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POLATLI MENİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ, ŞEHİRDEKİ TRAFİĞİ RAHATLATMAK, SÜRÜCÜLERİN KURALLARA UYMASI NOKTASINDA
ÇOK CİDDİ DENETİMLER VE UYGULAMALAR YAPIYOR. VATANDAŞLARDA POLİSİN
YAPTIĞI UYGULAMADAN SON DERECE MEMNUN OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR.

Trafiğin Eylül bilançosu!
YAŞAR: NİTELİKSİZ
GIDA ALINMAMALI
Son dönemde trafik yoğunluğunun giderek arttığı
şehirde, trafik ekiplerinin
yaptığı uygulamalar ve denetimler sayesinde, trafikte
ciddi rahatlama meydana
gelirken, pert araç, alkollü
sürücü, trafik kuralarına
aykırı hareket eden, drift
yaparak çevreyi rahatsız
eden sürücülere fırsat verilmiyor. Trafik ekipleri, bu
anlamda şehrin her noktasındaki gayretmi ve özverili çalışmalarıyla halkında
takdirini topluyor. Geen şikayetler yada ihbarlar vakit
geçirmeden değerlendirilerek sahada bulunan görevli ekiplerce gereği
yapılıyor.
Polatlı Trafik tescil ve denetleme büro amirliği 2020
yılı Eylül ayında Polatlı trafik denetleme büro amirliği
ekiplerince, 3 Bin 901 araç
sorgulandı. Sorgulanan
araçlardan toplam bin 382
araca 645 bin 650 TL
cezai işlem uygulanarak
101 araç trafikten menedildi. Ayrıca 76 kişiye sürücü belgesiz araç
kullanmaktan işlem yapılarak alkollü araç kullanan
18 kişinin sürücü belgeleri
geçici olarak geri alınmıştır. Polatlı Trafik Büro amirliği ekiplerince ilçede ki
Modifiyeli 7 abart egzozlu
4 ve drift yapan 5 araca 37
bin 633 TL idari para ce-

zası karar tutanağı tanzim
edildi. Aynı zamanda tanzim edilen araçlar trafikten
menedildi.
EYLÜL AYINDA 17 KİŞİ
YARALANDI
Polatlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği istatistik bilgilerine göre, 2020
yılı Eylül ayında ölümlü
kaza bulunmamakta.
Bunun dışında yaralamalı
kaza 2020 yılında 101 kişi
olurken Eylül ayında ise 17
kişi yaralandı. Madde hasarlı trafik kazası geçirilenlerin sayısı 2020 yılında
248 kişiyken, Eylül ayında
27 kişi. Toplam genelinde
ölümlü sayısı, yaralamalı
sayısı ve maddi hasarlı
kaza 2020 yılında 349 olup
2020 yılı, Eylül ayında ise
44 kişidir. Ayrıca 2020 yılı
toplamında ölü sayısı bulunmamakla birlikte yaralı
sayısı 2020 yılında 160
olarak kayıtlara geçerken
2020 yılı, Eylül ayında ise
toplamda 22 olarak belirlendi.
EYLÜL AYINDA
10 SERVİS ARACI
KONTROL EDİLDİ
Polatlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği istatistik bilgilerine göre,
Kontrol edilen araç sayısı
2020 yılında 29 bin 78
Eylül ayında 3 Bin 901
ceza yazılan araç sayısı
2020 yılında toplam 11 bin

123 Eylül ayında ise bin
382 toplamda ceza miktarı
ise 39 Milyon 455 Bin 81
TL Eylül ayında ise, 645
Bin 650 TL olarak belirlendi. Ayrıca trafikten menedilen araç 2020 yılında
toplamda 510. 2020 Eylül
ayında ise 101 araç menedildi. 2020 yılı Sürücü belgesiz araç kullanan
sürücülere tanzim edilen
(36/3A- 36/3B- 36/3C
VE118/7 ) Trafik idare para
cezası karar tutanağı sa-

yısı 421 Eylül ayında ise
76. edinilen bilgilere göre
alkolden işlem yapılan sürücü belge sayısı 2020 yılında toplam 142 Eylül
ayında ise 18 olarak bilgilendirildi. 2020 Yılında
kontrol edilen okul servis
aracı toplamda 206 olurken Eylül ayında kontrol
edilen servis aracı ise 10
olarak Polatlı Trafik Tescil
ve Denetleme Büro Amirliği tarafından aktarıldı.
BERKANT ERGİN

Üzerinde organik, doğal
ya da yöresel yazan her
ürüne şüphe ile yaklaşılması gerektiğini hatırlatan Polatlı Bakkallar
ve Bayiler Odası Başkanı Davut Yaşar, Polatlılı vaandaşları
niteliksiz gıodaları ucuz
diye tüketmemeleri konusunda uyardı.
Yaşar “Özellikle internette pandemiden
sonra bağışıklığı güçlendirmek adına daha
çok ön plana çıkan organik, doğal veya yöresel ürün reklamları
aldatıcı olabiliyor. Organik, yöresel, doğal gibi
vatandaşların en hassas olduğu bir dönemde yalnızca kelime
oyunu yaparak sahte ve
hileli ürünleri piyasaya
sürenler son dönemde
arttı. Niteliksiz, içerisinde ne kullanıldığını
bilmediğimiz ürünlerden
kaçınmalı, yalnızca bildiğimiz üreticiden gıda
alışverişi yapılmalıyız.
Bunun için vatandaşlarımız uyanık olmalı.
Çünkü her sahtekarın
başına bekçi veya polis
koyma imkanı olmadığı
için oto kontrolü vatandaşın kendisi yapıp bu
sahtekarların iştahını
kabartmamalı” dedi.
BAĞIŞIKLIĞIMIZI
GÜÇLENDİRELİM
DERKEN SAĞLIĞIMIZDAN OLMAYALIM
Kontrol etmeden bağı-

şıklığımızı güçlendirelim diye alınan ürünler
yüzünden sağlığımızdan olunabileceğini belirten ANKESOB
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Polatlı Bakkallar ve
Bayiler Odası Başkanı
Davut Yaşar, “Bazı dolandırıcılar inandırıcılığı
artırmak için yumurtaya
saman yapıştırıyor, kimisi tereyağının içine
margarin karıştırıyor, kimisi balın içine tatlandırıcı katıyor. İthal pirinci
yerli pirinç diye satıyorlar. Yani vatandaşı organik, doğal veya
yöresel diye kandırmak
için akla gelmeyecek hileler yapılabiliyor. Vatandaşlar bu gibi
oyunlara gelmeden,
hem sağlığından hem
de cebinden kaybetmemesi için çok dikkatli olmalı. Bağışıklığı
güçlendirmek isterken
aksine sağlığımızı kaybedebileceğimiz unutulmamalı. Gerçekten
yöresel ya da organik
olan ürün öncelikle fiyatından, daha sonra ise
bir satıcıda binlerce bulunmamasından belli
olur. İnternetten ya da
merdivenaltı yerlerden
bu ürünler rastgele alınmamalı, doğrudan
kendi bildiğimiz bir üreticiden ya da tanıdığımız esnaftan alınmalı”
şeklinde konuştu.
BERKANT ERGİN

MHP’DENEMNİYET MÜDÜRÜ DERİN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Milliyetçi Hareket Partisi
Polatlı İlçe Teşkilatı tarafından Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan
Şener Derin’e hayırlı
olsun ziyareti gerçekleştirildi.
Polatlı Emniyet Müdürü
Şener Derin MHP Heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Şener Derin

hayırlı olsun ziyaretleri
kapsamında misafirlerini
ağırlamaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket
Partisi Polatlı İlçe Başkanlığı Polatlı Emniyet
Müdürlüğü’ne atanan
Şener Derin’e hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. MHP Polatlı İlçe
Başkanı Uğur Güngör ve
MHP Yönetim Kurulu
Üyeleri tarafından gerçekleştirilen anlamlı ziya-

rette MHP Heyeti; Polatlı
Emniyet Müdürü Şener
Derin’e yeni görevinde
başarılar diledi. İlçe Emniyet Müdürü Derin ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek MHP Heyetine teşekkür etti. Ziyarette
Polatlı’nın sorunları ve
çözüm önerileriyle ilgili
fikir alışverişinde bulunuldu.
BERKANT ERGİN
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POLATLI BELEDİYESİ, UZAKTAN
ERİŞİM İLE ÖĞRENCİLERİN YANINDA
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kuruldu. Evlerinde bilgisayar, tablet ve internet erişimi bulunmayan ihtiyaç
sahibi tüm öğrenciler; Destek Eğitim Merkezi’ne gelerek veya 0312 622 21 17 /
0505 159 28 30 numaraları
üzerinden başvurularını
gerçekleştirebilirler. Öğrencilerin sağlığını ön planda
tutan Polatlı Belediyesi tarafından EBA Destek Noktası’nda tüm koronavirüs
önlemleri alınıyor. Maskesi
olmayan öğrencilere
maske dağıtılıyor. Kullanılan bilgisayarlar ve teknik
ekipmanlar her eğitiminin
ardından Polatlı Belediyesi
Ekipleri tarafından steril
hale getiriliyor.
BERKANT ERGİN
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İLKOKULLU MİNİKLERİN
Gücümüz CUMHURİYET
kalmadı! COŞKUSU
7 AYI AŞKIN SÜREDİR KONTAK AÇMAYAN, SGK, BANKA, KİRA VE VERGİ GİBİ ÖDEMELERİ YAPMAK
ZORUNDA KALAN POLATLILI SERVİSCİ ESNAFLARI BÜYÜK SIKINTIDA. POLATLI ŞOFÖRLER
VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI İSMAİL TARHAN, DAHA ÖNCE GEREK FEDERASYON VE GEREKSE BAKANLIK NEZDİNDE BAŞVURUDA BULUNDUKLARINI ANCAK HALİ HAZIRDA PEK ÇOK
KESİM ESNAFA DESTEKV ERİLMESİNE KARŞIN SERVİSCİLERE ADIM ATILMADIĞINI SÖYLEDİ.

16 Mart tarihi itibarıyla
Türkiye’de koronavirüs sebebile kapatılan okulların
7 ayı ayı aşkın süredir
açılmaması Polatlı’daki
servisci esnafını büyük sıkıntıya düşürdü. 7 aydır
kontak açmayan ve hiçbir
geliri olmayan servisci esnafları, kira, vergi, SGK,
taksit ödemeleri, kredi gibi
pek çok ödemeyi de yapmak için çabalıyor. Ancak
okulların kapandığından
beri çalışamayan okul servis araçlarının mağdur olduğunu ve destek
beklediklerini belirten Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail
Tarhan, “Okul servis araç
işletmecisi esnafımız 16
Mart’tan bu yana çalışamazken, umudunu 21 Eylül’de okulların açılmasına
bağlamıştı. Servisci esnafımız yine uzaktan eğitime
geçilince mağdur oldu. Bu
nedenle nakit desteği,
prim ve vergilerin ertelenmesi ile araç sigortalarında muafiyet gibi
destekler sağlanmalı”
dedi.
SERVİSÇİ ESNAFIMIZ 7
AYDIR ÇALIŞAMIYOR
Servisçi esnafının zor durumda olduğunu hatırlatan
Tarhan, “Pandemi nede-

niyle tüm dünyada olduğu
gibi ülkemiz genelinde de
16 Mart 2020 tarihinden
itibaren koruyucu bir dizi
tedbirler alındı. Bu mücadelede devletimizin hiç tereddütsüz yanındayız ve
yanında olmaya, tedbirlere
uymaya devam edeceğiz.
Ancak okulların tatile girdiği 16 Mart 2020 tarihinden beri uzaktan eğitim
nedeniyle okul servisçisi
esnafımız 7 aydır çalışmıyor. Yanlarında çalışan
rehber personelin maaşını
ve SGK primini, kendi
SGK primlerini, vergilerini,
araçlarını yenilemek için
almış oldukları taşıt kredilerini ödeyemedi, geçimlerini sağlayacak gelir elde
edemedi.
Oldukça zor bir dönem geçiren okul servisi işletmecisi esnafımız umudunu
21 Eylül 2020 tarihinde
okulların açılacağına ilişkin yapılan açıklamalara
bağlamış, bu nedenle
araçlarının vergi, sigorta,
kasko, fenni muayene vb.
eksikliklerini borçlanarak
tamamladı. Ancak okulların bu tarihte açılamaması
nedeniyle çalışarak borçlarını ödeyebilme imkânları olmadı” şeklinde
belirtti.

TARHAN TALEPLERİNİ
YİNELEDİ!
Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Tarhan “Araçlarının
kredisini ödeyemeyen,
rehber personel çalıştırması mümkün olmayan
esnafımız, okullar açıldığı
dönemde servis hizmetini
veremeyecek noktaya
geldi. Bu kapsamda:
1-) Okul servis taşımacılığı yapan esnafımıza
Covit-19 salgını nedeni
acilen hibe yardımı yapılması,
2-) Okul servisi işleten esnafımızın faaliyete başlanacak tarihe kadar
tahakkuk edecek olan tüm
vergi ve SGK primlerinin
faaliyete başlanan tarihi
takip eden ikinci ayın sonuna kadar ertelenmesini;
3-) Bu esnafımızın birikmiş vergi ve SGK prim
borçlarının ertelenerek yeniden yapılandırılmasını
ve 60 aylık vadede faizsiz
olarak taksitle ödenme imkânının getirilmesini;
4-) Esnafımızın yanlarında
çalışan şoför, rehber personel için hibe desteği
sağlanmasını;
5-) Araçlarını yenilemek
amacıyla kredi almış olan
esnafımızın kredi borçları-

nın yeniden yapılandırılarak uzun vadede ödenebilmesini sağlamak amacıyla
kamu bankalarınca yeni,
uzun vadeli ve düşük faizli
kredi temin edilmesini,
6-) Çalışmadığı süre içerisinde araçları için sigorta
muafiyeti uygulanması,
Gibi destekleri devletimizden beklemekteyiz” dedi.
SERVİSÇİ ESNAFI ACİL
DESTEK BEKLİYOR
Okul servisçilerinin verilen
desteklerden de yararlanamadığını bu nedenle
acil destek beklediklerini
vurgulayan Tarhan, “Pandemi döneminde okul servisi işleten esnafımız,
mücbir sebep kapsamında
değerlendirilmeyerek desteklerden maalesef yararlanamadı.
Ekonomik tedbir paketleri
kapsamında ise, kredi kullanan esnafımızın kredi
borçları ertelense de
erteleme süresi sona
ermiş ve geliri olmadığı
için kredi, SGK, vergi vb.
borçlarını da ödeyemez
duruma geldi.
Bu durum, Mart ayından
bu yana çok zor durumda
olan esnafımızı tamamen
iflas edecek noktaya getirdi” dedi.
BERKANT ERGİN

YAVAŞ, ATATÜRK’ÜN
ANKARALI HEMŞEHRİ
KABÜLÜNÜN 99.
YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

rafından hazırlanan şiirler,
şarkılar ve ellerinde Türk
Ankara Büyükşehir Be- sahip çıkacağımız ken29 Ekim Cumhuriyet BayBayraklarıyla Cumhuriyet
timizi yönetim anlayışı
lediye
Mansur
ramı’nın
96. Başkanı
yıldönümü
se- coşkusunu
yansıtan ilkolarak şeffaflık, katılımYavaş,
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okulu öğencilerinin göstericılıkvelilerinde
ve ortak akıl
ile yökara hemşehriliğinin
gibi Polatlı’da
da çeşitli et- 98.lerine
büyük
netmeye
gayret
yıldönümü
sebebiyle
bir
kinliklerle kutlanıyor. Son
ilgisi vardı. Veliler çocuklaediyoruz.
Kültürel
veolayayınolarakkutlama
Şehitlik mesaj
İlkokulu
tarının
heyecanına
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sanatsal
yönleri
başta
ladı.
Başkan
Yavaş
“Var
rafından hazırlanan 29
rak Cumhuriyet coşkusunu
üzere
sanayigücümüzle çalıştığımız
ekim Cumhuriyet
Bayramı
hepolmak
birlikte
yaşamak
için
siyle,İlkokulu
turizmiyle,
doğaBaşkent
Ankara’mız
kutlama
etkinliği
büyük be-içinŞehitlik
törenlerinsıyla,
kırsalaldılar.
anlamlıÖğrenciler
günlerden tabiri- deki
ğeni topladı.
yerlerini
nin daha yıl dönümünü kalkınmasıyla Ankakutluyoruz” dediğini me- ra’mızı Mustafa Kemal
Atatürk’ün bize bıraktığı
sajını şöyle sürdürdü;
mirasa yakışır, dünya
“Bazı kentlerin tarihi,
kültürü ve ortak hafızası başkentleriyle yarışır
seviyeye çıkarmanın en
vardır. Ankara'mız da
yüzyıllarca farklı mede- büyük görevimiz ve sorumluluğumuz olduniyetlere ev sahipliği
ğuna inanıyoruz.
yapmış, asıl değerini
ise Kurtuluş Savaşı’nda Bu vesileyle, bu özel
günde milli mücadeleyi
ve ardından Başkent
oluşu ile bulmuş kadim başlatmak için Ankara’ya gelen ve bir tarih
bir şehirdir. Geçmişini
yazan, kentimizin hemunutmadan, geçmişine
şehriliğini kabul ederek
sahip çıkan ve geleceğe bu bilinçle uzanan bizleri onurlandıran
başta Büyük Önder
bir anlayışla; Başkent
için 5 Ekim’i, 13 Ekim’i, Gazi Mustafa Kemal
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sahibinden
SATILIK

sahibinden
KİRALIK

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

FULL YAPILI EŞYALI
KİRALIK DAİRE
Fatih Mahallesi Atatürk caddesi
Sanat Sokak Sedirkent
HABER Berkant Ergin
Sitesi’nde, 3+1 merkezi sistem
Türk
Ocaklarının
haftaki
Ocakkaloriferli
dairebuolup
doğalgaz
başı Sohbetlerinde
Türk
Milliyetçilimutfak ve banyoda
ğinin önemli
isimlerinden
kullanılmaktadır.
Prof.Dr.Ahmet Bican Ercilasun olaBadana ve boyası yeni
cak. Türk Milliyetçiliği Tarihi konulu
yapılmıştır.
Ocakbaşı sohbeti 1 Kasım 2019
Sahibinden
kiralık. Türk
Cuma akşamı saat 19:00’da
İrtibat:
0536
292
77 olacak
92
Ocakları Polatlı Şubesinde

eleman ARANIYOR

“TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ” ANLATILACAK
ve tüm Polatlı halkı davetlidir.
AHMET BİCAN ERCİLASUN KİMDİR?
Kendisi ‘Kars İli Ağızları -Ses Bilgisi- adlı doktora tezi’ ile doktor ünvanını, “Kutadgu Bilig’de Fiil” adlı
doçentlik tezi ile doçent ünvanını
almış Gazi Üniversitesinin Türk Dili
ve Edebiyatı bölümünü ve yine
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-

kültesinde Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları Bölümü’nü kurmuştur. 1994’de
‘asaleten’
TDK
başBakım
onarım
konusunda
tecrübeli, mekanik el aletleri kulkanlığı yapmıştır. “Dilde birlik” adlı
lanma
mekanik
montaj
demontaj işleeseriyle,
Türkiyeyetkinliği
Millî Kültür yüksek,
VakLokoil
Petrolve
İstasyonu’nda
riniDalı
yapabilen,
kaynak
makinesi
(elektrikli-gazlı)
bilgisine
fı’nın “Fikir
Armağanı”na
lâyık
akaryakıt
satış görevlisi
görülmüştür.
‘Karşılaştırmalı
sahip,
mesaili veTürk
vardiyalı çalışma sistemine
uyum
sağlaalınacaktır.
Lehçeleri Sözlüğü’, ‘ Türk dünyası
yabilecek, askerlik hizmetini
mekanik
bakım ‘
En tamamlamış
az lise mezunu
‘Bay eleman
üzerine incelemeler’ ve ‘Türk Dili ve
elemanı aranmaktadır.
Kompozisyon’ gibi pek çok bilimsel
alınacaktır.
çalışması bulunan Ahmet Bican ErMüracaatlar; Şahsen yapılacaktır.
cilasun’un ayrıca ‘Gülnar’ isimli roAdres: Zafer mah. Nasreddin
manı ve son dönemlerde çıkarmış
olduğu ‘Türkçülüğün Mistik Önderi
Hoca Bulvarı (Beştepe Gross
Atsız’ gibi kitapları da vardır. Türk
Market karşısı)
Lehçelerinin birçoğunu bilen değerli
hocamız yaşamını Türk dilinin, Türk
edebiyatının, Türk dünyasının
Ankara valiliğinde almış olduğum. 99083739570
nolu gecici koruma kimlik belgemi kaybettim.
problemleri üzerinde yoğunlaştırHükümsüzdür. Hüsam ELALİ
mıştır.

ELEMAN ALINACAKTIR

GRAFİKER
ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde,
matbaa ve grafik tasarım
bünyesinde bölümünde
çalıştırılmak üzere
bay - bayan elaman alınacaktır.

Diğer bilgisayar programlarına hakim
ekip arkadaşları arıyoruz..
Mürcaatlar şahsen Polatlı Postası’na
yapılacaktır. Adres: Cumhuriyet Mahallesi
Kavukçuoğlu İşhanı Kat: 2

623 02 25 - 623 62 42

BRANDA
BRANDA -- FOLYO
FOLYO -- ONEVİSİON
ONEVİSİON
BİLBOARD
BİLBOARD --AFİŞ
AFİŞ -- BROŞÜR
BROŞÜR

623 02
02 25
25 -- 623
623 62
62 42
42
623
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İdarehane:
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Hazırlık:
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Tel:
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02 25
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No:212
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Matbaası
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No: 37
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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
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17 2
28
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URLA EĞİTİM VAKFI ( UREV ) BAŞKANI HALE PEKERTEN VE EKİBİNİN POLATLI’DA YAŞANAN KUM FIRTINASININ ARDINDAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ POLATLI İLÇE BAŞKANLIĞI’NA ULAŞARAK VAKIF GÖNÜLLÜLERİNİN ÖZELLİKLE KADIN
VE ÇOCUKLAR İÇİN EL EMEĞİ ÜRÜNLER ÜRETMEYE BAŞLADIKLARINI VE URLA’DA UREV İLE BAŞLAYAN BU YÜREK
İMECESİNİN ÜRÜNLERİNİ ULAŞTIRMALARI İLE BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜNÜN KURULDUĞUNU İFADE EDİLDİ.

CHP’li Kuş: Gönül köprüsü kuruldu
Cumhuriyet Halk Partisi
Polatlı ilçe örgütü kadın
kolları başkanı devlet kuş
ve ekibi, izmir urla eğitim
vakfı başkanı hale pekerten ve ekibi tarafından el
emeği göz nuru ile hazırlanan kışlık ürünleri özyurt
ve yaralı mahallelerinde,
çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım emekçisi ailelere ulaştırdı.
Urla Eğitim Vakfı ( UREV )
Başkanı Hale Pekerten ve
ekibinin Polatlı’da yaşanan kum fırtınasının ardından Cumhuriyet Halk
Partisi Polatlı İlçe Başkanlığı’na ulaşarak Vakıf gönüllülerinin özellikle kadın
ve çocuklar için el emeği
ürünler üretmeye başladıklarını ve Urla’da UREV
ile başlayan bu yürek imecesinin ürünlerini ulaştırmaları ile bir gönül
köprüsünün kurulduğunu
ifade edildi.
YEREL BASINIMIZIN
HABERLERİYLE
ULUSAL BASINDA
GENİŞ YER BULDU
Cumhuriyet Halk Partisi
Polatlı İlçe Örgütü Kadın
Kolları Başkanı Devlet
Kuş, ‘’ İlçemizde yaşanan
kum fırtınasında özellikle
mevsimlik emekçi ailelerin

yaşadığı mağduriyet, yerel
basınımızın haberleriyle
ulusal basında geniş yer
buldu” ifadeleriyle, “İzmir
Urla Eğitim Vakfı ( UREV )
‘nın kıymetli başkanı sayın
Hale Pekerten ve değerli
gönüllüleri bir yürek imecesi başlatmış. Özellikle
mevsimlik emekçi kadınlarımız ve çocuklarımız için
el emeği göz nuru ürünler
hazırlamışlar. Urla ile Polatlı arasında bir gönül
köprüsü kurdular. Duyarlılıkları ve güzel yürekleri
için çok teşekkür ediyorum” dedi.
EN OLMAZLAR BİLE
KOLAYA DÖNER
Bizler de bugün Özyurt ve
Yaralı mahallelerimizdeki

çadırları ziyaret ederek
Urla Eğitim Vakfı gönüllülerinin hazırladığı kışlık
ürünleri ailelerimize ulaştırdık. İyiliğe uzanan el ne
kadar çok olursa, yükler
hafifler ve en olmazlar bile
kolaya döner. Eğitim, sağlık ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesi konusunda
mevsimlik emekçi ailelerimizin yanında olmaya,
destek olmaya devam
edeceğiz. Bir afet sonrası
değil, her zaman eşit sağlık, eşit eğitim, eşit sosyal
haklara sahip olmaları gerektiği inancı ve farkındalığıyla bu hayati konuyu
ülke gündeminde tutmaya
devam edeceğiz. Unutmayalım ki; İyiliğin aşamaya-

cağı mesafe yoktur. Urla
Eğitim Vakfı Başkanı
Sayın Hale Pekerten ve
kıymetli vakıf gönüllülerine
tekrar teşekkür ediyorum ‘’
dedi.
EL EMEĞİ GÖZ NURU
BİR İMECE BAŞLATTIK
Mevsimlik emekçi ailelerin
yaşadığı mağduriyetlerin
tanık olduklarını belirten
Urla Eğitim Vakfı Başkanı
Hale Pekerten açıklamasında ‘’ Tarihi ve kültürel
mirasıyla önemli bir değer
olan Polatlı ilçemizde yaşanan kum fırtınası sonrası özellikle Polatlı yerel
basınını yakından takip
ettik ve özellikle mevsimlik
emekçi ailelerin yaşadığı
mağduriyetlerin tanığı

olduk. Vakıf gönüllüleri
olarak el emeği göz nuru
bir imece başlattık. Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için ürettiğimiz
kışlık ürünlerin ailelerimize
ulaştırılmasında bizlerle
gönül birliği yapan Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı
İlçe Başkanlığı yetkililerine
ve kendisinin de bir eğitimci olduğunu bildiğimiz
Cumhuriyet Halk Partisi
Polatlı İlçe Kadın Kolları
Başkanı sayın Devlet Kuş
ve ekibine teşekkürlerimi
ifade etmek istiyorum”
dedi.
ÇOCUKLARIMIZ
İÇİN AYDINLIK BİR
GELECEĞE AÇILAN
KAPI EĞİTİMDİR

Pekerten, “İlerleyen süreçte özellikle mevsimlik
emekçi ailelerimizin çocuklarının eğitim konularıyla ilgili oluşturulacak
projelerde de elimizden
gelen katkıyı sağlamak
düşüncemizi de belirtmek
istiyorum. Eğitim tüm çocuklarımız için olmazsa
olmaz ve eşit bir haktır.
Çocuklarımız için aydınlık
bir geleceğe açılan kapı
eğitimdir ve o kapıdan her
çocuğumuz eşit bir biçimde girmelidir. Bu gayenin hayat bulması için tüm
ulusun el ele gönül gönüle
verdiği güzel ve aydınlık
günlere... Umutla.. ‘’ ifadelerinde bulundu.
DENİZ UYAR

BULACAK’IN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Polatlı Kaymakamı Murat
Bulacak, göreve başladığı günden itibaren Polatlı’daki birçok kuruluşu
ziyaret ederek bilgi almaya devam ediyor. Kaymakam Bulacak’ın ziyaret
ettiği yerlerden biride Polatlı Ziraat Odası oldu.
Gerçekleşen Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında

bilgi alan Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak,
“Oda Başkanı Zekai Köseoğlu ve yönetim kurulu
üyelerinden bilgi alarak
bilinçli bir şekilde yapılan
tarımın hem üreticiye
hem de ülke ekonomisine
büyük faydası olacağını
söyleyerek, “çiftçilerin korunmasına ve desteklen-

mesine yönelik yapılması
gereken işlerin takipçisi
olacaklarını” bildirdi.
YAŞ SEBZE VE MEYVE
KURUTMA TESİSİNE
ZİYARET
Kaymakam Murat Bulacak Ziyaret Odası’na gerçekleştirdiği ziyaret
sonrasında Polatlı Kaymakamlığı ve Polatlı Zi-
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raat Odası Başkanlığı tarafından Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle
kurulan Yaş sebze ve
meyve kurutma tesisini
ziyaret etti. Bulacak, gösterilen misafirperverlikten
dolayı teşekkürlerini sunarak, “Artan nüfusla birlikte ürün tüketimi de
çoğalıyor. Topraklarımızın

verimliliğini artırmak için
çiftçilerimizin bilinçli tarım
yapması lazım. Çiftçilerimiz ne kadar çok bilgili
olursa, üretimin çoğalma-
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sına ve ülke ekonomisinin
artmasına o kadar çok
katkıları olur” dedi.
İLKNUR KILINÇ

