Polatlı belediyemiz işçisi ile
memuru ile hepimizin tanıdığı
Polatlı’mızın insanıdır, siyaseten
onları çok ötekileştirilmeden
atamalarda liyakati ön planda
tutarak onları incitmeden üzme-

den atamaların söz konusu olması gerektiğini düşünüyorum
dedi ve son olarak sosyal denge
tazminatlarının Polatlı belediyesi için nasıl olduğunu sordu: “
sosyal denge tazminatlarının
eşit olarak verilmesini öneriyorum” dedi.
BORSA YOLU ÜZERİNDEKİ
ALANI KAMYONCULAR İÇİN
BİZ TAHSİSİ ETTİK
Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya kamyoncular ile ilgili yapılan çalışmalardan çok fazla
haberdar olmadan konuşuyorsun diyerek başladığı konuşmasında : “ Biz 2014 yılında
göreve gelir gelmez borsa yolu
üzerindeki alanı biz tahsisi ettik.
Oraya mescit, restoran yaptık
hatta duş almalarına bile imkan
sağladık arkadaşlarımıza orayı
verdik. Geçen yıl kiralamak için
sözleşme yaptık bedeli 7 bin
500 TL. Oranın köylülerden
kamyonculardan gelen ciddi getiri var ama geçen yılda bir ay
bile kira ödemediler. Bizde sözleşmemiz gereği birkaç defa
aradık ama öpeme yapmadılar
bizde bu kontratı iptal ettik. Bu
yıl orayı Polatlı Belediyesi, çalıştıracak, biz daha kaliteli hizmeti kamyoncu esnafına
sağlayacağız.”
TRAKTÖR GALERİCİLERİ
İÇİN 6 YIL ÖNCE ALINMIŞ BİR
MECLİS KARARI VAR
Galericiler meselesi ile ilgili : “
2013 yılında belediye meclisinde bir karar alınmış, fakat
yerleri yokmuş biz idare etmişiz.
Aradan 6 yıl geçmiş biz belediye meclis kararını uygulamak
zorundayız.”
2014 YILINDA GÖREVE
GELİR GELMEZ SOSYAL
DENGE TAZMİNATINI
EŞİTLEDİM
Siyaseten liyakat önemli dediniz
bizde aynen sizin gibi düşünüyoruz sizin gibi yapıyoruz.” Sosyal denge konusunda
açıklamaları ile sözlerine son
veren Başkan Yıldızkaya: “
2014 yılında ben göreve geldiğimde müdürlere ayrı, personele ayrı sosyal denge
tazminatı veriliyordu ben o gün
bunu kaldırıp hepsini eşit yaptım.”
PARTİLİ PARTİSİZ BAZI
ARKADAŞLARIN ÜZERİNDE
BASKI UYGULANDIĞI

ŞİKAYETLERİ GELİYOR
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi
İsmail Hakkı Akgök konuşmasına Ömerler Köyünde yaşanan
felaketle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı ve : “
dairemiz çalışanları hakkında
siz sıkıntı yok dediniz ama bize
gelen sıkıntılar var. Partili partisiz bazı arkadaşların üzerinde
baskı uygulandığı konusunda
elbette ki siz de yönetim olarak
gerekli tasarrufu yapacağınızdan eminim ama en azından
haksız bir muameleye uğramadan gerekli çalışmaların yapılacağını ümit ediyorum.
MEZARLIKLAR
KONUSUNDA DA ÇALIŞMA
TALEPLERİ VAR
“ Parkların bakımsız olduğu ile
ilgili görüşlerini ifade ederek
sözlerine devam eden Akgök : “
parkların durumu çok kötü.
Özellikle Üçpınar mahallesinde
yapılan park çok güzel ama etrafı çok bakımsız yapılan yatırıma göre kötü bir görüntü var
orada. Mezarlıklar konusunda
da çalışma talepleri var.”
SEÇİMDEN SONRA
HIZLANALIM DİYORDUNUZ?
“ Seçimden sonra vitesi hızlandıralım diyordunuz ama pek bir
çalışma yok. Belediyemiz daha
bir çalışmaya başlasa iyi olur.”
MEMURUN SİYASETİ OLMAZ
Başkan Yıldızkaya AK Parti grubundan Akgök’ün gündem dışı
konularına şu ifadelerle yanıt
verdi : “ memurun siyaseti
olmaz. Kurumu başkanlık sıfatı
il en iyi tanıyan arkadaşınız olarak bu tasarrufu yapıyorum. Buradaki sorumluluk şahsıma aittir
başarı ya da başarısızlık bizi ilgilendirir. Benim gösterdiğim tasarrufu kimse göstermemiştir.”
PARKLARLA İLGİLİ
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM
EDİYOR
“ Parklarla ilgili eksiklerimiz vardır ama çalışmalarımız devam
ediyor Üçpınar’a kadar daha
yeşil bir alan oluşturarak koruma altına almayı planlıyoruz.
Üçpınar’la ilgili Projemiz devam
ediyor.
KURBAN BAYRAMINA
KADAR MEZARLIKLARLA
İLGİLİ SORUN KALMAYACAK
Mezarlıklarla ilgili sorumluluk
büyükşehrin. Bizde ilçe belediyesi olarak mezarlıkların temizliği ile ilgili ihalemizi yaptık. 82
köyümüz 97 tane mezarlığımız

var. Aynı zamanda hepsine
ulaşmak mümkün değil ama
kurban bayramında böyle bir
sorun olmayacağını düşünüyorum.” sözlerine yeni projelerin
hazırlıklarının devam ettiği ile ilgili açıklamalarla son veren
Başkan Yıldızkaya; “ yeni projelerin hazırlık aşamasındayız.
Önümüzdeki aylarda bunu göreceksiniz.” Dedi.
SİNEK MESELESİ SADECE
BESİCİLER İLE İLGİLİ DEĞİL
Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyesi Sırrı Arpaç: “ “
Gübre ve sinek konusu sadece
besicilerimizin üzerine atılıyor
ama köylerimizde de 7 - 8 bin
koyun var ve bu koyunlardan da
tarlalar biçildikten sonra da
daha da artacak bu sinekler.
Büyükşehir belediyesi de bu duruma el atacağını söylemek istiyorum.”
KOMİSYON SAYISINI
ARTIRMAYI DÜŞÜNÜYOR
MUSUNUZ?
“ Meclisin il açılışında ihtisas komisyonlarını oluşturduk. Bu
sene 5 tane ihtisas komisyonu
oldu. Kazanda 58 bin nüfus var.
Çubukta 90 bin Elmadağ da 50
bin nüfus var oralarda 8 9 tane
komisyon var. Geçen sen Polatlı
da bu sayı 7’ydi. Bu sene sayı
düştü. Polatlı’nın nüfusu artıyor,
sorunları çok ulaşım ve esnaf
sorunumuz var. Bunlarla ilgili
ilerde bir komisyon oluşturmayı
düşünüyor musunuz? Başka komisyonlar oluşturacak mısınız?
”
OKULLARIN DEPREME
DAYANIKLILIK
DURUMU NEDİR?
“ İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul binalarımızın depreme dayanıklılık durumu,
deprem risk dereceleri nedir bununla ilgili Polatlı Belediye başkanlığı tarafından yapılması
gerekiyor. Eğer yapıldıysa
bunun meclisin ve ilgili kurumların bilgisine sunulmasını arz
ederiz. Ülkemizin geleceği olan
çocuklarımızın olası bir deprem
riskinde oluşabilecek olumsuzlukların önceden önüne geçmek
için böyle bir çalışma yapılmalıdır. Teknik bir ekibin kurularak
başta okullar olmak üzere kamu
binalarına ve isteyen vatandaşların binalarına testlerin yapılmasının Belediyenin sosyal
belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu düşünüyoruz.”

KADIN SIĞINMA EVİ İÇİN
ÖDENEK VAR MI?
“ 5393 sayılı belediyeler kanunun 19. maddesinde büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50 binin
üzerinde bulunan belediyelerde
kadın ve çocuklar için koruma
evleri açar denilmektedir. Ülkemizde de son zamanlarda yaşanan cinayet ve ev içerisinde
yaşanan şiddet, zorla evlilik
yaygın olarak sergilenmektedir.
İntihar eden ve katledilen kadınların sayısı artış göstermektedir.
Kadınlara yönelik koruma hizmetlerinin gelişmesi hepimizin
görevi hem de sosyal bir sorumluluğumuzdur. Polatlı’nın yaklaşık olarak 130 bine nüfusa
yaklaştığı ve yasanın yürürlüğe
girmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen Polatlı sınırları
içerisinde kadın sığınma evleri
var mıdır? Varsa kapasitesi
nedir? Polatlı belediyesi bütçesinde kadın sığınma evleri için
bir ödenek ayrılmış mıdır? ”
SİNEKLERİN BÜTÜN
SORUMLUSU BESİCİLER
DEMİYORUZ AMA ORADA
BİR YOĞUNLUK OLDUĞU
AŞİKAR
Başkan Yıldızkaya CHP’li meclis üyesi Arpaç’ın gündem dışı
konularına cevaben şu ifadelere
yer verdi “ biz bütün sineklerin
sorumlusu besiciler demiyoruz
ama orada bir yoğunluk olduğu
aşikar. Geçen yılda defalarca
toplantılar yaptık. Hala tedbir almayan besici arkadaşlarımız
var. Özellikle tarlalara şarampol
kenarlarına, gelişi güzel katı ya
da sıvı hayvan gübresi dökmek
bir çevre faciasına sebep oluyor. Bununla ilgili sorumluları
ben çevre bakanlığı il müdürlüğüne şikayet ettim. Zabıtamızın
cezalarının kontrolünün bir sınırı
var.”
İHTİYAÇ HALİNDE
KOMİSYON SAYISINI
ARTIRABİLİRİZ
Başkan Yıldızkaya; Geçen yıl 7
komisyonumuz vardı. Bu sene
bu sayıyı 5 ‘e düşürdük ihtiyaç
halinde yeniden artırabiliriz.
Ama meclisteki komisyonları çalıştıracak olanlar belediye meclis üyeleridir. Tüm komisyonların
çalışması gündeme ilişkin konuları taşıması gerekir. Siz yeter ki
çalışın. Mesele komisyonu kurmak değil, çalışmaktır. Siz konu
başlığı getirin biz komisyon sayımızı artırırız.”
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İlahiyat Fakültesi gidiyor mu?
Polatlı Belediyesi
Eski Başkanı Yakup
Çelik zamanın da ilk
adımları atılan ve
büyük gayretler gösterilerek eğitim öğAYKUT KAYA
retim hayatına
kazandırılan Polatlı İlahiyat Fakültesi gidiyor mu? Polatlı’nın
üniversiteleşmesi konusunda
her platformda dile getirilen temenniler sadece sözde mi kalıyor? Hacettepe’nin atıl
binasının hazin sonu ilahiyat fakültesi içinde mi geçerli olacak?
TARIM ÜNİVERSİTESİ
HAYALİNİ KURAN
POLATLI İLAHİYATTAN DA
MI OLUYOR?
Siyasi arenada seçim vaatleri
arasında sık sık yer alan tarım
üniversitesi vaatleri sonrasında
Polatlı’da tarım üniversitesinin
hayalini kuran vatandaşlar şimdi
ilahiyatında elden gideceği endişesini yaşıyor. Meydanlarda
tarım üniversitesi başta olmak
üzere Polatlı’nın üniversite şehri
olması vaadini veren siyasiler
şimdi ne yapıyor? Polatlı dimyata pirince giderken evdeki buğurdan mı oluyor? Polatlı
gündeminde yer alan ilahiyat fakültesi gidiyor endişesi siyasilerinin gündeminin ne kadarını
meşgul ediyor?

HACETTEPE’NİN
HAZİN SONU İLAHİYATI DA
MI BULACAK?
Yakup Çelik zamanında başlatılan çalışmalar sonrasından
büyük emekler ile eğitim öğretime açılan ilahiyat fakültesinin
önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci almayacağı edinilen bilgiler arasında. Resmi olmayan

bilgilere göre Polatlı İlahiyat Fakültesinin önümüzdeki yıldan itibaren Ankara Pursaklara
taşınacağı gündemde. Hacettepe meslek yüksekokulu binasının atıl binasından sonra
ilahiyat fakültesinin de akıbetinin böyle olacağı endişesi Polatlı kamuoyunda konuşulan
konular arasında.

GÖK, TBMM’YE POLATLI’YI DA
İLGİLENDİREN BİR ÖNERGE VERDİ

HABER Berkant Ergin
Cumhuriyet Halk Partisi Bölge
Milletvekili Levenk Gök,
TBMM’ye Nehirlerde ve Su
Havzalarında Antibiyotik Kirliliğinin Önlenmesi amacıyla yapılan ve yapılması düşünülen
çalışmalara ilişkin yazılı bir
soru önergesi verdi. Polatlı gibi
Sakarya Nehri, Porsuk Çayı ve
Ankara Çayı gibi akarsu açısından zengin bölgelerdeki
nehir yada sulak alanlardaki
antibiyotik kirliligin önüne geçilmesi gerektiğinni altını çizen
Gök, önergesinde şu görülere
yer verdi; “
72 ülkede incelenen 711 nehir

havzasının üçte ikisinde tehlikeli seviyede antibiyotiğe rastlanmıştır.
Antibiyotik kirliliği insan bedenindeki bakterilerin yaşamsal
ilaçlara karşı bağışıklık geliştirmesine yol açmakta, antibiyotiğe dayanıklı bakterilerin 2050
yılına kadar 10 milyona yakın
insanın ölümüne neden olabileceği öngörülmektedir. Konuya
ilişkin günümüze kadar yapılmış en kapsamlı araştırma olarak nitelenen çalışmada 6 kıta,
72 ülkedeki toplam 711 nehrin
sularında en çok kullanılan 14
antibiyotik ilacın oranları ölçülmüştür.

Araştırma sonuçlarına
göre nehirlerin yüzde 65’inde
antibiyotik bulunmakta, çalışmaya konu akarsuların 111’inde
antibiyotik yoğunluğu güvenli
sayılan sınırların üzerinde olmakla beraber düşük gelirli ülkelerde antibiyotik
yoğunluğunun güvenli sınırın
300 katı üzerinde olduğu akarsular görülmekte ve bu en tehlikeli nehirlerin Asya ve Afrika’da
olduğu belirtilmektedir.
Türkiye’den doğarak Basra
Körfezine dökülen Dicle Nehri’nde de antibiyotik kirliliğinin
tehlikeli seviyelerde olduğu
sözü geçen araştırmayla ortaya
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çıkartılmıştır.
Antibiyotik ilaçlar kullanıldığında ilaçların içindeki aktif
maddelerin yüzde 30 ila 90’ı
idrar ve dışkı ile atılmaktadır,
kanalizasyon atıklarının doğal
su kaynaklarına ulaşmasıyla
antibiyotik kirliliği nehirlere ve
su havzalarına da ulaşır.
Yoğun antibiyotik kullanımının
kirlettiği bir diğer alan ise şehirlerin su şebekeleri ile kanalizasyon arıtma tesisleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. İnsanların kullandığı ilaçların yarattığı kirliliğinin yanı sıra
hayvanlar üzerinde kullanılan
antibiyotiklerin zaman içerisinde toprak ve sulu çamur aracılığıyla yeraltı sularına ve
nehirlere karışması da kirliliğin
temel sebeplerinden bir tanesidir. Araştırmada, ilaç üretim
fabrikalarının atıklarının su kanallarını kirlettiğinin altı çizilirken, orta ve düşük gelirli
ülkelerde bulunan balık çiftliklerinin antibiyotik atık ürettiğine
dikkat çekilmektedir.
Antibiyotik kirliliğinin nispeten az gelişmiş ülkelerde
daha yoğun görülmesine rağmen Avrupa’da da nehirleri tehdit ettiği tespit edilmiş, Tuna
Nehri havzasından alınan örneklerde 7 farklı antibiyotik türüne rastlanmıştır. Kıtanın en

temiz nehirlerinden biri olarak
kabul edilen İngiltere’deki Thames Nehri’nin bazı bölgelerinde
yüksek kirlilik ölçülmüş, söz konusu sağlık ve çevre sorununun küresel bir tehdide
dönüşeceği ifade edilmiştir.
Türkiye coğrafi konumu bakımından nehirlerde ve su havzalarında oluşan antibiyotik
kirliliğinden yakın gelecekte en
çok etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Araştırmaya konu olan ve ülkemiz
topraklarında doğan Dicle Nehri’nde antibiyotik oranlarının
tehlikeli seviyelerde görülmüş
olması önlem alma ihtiyacı doğurmuştur.
Nehirlerimizde ve su havzalarımızdaki kirliliğin tespit edilmesi,
yurttaşlarımızın antibiyotik kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, ortaya çıkan sağlık ve
çevre tehditlerine karşı ilaç politikaları oluşturulması, hayvanlar
üzerinde kullanılan antibiyotiklerin olumsuz etkilerinin ortadan
kaldırılması, balık çiftliklerinin
yarattığı kirliliğin önlenmesi ve
su dağıtım şebekeleri ile kanalizasyon arıtma tesislerinin ıslah
edilmesi amacıyla Anayasa'nın
98’inci, TBMM İçtüzüğünün
104’üncü ve 105’inci maddeleri
uyarınca Meclis araştırması
açılmasını arz ederiz.
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Tüm danyanın yeni sorunlarından bir tanesi olan ve
giderek yaygınlaşmaya
başlayan dijital platformladaki oyunlar, sosyal meya
siteleri ve daha başka
Berkant ERGİN
etkin uygulamaların hayatımaz girmesiyle birlikte neredeyse
her birey artık akıllı telefon, tablet
yada bilgisayarsayesinde zamanının
büyük bir bölümünü internette geçiriyor.
Türkiye ise bu durumdan etkilenen ve
sorunun giderek büyüdüğü ülkelirin
başında geliyor. Artık çağın getirilerine
ayak uydurma noktasında aileler bile
birlirleriyle sosyal medya aracılığı ile
görüşüyor.
Polatlı’da bu durum o kadar ilerledi ki,
okullarda öğretmenler ve veliler arasında kurulan sosyal medya grupları,
ödevlerin yada etkinliklerin bu sosyal
medya grubu üzerinden verilmeye
başladı. Gece gündüz öğretmen ile
veliler arasındaki bağ kurulmasını
sağlayan ve ilk bakışta faydalı bir uygulama gibi görünen bu etkinlikler
belli bir süre sonra öğrenci - veli-öğretmen 9 öğrenci arasındaki ilişkiyi
güçlendirmek yerine giderek kopmasına yol açıyor.
BAKANLIK YASAKLADI AMA!
11 Ocak 2018 tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yasaklanan ve eokul yöntemiyle haberleşilmesini sağlamaya çalışan uygulama da rafa
kalktı hatta hiç uygulanmadı bile!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin, veli ve öğrencilerle haberleşmesi için e-okul sistemi üzerinden
yeni bir uygulama başlattı.
Öğretmenler, duyurularını yayınlayabilmek için öncelikle e-okul sistemine
girecek. Daha sonra sistem üzerinden
açılan ekrandan 'Kurum İşlemleri-Bilgi
Giriş İşlemleri-Öğrenci Duyuru İşlemleri' bölümleri sırasıyla tercih edilecek.
Öğretmen, sol üst köşedeki '+' işaretine tıklayarak 'duyuru/hatırlatma' girişi yapabilecek. Bu duyurular,
e-okulda öğrenciler ve veliler tarafından okunabilecekti, ancak bu uygulamaların pek çoğu günlük yaşamda ilk
önce öğretmenler tarafından uygulanmayarak rafa kalkmış oldu!
UZMANLAR UYARIYOR:
ÇOCUKLAR YAZ TATİLİNİ
BİLGİSAYAR BAŞINDA
BİTİRMEMELİ!
Yaz tatilinde çocukların sürekli bilgisayar başında bırakılmaması gerektiğini

Polatlı’da onbinlirce aile çocuklarının
vakit geçirmesi adına saatlerce tablet, telefon
yada bilgisayar başında kalmalarına için veriyor.
Bu durum aile bağlarının zayıflamasının yanında,
çoçukların üretkenlik gibi pek çok yeteğinini
gelişmemesine sebep oluyor.
hatırlatan uzmanlar, '14 Haziran'da
başlayacak olan yaz tatili 9 Eylül
2019'da bitiyor. Bu süreçte çocuklar
yaz tatillerini tamamen bilgisayar başında geçirmemeli. Çocuklarımızı
olumsuz etkileyecek birçok oyun maalesef internet ortamında mevcut. Aileler baskı boyutunda olmadan
çocukları sık sık kontrol etmeli' deyi
uyarılırda bulunuyorlar.
DİJİTAL DÜNYADA
ÇOCUKLARI TEHDİT EDEN BİRÇOK UNSUR VAR
İnternet ortamında çocukların birçok
olumsuz unsur ile karşılaşabileceğini
vurgulayan uzmanlar, 'Çocukların dinleneceği, kitap okuyacağı, kültürel geziler yapacağı, ailesi ile vakit
geçireceği bir yaz tatili başlıyor. Bu
uzun tatil süresince çocuklar tamamen dijital dünya ile baş başa bırakılmamalı. Tabii ki internet ortamı kitap
okumak, yeni bilgiler öğrenmek, ödev
araştırması yapmak gibi birçok olanağı sağlıyor fakat bununla birlikte bu
sanal ortamda çocukların sosyal ve
psikolojik yönlerini tehdit edebilecek
de birçok unsur var. Örneğin ülke-
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mizde ve dünyada birçok çocuğun intiharına sebep olan Mavi Balina
oyunu gibi. Buna benzer birçok oyun
ve web siteleri çocuklarımız açısından
olumsuz sonuçlar doğurabilir'
AİLELER BASKI KURMADAN
ÇOCUKLARI SIK SIK
KONTROL ETMELİ
Çocukların her türlü istismardan korunması için ailelerin sık sık kontrol
etmesi gerektiğini belirten uzmanlar,
'Çocuklarımız ve gençlerimiz teknoloji
ile haşır neşir büyüyor. Onları sanal
dünyada tehdit edebilecek unsurları
da kontrol etmek en çok ailelere düşüyor. Baskı kurmadan ama sık sık da
kontrol ederek zararlı içeriklerden koruma yöntemlerine başvurulmalı. İnternet ve bilgisayar teknolojileri
konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan anne babalar kendilerini geliştirmeli, en azından çocuklarını doğru
şekilde yönlendirebilecek seviyede internet kullanımını öğrenmeli. Çocuklar
bizim geleceğimizdir ve onları her
türlü istismar ve olumsuz tüm etkilerden korumak geleceğimizi korumaktır'
şeklinde konuştular.

atesibrahim24@hotmail.com

ZAMANE ÇOCUKLARI İÇİN
YENİ ÇAĞIN YENİ TEHDİTİ!
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SAĞCI BİRİNDEN
NASIL SOLCU
OLMASINI
BEKLEYEBİLİRSİNİZ?
İBRAHİM ATEŞ

Polatlı mızda daha önce sol bir
partininin ilçe başkanlığı görevini
yürütürken sol parti ilçe başkanı
sağcı birinden nasıl solcu olmasını
beklersiniz açıklamasını yapmış.
Arşivden gözüme çarptı.
Nereden nereye.
O dönemde sağ partide genel başkan yardımcılığında bulunan büyüğümüz sol partiden şimdi hem
milletvekili, hemde aynı zamanda
genel başkan yardımcığı görevinde
bulunmaktadır.
O sağ partinin genel başkanıda
aynı şekilde şimdi sol partiden milletvekilidir.
Bu gibi örnekleri siyaset sahnesinde görebiliriz.
Soldan sağa genel başkanlık yapmış,sağda bakanlık pozizyonunda
olanlar.
Sağdan sola,soldan sağa sayabiliriz.
Radikalizm yolunda gidenler,sağa
sola dönenler,merkeze oturanlar
derken son dönemlerde başkanlık
sisteminin doğurduğu siyasi nişanlar yani ittifaklar ortaya çıkmıştır.
Demekki beklemesende oluyormuş.
Bazıları ter döker,bazıları fikir
sürer,bazılarıda bazı yollardan bir
yere gelir.
Bazılarıda kendilerini ifade ortamı
bulamayınca parti kurar, kısa süre
sonra kapar.
Siyasi partilerin hepsinin vizyonunda, amaclarında hepimizin alacağı ortak noktalar vardır.
Amaç toplumsal merkezi siyasi yelpazenin altına sokmak.
Sosyal hukuk devletini yönetmeye
talip olmaktır.
Sonraları işlerizde, her partinin tüzüğünde ilkelerinde,tabelalarında
geçen Demokrasinin sözde
değil,özde yaşatılmasıdır.
Ülkenin değerlerini önde tutarak,
din, vicdan, düşünce, fikir, savunma özgürlüğüne sahip olmaktır.
Bunun yaşanmadığı yerlerde kimi
menfaat,kimi demokratik bulduğu
ortamlarda kutsal görev anlayışı
için hizmet yarışında çırpınmaktadır.
Bu çırpınanlara ufukları açmaktır.
Soldan,sağdan gönülden gelen
çetin çevizler radikalliğe ve koyuluğa dalmadan, hoşgörüde deniz
gibi olursa sağın, solun,muhafazakarın, herkesin teveccühüyle yoğrulup deniz gibi kucaklayıcı
omurgalar ortaya cıkar.
İnşallah omurgalılarda dik durur.
Ülke hepimizin.
Selam ve dua ile.
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UĞURLU: SINAVA GİRECEK ADAYLARA BAŞARILAR

HABER Nazife Durmaz
Özel Öz Ateş Uğurlu Sürücü ve
İş Makinesi Kursu Kurucu Mü-

dürü Hasan Uğurlu haftasonu
yapılacak olan Yüksek Öğretim
Kurumları sınavına girecek
adaylara başarılar diledi.

Lise son sınıfta okuyanlar ve
mezun durumda olanlar haftasonu yapılacak olan Yüksek
Öğretim Sınavlarına girerek hayallerindeki üniversite ve bölümü kazanmak için ter
dökecekler. Sınava girenlerin
büyük bir merakla bekleyeceği
sınav sonuçları da ÖSYM ‘nin
sınav takvimine göre 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanması
bekleniyor. Özel Öz Ateş Uğurlu
Sürücü ve İş Makinesi Kursu
Kurucu Müdürü Hasan Uğurlu
sınava girecek bütün adaylara
istedikleri üniversite ve bölümlerini kazanmaları için kendilerine
sabır ve şans diledi.
Özel Öz Ateş Uğurlu Sürücü ve
İş Makinesi Kursu Kurucu Müdürü Hasan Uğurlu açıklamasında; “Sürücü kursları olarak

kurslarımıza kayıt yaptıracak kişilerin kayıt için gereken evraklarını her ay’ın 10 una kadar
kurslara getirmeleri gerekmektedir. Malum bütün okullarımız
Haziran ayında 3 aylık tatile girmektedirler. Üniversitede okumak isteyenler de üniversite
sınavına girerek sonuçlar açıklandıktan sonra üniversite kazananlar Eylül sonu veya Ekim
ayının ortalarına kadar kayıt işlemelerini yaptırmaktadırlar. Bu
süre içerisinde üniversite kazan
gençlerimiz bazı aileler tarafından ödüllendirilmek veya ihtiyaçları oldukları için çocuklarına
ehliyet aldırmak istiyorlar. Üniversiteyi kazanan ve ehliyet
almak isteyen gençlerimizin
Temmuz ve Ağustos aylarında
kurslarımıza kayıt yaptırarak

üniversiteye başlamadan önce
ehliyet alabileceklerini hatırlatmak istiyorum. Bu aylarda kurslarımıza kayıt yaptıracak
gençlerimiz Ağustos ve Eylül
aylarının sonlarında yapılacak
direksiyon sınavına girerek ehliyet almaya hak kazanabilirler.
Her sene üniversite sınavından
sonra kurslarımıza üniversiteye
gitmek isteyen gençlerimiz ehliyet almak istediklerinden dolayı
yoğun kayıt talebi ile karşılaşıyoruz. Ayrıca gençlerimize bu
yoğun taleplerinden dolayı çok
teşekkür ediyorum. Üniversite
kazanan gençlerimize ehliyet
vermek bizleri de memnun etmektedir. Şimdiden üniversite
hayali kuran gençlerimize sınavlarında bol şans ve başarılar
diliyorum.”dedi.

ÖĞRETMENLER ŞİİR DİNLETİSİ İLE GÖNÜLLERİ MEST ETTİ

HABER Cansu Şen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev
sahipliğinde gönül sokağı şiir
dinletisinde kulakların pası silindi. Okullarda görev yapan
öğretmenler gönül sokağı şiir

dinletisine imza attı. İlçe milli
eğitim müdürlüğü ev sahipliğinde organize edilen şiir dinletisinde 15 şiir öğretmenler
tarafından seslendirildi. Dinletide Bahattin Karakoç’un kaleme aldığı ‘ Ihlamurlar Çiçek

Açtığı Zaman’ şiirine İlçe Milli
Eğitim Müdürü Alican Kılıç ses
oldu. Dinletide Kaymakam
Mahmut Nedim Tunçer başta
olmak üzere belediye Başkan
Vekili Veli Keskin ve çok sayıda eğitimci katıldı.

BAYRAMDA AŞTİ'Yİ 2 MİLYON 750 BİN VATANDAŞ KULLANDI
HABER İbrahim Kılıç
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Başkentlilerin Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde
geçirebilmesi için 7/24 görev başındaydı. Uzun bayram tatili nedeniyle vatandaşların seyahat
için tercih ettiği noktaların başında Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs
Terminali (AŞTİ) geldi. Ramazan Bayramı boyunca yolcu yoğunluğunu üst seviyelerde
yaşandığı AŞTİ’de, günlük ortalama 150 bin yolcu taşındı.
Resmi tatil olması sebebiyle
ANFA Güvenlik personeline Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş
ekiplerinin de takviye destek
sağladığı AŞTİ’de, 30 Mayıs-9

Haziran tarihleri arasında yolcu
sayısı ortalama 1 milyon 650
bine ulaştı. Yolcu trafiğinin
yoğun yaşandığı AŞTİ’yi günlük
kullanan vatandaş sayısı orta-

lama 250 bin olurken, toplam
sayı 2 milyon 750 bine çıktı.
33 BİN OTOBÜS
GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI
150 güvenlik görevlisinin 24
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saat boyunca günlük 3 vardiya
şeklinde hizmet verdiği AŞTİ’de
gingerlar da mobil olarak denetim gerçekleştirdi. 190 kapalı
devre kamera sistemi ile 24 saat

kesintisiz izlenen AŞTİ’de günlük otobüs giriş çıkış sayısı 3
bine, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında ise toplam 33 bin
oldu.
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BRANDA - FOLYO - ONEVİSİON
BİLBOARD - AFİŞ - BROŞÜR

623 02 25 - 623 62 42

SAHİBİNDEN SATILIK Polatlı Kır Evlerinde 1400 m2 tel örgülü, şehir şebekesi sulu, 17 yıllık 50 ağaçlı meyve bahçesi satılıktır. Mustafa Demirel Müracaat: 0537 317 73 79
SAHİBİNDEN SATILIK

ELEMAN ARANIYOR

SATILIK EV

SAHİBİNDEN SATILIK DAİRELER

Bağ Evlerinde Satılık 2 Adet Arsa
2326'a 4 parsel, 2300'e 5 parsel.
2300 olan arsanın teli ve suyu var.
İletişim:
0532 464 17 30-0542 626 24 10

KOYUN ÇİFTLİĞİNDE DAMIZLIK KOYUNLARA
BAKIMI BİLEN, SAĞIM YAPMASINI BİLEN,
HASTALIĞI VE İĞNE YAPMASINI BİLEN,
DOĞUMDAN ANLAYAN, AİLESİ İLE BİRLİKTE
ÇALIŞACAK ELAMAN ALINACAKTIR.
MÜRACAAT: 0532 232 87 16

Karahamzalı Mahallesinde
bulunan 5420 m2 bahçeli,
havuzlu ev satılıktır.
İletişim: 0534 769 86 03

İnönü Cad. 3-1 üst kat kombili: 75.000 TL
Cumhuriyet Mah. 3+1 orta kat kombili: 105.000TL
Şehitlik Mah. yüksek giriş: 130.000 TL
İstiklal Mah. full yapılı 3+1 sıfır: 230.000 TL
Şehitlik Mah. full yapılı 3+1 sıfır daire: 335.000 TL
İRTİBAT: 0505 736 69 31

SAHİBİNDEN
SATILIK

Sanayi merkezde satılık iki adet bitişik işyeri arsası. Elektrik ,su , kanalizasyon bağlantısı yapılmış.
İçerisinde 20 metrekarelik betonarme yapı var. Güney cephe.632 ada 15 ve 16 parsel toplam
250 m2. İletişim 0535 547 31 37
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HUSUSİ İLAN VE REKLAM FİYAT TARİFESİ
Günlük İlan ve Reklamlar sayfa ebatına göre müşteri ile karşılıklı anlaşma ile
yayımlanır.
Süreli Reklam ve ilanlarda sayfa ebatlarına ayarlanarak 15 günlük, Aylık ve
Uzun süreli olarak yayımlanır.
Kongre İlanları 100 TL, Tüzük İlanları 250 TL
Renkli reklamlar antlaşma gereği renkli baskı harici antlaşma yapılır.
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