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KANATSIZ MELEKLER HEMŞİRELERİN GÜNÜ KUTLANDI
Bu zorlu süreçte canla
başla çalışıp gece gündüz demeden kendini
mesleğine adayan hemşirelerin bu anlamlı günleri
unutulmadı. 12-18 Mayıs
Hemşireler Haftası münasebetiyle Polatlı Devlet
Hastanesi, hastanede görevli olan hemşirelerin bu
özel günlerini kutlayarak
yanlarında oldular.
HEMŞİRELERE
KARANFİL DAĞITILDI
12-18 Mayıs Hemşireler
Haftası ve 12 Mayıs
Hemşireler Günü'nde Po-

latlı Devlet Hastanesi
Başhekim V. Op. Dr. A.
Selahattin Bitik ile Başhekim Yardımcısı Uzman
Dr. Mahmut Öztürk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdiresi Elif Yıldırım, Sağlık
Bakım Hizmetleri Müdür
Yardımcısı Özlem Meliha
Koyuncu, İdari ve Mali
Hizmetler Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz hastanemizde görevli
hemşirelerimizin gününü
kutlayarak karanfil
dağıttılar.
DENİZ UYAR

TÜRKER, HAVA ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANDI
Türk Hava Kurumu Polatlı
Şube Başkanı Ömer Lütfü
Türker; 926 yılından itibaren 1935 yılına kadar 10
yıl süreyle her yılın 27
Ocak gününde Hava Şehitlerini Anma Günü adıyla
tören düzenlenmiş fakat
ocak ayının, Türkiye’nin
en soğuk aylarından biri
olması, yurdun birçok yerinde Hava Şehitlerini
Anma Günü’nün arzu edilen şekilde yapılamamasına neden olduğu
bilgilerinde bulunarak
hava şehitlerini rahmetle
andı.

Türker; “İlk olarak, Muavenet-i Milliye adlı uçağı ile
Kahire-İstanbul uçuşu
yapan Pilot Yzb. Fethi
Bey ve Gözetleyicisi Kıd.
Üsteğmen Sadık Beyin
uçağının 14 Şubat
1914'de Suriye'de Taberiye gölü civarında düşerek şehit olmuşlardır. Bu
ilk hava şehitlerinin anısına İstanbul Fatih-Saraçhane semtinde 1914
yılında bir anıt yapılmasına başlanmış ve anıt
1916 yılında bitirilerek törenle açılmıştır. Bu açılış
töreni aynı zamanda ilk

anma töreni olmuştur. Atatürk'ün emriyle kurulmuş
olan Türk Tayyare Cemiyeti'nin kuruluş yönergesindeki 36. madde ile 27
Ocak günü Türkiye Tayyare Şehitlerini Anma
Günü olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Türk
Hava Kurumu'nun 1935
yılında aldığı bir kararla
törenlerin 15 Mayıs gününde yapılmasına karar
verilmiştir.”
İSTİKBAL
GÖKLERDEDİR VE
GÖKLERİNE SAHİP ÇIKAMAYAN ULUSLAR

BAĞIMSIZ OLAMAZLAR
Türk Hava Kurumu Polatlı
Şube Başkanı Ömer Lütfü
Türker; “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘İstikbal göklerdedir ve
Göklerine sahip çıkamayan uluslar bağımsız olamazlar’ sözünü
hatırlatarak, Genç yaşlarında vatanları uğruna
toprağa düşen, ancak
kahramanlıklarıyla kalplerimizde yaşattığımız hava
şehitlerimizi, 15 Mayıs
Hava Şehitlerini Anma
Günü vesilesiyle rahmetle
anıyorum” dedi.

BAŞSAĞLIĞI
Polatlı Ziraat Odası Başkanı, kıymetli dostum

ZEKAİ KÖSEOĞLU
ve sevgili dostum

ALTAN ATEŞ ’in
kayınbiraderi

SEZAİ KÖSEOĞLU
Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma allah’dan rahmet,
Köseoğlu ailesine sabrı cemil niyaz ederim.

AYKUT KAYA
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POLATLI BELEDİYESİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Polatlı Belediyesi İstihdam
Merkezi kurulduğu günden
itibaren işsizlik sorununa
çare olmaya devam ediyor. Bu kapsamda UTT
Medikal Tıbbi Cihaz Sanayi İstihdam Merkezi aracılığı ile vatandaş ile
görüşmelere başladı.
UTT MEDİKAL TIBBİ
CİHAZ SANAYİ
VATANDAŞ İLE
BULUŞTU
2014 yılında Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından kurulan
ve şimdiye kadar
8000’den fazla vatandaşın
iş sahibi olmasını sağlayan Polatlı Belediyesi İstihdam ve Kosgeb Merkezi
işsizlik sorununa çare olmaya devam ediyor. Anadolu Organize Sanayi
Bölgesi içerisinde faaliyete
başlayacak olan UTT Medikal Tıbbi Cihaz Sanayi
ile irtibata geçen Polatlı
Belediyesi İstihdam ve

Kosgeb Merkezi yetkilileri
kendilerine başvuruda bulunan envanterinde kayıtlı
vatandaşları firmanın Yönetim Kurulu Başkanı
Tolga Bulut ve İnsan Kaynakları Uzmanları ile buluşturdu.
HEMŞİRELERLE
BİRE BİR GÖRÜŞME
SAĞLANDI
Polatlı Belediyesi İstihdam
Merkezi’nde gün boyunca
süren görüşmelerde; toplam 103 Polatlılı vatandaş
Polatlı Belediyesi İstihdam
ve Kosgeb Merkezi aracılığıyla UTT Medikal Tıbbi
Cihaz Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Bulut
ve İnsan Kaynakları Departmanı yetkilileri ile yüz
yüze iş görüşmesi gerçekleştirdi.
Tıbbi Cerrahi ve Laboratuar Sterilizasyon Aletleri
üretecek olan Firma; Polatlı Belediyesi İstihdam
Merkezi envanterine ka-

yıtlı toplamda 47 vatandaşla daha iş görüşmesinde bulunacak.
BULUT: 150
VATANDAŞIMIZI
İSTİHDAM EDECEĞİZ
Kendilerine başvuruda bulunan tüm vatandaşların
resmi kayıtlarını tutan ve
işsizlik sorununa çare
olmak için Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın
desteğiyle aralıksız çalışan Polatlı Belediyesi İstihdam ve Kosgeb
Merkezi; Polatlı Organize
Sanayi, Başkent Organize
Sanayi ve Anadolu Organize Sanayi ile imzaladığı
protokollerle yalnızca Polatlı’da değil Sivrihisar,
Haymana ve Beypazarı’nda vatandaşların evine
ekmek götürmesine vesile
oluyor.
UTT Medikal Tıbbi Cihaz
Sanayi Yönetim Kurulu
Başkanı Tolga Bulut konuya ilişkin açıklama-

sında; “Anadolu OSB Başkanı Sayın Hüseyin Kutsi
Tuncer ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sonucunda
firmamız tarafından bölgede fabrika açılmasına
karar verildi. Fabrikamız
bünyesinde üç katlı cerrahi maske çeşitleri, koruyucu elbise ve
ekipmanlarının üretimini
yapılacaktır. Fabrikamızın
çalışan ihtiyacını Polatlı
Belediye Başkanı Sayın
Mürsel Yıldızkaya tarafından kurulmuş olan İstihdam Merkezi aracılığı ile
sağlayacağız.
Fabrikamız tam kapasite
çalışmaya başladığında
150 vatandaşımızı istihdam edeceğiz. İlk etapta
çalışmaya başlayacak
olan 50 vatandaşımız için
görüşmelerimizi İstihdam
Merkezi’nde gerçekleştirdik. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’ya
desteklerinden dolayı te-

şekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN YILDIZKAYA:
KATKI SAĞLAYAN
TÜM FİRMALARIMIZA
TEŞEKKÜR EDİYORUM
Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya konuya
ilişkin gerçekleştirdiği
açıklamada: “2014 yılında
ilk göreve geldiğimizde
Polatlı’mızda işsizlik sorununa çare olmak amacıyla
Belediyemiz bünyesinde
İstihdam ve Kosgeb Merkezi oluşturduk.
Şu anda Belediyemiz bünyesinde altı arkadaşımız
sadece bu amaç için çalışıyor. Organize Sanayi
Bölgeleriyle ve işverenlerle, iş arayan hemşehrilerimizi buluşturuyoruz.
Elimizde on binden fazla

başvuru ve iş talebi var.
Şu ana kadar 8000’den
fazla vatandaşımızın İstihdam Merkezimiz aracılığı
ile iş başı yapmasını sağladık. İşsizliğin bu kadar
yoğun olduğu bir dönemde hemşehrilerimizin
istihdam edilmesinin şehrimiz ve vatandaşlarımız
açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu
vesileyle başta UTT Medikal Tıbbi Cihaz Sanayi firmasına ve istihdama katkı
sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum.
İstihdam Merkezimize
yaptığı başvuru sonucu iş
sahibi olan tüm hemşehrilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum” cümlelerine
yer verdi.
BERKANT ERGİN

YAŞAR: ESNAFLARIMIZIN KAMUYA OLAN
BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Korona virüsle mücadele
kapsamında işyeri kapatılan veya kapatmak zorunda kalan esnafın vergi
ve SGK primi borçlarının

altışar ay ertelenmesinin,
kamuya olan borçları yönünden esnafı rahatlattığını belirten Ankara
Esnaf ve Sanatkarlar Bir-

liği (ANKESOB) Yönetim
Kurulu Üyesi ve Polatlı
Bakkallar ve Bayiler
Odası Başkanı Davut
Yaşar, “Vergi ve prim
borçlarının ertelenmesi
esnafı kamuya olan borçları yönünden bir nebze
rahatlattı. Ancak, işyerinin
kapalı olduğu bu dönemin ekonomik etkileri nedeniyle esnaf vergi ve
prim borçlarını ödeyemez
hale geldi. Esnafımız normalleşme döneminde
vergi ve prim borçlarının
yeniden yapılandırılmasını bekliyor” dedi.
ESNAFIN KAMUYA
OLAN BORÇLARI 2021
YILINDAN İTİBAREN
ÖDENMELİ

SİZE POLATLI

500 binden fazla esnafın
işyerini 2 aydan fazla kapatmak zorunda kaldığını
hatırlatan Yaşar, “Normalleşmeye adım adım başladığımız bu dönemde,
işyeri 2 ay kapalı kalan
esnafın hasarı dışarıdan
göründüğünden çok daha
fazla oldu. Ödenemeyen
çek ve senetler, elektrik,
su, doğalgaz faturaları ve
kira borçları esnafın üzerinde büyük bir yük olarak
ödenmeyi bekliyor. Haziran ayından itibaren vergi
ve SGK primleri ödenmeye yeniden başlanacak. Ayrıca Ekim ayında
hem Ekim ayının hem de
ertelenen dönemin vergi
ve primleri ödenmeye

başlanacak. Esnafın bu
borçları ödeyecek gücü
kalmadı. Bu nedenle kamuya olan tüm borçlar
2021 yılından itibaren
ödenmeye başlanacak
şekilde yeniden yapılandırılmalı” sözlerine yer
verdi.
HER ZAMANKİNDEN
DAHA FAZLA
YAPILANDIRMAYA
İHTİYAÇ VAR
Esnafın ödeyemediği
vergi ve primlerin devlet
için de büyük bir sorun olduğunu belirten Yaşar,
“Bu zorlu dönemi atlatabilmek için devletimizin
her zamankinden daha
fazla gelire ihtiyacı var.
Ödenemeyen vergi ve

POSTASI YETER..

primler devlete de bu dönemde büyük bir yük olacak. Unutmayalım ki
daha önceki borç yapılandırmalarından devletin
kasasına 70 milyar TL
para girdi. Dolayısıyla
hem devletin gelir elde
etmesi hem de esnafın
borçlarından kurtulabilmesi için her zamankinden daha fazla
yapılandırmaya ihtiyaç
var. Yurt dışında elde edilen gelirlerin yurt içine getirilmesi için varlık barışı,
vergi barışı, imar barışı
ve birikmiş borçların yapılandırılması gibi düzenlemeler en kısa zamanda
hayata geçirilmeli” şeklinde konuştu.

polatlıpostası
polatlıpostası

Gündem/4

www.polatlipostasi.com
www.polatlipostasi.com

16 Mayıs 2020 Cumartesi
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anlamlı faaliyetini Türk Kızılayı Polatlı Şubesi ile birlikte gerçekleştirerek sıcak
yemek dağıtımlarını Polatlı
halkına ulaştırıyor.
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Reklam
Vergileri
Vergileri ödemeleri
ödemeleri husuhususunda
sunda gerçekleştirilen
gerçekleştirilen
açıklamada
açıklamada 2020
2020 yılı
yılı I.I.
taksiti
taksiti için
için son
son ödeme
ödeme tata-

rihinin
rihinin 31
31 Mayıs 2020 olduğu
duğu belirtildi.
belirtildi.
EMLAK
EMLAK VERGİSİ
ÖDEMELERİ
ÖDEMELERİ İÇİN SON
TARİH
TARİH 31
31 MAYIS
Emlak
Emlak vergisi
vergisi ödemelerinin
nin son
son tarihi
tarihi 31 Mayıs
olarak
olarak belirtildi.
belirtildi. 6183 sayılı
yılı kanun
kanun gereğince 31
Mayıs
Mayıs tarihine
tarihine kadar
ödenmeyen
ödenmeyen Emlak,
Çevre
Çevre Temizlik
Temizlik ve İlan
Reklam
Reklam Vergileri
Vergileri borçla-

rına gecikme zammı uygulanacak. Gecikme
zammına maruz kalmak
istemeyen vatandaşları
31 Mayıs tarihine kadar
Polatlı Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğü vezneleri, bankalar veya online olarak Polatlı
Belediyesi web sitesi
üzerinden ödemelerini
yapmaları gerekiyor.
BERKANT ERGİN

ŞOFÖRLER ODASI VİRÜSLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

HABER
HABER
Berkant
BerkantErgin
Ergin

Polatlı
PolatlıŞoförler
ŞoförlerVe
VeOtomoOtomobilciler
Esnaf
Odası
bilciler Esnaf Odasıkorona
korona
virüs
virüsile
ilemücadele
mücadelesavasavaşına
şınaaralıksız
aralıksızbir
birşekilde
şekilde
devam
devamediyor.
ediyor.Polatlı
PolatlıŞoŞoförler
förlerve
veOtomobilciler
Otomobilciler
Esnaf
EsnafOdası
OdasıBaşkanı
Başkanıİsİsmail
Tarhan’ın
mail Tarhan’ıntalimatı
talimatıile
ile
Polatlı’da
Polatlı’dafaaliyet
faaliyetgösteren
gösteren
taksi,
taksi,servis,
servis,minibüs
minibüsve
ve
ortak
ortakkullanım
kullanımyeri
yeriolan
olan
taksi
taksidurakları
duraklarıvb.
vb.yerlerin
yerlerin
dezenfekte
işlemleri
dezenfekte işlemleriPolatlı
Polatlı

Şoförler
Şoförlerve
veOtomobilciler
Otomobilciler
Esnaf
Odası
Esnaf Odasıtarafından
tarafından
haftalık
haftalıkve
vedüzenli
düzenliolarak
olarak
yapılıyor.
yapılıyor.
ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZMASKE
MASKE
DAĞITILDI
DAĞITILDI
Aynı
Aynızamanda
zamandaPolatlı
PolatlıŞoŞoförler
Ve
Otomobilciler
förler Ve Otomobilciler
Esnaf
EsnafOdası,
Odası,İlçedeki
İlçedekioda
oda
üyelerine
üyelerineücretsiz
ücretsizolarak
olarak
maske
maskedağıtımına
dağıtımınada
da
devam
ediyor.
devam ediyor.Bu
Buzor
zorgüngünlerde
lerdeve
vesıkıntılı
sıkıntılısüreçte
süreçte

Polatlı
Polatlı Şoförler
Şoförler Ve
Ve OtomoOtomobilciler
Esnaf
Odası,
bilciler Esnaf Odası, şoför
şoför
esnafının
esnafının ve
ve odanın
odanın titizliği
titizliği
ile
ilekorona
korona virüs
virüs savaşını
savaşını
en
enaz
az hasarlı
hasarlı şekilde
şekilde atlatıatlatılacağını
lacağını belirtti.
belirtti.
TARHAN:
TARHAN: CORONA
CORONA
VİRÜS
VİRÜS NEDENİYLE
NEDENİYLE
ALINAN
ALINAN ÖNLEMLERİ
ÖNLEMLERİ
TÜMÜYLE
TÜMÜYLE
DESTEKLİYORUZ
DESTEKLİYORUZ
Polatlı
Polatlı Şoförler
Şoförler ve
ve OtomoOtomobilciler
Esnaf
Odası
bilciler Esnaf Odası BaşBaş-

kanı
kanı İsmail
İsmail Tarhan
Tarhan korona
korona
virüs
ile
açıklamalarda
virüs ile açıklamalarda bubulunarak;
lunarak; “Devletimiz
“Devletimiz taratarafından
fından corona
corona virüs
virüs
nedeniyle
nedeniyle alınan
alınan önlemleri
önlemleri
tümüyle
tümüyle destekliyoruz.
destekliyoruz. ÜlÜlkemizde
kemizde corona
corona virüsü
virüsü ile
ile
ilgili
ilgili salgının
salgının hızla
hızla yayılyayılması
ması ile
ile ilgili
ilgili sağlık
sağlık bakanbakanlığımız
lığımız tarafından
tarafından alınan
alınan
olağanüstü
olağanüstü kararlar
kararlar takdire
takdire
şayandır.
Öncelikle
şayandır. Öncelikle sağlık
sağlık
bakanımıza
bakanımıza şahsım
şahsım ve
ve eses-

nafların
nafların adına
adına bir kez daha
teşekkür
teşekkür ediyorum. Milletimiz,
miz, devletimiz
devletimiz ve sağlık
Bakanımız
Bakanımız ile gurur duyuyoruz.
yoruz. Özellikle
Özellikle umreden
gelen
gelen on
on binlerce vatandaşımıza
şımıza 55 yıldızlı otel konforunda
runda hizmet
hizmet sunulması
devletimiz
devletimiz güçlüğünü göstermektedir.
termektedir. Özellikle
Özellikle son
son
dönemde
dönemde 65
65 yaş
yaş vatanvatandaşlarımız
daşlarımız ile
ile ilgili
ilgili sokağa
sokağa
çıkma
yasağı
ile
çıkma yasağı ile birlikte
birlikte ile
ile

birlikte ciddi tedbirler alınmıştır. Tüm minibüs arkadaşlarımızın özellikle 65
yaş üstü vatandaşlarımıza
yardımcı olma noktasında
destek bekliyoruz. Siparişleri veya başka yardımları
istedikleri takdirde bütün
şoförlerimiz bu noktada 65
yaş
yaş üstü
üstü vatandaşlarımıza
vatandaşlarımıza
yardımcı
yardımcı olmaları
olmaları gerektigerektiğini
dile
getiriyoruz”
ğini dile getiriyoruz” ifadeifadelerine
lerine yer
yer verdi.
verdi.
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ÖZEL: SU HAYATTIR, BİR SİYASİ ÇIKAR KONUSU DEĞİLDİR
AnkaraBüyükşehir
BüyükşehirBeleBeleAnkara
diye2.2.dönem
dönemMeclis
Meclis
diye
ÜyesiMahir
MahirÖzel;
Özel;“Po“PoÜyesi
latlı’nınsuyu
suyuacildir,
acildir,birbirlatlı’nın
leşme
noktamızdır,
leşme noktamızdır,
ayrışmadeğil”
değil”diyerek
diyerek
ayrışma
önemliaçıklamalara
açıklamalarayer
yer
önemli
verdi.Özel;
Özel;“Herkes
“Herkesortak
ortak
verdi.
aklın,sorumluluğun
sorumluluğunve
ve
aklın,
vicdanıngereğini
gereğiniyerine
yerine
vicdanın
getirirsePolatlı
Polatlıiçin
içinhiçbir
hiçbir
getirirse
sorunkalmaz”
kalmaz”dedi.
dedi.
sorun
ÖZEL:SUYUMUZ
SUYUMUZ
ÖZEL:
ARTIKTÜRKİYE’NİN
TÜRKİYE’NİN
ARTIK
GÜNDEMİNEDE
DEGİRDİ
GİRDİ
GÜNDEMİNE
Özel;“Konu
“KonuASKİ'nin
ASKİ'ninpapaÖzel;
rasıvar
varyok,
yok,bütçe
bütçeyeter
yeter
rası
yetmez,kredi
krediçıkar
çıkarçıkçıkyetmez,
maznoktasına
noktasınagetirilip
getirilipsüsümaz
rüncemebırakılmayacak
bırakılmayacak
rünceme
kadarzaruridir.
zaruridir.Sık
Sıksık
sık
kadar
arızaveren,
veren,akmayan,
akmayan,akakarıza
tığındada
dabir
biryudum
yudumolsun
olsun
tığında
içilmeyensuyumuz
suyumuzartık
artık
içilmeyen
Türkiye’ningündemine
gündeminede
de
Türkiye’nin
girdi. Ulusal
Ulusalkanallarda
kanallardave
ve
girdi.
basında
dahoş
hoşolmayan
olmayan
basın
sözleredilir
ediliroldu.”
oldu.”
sözler
POLATLIANLAMSIZ
ANLAMSIZ
POLATLI
ÇEKİŞMELERLE
ÇEKİŞMELERLE
ÜLKEDEGÜNDEM
GÜNDEM
ÜLKEDE
OLDU
OLDU
“Polatlıvar
varolan
olandeğerleri
değerleri
“Polatlı
iledeğil,
değil,anlamsız
anlamsızkısır
kısırçeçeile
kişmeleriile
ileyok
yokolan
olansuyu
suyu
kişmeleri
ileülke
ülkede
degündem
gündemoldu”
oldu”
ile
sözlerineyer
yerveren
verenÖzel;
Özel;
sözlerine
“Sonbeş
beşyıldır
yıldırAnkara
Ankarave
ve
“Son
Polatlıbelediye
belediyemeclislerin
meclislerin
Polatlı
de
deverdiğimiz
verdiğimizçeşitli
çeşitliönerönergelerle
gelerlegündeme
gündemealdığıaldığı-

mız,Polatlı
Polatlısuyunun
suyununAnAnmız,
karaBüyükşehir
Büyükşehirsu
suşebeşebekara
kesindenkarşılanması
karşılanması
kesinden
konusunda,Polatlı
Polatlıhalkını
halkını
konusunda,
ve
tüm
siyasi
parti
temsilve tüm siyasi parti temsilcilerini,sivil
siviltoplum
toplumkurukurucilerini,
luşlarımızıher
hertürlü
türlüsiyasi
siyasi
luşlarımızı
yada
dafikri
fikritartışmanın
tartışmanındıdıya
şındakalmaya
kalmayave
veortak
ortak
şında
davranmaya,birlikte
birliktehareharedavranmaya,
ketetmeye
etmeyeçağırıyorum”
çağırıyorum”
ket
dedi.
dedi.
ÖZEL:SU
SUHAYATTIR,
HAYATTIR,
ÖZEL:
NEOLURSA
OLURSAOLSUN
OLSUN
NE
MUHALEFETEDEYİM
EDEYİM
MUHALEFET
MANTIĞIHİÇ
HİÇDEĞİLDİR
DEĞİLDİR
MANTIĞI
Özel;“Su
“Suhayattır,
hayattır,bir
birsisiÖzel;
yasiçıkar
çıkarkonusu
konusudeğildir.
değildir.
yasi
Suhayattır,
hayattır,ne
neolursa
olursa
Su
olsunmuhalefet
muhalefetedeyim
edeyim
olsun
mantığıhiç
hiçdeğildir.
değildir.SöyleSöylemantığı
diklerimizdenhiç
hiçkimseyi
kimseyi
diklerimizden
şuya
yada
dabu
buşekilde
şekildeheheşu
defealmak,
almak,tenkit
tenkitetmek,
etmek,
defe
eleştirmekya
yada
daonları
onlarıinineleştirmek
citmek,refüze
refüzeetmek
etmekanancitmek,
lamıçıkartılmamalıdır..
çıkartılmamalıdır..
lamı
Ancakbu
buherkesi
herkesiortak
ortakbir
bir
Ancak
noktadahayati
hayatibir
birkonuda
konuda
noktada
birliktetavır
tavıralma
almabirlikte
birlikte
birlikte
çalışmave
veüretme
üretmeçağrısıçağrısıçalışma
dır.”
dır.”
ÖZEL:POLATLI'DA
POLATLI'DA
ÖZEL:
İKTİDARSAK,
İKTİDARSAK,
BÜYÜKŞEHİRDE
DE
BÜYÜKŞEHİR
MUHALEFETİZ
MUHALEFETİZ
MahirÖzel;
Özel;“Birlikte
“BirlikteçaçaMahir
lışmabirlikte
birlikteüretme
üretmeve
ve
lışma
birlikte
birliktepaylaşım
paylaşımçağrısıçağrısıdır.
dır.
Biliyoruz
BiliyoruzkikiPolatlı'da
Polatlı'daiktiikti-

darsak, Büyükşehir
Büyükşehir de
de
darsak,
muhalefetiz.. Büyükşehir
Büyükşehir
muhalefetiz..
deiktidarsak,
iktidarsak, ilçelerde
ilçelerde
de
muhalefetiz.. UnutmamaUnutmamamuhalefetiz..
mız gereken
gereken iktidar
iktidar da
da
mız
muhalefet aynı
aynı suyu
suyu içer,
içer,
muhalefet
aynı caddeleri,
caddeleri, sokakları,
sokakları,
aynı
parkları kullanır,
kullanır, aynı
aynı şeşeparkları
hirde kent
kent olmanın,
olmanın, kent
kent
hirde
insan olmanın
olmanın farklılıklafarklılıklainsan
rını yaşar.
yaşar. Bu
Bu hepimiz
hepimiz birbirrını
birimize muhtaç
muhtaç olmadan
olmadan
birimize
öte mahkumuz,
mahkumuz, birlikte
birlikte yayaöte
şamanın, ortak
ortak değer
değer yaryarşamanın,
gılarının çevresinde
çevresinde
gılarının
buluşmaya mecburuz
mecburuz dedebuluşmaya
mektir.”
mektir.”
MAHİR ÖZEL:
ÖZEL:
MAHİR
KUTUPLAŞMADAN
KUTUPLAŞMADAN
UZAK DURALIM
DURALIM
UZAK
“Kutuplaşma sadece
sadece iç
iç
“Kutuplaşma
cephemizi böler”
böler” diyen
diyen
cephemizi
Özel; “Bu
“Bu nedenle
nedenle siyasi
siyasi
Özel;
söylemlerle kutuplaşmakutuplaşmasöylemlerle
dan uzak
uzak duralım.
duralım. KutupKutupdan
laşma sadece
sadece iç
iç
laşma
cephemizi böler.
böler. Bu
Bu zafizaficephemizi
yeti Millete
Millete yönelik
yönelik yayayeti
bancı servisler
servisler kullanır.
kullanır.
bancı
Parti disiplini
disiplini adıyla
adıyla alınan
alınan
Parti
kararlar tamam,
tamam, ancak
ancak ililkararlar
gili yerlere
yerlere Polatlı'nın
Polatlı'nın sık
sık
gili
sık kerbela'ya
kerbela'ya dönen
dönen içme
içme
sık
vekullanma
kullanma suyunda
suyunda kokove
nunun çok
çok acili
acili oluşu
oluşu noknoknunun
tasında yeterince
yeterince anlatıp,
anlatıp,
tasında
ikna edilmiş
edilmiş midir..
midir.. BunlaBunlaikna
rıncevabı
cevabı kendi
kendi içinde
içinde buburın
lunup
lunup mutlaka
mutlaka çözüm
çözüm
oluşturmalıdır.
oluşturmalıdır. Diğer
Diğer yanyandan
dan yalnız
yalnız içme
içme kullanma
kullanma

SİZE
SİZE POLATLI

suyun da
da değil,
değil, Sakarya
Sakarya
suyun
ve Porsuk
Porsuk nehirlerin
nehirlerin de
de
ve
her yıl
yıl ortaya
ortaya çıkan
çıkan ve
ve binbinher
lerce dönüm
dönüm araziyi
araziyi kurakkuraklerce
lıkla baş
baş başa
başa bırakan
bırakan
lıkla
sulama sıkıntısında
sıkıntısında ve
ve AnAnsulama
kara çayının
çayının yeterince
yeterince arıarıkara
tılması konusun
konusun da
da çözüm
çözüm
tılması
üretimi her
her ne
ne şekilde
şekilde
üretimi
olursa olsun
olsun tüm
tüm siyasi
siyasi
olursa
çevrelerle ortak
ortak bir
bir konkonçevrelerle
sensüse gidip
gidip sorunun
sorunun ne
ne
sensüse
çözülmesi
konusunda
çözülmesi konusunda
adımlar atılması
atılması elzem
elzem gögöadımlar
zükmektedir.”
zükmektedir.”
ÖZEL: SU
SU OLACAKSA
OLACAKSA
ÖZEL:
DURMASIN GELSİN
GELSİN
DURMASIN
BUNA DA
DA KİMSE
KİMSE ŞU
ŞU YA
YA
BUNA
DA BU
BU ŞEKİLDE
ŞEKİLDE ENGEL
ENGEL
DA
OLMASIN
OLMASIN
Özel; “Şurasını
“Şurasını iyi
iyi biliyobiliyoÖzel;
ruz 31
31 Mart
Mart m
m 2019
2019 mamaruz
halli seçimlerden
seçimlerden önce
önce
halli
Sayın Mansur
Mansur Yavaş
Yavaş ve
ve
Sayın
Sayın Mehmet
Mehmet Özhaseki
Özhaseki
Sayın
de Polatlı'ya
Polatlı'ya gelmiş
gelmiş ve
ve
de
halka hitaben
hitaben Ankara
Ankara
halka
Şehir şebeke
şebeke suyunun
suyunun PoPoŞehir
latlı'ya seçim
seçim ertesi
ertesi hemen
hemen
latlı'ya
getireceğini söylemiş
söylemiş
getireceğini
midir? söylemiştir.
söylemiştir. Vaat
Vaat
midir?
etmiş midir?
midir? Etmiştir.
Etmiştir. O
O
etmiş
halde şimdi
şimdi neyi
neyi tartışıyotartışıyohalde
ruz neyin
neyin kavgasını
kavgasını yapıyapıruz
yoruz. Polatlı'ya
Polatlı'ya hizmet
hizmet
yoruz.
gelecekse bu
bu özellikle
özellikle su
su
gelecekse
olacaksa durmasın
durmasın gelsin
gelsin
olacaksa
buna da
da kimse
kimse şu
şu ya
ya da
da
buna
bu şekilde
şekilde engel
engel olmasın.”
olmasın.”
bu
ÖZEL:
ÖZEL: POLATLI'YA
POLATLI'YA
HİZMET
HİZMET ETMEYE
ETMEYE

FIRSAT BULAMIYORUZ
FIRSAT
Özel; “Polatlı’
“Polatlı’ yı temsil
Özel;
edenler Ankara'da olumlu,
edenler
olumsuz oy vermiş vermeolumsuz
miş, meclis
meclis toplantılarına
miş,
girmiş girmemiş
girmemiş onları
girmiş
yaptıklarıyla bırakalım
yaptıklarıyla
ancak Polatlı'ya
Polatlı'ya bir an
ancak
önce hizmetin
hizmetin gelmesini
önce
sağlayalım. Bunun dışında
sağlayalım.
yapılacak her şey şu anda
yapılacak
Polatlı ya
ya kötülüktür Polatlı
Polatlı
halkına
halkına kötülüktür. Mantıksız
sız ve
ve anlamsız
anlamsız bir kısır

POSTASI YETER..

döngünün içine de düştük.
Polatlı'da Polatlı için
kavga etmekten Polatlı'ya
hizmet etmeye Fırsat bulamıyoruz.
Kendimize kötülük ediyoruz çocuklarımızda kötülük ediyoruz Polatlı'ya
kötülük ediyoruz. Polatlı
halkı kendisine hizmet
edeni unutmayacaktır, etmeyeni de..” ifadelerine
yer verdi.
EMİNE ŞEKER
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CHP’Lİ AVCI: 25 İLÇEDE, BİN 15 ÇİFTÇİYLE
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İÇİN İMZA ALINDI

“Gelecek çiftçilerimizin bereketli ellerinde” diyen
Cumhuriyet Halk Partisi
Polatlı İlçe Başkanı Bilal
Haşim Avcı, 14 Mayıs
Dünya Çiftçiler günü dola-

yısıyla yazılı bir basın
açıklaması yaptı. Başkan
Avcı mesajında; “Özellikle
Covid-19 süreci bize öğretmiştir ki, yaşamın 1. Kuralı üretmek, esas üretim

ise Tarım olmak zorundadır. Bu nedenle çiftçilerimize sahip çıkma
zorunluluğumuz ve bilincimiz ile 14 Mayıs Dünya
Çiftçiler günümüz kutlu

olsun” dedi.
AVCI: TÜRKİYE’Yİ HEP
BİRLİKTE KURACAĞIZ
Avcı; “Üretmeyen, ithalata
bağımlı bir Türkiye yaratmaya çalışan zihniyetin

karşısında bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak üreten ve hakça bölüşen bir
Türkiye’den yana olmaya
devam edeceğiz. Çiftçilerimizin sesi, temsilcisi olmaya, çözümler üretmeye
devam edeceğiz. Mücadelemiz çiftçilerimizi yeniden
efendi yapana kadar
devam edecektir. Çünkü
Cumhuriyet Halk Partisi,
Kurtuluş Savaşı’ nda varını
yoğunu ülkesinin kurtuluşu
için feda eden Türk Köylüsünün Partisidir. Çünkü
Cumhuriyet Halk Partisi,
bu ülkenin her bir kazanımında Türk Çiftçisinin
hakkı olduğunu bilen partidir. Tüm çiftçilerimiz bilmelidir ki onların gerçekten
bayram yapacağı bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Bu uğurda omuz
omuza mücadelemiz
devam edecektir.”
AVCI: ÇOK ÇEŞİTTE
ÜRÜN BAŞKENTLİLERLE BULUŞTU
Bilal Haşim Avcı; “Sayın
Mansur Yavaş’ın Kırsal
Kalkınma Projesi ile kadın
kooperatiflerinin, birliklerin
ve çiftçilerin ürettiği ürünleri Halk Ekmek garantisiyle satın alarak Başkent
Market’te Ankaralılarla bu-

luşturmaya başladı. 25 ilçesinde Büyükşehir’in dikilebilir arazilerinde kendi
ekipmanlarımızla üretim
yapma kararı alındı. 25 ilçede, bin 15 çiftçimizle
sözleşmeli üretim için imza
alındı. Amacımız ülkemizde tarım üretimine
katkı sağlamaktadır. Bu
ürünlerin Ankara ve ilçelerinde sosyal yardımlar
kapsamında yardım alan
ailelere dağıtılması planlanıyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden satın
alınan büyükbaş hayvanlar
kesilerek kuşbaşı, pirzola,
kıyma ve bonfile olarak
Başkent Market’te şarküteri ve kasap reyonunda
uygun fiyattan satılmaya
başlandı. Polatlı’dan Kalecik’e birçok ilçede üretilen
taze süt ürünlerine de yer
verilen markette; kaşar
peynirinden beyaz peynire, yoğurttan tereyağına
kadar çok çeşitte ürün
Başkentlilerle buluşmuş
oldu. Ankara’dan başlayan
bu kırsal kalkınma çiftçilerimize can suyu olacaktır.
Bu duygu ve düşüncülerle
toprağa hayat veren tüm
çiftçilerimizin gününü kutluyorum” dedi.
DENİZ UYAR

GENÇLİK HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
15- 25 Mayıs tarihleri
arasında kutlanan gençlik
haftası sebebiyle 19
Mayıs Atatürk’ü anma
Gençlik ve Spor Bayramı
Gençlik Haftası kutlama
programı Polatlı Heykel
Meydanında düzenlendi.
Düzenlenen etkinlik; Polatlı Gençlik Hizmetleri Ve
Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelengin sunulması, bir dakikalık saygı
duruşu ve ardından istiklal Marşının okunması ile
son buldu.
GENÇLİK HAFTASI

NEDİR?
Gençlerin; sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimlerine

katkıda bulunmak, kendilerini ifade edebilen bireylerin ortaya çıkmasına
yardımcı olmak, milli ve

manevi değerlere saygılı,
görev ve sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumla
bütünleşmiş sağlıklı ne-

siller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 14-25
Mayıs 2019 tarihleri arasında Atatürk’ü Anma,

Gençlik ve Spor Bayramı
ile Gençlik Haftası olarak
kutlanmaktadır.
DENİZ UYAR

İlçe mezarlıklarında temizlik mesaisi!

bakım çalışması gerçekleştiriyor.
TEMİZLİK EKİBİ
OLUŞTURULDU
Temizlik araçları ve ekipmanlarla yoğun bir mesai
yürüten Mezarlıklar Daire
Başkanlığı, mezarlık temizliği için 228 kişilik bir
ekip oluşturdu. Başkent'in
tüm ilçelerini mahalle mahalle dolaşarak mezarlıklarda detaylı temizlik
çalışması yapılırken, bayram öncesinde yoğun ziAnkara'nın 25 ilçesinde ve ziyaretlere açılan mezaryaretçi akınına uğrayan
lıklarda Ramazan Bayramı mezarlıkların genel görübu ilçelere bağlı mahalle
mezarlıklarında temizlik ve öncesi temizlik çalışması
nümünün temiz, düzenli
bakım çalışması yapılıyor. başlattı. Büyükşehir Bele- ve bakımlı görünmesine
Ankara Büyükşehir Beledi- diyesi, merkez ve ilçelerde özen gösteriliyor. Mezarbulunan mezarlıklar dıyesi Mezarlıklar Daire
lıklar içerisindeki ağaçların
şında mahalle mezarlıkla- bakımının da yapıldığı çaBaşkanlığı, korona virüs
salgını nedeniyle yeniden rında da ilk kez temizlik ve lışmalar kapsamında, ku-
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ruyan ağaç dalları budanıyor ve yabani otlarla dikenli bitkiler sırt
tırpanlarıyla biçiliyor.
BAŞKAN MANSUR
YAVAŞ TALİMAT VERDİ
Polatlı, Ayaş, Güdül, Haymana ve Gölbaşı ilçe mezarlıklarında başlatılan ve
25 ilçenin tamamında temizlik çalışmalarını bitirdiklerini belirten
Büyükşehir Mezarlıklar
Daire Başkanı Köksal
Bozan, temizliğin mahalle
mezarlıklarında da aynı
hassasiyetle sürdürüleceğini ifade ederek;
“Bizim 6 tane çok büyük
mezarlığımız var. Bunlardan Karşıyaka sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin
en büyük mezarlığı.

Bunun dışında Mamak Ortaköy, Sincan Çimşit, Gölbaşı, Bağlum ve Cebeci
Asri Tarihi Mezarlıklarımız
bulunuyor. Biz bu 6 mezarlığımızın günlük rutin
olarak temizlik işlemlerini
yapıyoruz. Bu sene farklı
olarak Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanımız
Sayın Mansur Yavaş'ın
sadece Ankara'daki merkez mezarlıklar değil, 25
ilçemizin merkez mezarlıkları ile tüm mahalle mezarlıklarının temizlenmesiyle
alakalı bir talimatı oldu.
Biz de çalışmalarımıza bu
nedenle hız verdik” dedi.
PROGRAM DAHİLİNDE
TEMİZLİK ÖZENLE
DEVAM EDECEK
Bozan, İlçe ve mahalle
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mezarlıklarını tek tek belirleyerek program dahilinde
temizlediklerini, gelen talepler doğrultusunda da
temizlemeye devam ettiklerini vurgulayarak;
“Ramazan ayı olması nedeniyle her ne kadar hafta
sonları sokağa çıkma yasağı olsa da hafta içi vatandaşlarımız sürekli
mezarlıkları ziyaret ediyor.
Amacımız özellikle bayramda vatandaşlarımızın
mezarlıklara geldiğinde
buraların temizlendiğini
görmesi ve gönül rahatlığı
içinde dualarını etmesi.
Mezarlıklarda ot biçme,
çöp toplama, ağaçları budama gibi işlemlerimiz
devam ediyor” dedi.
GÖKHAN ÇAKILLI
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HUSUSİ İLAN VE REKLAM FİYAT TARİFESİ
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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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Reklamlar
için irtibat
numaramız
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