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şehir Belediyesi Fen İşleri
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Yavaş’ın açıklamalarının
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kavşak (Başer Kavşağı)
için de çalışmalara başladı. Türk Kızılayı Caddesi’nde iki köprülü kavşak
çalışmasını tamamlayan
Fen İşleri Daire Başkanlığı, kısa bir süre içinde
Etimesgut İstasyon Caddesi’nde çalışmalara başlayacak..” dedi.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SELAMİ OVACIK, POLATLI’NIN EN BÜYÜK
SORUNU OLAN SU MESELESİNDE SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİ ADIMLARIN ATILDIĞINI VE POLATLI’NIN ARTIK
İÇİLEBİLİR GEREDE SUYUYLA YAŞADIĞI EN BÜYÜK KRONİK SORUNDAN KURTULDUĞUUNU SÖYLEDİ.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selami
Ovacık, Polatlı’da kesintilerin önünü geçilmesi için
30 yıllık hattın yenileme
çalışmalarında son safhaya gelindiği ve suyun
sorunsuz şekilde verilmesi
için pompalanarak deneme çalışmalarının başladığı müjdesini verdi.
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur
Yavaş, Polatlı’mıza son
derece önem veriyor. 30
yıllık olan ve eskimiş içme
suyu ishale hattının yenilenmesi noktasında büyük
mücadele verdi ve sonunda her şeye rağmen
Polatlı’nın hem içme suyu
hattı sorununu hem de
daha içilebilir bir suya kavuşması noktasında Gerede suyunun şehrimize
getirilmesi için taşın altına
elini koyarak, Polatlı ve
Polatlı halkını ne kadar
önemsediğini ispat etmiştir” diye konuştu.
POLATLI’NIN EN BÜYÜK
SORUNU SUYDU, ODA
ÇÖZÜLÜYOR!
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selami
Ovacık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Polatlı’nın
içme suyuna ilişkin ilk öncelikli konu olarak gündeme aldığını ve çözüme
yönelikte gerekli çalışmaları yaparak, Polatlı’nın en
önemli sorunu olan su meselesini kökten çözecek
projeleri hayata geçirdiğini
söyledi.
Ovacık “Polatlı’nın 30 yılı
aşkın süredir kullandığı 80
km’lik Yüzükbaşı içme
suyu ishale hattı, artık sü-

resini doldurmuştur. Bu
sebeple Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bizzat içme
suyu hatlarındaki sıkıntıları ilettiğimiz de, kendisine Polatlı’nın su
sorununun çözümüne
büyük önem verdiğini dile
getirerek derhal çalışmaların başlaması talimatını
vermişti.
Şükürler olsun ki, önce
içme suyu hattının bakımı,
yenilenmesi çalışması
sona erdi. Böylece sürekli
çıkan arazların önüne
geçmiş olacağız.
İkinci ve en büyük konu
ise, Polatlı’nın içemediğimiz içme suyuydu.
Başkanımız Mansur
Yavaş, bu konuda da taşın
altına ilini koyarak, Gerede suyunun Polatlı’ya
getirilmesi için gerekli
ihale ve fizibilite çalışmalarını tamamlayarak suyun
yakın zamanda getirilmesini sağlıyor.
Bu haliyle baktığımızda
Polatlı’da yaşayan hemşehrilerimizin de ortak görüşü olan Polatlı’nın en
büyük sorunu olan su meselesini çözmekte bizlere
nasip oldu. Bu konuda Polatlı adına Başkanımız
Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyoruz” diye konuştu.
BİZ SİYASETTEN
ÇOK HİZMETE ÖNEM
VERİYORUZ
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selami
Ovacık, Ankara Büyükşehir Beledeye Başkanlığı’na seçildiği günden
bugüne kadar Başkan
Mansur Yavaş’ın, siyasetin
çok üzerinde tuttuğu bir

Ovacık: Su meselesi artık
sorun olmaktan çıkıyor!

anlayışın hakim olduğunu,
bununda ayrım yapmadan, tüm Ankara ve ilçelerini kaplayacak hizmet
yelpazesini bir an evvel
hayata geçirmek olduğunu
söyledi.
Ovacık “Seçildiğimiz ilk
günden bugüne kadar
şöyle bir değerlendirme
yaptığımızda, gerek Ankara’nın ve gerekse Polatlı
başta olmak üzere tüm 25
dış ilçenin tamamında hizmet odaklı, insan odaklı
çalışmalara imza atıyoruz.
Elbette siyasi kimliklerimiz
var ancak bizim için öncelik siyasetten önce doğru
hizmeti, acil çözüm bekleyen kronik sorunları çözerek Ankaralı ve Polatlılı

hemşehrilerimizin hat ettiği hizmete kavuşmasıdır.
Başkanımız Mansur Yavaş’ta zaten her açıklamasında, her meclis
toplantısında ve bizimle
yaptığı her toplantıda da
bunu dile getiriyor. Ankaralı’ya hizmet herşeyden
önemli ve bu anlayışla da
hizmete devam ediyoruz”
diye konuştu.
ASKİ GENEL
MÜDÜRÜMÜZ VE
EKİPLERİ 3 GÜN
BURADA KALDI
Yaşanan su kesintilerinin
önüne geçmek amacıyla
içme suyu ishale hattında
yapılan altyapı yenileme
çalışmalarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Mansur Yavaş ve ASKİ
yöneticileri tarafından titizlikle takip edildiğini söyleyen Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Büyükşehir
Belediye Meclis Üyesi Selami Ovacık, Pazar gecesi
başlayan çalışmaların
yüzde 99’unun tamamlandığını, hatlarda yaşanabilecek bir arıza ihtimaline
karşı denemelerin yapılarak kademe kademe su
pompalanmaya başladığını söyledi.
Ovacık “Gerek Mansur
Yavaş başkanımız gerekse ASKİ Genel Müdürü
Erdoğan Öztürk başta
olmak üzere Büyükşehir
ve ASKİ bürokratlarımız
su kesintisinin yapılarak

çalışmaların başladığı
tarih olan Pazar gününden
itibaren Ankara’ya dönmeyerek Polatlı’da kaldılar.
Çalışmaların sağlıklı biçimde ilerlemesini bizzat
takip eden ASKİ yöneticilerimize Polatlı halkı adına
teşekkürlerimi sunuyorum.
Hemşehrilerimiz rahat olsunlar, kademe kademe
su pompalanmaya başlandı ve deneme çalışmalarının ardından
Perşembe gecesinden itibaren Polatlı yeniden
suya kavuşmuş ve arızaların geride kaldığı bir dönemi yaşamaya
başlayacaktır” diye konuştu.
BERKANT ERGİN

DENETİM BUGÜN UYGULANACAK!
Koronavirüs salgınıyla
mücadele kapsamında
içerisinde bulunduğumuz
kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler
olan temizlik, maske ve
mesafe kurallarının yanı
sıra tüm iş kolları ve
yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara
uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen
denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük
önem taşımaktadır.
Bu kapsamda Covid-19
Tedbirleri 16 Ekim 2020
Denetimi 30 Temmuz
tarihli ve 12 bin 2682 sayılı genelge ile 20 Ağustos tarihli ve 13bin 429
sayılı genelge doğrultusunda tüm il ve ilçelerde,

bizzat valiler, kaymakamlar,
belediye başkanları,
ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının yöneticileri
ve personeli, köy/mahalle
muhtarları, meslek
odaları, genel kolluk
birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve
özel kolluk görevlilerinin
(zabıta, özel güvenlik vb.)
katılımıyla oluşturulan
ekipler tarafından
“sağlık için hepimiz için”
mottosu ile yaşamın tüm
alanlarını kapsayacak şekilde bugün genel denetim gerçekleştirecek.
Tüm İl ve İlçelerde olacak
denetimde gerekli planlamaların yapılarak, uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi amaçlandı.

GENELGE EKLERİNDE
YER ALAN
FORMLARDAN
YARARLANILACAK
Halk sağlığı açısından
ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan
ya da kurallara/önlemlere
aykırı davranışlarda ısrar

SİZE POLATLI

edilen aykırılıklar için ise
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha
Kurullarınca belirlenecek
cezalar mülki idare amirlerince uygulanacaktır.
Denetimlerde Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve
Yönetim Rehberi ve daha
önce denetimler ile ilgili

gönderilen genelge eklerinde yer alan formlardan
yararlanılacaktır. Bu bağlamda Vali ve Kaymakamlar tarafından yerel
yönetimler, genel kolluk
kuvvetleri, kamu kurum
ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile mes-
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lek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak
gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada
herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi hususları İçişleri Bakanlığı
tarafından belirtildi.
DENİZ UYAR
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DURUKAN: ASKİ YOĞUN BİR FAALİYET GÖSTERDİ
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kum edildi. Mansur Bey’in
gelmesi ile beraber bu su
gündeme geldi. İnşallah
2022’nin sonunda Gerede
suyu Polatlı’mıza akacak,
bundan sonra Polatlı’da
su kesintisi çok büyük
arıza olmazsa 3 ya da 5
saatle sınırlı kalacaktır Polatlı’mıza hayırlı olsun ”
açıklamalarında bulundu.
DENİZ UYAR

EBA’YI AKTİF KULLANAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ!
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sürecinde Eğitimde
Eğitimde BiliBilişim
şim Ağı(
Ağı( EBA)
EBA) platforplatformunu
munu aktif
aktif bir
bir şekilde
şekilde
kullanan
kullanan öğrencilerini
öğrencilerini çeçeşitli
şitli hediyelerle
hediyelerle ödüllenödüllendirdi.
dirdi. Yapılan
Yapılan ödül
ödül
törenine;
törenine; AK
AK Parti
Parti İlçe
İlçe

Teşkilat Başkanı
Başkanı Aysel
Teşkilat
Demir, İlçe
İlçe Milli Eğitim
Demir,
Müdürü
Müdürü Yusuf
Yusuf Uymaz,
Şube
Şube Müdürlerimiz
Müdürlerimiz İmralı
Kaloç,
Kaloç, Çağlar
Çağlar Uğurlu
ödül
ödül törenine
törenine katıldılar.
Verilen
Verilen hediyelerden
hediyelerden dolayı
layı mutlu
mutlu olan öğrenciler,
ler, Polatlı
Polatlı Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne
Müdürlüğü’ne ve Ak Parti
İlçe
İlçe Teşkilat
Teşkilat Başkanı
Aysel
Aysel Demir’e
Demir’e teşekkürlerini
lerini sundular.
sundular.
EĞİTİMDE
EĞİTİMDE BİLİŞİM
AĞI(
AĞI( EBA)
EBA) PLATFORMU
FORMU AKTİF KULLANILIYOR
NILIYOR
Milli
Milli Eğitim
Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk’un
Selçuk’un aşamalı eğitime
time geçilerek
geçilerek yüz yüze
eğitimin
eğitimin ilkokul 1 ve okul
öncesi
öncesi eğitimin
eğitimin yanı sıra

2, 3, 4, 8 ve 12. Sınıfların, özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm
kademelerindeki okulları
ve tüm kademelerdeki
köy okulları, ilkokul ve ortaokul olmak üzere açıldığını belirlemesiyle
öğrenciler yüz yüze kademeli olarak okullarında
eğitim görüyor. Okul ’da
eğitim süreci sağlansa da
diğer sınıflar ve kademeli
gerçekleşen eğitimde eksikliklerin giderilmesi için,
Eğitimde Bilişim Ağı(
EBA) platformu öğrenciler ve öğretmenler tarafından aktif olarak
kullanılmaya devam ediyor.
İLKNUR KILINÇ

HASTALIKLARDAN KORUNMANIN
PAROLASI; “ELİMİZİ YIKAMAK!”
Polatlı
Polatlı Dua
Dua tepe
tepe Devlet
Devlet hastanesi
nesi 15
15 Ekim
Ekim Dünya
Dünya El Yıkama
Günü
Günü nedeniyle
nedeniyle Bulaşıcı
Bulaşıcı hastalıklardan
lıklardan korunmanın
korunmanın en kolay
ve
ve en
en etkili
etkili yolu
yolu el
el yıkamadan
yıkamadan
geçmektedir
paylaşımı
geçmektedir paylaşımı ile Özellikle
likle Koronavirüs
Koronavirüs sürecinde
sürecinde en
büyük
büyük hijyenin
hijyenin ve
ve hastalıktan
hastalıktan
korunma
korunma yönteminin
yönteminin el yıkamadan
dan geçtiğini
geçtiğini belirtti.
belirtti.
EL
EL HİJYENİNE
HİJYENİNE
DİKKAT
DİKKAT EDİLMELİ
EDİLMELİ
Doğru
Doğru el
el yıkama
yıkama ile
ile ilgili de paylaşım
yapan
Dua
laşım yapan Dua tepe
tepe devlet
hastanesi;
hastanesi; El
El yıkama
yıkama öncesinde,
sinde, ellerdeki
ellerdeki yüzük-saat
yüzük-saat gibi

SİZE
SİZE POLATLI

aksesuarlar çıkarılır. Akmakta
olan su altında eller ıslatılır. Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve
parmak araları ile tırnakların
kenar ve uçları sabun ile köpürtülerek en az 20 saniye süreyle
kuvvetlice ovuşturulur. Eller su
altında iyice durulanır. Eller bileklerden başlayarak kağıt
havlu ile kurulanır. Aynı kağıt
havlu ile musluk kapatılır” bilgisiyle vatandaşların pandemi sürecinde özellikle el hijyeni
konusunda daha tedbirli olması
gerektiğini aktardı.
DENİZ UYAR
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AnkaraBüyükşehir
BüyükşehirbelebeleAnkara
diyeBaşkanı
BaşkanıMansur
MansurYaYadiye
vaş’ın
Polatlı’daki
arızalar
vaş’ın Polatlı’daki arızalar
sebebiyleyaşanan
yaşanankesintikesintisebebiyle
lerin
önüne
geçmek
amalerin önüne geçmek amacıylaYüzükbaşı
Yüzükbaşıiçme
içmesuyu
suyu
cıyla
ishalehattındaki
hattındakiçalışmaçalışmaishale
larıntamamlanması
tamamlanmasınoknokların
tasındaharekete
hareketegeçti.
geçti.
tasında
Pazargüünden
güündenitibaren
itibaren44
Pazar
günder
süren
çalışmaların
günder süren çalışmaların
sonunagelindi.
gelindi.
sonuna
Sukesintisinin
kesintisininyaşanacağı
yaşanacağı
Su
zamanıPolatlılı
Polatlılıvatandaşvatandaşzamanı
laraönceden
öncedenbildirerek,
bildirerek,
lara
mağdurolmalalarını
olmalalarınısağsağmağdur
layanve
veşehrin
şehrintüm
tümmamalayan
hallelerindesabah:
sabah:
hallelerinde
08.00’dan
gece
12.00’a
08.00’dan gece 12.00’a
kadartankerler
tankerlerher
hermahalmahalkadar
ledemerkez
merkeznoktalara
noktalaragigilede
derekvatandaşların
vatandaşlarınsu
su
derek
ihtiyaçlarınıgidermelerini
gidermelerini
ihtiyaçlarını
sağlıyor.
sağlıyor.
SİYASİLERVE
VE
SİYASİLER
BÜROKRATLAR
BÜROKRATLAR
SÜREKLİSAHADAYDI
SAHADAYDI
SÜREKLİ
CumhuriyetHalk
HalkPartisi
Partisive
ve
Cumhuriyet
İYiParti
Partikurmayları
kurmaylarıda
da
İYi
mkesintisizyaşandığı
yaşandığıilkg
ilkg
mkesintisiz
ündenbu
buyana
yanaçalışmalaçalışmalaünden
rınsürdüğü
sürdüğüşantiyelerde
şantiyelerde
rın
vetankerlerin
tankerlerinsu
sudağıtım
dağıtım
ve
noktalarındasürekli
sürekliolarak
olarak
noktalarında
bulunarakvatandaşların
vatandaşların
bulunarak
suyarahat
rahatulaması
ulamasıiçin
için
suya
sahaçalışmasını
çalışmasını44gün
gün
saha
boyuncagayretli
gayretlibir
birçalışçalışboyunca
maylayürüttü.
yürüttü.
mayla
Bununyanında
yanındaAnkara
Ankara
Bunun
BüyükşehirBelediye
BelediyeBaşBaşBüyükşehir
kanıMansur
MansurYavaş,
Yavaş,ASKİ
ASKİ
kanı
GenelMüdürüASKİ
MüdürüASKİGenel
Genel
Genel
MüdürüErdoğan
ErdoğanÖztürk
Öztürk
Müdürü
başta
baştaolmak
olmaküzere
üzereBüyükBüyükşehir
şehirve
veASKİ
ASKİbürokratlarıbürokratlarımız
mızsu
sukesintisinin
kesintisinin
yaşandığı
yaşandığıandan
andanitibaren
itibaren
Polatlı’da
Polatlı’dakaldılar
kaldılarve
veçalışçalışmaların
malarınbir
biran
anevvel
evvelsağsağlıklı
lıklıbiçimde
biçimdebitirilmesi
bitirilmesi
noktasında
noktasındaçalışmaları
çalışmalarıyayakından
kındanincelediler.
incelediler.
ASKi
ASKiekiplerinin
ekiplerinin50
50tankertankerlik
likdev
devekibiyle
ekibiylevatandaşın
vatandaşın
su
suihtiyacını
ihtiyacınıgidermesi
gidermesi
hnoktasında
hnoktasındagösterdiği
gösterdiğiözözverili
veriliçalışmalara
çalışmalarahem
hemvavatandaşlardan
tandaşlardanhem
hemde
de
mahalle
mahallemuhtarlarından
muhtarlarından
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VATANDAŞLAR SU İHTİYAÇLARINI
GÜN BOYU TANKERLERDEN GİDERDİ

teşekkür geldi.
Mahalle muhtarları, tankerlerin yetkilileri ile ve
ASKİ temsilcileriyle sürekli
irtibat halinde kalarak mahallelerin değişik
noktalarında vatandaın su
ihtiyacının anında giderilmesi içinde üyük gayret
gösterdiler.
POLATLININ DU
SORUNU ÇÖZÜMÜNDE
İLK ADIM
Ankara büyükşehir belediye başkanı Mansur
yavaş Polatlı’nın yıllardır
sorunu olan su problemi
ile ilgili olarak, önce insan
sağlığı diyerek gündeme
getirdiğimiz proje demişti
ve Polatlı’nın su sorununu
en kısa sürede çözeceğini
dile getirmişti. Yavaş, “30
yıl önce o günkü tekniklerle yapılmış su hattı Polatlı’yı uzun yıllardır
mağdur ediyordu. Biz de
seçimlerden önce mutlaka
Gerede’den gelen suyun
Polatlı’ya verileceğinin sözünü vermiştik. Göreve
başladıktan sonra önce
insan hayatı ve insan sağlığı diyerek ilk gündeme
getirdiğimiz projelerden bir
tanesi de Polatlı’ya bu
suyun verilmesiydi. Malum
herkesin gözü önünde cereyan eden tartışmalar
oldu ve maalesef bir yıl
kaybettik. Acelemiz vardı,
bir an evvel Polatlı’ya bu
suyu temin etmek istiyorduk. İhalemizi de şeffaf bir
şekilde yaptık. Gülbağ
Holding’e bağlı bir şirket
ihaleyi aldı. İhaleye çıkarken 30 ay olarak çıkılmıştı. Kaybettiğimiz 1 yıl
var. Biz Polatlı halkı adına,
bu ihaleyi en geç 24 ayda
bitirmenizi sizden rica ediyoruz. Bu suyu sadece
125 bin nüfusu aşkın Polatlı halkı değil Temelli ve
civarındaki köyler dolayısıyla 1,5 milyon Ankaralı
için bunu 24 ayda bitirmenizi taahhüt etmenizi istiyoruz.” dedi.

BAŞKAN
BAŞKAN YAVAŞ
YAVAŞ ADALETLİ
ADALETLİ YÖNETİM ANLAYIŞINI YİNE GÖSTERDİ!

DAİRELER KURA ÇEKİLİŞİYLE TESLİM EDİLECEK

Ankara
AnkaraBüyükşehir
BüyükşehirBeleBelediye
Başkanı
diye BaşkanıMansur
Mansur
Yavaş
Yavaşsosyal
sosyalbelediyecilik
belediyecilik
ilkesi
ile
ilkesi ileAnkara’da
Ankara’dabaşabaşarılı
rılıişlere
işlereimza
imzaatmaya
atmaya
devam
devamediyor.
ediyor.Büyükşehir
Büyükşehir
Belediyesinin
Belediyesinin“Yeni
“Yeni

Mamak
MamakKentsel
KentselDönüşüm
Dönüşüm
ve
Gelişim
ve GelişimProjesi”
Projesi”kapkapsamında
samındabaşlattığı
başlattığıprojeprojenin
ninçalışmaları
çalışmalarıaralıksız
aralıksız
tüm
tümhızıyla
hızıyladevam
devamediyor.
ediyor.
Kente
Kenteyakışır
yakışırve
vesosyal
sosyal
alanları
alanlarıile
ilekentsel
kentseldönüdönü-

şüm
şüm anlayışını
anlayışını ayrı
ayrı bir
bir boboyuta
taşıyan
projede
yuta taşıyan projede kokonutlar
nutlar hak
hak sahiplerine
sahiplerine
kazandırmaya
kazandırmaya devam
devam ediediyor.
yor. Büyükşehir
Büyükşehir belediyesi
belediyesi
daha
daha önce
önce meclis
meclis karakararıyla
rıyla sözleşme
sözleşme dışı
dışı bırakıbırakı-
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lan
lan daireler
daireler hak
hak sahiplesahiplerine
kura
çekilişiyle
rine kura çekilişiyle daha
daha
erken
erken teslim
teslim edilecek.
edilecek.
Noter
Noter huzurunda
huzurunda gerçekgerçekleştirilecek
leştirilecek kura
kura çekilişi,
çekilişi,
16
16 Ekim
Ekim 2020
2020 tarihinde
tarihinde
Büyükşehir
Büyükşehir Belediyesi
Belediyesi

Konferans
Konferans Salonu’nda
saat
saat 09.30’da
09.30’da ve 10.30’da
yapılacak.
yapılacak.
KURA
KURA ÇEKİLİŞİNDE
PANDEMİ
PANDEMİ KURALLARINA
RINA DİKKAT
DİKKAT EDİLECEK
CEK
Yıllardır
Yıllardır Mamak Kentsel
Dönüşüm
Dönüşüm ve Gelişim alanındaki
nındaki konutlarına kavuşmayı
vuşmayı bekleyen
vatandaşlara
vatandaşlara modern ve
yaşanabilir
yaşanabilir alanlar sunmayı
mayı amaçlayan
amaçlayan Büyükşehir
şehir Belediyesi,
Belediyesi, konut
mağdurlarına
mağdurlarına alternatif
çözümler
çözümler de üretiyor.
Kentsel
Kentsel dönüşüm alanı
içerisinde
içerisinde bulunan 58
daire
daire daha
daha önce sözleşmesi
mesi yapılmış
yapılmış ancak konutunu
nutunu teslim almamış
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vatandaşlara, sözleşme
tarih sırası ve etap farkı
gözetilmeksizin kuraya
katılma hakkı verilecek.
Bu yöntem sayesinde kuraya katılmak isteyen hak
sahipleri konutlarına daha
önce kavuşabilecek.
4. Etap Okyanus Konutları’ndaki 31 adet 120
metrekarelik daire ve 16
adet 100 metrekarelik
daire başta olmak üzere
5. Etap Zirve Konutları’nda bulunan 10 adet
100 metrekarelik daire ile
1 adet 80 metrekarelik
daire için hak sahiplerinden 1’er kişi pandemi kurallarına uygun olarak
kura çekilişine katılabilecek.
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KARACA’DAN ÖNEMLİ
ÖNEMLİ MESAJ;
MESAJ; TARIMA
TARIMA
KARACA’DAN
VERİLEN EMEK
EMEK ASLA
ASLA BOŞA
BOŞA ÇIKMAZ!
ÇIKMAZ!
VERİLEN

Gıdaya kesintisiz ulaşımın
Gıdaya
kesintisiz
ulaşımın
öneminin
pandemiyle
biröneminin
birlikte dahapandemiyle
çok anlaşıldığını
likte
daha çok
anlaşıldığını
vurgulayan
Polatlı
Pazarvurgulayan
Polatlı
cılar Fiderasyonu PazarBaşkanı
cılar
Fiderasyonu
Başkanı
ve Polatlı
Pazarcılar
ve
Polatlı
Pazarcılar
Odası Başkanı Ali Karaca,
Odası Başkanı Ali Karaca,

önemini bir kez daha hatırlatmalı”
önemini
birdedi.
kez daha haÇİFTÇİLERİMİZİN
tırlatmalı”
dedi.
ÇİFTÇİLERİMİZİN
ŞARTLARI DÜNYA
ŞARTLARI
DÜNYA
STANDARTLARINDA
STANDARTLARINDA
OLMALI
OLMALI
Gıdaya ulaşımın kilit nokGıdaya
kilit noktasının ulaşımın
çiftçiler olduğunu
tasının
çiftçiler
olduğunu
hatırlatan
Polatlı
Pazarcıhatırlatan
Polatlı Pazarcılar Feiderasyonu
Başkanı
lar
Başkanı
ve Feiderasyonu
Polatlı Pazarcılar
ve
Polatlı
Pazarcılar
Odası
Başkanı
Ali Karaca,
Odası
Başkanı Ali
Karaca,
“Dört mevsimin
yaşandığı,
“Dört
mevsimin
yaşandığı,
tarıma elverişli topraklarda
tarıma
elverişli
olduğumuz
içintopraklarda
çok şanslıolduğumuz
için
çok şanslıyız.
yız.
Bunu pandemi sürecinde
Bunu
sürecinde
daha pandemi
iyi kavradık.
Bağışıkdaha
iyi kavradık.
lık, dolayısıyla
da Bağışıksağlıklı
lık,
dolayısıyla
da sağlıklı
gıdalara
ulaşımın
önemini
gıdalara
ulaşımın
önemini
daha iyi anladık. En
çok
daha
iyi anladık.
En çok
gıda alışverişi
yaptık.
Gıgıda
yaptık.
Gıdayaalışverişi
ulaşımda,
sebze,
ulaşımda,
sebze,
“Pandemi süreci bize gös- ekonomik olarak açtığı ya- daya
meyve,
et, süt, yumurta
olarak
açtığı ya- meyve,
“Pandemi
süreci
bize gös- ekonomik
et, süt,
yumurta
raların hızlıca
sarılması
terdi ki, güçlü
bağışıklığa
gibi
birçok
temel
gıda
raların
hızlıca
sarılması
terdi
ki,olmak
güçlü altın
bağışıklığa
birçok temel
gıda kilit
için tarıma
daha
çok ağır- gibi
sahip
kural.
maddesine
ulaşımda
tarıma daha çok ağırsahip
olmak
altın kural.
maddesine
ulaşımda olkilit
lık verilmeli.
Bunda
da sağlıklı
gıdaya için
noktanın çiftçilerimiz
lık
verilmeli.
Bunda
da
sağlıklı
gıdaya
çiftçilerimiz
olToprağa ve çiftçiye verilen noktanın
kesintisiz ulaşımın önemi
duğu da unutulmamalı.
çiftçiye verilen duğu
kesintisiz
da unutulmamalı.
desteklerveartırılmalı.
ilk sırada.ulaşımın
Hem buönemi
sebep- Toprağa
Çiftçilerimizin
şartları
artırılmalı.
ilk
sırada.
Hem
bu sebep- destekler
şartları olDünya Gıda
Günü tarımın Çiftçilerimizin
ten,
hem de
pandeminin
dünya
standartlarında
Dünya Gıda Günü tarımın dünya standartlarında olten, hem de pandeminin

malı ki, ülkemiz bu süreçlerden
nimetlerinden
malı
ki, kendi
ülkemiz
bu süreçfaydalanarak
sapasağlam
lerden
kendi nimetlerinden
faydalanarak
sapasağlam
çıkabilsin. Tarımda
sigorçıkabilsin.
Tarımda
sigortalılık oranının
yüzde
talılık
oranının
yüzde
20’lerde
kalması
çiftçimiz
20’lerde
için kötükalması
bir oran.çiftçimiz
Çiftçiye
için
kötü birverilen
oran. destekler
Çiftçiye
ve tarıma
ve
tarımaToprağa
verilen verilen
destekler
artmalı.
artmalı.
Toprağa
verilen
emek asla
boşa çıkmaz”
emek
asla boşa çıkmaz”
diye konuştu.
diye
konuştu. KADINLAR
ÖZELLİKLE
ÖZELLİKLE
TARIMDA VEKADINLAR
GIDA
TARIMDA
VE GIDA
ÜRETİMİNDE
ÖNEMLİ
ÜRETİMİNDE
ÖNEMLİ
ROLDE
ROLDE
Tarımsal üretimde kadınlaTarımsal
üretimde
rın da önemli
payakadınlasahip
rın
da önemli
paya
sahip
olduğunun
altını
çizen
Poolduğunun
altınıFederasçizen Polatlı Pazarcılar
latlı
FederasyonuPazarcılar
Başkanı ve
Polatlı
yonu
Başkanı
ve
Pazarcılar Odası Polatlı
Başkanı
Pazarcılar
Başkanı
Ali Karaca,Odası
“Ekonominin
Ali
Karaca, “Ekonominin
kalkınmasında
tarımın
kalkınmasında
tarımın
nasıl yeri büyükse,
aynı
nasıl
yeribubüyükse,
aynıda
şekilde
işte kadının
şekilde
bu işte
yeri büyük.
15 kadının
Ekim da
yeri
büyük.
15
Ekim
Dünya Kadın Çiftçiler
Dünya
Kadın
Çiftçiler
Günü ve
16 Ekim
Dünya
Günü
ve
16
Ekim
Dünya
Gıda Günü, peş peşe
bu
Gıda
Günü,
peş
peşe bu
iki önemli
gün
farkındalıiki önemli gün farkındalı-

ğın arttığı, tarıma ve tarımla
ilgili işlerde
ğın
arttığı,
tarıma emek
ve tasarf eden
kadınlarla
ilgili
rımla
ilgili işlerde
emek
sarf
kadınlarla
ilgili
dahaeden
sağlam
adımların
daha
sağlam
atıldığı
günleradımların
olmalı.
atıldığı
günler
olmalı.
Buna bağlı
olarak
coğrafBuna
bağlı
olarak
coğrafyamızın
dört
mevsim
tayamızın
dört mevsim
tarıma elverişli
durumunu
rıma
elverişli
durumunu
lehimize
çevirmek,
tam
lehimize
çevirmek,
tam
kapasitede
verim alabilkapasitede
mek için buverim
oranı alabildaha da
mek
için bu
oranı daha
da
yukarıya
çekmeliyiz.
İhrayukarıya
çekmeliyiz.
İhracat yaptığımız
ülke sayıcat
ülke sayısınıyaptığımız
artırmalı, üreticimize
sını
artırmalı,
üreticimize
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2021 YILI ÜCRET TARİFELERİ BELLİ OLDU
Polatlı Belediye Meclisi
Belediyenin 2021 yılı ücret
tarifeleri oy birliğiyle kabul
edildi. Belediye 1 Ocak
2021 tarihinde yeni ücretlendirmelerden işlem yapacak. İşte kalem kalem
belirlenen yeni ücret tarifeleri şu şekilde aktarıldı.
Belediye terminaline giriş
çıkış yapan araçlardan alınacak ücretler; Otobüslerden her çıkış için (KDV
dahil 14 TL, Minibüslerden her çıkış için (KDV
dahili 13 TL, resmi kurum
ve kuruluşlara ait araçlar
ücretsiz Köy otobüsleri her
çıkış için günlük (KDV
dahil) 13 TL olarak belirlendi.
İLAÇLAMA ÜCRETLERİ
BELİRLENEN FİYATLAR
Polatlı Belediyesi tarafından ilaçlama ücretleri;
Ağaç ilaçlama beher ağaç
başına (KDV dahil, 8
buçuk TL, Bahçe vs. metrekareden den ilaç dahil
(KDV dahil, 01-50 met-

reye kadar 200 TL 01-100
m2 ya kadar 275 TL Ağaç
başına budama ücreti 70
TL. Ağaç başı kökten
kesme ücreti 135 TL Ağaç
sökme makinesinin 1 saatlik ücreti 135 TL Şehir
dışına çıkışlarda 0-25 km
kadar 70 TL (gidiş-dönüş
dahil 25 km"den fazla her
km ye kadar(3, buçuk)
olarak belirlendi.
MEZARLIK DEFİN
ÜCRETLERİ
mezarlık defin ücretleri; 15
Yaşından büyükler için
mezar kazı ve beton ücreti
ücretsiz, 15 Yaşından küçükler için mezar ve beton
ücreti ücretsiz, Mezarcı
çalışma ücreti 400 Bebeklerden yeni doğmuş, ölü
bebeklerden ve kimsesiz
fakirlerin definlerinden ücretsiz, Şehir mezarlığında
isim hakkı (3 yıllık) 6 Bin
TL, Yeni yapılan lahit aile
mezarlığı tek kişilik fiyat 4
bin TL, Asri mezarlıkta eş
yanı fiyatının birinci mezar

yeri için 3 bin 500 TL, Asri
mezarlıkta eş yanı fiyatının ikinci veya birden fazla
istenmesi 6 bin TL fiyattan ücret tarifesi belirlendi.
İŞ YERİ AÇAMA
KONTROL ÜCRETİ
Polatlı Belediyesi tarafından İş yeri açama kontrol
ücretleri ; Yeni açılacak
işyerlerinin fenni ve sıhhi
açıdan uygunluğunun

kontrolünde alınacak ücret
485 TL, Canlı müzik İzin
belgesi 5 bin 500 TL, Nargile sunum belgesi için gerekli uygunluk yazısı ücreti
2 bin 750 TL olarak aktarıldı.
ÇEŞİTLİ GELİR
ÜCRETLERİ
BELİRLENDİ
Polatlı Belediyesi tarafından çeşitli gelir ücretleri

ise; Suret çıkarma tasdik
ücreti beher sayfa başına
13 TL, Zabıta kontrol defteri 135 bin TL, Nikah bedeli 300 TL, Mezar üstü
yapım ruhsat ücreti 250
TL, Deşarj kalite ruhsat
bedeli 275 TL, Sabahçı
ruhsat bedeli 900 TL,
Kamyon garajı giriş ücreti,
Günlük 15 TL, Aylık 200
TL borsaya giriş yapan

araçlardan alınacak ücret;
Traktör 15 TL, Kamyonet
15 TL, Kamyon 20 TL, Tır
30 TL, Çift Römork 20 TL,
hayvan pazarı giriş ücreti
ise; Küçükbaş hayvanlardan kotra başı 50 TL, Büyükbaş hayvanlardan adet
başı 7, buçuk TL olarak
2021 yeni fiyat tarifesi
olarak belirlendi.
BERKANT ERGİN

“YOLUNUZ HEP AÇIK OLSUN” PAROLASIYLA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yaz başından bu yana
‘Yolunuz Hep Açık
Olsun’ parolasıyla Polatlı’nın dört bir yanında
tüm mahallelerde asfaltlama çalışmalarını
sürdüren Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri; Gülveren
Mahallesi ve Şentepe
Mahallesi’nde asfaltlama çalışmalarına
devam ediyor. Polatlı
Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından yakından takip
edilen çalışmalar kapsamında Polatlı Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü Ekipleri tarafından Malazgirt Cad-

Ankara valiliğinde almış olduğum. 99127999106gecici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hızır ABDULLAH

desi, Yeni Sanayi Mevkii, Kaptan Sokak ve
İşçi Blokları’nda yollar
sıcak asfaltla buluşturuldu.
HER HAFTA
YÜZLERCE TON
ASFALT YOLLARLA
BULUŞUYOR
Polatlı Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü Ekipleri tarafından konuya
ilişkin yapılan açıklamada; “Yaz başından
bu yana yaptığımız
hummalı çalışmalarla
tüm mahallelerimizde
yollarımızı sıcak asfaltla
buluşturmaya devam
ediyoruz. Şentepe Mahallesi ve Gülveren Ma-

hallesi içerisinde çalışmalarımız sürüyor. Her
gün bir başka mahallemiz içerisinde gerçekleştirdiğimiz asfaltlama,
yol yapım, bakım ve
onarım çalışmalarıyla
yollarımızda bulunan
bozukluklar gideriliyor.
Hazırladığımız program
dahilinde “Yolunuz Hep
Açık Olsun” parolasıyla
her hafta yüzlerce ton
asfaltı yollarımızla buluşturuyoruz. Tüm mahallelerimizde yol
yapım bakım ve onarım
çalışmalarımız sürecek.” İfadelerine yer verildi.
DENİZ UYAR

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Ayhan Çomak

REHBER ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK

REHBER ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK

Özel Polatlı Gülbahçe Ortaokul Kız öğrenci Yurdu Müdürlüğümüzde Görevlendirilmek üzere Rehber öğretmen
(BAYAN) Çalıştırılacaktır.

Özel Sakarya Ortaokulu Erkek Öğrenci Yurdu
Müdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere Rehber Öğretmen
(erkek) çalıştırılacaktır.

Rehber öğretmen olarak çalıştırılmak üzere aranan bölüm/dal mezunları'
1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü / Anabilim Dalı
2. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü / Anabilim Dalı 3. Psikoloji (Bakanlık ve
Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) iş birliği ile açılan/ açılacak olan Ortaöğretim Alan
öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertiﬁkası Programını başarı ile tamamlayanlar.)

Gazi Mahallesi İntepe Caddesi
turna sokak No: 6-8
Polatlı/ANKARA

Telefon: 623 16 74
İRTİBAT:
RAHİM UZBAY

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/ Anabilim Dal, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı, Psikoloji ( Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu(YÖK)
işbirliği ile açılan/ açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertiﬁkası Programını başarı ile tamamlayan, tercihen askerliğini yapmış kişiler arasında
seçim yapılacaktır.

Adres: Gazi Mahallesi
Telefon: 0312 622 35 80
İntepe Caddesi Turna
İrtibat: 0537 822 39 93
Sokak No:2
(Orhan Canıbek Yurt Müdürü)

