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BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE
GÜNDEM BOZUK YOLLAR!
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POLATLI VE İLÇELERDEKİ BOZUK YOLLAR
BÜYÜKŞEHİR GÜNDEMİNDE TARTIŞILDI

HABER
İlknur Kılınç

Ankara'nın birçok ilçe ve
köyünde büyük bir sorun
haline gelen ve özellikle
köylere ulaşımda vatandaşın ciddi sorunlar yaşamasına neden olan Ankara
Büyükşehir Belediyesinin
yetki ve sorumluluğundaki
bozuk yollar ve asfalt çalışması problemi ile ilgili

konu büyükşehir meclisinde görüşüldü. Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımı ile gerçekleşen Eylül
Ayı Olağan Meclis toplantısında Ankara Büyükşehir
Belediye Meclisi 1. Başkan
Vekili Ak Parti Meclis
Üyesi Fatih Ünal Anka-

ra'nın ilçe ve köylerinde
yaşanan bozuk yollar sorununu Başkan Yavaş’a
İletti.
ACİLİYET SIRASINA
GÖRE GEREKLİ
ÇALIŞMALAR
YAPILMALI
Bozuk yollar ile ilgili şikayetlere istinaden yazılı ola-

rak talepte bulunan Ünal
şunları iletti; “ Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis
Başkanlığına, Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapılacak yollardan kaynaklı
büyük şikayetler alıyoruz.
Keçiören, Polatlı, Nallıhan,
Güdül, Pursaklar ve diğer
ilçe sınırları içerisinde ve

Büyükşehir Belediyesi’nin
yetki ve sorumluluğu altında bulunan grup yolları
ve ilçe merkezlerinde ki
cadde asfaltların da bozulmalar bulunmaktadır.
Daha önce defaatle yazılı
ve sözlü olarak belirtmemize rağmen asfaltı oldukça bozuk yolların
tamamen yenilenme yoluyla, kısmen bozuk olanların ise kaliteli yama ile
yapılması gerekmektedir.
İlgili daire başkanlığımızca
gerekli fizibilitelerin yapılarak aciliyet sırasına göre
gerekli çalışmaların ve asfaltlamaların bir an önce
yapılmasını talep ediyoruz.”
BÜTÜN KÖYLERE
ASFALT İHALESİ
YAPILIYOR
Fatih Ünal’ın bildirdiği
bozuk yol ve asfalt çalış-

malarına ilişkin açıklama
yapan Mansur Yavaş bir
sene içerisinde bu yolların
bu kadar bozulma ihtimalinin olmadığını dile getirerek şunları söyledi; “Bir
sene içerisinde bu yolların
bu kadar bozulma ihtimali
yok, mesela şimdi Çubuk’un yollarına girdik başkanımız burada kaç yıldır
yapmadınız bu yolları şuanda Çubuk’ta, Polatlı’da,
Haymana’da, Bala’da, Akyurt’ta Ankara’nın bütün ilçelerinde çalışma var. Aynı
zamanda Ankara’nın
içinde çalışma var. Tüm ilçelerin köylerinde ve merkezde çalışıyoruz bu
kadarına yetişiliyor, eğer
gördüğünüz çukur varsa o
çukurları bildirirsiniz
anında gereği yapılacaktır.
Bütün köylere asfalt ihalesi
yapılıyor” dedi.

OSB’DE YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire
Başkanlığı Polatlı’da yaptıkları yol bakım ve onarım çalışmalarını Polatlı
organize Sanayi bölgesinde de sürdürüyor. Ankara Büyükşehir
Belediyesi ilçelerdeki en
ciddi sorunların başında
gelen yol yapım, asfalt ve
bakım onarım sıkıntılarını
aşmak için Asfalt plent
tesisleri kurarak üretime
başlamasıyla birlikte yaşanan yol yapım, bakım
ve onarım, asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.
ÜNAL: GÖRÜŞMELER
YANIT VERDİ
Polatlı Organize Sanayi

Bölgesi Başkanı Erol
Ünal, Polatlı organize Sanayi bölgesinde yol
bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili, “Ankara

Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Daire Başkanlığı ile yapmış olduğumuz
görüşmeler neticesinde,
Organize Sanayi Bölge-

mizin bağlantı yollarında
bakım ve onarım çalışmaları başlatılmıştır.
Bölge içi yollarımızın
onarılmasına olan katkı-

larından ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur
Yavaş’a, Fen İşleri Daire
Başkanlığımıza, Polatlı

Şube Müdürlüğümüze ve
görevli personellerine teşekkürlerimi iletiyorum”
dedi.
DENİZ UYAR

TARHAN: TRAFİK SİGORTALARI DÜŞÜRÜLMELİ
Araç sigorta fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Polatlı Şoförler Odası
Başkanı İsmail Tarhan, “Pandemi nedeniyle trafikteki araç
sayısının da trafik kazalarının
da azalmasıyla sigorta şirketleri kâr açıklarken, araç sigortasızlık oranı da arttı. Sigorta
fiyatlarında indirime gidilmeli,
taksit sayısı artırılmalı ki zorunlu trafik sigortası yaptırmayan herkes yaptırsın” dedi.
PANDEMİDE KAZALAR
AZALDI SİGORTASIZLIK
ORANI ARTTI
Çeşitli sebeplerden sigortasızlık oranının azaldığını hatırlatan ve bu oranın

artırılması gerektiğini vurgulayan Tarhan, “Mart ayından bu
yana, zaman zaman sokağa
çıkma kısıtlamaları, zaman
zaman kişisel tedbirler nedeniyle trafikte araç sayısı
azaldı. Dolayısıyla kazalar da
azaldı. Geçtiğimiz yıl Mart ile
Temmuz aylarında gerçekleşen trafik kazaları, bu yılın
aynı dönemine denk gelen
süreçte yüzde 22 azalarak
132 bin 679’a düştü. Trafik
kazaları azalırken sigorta şirketleri de doğal olarak kâr
açıkladı. Araç sahipleri ise bu
süreçte araçla trafiğe çok az
çıkılması, ekonomik sebepler
vs. nedeniyle sigorta yaptır-

SİZE POLATLI

maktan çekindi. Zorunlu olmasına rağmen trafikte sigortalılık oranı düştü. Öyle ki
Ocak ayında 4.6 milyon araç
sigortasız iken Covid-19 ülkemizde başladıktan 1 ay sonra
yani Nisan ayında bu sayı 4.9
milyona çıktı” diye konuştu.
SİGORTA FİYATLARINDA
İNDİRİM VE
TAKSİTLENDİRME
YAPILMALI
Sigorta şirketlerinin araç sigortalılık oranını artırıcı adımlar atması gerektiğine
değinen Tarhan, “Temmuz ayı
sonu itibariyle verilere bakıldığında, otomobillerin yüzde
7’si, motosikletlerin yüzde

POSTASI YETER..

67’si, otobüslerin yüzde 29’u
sigortasız. Trafikte sigortasız
gezen her aracın tehlike saçtığı unutulmamalı. Herhangi
bir kaza anında sigortasız
araç hem kendini hem karşıdaki aracı hem de devleti zarara sokacaktır. 23,6 milyon
aracın tamamı zorunlu trafik
sigortasını yaptırmalı. Bu
yüzden trafikte araç sigortalılık oranını artırıcı adımlar atılmalı. Sigorta şirketleri
fiyatlarda ortak bir fikir birliği
içerisinde indirime gitmeli ve
taksitlendirmede taksit sayısını artırmalı” şeklinde söyledi.
İLKNUR KILINÇ
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ARDA TEDAVİSİ İÇİN KUMBARASINI AÇTI
DMD Hastalığıyla
Hastalığıyla mücamücaDMD
dele eden
eden Arda
Arda Şentürk,
Şentürk,
dele
İstanbul Acıbadem
Acıbadem HastaHastaİstanbul
nesinde
üçüncü
kök
hücre
nesinde üçüncü kök hücre
tedavisine başlayacak.
başlayacak.
tedavisine
DMD hastalığıyla
hastalığıyla savaşan
savaşan
DMD
Arda Şentürk
Şentürk bu
bu süreçte
süreçte
Arda
Polatlı halkından
halkından yardım
yardım
Polatlı
bekleyerek, Yaklaşık
Yaklaşık 84
84
bekleyerek,
bin TL’ye
TL’ye ulaşan
ulaşan tedavi
tedavi
bin
masraflarını karşılayacak
karşılayacak
masraflarını
gücü
olmadığını
dile getigetigücü olmadığını dile
ren baba
baba Serkan
Serkan Şentürk,
Şentürk,
ren
çocuğunun tedavisi
tedavisi için
için
çocuğunun
Polatlı Halkından
Halkından destek
destek
Polatlı
istedi.
istedi.
ARDA MASRAFLARINI
MASRAFLARINI
ARDA
KARŞILAMAK İÇİN
İÇİN
KARŞILAMAK

BİRİKİM YAPIYOR
BİRİKİM
DMD Hastalığı
Hastalığı mücadeDMD
lesi için
için yardım bekleyen
lesi
Arda Şentürk,
Şentürk, tedavi masArda
raflarını karşılamak ve kök
raflarını
hücre naklini
naklini gerçekleştirhücre
mek üzere,
üzere, bir kumbara
mek
aldı. Her
Her gün düzenli olaaldı.
rak eline
eline geçen paraları
rak
kumbarasına atan Arda,
kumbarasına
bu yolla
yolla hastane masraflabu
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913 TL
TL PARA ÇIKTI
913
Çocuğunun tedavi masrafÇocuğunun
larına gücünün
gücünün yetmedilarına
ğini belirten
belirten Baba Serkan
ğini
Şentürk, “Çarşamba günü
Şentürk,

saat 06.41 treni ile yolculuğumuz başlıyor. Aynı
günü saat 14.30’da kök
hücre tedavisine başlayacak hocalar 7-8 saat hastanede kalacak. Birkaç
gün o süreç geçtikten
sonra tekrar yuvamıza geleceğiz. Değerli basınımızın aracılığı ile sosyal
medya ile yayınlama yaptık biliyorsunuz. Ayrıca
kumbaranın açılmasıyla 7
bin 913 TL paramız var.
Onlarla beraber Çarşamba günü Allah izin verirse gideceğiz “ dedi.
DENİZ UYAR
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tahsis
etmediğine
dair
etmediğine dairkonuşkonuşmalarında
malarındaşunları
şunlarıdile
dilegegetirdi.
tirdi.Yücel,
Yücel,“Covid-19
“Covid-19ile
ile
ilgili
ilgilisöz
sözalıyorum,
alıyorum,Sayın
Sayın

Başkanım
Başkanımdünyada
dünyadabu
bu
olay
olaykasıp
kasıpkavurduğu
kavurduğugibi
gibi
Ankara’mızda
Ankara’mızdada
dafazlafazlalaştı,
laştı,ölümlerde
ölümlerdefazlalaştı
fazlalaştı
bunun
bununile
ileilgili
ilgiliBüyükşeBüyükşehir'in
hir'incenaze
cenazearaçları
araçları
acaba
acabailçelere
ilçelerecenaze
cenazesasahiplerine
hiplerinebu
bukonuda
konudayaryardımcı
dımcıoluyorlar
oluyorlarmı?
mı?
Bunun
Bununile
ileilgili
ilgilibilginiz
bilginizvar
var
mı?
mı?Ben
Bengeçen
geçenhafta
haftaöğöğrendim
rendimbüyükşehir
büyükşehirbelebelediyemizin
diyemizinaraçlarını
araçlarını
vermediğini
vermediğiniöğrendim,
öğrendim,bu
bu
da
dabeni
beniçok
çoküzdü
üzdüdış
dışilçeilçeler
lerverirken
verirkenasli
asligörevi
görevi
iken
ikenbüyükşehir
büyükşehirbeledibelediyesi
yesineden
nedenvermiyor
vermiyor
acaba”
acaba”diyerek
diyereksorularda
sorularda
bulundu.
bulundu.
POLATLI
POLATLI
BELEDİYESİNE
BELEDİYESİNE
TEŞEKKÜR
TEŞEKKÜREDİYORUM
EDİYORUM

Konuşmasında
Konuşmasında cenaze
cenaze
aracı
aracıverilmediğini
verilmediğini dile
dile
getiren
getiren ve
ve bu
bu konuda
konuda PoPolatlı
latlıBelediyesi’nin
Belediyesi’nin destek
destek
vererek
vererek araç
araç gönderdiğini
gönderdiğini
dile
dilegetiren
getiren vekil,
vekil, Polatlı
Polatlı
Belediyesine
Belediyesine de
de teşekteşekkürlerini
kürlerini iletti.
iletti. Vakil
Vakil kokonuşmalarında
nuşmalarında şunları
şunları dile
dile
getirdi;
getirdi; “Sayın
“Sayın Başkanım
Başkanım
kendi
kendiköylüm,
köylüm, akrabam
akrabam
olan
Polatlı’da
olan Polatlı’da ikamet
ikamet
ediyor.
ediyor.
Ben
BenHaymana
Haymana Belediye
Belediye
Meclis
Meclis Üyesiyim
Üyesiyim beni
beni
aradılar
aradılar cenazelerinin
cenazelerinin ololduğunu
duğunu ilettiler
ilettiler ben
ben bübüyükşehiri
yükşehiri aradım
aradım Covid’li
Covid’li
olduğu
olduğu için
için araç
araç veremeveremeyeceklerini
yeceklerini iletiler
iletiler ve
ve PoPolatlı
latlıBelediyesine
Belediyesine
teşekkür
teşekkür ediyorum
ediyorum Polatlı
Polatlı
Belediyesi’nin
Belediyesi’nin cenaze
cenaze

aracı
aracı geldi
geldi bu
bu cenazemizi
cenazemizi
aldı”
aldı” dedi.
dedi.
NERDE
NERDE AKSAMIŞ
AKSAMIŞ
BİLMEK
BİLMEK İSTİYORUM
İSTİYORUM
BENDE
BENDE
Ankara
Ankara Büyükşehir
Büyükşehir BeleBelediye
diye Başkanı
Başkanı Mansur
Mansur
Yavaş
Yavaş yöneltilen
yöneltilen soru
soru ile
ile
ilgili
ilgili olarak
olarak telefon
telefon yolu
yolu ile
ile
yetkililerle
yetkililerle iletişime
iletişime geçegeçerek
rek konu
konu hakkında
hakkında bilgi
bilgi
aldı.
Yavaş
aldı. Yavaş konuya
konuya ilişkin
ilişkin
verdiği
verdiği cevapta
cevapta şunları
şunları
dile
dile getirdi;
getirdi; Covid-19
Covid-19 nenedeni
deni ile
ile vefat
vefat edenlere
edenlere
cenaze
cenaze aracı
aracı veriyoruz.
veriyoruz.
Oğuz
Oğuz bey
bey bana
bana bir
bir bildirin
bildirin
niye
niye verilmediğini
verilmediğini araştıaraştıralım.
ralım. Normalde
Normalde veriyorveriyorlarmış,
larmış, nerde
nerde aksamış
aksamış
bilmek
bilmek istiyorum
istiyorum bende”
bende”
dedi.
dedi.
İLKNUR
İLKNUR KILINÇ
KILINÇ

YAĞLIKARA: CHP
TÜRKİYE'NİN EN
ESKİ SİYASİ
ÖRGÜTLENMESİDİR
Cumhuriyet
Cumhuriyet Halk Partisi
Polatlı
Polatlı Gençlik
Gençlik Kolları
Başkanı
Başkanı Mevlüt
Mevlüt Yağlıkara,
CHP’nin
CHP’nin 97’inci
97’inci kuruluş yıl
dönümü
dolayısıyla
dönümü dolayısıyla bir
mesaj
mesaj yayınladı,
yayınladı, “Cumhuriyet
riyet Halk
Halk Partisi’nin
Partisi’nin Türkiye
kiye Cumhuriyeti
Cumhuriyeti var
olduğu
olduğu sürece
sürece ilelebet var
olacağını
olacağını ifade
ifade eden CHP
Polatlı
Polatlı Gençlik
Gençlik Kolları
Başkanı
Başkanı Mevlüt
Mevlüt Yağlıkara
“Cumhuriyet
“Cumhuriyet Halk Partisi,
bağımsızlık
bağımsızlık mücadelesini
yürüten
yürüten Anadolu
Anadolu ve Rumeli
meli Müdafaa-i
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin
miyeti’nin devamı
devamı olarak,
Mustafa
Mustafa Kemal
Kemal Atatürk tarafından
rafından 99 Eylül 1923 yılında
lında kuruldu.
kuruldu.
Kapitülasyonlar
Kapitülasyonlar sonucu
emperyalist
emperyalist ülkelerin pazarı
zarı durumuna
durumuna düşmüş bir
ülkenin
ülkenin kurtuluş
kurtuluş ve kurulu-

şunu gerçekleştiren, dünyanın en köklü ve Türkiye’nin en eski siyasi
örgütlenmesidir” ifadelerinde bulundu.
CUMHURİYET HALK
PARTİSİ İLELEBET VAR
OLACAKTIR
Yağlıkara, “Partimizin 97.
Kuruluş yıldönümü kutladığımız bugün de, başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, dünden bugüne
kadar emek veren ve yarınlarda da emek verecek
örgüt arkadaşlarımdan
gönül verenine kadar herkesi en içten duygularımla
selamlıyor, Cumhuriyet
Halk Partisi’nin Türkiye
Cumhuriyeti var olduğu
sürece ilelebet var olacaktır “ dedi.

BRANDA
BRANDA--FOLYO
FOLYO--ONEVİSİON
ONEVİSİON - BİLBOARD - AFİŞ - BROŞÜR
623 02 25 - 623 62 42
623
623 02
02 25
25 -- 623
623 62
62 42
42
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VİRÜS GENELGESİ İLÇELERE GÖNDERİLDİ!

SağlıkBakanlığı
BakanlığıKoronaviKoronaviSağlık
rüsBilim
BilimKurulunun
KurulununTavTavrüs
siyeKararı,
Kararı,
siye
CumhurbaşkanıRecep
Recep
Cumhurbaşkanı
TayyipErdoğan’ın
Erdoğan’ıntalimatı
talimatı
Tayyip
doğrultusundaiçişleri
içişleribabadoğrultusunda
kanlığı81
81ililvaliliğine
valiliğineve
ve
kanlığı
ilçekaymakamlığına
kaymakamlığına
ilçe
Covid-19Tedbirleri
Tedbirlerikonulu
konulu
Covid-19
ekgenelge
genelgegönderdi.
gönderdi.GeGeek
nelgede,içerisinde
içerisindebulubulunelgede,
nulankontrollü̈
kontrollü̈sosyal
sosyal
nulan
hayatdöneminde
dönemindesalgınla
salgınla
hayat
mücadeleningenel
genelprenprenmücadelenin
sipleriolan
olantemizlik,
temizlik,
sipleri
maskeve
vemesafe
mesafekurallakurallamaske
rınınyanı
yanısıra
sıraher
herbir
birfaalifaalirının
yetalanı/iş
alanı/işkolu
koluiçin
içinayrı
ayrı
yet
ayrıbelirlenen
belirlenentedbirlere
tedbirlere
ayrı
uyumve
veetkin
etkindenetim
denetim
uyum
mekanizmalarınınbüyük
büyük
mekanizmalarının
önemtaşıdığı
taşıdığıifade
ifadeedildi.
edildi.
önem
YOLCU
YOLCU
TAŞIMACILIĞINA
TAŞIMACILIĞINA
İLİŞKİN
İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
DÜZENLEMELER
YAPILDI
YAPILDI
Genelgede,
Genelgede,farklı
farklıtarihtarihlerde
lerdeyayımlanan
yayımlanangenelgegenelgeler
lerile
ilebelirli
belirlidezavantajlı
dezavantajlı
gruplara
gruplarayönelik
yönelikveya
veyakaka-

muyaaçık
açıkbazı
bazıalanlarda
alanlarda
muya
herkesemaske
masketakma
takmazozoherkese
runluluğugetirildiği,
getirildiği,şehirşehirrunluluğu
lerarasıve
veşehir
şehiriçi
içiyolcu
yolcu
lerarası
taşımacılığınailişkin
ilişkindüdütaşımacılığına
zenlemeleryapılarak
yapılarak
zenlemeler
hangidurum
durumve
veşartlarda
şartlarda
hangi
şehiriçi
içitoplu
toplutaşıma
taşımaaraçaraçşehir
larınınayakta
ayaktayolcu
yolcualabialabilarının
leceğinin belirlenmesinin
belirlenmesinin
leceğinin
veilçe
ilçehıfzıssıhha
hıfzıssıhhakurulkurulililve
larınaverildiği
verildiğihatırlatıldı.
hatırlatıldı.
larına
Yinelokanta
lokantarestoran,
restoran,
Yine
kafeve
vebenzeri
benzeriişletmeleişletmelekafe
rinmüzik
müzikfaaliyetlerine
faaliyetlerinekıkırin
sıtlamagetirildiği
getirildiği
sıtlama
anımsatıldı.
anımsatıldı.
VATANDAŞLARA
VATANDAŞLARA
İSTİSNASIZMASKE
MASKE
İSTİSNASIZ
TAKMAZORUNLULUĞU
ZORUNLULUĞU
TAKMA
GETİRİLDİ
GETİRİLDİ
CumhurbaşkanıRecep
Recep
Cumhurbaşkanı
TayyipErdoğan
ErdoğanbaşkanlıbaşkanlıTayyip
ğındagerçekleştirilen
gerçekleştirilenKaKağında
bine
bineToplantısında
Toplantısında81
81ililve
ve
ilçeleri
ilçelerikapsayacak
kapsayacakşekilde
şekilde
şu
şukararlar
kararlaralındı.
alındı.Ülke
Ülkegegenelinde
nelinde(meskenler
(meskenlerhariç
hariç
olmak
olmaküzere)
üzere)tüm
tümalanalanlarda
larda(kamuya
(kamuyaaçık
açıkalanalanlar,
lar,cadde,
cadde,sokak,
sokak,park,
park,

bahçe, piknik
piknik alanı,
alanı, sahilsahilbahçe,
ler, toplu
toplu ulaşım
ulaşım araçları,
araçları,
ler,
işyerleri, fabrikalar
fabrikalar vb.)
vb.) vavaişyerleri,
tandaşlara
istisnasız
tandaşlara istisnasız
maske takma
takma zorunluluğu
zorunluluğu
maske
getirildi.
getirildi.
AYAKTAYOLCU
YOLCU
AYAKTA
ALINMASINA
ALINMASINA
KESİNLİKLE MÜSAADE
MÜSAADE
KESİNLİKLE
EDİLMEYECEK
EDİLMEYECEK
Minibüs/midibüsler ile
ile kolkolMinibüs/midibüsler
tuk kapasitelerinde
kapasitelerinde herhertuk
hangi bir
bir seyreltme
seyreltme ve
ve
hangi
kaldırılma yapılmayan
yapılmayan otootokaldırılma
büsler gibi
gibi içiç hacim
hacim bakıbakıbüsler
mından fiziki
fiziki mesafe
mesafe
mından
kurallarının uygulanamauygulanamakurallarının
yacağı şehir
şehir içi
içi toplu
toplu ulaulayacağı
şım araçlarında
araçlarında ayakta
ayakta
şım
yolcu alınmasına
alınmasına kesinkesinyolcu
likle müsaade
müsaade edilmeyeedilmeyelikle
cek. Bunların
Bunların dışında
dışında
cek.
kalan raylı
raylı sistem
sistem araçları
araçları
kalan
(metro, tramvay
tramvay vb.),
vb.), metmet(metro,
robüsler
robüsler ve
ve koltuk
koltuk kapasikapasiteleri
teleri
seyreltilmiş/kaldırılmış
seyreltilmiş/kaldırılmış otootobüsler
büsler gibi
gibi ayakta
ayakta yolcu
yolcu
taşıma
taşıma ağırlıklı
ağırlıklı toplu
toplu ulaulaşım
şım araçlarında;
araçlarında; fiziki
fiziki memesafe
safe kurallarına
kurallarına aykırı
aykırı

olmayacak şekilde
şekilde hangi
hangi
olmayacak
oranda/sayıda ayakta
ayakta
oranda/sayıda
yolcu alınabileceği
alınabileceği
yolcu
il/ilçe
umumi hıfzıssıhha
hıfzıssıhha
il/ilçe umumi
kurulları tarafından
tarafından tespit
tespit
kurulları
edilecek. Raylı
Raylı sistem
sistem
edilecek.
araçları (metro,
(metro, tramvay
tramvay
araçları
vb.), metrobüsler
metrobüsler ve
ve
vb.),
koltuk kapasiteleri
kapasiteleri seyrelseyrelkoltuk
tilmiş /kaldırılmış
/kaldırılmış otobüsotobüstilmiş
lerde ayakta
ayakta alınabilecek
alınabilecek
lerde
yolcu sayısını
sayısını belirtir
belirtir
yolcu
levha/tabela herkesin
herkesin
levha/tabela
görebileceği şekilde
şekilde
görebileceği
asılacak ve
ve ayaktaki
ayaktaki
asılacak
yolcuların durabileceği
durabileceği
yolcuların
yerler fiziki
fiziki olarak
olarak işaretişaretyerler
lenmek suretiyle
suretiyle ilanı
ilanı sağsağlenmek
lanacak.
lanacak.
MÜZİK YAYININA
YAYININA İZİN
İZİN
MÜZİK
VERİLMEYECEK
VERİLMEYECEK
Restoran, otel,
otel, kafe
kafe vb.
vb.
Restoran,
tüm yeme-içme
yeme-içme ya
ya da
da eğeğtüm
lence yerlerinde
yerlerinde saat
saat
lence
24.00’ten
24.00’ten sonra
sonra müzik
müzik yayayınına
yınına (canlı
(canlı müzik,
müzik, kayıt
kayıt
dinletilmesi
dinletilmesi vb.
vb. her
her türlü
türlü
yayın
yayın dahil)
dahil) hiçbir
hiçbir şartta
şartta
izin
izin verilmeyecek.
verilmeyecek. Mülki
Mülki
idare
idare amirlerinin
amirlerinin koordikoordinasyonunda
nasyonunda kolluk
kolluk birimbirim-

leri ve
ve yerel
yerel yönetimler bu
leri
konuda gerekli tüm tedbirkonuda
leri alacak.
alacak.
leri
KURALLARA
KURALLARA
UYMAYANLARA İDARİ
UYMAYANLARA
PARA CEZASI
CEZASI
PARA
UYGULANACAK
UYGULANACAK
Vatandaşların toplu olarak
Vatandaşların
bulunduğu/bulunabileceği
bulunduğu/bulunabileceği
yerler (pazaryerleri,
(pazaryerleri, sahilyerler
ler vb.)
vb.) ile
ile kafe, restoran
ler
vb. yeme
yeme içme ve eğlence
vb.
mekanlarında;
mekanlarında; Sağlık
Bakanlığı
Bakanlığı Salgın Yönetimi
ve
ve Çalışma
Çalışma Rehberi ile İçişleri
işleri Bakanlığı
Bakanlığı ile ilgili Genelgelerinde
nelgelerinde belirtilen
Koronavirüs
Koronavirüs salgınıyla

mücadele amacıyla alınan
tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik
taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik
gerekli tedbirler vali ve
kaymakamlarca alınacak
Koronavirüsle mücadele
kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek
ve tüzel kişilere (işletmeler
vb.) uygulanan idari para
cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca
gerekli hassasiyet gösterilecek.
İBRAHİM KILIÇ

ASKİ DUYURDU; “YÜZDE 50 İNDİRİM
UYGULAMASI KARARI DEVAM EDİYOR”

Ankara
AnkaraSu
Suve
veKanalizasKanalizasyon
İdaresi
(ASKİ)
yon İdaresi (ASKİ)
Genel
GenelMüdürlüğü
MüdürlüğüKoroKoronavirüs
navirüssürecinde
sürecindetedbirtedbirlerini
leriniarttırarak
arttırarakhalkın
halkın
yanında
yanındaolmaya
olmayadevam
devam

ediyor.
ediyor. Yaptığı
Yaptığıduyurular
duyurular
ile
aldığı
ile aldığıönlem
önlemve
vekararkararları
bildiren
Ankara
ları bildiren AnkaraSu
Su
ve
veKanalizasyon
Kanalizasyonİdaresi
İdaresi
(ASKİ);
(ASKİ); gaziler,
gaziler,şehit
şehityayakınları,
kınları,engelliler
engellilerve
veüniüni-

diği
diği bilgiye
bilgiye göre;
göre; BaşBaşkent
kent Ankara’da
Ankara’da gazi
gazi ve
ve
şehit
şehit yakını
yakını indiriminden
indiriminden
yararlanan
yararlanan abone
abone sayısı
sayısı
44 bin
bin 680,
680, engelli
engelli indiriindiriminden
minden yararlanan
yararlanan
abone
abone sayısı
sayısı da
da 56
56 bin
bin
868
868 kişi
kişi olarak
olarak belirtildi.
belirtildi.
BİN
BİN 99 ÖĞRENCİ
ÖĞRENCİ SU
SU
İNDİRİMİNDEN
İNDİRİMİNDEN
YARARLANDI
YARARLANDI
Ankara
Ankara Büyükşehir
Büyükşehir BeleBelediye
Başkanı
diye Başkanı Mansur
Mansur
Yavaş'ın
Yavaş'ın 31
31 Mart
Mart Yerel
Yerel
Seçimleri
Seçimleri öncesinde
öncesinde öğöğrenci
renci evlerine
evlerine yüzde
yüzde 50
50
su
su indirimi
indirimi vaadini
vaadini gögöreve
reve gelir
gelir gelmez
gelmez yerine
yerine
versite
versite öğrencilerinin
öğrencilerinin su
su getirmesiyle,
getirmesiyle, ailesi
ailesi ile
ile
faturalarına
faturalarına yüzde
yüzde 50
50 inin- birlikte
birlikte ikamet
ikamet etmeyen
etmeyen
dirim
dirim uygulamasını
uygulamasını sürsür- ve
ve su
su aboneliği
aboneliği kendi
kendi
düğünü
üzerine
düğünü açıkladı.
açıkladı.ASKİ
ASKİ
üzerine olan
olan üniversite
üniversite
Abone
Abone İşleri
İşleri Dairesi
Dairesi BaşBaş- öğrencileri
öğrencileri fatura
fatura zamanı
zamanı
kanlığı
kanlığı yetkililerinin
yetkililerinin verver- rahat
rahat bir
bir nefes
nefes alıyor.
alıyor.

SİZE
SİZE POLATLI

Öğrenci
Öğrenci evlerinde
evlerinde su ve
atık
atık su
su tarifesinin
tarifesinin yüzde
50
50 indirimli
indirimli olacağına
yönelik
yönelik kararın
kararın resmileştiği
tiği 15
15 Haziran
Haziran 2019 tarihinden
hinden bu
bu yana bin 9
öğrenci
öğrenci su
su indiriminden
yararlandı.
yararlandı. Böylece ASKİ’nin
Kİ’nin indirim
indirim uygulamasından
sından şu
şu ana kadar 62
bin
bin 557
557 Başkentli
Başkentli yararlanmış
lanmış oldu.
oldu.
İNDİRİMDEN
İNDİRİMDEN
FAYDALANMAK
FAYDALANMAK İÇİN
GEREKLİ
GEREKLİ OLAN
İŞLEMLER
İŞLEMLER
İndirimden
İndirimden yararlanabilmek
mek için
için öğrenciler,
öğrenciler,
“Abone
“Abone olacağı
olacağı yerde
ikamet
ikamet ettiklerini
ettiklerini gösteren
belge,
ren belge, Sosyal Güvenlik
venlik Kurumu’ndan
Kurumu’ndan
(SGK)
(SGK) herhangi
herhangi bir
yerde
yerde çalışmadığına
çalışmadığına iliş-
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kin belge, ve örgün eğitim verilen yüksekokulda
(normal eğitim ile sınırlı
olmak kaydıyla) eğitim
gördüğüne ilişkin belge “
ile ASKİ’ye başvurmaları
gerekiyor.
Gazi ve şehit yakınlarının da uygulamadan yararlanabilmeleri için Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK’dan
alacakları
“Gazi Serbest Kartı“ ve
“Şehit Yakını Serbest
Kartı“nın fotokopisi isteniyor. Engelli vatandaşlar ise Sağlık Kurulu
raporuna göre en az
yüzde 40 engellinin bulunması durumunda engelli indiriminden
yararlanabiliyor.
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rutma, konserve
konserve gibi
gibi işleişlemelerle
melerle neler
neler
yapılabileceğini
yapılabileceğini görüşmek
görüşmek
istedik.
istedik. Yapılan
Yapılan bu
bu işlemişlem-
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ler ürünün
ürünün muhafaza ömler
rünü uzatır, fire kaybını
rünü
ortadan kaldırır. Üreticinin
ortadan
ve bu
bu işle uğraşan tüccave
rın daha
daha fazla para karın
zanmasını
zanmasını sağlar. Bu
bölgenin
bölgenin vazgeçilmez
ürünü
ürünü soğan. Bir kaç yıllık
çalışma
çalışma ile üretimde miktar
tar düşse
düşse bile merkezi
kaybetmemek
kaybetmemek istiyoruz.
Bu
Bu amaçlara
amaçlara ulaşacağını
düşündüğümüz
düşündüğümüz için proje
bizim
bizim için çok kıymetli ”
ifadelerinde
ifadelerinde bulundu.
İLKNUR KILINÇ

polatlıpostası
polatlıpostası
www.polatlipostasi.com

Gündem/7
Gündem/7
09 Eylül
2020 Çarşamba

www.polatlipostasi.com

eleman ARANIYOR
eleman ARANIYOR
Abdullah Resort Otel’de
Abdullah Resort
Otel’de
çalıştırılmak
üzere otele
bay
çalıştırılmakeleman
üzere otele
bay
resepsiyon
alınacaktır.
resepsiyon
Müracaatlareleman
şahsenalınacaktır.
yapılacakMüracaatlar
yapılacaktır. Adres:şahsen
Nasreddin
hoca
tır. Adres:
Nasreddin
Bulvarı
E-90
kara yoluhoca
üzeri.
Bulvarı E-90 kara yolu üzeri.

sahibinden
sahibinden
SATILIK
SATILIK
Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi
Fatih Mahallesi
Atatürk Sitesinde
Caddesi
Sanat
Sokak Sedirkent
Sanat
Sokak Sedirkent
Sitesinde
3+1 kaloriferli
daire olup,
doğal3+1 gazı
kaloriferli
daire
olup, doğalmutfak
ve banyoda
gazıkullanılmaktadır.
mutfak ve banyoda
kullanılmaktadır.
Doğu+kuzey+batı
cepheli
Doğu+kuzey+batı
cepheli
önünde
Anadolu Lisesi
kuzey
önünde Anadolu
kuzey
cephesinde
KazımLisesi
Bıyıkoğlu
parcephesinde
Kazım
Bıyıkoğlu parkına cepheli.
Tadilat-tamirat
yakınapılmadan
cepheli. Tadilat-tamirat
masrafsız daireyapılmadan
masrafsız
daire
sahibinden
satılıktır.
sahibinden
0532 461satılıktır.
00 04
0532 461 00 04

Polatlı İlçe Emniyet MüdürlüPolatlı
Emniyetson
Müdürlüğümüzİlçe
ekiplerince
üç
ğümüz
ekiplerince
son
üç
hafta içinde yapılan çalışmahafta
larda içinde
çeşitli yapılan
hırsızlık çalışmaolaylalarda
çeşitli
hırsızlık
rına karıştıkları tespitolaylaedilen
rına
karıştıkları
tespit
edilen
biri cezaevi
firarisi
olduğu
biri
cezaevi
firarisi
olduğu
anlaşılan
B.M.,
N.B,
E.İ.,
anlaşılan
B.M.,
E.İ.,
E.D., N.U.,
N.B.,N.B,
ve B.U.isimli
E.D.,
N.U.,
N.B., ve B.U.isimli
şahıslar
yakalanarak
haklaşahıslar
yakalanarak
haklarına tanzim
edilen tahkikat
rına
tanzim
evrakları
ileedilen
birliktetahkikat
adli maevrakları
ile birlikte
adliolup,
makamlara sevk
edilmiş
kamlara
sevkçalıntı
edilmiş
olup,
ele geçirilen
malzemeele
geçirilen çalıntı
malzemeler sahiplerine
teslim
edilmiş
ler
sahiplerine
teslim
edilmiş
ve suçta kullanılan araçlar ise
ve
suçta kullanılan
araçlar ise
muhafaza
altına alınmıştır.
muhafaza
altına
alınmıştır.
Polatlı İlçe Emniyet MüdürlüPolatlı
Emniyethalkımızın
Müdürlüğümüzİlçe
ekiplerince
ğümüz
ekiplerince
halkımızın
can ve mal güvenliğinin kocan
ve mal
ko-alırunması
içingüvenliğinin
tüm önlemler
runması
için
tüm
önlemler
alınarak özveriyle çalışılacaktır.
narak özveriyle
çalışılacaktır.
BERKANT ERGİN
BERKANT ERGİN
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HIRSIZLARA GEÇİT
HIRSIZLARA
GEÇİT YOK!
YOK!

eleman ARANIYOR
ARANIYOR
eleman

İhlas Pazarlamada büromuza en az lise mezunu bay-bayan elemanlar alınacaktır. Full time ve part time çalışma yaİhlas
Pazarlamada
büromuza
en saat
az lise
mezunu
bay-bayan
elemanlar
alınacaktır.
Full time ve Mahallesi
part time çalışma
yapabilirler.
Müracaatlar
şahsen,
12.00
ile 15.00
arasında
yapılacaktır.
Adres: Cumhuriyet
Necatibey
pabilirler. Müracaatlar şahsen, saat 12.00
ile
15.00
arasında
yapılacaktır.
Adres:
Cumhuriyet
Mahallesi
Necatibey
Caddesi Atalay İş Merkezi No:44/2
Caddesi 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

ANIL ERMAN KAYA
ANIL ERMAN KAYA

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İbrahim Kılıç
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İbrahim Kılıç

Sayfa Editörü: Berkant ERGİN
Sayfa Muhabir:
Editörü: Berkant
ERGİN
İlknur Kılınç
Muhabir:
İlknur
Kılınç
Gökhan ÇAKILLI - Deniz UYAR
Gökhan ÇAKILLI - Deniz UYAR
Yerel süreli yayın 09 Eylül 2020 - Çarşamba Sayı: 19445
Yerel süreli yayın 09 Eylül 2020 - Çarşamba Sayı: 19445

POLATLI
SİZE POLATLI
I
SİZE

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

www.polatlipostasi.com

623 17 28
2909
Şubat
Eylül2020
2020Cumartesi
Çarşamba
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