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Polatlılı hemşehrilerimin bayramını
en kalbi duygularımla kutluyor,
Bayramın ülkemize ve insanlarımıza
sağlık, mutluluk, huzur ve getirmesini
temeni ediyorum.

BÜLENT KUŞOĞLU
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
VE ANKARA MİLLETVEKİLİ

SİZE POLATLI

POSTASI YETER..
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POLATLI BİR SEVDALISINI DAHA KAYBETTİ

Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Müdürlüğü görevinde bulunan Şamil
Engin yakalandığı hastalığa yenik düştü.
Şamil Engin, Polatlı Lisesi
mezunu daha sonra Üniversiteyi Ankara Dil Tarih
Coğrafya Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Polatlı Belediye o dönemin
Belediye Başkanı Fikret
Sururi Evirgen tarafından
Polatlı Belediyesinde
insan kaynakları müdürü
olarak işe başladı.
Polatlı Belediyesinde 13
Eylül kutlamaları komitesinde sürekli organize etti.
13 Eylül komitesinde şenlikleri hazırlarken. Mektarım Polatlı’ya
getirilmesinde emeği olduğu için. O dönemin
mektarım şehir gösterile-

rine gitmesi yasakken. Burada gösteri yaptığı için
mahkemede yargılanmaya
kadar uzanan bir süreçte
yaşamış oldu. 1994 yılında belediyeden ayrılarak OSB kurucuları ile
birlikte çalışmalara katıldı.
1996 yılında OSB müteşebbis heyeti kurulunca.
OSB müdürlüğü görevine
getirildi. 24 yıldır bu görevi
layığı ile sürdürmüştür.
OSB her oluşumunda alın
teri olan Polatlı sevdalısı
biriydi Şamil Engin.
ŞAMİL ENGİN,
25 MAYISTA EBEDİ
YOLCULUĞA İNTİKAL
ETTİ
Şamil Engin, 25.05.2020
tarihinde ebedi yolculuğa
intikal etti. Cenazesi OSB
törenli yapılarak Polatlı
Şehir Mezarlığına defne-

dildi. Cenaze namazını
Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri kıldırdı. Namaza
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Mv. Bülent
Kuşoğlu, Polatlı Belediye
Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İyi Parti İl Başkanı
Yetkin Öztürk, CHP İlçe
Başkanı Haşim Bilal Avcı,
BBP İlçe Başkanı İsmail İlboğa ve Ak Parti, CHP,
MHP temsilcileninin yanı
sıra diğer siyasi partilerin

temsilcileri, OSB Başkanı
Erol Ünal ve müteşebbis
üyeleri, manevi arkadaşları, OSB de yatırımcı olan
fabrika sahipleri ve sevenleri cenazede Engin ailesini yalnız bırakmadı.
OSB Başkanı Erol Ünal,
Şamil Engin ile ilgili konuşarak çok kısa ve anlamlı
sözler söyledi; “Şamil
Engin çok iyi bir arkadaş,
çok iyi bir baba, çok kaliteli bir yönetici ve aynı za-

manda idareci, değerli bir
dostumu kaybettim” diyerek üzüntülerini dile getirdi.
ENGİN AİLESİNİN
POLATLI İÇİN BÜYÜK
EMEKLERİ VAR
Engin ailesinin geçmişini
özetlersek baba Rait
Çiçek (Engin) YSS (küçük
sanayi) ve Esnaf Kefalet
kurucularından. Polatlı o
dönede sivil toplum ve siyasetin Polatlı’ya hizmet

edenlerden ağabey Şamil
Engin sivil toplum teşkilatlarında görev yapmış. Marangozlar Odası
Başkanlığı, ANKESOB yönetim kurulu üyeliği ve o
dönemde Bağ-Kur’un Polatlı’ya getirilmesinde
büyük emekleri var. Şamil
Engin, OSB kuruluşundan
itibaren her temelde, her
ağaçta ve OSB bugün ki
oluşumunda nihayet taşır.
BERKANT ERGİN

BAŞKAN YILDIZKAYA’DAN BAYRAM ZİYARETİ

HABER
Berkant Ergin

“Biz büyük bir aileyiz” sloganıyla bayram sabahında Polatlı Belediye
Başkanı Mürsel Yıldızkaya vatandaşların Ramazan Bayramlarını
unutmadı. 65 yaş üstü
büyüklerimizin Pazar
günü sokağa çıkma izinlerinde parka çıkan vatandaşların Polatlı

Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya ve beraberindeki ekipler Ramazan
Bayramlarını kutladı.
Parkta sosyal mesafe kuralları ihmal edilmeden
de vatandaşlara çikolata
ve kolonya ikramında bulundu.
YILDIZKAYA 65
YAŞ ÜSTÜ

VATANDAŞLARIN
BAYRAMINI KUTLADI
Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya Ramazan Bayramı sabahında,
kendilerine ayrılan vakit
içerisinde İlçedeki parklarda güzel ve güneşli
havada dinlenen 65 yaş
üstü kıymetli büyükleri ziyaret ettik. Mübarek Ra-

SİZE POLATLI

mazan Bayramlarını kutlayan Polatlı Belediye
Başkanı Mürsel Yıldızkaya bu vesile ile 64 yaş
üstü büyüklerimizin hayır
dualarını aldı.
MASKE DAĞITILDI
Başkan Mürsel Yıldızkaya Ramazan Bayramı
münasebetiyle İlçede ki
65 yaş üstü vatandaşları

sokağa çıkma izinlerinle
yalnız bırakmayarak onların yanında oldu. Polatlı
Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya parklarda dinlenen büyüklerimize beraberindeki ekip ile
birlikte maske dağıtımında da bulundu. Polatlı
Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya parklarda sos-

POSTASI YETER..

yal mesafe çerçevesinde
yapmış olduğu ziyaretleri
sırasında 65 yaş üstü vatandaşlar ile birlikte bir
süre hoş sohbetler ederek; “Sağlıklı ve güzel
günlerde hep birlikte kocaman bir aile olarak kucaklaşacağımız nice
bayramlar bizi bekliyor”
mesajını verdi.
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gece de etkisini sürdürecektir. Bu ani hava değişimleri bitkilerde stres koşulları
oluşturmakta ve mahsullerde ekonomik kayıplara
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geçmiş olsun der, en az kayıpla süreci atlatmalarını temenni ederim” dedi.
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mamüller ücretiz olarak
dağıtıldı. Emek un Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Çınar, etkinliğe
ilişkin yaptığı açıklamada
“Pandeminin bu zor günlerinde ve ramazan ayının
bereketi ile Emek Un A.S
olarak halkımızın yanındayız” dedi.
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ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu nedenle Çarşamba günü
14 yaş altı çocukların dışarı çıkma izinlerinde çocuklar onlara verilen belirli zaman aralığında dışarı çıktı. İzinlerini kullanan çocuklar doyasıya
eğlendi. Sokaklarda maskelerini takarak günün tadını çıkaran çocuklar izin saatlerini tamamlayarak
evlerine geri döndü.
EMİNE ŞEKER
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SOKAK HAYVANLARI
İÇİN BAYRAM MESAİ

BÜYÜKLERİN BAYRAMI UNUTULMADI!
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Nedim Tunçer,
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Kaymakam Mahmut
Kaymakam
Nedim Tunçer
Tunçer ve Polatlı
Nedim
Kaymakamlığı Vefa SosKaymakamlığı
yal Destek
Destek Ekipleri 65
yal
yaş üstü
üstü büyüklerimizi de
yaş
unutmadılar. Evlerde
unutmadılar.
uzun
uzun süredir
süredir kalan 654
yaş
yaş üstü
üstü vatandaşlar dışarıda
şarıda Kaymakam
Kaymakam Mah-
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Pazar günü sokağa çıkmaları vesilesiyle Kaymakam Tunçer ve Vefa
gönüllüleri Polatlı’da ki
büyüklerimizin bayramlarını kutladılar. Kutlama sırasında ise kolonya,
çikolata ve tatlı ikramında
bulundular.
İBRAHİM KILIÇ

Yarışmayı kazanan çocuklar

hediyelerine kavuştu..
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onları evlerinde ziyaret
etti. Polatlı Belediyesi hediyeleri verirken ise geleceğimizin mimarı çocukları
tebrik etti.
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DURUKAN: OLUŞAN ZARAR BELİRLENİP
ÇİFTÇİLERİMİZE YARDIM EDİLMELİ!
Polatlı’da oluşan olumsuz
hava koşullarının sebep
olduğu don olayından
sonra açıklama yapan İYİ
Parti İlçe Başkanı Muharrem Durukan şu ifadelerde bulundu.
sonra açıklama yapan İYİ
Parti İlçe Başkanı Muharrem Durukan şu ifadelerde , “23. Mayıs. 2020
tarihinde ilçemizde meydana gelen kırağı ve don
nedeniyle ekili alanlarda
büyük maddi zararlara
neden olmuştur.
Don tarla bitkilerinden
sohbet kapıları açma isteklerine katılmaya ne demeli?Hele birde çocukların dışarıya çıkamadıkları için
enerjilerinin,pırıl pırıl gülen
yüzlerine,saf temiz kalpleriyle sevinç
çığlıklarını artırmaya ne demeli,? BaİBRAHİM ATEŞ
baların, dostlarını ziyaretinde büyüklerin onları hatıraları, mazileri
Bayramlar mili ve dini duyguların, ina- anlatmasına ne demeli?Bunun gibi
nışların pekişmesi, canlı tutulması ya- gördüğümüz manzaralar,güzellikler
nında toplumda birlik ve beraberliğin
yazı ile ifade edilemeyecek gönülden
sağlanması bilincini yaşatır.Karşılıklı
gönüle, hislerin duyguların doğurduğu
ziyaretler
samimi,doğal içten gelen sevgi ve
gidiş,gelişler,selâmlaşmalar,kucaklaşsaygının kalbe nakış gibi
malar,hediyeler,şekerler,tatlılar, ikram- işlenmesidir.Birbirimize vereceğimiz
lar ilişkilerde sevgi,saygı ve güven
yaymamız gereken bir selam, bir güler
doğuran değerlerimizdir.Ayrıca ,bayyüz, minicik bir sevgi,birazcık bir ilgi
ramlar ,sıla-i rahim akraba,komşu zibile bazen yuvarlandıkça kartopu gibi
yaretlerin yanında olmaması gereken
kocaman bir şekilde geri
kırgınlıkları,dargınlıkları ortadan kaldı- dönüyor.Bazen dudakların bitiremediği
ran barış zamanlarıdır.Bizlerde yol
cümleleri ses tonu,gözler tamamlıaldık ama büyüklerimiz 'ah nerde o
yor.Bu bayram duygularını aktarırken
eski bayramlar'der.Son yıllarda bayuzun zamandır göremediğim rahatsızramlar maalisef tatil için gözlenen dö- lıktan Şamil Engin kardeşimizin vefat
nemler olmuştur.Bu ramazan
haberi hepimizi üzmüştür .Rahmetli
salgından dolayı tatil bir yana tedbir
OSB kurucularından Irfan Efe abi ve
amaclı ülkemiz 'evde kal' uyarak baybüyüklerimizle geçmişte çalışma orramı biraz buruk yaşadık.Eve dışarı
tamlarımızda bulunmuş OSB müdürü,
sosyal yaşamı sığdırmaya,ödev,sorum- üreten,halk kültürüne önem veren
luluk ve hobileri yaşamaya,dijital,sosŞamil kardeşimin tesadüfdür bir ay
yal medya,telefon,bilgisayar ile iletişim önce kitaplar arasında elime geçen
sağlandı.İnşallah sağlık içinde özlem
bana 98 yılında kendi yazdığı hediye
dolu günlere yakında kavuşacağız.Bir
ettiği "Şimdi sevdalanmak zamanidir"
süre kontrollü,mesafeli, maskeli
şiir kitabından ;
yaşam süreceğiz..Bayramlarda bayram
BAYRAMLIĞIM
adetlerini tam olarak yaşanmasada te- Bu akşam bayramlık giysilerimle
lefonlarla görüntülü, sesli görüşmeler,
yatacağım
yakın kolu komşuya fiziksel mesafeye
Sevgi satıcısının söylediğine göre
uyarak,el gönül selamı ile kutlamalar
Hiç ama hiç eskimeyecekmiş
yapıldı.Herşeye rağmen bayramlar seTek şartla
vinç kaynağı oluyor. Gönülden gönüle
Çok dikkat etmeliymişim
içinden geçen niyetlerin dille ifafe edilTek ilmeğini dahi
mesi kalpleri okşuyor. Yaşı almışlar,
Kıskanmamalıymımışım
büyüklerin hayır hasanet karşısındaki
insanlardan
;Çok çok ,yavrum yavrum ,kuzum
Kardeşimize uğurlar olsun.
kuzum,canım canım gibi tatlı dilli
Bayramlığım şiiriyle bayramda
memnuniyet ifadelerini,gönüllerini alHakkı rahmete kavuştu.
manın ,dualarına erişmenin verdiği
Efeler, Köseler, Kardaşlar,
hazdan daha güzel ne olabilir?Kapısı
Enginler.
çalınmamış, telefonu unutulmuş,kimi
Ebediyete göç etmiş tüm
kimsesi olmayan insana dokunabilbüyüklerimizi,kardeşlerimizi
meye ne demeli?Onları görüntülü terahmetle anıyoruz.
lefonla yakınlarına iletişim sağlayıp
Evet kardeşimizin mısrasında
anılarını birbirine anlatırken yüzlerindediği gibi "kıskanmayalım
deki sevinçi seyretmekten güzel ne
insanlardan sevgiyi "
olabilir?Sen onu ararken o seni titreFani dünyada geriye kalan hoş bir
yen elleriyle,küçük rakamlı telefon
seda,güzel bir söz.
tuşlarına basarken karşı karşıya gelHayat her gün bayram olsa .Sağlık
meye kalp kalbe karşımı demeli?Onla- içinde nice bayramlara. Selam ve dua
rın telefonda hele bu salgın ortamında ile.

BAYRAMLAR
ve BAYRAMLIĞIM
RAHMETLE
KARDEŞİMİZ

SİZE POLATLI

yazlık ekilen kabak, mısır,
ayçiçeği, pancar, fasulye
ve sebze bitkileri fideleri
ve ceviz ağaçlarına kadar
olumsuz etkilemiş, zarar
vermiştir” dedi.
ÇİFTÇİLERİMİZ ZOR
ŞARTLARDA
MÜCADELE EDİYOR
Durukan , “Donun olumsuz etkileri ve verdiği
zarar önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının
artması ile daha belirgin
hale gelecektir.
Oluşan zararlardan dolayı
ekili alanların bozulup

tekrar ekilmesi için ikinci
kez tohum, gübre ve
mazot gibi ilave masraflar
gerekmektedir. Zaten girdilerin, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle zor
şartlarda mücadele eden
çiftçilerimizi daha da zor
duruma düşürecektir Yetkililer acil olarak tarım
alanlarında oluşan zararı
ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarını belirlemelidir ” dedi.
HASAR TESPİTLERİ
BİRAN ÖNCE
YAPILMALI
sonra açıklama yapan İYİ

Parti İlçe Başkanı Muharrem Durukan şu ifadelerde
, “Çiftçilerimize acil ihtiyaçları olan tohum,
gübre, mazot ve faizsiz
kredi sağlanması öncelik
olmalıdır. Yeniden ekim
için zamanın çok kısıtlı olması dikkate alınarak, tarımsal üretim
yapılabilmesi için en kısa
sürede hasar tespitlerinin
yapılıp, çiftçilerimizin acil
ihtiyaçlarının ivedilikle
karşılanması için destek
talep ediyoruz” dedi.
DENİZ UYAR

BAŞSAĞLIĞI

Kıymetli arkadaşım, dostum,
Polatlı OSB Müdürü

ŞAMİL ENGİN

’i

kaybetmenin
derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Merhuma Allah’dan rahmet,
kederli ENGİN ailesine,
sevinlerine ve yakınlarına sabr-ı
cemil niyaz ediyorum.

AYKUT KAYA
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