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SAKARYA’DAN ŞAHIS
İŞLETMELERİNE MÜJDE!
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Büyükşehir, mücadeleyi sürdürüyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, corona (Covid-19)
virüs salgını nedeniyle
kent genelinde teyakkuz
halini sürdürerek, Polatlı’da faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire
Başkanlığı ilaçlama ekiplerince Şehir Merkezi
Cadde ve sokakları, yurttaşların yoğun olarak kullandığı alanlar,
Kaymakamlık, Emniyet
Müdürlüğü, Noterlikler gibi
kamu kurum ve kuruluş binalarını içeren kapsamlı
bir ilaçlama, sterilizasyon
ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.
POLATLI’DA ORTAK

KULLANIM ALANLARI
DEZENFEKTE EDİLDİ
Corona Covid-19 virüs
salgını ile mücadele kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum ve
çevre sağlığı başta olmak
üzere ekonomik ve sosyal
önlemlerle topyekün mücadelede teyakkuz halini
sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Coronavirüs (COVİD-19)
tehlikesiyle mücadele kapsamında alınan önlem ve
tedbirlerini artırırken, bu
anlamda Polatlı’da ortak
kullanım alanlarındaki dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları belirli
periyotlarla devam edilirken, yurttaşların yoğun

olarak bulunduğu yerler
başta olmak üzere şehir
merkezinin tüm cadde ve
sokaklarının ilaçlanma çalışması gerçekleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire
Başkanlığı ilaçlama ekiplerince 5 ayrı ekip olarak
gerçekleştirilen çalışmada,
şehir merkezi cadde ve
sokaklarının yanı sıra
Kamu kurum ve kuruluşlarının sterilizasyon, dezenfeksiyon ve ilaçlanması
yapıldı.
ÇALIŞMALAR BELLİ
PERİYOTLARLA
YAPILDI
Yapılan çevre sağlığı ilaçlama hizmeti kapsamının
yanı sıra, Ankara Büyük-

SİZE POLATLI

şehir Belediyesi’ne bağlı
ilgili birimlerce kapalı alanlar, sosyal tesisler ve
kamu kurumlarında bulaşıcı hastalıklara neden
olan virüslere karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmalarına belirli
periyotlarla devam edileceği bildirilirken konu ile ilgili açıklama yapan
Cumhuriyet Halk Partisi
Polatlı İlçe Başkanı Bilal
Haşim Avcı;
“Bilindiği üzere Büyükşehir
Belediye Başkanlığına
bağlı ekiplerimiz, Polatlı
genelinde yurttaşlarımızın
yoğun olarak kullandığı
ortak alanlar başta olmak
üzere, İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Emniyet Müdür-

lüğümüz, İlçe Jandarma
Komutanlığımız ile kamu
kurumlarımızda hijyen çalışmalarını program dahilinde belli periyotlarla
gerçekleştirmektedir. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarının yanı
sıra bugün kamu kurum
ve kuruluşlarımızın, yurttaşlarımızın yoğun olarak
bulunduğu alanların hem
ilaçlama hem de sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmaları Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı Sağlık
İşleri Daire Başkanlığı
ekiplerince gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda Ankara
Büyükşehir Belediyesi
ekiplerimiz salgın hastalık-

POSTASI YETER..

larla mücadele konusunda
etkin mücadelesini 7/24
sürdürmektedir. Yurttaşlarımızın sağlığı, Toplum ve
Çevre Sağlığı noktasındaki mücadelenin yanı
sıra toplumumuzun her
kesimini kapsayan sosyal
ve ekonomik desteklerle
de topyekün mücadelenin
en güzel ve anlamlı örnekleri verilmektedir. Yurttaşlarımız Sosyal Demokrat
Belediyecilik anlayışının
insanımızın yüreklerine
dokunan yanlarıyla tanışmıştır. Bu zorlu süreci birlikte, birbirimize destek
vererek, toplumsal bir
imece ile atlatacağız”
dedi.
BERKANT ERGİN
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GIDA DENETİMLERİNE RAMAZA’DA DA DEVAM

Tarım ve Orman Bakanlığınca Ülke genelinde başlatılan denetim seferberliği
kapsamında Türkiye'nin
81 ilinde denetimler Ramazan Ayında da hız kesmeden devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları
doğrultusunda, ülke genelinde hem korona virüs
tedbirleri hem de Ramazan ayı dolayısıyla başlatılan denetimler hız

kesmeden devam ediyor.
Bu doğrultuda başta Ankara, İstanbul, Gaziantep
ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde başlatılan denetimlerde birçok iş
yeri denetlenmeye devam
ediyor.
TÜRK GIDA
KODEKSİ'NE UYGUNLUK KONTROLLERİ
YAPILIYOR
Yapılan denetimler çerçevesinde Tarım ve Orman
Bakanlığı ekipleri birçok

işyerinde kapalı ürünlerde
etiket ve ambalaj kontrolü
yaparken, et ve süt ürünlerinden numuneler alarak
Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğunu kontrol etmek
için ürünleri laboratuvara
gönderdi.
ŞARKÜTERİ, MEYVE
VE SEBZE, KAPALI
AMBALAJLI ÜRÜNLER
İLE UNLU MAMULLER
DENETLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl Tarım ve

Orman Müdürlükleri, Çin'in
Vuhan kentinde orta çıkan
ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs
(Covid-19) salgınının yayılımını engellemek için alınan tedbirler ile Ramazan
ayının gelmesi dolayısıyla
gıda denetimlerini artırdı.
Denetimler kapsamında
markette bulunan şarküteri, meyve ve sebze, kapalı ambalajlı ürünler ile
unlu mamuller denetlendi.
İlaç miktarını kontrol

etmek için sebzelerden,
Türk Gıda Kodeksi uygunluğu kontrolü için de et ve
süt ürünlerinden numuneler alan ekipler, reyonlarda
kapalı olarak bulunan
ürünlerin etiket ve ambalajlarını kontrol etti.
ANKARA’DA 4 AYLIK
SÜREÇTE 25 BİN
İŞLETMEDE DENETİM
GERÇEKLEŞTİ
Ankara gerçekleştirilen
denetimlerde 200 gıda denetim personeliyle birlikte

2020 yılının başından itibaren 4 aylık süreçte yaklaşık 25 bin işletmede
denetim gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde
1.400 işletmede olumsuzluk tespit edildi. Olumsuzluk tespit edilen
işletmelerin bir kısmına
yaklaşık 1 milyon 800 bin
liralık para cezası uygulandı bir kısmına da eksiklerin giderilmesi için
süreler verildi.
BERKANT ERGİN

KÜTÜPHANEDEN
OKUYUCULARA
SÜRPRİZ!
AVCI: YAŞASIN 1 MAYIS EMEKÇİNİN

BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ!

“Emekçinin hakları her koşulda korunduğunda 1 Mayıs’lar anlamına
ulaşır” ifadelerine değinen Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı İlçe Başkanı
Bilal Haşim Avcı,1 Mayıs Emek ve
Dayanışma günü dolayısıyla bir
basın açıklaması yayımladı. Avcı,
açıklamasında Türkiye’nin toplumsal ve siyasal gelişimine damgasını
vuran ve vuracak olan gücün işçi sınıfı olduğuna dikkat çekerek, sosyal
adaletin ve emeğin yegâne savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin emeğin ve emekçinin
haklarına sahip çıkmasının, ülkenin
geleceğine aydınlık bir yol bırakmak
için gerekli olduğunu vurguladı.
Aynı zamanda Avcı, Coronavirüs salgınıyla mücadelenin, sadece sağlık
alanında değil, toplumsal yaşam ve
ekonomi alanında da kapsamlı önlemler alınmasını zorunlu kıldığını
bu noktada emekçilerin haklarını
önceleyen bir bakış açısının gerekliliğine dikkat çekti.
AVCI: VİRÜS SALGINI SÜRECİNDE
TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ
OLUMSUZ ETKİLENDİ
Corona (Covid-19) virüs salgını sürecinden toplumun tüm kesimlerinin
olumsuz etkilendiğini, emekçilerin

bu süreçteki mağduriyetlerinin açık
bir biçimde ortada olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı
İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı açıklamasında;
“İşyerleri kapanan emekçilerimiz,
ücretsiz izne çıkarılan emekçilerimiz, işten atılan emekçilerimiz,
yüzde 14 oranına yaklaşan işsizlerimizin virüs salgını sürecinde korunmasına yönelik tedbir maddelerimiz
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanmıştı. 1
Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde emekçinin hakları her koşulda korunmalıdır ki 1 Mayıs’lar
anlamına ulaşabilsin. Coronavirüs
süreci gibi olağanüstü süreçlerde
emekçinin haklarının korunması
daha da hayati bir anlam taşımaktadır.”
AVCI: AÇIKLAMALAR VE UYARILAR
DİKKATE ALINMALIDIR
Türkiye’de eksik istihdam ve gizli işsizlik de sürdüğü, üniversite diplomalı gençler arasında işsizliğin
yaygınlaştığına vurgu yaparak,
ölümlü iş kazası sayısında ve işçi
ölümleri sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada olunduğunu da belirten Avcı;

“Coronavirüs salgınına dair alınan
önlemler noktasında 31 Büyükşehir
Belediyesi’nin yanına Zonguldak İlimizin de eklenmesi gerçeğinin sebebi Soma’daki emekçilerimizin
durumudur.
Emekçilerimiz günde üç vardiya madenlerde çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 12 bin 800 maden
emekçimiz virüs tedbirlerine aldırış
edilmeden çalıştırılmaya devam edilmesi durumunda yaşanacak durumların telafisi olmayacaktır.
Soma’da yaşananlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkan
Yardımcısı ve Manisa Milletvekilimiz
Özgür Özel’in açıklamaları ve uyarıları dikkate alınmalıdır. Emek ve
emekçinin yaşam hakları başta
olmak üzere tüm hakları kutsaldır”
dedi.
AVCI: 1 MAYIS HERKESİN
DAYANIŞMA GÜNÜDÜR
Avcı açıklamasında son olarak; “1
Mayıs işçinin, emekçinin, köylünün,
çiftçinin, çalışamayanın, iş bulamayanın, evine ekmek götüremeyenin
herkesin dayanışma günüdür. En
temel ihtiyaçlarımızı karşılamanın,
manava gitmenin, sarımsak almanın lüks olduğu, evimize ekmek götürmenin lüks olduğu bu koşulları 1
Mayısların, 23 Nisanların, 29 Ekimlerin, 13 Eylüllerin dayanışma ruhu
ile aşacağız.
Bu anlamda, 1 Mayıs bu ülkede aynı
zamanda demokrasi ve özgürlük
mücadelesidir, en büyük devrimci
Mustafa Kemal Atatürk’ü de bu vesile ile bir kez daha saygıyla ve rahmetle selamlıyoruz. İşçi sınıfının
birlik, dayanışma ve bayram günü
olan bugün, aynı zamanda emeğinin karşılığını alma yolunda hayatını ortaya koyanları anma günüdür.
Bugün yüzlerce ülkede kutlanan işçi
sınıfının uluslararası birlik beraberlik ve dayanışma günüdür. Üretimin
ve emeğin ön planda olduğu bir
memleket istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs
emeğin ve emekçinin birlik ve dayanışma günü...’’ ifadelerine değindi.
EMİNE ŞEKER

Polatlı Halk Kütüphanesi
masalını paylaşan okuyucularını evlerinde ziyaret
etti. ‘Polatlı Halk Kütüphanesi Kullanıcıları masallarını anlatıyor’ başlığıyla
oluşturulan masal anlatma
şenliğinden, Çocuklardan
okumakta olduğu, en çok
keyif aldığı ve en sevdiği
masalı paylaşarak, Okuyucuların En sevdiği masalı anlatmış olduğu
videoları çekip Polatlı Halk
Kütüphanesi sosyal

medya hesaplarından
paylaşıldıktan sonra en
çok beğeniyi alan okuyuculara sürpriz hediyeler
sunulacağı bildirilmişti.
OKUYUCULAR EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ
Yapılan bildirinin ardından
okuyucular, masallarını
paylaşarak etkinliğe destek oldu. Polatlı Halk Kütüphanesi masalını
paylaşan her kullanıcıyı
evinde ziyaret etti ve hediyelerini ulaştırdı. Hediyele-

rini alan çocuklar oluşturulan bu güzel bir etkinlik
için, Kütüphane yetkililerine teşekkür etti. Hediyeleri dağıtmaya gelen
Kütüphane yetkilileri ise
okuyucularına, Biraz daha
evlerimizde vakit geçirelim
sevgili çocuklar. Sizi yine
kütüphanemizde göreceğimiz günler çok uzak değil.
Sevgiyle, sağlıkla, kitapla
kalın. Mesajıyla teşekkürleri kabul etti.
DENİZ UYAR

Çiftçilerin belge ve makbuz
teslim tarihleri belirlendi
24.03.2020 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 2020/10 nolu Tebliğ gereğince çiftçiler 2019 Yılı ürünü hububat (Buğday, Arpa, gibi) ve dane
mısır için 29.05.2020 tarihine kadar
satış yapabilecekleri belirtildi.
ÇİFTÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ
Çiftçiler 2019 yılı ürünü hububat
(Buğday, Arpa, gibi) ve dane mısır
için bu ürünlere ait müstahsil makbuzlarını, (lisanslı depolara teslim
edilen ürünler için ) elüs belgelerini
29.05.2020 tarihine kadar Polatlı
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekiyor. Ayrıca yağlık ürünler için 30.04.2020 tarihine
kadar satış yapabilecekleri ve bun-

lara ait makbuzlarını 30.04.2020 tarihine kadar Polatlı İlçe Tarım ve

Orman Müdürlüğüne teslim edecekler.
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MÜCADELE EKİPLERİ POLATLI HALKI İÇİN SAHADA
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tümünde
anapara
anapara ya
ya da
da faiz
faiz ödemeödemesinin
sinin yapılmayacağı
yapılmayacağı Nefes
Nefes
Kredisi,
Kredisi, 2021
2021 yılında
yılında 12
12
eşit
eşit taksitle
taksitle ödenecek.
ödenecek.
Yüzde
Yüzde 7,5
7,5 faizle
faizle verilecek
verilecek
kredi
kredi 50
50 bin
bin lira
lira ile
ile 100
100 bin
bin
lira
arasında
değişecek.
lira arasında değişecek.
Denizbank'ın
Denizbank'ın aracılık
aracılık ettiği
ettiği
Nefes
Nefes Kredisi'nde,
Kredisi'nde, Kredi
Kredi
Garanti
Garanti Fonu
Fonu (KGF)
(KGF) HaHazine
zine desteğiyle
desteğiyle kefil
kefil olaolacak.
cak. Coronavirüs
Coronavirüs

nedeniyle
nedeniyle zor günler geçiren
ren tacirimize
tacirimize kamu bankalarının
kalarının yanısıra elini
taşın
taşın altına
altına koyan kamu
bankalarıyla
bankalarıyla birlikte Denizbank’a
bank’a özellikle
özellikle teşekkürlerimi
rimi borç
borç bilirim.Her zor
anda
anda olduğu
olduğu gibi odalarımız
mız yine
yine bu zor süreçte
üyelerimizin
üyelerimizin yanında olan
tek
tek özel
özel banka olmuştur."
dedi.
dedi.
KREDİ
KREDİ 2021
2021 YILINDA
12
12 EŞİT
EŞİT TAKSİTLE
ÖDENECEK
ÖDENECEK
Kredinin
Kredinin miktarı ile akalı
bilgi
bilgi veren
veren Başkan Sakarya
karya açıklamalarına
açıklamalarına şu
ifadeler
ifadeler ile
ile devam
etti:"Tüm
etti:"Tüm dünyanın mücadele
dele ettiği
ettiği Covid-19 salgınının
nının ticari
ticari hayata etkilerini
asgariye
asgariye indirmek için Türkiye
kiye Odalar
Odalar ve Borsalar
Birliği
Birliği ile
ile koordineli bir şekilde
kilde çalışıyoruz.
çalışıyoruz. Bugüne
kadar
kadar üyelerimizin
üyelerimizin tüm talepleri
lepleri ilettik
ilettik ve çözüm
önerilerinin
önerilerinin takipçisi olduk.
Üyelerimizin
Üyelerimizin yanındayız.
Hazine
Hazine ve
ve Maliye Bakanlığı
ile
KGF
lığı ile KGF arasında imza-
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lanan protokol çerçevesinde hazırlanan Nefes
Kredisi kapsamında üyelerimizden; 3 milyon lira ve
altında cirosu olan işletmeler 50 bin lira, 3 milyon lira
ile 25 milyon lira arasında
cirosu olanlar da azami
100 bin lira kredi kullanabilecek. Bunun yanı sıra
yeni bir müjdeyi de buradan üyelerimize duyurmak
istiyorum, Yalnızca nefes
kredisi için verilecek olan
faaliyet belgesini tüm üyelerimize ücretsiz hale getirdik.Odamıza gelerek veya
web sitemiz üzerinden online işlemler menüsünden
başvurarak faaliyet belgelerini ücretsiz temin edebilirler. Online işlemler
menüsünden Faaliyet belgesi almakta zorlanan üyelerimiz mesai saatleri
içerisinde 03126231084127’den destek alabilirler.
TOBB öncülüğünde başlatılan Denizbank aracılığıyla sağlanan Nefes
Kredisinin üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."
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YAVAŞ’TAN BAŞKENT ÇİFTÇİSİNİN YÜZÜNÜ
GÜLDÜRECEK PROJE; 5 MİLYON HİBE FİDE

HABER
Berkant Ergin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, çiftçilere verdiği
sözleri bir bir tutuyor. Başkent genelinde arıcılık eğitiminin ardından yem
bitkisi tohum dağıtımı ile
çiftçilere yönelik desteklerini sürdüren ve Başkan
Yavaş’ın “en büyük hayalim dediği” sözleşmeli üreticiliği hayata geçiren
Büyükşehir Belediyesi
şimdi de 5 milyon domates ve sivri biber fidesi
desteğinde bulunmaya hazırlanıyor. Ankara’da kırsal
kalkınmayı artıracak ve tarımsal üretimi teşvik edecek projelere imza atan

Büyükşehir Belediyesi,
Başkentli çiftçiler kadar
Başkent ekonomisini de
güçlendirmeyi amaçlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, yerli üreticilerin
desteklenmesini ve kırsal
kalkınmayı sağlayacak
projeleri birer birer hayata
geçiriyor. Başkentli çiftçileri teşvik ederek tarımsal
üretimi artırmak amacıyla
destek programlarını genişleten Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayında
çiftçilere 5 milyon domates
ve sivri biber fidesi dağıtarak bu desteğini sürdürecek.

HEM BAŞKENT
EKONOMİSİ HEM
BAŞKENT ÇİFTÇİSİ
KAZANACAK
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere su fiyatlarını 50 kuruşa indiren,
ellerinde kalan ürünleri
satın alan, yem bitkisi tohumu dağıtan ve Başkan
Yavaş’ın “en büyük hayalim” dediği sözleşmeli üreticilik modeline geçen
Büyükşehir Belediyesi,
şimdi de yüzde 75’i hibe
yüzde 25’i çiftçi katkı payı
olmak üzere toplam 5 milyon 95 bin 20 adet domates ve sivri biber fidesini
çiftçiyle buluşturacak. Kır-

sal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş’ın
talimatıyla Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla, 10-15 Mayıs tarihleri
arasında merkez dahil 25
ilçenin tamamında çiftçilere domates ve sivri biber
fidesi desteği sağlayacak.
BAŞVURULAR DEVAM
EDİYOR
Ankara’nın tarımın da başkenti olmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam
ederken, 2020 yılı sebze
fidesi desteği kapsamında
Kırsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü
ekipleri, çiftçilere 2 Milyon

704 bin 170 domates, 2
milyon 390 bin 850 sivri
biber fidesi dağıtacak.
Özellikle üreticilerin tercihi
olan Nergis cinsi domates
ile Demre cinsi sivri biber
fide çeşitleri seçilerek üre-

ticiye ulaştırılacak. Sebze
fidesi desteğinden yararlanmak isteyen Başkentli
çiftçiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na
başvuru yapabilirler.

3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ!
İçişleri Bakanlığı’nın resmi
internet sayfasında yapmış olduğu açıklamaya
göre; 31 İlde 30.04.202003.05.2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele
kapsamında “Sokağa
Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” gönderdi. Genelge
ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta
30 Nisan Perşembe günü
saat 24.00 ile 03 Mayıs
Pazar günü saat 24.00
arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
BİRÇOK TEDBİR KARARI ALINARAK UYGULAMAYA GEÇİRİLİYOR
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, korona
virüs salgınının görüldüğü
andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
talimatları doğrultusunda;
salgının toplum sağlığı ve

HABER
Deniz Uyar

kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme
ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçiriliyor.
ŞEHİRLER BELİRLENDİ
İçişleri Bakanlığı’nın göndermiş olduğu Sokağa
Çıkma Kısıtlaması Genelgesi’nde alınan tedbirlerin,
bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin
en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir
statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun
11/C maddesi ile Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27

ve 72 nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından
aşağıdaki ek tedbirlerin
alınması gerektiği belirtildi.
Bu doğrultuda; 30.04.2020
tarihi saat 24.00 ile
03.05.2020 tarihi saat
24.00 arasında aşağıda
belirtilen istisnalar hariç
olmak üzere Büyükşehir
statüsündeki 30 ilimiz
(Adana, Ankara, Antalya,
Aydın, Balıkesir, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya,
Manisa, Mardin, Mersin,
Muğla, Ordu, Sakarya,

SİZE POLATLI

Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile
Zonguldak il sınırları içinde
bulunan tüm vatandaşların
sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
AÇIK OLACAK İŞYERİ,
İŞLETME VE KURUMLARI BELİRLENDİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini
en az düzeyde tutmak için
Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde
30.04.2020 Perşembe
günü market, bakkal ve
manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

CUMA GÜNÜ MARKET,
BAKKAL VE MANAVLAR
09.00-14.00 SAATLERİ
ARASINDA FAALİYET
GÖSTEREBİLECEK
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma
günü market, bakkal ve
manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet
gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile
20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının
karşılanması ile sınırlı
olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç
kullanabilir) ikametlerine
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en yakın market, bakkal ve
manava gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar
evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
HAFTA SONU MARKET,
BAKKAL VE MANAVLAR
KAPALI OLACAK
Hafta sonları yani cumartesi ve Pazar günü market,
bakkal ve manavlar kapalı
olacak. Cuma, Cumartesi
ve Pazar günleri, ekmek
üretiminin yapıldığı fırın
ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan
bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde
sadece ekmek, unlu
mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak. 1
Mayıs Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı
saatler ile 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri tatlı satış amaçlı
işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış
yapabilecek.

polatlıpostası
polatlıpostası
www.polatlipostasi.com

Gündem/7
Gündem/7
30 Nisan
2020 Perşembe

www.polatlipostasi.com

30 Nisan 2020 Perşembe

Bahar alerjisi ve korona
virüs ayrımına dikkat!

HABER
HABER
Berkant Ergin
Berkant Ergin

bilinir), akciğerlerde olursa
bilinir),
akciğerlerde
olursa
astım, ciltte
olursa ürtiker,
astım,
ciltte
olursa
ürtiker,
egzama
ya da
kontak
deregzama
ya da
kontak dermatit olarak
adlandırır”
bilmatit
olarak adlandırır” bilgiler verdi.
giler
verdi.
BAHAR
ALERJİSİNİN
BAHAR
BİRÇOKALERJİSİNİN
BELİRTİLERİ
BİRÇOK
BELİRTİLERİ
BULUNUYOR
BULUNUYOR
Bahar alerjisine ilişkin
Bahar
ilişkin buluönemlialerjisine
açıklamalarda
önemli
açıklamalarda
bulunan Ünal;
“Burun tıkanıknan
“Burun
tıkanıklığı, Ünal;
Hapşırma
nöbetleri,
lığı,
nöbetleri,
SuluHapşırma
burun akıntısı,
Burun
Sulu
burun akıntısı,
ve gözlerde
kaşıntı, Burun
kızave
gözlerde
kaşıntı,
rıklık
ve bazen
şişlik,kızaSirıklık
ve bazen
Sinüslerde
baskı şişlik,
ve yüzde
nüslerde
baskı
veduyulayüzde
ağrı, Koku
ve tat
humlara
ve tat
duyulahumlara
rındaKoku
azalma,
Çocuk
haspolen adı verilir bu
duruma ağrı,
Özel Polatlı Can Hastanesi polen
rında
azalma,
verilir
talarda
sık sık Çocuk
ellerini hasbaharadı
alerjisi
yabu
daduruma
polen
Özel
Polatlı
Can Hastanesi
Yönetim
Başkanı
Dr. Alper bahar
sık ellerini
da polen
buruna sık
sürtme
ve kaşıma
alerjisialerjisi
denir. ya
Bahar
alerjisi- talarda
Yönetim
Başkanı
Dr.gelmeAlper alerjisi
Cem Ünal,
baharın
sürtme
ve kaşıma
denir.polenlerin
Bahar alerjisihareketi,
İştahsızlık
ve sünin nedeni,
bağı- buruna
Cem
gelme- nin
siyle Ünal,
birliktebaharın
açıklamalarda
İştahsızlık
ve Algısünedeni,
polenlerin
bağı- hareketi,
rekli yorgun
hissetme,
şıklık
sistemi
tarafından
siyle
birlikte
açıklamalarda
bulundu.
Ünal
konuya ilişhissetme,
şıklık
tarafından
lamayorgun
güçlüğü,
Uyku Algızararlısistemi
maddeler
olarak al- rekli
bulundu.
Ünal
konuyanedir,
ilişkin; Bahar
alerjisinin
lama
güçlüğü,
Uyku ve
zararlı
maddeler
olarak
bozukluğu,
Damakta
gılanmasıdır.
Alerji
nor- alkin;
Baharnelerdir,
alerjisinin
nedir, gılanmasıdır.
belirtileri
korunma
bozukluğu,
Damakta
ve
norgırtlakta kaşıntı,
Öksürük
malde zararlıAlerji
olmayan
belirtileri
korunma
yolları venelerdir,
Covid-19
hastalı- malde
zararlı
olmayan
nöbetlerikaşıntı,
ve baş Öksürük
ağrısı gömaddeleri
zararlı
olarak al- gırtlakta
yolları
Covid-19
hastalı- maddeleri
ğındanvenasıl
ayırt edilir
ve başve
ağrısı
zararlı
olarak al- nöbetleri
rülebilir. Göğüs
kalpgöağgılaması ve
bu doğrultuda
ğından
nasıl
ayırt ve
edilir
hakkında
gerekli
önemli gılaması
Göğüs Kulak
ve kalp ağve bunedeniyle
doğrultuda
rıların artması,
tepki vermesi
vü- rülebilir.
hakkında
gerekli
bilgilere yer
verdi.ve önemli tepki
artması,
Kulak bevermesi
çınlaması”
olduğunu
cudun
verdiği nedeniyle
abartılı ce-vü- rıların
bilgilere
verdi.
ALPER yer
CEM
ÜNAL’DAN
çınlaması”
olduğunu becudun
abartılı
celirtti.
vaptır. verdiği
Bu abartılı
cevap
ALPER
ÜNAL’DAN
BAHARCEM
ALERJİSİ
TANIMI vaptır.
lirtti.
cevap
BAHAR ALERJİSİNDEN
bazen Bu
tümabartılı
vücutta,
bazen
BAHAR
ALERJİSİ
TANIMI bazen
Özel Polatlı
Can Hastanesi
BAHAR
ALERJİSİNDEN
tümbirvücutta,
bazen
KORUNUN
vücudun
kısmında
olaÖzel
Polatlı
Can Hastanesi
Yönetim
Başkanı
Dr. Alper vücudun
KORUNUN
bir olursa
kısmında
olaBahar alerjisinden korunbilir. Gözde
alerjik
Yönetim
Başkanı
Dr. Alper
Cem Ünal
bahar alerjisi
ta- bilir.
Bahar
alerjisinden
korunGözde olursa
alerjik
mak
için
sağlıklı beslenilkonjonktivit
( kırmızı
göz
Cem
Ünal
bahar
alerjisi
ta- konjonktivit
nımına
ilişkin;
“Mart
ayınmak
içingerektiğine
sağlıklı beslenil( kırmızı
göz
mesini
değinen
hastalığı ), üst
solunum
nımına
ilişkin; “Mart
ayından başlayarak
Haziran
gerektiğine
değinen
hastalığı
üst solunum
Ünal; “Sağlıklı
beslenmek;
yollarında), olursa
alerjik rinit mesini
dan
başlayarak
Haziran
ayına
kadar devam
eden
“Sağlıklı
beslenmek;
yollarında
olursa olarak
alerjik da
rinit Ünal;
bu aylar
içerisinde
A,C,E
( saman nezlesi
ayına kadar devam eden
bu aylar içerisinde A,C,E
( saman nezlesi olarak da
bitkilerin habitkilerin
havaya yayvaya
dığı yayve
dığı
ve
rüzgarla
rüzgarla
hareket
hareket
edebiedebilen tolen to-
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ve D vitaminleri içeren
ve
D vitaminleri
içeren
meyve
tüketilmelidir.
Dümeyve
tüketilmelidir.
Düzenli uyku,
egzersiz yapzenli
egzersiz yap-ve
mak, uyku,
alkol tüketiminden
mak,
alkol uzak
tüketiminden
sigaradan
durmak ve
sigaradan
uzak durmak
güçlü bir bağışıklık
sistemi
güçlü
bir bağışıklık
için önemli.
Özelliklesistemi
rüziçin
Özellikle
rüzgarlıönemli.
günlerde
mümkünse
garlı
günlerde
mümkünse
ev gibi
kapalı alanlarda
ev
gibi kapalı
alanlarda
zaman
geçirebilirsiniz.
zaman
geçirebilirsiniz.
Eğer dışarı
çıkmanız gereEğer
dışarı
çıkmanız
gerekiyorsa
yabani
ot polenlerikiyorsa
yabani ot polenlerinin vücudunuzda
nin
vücudunuzdaetkileri en
oluşturabileceği
oluşturabileceği
aza indirmek içinetkileri
gözlük,en
aza
indirmek
için
gözlük,
şapka
ve uzun
giysileri
terşapka
ve uzun giysileri
tercih edebilirsiniz.
Eğer alercih
edebilirsiniz. Eğer
alerjik hastalığınızın
nüksettiği
jik
nüksettiği
bir hastalığınızın
dönemdeyseniz
eve
bir
dönemdeyseniz
eve
geldiğinizde
giysilerinizi
geldiğinizde
giysilerinizi
hemen değiştirmek
ve duş
hemen
değiştirmek
ve duş
almak, polenlerin
etkisinalmak,
polenlerin etkisinden kurtulmanıza
yardımcı
den
kurtulmanıza
yardımcı
olabilir.
Evinizi ya da
iş yeolabilir.
Evinizi ya da için
iş yerinizi havalandırmak
rinizi
havalandırmak
için
özellikle
akşam saatlerini
özellikle
akşamÇünkü
saatlerini
beklemelisiniz.
beklemelisiniz.
Çünkü posabah ve öğle saatleri,
sabah
öğle saatleri,
polenlerinve
havada
yoğun bulenlerin
yoğun▪ bulunduğuhavada
dönemlerdir.
Su
lunduğu
dönemlerdir.
▪ Su3
tüketimi bu
mevsimlerde
tüketimi
bu mevsimlerde
litreye kadar
çıkılmalıdır. 3
litreye
Bahar kadar
alerjisiçıkılmalıdır.
tedavi edilBahar
tedavi edilmezsealerjisi
ciddi sorunlara
mezse
ciddi sorunlara
sebep olabilir.
Bahar alerjisebep
alerjisindenolabilir.
polenlerBahar
buruna
sinden
buruna
girer vepolenler
göze yapışır.
girer ve göze yapışır.
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POLATLI
SİZE POLATLI
I
SİZE

Gözde sulanma, kızarma,
Gözde sulanma,
kaşınma,
burundakızarma,
kakaşınma,
burunda
ka- buşınma,
burun
akıntısı,
şınma,tıkanma,
burun akıntısı,
burunda
boğazda
runda tıkanma,
boğazda
yanma,
hapşırma
gibi beliryanma,
gibi
belirtiler
olur.hapşırma
Gece uyku
düzeni
tiler olur.gündüz
Gece uyku
düzeni
bozulur,
konsantbozulur,eksikliği
gündüzve
konsantrasyon
baş ağrasyon
eksikliği
ve baş
rısı
olabilir.
Hastalık
gözağrısı olabilir.
göz
kaşıntısı
ve Hastalık
hapşırmaktan
kaşıntısı
ve bir
hapşırmaktan
ibaret
basit
hastalık deibaret Tedavi
basit bir
hastalık değildir.
edilmezse
ve
ğildir. Tedavi
edilmezse
ve
önlem
alınmazsa
tekrarlar.
önlem alınmazsa
Sinüzit,
otit (kulak tekrarlar.
iltihabı)
Sinüzit,
otitneden
(kulakteşkil
iltihabı)
ve
astıma
ve astıma neden teşkil
edebilir.”
edebilir.”ALERJİSİ VE KOBAHAR
BAHAR ALERJİSİ
VE KORONAVİRÜS
NASIL
RONAVİRÜS
AYIRT
EDİLİRNASIL
AYIRTalerjisi
EDİLİRve korona
Bahar
Baharayrımına
alerjisi ve
korona
virüs
dikkat
çeken
virüs ayrımına
dikkat çeken
Ünal;
“Korona Virüsle
müÜnal; “Korona
mücadele
ettiğimizVirüsle
bu güncadelemevsiminde
ettiğimiz bu bahar
günlerde,
lerde, mevsiminde
bahar
olması
sebebiyle, alerjisi
olması sebebiyle,
alerjisibeolanlar
bazı yaşadıkları
olanlarKorona
bazı yaşadıkları
lirtileri
Virüsü en-belirtileri Korona
Virüsü enfeksiyonu
ile karıştırabilir.
feksiyonu
ile karıştırabilir.
Bahar
alerjisinin
ve etkileri
Bahar alerjisinin
ve etkileri
devam
eden Korona
virüdevam
edensemptomlara
Korona virüsün
benzer
sün benzer
sahip
olmaksemptomlara
sizi endişelensahip olmak
endişelendirebilir.
Peki,sizi
bahar
alerjisi
direbilir.
Peki,
alerjisi
ile
korona
virüsbahar
arasında
ile korona
virüs
arasında
ne
gibi farklar
var?
Bu iki
ne gibi farklar
iki
hastalığı
nasıl var?
ayırt Bu
edebihastalığıÖncelikle
nasıl ayırtdeğeredebilirsiniz?
lirsiniz? Öncelikle değer-

lendirmeniz gereken, geçlendirmeniz
gereken,
geçmiş
yıllarda da
bahar dönemiş yıllarda
da bahar
döneminde
şikayetci
olduğunuz
minde şikayetci
belirtileri
yaşayıpolduğunuz
yaşamabelirtileriEğer
yaşayıp
yaşamadığınız.
bahar
alerjisidığınız.
Eğer bahar
alerjisinin
belirtilerini
daha önce
ninaynı
belirtilerini
daha önce
de
dönemlerde
yaşade aynı dönemlerde
dıysanız
bu, şikayetçiyaşaoldudıysanız
bu, şikayetçi
ğunuz
belirtilerin
polenolduğunuz belirtilerin
polen
alerjisinden
kaynaklı
olabialerjisinden
kaynaklı
olabileceği
anlamına
gelebilir.
leceği anlamına
gelebilir.
Korona
virüsün belirtilerinKorona
virüsün ateştir,
belirtilerinden
biri yüksek
ama
den biri
yüksek ateştir,
ama
bahar
alerjisinde
ateş göbahar alerjisinde
görülmez.
Covid-19 ateş
hastalırülmez.hapşırık
Covid-19
hastalı-az
ğından
oldukça
ğından hapşırık
görülürken
Baharoldukça
alerji- az
görülürken
alerjisinde
sık sıkBahar
görülen
hapsindenöbetleri
sık sık görülen
hapşırık
ve
şırık nöbetleri
ve bahar
damaktaki
kaşıntı,
damaktakien
kaşıntı,
bahar
alerjisinin
net belirtilerinalerjisinin
net belirtilerinden
biridir.en
Korona
virüste
den biridir.
Korona
virüste
gözlerde
oluşan
kızarıklık
gözlerde
kızarıklık
ve
kaşıntıoluşan
görülmez.
Dolave kaşıntı
görülmez.kaşıntı
Dolayısıyla
gözlerinizde
yısıylabunun
gözlerinizde
varsa
nedeni kaşıntı
bahar
varsa bunun
nedeni
bahar
alerjiniz
olabilir.
Öksürük,
alerjinizvirüsün
olabilir.en
Öksürük,
korona
net belirkorona virüsün
net belirtilerinden
biridir.en
Bahar
tilerinden
biridir.
BaharhapAlerji
de ise
genellikle
Alerjiön
deplandadır.
ise genellikle
hapşırık
Covidşırık
ön plandadır.
Covid19
hastalığında
şiddetli
ve
19 hastalığında
geçmeyen
boğazşiddetli
ağrısı ve
gögeçmeyen
boğaz
ağrısı gegörünürken
Bahar
alerjide
rünürken
genellikle
buBahar
belirti alerjide
oluşmaz.
nellikle
bu belirti oluşmaz.
Eğer
yaşadığınız
durumda
Eğer yaşadığınız
durumda
korona
virüsten şüphelenikorona virüsten
şüpheleniyorsanız,
özellikle
ateşiniz
yorsanız,
özellikle
ateşiniz
varsa,
kendinizi
halsiz
hisvarsa, kendinizi
halsiz hissediyorsanız
ve sürekli
öksediyorsanız maskenizi
ve sürekli öksürüyorsanız
sürüyorsanız
maskenizi
takıp
sosyal mesafeye
takıp sosyal
önem
vererekmesafeye
en yakın
önem kuruluşuna
vererek en yakın
sağlık
başvursağlık gerektiğini
kuruluşunabelirtmek
başvurmanız
manız gerektiğini belirtmek
isteriz.”
isteriz.”
MEVSİMSEL,
BAHAR
MEVSİMSEL,İÇİN
BAHAR
ALERJİLERİ
ALERJİLERİ
İÇİN
GİDİLMESİ
GEREKEN
GİDİLMESİ GEREKEN
DOKTORLAR
DOKTORLAR
Bahar
alerjileri farklı şekilBaharreaksiyonlara
alerjileri farklıneden
şekillerde
lerde reaksiyonlara
neden
olabileceğine
belirten
Ünal;
olabileceğine belirten
Ünal;
“Semptomların
başında
“Semptomların
başında kaburun
akıntısı, gözlerde
burunbaş
akıntısı,
kaşıntı,
ağrısı,gözlerde
sık olarak
şıntı,
baş
ağrısı,
sık
olarak
hapşırma dürtüsü ve yorhapşırma
dürtüsü veVüyorgunluk
gelmektedir.
gunluk
gelmektedir.
cuda
türlü
şekillerde Vüetki
cuda bahar
türlü şekillerde
etki
eden
alerjileri tedavi
eden bahar alerjileri
edilmediğinde
günlüktedavi
haedilmediğinde
günlük
hayatı
ciddi anlamda
zorlaştıyatı ciddi
anlamda
zorlaştırabilir.
Bahar
alerjilerinin
rabilir. Bahar
alerjilerinin
teşhisi
ve tedavisi
için, erişteşhisi
ve
tedavisi
için, erişkinler dahiliye (iç hastalıkkinler
dahiliye
(iç hastalıkları)
veya
immünoloji
ları) veya immünoloji
bölümüne
başvurabilir. Çobölümüne
başvurabilir.
Çocuklar
için benzer
şekilde
cuklar hastalıkları
için benzer veya
şekilde
çocuk
çocuk immünoloji
hastalıkları bölüveya
çocuk
çocuk gitmek
immünoloji
bölümüne
gerekir.
Dokmüne kimi
gitmek
gerekir.
torlar,
zaman
hapDokkimi
torlar, kimi
zaman hap
kimi
zaman
aşı tedavisi
önerezaman
aşı tedavisi
önererek
rahatsızlığa
çözüm
rek rahatsızlığa
çözüm
sunmaktadır”
dedi.
sunmaktadır” dedi.

HUSUSİ İLAN VE REKLAM FİYAT TARİFESİ
HUSUSİ İLAN VE REKLAM FİYAT TARİFESİ

Günlük İlan ve Reklamlar sayfa ebatına göre müşteri ile karşılıklı anlaşma ile
Günlük İlan ve Reklamlar sayfa ebatına
göre müşteri ile karşılıklı anlaşma ile
yayımlanır.
yayımlanır.
Süreli Reklam ve ilanlarda sayfa ebatlarına ayarlanarak 15 günlük, Aylık ve
Süreli Reklam ve ilanlarda
ayarlanarak 15 günlük, Aylık ve
Uzunsayfa
süreliebatlarına
olarak yayımlanır.
Uzun
süreli
olarak
yayımlanır.
Kongre İlanları 100 TL, Tüzük İlanları 250 TL
Kongre
İlanlarıgereği
100 TL,renkli
Tüzük
İlanları
TL
Renkli reklamlar
antlaşma
baskı
harici250
antlaşma
yapılır.
Renkli reklamlar antlaşma gereği renkli baskı harici antlaşma yapılır.
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