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BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDE FAALİYET
GÖRÜŞMELERİ GERGİNLİĞİ DEVAM ETTİ
Temmuz ayında yapılan
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 saatlik
faaliyet raporu görüşmelerinde yaşanan arbede ve
tartışmalar bu ayki meclisinde gündemiydi. AK
Parti, kendilerine saldıran
görevlilerin tespit edilip gereğinin yapılmaması nedeniyle Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirirken,
Yavaş ise “Bana şimdiye
kadar görüntü veya bir şekilde ‘şu şahıs’ diye bir
bilgi gelmedi. Gösterin gereğini yaparız” dedi.
YAPTIRIM
UYGULAMASINI
İSTERDİM
AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: “Bu kişilerin ASKİ’den olduğu,
başka türlü bilmediğimiz
tanımadığımız tırnak
içinde insanlar olduğu,
gayri meşru belki de piyasadan kim olduğu belli olmayan insanlar olduğu
söyleniyor. Siz belediye
başkanısınız, dolayısıyla
sorumlu sizsiniz. Meclis
üyesi arkadaşlarımızın
böyle bir muameleye
maruz kalması asla kabul
edilebilir bir şey değil. O
gece yaşanan olaylardan
dolayı sebep olan, izin
veren, olaylara karışan kim
varsa kınıyorum. Sayın
Başkan'ın, Büyükşehir yönetiminin bu konuda bir
yaptırım uygulamasını, soruşturma açmasını isterdim.”
GÖSTERİRSENİZ

GEREĞİ YAPILACAK
ABB Başkanı Mansur
Yavaş: “Bana şimdiye
kadar görüntü veya bir şekilde ‘şu şahıs’ diye bir
bilgi gelmedi. Sizden de
gelmedi. Halbuki biz görüntüleri emniyete de teslim ettik. Bana
gösterirseniz gereği yapılacaktır. Bana intikal eden
hiçbir şey yok. Gösterin
gereğini yaparız, müdahale ettirmeyiz. Meclis toplantıları alenidir, burada
olay çıkmasına asla müsaade etmeyiz.”
SALGININ KAYGISINDA
OLMALIYIZ
CHP Grup Başkanvekili
Yaşar Neslihanoğlu: “Büyükşehir tarihinde 15 saat

oturup faaliyet raporunu
dinleyen bir belediye başkanı gördünüz mü? Geçmişte faaliyet raporlarına
hiç gelmeyen belediye
başkanlarıyla karşılaştık.
Kimse kusura bakmasın
ama burada Başkent’in
Belediye Başkanı’na el kol
hareketi yaparak, bağırarak ifadeler kullanmaya
kimsenin hakkı yok. Ankara’da bu salgın olayı ciddi
oranda artıyor. Bunun kaygısında olmalıyız.”
‘TERMAL TESİS
KANALA TAKILDI’
ELEŞTİRİSİ
Meclis’te dikkat çeken bir
konuşma yapan Çamlıdere
Belediye Başkanı Hazım
Caner Can, “Üzülerek söy-

lüyorum Çamlıdere’mizde
hizmet yok. 3 gün önce
Benli Yaylası’na gittim. İnanın yollar artık arabayla
değil yürüyerek, eşekle geçilemeyecek duruma gelmiş. Çamlıdere gibi küçük
bir ilçede Ankara’nın en
nezih ve en büyük termal
hamamını yaptım.
28.12.2018 tarihinde kanal
katılım payını ödedim. Aradan geçen 18 aylık süre
zarfında o termal otelin kanalı daha bağlanamadı.
Kanal projesi hazırlanamamış. Böyle bir mazeret
yok. ASKİ’deki arkadaşlar
herhalde kendilerini silindir
görüyorlar. Ama ben de
kâğıt helvası değilim. Hakkımı söke söke alırım. Ko-

nuyu Ankara mahkemelerine taşıdım. O kanal
oraya bağlanacak. Gerekirse kendim amelesi olup
bağlayacağım, projesiz
bağladım gidin ne halt
edecekseniz edin diyeceğim” sözleriyle ilçesindeki
ASKİ ve Fen İşleri görevlilerini eleştirdi. Başkan
Can, kanalı bağlanmayan
hamamla ilgili Hürriyet Ankara’ya da “Çamlıdere Barajı’nın üstüne kurulacak
Hidroelektirik Santrali’ne
(HES) ‘hayır’ dedikten
sonra bu kanalizasyon işini
bize misilleme yaptılar. ‘Siz
HES’e hayır derseniz biz
de sizin hamamınızın kanalizasyonunu böyle geciktiririz’ havasına girdiler.

Bu konuyu HES’le bağdaştırmak devlet terbiyesine
yakışmaz. Onlar ‘HES’ diyorsa ben de pes değil diyorum” diye konuştu.
YAVAŞ: BİR TELEFON
AÇACAKSINIZ
Can’ın eleştirisine yanıt
veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Benim Ankara’nın hangi ilçesinde ne
yapıldı yapılmadı bilme imkânım var mı? Bir telefon
açacaksınız, ‘Senin ASKİ
Müdürü’ benim kanalımı
bağlamıyor’ diyeceksiniz.
Eğer Mansur Yavaş bağlatmıyorsa o zaman ağzınızı açıp istediğinizi
söyleyeceksiniz” dedi.
ANKAPARK MESELESİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş “Ankapark’taki bir
dinozorun kafası da Ankaralının, fakir fukaranın parasıyla alınmış. Elbette ki
boşa gitmesini istemiyoruz. ‘Ne istiyorlarsa yardımcı olun’ diye talimat
verdim. Benden otobüs istediler hiç ikiletmedim.
Yarın bir gün burası çalışmayınca faturayı bize kesecekler. İşletmeciler her
hafta ellerinden kaçırmamak, el koymamızı önlemek için aylık dilekçe
veriyorlar.
Çünkü ihale şartnamesinde kapatıldığı takdirde
bize geçmesi gerekiyor.
‘Biz kapatmadık onarım
yapıyoruz’ diyorlar. Halen
bir sonuç alamadık” bilgisini verdi.
BERKANT ERGİN

EĞİTİMDE GÖZLER BİLİM KURULU TOPLANTISINDA
Uzun süredir hem öğrencilerin hem de velilerin aklında okulların açılıp
açılmayacağı açılsa bile
nasıl bir sistem kurulacağı
ile ilgili sorular vardı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk takvimin yayınlandığı ilk günden itibaren
konuyla ilgili soruları yanıtlayarak endişeli ve meraklı veli ve öğrencileri
bilgilendirmeye yönelik
açıklamalar yaptı.
Temizlik ve hijyen koşullarının üst düzeyde tutulacağı okullarda öğrencilerin
eğitime başlama tarihi 31
Ağustos olarak belirlenmiş, birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım’da, yarıyıl
tatili 25 Ocak-5 Şubat’ta,
ikinci dönem ara tatili 1216 Nisan şeklinde açıklanmıştı. Okul öncesi eğitim
ile ilkokul 1’inci sınıfa baş-

layacak öğrenciler için ise
başlama tarihi 31 Ağustos
4 Eylül tarihleri arasında
olarak yayınlandı.
NİHAİ AŞAMAYA
GELİNDİ
Yaşanan pandemi süreci
nedeni ile uzaktan eğitim
gören öğrencileri için
planlanan yeni eğitim öğretim dönemi ile ilgili, ilgili
makamlardan açıklamalar
gelmeye devam ediyor.
Bir süre vaka sayılarında
azalma nedeni ile geçtiğimiz sosyal hayat döneminde okulların eğitim
öğretim takvimi de gerekli
tedbirler ve yaşanabilecek
senaryolar doğrultusunda
belirlenmişti.
Velilerin ve öğrencilerin
aklında soru işaretleri bırakan örgün eğitime tekrardan geçiş yapılması
konusu ile ilgili gerekli ön-

lemlerin alınacağına ilişkin
açıklamalar yapılsa da net
bir karara varılmamıştı.
İçerisinde olduğumuz
süreç ve tekrardan vaka
sayılarının artması ile birlikte gözler tekrar Milli Eğitim Bakanlığına Ve Bilim
Kuruluna çevrildi.
Eğitim öğretim tarihin
açıklanmasının ardından
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Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk ve Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca eğitim,
sınıf düzeni, oluşturulabilecek sistem ile ilgili açıklamalar yapmış ama
eğitime başlamanın kararının vaka sayısındaki
seyre göre olacağını belirtmişlerdi.
Bu konuda bir çok se-

naryo hazırlandığı bilinse
de en son hangisi uygulamaya girecek, öğrenciler
yüz yüz eğitime başlayacak mı gibi sorulara Bakanlık bilim kurulu
toplantısının sonucuna
göre alınacağını ve kararın ise kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.
Bakanlık 11 Ağustosta

POSTASI YETER..

sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2020-2021 eğitim
öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai
aşamadadır. Bilim Kurulu
toplantısı sonucuna göre
alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.
İLKNUR KILINÇ
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öğrenildi. Türkiye Elektrik
Dağıtım Anonim Şirketi
(TEDAŞ), tarımsal sulama borçlarının yeniden
yapılandırılması kapsamında, 22 bin 15 abonesinin 493 milyon 316 bin
464 liralık borcunu yeniden yapılandırdı. 2021
Eylül sonuna kadar borcunu yapılandırmak için
başvuran abonelerin
borçları vade farksız ve
yılda bir kez ödeme yapmak koşuluyla 3 taksit
olarak yapılandırılıyor.
TEDAŞ'ın tarımsal sulama abone grubundan
61 bin 184 aboneden 2
milyar 14 milyon 805 bin
873 lira anapara alacağı
bulunuyor. Şirket, söz konusu borçların yeniden
yapılanması kapsamında,
22 bin 15 abonenin 493
milyon 316 bin 464 liralık
borcunu 6824 ve 7061
sayılı kanunlar kapsamında yeniden yapılandırdı. 39 bin 169
abonenin yapılandırma
çalışmaları ise sürüyor.
TEDAŞ’ın borçlarını yeniden yapılandırmak için
başvuru yapmayan 39 bin
169 adet aboneden toplam 1 milyar 521 milyon
489 bin 409 liralık alacağı
bulunuyor. Borçlu abonelerin, 2021 Eylül sonuna
kadar başvurmaları halinde borçları vade farksız

TEDAŞ, ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL
SULAMA BORCUNU YAPILANDIRDI
Polatlı’da elektrik borcu olan
777 çiftçiden 578’i başvuru yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Polatlı çiftçisinin de en
önemli sıkıntılarının başında gelen tarımsal sulamadan kaynaklanan
elektrik borçları TEDAŞ
tarafından vade farksız üç
yıl yapılandırıldı. Polatlı’da

borçlu olan ve henüz yapılandırma yapmayan çiftçiler başvurularını doğrudan
TEDAŞ’a veya dağıtım şirketlerine yapması yeterli
olacak. Son başvuru tarihi
2021 yılı Eylül ayı olarak
belirlenirken borcunu vade

farksız 3 yıl yapılandıran
çiftçilerin ilk taksit ödemesi
ise 2021 yılı ekim ayında
olacak.
777 BORÇLU POLATLILI
ÇİFTÇİDEN 578’İ
BAŞVURU YAPTI
TEDAŞ tarafından tarım-

sal sulamadan kaynaklanan elektrik borçlarının yapılandırma kampanyasına
Polatlı’dan borçlu olan 77
çiftçiden 578’i başvurarak
borçlarını yapılandırdı
ancak hala başvuru yapmayan 199 çiftçi olduğu

ve yılda bir kez ödeme
yapmak koşuluyla 3 taksit
olarak yapılandırılabiliyor.
ÇİFTÇİNİN BORCU
YÜKSELİYOR
Polatlı çiftçisi 2020 yılında
oldukça şanssız bir ekim
ve hasat dönemi geçiriyor. Ardı ardına yaşanan
dolu, sel ve benzeri doğal
afetler sebebi ile oldukça
ciddi hasarlar alan Polatlı
çiftçisi bunun yanında sürekli artan tarımsal girdi
maliyetleri sebebi ile ciddi
bir borç yükü ile mücadele ediyor. Son olarak
zararı 40 milyon lirayı bulduğu belirtilen Sakarya
Nehri ve Porsuk Çayı’nın
kurumasıyla birlikte ürünleri tarlada zayi olan çiftçiler oldukça zorlu bir yılı
geride bırakıyor. Bir taraftan susuzlukla bir taraftan
doğal afetlerle mücadele
eden Polatlı çiftçisi pandemi süreci ekonomik sıkıntılar derken 2020
yılında borçlanma yükünü
daha da arttırdı. Çiftçinin
yarasına merhem olan
tek haber ise Türkiye
Elektrik Dağıtım Anonim
Şirketi (TEDAŞ) tarafından tarımsal sulamadan
kaynaklanan borçların
vade farksız olarak 3 yıl
yapılandırılması ve ödemenin ilk taksitinin 2021
yılında yapılacak olması.
BERKANT ERGİN

TERMİNAL ESNAFINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ!
Polatlı Halk Otobüsleri
Kooperatifi Başkanı Erdal
Çınar ve terminal esnaflarından İsmail Demircan
örnek bir davranışa imza
attılar. Terminale yolcu
olarak gelen vatandaşların maskesi olmaması
yada eskiyen maskelerini
değiştirmek istemeleri
halinde gerek kooperatif
gerekse terminal esnafı
ücretsiz maske veriyor
pandemi sürecinde vaka
sayısının giderek arttığı
Polatlı da insanların
maske sosyal mesafe ve
hijyen kurallarına uyması
noktasında daha dikkatli
davranmaları gerektiğini
belirten Çınar ve Demircan bu uygulama ile Polatlı’ya örnek oluyor.
DEMİRCAN:
BİRBİRİMİZE DESTEK
OLMALIYIZ

Terminal esnaflarından
İsmail Demircan ücretsiz
maske dağıtımı ve dezenfekte çalışması hakkında verdiği bilgide
“Mart ayından bu yana
ülke olarak korona virüsle
yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz bu anlamda bu süreci birlikte
atlatabilmemiz virüse
karşı birbirimize destek
olup sosyal mesafemize
hijyenimi ve maske takmaya özen gösterdiğimizde emin olun virüs
bizden daha güçlü değil.
Bizde Polatlı esnafı olarak hemşehrilerimize
destek olmak adına böyle
bir uygulama başlattık”
dedi.
ÇINAR: BİRLİKTE
BAŞARACAĞIZ
Polatlı Halk Otobüsleri
Kooperatifi Başkanı Erdal

HABER
İlknur Kılınç

Çınar Ankara Polatlı
arası çalışan halk otobüslerinin her gün her seferden sonra dikkatli bir
şekilde dezenfekte edildiği, bunun yanında her
gün sonunda geniş kapsamlı dezenfekte işlemi
yapıldığını belirtti. Çınar,
“Pandemi süreci boyunca

bizde özellikle dezenfekte konusunda hassas
davranarak hem kendi
sağlığımızı hem de hemşehrilerimizin sağlığını
riske atmamak için yoğun
bir çaba harcıyoruz. Bu
anlamda araçlarımızın
dezenfekte uygulamasına ve yolcularımızın

sefer başlamadan önce
maskelerini takmalarına
ve dezenfekte kullanımına dikkat ediyoruz.
Kooperatif olarak maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz olarak
maskeyi biz veriyoruz.
Burada hepimizin dikkat
etmesi gereken, yetkilile-

rin sürekli vurguladığı biçimde maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyene
uymamız gerekiyor.
Umuyorum tüm dünyayı
ve ülkemizi etkisi altına
alan virüsü biran evvel
yenerek eski normal yaşantımıza kısa sürede
ulaşırız” dedi.

GIDADA SIKI DENETİM!

Özellikle yaşadığımız
süreç içerisinde tükettiğimiz yiyecekler ve bu yiyecekleri temin ettiğimiz
yerlerin hijyen konusundaki tedbirleri büyük bir
önem arz etmekte. Halk
sağlığının korunması ve
vatandaşın tükettiği her
ürünün sağlık ve hijyen

SİZE POLATLI

kurallarına uygun bir şekilde üretilip üretilmediğinin incelenmesi bu
konularda tedbir ve denetimlerin gerçekleştirilmesi
Polatlı Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ve İlçe Tarım
Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol ediliyor.
DENETİMLERE DEVAM

Polatlı Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ve İlçe Tarım
Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçede hijyen kuralları
ve korona virüs ile mücadele kapsamında alınması
gereken tedbirler denetlendi. Halk sağlığının korunması için şehrimizde
denetimlerini sürdüren

POSTASI YETER..

ekipler bütün market, lokanta , alışveriş noktalarında Polatlı Belediye
Başkanlığı Zabıta Amirliği
ve Polatlı İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği
denetimleri sürdürmeye
devam ediyor.
İLKNUR KILINÇ
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KUŞ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!
POLATLI’NIN SEVDİĞİ HEKİM
GÜNYELİ PROFESÖR OLDU
Cumhuriethalk
halkPartisi
Partisi
Cumhuriet
(CHP)Polatlı
PolatlıKadın
KadınKolları
Kolları
(CHP)
Başkanıdevlet
devletKuş
Kuşve
ve
Başkanı
CHP’likadınlar
kadınlaryazılı
yazılıbir
bir
CHP’li
basınaçıklaması
açıklamasıyaparak
yaparak
basın
sondönemde
dönemdeen
ençok
çoktartıtartıson
şılankonuların
konularınbaşında
başında
şılan
olanİstanbul
İstanbulSözleşmeSözleşmeolan
si’neilişkin
ilişkingörüşlerini
görüşlerinikakasi’ne
muoyuylapaylaştı.
paylaştı.
muoyuyla
“Türkiye’desosyal
sosyaldevlete
devlete
“Türkiye’de
veadalete,
adalete,ekmek
ekmekgibi,
gibi,su
su
ve
gibibir
birihtiyaç
ihtiyaçduyduğuduyduğugibi
muzgünlerden
günlerdengeçiyoruz.
geçiyoruz.
muz
Bugünülkemizin
ülkemizinher
herbir
bir
Bugün
köşesiişsizlik,
işsizlik,yoksulluk,
yoksulluk,
köşesi
adaletsizlik
adaletsizlikve
veşiddet
şiddetile
ile
kaynarken,
kaynarken,siyasi
siyasiiktidar
iktidar
yangına
yangınabenzin
benzindökecek
dökecek
kadar
kadarkontrolünü
kontrolünüyitirmiş
yitirmiş
kararlar
kararlaralıyor”
alıyor”diyen
diyen
CHP’li
CHP’liKuş,
Kuş,açıklamasında
açıklamasında
önemli
önemlikonulara
konularavurgu
vurgu
yaptı.
yaptı.
KUŞ
KUŞ“HAKLARIMIZ
“HAKLARIMIZ
ELİMİZDEN
ELİMİZDENALINMAK
ALINMAK
İSTENİYOR
İSTENİYOR
Kuş
Kuş“Bunun
“Bununen
enakıl
akılalmaz
almaz
örneğini
örneğinide,
de,İstanbul
İstanbulSözSözleşmesi
leşmesiüzerinden
üzerindenkadınkadınlara
larayönelik
yönelikbaşlatılan
başlatılan
sistematik
sistematiksaldırılarda
saldırılardagögörüyoruz.
rüyoruz.Cumhuriyetimizin
Cumhuriyetimizin
ilan
ilanedildiği
edildiğitarihten
tarihtenbu
bu
yana,
yana,kadınlar
kadınlarolarak
olarakelde
elde
ettiğimiz
ettiğimiztüm
tümhaklar
haklarbir
birçırçırpıda
pıdaelimizden
elimizdenalınmak
alınmakisisteniyor.
teniyor.
Ülkemizde,
Ülkemizde,kadınların
kadınlarınhakhakları
larıne
neyazık
yazıkkikiuzun
uzunyıllaryıllardır
dıryalnızca
yalnızcakağıt
kağıtüzerinde
üzerinde
var.
var.Biz
Bizkadınlar
kadınlarelde
eldeettiğiettiğimiz
mizhaklarımızı
haklarımızıbugün
bugünhahayatın
yatınher
heralanında
alanında
yaşamak
yaşamakistiyoruz.
istiyoruz.Erkek
Erkek
egemen
egemeniktidar
iktidarise
isehukuhukuken
kenkazanılmış
kazanılmışhaklarımızı
haklarımızı
gasp
gaspettiği
ettiğiyetmiyormuş
yetmiyormuş
gibi,
gibi,şimdi
şimdide
debu
buhakları
haklarıtatamamen
mamenortadan
ortadankaldırmak
kaldırmak
istiyor.
istiyor.
2011
2011yılında
yılındaimzalanan
imzalananve
ve
kadına
yönelik
kadına yönelikşiddete
şiddete
karşı
karşıdevletin
devletinatması
atmasıgeregereken
kenadımları
adımlarıtemel
temelalan
alanİsİstanbul
tanbulSözleşmesi,
Sözleşmesi,bugün
bugün
uygulanıyor
uygulanıyorolsa
olsabirçok
birçokkız
kız
kardeşimiz
kardeşimizyaşıyor
yaşıyorolaolacaktı.
caktı.Birçok
Birçokkadın
kadınevde
evde
ekonomik
şiddet
ekonomik şiddetgörmeyegörmeyecekti;
cekti;psikolojik
psikolojikşiddete
şiddeteuğuğrayıp
susmayacaktı
rayıp susmayacaktıve
ve
hatta
hattabu
buyüzden
yüzdenhayatına
hayatına
son
sonvermeyecekti.
vermeyecekti.
İstanbul
İstanbulSözleşmesi’nin
Sözleşmesi’nin

nedenbiz
bizkadınlar
kadınlariçin
içinçok
çok
neden
önemliolduğunu
olduğunukavrayakavrayaönemli
bilmekiçin
içinöncelikle
önceliklebu
bu
bilmek
sözleşmeninne
neolup
olupne
neololsözleşmenin
madığınıbizi
bizidinleyen
dinleyentüm
tüm
madığını
kadınlarınve
veerkeklerin
erkeklerin
kadınların
çokiyi
iyianlaması
anlamasıve
veçevreçevreçok
sindekilereanlatması
anlatmasıgeregeresindekilere
kiyor.İstanbul
İstanbulSözleşmesi,
Sözleşmesi,
kiyor.
kadınlarave
vekız
kızçocuklaçocuklakadınlara
rınayönelik
yönelikşiddete
şiddetekarşı
karşı
rına
devletinyapması
yapmasıgerekengerekendevletin
leriiçeren
içerenhukuki
hukukibir
birbelgebelgeleri
dir”dedi.
dedi.
dir”
KUŞ,İSTANBUL
İSTANBUL
KUŞ,
SÖZLEŞMESİNİN
SÖZLEŞMESİNİN
TEMELHEDEFİNİ
HEDEFİNİ
44TEMEL
HATIRLATTI
HATIRLATTI
Kuş
Kuş“İstanbul
“İstanbulSözleşmeSözleşmesi’nin
si’nin44temel
temelhedefi
hedefivardır.
vardır.
Birincisi;
Birincisi;kadına
kadınakarşı
karşışidşiddetin
detinönlenmesi
önlenmesiiçin
içindevledevletin
tintedbirler
tedbirleralması
alması
gerektiğine
gerektiğineişaret
işaretetmekteetmektedir.
dir.İkincisi;
İkincisi;eğer
eğerkadına
kadına
karşı
karşışiddet
şiddethala
haladevam
devam
ediyorsa,
ediyorsa,kadın-erkek
kadın-erkekeşiteşitsizliği
sizliğisürüyorsa
sürüyorsadevletin
devletin
kadınların
kadınlarınhayatını
hayatınıkorukorumak
makiçin
içinetkin
etkinadımlar
adımlaratatmasını
masınıistemektedir.
istemektedir.
Devlete
Devlete“6284
“6284sayılı
sayılıkakanunu
nunuuygula,
uygula,kadınları
kadınlarıaktif
aktif
ve
veetkin
etkinkoru”
koru”demektedir.
demektedir.
Üçüncü
Üçüncüadımda
adımdaise
iseşiddet
şiddet
önlenemediyse,
önlenemediyse,kadınlara
kadınlara
zarar
zararveren
verenerkeklerin
erkeklerinadil
adil
yargılanması
yargılanmasıve
vecezalandıcezalandırılması
rılmasıgerektiğini
gerektiğinivurgulavurgulamaktadır.
maktadır.Devlete
Devlete“Etkin
“Etkin
ceza
cezasistemi
sistemiuygula,
uygula,adaadaleti
letisağla”
sağla”demektedir.
demektedir.
Dördüncü
Dördüncüve
veson
sonadımda
adımda
ise
iseSözleşme
Sözleşmedevlete
devletekakadınların
dınlarındaha
dahagüçlü
güçlübireybireyler
lerolabilmesi,
olabilmesi,hayatın
hayatınher
her
alanında
alanındayer
yeralabilmesi
alabilmesiiçin
için
çalışmalar
çalışmalaryapması
yapmasıgerekgerektiğini
tiğiniişaret
işaretetmektedir.
etmektedir.
Özetle;
Özetle;İstanbul
İstanbulSözleşSözleşmesi,
mesi,toplumsal
toplumsalcinsiyet
cinsiyet
eşitliğinin
eşitliğininsağlanmasını
sağlanmasını
öngören
öngörenve
vekadına
kadınakarşı
karşı
sokakta
sokaktaya
yada
daevde
evdeşiddeşiddetin
tinönlenmesini
önlenmesiniamaçlayan
amaçlayan
hukuki
hukukibir
birbelgedir
belgedirve
veTürTürkiye
kiyeCumhuriyeti
Cumhuriyetide
dealtına
altına
imza
imzaattığı
attığıbu
busözleşmenin
sözleşmenin
gereklerini
gerekleriniyapmak
yapmakzorunzorundadır.
dadır.
Birilerinin
Birilerininiddia
iddiaettiği
ettiğigibi
gibi
İstanbul
Sözleşmesi
İstanbul Sözleşmesiyuva
yuva
yıkmıyor.
yıkmıyor.Sözleşme,
Sözleşme,bir
biraiailede
ledeşiddet
şiddetgören
görenkadın
kadın
varsa
varsaerkeğin
erkeğincezalandırılcezalandırıl-

ması gerektiğini
gerektiğini söylüyor.
söylüyor.
ması
Hiçbir dine
dine ya
ya da
da kültüre
kültüre
Hiçbir
aykırı kurallardan
kurallardan bahsetbahsetaykırı
miyor; çünkü
çünkü tüm
tüm kadınlakadınlamiyor;
rınşiddetten
şiddetten korunmasını
korunmasını
rın
amaçlıyor. Sözleşme;
Sözleşme; kakaamaçlıyor.
dınların beyanı
beyanı nedeniyle
nedeniyle
dınların
erkekleri delilsiz
delilsiz olarak
olarak ceceerkekleri
zalandırmıyor. Sözleşmeye
Sözleşmeye
zalandırmıyor.
göre kadının
kadının beyanıyla
beyanıyla yalyalgöre
nızca kadın
kadın için
için acil
acil kokonızca
ruma tedbirleri
tedbirleri alınması
alınması
ruma
öngörülüyor. Türkiye’de
Türkiye’de
öngörülüyor.
boşanmalar aile
aile içi
içi şiddet
şiddet
boşanmalar
yada
da anlaşmazlık
anlaşmazlık nedenedeya
niyle gerçekleşiyor;
gerçekleşiyor; yine
yine bibiniyle
rilerinin
rilerinin iddia
iddia ettiği
ettiği gibi
gibi
İstanbul
İstanbul Sözleşmesi’nde
Sözleşmesi’nde
boşanma
boşanma kavramının
kavramının geçgeçtiği
tiğiya
ya da
da ima
ima edildiği
edildiği tek
tek
bir
birsatır
satır yok.
yok.
Sözleşme
Sözleşme toplumu
toplumu cinsicinsiyetsizleştirmiyor;
yetsizleştirmiyor; aksine
aksine
hiç
hiçkimsenin
kimsenin cinsiyetinden
cinsiyetinden
ötürü
ötürü ikinci
ikinci sınıf
sınıf insan
insan
muamelesi
muamelesi görmemesini
görmemesini
teminat
teminat altına
altına alıyor.
alıyor.
Erkekler,
Erkekler, İstanbul
İstanbul SözleşSözleşmesi’nden
mesi’nden rahatsız
rahatsız değil;
değil;
eşine,
eşine, sevgilisine
sevgilisine ya
ya da
da hiç
hiç
tanımadığı
tanımadığı bir
bir kadına
kadına şidşiddet
detuygulayan,
uygulayan, katleden,
katleden,
tacizci,
tacizci, tecavüzcü
tecavüzcü erkekler
erkekler
rahatsız.
rahatsız.
Kısacası;
Kısacası; İstanbul
İstanbul SözleşSözleşmesi,
mesi, rengi,
rengi, dili,
dili, dini,
dini, kılık
kılık
kıyafeti,
kıyafeti, dünya
dünya görüşü
görüşü ne
ne
olursa
olursa olsun
olsun tüm
tüm kadınların
kadınların
şiddet
şiddet görmemesi
görmemesi için
için var.
var.
Kadınların
Kadınların erkeklerle
erkeklerle aynı
aynı
haklara
haklara sahip
sahip olabilmesi
olabilmesi
için
içinvar.
var. Avrupa’da
Avrupa’da dahi
dahi
kadının
kadının sosyal
sosyal ve
ve siyasal
siyasal
hayatta
hayatta yeri
yeri yokken;
yokken; TürTürkiye
Cumhuriyeti’nin
kiye Cumhuriyeti’nin aydın
aydın
kadınları
kadınları devrim
devrim niteliğinde
niteliğinde
atılımlara
atılımlara imza
imza atarak
atarak
erkek
erkek ile
ile eşit
eşit şartlara
şartlara kakavuşmuş,
vuşmuş, hem
hem siyasal
siyasal hem
hem
soysal
soysal hem
hem de
de ekonomik
ekonomik
hayatta
hayatta haklarını
haklarını almışalmışlardı.
Cumhuriyetimizin
lardı. Cumhuriyetimizin kukurucusu
rucusu Gazi
Gazi Mustafa
Mustafa
Kemal
KemalAtatürk,
Atatürk, 11Aralık
Aralık
1923
1923 yılında
yılında İzmir’de
İzmir’de yapyaptığı
tığıbir
bir konuşmada
konuşmada “Bir
“Bir
toplum,
toplum, cinslerden
cinslerden yalnız
yalnız
birinin
birinin yüzyılımızın
yüzyılımızın gerekgerektirdiklerini
tirdiklerini elde
elde etmesiyle
etmesiyle
yetinirse,
yetinirse, oo toplum
toplum yarı
yarı yayarıya
zayıflamış
olur.
rıya zayıflamış olur. Bizim
Bizim
toplumumuzun
toplumumuzun uğradığı
uğradığı
başarısızlıkların
başarısızlıkların sebebi
sebebi kakadınlarımıza
dınlarımıza karşı
karşı ihmal
ihmal ve
ve
kusurdur”
kusurdur” diyor.
diyor.
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Biz, bu
bu sözün
sözün söylendiği
söylendiği
Biz,
tarihten 97
97 yıl
yıl sonra
sonra ülkeülketarihten
mizde kadın
kadın erkek
erkek fırsat
fırsat
mizde
eşitsizliğini tartışıyoruz;
tartışıyoruz; İsİseşitsizliğini
tanbul Sözleşmesi’ne
Sözleşmesi’ne yöyötanbul
nelik saldırılarla
saldırılarla mücadele
mücadele
nelik
ediyoruz. Demokrasiyi
Demokrasiyi ororediyoruz.
tadan kaldırmak
kaldırmak isteyen,
isteyen,
tadan
Cumhuriyet değerlerine
değerlerine
Cumhuriyet
savaş açan
açan bu
bu erkek
erkek egeegesavaş
men iktidara
iktidara karşı
karşı mücamücamen
delemiz artarak
artarak devam
devam
delemiz
edecek ve
ve kazanan
kazanan mutmutedecek
laka biz
biz olacağız.
olacağız.
laka
Kadın mücadelesi
mücadelesi yalnızca
yalnızca
Kadın
kadınların da
da mücadelesi
mücadelesi
kadınların
değil.
değil. İstanbul
İstanbul SözleşSözleşmesi’ni
mesi’ni savunmak
savunmak ve
ve uyuygulanmasını
gulanmasını talep
talep etmek,
etmek,
kadınlar
kadınlar kadar
kadar erkekleerkeklerinde
rinde içinde
içinde yer
yer alması
alması gegereken
reken bir
bir adalet
adalet ve
ve insan
insan
hakkı
hakkı mücadelesidir.
mücadelesidir.
İstanbul
İstanbul Sözleşmesi’nin
Sözleşmesi’nin
öngördüğü
öngördüğü haklar,
haklar, en
en
temel
temel insan
insan haklarıdır
haklarıdır ve
ve
insan
insan hakları
hakları asla
asla tartıştartışmaya
maya açılamaz”
açılamaz” dedi.
dedi.
KUŞ:
KUŞ: İSTANBUL
İSTANBUL
SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞMESİ KALACAK
KALACAK
Kuş
Kuş “Cumhuriyet
“Cumhuriyet Halk
Halk ParPartisi
tisi Kadın
Kadın Kolları
Kolları olarak,
olarak, ülülkemizde
kemizde tüm
tüm kadınlar
kadınlar
haklarını
haklarını tek
tek tek
tek öğrenip
öğrenip
savunana
savunana kadar
kadar sokak
sokak
sokak
sokak gezeceğiz,
gezeceğiz, anlataanlatacağız,
cağız, dertleşeceğiz.
dertleşeceğiz. HakHaklarımızdan
larımızdan asla
asla geri
geri adım
adım
atmayacağız.
atmayacağız. Kadınların
Kadınların
ölmeyeceği,
ölmeyeceği, öldürülmeyeöldürülmeyeceği;
ceği; hayatın
hayatın her
her alanında
alanında
daha
daha fazla
fazla yer
yer alacağı
alacağı bir
bir
geleceği
geleceği hep
hep birlikte
birlikte inşa
inşa
edeceğiz.
edeceğiz. Bugün
Bugün nereneredeyse
her
gün
deyse her gün bir
bir kadının
kadının
öldürüldüğü,
öldürüldüğü, tacize,
tacize, tecatecavüze
vüze ya
ya da
da farklı
farklı şiddet
şiddet türtürlerine
lerine maruz
maruz kaldığı
kaldığı
ülkemizde
ülkemizde İstanbul
İstanbul SözleşSözleşmesi,
mesi, bizim
bizim kırmızı
kırmızı çizgiçizgimizdir.
mizdir. Bu
Bu çizgiyi
çizgiyi aşanı,
aşanı,
Sözleşme’yi
Sözleşme’yi uygulamak
uygulamak
yerine
yerine kaldırmak
kaldırmak isteyenisteyenlere
lere oturdukları
oturdukları koltukları
koltukları
dar
dar edeceğiz.
edeceğiz.
Cesaret
Cesaret biziz,
biziz, azim
azim biziz,
biziz,
emek
emek biziz,
biziz, mücadele
mücadele
biziz.
biziz. Biz
Biz kadınlarız;
kadınlarız; biz
biz
her
her iki
iki kişiden
kişiden biriyiz.
biriyiz. Bu
Bu
ülkenin
ülkenin onurlu
onurlu ve
ve mutlu
mutlu yayarınlarının
rınlarının yükseleceği
yükseleceği eller,
eller,
bizim
bizim ellerimiz.
ellerimiz.
İstanbul
İstanbul Sözleşmesi
Sözleşmesi kalakalacak!
cak! Siz
Siz gideceksiniz!”
gideceksiniz!”
BERKANT
BERKANT ERGİN
ERGİN

2005-2008 Tarihleri ara2005-2008
sında Polatlı Duatepe
sında
Devlet Hastanesi’nde
Devlet
Kadın Doğum Uzmanı
Kadın
olarak görev yapan ve
olarak
polatlı’nın sevdiği hekimpolatlı’nın
lerden bir tanesi olan
lerden
Kadın doğum Uzmanı
Kadın
İlker Günyeli,
Günyeli, Giresun
İlker
Üniversitesi Tıp FakülteÜniversitesi
sine Yrd.
Yrd. Doç. Dr. olarak
sine
atandı. Bu atamanın aratandı.
dından meslekteki akadından
demik kariyerini de
demik
giderek ilerleten doktor
giderek
Günyeli, şimdi SüleyGünyeli,
man Demirel
Demirel Üniversiman
tesi, Tıp
Tıp Fakültesi,
tesi,
Kadın hastalıkları ve
Kadın
Doğum A.D’da Profesör
Doğum
olarak atandı.
olarak
Polatlı’da çalıştığı döPolatlı’da
nemde son derece sevinemde
len
len Kadın
Kadın Doğum
Uzmanı
Uzmanı olarak çalışan
doktor
doktor İlker Günyeli,

şimdi yeri görev yerinde
yine hastalarla kurduğu
iyi dilaloglar ve mesleki
bilgileri sayesinde takdir
topluyor.
Günyeli, profesörlük ünvanının gardından gazetemize yaptığı
açıklamada “Temmuz
2020 İtibariyle Süleyman
Demirel Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Kadın hastalıkları ve Doğum A.D’da
Profesör olarak atadım.
Bu mutlu haberi Polatlılı
hemşerilerim ve hastalarımla paylaşmak istedim. Bu nedenle,
bugünlere gelmem de
“Büyük emeği olan” Eski
devlet hastanesi başhekimi Op. Dr. Ali İhsan
Yaşar’a da teşekkürlerimi iletmeyi borç bilirim”
diye konuştu.
BERKANT ERGİN

WOLKSWAGEN, ORS’A NE
KADAR GÜVENDİĞİNİ
SERTİFAKAYLA İSPATLADI
ORS,
ORS, 2011
2011 yılından beri VOLKSWAGEN
(VW)
GEN (VW) firmasının Almanya
başta
başta olmak
olmak üzere, farklı ülkelerdeki
deki fabrikalarına
fabrikalarına muhtelif kullanım
nım yerleri
yerleri için doğrudan rulman
sevkiyatı
sevkiyatı yapmaktadır. Müşterimiz
VW
VW firmasının
firmasının gerçekleştirdiği son
ORS
ORS denetimi
denetimi neticesinde, ORS’ye
hem
hem rulmanlar
rulmanlar için hem de motor
parçaları
parçaları üretimi için VW’ye özgü
Q-FAEHIGKEIT
Q-FAEHIGKEIT (KALİTE YETERLİLİK)
sertifikası
sertifikası verdiğini açıkladı.
ORS
ORS YÖNETİMİNDEN
YÖNETİMİNDEN
TEŞEKKÜR
TEŞEKKÜR
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN tarafından üretimdeki
deki güvenilirliği
güvenilirliği belirten sertifakının
nın verilmesine
verilmesine ilikin Ortadoğu
Rulman
Rulman Sanayi Yönetimi de bir teyekkür
yekkür yazısı
yazısı yayınladı.
ORS
ORS Yönetimi’nin
Yönetimi’nin yayanladığı me-
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tinde şui görüşlerne yer verildi;
Bu denetimle hem rulmanlar için
hem de motor parçaları için her iki
alanda yüksek puanlar alan
ORS’nin A sınıfı tedarikçi seviyesi
teyit edilmiştir. Otomotiv dünyasında son derece prestiji yüksek
bu sertifikayı almaya layık bulunmakla, ORS ekibi olarak haklı olarak gururlanmaktayız. Bugüne
kadar kendi emeklerimizle geliştirdiğimiz mühendislik, kalite ve
üretim sistemimizi bundan sonra
da sürekli iyileştireceğimizi, müşterilerimize en iyi ürünleri en iyi
hizmetle sunmaya devam edeceğimizi taahhüt eder, emeği bulunan
tüm çalışma arkadaşlarımıza candan teşekkür ederiz”
BERKANT ERGİN
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ÖZER: TEDBİR ALINMASI
ELZEM HALA GELMİŞTİR!

ÇAVUŞ, ESNAFIN TALEPLERİNİ

MEYDANDA DUYURACAK!
TürkiyeKahveciler,
Kahveciler,KıraKıraTürkiye
athaneciler,Büfeciler
BüfecilerFeFeathaneciler,
derasyonutarafından
tarafından
derasyonu
bugünsaat:
saat:14.00’da
14.00’da81
81
bugün
veilçelerinde
ilçelerindebulunan
bulunan
ililve
federasyonubağlı
bağlıodalaodalafederasyonu
rınbaşkanlarıyla
başkanlarıylaeş
eşzazarın
manlıolarak
olarakesnafların
esnafların
manlı
Covid-19sürecinde
sürecindeyayaCovid-19
şadığısıkıntıları
sıkıntılarıdile
dilegetigetişadığı
receğibir
birbasın
basın
receği
açıklamasıyapacak.
yapacak.TürTüraçıklaması
kiyeKahveciler,
Kahveciler,KıraatKıraatkiye
haneciler,
haneciler,Büfeciler
Büfeciler
Federasyonu’nun
Federasyonu’nun81
81ililve
ve
ilçelerdeki
ilçelerdekibu
bubasın
basınbildibildirisi
risieş
eşzamanlı
zamanlıharekehareketine
tinePolatlı
PolatlıKahveciler,
Kahveciler,
Lokantacılar
LokantacılarPastacılar
Pastacılar
ve
veFırıncılar
FırıncılarOdası
OdasıBaşBaşkanı
kanıHıdır
HıdırÇavuş
Çavuşve
veyöyönetimi
netimide
dekatılacak.
katılacak.
ÇAVUŞ:
ÇAVUŞ:ESNAFIMIZ
ESNAFIMIZ
CİDDİ
CİDDİSIKINTIDA!
SIKINTIDA!
Başkan
BaşkanÇavuş
Çavuşve
veOda
Oda
yöneticileri
yöneticileribugün
bugünsaat:
saat:
14.00’da
14.00’daCumhuriyet
Cumhuriyet
Meydanı’nda
Meydanı’ndabir
birbasın
basın
bildirisi
bildirisiokuyacak
okuyacakve
veeses-

naflarınyaşadığı
yaşadığısıkıntısıkıntınafların
larlataleplerini
taleplerinikamuokamuolarla
yunailetecek.
iletecek.Polatlı
Polatlı
yuna
Kahveciler,Lokantacılar
Lokantacılar
Kahveciler,
Pastacılarve
veFırıncılar
Fırıncılar
Pastacılar
OdasıBaşkanı
BaşkanıHıdır
Hıdır
Odası
Çavuş,federasyon
federasyontarataraÇavuş,
fındanTürkiye’nin
Türkiye’ninher
her
fından
ilindeve
veilçesinde
ilçesindesaat:
saat:
ilinde
14.00’daey
eyzamanlı
zamanlıyaya14.00’da
pılacakbasın
basınbildirisiyle
bildirisiyle
pılacak
esnaflarınyaşadığı
yaşadığısıkınsıkınesnafların
tılarınyanı
yanısıra
sırahükümethükümettıların
ten
tenistedileri
istedileriortak
ortak
talepleri
talepleride
debeyan
beyanedeedecek.
cek.
Düzenlenecek
Düzenlenecekbasın
basınbilbildirisi
dirisietkinliği
etkinliğihakkında
hakkında
bilgi
bilgiveren
verenPolatlı
PolatlıKahveKahveciler,
ciler,Lokantacılar
LokantacılarPastaPastacılar
cılarve
veFırıncılar
FırıncılarOdası
Odası
Başkanı
BaşkanıHıdır
HıdırÇavuş,
Çavuş,
“İnsan
“İnsansağlığı
sağlığıkonusunda
konusunda
Hükümetimizin
Hükümetimizinalmış
almışololduğu
duğutüm
tümtedbirleri
tedbirlerisaysaygıyla
gıylakarşıladığımızı
karşıladığımızıda
da
açıkça
açıkçabelirtmek
belirtmekisteriz.
isteriz.
Kahvehanelerimiz
Kahvehanelerimizyaklayaklaşık
şık500
500yıllık
yıllıkbir
birkültürkültür-

dengelmektedir.
gelmektedir. VatanVatanden
daşlarımız stres
stres atmak,
atmak,
daşlarımız
arkadaşlarıyla beraber
beraber
arkadaşlarıyla
hoşça zaman
zaman geçirmek
geçirmek
hoşça
içinokey,
okey, tavla,
tavla, oyun
oyun kakaiçin
ğıdıvb.
vb. oyun
oyun oynamak
oynamak
ğıdı
içinişyerlerimize
işyerlerimize gelmekgelmekiçin
tedir.Normalleşme
Normalleşme adımadımtedir.
larıkapsamında
kapsamında açılan
açılan
ları
kahvehanelerimizde
kahvehanelerimizde
oyunoynatılmaması
oynatılmaması
oyun
nedeniyle müşterilerimiz
müşterilerimiz
nedeniyle
işyerlerimize gelmegelmeişyerlerimize
mekte
mekte bu
bu nedenle
nedenle açılan
açılan
kahvehanelerimizde
kahvehanelerimizde esesnafımız
nafımız günlük
günlük masraflamasraflarını
rınıdahi
dahi
karşılayamamaktadır.
karşılayamamaktadır.
Öte
Öteyandan
yandan bu
bu zorlu
zorlu süsüreçte
reçteişyerlerimizin
işyerlerimizin kirakiraları,
ları,vergilerimiz,
vergilerimiz, SGK
SGK
primlerimiz,
primlerimiz, elektrik,
elektrik, su,
su,
personel,
personel, doğalgaz
doğalgaz gigiderlerimiz
derlerimiz devam
devam etetmekte
mekte olup,
olup, mevcut
mevcut
koşullar
koşullar altında
altında bu
bu gidergiderlerin
lerinödenmesi
ödenmesi mümkün
mümkün
bulunmamaktadır”
bulunmamaktadır” dedi.
dedi.
BERKANT
BERKANT ERGİN
ERGİN

Eskikarsak Sulama
Sulama KooKooEskikarsak
peratifi
Başkanı
Yaşar
peratifi Başkanı Yaşar
Özer, yazılı
yazılı bir
bir basın
basın
Özer,
açıklaması ile
ile Sakarya
Sakarya
açıklaması
Nehri’nin kuruması
kuruması ve
ve
Nehri’nin
daha önce
önce Polatlı
Polatlı Postası
Postası
daha
Gazetesi’nin manşetten
manşetten
Gazetesi’nin
duyurduğu sulama
sulama etkileri
etkileri
duyurduğu
ve
ruhsatlarının
yeniden
ve ruhsatlarının yeniden
şekillendirilmesi gerektiği
gerektiği
şekillendirilmesi
hususunda açıklamalarda
açıklamalarda
hususunda
bulundu. Özer,
Özer, “Yetkilile“Yetkililebulundu.
rin bir
bir an
an önce
önce önlem
önlem alalrin
ması elzemdir.
elzemdir. Su
Su
ması
kulanım izinlerinin
izinlerinin ve
ve tatakulanım
rımsal enerji
enerji abonelikleriaboneliklerirımsal
nin gözden
gözden geçirilerek
geçirilerek
nin
yeniden düzenlenmesi,
düzenlenmesi,
yeniden
denetimlerin sıklıkla
sıklıkla yapıyapıdenetimlerin
larak kusurluların
kusurluların durdudurdularak
rulması, izinsiz
izinsiz
rulması,
kullanımlara son
son verilmesi
verilmesi
kullanımlara
ve cezai
cezai müide
müide uygulanuygulanve
ması gerekiyor”
gerekiyor” dedi.
dedi.
ması
ÖNLEM ALINMASI
ALINMASI VE
VE
ÖNLEM
ÇÖZÜM BULUNMASI
BULUNMASI
ÇÖZÜM
ELZEMDİR
ELZEMDİR
Eskikarsak Sulama
Sulama KooKooEskikarsak
peratifi Başkanı
Başkanı Yaşar
Yaşar
peratifi
Özer “Nehir
“Nehir yatağında
yatağında
Özer
suyun azalmasının
azalmasının nenesuyun
denlerinden biri
biri olan
olan mevmevdenlerinden
simsel kuraklığın
kuraklığın bahane
bahane
simsel
edilmesi
edilmesi doğru
doğru bir
bir yaklayaklaşım
şım değil.
değil. Evet
Evet kuraklığın
kuraklığın
etkisi
etkisi var,
var, lakin
lakin nehir
nehir yatayatağını
ğını kurutacak
kurutacak kadar
kadar
değil,
değil, nehir
nehir yatağında
yatağında
susuz
susuz bırakmayacak
bırakmayacak su
su
var.
var.
Mevcut
Mevcut su
su Nehir
Nehir yatağına
yatağına
verilse
verilse yeterli
yeterli su
su var.
var.
Nehir
Nehir yatağında
yatağında suyun
suyun
kalmamasının
kalmamasının gerçek
gerçek nenedeni,
deni, plansızca
plansızca verilen
verilen ve
ve
denetlenmeyen
denetlenmeyen su
su kulakulanım
nım izinleri
izinleri ve
ve nehir
nehir yayatağı
tağı üzerinde
üzerinde açılan
açılan
tahliye
tahliye kanallarıdır.
kanallarıdır. Su
Su
başında
başında bulunan
bulunan mahallemahalle-

ler izinli/izinsiz
izinli/izinsiz koydukları
ler
dinamo ve motorlarla, açdinamo
tıkları kanallara
kanallara nehrin
tıkları
önünü kapatarak (nehrin
önünü
yatağını değiştirme cüreyatağını
tinde bulunarak)
bulunarak) dağı, batinde
yırı, doyumsuz
doyumsuz bir şekilde
yırı,
sularken, aşağılara bir
sularken,
damla su gelmiyor.
damla
Yapılan
Yapılan başvurulara yetililer
ler kayıtsız
kayıtsız kalıyor. Ülkemiz
miz kuru
kuru soğan
tüketiminin
tüketiminin yüzde 36’sını,
şeker
şeker pancarının
pancarının önemli
miktarını,
miktarını, yine bölgemizde
mizde çoğalan hayvansal
bitkileri
bitkileri yetiştiren Polatlı ilçemizde
çemizde ürünler sulanmayarak
yarak kurumaya
kurumaya
bırakılmış,
bırakılmış, nehir yatağındaki
daki doğal
doğal yaşam katledilmiştir.
miştir. Üreticiler zor
durumda.
durumda. Yetkililerin bir
an
an önce
önce önlem alması elzemdir.
zemdir. Su kulanım izinlerinin
rinin ve
ve tarımsal enerji

aboneliklerinin gözden
geçirilerek yeniden düzenlenmesi, denetimlerin
sıklıkla yapılarak kusurluların durdurulması, izinsiz
kullanımlara son verilmesi
ve cezai müide uygulanması.
Suyun akışının sürekli
olarak nehir yatağında tutulması acilen sağlanmalıdır.
Ayrıca, kış aylarına boşa
akan nehir suyunu tutacak önlemlerin alınması.
Aldığı suyun yüzde ellisini
kaybeden sulama birliği
kanallarının onarılması,
kanal üzerinde bulunan
ve uzaklara su taşıyan dinamoların durdurulması,
nehir yatağından uzaklara
su verilmemesi suyun
azalmasını önleyecek
önemli tedbirlerdir” dedi.
BERKANT ERGİN

BÜYÜKŞEHİR VİRÜS SAVAR CADDELERDE

Uzun
lıların pozitife
pozitife dönüşme
dönüşme
saylarındabir
birsüre
süre yaşayaşa- lıların
Uzunsüredir
süredirmücadele
mücadeleetet- saylarında
oranındaki
nan
düşüşün
ardından
tiğimiz
Covid-19
salgıoranındaki artış
artış ile
ile birlikte
birlikte
nan düşüşün ardından
tiğimiz Covid-19 salgıvaka
nında
81ilde
ilde 10
10 günlük
günlük denetim
denetim
vakasayılarının
sayılarınınve
vetemastemas- 81
nındavaka
vakave
veölüm
ölüm

SİZE
SİZE POLATLI

larında
larında da
da halka hizmet
üst
üst düzeyde
düzeyde tutulmaya
devam
devam ediyor.
ediyor. Ankara Büyükşehir
yükşehir Belediyesi Fen
İşleri
İşleri Birimi
Birimi yaşanan vaka
artışı
artışı nedeni
nedeni ile birime ait
VİSA
VİSA adı
adı verilen dezenfeksiyon
siyon aracını
aracını Polatlı’ya
göndererek
göndererek bir çok cadde
ve
ve sokağı
sokağı dezenfekte etti.
Polatlı’da
Polatlı’da yürütülen dezenfeksiyon
zenfeksiyon çalışmalarının
yanında
yanında Virüs Savar aracı
da
da Polatlı
Polatlı sokaklarında
gezerek
gezerek dezenfeksiyon
çalışmalarını
çalışmalarını devam ettiriyor.
yor.
SORUMLULUK
SORUMLULUK BÜYÜK!
İlİl ve
ve İlçe
İlçe Belediyelerinin
halk
sağlığını
halk sağlığını korumaya
yönelik
başlatılmıştı.
Denetimler
yönelik yaptığı çalışmalabaşlatılmıştı. Denetimler
rın
ile
birlikte
çevre
temizlik
rın yanı
yanı sıra vatandaşa da
ile birlikte çevre temizlik
ve
virüs ile
ile olan bu savaşta
ve dezenfeksiyon
dezenfeksiyon çalışmaçalışma- virüs
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büyük bir sorumluluk düşüyor. Maske kullanımından da önce virüsün
tekrar artışa geçtiği süreçte zorunlu olmadıkça
insanların toplu bir şekilde
bulunduğu alanlara girilmemesi önemli bir nokta
bu tür kalabalık ortamlarda bulunuluyorsa da
özellikle maske kullanımı
ve sosyal mesafe çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Ankara valiliğinde almış olduğum.
99640867920 gecici koruma kimlik
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Maya FEYHAN
Nüfus cüzdanımı ve SRC Belgemi
kaybettim Hükümsüzdür.
Ufuk ÜNAL
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Polatlı Belediyesi
Belediyesi ekipleri
ekipleri şehrin
şehrin her
her
Polatlı
yerinde asfalt
asfalt çalışması
çalışması yürütüyor
yürütüyor
yerinde

Yaz başından bu yana PoYaz
başından
bu yana
latlı’da
asfaltlama,
yol Polatlı’da
asfaltlama,
yol
yapım, bakım ve onarım
yapım,
bakım ve
onarımbir
çalışmalarını
aralıksız
çalışmalarını
aralıksız
bir
şekilde sürdüren Polatlı
şekilde sürdüren Polatlı
Belediyesi Fen İşleri MüBelediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Şentepe
dürlüğü Ekipleri Şentepe
Mahallesi'nde yolları sıcak
Mahallesi'nde yolları sıcak
asflatla buluşturuyor. ‘Yoasflatla buluşturuyor. ‘Yolunuz hep açık olsun diye’
lunuz hep açık olsun diye’

parolasıyla program dahiparolasıyla
program
linde her gün
başka dahibir
linde
her
gün
başka
bir
mahallede çalışmalarını
mahallede
çalışmalarını
sürdüren Polatlı
Beledisürdüren
Polatlı
Belediyesi Ekipleri tarafından
yesi Ekipleri tarafından
Şentepe Mahallesi
Şentepe Mahallesi
Sardunya Sokak’ta asfaltSardunya Sokak’ta asfaltlama çalışmaları gerçeklama çalışmaları gerçekleştirildi. Sıcak asfalt
leştirildi. Sıcak asfalt
çalışması gerçekleştirilen
çalışması gerçekleştirilen

Sardunya Sokak tamamen
Sardunya
yenilendi. Sokak tamamen
yenilendi.
Asfaltlama, yol yapım,
Asfaltlama,
yol yapım,
bakım ve onarım
çalışmabakım
ve
onarım
larını aralıksız birçalışmaşekilde
larını aralıksız bir şekilde
sürdüren Polatlı Beledisürdüren Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
yesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri; Belediye Başkanı
ekipleri; Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya’nın taliMürsel Yıldızkaya’nın talimatıyla şehrin dört bir yamatıyla şehrin dört bir ya-

SİZE
POLATLI
SİZE POLATLI

nında yolları sıcak asfaltla
nında
yolları sıcak
asfaltla
buluşturmaya
devam
edibuluşturmaya
devam
ediyor.
yor.
Fen İşleri Müdürlüğü taraFen
İşleri
Müdürlüğü
tarafından
Şentepe
Mahalfından Şentepe Mahallesi’nde yürütülen
lesi’nde yürütülen
asfaltlama çalışmaları;
asfaltlama çalışmaları;
mahallelerin yanı sıra
mahallelerin yanı sıra
şehir merkezinde de eş
şehir merkezinde de eş
zamanlı olarak devam edizamanlı olarak devam edi-

yor. Başkan Yıldızkaya tayor.
Başkan
Yıldızkaya
rafından
yakından
takiptarafından
yakından
takip
edilen planlı çalışmalarla
edilen
planlı
çalışmalarla
Polatlı’nın
yollarında
buluPolatlı’nın
yollarında
bulunan bozukluklar gideriliyor.
nan bozukluklar gideriliyor.
Tüm mahallelerde Polatlı
Tüm mahallelerde Polatlı
Belediyesi sorumluluBelediyesi sorumluluğunda bulunan yollar arağunda bulunan yollar aralıksız devam eden
lıksız devam eden
çalışmalar çerçevesinde
çalışmalar çerçevesinde
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sıcak asfalta kavuşuyor.
sıcak
kavuşuyor.
Bozukasfalta
yolların
yeniden yaBozuk
yolların
yeniden yapılması ve onarılması
pılması
vebaşlatılan
onarılması
amacıyla
humamacıyla
başlatılan
hummalı çalışmalar Belediye
malı çalışmalar Belediye
ekiplerince yapılan planekiplerince yapılan planlama dahilinde tüm mahallama dahilinde tüm mahallelerde belirli periyodlarla
lelerde belirli periyodlarla
devam edecek.
devam edecek.
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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
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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
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