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Tunçer: Mesafelerimiz uzak olsa
da gönüllerimiz uzak olmasın!
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Ramazan Bayramı münasebetiyle Kaymakam Mahmut
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YILDIZKAYA: RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN
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AVCI: İSLAM ALEMİNİN MÜBAREK
RAMAZAN BAYRAMINI KUTLUYORUM

DURUKAN: BAYRAMLAR, KARDEŞLİK
DUYGULARININ PEKİŞTİĞİ GÜNLERDİR
İYİ Parti içe başkanı Muharrem Durukan Ramazan bayramı vesilesiyle bir
mesaj yayınlayarak şu açıklamalarda
bulundu.
Durukan, “Bayramlar, Sevgili Peygamberimizin, kalabalıkla ve büyük
bir coşku içinde kutlanmasını arzu ettiği; kardeşlik duygularımızın pekiştiği, kimseyi ötekileştirmeden huzur
içinde yaşama arzumuzun tazelendiği
özel günlerimizdendir. Bayramlar sayesinde, insanlar arasında ayrım yapmayan, yoksulluğu yenmek için
ödünsüz mücadele veren, adaletle
hükmeden, güvenilir ve herkese hoşgörüyle davranan bir ahlak anlayışının önemini de anımsıyoruz.
İNSANLAR ARASINDA
ÜSTÜNLÜK YOK
Durukan, “ Bu bağlamda, Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesindeki
öğütlerine dikkatinizi çekmek isterim.
İnsanlık tarihinin en önemli insan
hakları beyannamesi olarak da nitelendirilen hutbesinde Sevgili Peygam-

berimiz, can ve mal güvenliğinin önemini, kadın-erkek eşitliğini, insanlar
arasında üstünlüğün söz konusu olmadığını, insan yaşamının zulmetmeyen ve zulme boyun eğmeyen bir
şekilde sürmesi gerektiğini, suçun ve
cezanın şahsiliğini evrensel kurallar
bütünü olarak ifade ederim” dedi.
HUZUR VE SIHHAT NİYAZ
EDİYORUM
Durukan, “Aziz milletimin ve İslam
aleminin içinde bulunduğu zor şartların hepimizi kaygılandırdığı bugünlerde yüce Rabbimden huzur ve
sıhhat niyaz ediyor, bu duygularla,
Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere
tüm silah arkadaşlarını ve terör örgütlerine karşı mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle
anıyorum. Acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak şehit ailelerine Allah'tan sabır diliyor, bedenlerini bizler
ve vatanımız için siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.
DENİZ UYAR

Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi
Polatlı İlçe Başkanı Bilal
Haşim Avcı kutlama mesajı
yayımladı. Avcı mesajında;
“Pandemi sürecinde Sosyal
Dayanışma’nın önemini, insanın sadece kendisi için
değil, bir bireyi olduğu toplum ve çevre bilinciyle yaşamasnın gerekliliğini,
Ramazan Ayı’nın içinde barındırdığı ihtiyaç sahiplerinin
yanında olmak duygusunun
kutsiyetini bir kez daha anladık” ifadelerinde bulundu.
AVCI: İSLAM ALEMİNİN
MÜBAREK RAMAZAN
BAYRAMINI
KUTLUYORUM
Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim
Avcı, Sosyal Dayanışmanın
en anlamlı örneklerinin veril-

diği Pandemi sürecinin, Ramazan ayının ve yüce dinimizin insanlık duygularımızı
besleyen güzel ahlak değerinin gereği olarak sürdüğüne
dikkat çekerek; “Yurttaşlarımız, komşusu açken tok uyunamayacağını, ihtiyaç
sahiplerinin yanında olunması gerektiğini, cebinde
yoksa da kalbinden vermenin
önemini, siyaset hayatında,
ticaret hayatında, sosyal hayatta insanı önceleyen yaklaşımların kıymetini, sadece
kendisi için değil içinde bulunduğu toplum için yaşamanın erdemini hep birlikte
idrak ettiysek, Ramazan
Ayı’nın bizlere vermek istediği düşünceyi anlamışız demektir. Birbirimizle,
arkadaşlarımızla, dostlarımızla,sevdiklerimizle, aile-

mizle, akrabalarımızla, sosyal dayanışma ile yanlarında
olduğumuz hiç tanımadığımız ihtiyaç sahibi insanlarımızla kurduğumuz bağlarda
insani değerlerimizi ortaya
koyabilmemiz çevremizi,
şehrimizi, ülkemizi ve dünyayı daha yaşanılır kılacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle,
ülkemizde Ramazan aylarının huzurla, güvenle ve Dini
Bayramlarımızın özgürce
kutlanılmasını sağlayan
başta Vatanımızın kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Milli Mücadele Kahramanlarımızı ve tüm
şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Tüm Polatlılı Hemşerilerimizin, Ulusumuzun ve tüm
İslam Aleminin Ramazan
Bayramını kutluyorum” dedi.
EMİNE ŞEKER
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Tunçer: Mesafelerimiz uzak olsa
da gönüllerimiz uzak olmasın!
Ramazan Bayramı münasebetiyle Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer bir
mesaj yayımladı. Kaymakam Tunçer, mesajında,
toplumun manevi zenginliklerinden olan, ülkenin
birlik ve beraberliğine
katkı sağlayan ve insani
vasıfları ön plana çıkaran
millî ve manevi değerlerden biri olan Ramazan
Bayramını milletçe, umut,
sabır ve müjde içerisinde
karşılamanın heyecanı
içinde olduğunu belirtti.
KAYMAKAM TUNÇER:
EVİMİZDE KALALIM
Kaymakam Mahmut
Nedim Tunçer, Ramazan
Bayramının bu sene salgın yüzünden geleneklerimizin çok dışında ve
mesafeli olarak kutlanacağını belirterek; “Kovid-19
salgını ve sokağa çıkma
kısıtlaması nedeniyle her
ne kadar yüz yüze görüşemesek de dijital dünyanın
bize sunduğu iletişim kanalları ile sevdiklerimizin
yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa
sıkıntılarını paylaşmaya
hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu bayramı eski
bayramlar gibi kutlarsak,
hastalığın tırmanışa geçtiği günlere dönebiliriz.
Evimizde kalalım. Bayram
kutlamalarını ziyaretlere
giderek yapmayalım. Dijital birçok fırsatımız var,
büyüklerimizi arayalım.
Mesafelerimiz uzak olsa
da gönüllerimiz uzak ol-

masın. Bu zor günler geçecek ve eminim daha
güzel günler olacak. Güçlü
ve sabırlı olalım. Bugünleri
hep birlikte el birliğiyle
aşmak ve güzel günlere
çabucak ulaşabilmek için
lütfen biraz daha sabırlı
olalım. Yaşanan bunca sıkıntıya rağmen bu günlerin geçeceğine olan
inancım çok yüksek. Herkesin de maksimum
önlem ile gelecek güzel
günleri de düşünerek sürecin daha kısa sürede atlatılması için elinden
geleni yapmasını temenni
ediyorum. Devletimizin aldığı tüm kararlara da koşulsuz uymamız
gerektiğini asla unutmayalım. Bu süreçte moral ve
motivasyonumuzu yüksek

tutmamız çok önemli.
Umudumuzu, inancımızı,
azmimizi kaybetmeyelim.
Aldığımız her önlemi sadece kendimiz için değil
toplumumuz ve bu dünya
için alıyoruz. Lütfen duyarlı olalım. Ve şimdi gösterdiğimiz duyarlılığı
sonrası için de gösterelim.
Birlik beraberlik içinde hareket edelim. İnsanlık tarihi nelere şahit oldu bu
zamana kadar, nelerin üstesinden geldi. Ne kadar
zor gelse de bize bu günler sabırla, umutla geçecek" dedi. sözlerine yer
verdi.
KAYMAKAM TUNÇER:
BU GÜNLERİ,
OLUMSUZLUKLARI
SONLANDIRMAK
İÇİN BİR FIRSATA

ÇEVİRELİM
Yapılan uyarıların dikkate
alınması konusunda
azami özen gösterilmesi
ve birlik beraberlik içerisinde olunması gereken
günlerden geçtiklerini belirten Kaymakam Mahmut
Nedim Tunçer;
“Birbirimizi daha iyi anlayabilmek, hoşgörü, sevgi
ve saygı ortamını güçlendirmek için bu bayramı bir
vesile görüp sabır ve
umudu da bir hayat tarzı
olarak benimsemeliyiz. Bu
günleri, olumsuzlukları
sonlandırmak için bir fırsata çevirelim. Birbirimizi
daha iyi anlayabilmek,
hoşgörü, sevgi ve saygı
ortamını güçlendirmek için
vesile sayalım. Kendimizi
karşımızdakinin yerine

kapsamında Ramazan
Bayramını değerlendireceklerine inanıyorum.”
VEFA SOSYAL DESTEK
GRUBU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarına
devam ettiğini belirten
Kaymakam Tunçer; “Bir
kez daha hatırlatmak isterim ki 'Vefa Sosyal Destek
Gruplarımız' çalışmalarına
devam ediyor.
Bayramın birinci günü,
şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde
ulaşımları Kaymakamlığımızca sağlanacak. Dünyada yaşanan
değişimlerin gerisinde kalkoymayı, onu anlamayı ve madan değerlerimizi de
kucaklayarak idrak edeceböylelikle sağlıklı bir topğimiz Ramazan Bayramılum oluşturmayı bir hayat
nın sağlık, mutluluk ve
felsefesi olarak benimsehuzur içinde geçmesini temeliyiz.
Bu düşüncelerle geleceğe mennisiyle, vatanı uğruna
mutlu, güvenle bakan, kal- canlarını feda eden Şehitlerimizi rahmet ve minkınmış, huzurlu ve sağlık
netle, Gazilerimizi
içinde yaşayan bir Polatlı
için çalışmalarımıza heye- şükranla anıyor, ailelerine
ise bir kez daha sabır ve
canla devam ettiğimizi,
metanet diliyorum.
Ramazan Bayramı dolaBu vatan, bu millet, bu
yısı ile ortaya çıkabilecek
bayrak var oldukça onların
sorunların çözülmesi ve
eşsiz fedakârlıkları, aziz
vatandaşlarımızın bayrahatıraları ilelebet şükranla
mını huzur ve sağlık
hatırlanacaktır. Kamu göiçinde geçirebilmeleri için
revlilerinin, esnafı ve eşragerekli her türlü tedbirin
alındığını ifade etmek iste- fıyla tüm Polatlı halkının,
yurtiçi ve yurt dışında burim. Polatlılı hemşerilerilunan hemşerilerimin baymin korona virüs
tedbirlerine gerekli duyarlı- ramlarını tebrik ediyorum"
sözlerine yer verdi.
lığı göstereceklerine ve
BERKANT ERGİN
belirlenen kısıtlamalar

POLATLI BELEDİYESİ’NDEN TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ
Polatlı Belediyesi
büyük bayram temizliğine devam ediyor ve
şehrin dört bir yanında
ekipler çalışıyor.. Hanımlar evlerinde, Polatlı Belediyesi ekipleri
ise şehrin her yerinde
temizlik çalışmalarına
sürdürmeye devam
ediyor. Ekipler annelerin özverisiyle Polatlı’nın dört bir yanı
bahar koksun diye
köşe bucak, her yerde
çalışmalar yapıyor.
EKİPLER HUMMALI
ÇALIŞMA
SERGİLİYOR
Polatlılı kadınlar evlerinde bayram temizliği
yaparken Polatlı Belediyesinde görevli ekiplerde vatandaşların için
sahalarda temizliğine
başladı. İlçenin her yerinin bahar kokmasını
isteyen Polatlı Belediyesi ekipleri, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel

SİZE POLATLI

POSTASI YETER..

Yıldızkaya’nın talimatları doğrultusunda ummalı bir çalışma
sergiliyor.
Çalışmalar doğrultusunda İlçedeki parklar,
sokaklar, caddeler,
meydanlarda, araçlar
ve birçok alanda sürdürülüyor. Ayrıca yollarda
da yıkamalar yapılıyor.
BAYRAM TEMİZLİĞİ
DEVAM EDİYOR
Polatlı Belediyesinde
bu konu üzerine görevlendirilen ekipler Polatlı’da temizlemedik,
dezenfekte edilmedik
yer bırakmamaya özen
göstererek büyük bir titizlikle sahalarda çalışmaya devam ediyor.
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın öncülüğünde
gerçekleştiren bu
büyük temizlik Polatlılı
vatandaşların refahı
için sağlanıyor.
BERKANT ERGİN
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delerine

Ekipler hızını kesmiyor!

Polatlı Belediyesi Fen
Polatlı
İşleri Müdürlüğü Ekipİşleri
leri şehrin farklı noktaleri
larında yapım, onarım
larında
ve çevre düzenleme
ve
çalışmalarına aralıksız
çalışmalarına
bir şekilde tüm hızıyla
bir
devam ediyor.
devam
Ayrıca ekipler son zaAyrıca
manda İlçedeki İstiklal
manda
Mahallesinde, Mevlana
Mahallesinde,
Caddesinde
Caddesinde ve Belediye
diye evleri Konya girişinde
şinde de çalışmalarını
sürdürüyor.
sürdürüyor.
BAKIM,
BAKIM, ONARIM
ÇALIŞMALARI
ÇALIŞMALARI
ÜRÜYOR
ÜRÜYOR
İlçedeki
İlçedeki yapım, onarım
ve
ve çevre düzenleme
çalışmalarını
çalışmalarını artırarak
devam
devam ettiren Polatlı

Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğünde görevli
ekipler hızını kesmiyor.
Polatlı’da ki farklı alanlarda, mahallelerde,
caddelerde çalışmalar
sürüyor. İlçenin her yerinde çalışmadık yer bırakmamaya özen
gösteren Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri İstiklal
Mahallesinde kaldırım
ve bordür çalışması,
Mevlana caddesi Belediye evleri Konya girişi
şev ve hafriyat çalışması, köylerde yol
yapım ve kumlama faaliyetlerini devam ettiriyor.
BERKANT ERGİN
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YILDIZKAYA: RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN
PolatlıBelediye
BelediyeBaşkanı
Başkanı
Polatlı
MürselYıldızkaya’nın
Yıldızkaya’nınRaRaMürsel
mazanBayramı
Bayramıkutlama
kutlama
mazan
mesajınayer
yerverdi.
verdi.BaşBaşmesajına
kan
Yıldızkaya
mesajında;
kan Yıldızkaya mesajında;
“Rahmeti,bereketi
bereketive
ve
“Rahmeti,
mağfiretiile
ilegönüllerimize
gönüllerimize
mağfireti
huzuriklimi
iklimigetiren
getirenmübamübahuzur
rekRamazan-ı
Ramazan-ıŞerif’i
Şerif’i
rek
geridebırakırken;
bırakırken;tüm
tüm
geride
İslamalemini
aleminibirlik,
birlik,beraberaİslam
berlik,sevgi
sevgive
vehoşgörü
hoşgörüile
ile
berlik,
kuşatan
bir
Ramazan
kuşatan bir Ramazan
Bayramı’nadaha
dahaerişmeerişmeBayramı’na
ninmutluluğunu
mutluluğunuyaşıyoyaşıyonin
ruz.
ruz.
MübarekRamazan
RamazanBayBayMübarek
ramıpek
pekçok
çokiyiliğin
iyiliğinve
vegügüramı
zelliğinharmanlandığı,
harmanlandığı,
zelliğin
toplumumuzukaynaştıran,
kaynaştıran,
toplumumuzu
yardımlaşmaruhumuzu
ruhumuzu
yardımlaşma
yaşatankıymetli
kıymetlibir
bir
yaşatan
zamandilimidir”
dilimidir”dedi.
dedi.
zaman

BAŞKANYILDIZKAYA:
YILDIZKAYA:
BAŞKAN
RAMAZANBAYRAMI;
BAYRAMI;
RAMAZAN
TUTTUĞUMUZORUÇORUÇTUTTUĞUMUZ
LARINMÜKAFATI
MÜKAFATI
LARIN
PolatlıBelediye
BelediyeBaşkanı
Başkanı
Polatlı
Mürsel
Yıldızkaya;
“RamaMürsel Yıldızkaya; “RamazanBayramı;
Bayramı;tuttuğumuz
tuttuğumuz
zan
oruçlarınmükafatı,
mükafatı,bizleri
bizleri
oruçların
milletçesevgi
sevgive
vesaygı
saygı
milletçe
bağlarıile
ilebirleştiren,
birleştiren,birlik
birlik
bağları
veberaberliğimizin
beraberliğimizingüçgüçve
lenmesinevesile
vesileolan
olanbebelenmesine
reketli
ve
rahmani
bir
reketli ve rahmani bir
hazinedir.Tüm
TümTürk
Türkİslam
İslam
hazinedir.
alemininsağlık,
sağlık,huzur,
huzur,
aleminin
güven,birlik
birlikve
veberaberlik
beraberlik
güven,
ortamıiçerisinde
içerisindegeçirmegeçirmeortamı
sinidilediğimiz
dilediğimizRamazan
Ramazan
sini
Bayramı;hemşerilerimizi
hemşerilerimizi
Bayramı;
birbirlerinesevgi
sevgive
vesaygı
saygı
birbirlerine
içerisindeyaklaştıran;
yaklaştıran;dardariçerisinde
gınlıklarıve
vekırgınlıkları
kırgınlıkları
gınlıkları
unutturan,dostluk
dostlukve
vehoşhoşunutturan,

görü duygularını
duygularını güçlendigüçlendigörü
ren en
en önemli
önemli değerlerideğerleriren
mizden biridir.”
biridir.”
mizden
BAŞKANYILDIZKAYA:
YILDIZKAYA:
BAŞKAN
RAMAZAN
BAYRAMIMIZ
RAMAZAN BAYRAMIMIZ
MÜBAREK
OLSUN
MÜBAREK OLSUN
BaşkanYıldızkaya
Yıldızkaya mesamesaBaşkan
jında son
son olarak;
olarak; “Bu
“Bu
jında
duygu ve
ve düşüncelerle
düşüncelerle
duygu
mübarek Ramazan
Ramazan BayraBayramübarek
mımızın; ülkemizin
ülkemizin sağlık
sağlık
mımızın;
vemutluluğuna,
mutluluğuna, bu
bu zor
zor
ve
günleri
geride
bırakmagünleri geride bırakmamıza vesile
vesile olması
olması diledilemıza
ğiyle; başta
başta Polatlı’mız
Polatlı’mız
ğiyle;
olmak üzere
üzere tüm
tüm İslam
İslam
olmak
alemine huzur
huzur ve
ve bereket
bereket
alemine
getirmesini temenni
temenni ediyoediyogetirmesini
rum. Dualarımız
Dualarımız müşterek,
müşterek,
rum.
kardeşliğimiz daim,
daim, RamaRamakardeşliğimiz
zan Bayramımız
Bayramımız mübarek
mübarek
zan
olsun” sözlerine
sözlerine yer
yer verdi.
verdi.
olsun”
BERKANT ERGİN
ERGİN
BERKANT

RAMAZAN AYINDAN SONRA
BAYRAMA ULAŞMANIN
SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ

HABER
HABER
Berkant
BerkantErgin
Ergin

Vefa grubu iş başında!
Polatlı
PolatlıKaymakamlığı
Kaymakamlığıöncülüöncülüğünde
ğündeoluşturulan
oluşturulanVefa
VefaSosyal
Sosyal
Destek
DestekGrubu,
Grubu,korona
koronavirüs
virüsnenedeniyle
deniylemücadelesine
mücadelesineara
araververmeden
medendevam
devamediyor.
ediyor.
Mücadele
Mücadelehususunda
hususundaoluşturuoluşturulan
lanVefa
VefaSosyal
SosyalDestek
DestekGrubu,
Grubu,
evde
evdeçıkma
çıkmayasağı
yasağıbulunan
bulunan65
65
yaş
yaşve
veüstü
üstüile
ilekronik
kronikrahatsızrahatsızlığı
lığıolan
olanvatandaşların
vatandaşlarınemekli
emekli
maaşlarını
maaşlarınıteslim
teslimederek
ederekevde
evde
huzurlu
huzurlubir
birşekilde
şekildekalmalarına
kalmalarına
vesile
vesileoluyor.
oluyor.
GÖNÜLLÜLER
GÖNÜLLÜLERGÖREVLERİNİ
GÖREVLERİNİ
YERİNE
YERİNEGETİRİYOR
GETİRİYOR
Tüm
Tümdünyayı
dünyayıtehdit
tehditeden
edenkokorona
ronavirüse
virüsekarşı
karşıalınacak
alınacaken
en

önemli
önemlitedbirin
tedbirinevde
evdekalmak.
kalmak.
Ülke
Ülkegenelinde
genelindeolduğu
olduğugibi
gibi PoPolatlı’da
latlı’dada
daVefa
VefaSosyal
SosyalDestek
Destek
Grubu
Grubukorona
koronavirüs
virüssürecinde
sürecinde
ihtiyaç
sahipleri
ihtiyaç sahipleriiçin
içinçalışmaya
çalışmaya
devam
devamediyor.
ediyor.Özellikle
Özellikle65
65 yaş
yaş
ve
veüstü
üstüile
ilekronik
kronikrahatsızlığı
rahatsızlığı
bulunduğu
bulunduğuiçin
içinevlerinden
evlerinden çıkçıkmaları
malarıkısıtlananların
kısıtlananlarınhizmetine
hizmetine
koşan
koşanekipler,
ekipler,maaştan
maaştanilaç
ilaç alıalımına
mınakadar
kadarher
hergörevi
görevien
en iyi
iyi şeşekilde
kildeyerine
yerinegetiriyorlar.
getiriyorlar.
VEFA
VEFASOSYAL
SOSYALDESTEK
DESTEK
GRUBU
GRUBUİŞ
İŞBAŞINDA
BAŞINDA
İlçede
İlçedePolatlı
PolatlıKaymakamlığı
Kaymakamlığı tatarafından
rafındanoluşturulan
oluşturulanVefa
Vefa SosSosyal
yalDestek
DestekGrubunda
Grubundagörevli
görevli

gönüllüler
gönüllüler 65
65 yaş
yaş üstü
üstü ve
ve ikaikametten
metten ayrılma
ayrılma kısıtlaması
kısıtlaması olan
olan
vatandaşları
vatandaşları yalnız
yalnız bırakmıyor.
bırakmıyor.
Yeni
Yeni tip
tip korona
korona virüs
virüs (Covid-19)
(Covid-19)
önlemleri
kapsamında
önlemleri kapsamında sokağa
sokağa
çıkmaları
çıkmaları kısıtlanan
kısıtlanan 65
65 yaş
yaş ve
ve
üstü
üstü ile
ile kronik
kronik rahatsızlığı
rahatsızlığı olan
olan
vatandaşların
vatandaşların ihtiyaçlarının
ihtiyaçlarının karkarşılanması
şılanması için
için kurulan
kurulan "Vefa
"Vefa
Sosyal
Sosyal Destek
Destek Grubu"
Grubu" çalışmaçalışmalarını
larını düzenli
düzenli ve
ve büyük
büyük bir
bir titiztitizlikle
sürdürüyor.
Yine
aynı
likle sürdürüyor. Yine aynı
ekiplerce
ekiplerce oluşturan
oluşturan birimler
birimler 65
65
yaş
yaş üstü
üstü vatandaşların
vatandaşların emekli
emekli
maaşları
maaşları bankalardan
bankalardan çekip,
çekip,
vatandaşlara
vatandaşlara güvenli
güvenli bir
bir şekilde
şekilde
teslim
teslim ediyor.
ediyor.

SİZE
SİZE POLATLI

Ak
Ak Parti
Parti Polatlı
Polatlı İlçe Başkanı
Aysel
Aysel Demir,
Demir, Ramazan
Ramazan Bayramını
kutladı.
Demir
mını kutladı. Demir kutlama
mesajında;
mesajında; “Rahmet,
“Rahmet, merhamet
met ve
ve bereket
bereket ayı olan Ramazan-ı
mazan-ı Şerif’in
Şerif’in sonuna
gelerek;
gelerek; hamdolsun,
hamdolsun, millet
olarak
olarak sevgiyle,
sevgiyle, muhabbetle
kucaklaşacağımız
kucaklaşacağımız bir bayrama
rama daha
daha kavuştuk”
kavuştuk” dedi.
“DUYGULAR
“DUYGULAR
PERÇİNLEŞİR”
PERÇİNLEŞİR”
Ak
Ak Parti
Parti Polatlı
Polatlı İlçe Başkanı
Aysel
Aysel Demir;
Demir; “Dostlukların
“Dostlukların yeniden
niden canlandığı,
canlandığı, üzüntülerin
yerini
yerini sevince
sevince bıraktığı,
bıraktığı, yardımlaşma
dımlaşma ve
ve dayanışma
dayanışma duygularının
gularının doruğa
doruğa çıktığı ve
bizleri
birbirimize
bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran
kınlaştıran mübarek
mübarek Ramazan
ayının
ayının ardından
ardından bayrama
ulaşmanın
ulaşmanın sevincini
sevincini ve mutluluğunu
luğunu yaşıyoruz.
yaşıyoruz. Bilinmelidir
ki,
ki, bayramlar
bayramlar dargınlıkların
dargınlıkların
unutulduğu
unutulduğu incinen
incinen gönüllerin

tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır.
Bayram sevinçlerimizle dini ve
milli duygularımız perçinleşir,
milli birlik ve beraberlik bilincimiz daha da güçlenir.”
DEMİR: SIKINTILI
GÜNLERİN BİR AN ÖNCE
SON BULMASI DİLİYORUM
Demir; “Covid 19 salgını nedeniyle sevdiklerimiz ve kendi
sağlığımız acısından bu ramazan bayramını evlerde geçireceğiz. Yüce Allah tan bu
sıkıntılı günlerin bir an önce
son bulması diliyorum. Bu
duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı kutluyor; bu
mübarek günlerin, tüm İslam
alemiyle birlikte bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı
Allah’tan diliyorum” dedi.
EMİNE ŞEKER
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Kıymetli Polatlılı hemşehrilerimin,
partimizin mensubu değerli partililerimin,
mübarek RAMAZAN BAYRAMI’nı
kutluyorum.

CHP İLÇE BAŞKANI

HAŞİM BİLAL AVCI

Kıymetli Polatlılı hemşehrilerimin,
partimizin mensubu değerli partililerimin,
mübarek RAMAZAN BAYRAMI’nı
kutluyorum.
İYİ PARTİ POLATLI İLÇE BAŞKANI

MUHARREM DURUKAN
SİZE POLATLI
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FARK ÖDEMESİ
ÖDEMESİ DESTEĞİNDEN
DESTEĞİNDEN
FARK
YARARLANACAK OLAN
OLAN ÇİFTÇİLER
ÇİFTÇİLER
YARARLANACAK
İÇİN SON
SON TARİH
TARİH 29
29 MAYIS!
MAYIS!
İÇİN

2019 yılı ürünü hububat ve
2019
yılı ürünü
baklagiller
fark hububat
ödemesi ve
baklagiller
fark
ödemesi
desteğinden
yararlanacak
desteğinden
yararlanacak
olan çiftçilerin
için son başolan
için son
başvuruçiftçilerin
tarihi 29 Mayıs
2020
vuru
29saati
Mayıs
2020
tarihitarihi
mesai
bitimine
tarihi
saati bitimine
kadarmesai
uzatılmıştı.
Herhangi
kadar
uzatılmıştı.
Herhangi
bir mağduriyet yaşanmabir
mağduriyet
yaşanmaması
için çiftçilerin
29
ması
için
çiftçilerin
29
Mayıs 2020 tarihi mesai
Mayıs
2020 tarihi
mesai
saati bitimine
kadar
ellesaati bitimine kadar elle-

günlük yaşamı etkileyecek
günlük
konumayaşamı
geldiğietkileyecek
için bu doğkonuma
geldiği
için bu gödoğrultuda kamu
sağlığını
rultuda
kamu sağlığını
gözeten tedbirler
ivedi olarak
zeten
ivedi olarak
alınıp tedbirler
uygulanıyor.
alınıp
uygulanıyor.
Bu çerçevede;
kamu sağlıBu
çerçevede;
kamu
sağlığının
korunması
için alınan
ğının
korunması
içinüreticialınan
tedbirler
nedeniyle,
tedbirler
üreticilerin farknedeniyle,
ödemesi destelerin
ödemesi desteğine fark
başvuramaması
ve
ğine
başvuramaması
neticesinde
mağdur ve
neticesinde
mağdur 2019
olmamaları amacıyla
olmamaları
amacıyla
yılı ürünü hububat ve 2019
bakyılı
ürünü
hububat
vedestebaklagiller
fark
ödemesi
lagiller
ödemesi desteğinden fark
yararlanacak
olan
ğinden
yararlanacak
olan
çiftçilerin
için son başvuru
çiftçilerin
için son
başvuru
tarihi 29 Mayıs
2020
tarihi
tarihi
Mayıs
2020 kadar
tarihi
rinde olan belgeleri Polatlı
mesai29
saati
bitimine
rinde
olan belgeleri
mesai
saati bitimine kadar
İlçe Tarım
ve OrmanPolatlı
Müuzatılmıştı.
İlçe
Tarım ve
Orman
Müuzatılmıştı.
dürlüğüne
teslim
etmeleri
Bu yüzden çiftçilerin herdürlüğüne
Bu
yüzden
çiftçilerin
hergerekiyor. teslim etmeleri
hangi
bir sorun
yaşamagerekiyor.
bir sorun
yaşamaÇİFTÇİLER ELLERİNDEKİ hangi
ması için
29 Mayıs
2020
ÇİFTÇİLER
ması
29 saati
Mayısbitimine
2020
BELGELERİELLERİNDEKİ
MESAİ
tarihi için
mesai
BELGELERİ
MESAİ
tarihi
saati
bitimine
SAATİ BİTİMİNE
KADAR
kadarmesai
ellerinde
olan
belgeSAATİ
BİTİMİNE
kadar
ellerinde
olan belgeTESLİM
EDECEKKADAR
leri Polatlı
İlçe Tarım
ve
TESLİM
Polatlı
İlçe Tarım ve
Dünya'daEDECEK
pandemi olan ve leri
Orman
Müdürlüğüne
teslim
Dünya'da
olan
ve Orman
ülkemizdepandemi
de etkisini
gösetmeleriMüdürlüğüne
gerekiyor. teslim
ülkemizde
de etkisini
gösetmeleri gerekiyor.
teren COVİD-19
salgını,
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