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Çiftçinin isyanını
kimse duymuyor!
Çiftçi tarlasına ne ektiyse
susuzluktan kurudu. Polatlı’da Sakarya Nehri’nin bilinçsiz kullanımı ve
Eskişehir DSİ Bölge Müdürlüğünün verilen su izinlerini takip etmemesinden
dolayı çiftçinin yaklaşık
200 bin dönüm ekili arazisizindeki bütün ürünleri
kurudu. Çiftçinin zararı
200 milyon lirayı bulurken,
Polatlılı çiftçiler, 40 gündür
seslerini hiçbir yetkiliye
duyuramamanın isyanını
yaşıyor.
40 günü aşkın süredir sulamada sıkıntı yaşayan
Polatlı çiftçisinin isyanını
ise kimse duymuyor. Ülkenin katma değer girdilerinde ve tarımsal üretimde
kendi kendine yetebilme
de cidi sıkıntılar yaşayacak olan tarıma rağmen

Polatlı çiftçisi sahipsiz ve
bir başına klmış durumda.
Köylülerin verdiği bilgiye
göre, Sakarya Nehri üzerinde Eskişehir’e bağlı
köyler hiçbir sorun yaşamazken, Ankara’ya bağlı
köylerin tamamının su sorunu yaşaması dikkat çekiyor. Polatlılı çiftçilerin
yaşadıkları bu sorun aslında yeni değil. 2007’den
buyana her yıl bu sorun
yaşanmasına rağmen nedense kimse çiftçinin bu
mağduriyetine bir çözüm
bulamıyor. Bu yıl havaların
sıcak gitmesinden dolayı
kuraklığı çiftçi daha derinden hissederken, su sorununun çözülmesi için
Ankara ve Eskişehir Valileri devreye girmesine
rağmen bu yıl da bir
çözüm bulunamadı.

TARLALAR 35, 40
GÜNDÜR
SULANAMIYOR
TV5 ve Polatlı Postası’nın
ortak gerçekleştirdiği haberde, Polatlılı çiftçiler,
Sakarya Nehri'nin kurumasından dolayı tarlalarını 35
gündür sulayamıyor. Mahsülü tarlada kuruyan çiftçi,
DSİ'nin ilgisizliğinden şikayetçi. Başkent Ankara'nın
Polatlı ilçesinde bazı köylerde 35, bazı köylerde ise
45 gündür tarlasını sulayamayan çiftçiler, Sakarya
Nehri'nin suyunun bilinçsiz
kullanılmasından kaynaklı
olarak isyan etme noktasına geldi. Devlet Su İşleri’ne ve ilgili odalara
seslerini duyuramadıklarını ifade eden çiftçiler
ekinlerinin kuruduğunu ve
çaresiz olduklarını söyledi.

Artık ekinini sulamaktan
vazgeçen ama doğal yaşamın katledilmesini göz
ardı etmek istemediklerini
belirten çiftçi, çözüm
odaklı beklentilerinin olduğunu ifade etti. Kuruyan
nehir yatağında çiftçi
Kemal Bol, yetkililerin ilgisizliğini anlattı:
Biz çiftçiler olarak siyasi
ve bürokrasi anlamında
bütün girişimlerimizi yaptık
ama çözüm bulamadık. 35
gündür akmayan Sakarya
Nehri'nden dolayı çiftçi perişan oldu. Çiftçi adeta
nefes alamıyor. Çiftçitinin,
köylünün isteği tarlasında
yanmakta ve kurumakta
olan mahsülü için can
suyu. Siyaset ilgisiz, muhattablarımız ilgilenmiyor,
Türkiye'nin en büyük sivil
toplum kuruluşu olan zi-

Yaşar Özer,
Sakarya’nın
kurumasının 40
milyon liralık
tahmini bir hasara
neden olduğunu
söyledi.

raat odaları, pancar kooperatifleri çiftçi ile ilgilenmiyor.
Eskikarsak Sulama Kooperatefi Başkanı Yaşar
Özer ise şunları söyledi:
Sakarya Nehri'nin bu bölgede kurumasının en
büyük nedeni DSİ'nin ilgisizliği. DSİ Sakarya'nın
debisinin hesabını yapmaksızın diledikleri yerlere kanal ve bent açtı,
her müraacat edene sulama izni verildi ve verilen
izinlerin takipçisi olmadı.
ÇİFTÇİ KÜTÜK İSE,
ÇİFTÇİLERİN
ÇARESİZLİĞİNİ DİLE
GETİRDİ:
Mahsülümüzü nisan

ayında ektik gübresini
attık yetiştirdik ve mayıs
ayında soğuk vurdu.
Mayıs ayında vuran soğuğu atlattık ve şimdide
35 ündür mahsülümüzü
sulayamıyoruz. Mısır,
şeker pancarı, soğan,
yonca, kabak gibi tarlamızdaki tüm mahsüümüz
susuzluktan yandı ve kurudu.
Nehrin kurumasıyla çiftçi
tarlasını sulayamıyor. Tarlasında susuzlukta mahsulü yanan çiftçi
borçlarını nasıl ödeyecek
bilmiyor. Yetkili kurumlardan biran önce yardım istiyoruz” şekinde konuştu.
BERKANT ERGİN

Besiciler ve hayvancılar kara kara
saman fiyatlarının kaç lira bekliyor!
Besici yem ve hayvan fiyatlarını bir tarafa bıraktı kara kara saman
fiyatlarını düşünmeye
başladı. Saman fiyatları
sürekli yükselirken, yetiştiriciler hayvanı olmadığı halde saman alan
stokçulara karşı acilen
bir tedbir alınmasını
bekliyor.
Polatlı Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı
Yavuz Eker, Polatlı’da
saman fiyatlarının 900
liraya kadar çıktığını belirterek, “Yetiştiricilerimiz

SİZE POLATLI

yem ve hayvan fiyatlarını bir tarafa bıraktı samanı düşünüyor” dedi.
Saman konusunun şuanda yetiştiriciler için
kritik bir hal aldığını vurgulayan Eker, konunun
öneminden dolayı Çarşamba günü Tarım ve
Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile
görüşeceklerini belirtti.
Bakan Yardımcısı Aksu
ile Polatlı Kırmızı Et
Üreticileri Birliği olarak
telekonferansla bir görüşme yapacaklarını bil-

diren Polatlı Kırmızı Et
Üreticileri Birliği Başkanı
Yavuz Eker, görüşmede
yetiştiricilerin de hazır
bulunarak sorunlarını
Aksu’ya aktaracaklarını
kaydetti.
Hayvanı olmadığı halde
saman alan ve tarlalarda stoklayan galerici
ve sarrafların bulunduğunu dile getiren Polatlı
Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Yavuz Eker,
Bakanlığın acilen
saman stokçularına
karşı bir çözüm bulma-

POSTASI YETER..

sını beklediklerini söyledi. Döviz fiyatlarının
artmasından dolayı besilik hayvan ithalatının
da yavaşlayacağını
ifade eden Eker, mevcut
kur fiyatıyla ithal edilen
besilik hayvanın karkas
fiyatlarının en az 43, 44
lira olması durumunda
kurtaracağını aksi durumda yetiştiricinin zarar
edeceğini belirterek,
karkas kesim fiyatlarının
ise şu anda 35 lira civarında olduğunu kaydetti.
BERKANT ERGİN
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BULACAK TARAFINDAN AVM'DE VİRÜS DENETİMİ
İçişleri Bakanlığının 81 ilde
bulunan valiliklere gönderdiği “Covid-19 Denetimleri"
genelgesi kapsamında ülke
genelinde kapsamlı denetimler yapılıyor. Bu kapsamda İlçemizde de
Kaymakam Murat Bulacak’ında katılımı ile ekipler
tarafından İlçemizde bulunan alışveriş merkezinde
(AVM) korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.
AVM’de bulunan mağazaları tek tek dolaşan Kaymakam Murat Bulacak,
maske, sosyal mesafe ve
hijyen konusunda esnafa
ve vatandaşlara uyarılarda
bulundu.
AVM denetimi ardından
şehir merkezinde internet
cafe, lokanta, market, kafe,
taksi durağı, banka şubesi
ve ekmek fırınlarını denetim yapan Kaymakam

Murat Bulacak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda esnafa ve
vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan İlçemiz
Kaymakamı Murat Bulacak,
“Sağlık için hepimiz için İçişleri Bakanlığımızın 81 ilde

YENİ KARARLAR
EKONOMİYİ OLUMLU
ETKİLİYOR AMA!
Alınan ekonomik kararlar
sayesinde piyasaların
canlandığını belirten Polatlı Marangozlar Mobilyacılar ve Keresteciler Esnaf
Odası Başkanı Hamza
Kurt, “Esnafa yapılan destekler ve piyasa güven andeksi mevsimsel ürünler
ihracattaki olumlu gelişmeler piyasalara canlılık
getirdi. Ancak uzun pandemi süreci ve piyasalardaki dalgalanmalar
özellikle imalatçı esnafları
olarak bizleri çok zorluyor.
İş yapamaz hale gelen esnaflarımız kredilerle
ayakta durmaya çalışıyor
ama borçlanarak geleceğe yürüyemeyiz” diye
konuştu.
KURT: ESNAFIN
BORÇLARI
YAPILANDIRILMALI
Polatlı Marangozlar Mobilyacılar ve Keresteciler

Esnaf Odası Başkanı
Hamza Kurt, ülkemizin ve
dünya genelindeki bu
pandemi süreci zaten
iyiye gitmeyen ekonomimizi daha da derinden etkiledi. Kredilerle ayakta
durmaya çalışıyor olsakda
borçlanma yükümüz giderek artıyor. Buda beraberinde geçimini
sağlayamayan esnaflarınızın borçlarını ödeyemez
hale gelmesine neden
oluyor. Kredilerin erteleme
kararı son derece olumlu.
Hükümetimiz önemli bir
adım attı. Ama asıl adımı
borçların yapılandırılması
noktasında hükümetimizin
yetkililerinden bekliyoruz.
Aksi takdirde gelecek yıllarda sedece borç ödemekle sezonu geçirecek
ve geçim sağlayamayacağız’ şeklinde konuştu.
BERKANT ERGİN

vatandaşlarımızı Covid-19
salgınına karşı korumak, bilinçlendirmek maksadıyla
yoğun bir denetim faaliyeti
gerçekleştiriyoruz. İllerde
Valilerimiz, İlçelerde Kaymakamlarımız, her düzeydeki kamu yöneticileri, Sivil
Toplum Kuruluşları Başkanları ve Mahalle Muhtarları

bugün işletmeleri dolaşıyor,
vatandaşlarımıza maske,
mesafe ve hijyen konusunda gerekli ikazları yapıyor.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen
rehberlerdeki kuralların sahaya yansıtılması noktasındaki denetimleri hep

Polatlı da son dönemde siyasi
gelişmeler farklı şekilde seyretmeye başladı. Siyasi partilerde
Genel Merkez yaşanan çatışmalar. Aksine Polatlı da yaşanmamaktadır. Bunun en güzel
örneğini Polatlı Belediye Meclis
toplantılarında kullandıkları oy ile
gösteriyorlar. Polatlı’daki siyasi
parti temsilcileri Genel Merkez
politikalarına uymayarak kendi
aralarında uzlaşma yolunu bularak demokratik haklarını kullanarak . Özgür iradeleri ile oy
kullanıyor'lar. Sonucun nereye
gideceğine hesaplama'dan.
İttifak oluşumları ne gibi zararlar
veririz diye düşünmeden kendi
egoları ile hareket ediyor .İttifaklar, Genel Merkezler tarafından
uyum içinde olsa da. Taşra teşkilatlarında çok uyum içinde olduğu söylenemez
Polatlı da AK Parti ilçe teşkilatı
Yerel seçimlerde yapılan AK Parti
ve MHP İttifakını kabullenemediklerini meclis toplantısında bizzat yansıtıyorlar. MHP Polatlı ilçe
teşkilatı da bu ittifakı kabullenmiş değiller. Yerel yönetimde iktidar oldukları için sessiz ve
derinden çalışmaya devam ediyorlar.
AK Parti ve MHP İttifakı uyumlu
gözükmeye çalışsa da her an
çatlamaya hazır durumdaydı.
Bunun ilk sinyali 2020 Şubat
meclis öncesi yaşandı. Bu sıkıntıyı yaşamamak adına Belediye
Başkanı Mürsel Yıldızkaya AK
Parti ilçe Başkanı Aysel Demir ve
Belediye meclis üyelerine aynı
zaman’da da . MHP li Meclis üyelerinde katıldığı belediye evinde
bir toplantı düzenledi. Sorunlar
masaya yatırıldı. AK Parti grubunun Şubat meclisinde bir gündem maddesine red oyu
kullanacağını bildirmesiyle o
gündem maddesini geri çekerek.. ortamı yumuşatmaya çalıştı. Bu hamle sadece Şubat
meclisini kurtarabildi. İttifak aslında çoktan çatlamış altındaki
ateş yakılmıştı.

SİZE POLATLI

beraber gerçekleştiriyoruz.
Bu vesileyle kurallara uyan
tüm Polatlı’lı hemşehrilerime en derin sevgimi ve
şükranlarımı sunuyorum
dedi.
Kaymakam Murat Bulacak’a denetimlerde Polatlı
Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, İlçe Emni-

yet Müdürü Cemil Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Çinar,
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü,
İlçe Yazı İşleri Müdür V.
Cem Bilge ve Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri
Ünal eşlik etti.
İLKNUR KILINÇ

YENİ
İTTİFAKLAR!
AYKUT KAYA
Söndürmeye çalıştı olmadı.
Pandemiden sonra ilk meclis
toplantısında İttifakın dağılacağının sinyallerini verdi. Ağustos ayı
meclis toplantısında iyice tescillenmiş oldu.
Ağustos ayı meclis toplantısında
AK Parti ve CHP gündem maddelerinde ittifak yaptığını gören Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya.
Meclis öncesi hazırlığını yapmış
karşı bir atakla MHP ve İyi Parti'nin ittifakı ile kurulmuş tüm
oyunları bozarak gündem maddelerini istediği gibi çıkmasını
sağladı. Meclis toplantısına AK
Partili 2 Meclis üyesinin katılmaması CHP’den de Sırrı Arpaç’ında
CHP grubu dışında çekimser kalması.. Meclisteki tüm ezberler
bozulmuş oldu. Bu siyasi oyunu
siyasi tecrübesiyle Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya kazanmış
oldu.
Bundan sonra ne olacak?
Cumhur ittifakı ve Millet İttifakı
nasıl devam edecek.
Yoksa Meclis üyeleri kendilerini
kurtarmak için . Gündem maddesi kendi duygu ve düşüncelerine göre değerlendirerek
oylarını öyle mi kullanacaklar.
Şahıs bazlı oy kullanarak kendilerini kurtarmayı mı düşünecekler .Onu da bekleyip görelim !!!
Tekrar ittifaklar nasıl devam edecek. Ortaklar arasında güven
esası bozulduktan sonra bir
araya gelebilecekler mi. Ortaklıkta güven bozulduktan sonra
arkasına bakmadan oy kullanamaz hale gelecekler. Ağustos
meclisinde CHP ve AK Parti meclis üyeleri İyi partili üyelerin
“Evet “oyunu verirken şaşkın bakışlarına yaşamak istemezler.

Peki, bundan sonra AK Parti ne
yapacak, nasıl davranacak. Mecliste Gündem maddelerinde CHP
ile ortak karar alacaklarımı. Temmuz ayı meclis toplantısında CHP
ile AK Parti gündem maddesinde
başarılı oldular. Aynı başarıyı
Ağustos meclisinde hem gösteremediler hem de her iki İttifakı
da çatlatmış oldular.
AK Parti şimdi tamamen orta
kaldı.
Cumhur İttifakında bu saatten
sonra birliktelik olur mu? Bunu
önümüzdeki meclis toplantılarında göreceğiz. Görsek bile artık
ayakkabı delindi. İçine su almaya
başladı. Aynı durum CHP ve İYİ
Parti içinde geçerli. Millet İttifakı
aynı durumda.
Polatlı Belediye Meclisi nde yeni
bir yapılaşma nasıl olacak.
Aslında MHP açısından bir sıkıntı
yok. MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli nasıl olsa İYİ PARTİ
Genel Başkanı Meral Akşener
evine davet etti.İki parti arasında doku uyuşmazlık sorunu
olmadı için Buradaki ittifakta
sorun olmaz. Ortak müştereklerde buluşurlar. İYİ Parti il Başkanı Yetkin ÖZTÜRK olduğu
süreçte bu böyle devam eder.
AK PARTİ ile CHP ittifakını nasıl
bağdaştıracağız.
Sadece Polatlı Belediye Meclis
toplantılarında demokratik hakkımızı kullanarak oyumuzu veriyoruz diye bir savunma yapabilirler.
Kamuoyu bunu yerse...
NOT: CHP ilçe Başkanı Haşim
Bilal Avcı Meclis toplantılara
takip ederken. AK Parti İlçe Başkanı Aysel Demir ne zaman takip
edecek diye bekliyoruz. Gelde
meclis üyelerinin halini bu gör.
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KUŞOĞLU, CHP'NİN BÖLÜNMESİ KİMİN
İŞİNE YARAR? SORUSUNU YANITLADI
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ANKARA İL PANDEMİ
KURULU TOPLANDI
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tüm tedbirler arttırılatüm
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narak toplum sağlığı
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korunuyor. Ankara Valikorunuyor.
liğinin sosyal medya
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hesabı üzerinden yaphesabı
tığı paylaşımda Ankara
tığı

Valisi Vasip Şahin'in
başkanlığında Ankara
İl İdare Kurulu ve İl
Pandemi Kurulu koordinasyon toplantılarının gerçekleştirildiği
belirtildi. Son zamanlarda Ankara’da temaslı kişilerin pozitif
vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye
genelinde yükselerek
ikinci sıraya yerleşmesi ile birlikte alınan
ve sonraki süreçte
alınma ihtimali olan
tedbirler görüşüldü.
DENİZ UYAR

LGS SONUÇLARI
AÇIKLANDI
Liseye
Liseye geçiş yapacak
öğrencilerin
öğrencilerin heyecanla
beklediği
beklediği LGS tercih
sonuçları
sonuçları Milli Eğitim
Bakanlığı
Bakanlığı tarafından
yapılan
yapılan resmi duyurunun
nun ardından 1 milyon
472
472 bin 88 öğrencinin
katılım
katılım sağladığı sınavın
vın yerleştirme sonuçları
ları 10 Ağustos
Pazartesi
Pazartesi günü saat
09.00
09.00 da erişime açılmıştı.
mıştı. Öğrenciler sistem
tem üzerinden T.C
Kimlik
Kimlik numarasıyla sonuçlara
nuçlara erişiyor.
ESAS
ESAS NAKİL
SONUÇLARI
SONUÇLARI NE
ZAMAN
ZAMAN
AÇIKLANACAK?
AÇIKLANACAK?
Milli
Milli Eğitim Bakanlığının
nın sonuçları açıklamasının
sının ardından
öğrencilerin
öğrencilerin gözü bu
seferde
seferde 17 ve 24 Ağustos'ta
tos'ta açıklanacak olan
yerleştirmeye
yerleştirmeye esas
nakil
nakil sonuçlarında. Yer-

POSTASI YETER..

leştirmeye esas nakil
tercihleri ortaöğretim
kurumlarına tercih ve
yerleştirme takvimi
doğrultusunda 2 (iki)
dönem hâlinde alınacak. Okullardan hiçbirine yerleşemeyen
öğrenciler ise öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil
Komisyonlarına başvuru yaparak yerel yerelleştirme ile öğrenci
alan okulların kontenjan durumlarının uygunluğuna göre 24-26
Ağustos tarihleri arasında komisyonlarca
yerleştirilecek. Nakil işlemleri Yerleştirmeye
esas 1. nakil tercih
başvuruları 10-14
Ağustos tarihleri aralığında alınacak ve Yerleştirmeye esas 1. nakil
sonuçları 17 Ağustos
tarihinde açıklanacak.
İBRAHİM KILIÇ

polatlıpostası
polatlıpostası
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www.polatlipostasi.com
www.polatlipostasi.com
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ŞEKER’İN ÖNERGESİ İLE OTO PAZARI KURULACAK
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Polatlı’dakurulakurulagahda
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bu pazara
pazara
satabilecek.
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ÇEKEN
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TAKDİRTOPLUYOR
TOPLUYOR
OLARAK
CHPBelediye
BelediyeEMclis
EMclisÜyesi
Üyesi
CHP
ÖzcanŞeker,
Şeker,Polatlı’daki
Polatlı’daki sorunsorunÖzcan
laraduyarsız
duyarsızkalmamanın
kalmamanın yayalara
nındapek
pekçok
çokproje
projeiçinde
içinde
nında
çalışarakgerek
gerekbelediye
belediye meclimecliçalışarak
sindegerek
gerekparti
partide
deve
vegerekse
gerekse
sinde
kamuoyundaçalışmalar
çalışmalaryürüterek
yürüterek
kamuoyunda
şehrekatkı
katkısağlamak
sağlamakadına
adına takdir
takdir
şehre
toplayançalışmalar
çalışmalaryapıyor.
yapıyor. Genç
Genç
toplayan
birsiyasetçi
siyasetçiolarak,
olarak,gençlerin
gençlerin sisibir
yasettene
nedenli
denliverimli
verimliolabileceolabileceyasette
ğinigösteren
gösterenCumhuriyet
Cumhuriyet Halk
Halk
ğini
Partisi(CHP)
(CHP)Belediye
BelediyeEMclis
EMclis
Partisi
ÜyesiÖzcan
ÖzcanŞeker,
Şeker,son
son olarak
olarak da
da
Üyesi
otopazarı
pazarıkurulmasına
kurulmasınailişkin
ilişkin hahaoto
zırladığıprojeyi
projeyiPolatlı
PolatlıBelediye
Belediye
zırladığı
Meclisi’nesunarak
sunarakyaşadığı
yaşadığı şehre
şehre
Meclisi’ne
katkısağlayan
sağlayanender
endersiyaset
siyaset
katkı
adallarındanbir
birtanesi
tanesiolduğunu
olduğunu
adallarından
gösteriyor.
gösteriyor.
BERKANT ERGİN
ERGİN
BERKANT

HALI SAHALAR AÇILIYOR!

Polatlı’da
Polatlı’dapandemi
pandemisürecinde
sürecindetüm
tümyurt
yurtgenegenelinde
lindeolduğu
olduğugibi
gibikapalı
kapalıolan
olanhalı
halısahaların
sahalarınaçıaçılacağı
lacağıduyuruldu.
duyuruldu.Gençlik
GençlikveveSpor
SporBakanı
Bakanı
Mehmet
MehmetMuharrem
MuharremKasapoğlu,
Kasapoğlu,bugünden
bugündenitibaitibaren
renhalı
halısaha
sahaspor
sportesislerinin
tesislerininaçılacağını
açılacağınıaçıkaçıkladı.
ladı.Gençlik
GençlikveveSpor
SporBakanı
BakanıMehmet
Mehmet
Muharrem
MuharremKasapoğlu,
Kasapoğlu,Twitter
Twitterhesabından
hesabındanyapyaptığı
tığıpaylaşımda
paylaşımda"Kadrolar
"Kadrolarhazır
hazırmı?
mı?Halı
Halısahasahalarlaryarın
yarınaçılıyor.
açılıyor.İlkİlkgolü
golüyiyen
yiyenyelekleri
yelekleri
giyer!"
giyer!"ifadelerini
ifadelerinikullandı.
kullandı.
Gençlik
GençlikveveSpor
SporBakanlığı
Bakanlığıtarafından
tarafındanGençlik
Gençlikveve
Spor
SporİlİlMüdürlüklerine
Müdürlüklerinegönderilen
gönderilenyazıda
yazıdadada
yarından
yarındanitibaren
itibarenhalı
halısahaların
sahalarınaçılması
açılmasıtebliğ
tebliğ
edildi.
edildi.
Gençlik
GençlikveveSpor
SporBakanlığı
Bakanlığıtarafından
tarafındanbelirlenen
belirlenen
kurallara
kurallaragöre,
göre,halı
halısaha
sahatesislerinde
tesislerindedikkat
dikkat
edilecek
edilecekhususlar
hususlarise
iseşöyle:
şöyle:Tesislerin
Tesislerinher
her
akşam
akşamdüzenli
düzenliolarak
olaraktemizliğinin
temizliğininvevedezenfekdezenfeksiyonunun
siyonununyapılması,
yapılması,Tesisler
Tesislervevesoyunma
soyunmaodaodalarında
larındakişi
kişibaşına
başına66metre
metrekare
karealan
alandüşecek
düşecek
şekilde
şekildeplanlamanın
planlamanınyapılması,
yapılması,Tesislere
Tesisleregiriş
giriş
bölümünde
bölümündeelektronik
elektronikateş
ateşölçme
ölçmecihazlarının
cihazlarının
bulunması,
bulunması,Ekipmanların
Ekipmanlarınortak
ortakkullanımı
kullanımızozorunlu
runluiseisekullanılan
kullanılanmalzemelerin
malzemelerinher
herkullakullanımdan
nımdansonra
sonradezenfekte
dezenfekteedilmesi,
edilmesi,Tesislerin
Tesislerin
giriş
girişveveçıkış
çıkışyönleri
yönleribirbiriyle
birbiriyleçakışmayacak
çakışmayacakşeşekilde
kildefarklı
farklıyönlerde
yönlerdedüzenlenmesi,Tesislerde
düzenlenmesi,Tesislerde
birden
birdenfazla
fazlayerde
yerdeelelyıkama
yıkamayeri,
yeri,alkol
alkolbazlı
bazlıelel
jeli
jelivevekolonyanın
kolonyanınbulunması,
bulunması,Antrenör,
Antrenör,sporcu
sporcu
vevetesis
tesisçalışanları
çalışanlarıarasındaki
arasındakifiziksel
fizikselmesafemesafenin
korunması
(en
az
2
metre),
nin korunması (en az 2 metre), Kağıt
Kağıtmendil,
mendil,
havlu
havlugibi
gibitüm
tümtek
tekkullanımlık
kullanımlıkveya
veyatekrar
tekrarkulkul-

lanılabilir
lanılabilirhijyen
hijyenmalzemelerinin
malzemeleriningüvenli
güvenlikapkaplarda
lardakorunarak
korunarakkullanılması,
kullanılması,Tesislerde
Tesislerdeklima
klima
vevehavalandırma
havalandırmasistemleri
sistemleriyüzde
yüzde100
100temiz
temiz
hava
havasağlanıyorsa
sağlanıyorsakullanılması,
kullanılması,aksi
aksitakdirde
takdirde
kullanılmaması,
kullanılmaması,antrenman
antrenmanöncesi
öncesivevesonrası
sonrası
kapı
kapıvevepencerelerden
pencerelerdenfaydalanarak
faydalanarakdoğal
doğalhahavalandırma
valandırmayapılması,
yapılması,Tesislerde
Tesislerdebulunan
bulunantüm
tüm
alanlardaki
alanlardakikapı
kapıkolları,
kolları,banyo
banyomuslukları,
muslukları,tutuvaletler
valetlergibi
gibisık
sıkkullanılan
kullanılanalanların
alanlarınklozet
klozetkakapakları
paklarıkapatılarak
kapatılarakgünde
gündebirkaç
birkaçkez
kez
dezenfekte
dezenfekteedilmesinin
edilmesininsağlanması,
sağlanması,Soyunma
Soyunma
odalarının
odalarınınveveduşların
duşlarınmümkün
mümkünolduğunca
olduğuncakulkullanılmaması,
lanılmaması,Tesislerde
Tesislerdeantrenman
antrenmanalanları
alanlarıveve
soyunma
soyunmaodaları
odalarıgibi
gibiyerlerle
yerlerlehijyen
hijyenhizmeti
hizmeti
için
içinişaret
işaretveveyönlendirme
yönlendirmetabelalarının
tabelalarınınasılasılması,
ması,Sporcuları,
Sporcuları,teknik
teknikadamları
adamları(antrenör,
(antrenör,
teknik
teknikdirektör,
direktör,masör
masörgibi),
gibi),tesis
tesispersonelini,
personelini,
COVID-19
COVID-19virüsünü
virüsünübaşkalarına
başkalarınabulaştırmalarını
bulaştırmalarını
önleme
önlemeyolları
yollarıhakkında
hakkındabilgilendirme
bilgilendirmeamaçlı
amaçlı
uyarıcı
uyarıcıişaret
işaretvevelevhaların
levhalarınasılması,
asılması,SemptomSemptomları
larıgösteren
gösterenherhangi
herhangibir
birkişinin,
kişinin,hastaneye
hastaneye
taşınmadan
taşınmadanönce
öncebekletileceği
bekletileceğibir
birizolasyon
izolasyon
odası
odasıalanının
alanınınbelirlenmesi,
belirlenmesi,Soyunma
Soyunmaodalaodalarında
rındatemizlik
temizlikmendilleri,
mendilleri,maske
maskeveveeldivenleri
eldivenleri
atacakları
atacaklarıözel
özelkapaklı
kapaklıçöp
çöpkutuları
kutularıbulundubulundurulması,
rulması,Tesislerde
Tesislerdeasansörlerin
asansörlerinmümkün
mümkünolduolduğunca
ğuncakullanılmaması,
kullanılmaması,zorunlu
zorunluhallerde
hallerde
içerisinde
içerisindesosyal
sosyalmesafe
mesafekuralına
kuralınauygun
uygunkişi
kişi
sayısı
sayısıileilesınırlandırılması
sınırlandırılmasıvevetemas
temasedilen
edilenyüyüzeylerin
zeylerinsıklıkla
sıklıkladezenfekte
dezenfekteedilmesi
edilmesigebi
gebihuhususlar
suslarvar.
var.
BERKANT
BERKANT ERGİN
ERGİN

13 KALEM
KALEM KIRTASİYE
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI POLATLI DEVLET
13
HASTANESİ SAĞLIK
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HASTANESİ
13 Kalem
Kalem Kırtasiye
Kırtasiye Malzemesi
Malzemesi Alımı
Alımı alımı
alımı 4734
4734 sayılı
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde13
sine göre
göre açık
açık ihale
ihale usulü
usulü ile
ile ihale
ihale edilecektir.
edilecektir. İhaleye
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaksine
tadır:
tadır:
İhale Kayıt
Kayıt Numarası
Numarası ::
2020/404027
İhale
2020/404027
1-İdarenin
1-İdarenin
a)Adresi
Adresi
Ankara-Eskişehir Kara Yolu Üzeri İstiklal Mah. Abdülaziz Cad.
a)
::
Ankara-Eskişehir
No:2 06900
06900 POLATLI/ANKARA
POLATLI/ANKARA
No:2
b) Telefon
Telefon ve
ve faks
faks numarası
numarası ::
3126303030-1505 (Satınalma) - 3126303036
b)
3126303030-1505
c) Elektronik
Elektronik Posta
Posta Adresi
Adresi
pddhsatinalma@gmail.com
c)
::
pddhsatinalma@gmail.com
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ç) İhale
İhale dokümanının
dokümanının görülebileceği
görülebileceği https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ç)
internet adresi
adresi (varsa)
(varsa)
internet
2-İhale konusu
konusu malın
malın
2-İhale
a) Niteliği,
Niteliği, türü
türü ve
ve miktarı
miktarı
13 Kalem
Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı -Mal Alımı
a)
::
13
Ayrıntılı bilgiye
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
Ayrıntılı
bulunan idari
idari şartnameden ulaşılabilir.
bulunan
b) Teslim
Teslim yeri
yeri ::
Ankara Polatlı
Polatlı Duatepe
Duatepe Devlet
Devlet Hastanesi Ayniyat Depo
b)
Ankara
c) Teslim
Teslim tarihleri
tarihleri
Siparişler sözleşmenin
sözleşmenin imzalanmasına müteakip, idare
c)
::
Siparişler
tarafından sipariş
sipariş yazısının çekilmesinden sonra 10 (on) gün
tarafından
içerisinde
teslimatı
içerisinde teslimatı yapılacaktır. Teslimatlar mesai günleri
ve saatlerinde
saatlerinde yapılacaktır.
yapılacaktır.
ve
3- İhalenin
İhalenin
3a) Yapılacağı
Yapılacağı yer
yer
Ankara Polatlı
Polatlı Duatepe
Duatepe Devlet Hastanesi 2. Kat Konferans
a)
::
Ankara
Salonu
Salonu
b) Tarihi
Tarihi ve
ve saati
saati
26.08.2020 -- 10:00
10:00
b)
::
26.08.2020
4. İhaleye
İhaleye katılabilme
katılabilme şartları
şartları ve
ve istenilen
istenilen belgeler
belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
4.
kriterler:
kriterler:
4.1. İhaleye
İhaleye katılma
katılma şartları
şartları ve
ve istenilen
istenilen belgeler:
belgeler:
4.1.
4.1.2. Teklif
Teklif vermeye
vermeye yetkili
yetkili olduğunu
olduğunu gösteren
gösteren imza
imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.
4.1.2.1. Gerçek
Gerçek kişi
kişi olması
olması halinde,
halinde, noter
noter tasdikli
tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.1.
4.1.2.2. Tüzel
Tüzel kişi
kişi olması
olması halinde,
halinde, ilgisine
ilgisine göre
göre tüzel
tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
4.1.2.2.
ile tüzel
tüzel kişiliğin
kişiliğin yönetimindeki
yönetimindeki görevlileri
görevlileri belirten
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
ile
bilgilerin tamamının
tamamının bir
bir Ticaret
Ticaret Sicil
Sicil Gazetesinde
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
bilgilerin
göstermek
göstermek üzere
üzere ilgili
ilgili Ticaret
Ticaret Sicil
Sicil Gazeteleri
Gazeteleri veya
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
ğin noter
noter tasdikli
tasdikli imza
imza sirküleri,
sirküleri,
4.1.3.
4.1.3. Şekli
Şekli ve
ve içeriği
içeriği İdari
İdari Şartnamede
Şartnamede belirlenen
belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
4.1.4. Şekli
Şekli ve
ve içeriği
içeriği İdari
İdari Şartnamede
Şartnamede belirlenen
belirlenen geçici teminat.
4.1.5
4.1.5 İhale
İhale konusu
konusu alımın
alımın tamamı
tamamı veya
veya bir
bir kısmı
kısmı alt
alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.
4.2. Ekonomik
Ekonomik ve
ve mali
mali yeterliğe
yeterliğe ilişkin
ilişkin belgeler
belgeler ve
ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare
İdare tarafından
tarafından ekonomik
ekonomik ve
ve mali
mali yeterliğe
yeterliğe ilişkin
ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.
4.3. Mesleki
Mesleki ve
ve Teknik
Teknik yeterliğe
yeterliğe ilişkin
ilişkin belgeler
belgeler ve
ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1. Tedarik
Tedarik edilecek
edilecek malların
malların numuneleri,
numuneleri, katalogları,
katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
vapları ve
ve açıklamaları
açıklamaları içeren
içeren doküman:
doküman:
İstekliler,
İstekliler, teklif
teklif ettikleri
ettikleri ihtiyaç
ihtiyaç listesindeki
listesindeki ihale
ihale kalemlerine
kalemlerine ait numuneleri ihale tarih ve saatinden
den önce
önce ihalenin
ihalenin yapılacağı
yapılacağı adrese
adrese 22 nüsha
nüsha olarak
olarak düzenlenecek "Numune Teslim
Belgesi/Tutanağı"nı
Belgesi/Tutanağı"nı numune
numune teslimi
teslimi esnasında
esnasında ilgili
ilgili personel tarafından kontrol edilerek karşılıklı
lıklı imzalanacak,
imzalanacak, 11 nüsha
nüsha teklif
teklif zarfı
zarfı içerisine
içerisine konulacak,
konulacak, 1 nüsha da isteklinin kendisinde kalacaktır.
caktır. İsteklilerin,
İsteklilerin, numune
numune vermedikleri
vermedikleri ihale
ihale kalemleri/kısımları
kalemleri/kısımları için teklifleri değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
bırakılacaktır. Getirilen
Getirilen numuneler
numuneler orijinal
orijinal ambalajında
ambalajında ve üzerinde ihale sıra no, ihale listesindeki
deki malzemenin
malzemenin adı,
adı, firma
firma adı
adı istekli
istekli tarafından
tarafından yazılacaktır.
yazılacaktır. Her kalem için ayrı numune örneği
neği verilecek,
verilecek, ortak
ortak numune
numune örneği
örneği kabul
kabul edilmeyecektir.
edilmeyecektir. Numune örneğinin kullanılması
durumunda,
durumunda, istekliye
istekliye iade
iade yapılamamaktadır.
yapılamamaktadır. İstekliler,
İstekliler, kullanılmayan numunelerini sözleşmeler
tamamlandıktan
tamamlandıktan sonra
sonra en
en geç
geç 11 ay
ay içinde
içinde teslim
teslim alacaklardır.
alacaklardır. Bu süreler dolduktan sonra teslim
alınmayan
alınmayan numunelerden
numunelerden dolayı
dolayı Hastanemiz
Hastanemiz İdaresi
İdaresi sorumlu değildir.
5.Ekonomik
5.Ekonomik açıdan
açıdan en
en avantajlı
avantajlı teklif
teklif sadece
sadece fiyat
fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
6. Bu
Bu ihaleye
ihaleye sadece
sadece yerli
yerli istekliler
istekliler katılabilecek
katılabilecek olup
olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
nin tamamında
tamamında %
% 15
15 (yüzde
(yüzde on
on beş)
beş) oranında
oranında fiyat
fiyat avantajı uygulanacaktır.
7.
7. İhale
İhale dokümanının
dokümanının görülmesi:
görülmesi:
7.1.
7.1. İhale
İhale dokümanı,
dokümanı, idarenin
idarenin adresinde
adresinde görülebilir.
görülebilir.
7.2.
İhaleye
teklif
verecek
olanların
ihale
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
meleri zorunludur.
8.
8. Teklifler,
Teklifler, ihale
ihale tarih
tarih ve
ve saatine
saatine kadar
kadar Ankara
Ankara Polatlı
Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi 1. Kat Satınalma
Birimi
adresine
elden
teslim
edilebileceği
nalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi,
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da
gönderilebilir.
sıyla da gönderilebilir.
9.
9. İstekliler
İstekliler tekliflerini,
tekliflerini, mal
mal kalem-kalemleri
kalem-kalemleri için
için teklif
teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu,
üzerine
ihale
yapılan
istekliyle
her
bir
mal
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen
edilen birim
birim fiyatların
fiyatların çarpımı
çarpımı sonucu
sonucu bulunan
bulunan toplam
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
zalanacaktır.
Bu
Bu ihalede,
ihalede, kısmı
kısmı teklif
teklif verilebilir.
verilebilir.
10.
İstekliler
teklif
ettikleri
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin
bedelin %3’ünden
%3’ünden az
az olmamak
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici
geçici teminat
teminat vereceklerdir.
vereceklerdir.
11.
11. Verilen
Verilen tekliflerin
tekliflerin geçerlilik
geçerlilik süresi,
süresi, ihale
ihale tarihinden
tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.
12. Konsorsiyum
Konsorsiyum olarak
olarak ihaleye
ihaleye teklif
teklif verilemez.
verilemez.
13.
13. Bu
Bu ihalede
ihalede elektronik
elektronik eksiltme
eksiltme yapılmayacaktır.
yapılmayacaktır.
14.Diğer
14.Diğer hususlar:
hususlar:
İhale,
İhale, Kanunun
Kanunun 38
38 inci
inci maddesinde
maddesinde öngörülen
öngörülen açıklama
açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı
avantajlı teklif
teklif üzerinde
üzerinde bırakılacaktır.
bırakılacaktır.
Resmi
Resmiİlanlar
İlanlarwww.ilan.gov.tr.de
www.ilan.gov.tr.de
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SİZE POLATLI
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Tedbiri bıraktık,
bıraktık, vakayı
vakayı artırdık!
artırdık!
Tedbiri

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte
Polatlı
en
Pandemi
sürecinin
başlagüvenilirbirlikte
şehirler
arasında
masıyla
Polatlı
en
yer alıyordu.
Ancak
Kuban
güvenilir
şehirler
arasında
Bayramı
tatiliyle
birlikte,
yer
alıyordu.
Ancak
Kuban
bayramlaşma
Bayramı
tatiliyledüğünler,
birlikte,
asker uğurlamaları
derken
bayramlaşma
düğünler,
kontrolümüzü
yitirdik
ve
asker
uğurlamaları
derken
vaka sayasındaki
artışa
kontrolümüzü
yitirdik
ve
vaka
engelsayasındaki
olamadık. artışa
engel
olamadık.
! Haziran
tarihinde başla! yan
Haziran
başlayeni tarihinde
normalleşme
ile
yan
yeniçarşı
normalleşme
ile
birlikte
pazar dolarbirlikte
çarşı pazar
dolarken, bankaların
önündeki
ken,
bankaların
önündeki
kuyruklar,
marketler,
minikuyruklar,
marketler,
minibüsler derken,
Polatlı
artık
büsler
derken, Polatlı
artık
vaka açısından
güvenilir
vaka
açısından
güvenilir
olmayan
bir şehir
haline
olmayan
dönüştü.bir şehir haline
dönüştü.
Öyleki, Sağlık Bakanı
Öyleki,
Sağlık
Bakanı
Fahrettin
Koca,
Ankara
Fahrettin
Koca,
Ankara
genelinde
virüsle
temaslı
genelinde
virüsle
temaslı
kişilerin pozitif
vakaya
dökişilerin
vakaya
dönüşme pozitif
oranının
mayısa
nüşme
mayısa
kıyaslaoranının
1.6 kat arttığını
kıyasla
1.6
kat
arttığını
açıkladı. Polatlı’da da geçaçıkladı.
Polatlı’da
da geçtiğimiz hafta
Kaymakam
tiğimiz
Kaymakam
Murat hafta
Bulacak
bakanlıMurat
ğındaBulacak
kurulan bakanlıfilyasyon
ğında
kurulan
filyasyonbaşkurulu da çalışmalara
kurulu
daçalışmalar
çalışmalara
başladı. Bu
gösteladı.
Bu
çalışmalar
gösteriyor ki, Polatlı’da vaka
riyor
ki, Polatlı’da
vaka
sayısında
ciddi bir
artış
sayısında
ciddi
bir
artış
var.
var.
UMURSAMIYORUZ!
UMURSAMIYORUZ!
Tüm gelişmelere, vaka saTüm
gelişmelere,
vaka
sayılarının
artmasına
karşın
yılarının
artmasına
karşın
hala caddeler sokaklar
hala
caddeler
sokaklar
maskesiz,
sosyal
mesamaskesiz, sosyal mesafeye uymayan insanlarla
feye uymayan insanlarla
dolup taşıyor. Banka kuydolup taşıyor. Banka kuyrukları, PTT kuyrukları, mirukları, PTT kuyrukları, minibüslerdeki doluluk
nibüslerdeki doluluk
oranlarına bakıldığında
oranlarına bakıldığında

vakaların artması için
vakaların
artması
için
adeta devetiye
çıkarıyoadeta
devetiye
çıkarıyo-süruz. Yeni
normalleşme
ruz.
Yenibaşlamasıyla
normalleşme sürecinin
recinin
birliktebaşlamasıyla
sosyal mesafe kubirlikte
sosyal
mesafe kurallarına
uymadığımız
aşirallarına
uymadığımız
kar. Bununla birlikte aşikar.
Bununla
birlikteda bizi
vakaların
artması
vakaların
artması
da bizi
durdurmuyor!
durdurmuyor!
YETKİLİLER VATANDAŞI
YETKİLİLER
VATANDAŞI
NEDEN UYARMIYOR!
NEDEN
UYARMIYOR!
Polatlı’da
pandemi süreci
Polatlı’da
pandemiherhangi
süreci
başladı başlayalı
başladı
başlayalı
herhangi
bir devlet kurumu yada
bir
devlet
kurumu yada
şehrin
yöneticilerinden
şehrin
yöneticilerinden
pandemi ve vaka sayılapandemi
vehiçbir
vaka açıklama
sayılarına ilişkin
rına
ilişkin hiçbir
açıklama
gelmemesi
dikkat
çekeci!
gelmemesi
dikkat
çekeci!
Bugüne kadar
virüs
ile ilBugüne
kadar
virüs
ile ilgili olarak
reksmi
yapılan
gili
reksmi
yapılan
tekolarak
açıklama
Polatlı
Beletek
açıklama
Polatlı
diye Başkanı MürselBeleYıldiye
Başkanı gelrdi.
MürselMeclis
Yıldızkaya’dan
dızkaya’dan
Meclis
toplantısındagelrdi.
Polatlı’da
toplantısında
Polatlı’da
vaka sayısının arttığını
vaka
sayısının
arttığını
söyleyen
Başkan
Yıldızsöyleyen Başkan Yıldızkaya tüm vatandaşları
kaya tüm vatandaşları
daha dikkatli davranmaya
daha dikkatli davranmaya
davet etti.
davet etti.
Ancak Başkan YıldızAncak Başkan Yıldızkaya’nın dışında ne Kaykaya’nın dışında ne Kay-

makamlık, ne İlçe Sağlım
makamlık,
Sağlım
Müdürlüğüne
neİlçe
de Polatlı
Müdürlüğü
ne
de
Polatlı
Devlet Hastanesi’nden
Devlet
Hastanesi’nden
vaka sayılarına
ilişkin hervaka sayılarına ilişkin herhangi bir açıklama gelhangi bir açıklama gelmedi. Bunun yanında yine
medi. Bunun yanında yine
Polatlı’daki sağlık kurumPolatlı’daki sağlık kurumlarının hiç birinden virüse
larının hiç birinden virüse
karşı neler yapılacağına
karşı neler yapılacağına

SİZE
POLATLI
SİZE POLATLI

dair bilgilendirici bir açıkdair
açıklamabilgilendirici
gelmedi vebir
insalar
lama
gelmedi
ve
insalar
sadece Sağlık Bakanlığı
sadece
Sağlık
Bakanlığı
verileri el
önerileri
ile yeverileri el önerileri ile yetinmek zorunda kaldı.
tinmek zorunda kaldı.
MASKE SOSYAL
MASKE SOSYAL
MESAFE VE HİJYEN
MESAFE VE HİJYEN
Sadece yaşadığımız şehri,
Sadece yaşadığımız şehri,
ülkemizi değil tüm
ülkemizi değil tüm

Danya’yı etkileyen CovidDanya’yı
Covid19 salgınıetkileyen
ile mücadelenin
19
salgını
ile
mücadelenin
en önemli ayağğı yine inen
önemli
ayağğı
yine insanın
kendisi.
Çünkü
sanın kendisi. Çünkü
gözle görülmeyen ve bir
gözle görülmeyen ve bir
kişinin pozitif olup olmadıkişinin pozitif olup olmadığını testler dışında bilgimiğını testler dışında bilgimizin olmadığı bir süreçte,
zin olmadığı bir süreçte,
herkesin ilk önce birey
herkesin ilk önce birey

POSTASI YETER..

olarak kurallara uyması,
olarak
uyması,ve
maske,kurallara
sosyal mesafe
maske,
sosyal
mesafe
hejyene önem vermeli ve
hejyene
önem
daha sonra
isevermeli
toplumsal
daha sonra ise toplumsal
yapıyı da düşanerek hareyapıyı da düşanerek hareket etmemiz ve salgının
ket etmemiz ve salgının
önüne geçmemiz gerekiönüne geçmemiz gerekiyor.
yor.
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BERKANT ERGİN
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sahibinden
sahibinden
SATILIK
SATILIK
Şentepe Mahallesi
Kaptan Sokak

Şentepe
Mahallesi 3+1
Kaptan
Sokak
Belinay Apartmanı
doğalgazlı
Belinay
Apartmanı
3+1
doğalgazlı
daire. Doğu+kuzey cepheli Şehitdaire.
Doğu+kuzey
cepheli
Şehitler Camii
yanı. 7 katlı
binanın
6.
ler
Camii
yanı.
7
katlı
binanın
6.
katı ve asansörlü, full yapılı daire
katı ve sahibinden
asansörlü, full
yapılı daire
satılıktır.
sahibinden
satılıktır.
0506 386 58 90
0506 386 58 90

Evde bakıcı
bakıcı
Evde

ARANIYOR
ARANIYOR

Kronik ve yatalak hasta olmayan
Kronik
ve yatalak
olmayan
Yaşlı kadına
evdehasta
bakıcı
bayan
Yaşlı kadınaaranıyor.
evde bakıcı bayan
aranıyor.KIRTIZ Adres:
Müracaat: AV.NURİYE
Müracaat:
AV.NURİYE
Cumhuriyet MahallesiKIRTIZ
Ankara Adres:
CadCumhuriyet
Mahallesi
Ankara
Caddesi Eviner İşhanı kat: 1/11 Müracadesi
Eviner
İşhanı
1/11veMüracaatlar
şahsen
saatkat:
13.30
15,30
atlar
şahsen
saat
13.30
ve 15,30
saatleri arasında yapılacaktır.
saatleri arasında yapılacaktır.

sahibinden
sahibinden

ELEMAN
ELEMAN aranıyor
aranıyor

SATILIK
SATILIK

Fatih Mahallesi Atatürk
Fatih
Mahallesi
Caddesi
Sanat Atatürk
Sokak
Caddesi
Sanat
Sokak
Sedirkent Sitesinde
Sedirkent
Sitesinde
3+1 kaloriferli
daire
3+1
kaloriferli
daire
olup, doğalgazı
olup,
mutfak doğalgazı
ve banyoda
mutfak
ve
banyoda
kullanılmaktadır.
kullanılmaktadır.cepDoğu+kuzey+batı
Doğu+kuzey+batı
cepheli önünde Anadolu
heli önünde
Anadolu
Lisesi
kuzey cephesinde
Lisesi
cephesinde
Kazımkuzey
Bıyıkoğlu
parkına
Kazım
Bıyıkoğlu
parkına
cepheli. Tadilat-tamirat
cepheli.
Tadilat-tamirat
yapılmadan
yapılmadan
masrafsız
daire sahibinmasrafsız
daire
sahibinden satılıktır.
den 461
satılıktır.
0532
00 04
0532 461 00 04

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 14.
Polatlı
Organize
Sanayi
14.
Cadde No:
8 06900
PolatlıBölgesi
- ANKARA
Cadde No:
06900
Polatlı
- ANKARA
Tel:80312
626
50 20F
Tel: 0312 626 50 20F

En az 25-35
Enaralığında;
az 25-35
yaş
yaş
aralığında;
Polatlı’da ikamet eden,
Polatlı’da
eden,
İlkokulikamet
mezunu
İlkokul
mezunu
Yetiştirilmek üzere elaman
Yetiştirilmek
üzere elaman
alınacaktır.
alınacaktır.
Görüşmeler
yüz yüze
Görüşmeler
yüz yüze
yapılacaktır.
yapılacaktır.

ELEMAN
ELEMAN
ARANIYOR
ARANIYOR
İhlas Pazarlamada büromuza en az lise
Pazarlamada
büromuza
en azFull
lisetime ve
mezunuİhlas
bay-bayan
elemanlar
alınacaktır.
mezunu
bay-bayan
elemanlar
alınacaktır. şahsen,
Full timesaat
ve
part
time çalışma
yapabilirler.
Müracaatlar
part
time
çalışma
yapabilirler.
Müracaatlar
şahsen,
saat
12.00 ile 15.00 arasında yapılacaktır. Adres: Cumhuriyet
12.00 ile 15.00Mahallesi
arasındaNecatibey
yapılacaktır.
Adres: Cumhuriyet
Caddesi
Mahallesi
Caddesi
Atalay İşNecatibey
Merkezi No:44/2
Atalay İş Merkezi No:44/2

SERKAN ERTURUN MÜHENDİSLİK’te
ERTURUN
MÜHENDİSLİK
’te
büro işlerini yapacak, Office, SERKAN
Word ve Autocad
programları
kullanmayı öğrenmeye
yatkın, evrak ve proje
büro işlerini yapacak,takibi
Office,
Word
ve
Autocad
programları
kullanmayı
öğrenmeye
yapabilecek en az lise mezunu çalışma arkadaşı aranıyor.yatkın, evrak ve proje
takibi
yapabilecek
en az lise mezunu
çalışma
arkadaşı
aranıyor.
Mürcaatlar şahren yapılacaktır.
Adres:
Kurtuluş
Mah. Atatürk
Cad. No: 74/3 Polatlı
Mürcaatlar şahren yapılacaktır.
Adres: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No: 74/3 Polatlı

polatlıpostası
polatlıpostası
Nesilden Nesile Günlük Siyasi Bağımsız Gazete
Nesilden Nesile Günlük Siyasi Bağımsız Gazete

İdarehane: Cumhuriyet Dizgi-Ofset Hazırlık:
İdarehane:
Cumhuriyet Dizgi-Ofset
Hazırlık:
Ayme Ajans
Mahallesi Kavukçuoğlu
Ayme
Mahallesi
Kavukçuoğlu
Tel:
623Ajans
02 25
İşhanı Kat:2
No:212
Tel: 623 02 25
İşhanı Kat:2 No:212

Polatlı Postası Gazetesi
Polatlı
Gazetesi
ResmiPostası
İnternet
Sitesi
Resmi İnternet Sitesi

Baskı: Polatlı Postası Gazetesi Matbaası
Baskı:Yenimahalle
Polatlı Postası
Gazetesi
Matbaası
Adres:
Mah.
Lale Sokak
No: 37
Adres: Yenimahalle
Mah.62Lale
Tel: 623
42 Sokak No: 37
Tel: 623 62 42

www.polatlipostasi.com
www.polatlipostasi.com

Ayme Ajans Basın Yayın Turizm Reklam
Ayme Ajans
Yayın
ReklamSahibi
Organizasyon
Tic. Basın
San. Ltd.
Şti.Turizm
Adına İmtiyaz
Organizasyon Tic. San. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi
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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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Reklamlar
için irtibat
numaramız

623 17 28
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