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her şeyi
şeyi yaptı
yaptı vatanvatandaşla
daşlaberaber.
beraber. İnşallah
İnşallahAnAnkara'da
kara'da süreç
süreç günden
günden güne
güne
iyiye
iyiyegidiyor.
gidiyor. Bu
Bu günde
günde
kongremizi
kongremizi gönül
gönül isterdi
isterdi ki
ki
daha
büyük
bir
yerde
daha büyük bir yerde daha
daha
çok
çokmisafirimizi
misafirimizi davet
davet edeede-
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lim.
lim. tabi
tabi Polatlı
Polatlı da
da bu
bu zazamana
mana kadar
kadar kuruluştan
kuruluştan bubugüne
güne kadar
kadar görev
görev yapıp,
yapıp,
görevlerini
görevlerini bayrak
bayrak yarışı
yarışı ile
ile
kongrelerle,
kongrelerle, değişik
değişik vesilevesileler
ler bir
bir sonraki
sonraki arkadaşlaarkadaşlarına
rına teslim
teslim eden
eden aynı
aynı
zamanda
zamanda bu
bu davada
davada emekemekleri
leri olup
olup ahirete
ahirete intikal
intikal
eden
eden büyüklerimize
büyüklerimize AlAllah’tan
lah’tan rahmet
rahmet ve
ve şu
şu anda
anda
aramızda
aramızda olmaya
olmaya çalışıp
çalışıp
ama
ama başka
başka şehirlere
şehirlere gitmiş
gitmiş
veya
veya işlerinden
işlerinden dolayı
dolayı araaramızda
mızda olamayan
olamayan büyükleribüyüklerimize
mize abilerimize
abilerimize Allah
Allah razı
razı
olsun"
olsun" dedi.
dedi.
KAHRAMAN
KAHRAMAN KAZAN
KAZAN VAR
VAR
AMA
AMA BİR
BİR DE
DE KAHRAMAN
KAHRAMAN
POLATLI
POLATLI VAR
VAR
"Özcan,
"Özcan, "Polatlı
"Polatlı bizim
bizim en
en
güzide
güzide ilçelerimizden
ilçelerimizden ve
ve ininsanıyla
sanıyla teşkilatıyla
teşkilatıyla muhabmuhabbetiyle
betiyle Polatlı’mızı
Polatlı’mızı ayrı
ayrı bir
bir
severiz
severiz İlçe
İlçe Başkanı
Başkanı Aysel
Aysel
Hanımla
Hanımla da
da bilhassa
bilhassa 15
15
Temmuz
Temmuz gecesinden
gecesinden beri
beri
ayrı
ayrı bir
bir hukukumuz
hukukumuz var
var PoPolatlı
latlı halkı
halkı teşkilatı
teşkilatı ile
ile birlikte
birlikte
oo gece
gece burada
burada büyük
büyük bir
bir
hain
hain kalkışmanın
kalkışmanın asıl
asıl ana
ana
aktörü
aktörü olacak
olacak yeri
yeri tıkamış
tıkamış
oldu
oldu müsaade
müsaade etmedi.
etmedi. O
O
zamanki
zamanki dönem
dönem belediye
belediye
başkanımız,
başkanımız, gençlik
gençlik kolları
kolları
başkanımız
başkanımız engel
engel oldu
oldu ve
ve
Ankara'ya
Ankara'ya desteği
desteği kestiler
kestiler
bu
bu bizim
bizim elimizi
elimizi çok
çok rahatrahatlattı
lattı onun
onun için
için Polatlı'nın
Polatlı'nın oo
geceden
geceden dolayı
dolayı kahramankahramankazan
kazan var
var ama
ama bir
bir de
de KahKahraman
raman Polatlı
Polatlı var
var
kahraman
kahraman Mamak
Mamak var
var KahKahraman
raman gölbaşı
gölbaşı var
var kahrakahraman
man Elmadağ
Elmadağ var
var bizim
bizim
bütün
bütün şehriyle
şehriyle Gazi
Gazi Ankara
Ankara
var
var ve
ve liderinin
liderinin peşinde
peşinde ülülkesine
kesine vatanına
vatanına kast
kast edenedenlere
lere milletine
milletine kast
kast edenlere
edenlere
müsaade
müsaade etmedi
etmedi Ankara
Ankara ve
ve
hamd
hamd olsun
olsun şu
şu anda
anda da
da çaçalışmalarıyla
lışmalarıyla pandemi
pandemi dönedöneminde
minde hükümetimizin
hükümetimizin

yapmış
yapmış olduğu
olduğu çalışmalarla
Ankara
Ankara yine
yine tüm Türkiye'ye
ışık
ışık tutmaya
tutmaya devam ediyor."
yor." dedi.
dedi.
BÜYÜK
BÜYÜK BİR
BİR MİLLET
BAHÇESİ
BAHÇESİ POLATLIYA
KAZANDIRIYORUZ
KAZANDIRIYORUZ
Özcan,
Özcan, “Yeni
“Yeni döneme göreve
reve seçilecek
seçilecek arkadaşlara
güzel
güzel işler
işler yapacağına inanıyorum.
nıyorum. Polatlı da yeni bir
heyecanla
heyecanla yeni bir destan
yazacağına
yazacağına inanıyorum.
Millet
Millet bahçesini
bahçesini çevre bakanımızla
kanımızla da konuştuk vekillerimizle
killerimizle beraber
istişaremizi
istişaremizi yaptık. Belediye
diye başkanımızla,
başkanımızla, ilçe teşkilatımızla
kilatımızla hep beraber
bunu
bunu takip
takip ediyoruz. Merkezi
kezi hükümetimizden
hükümetimizden de
alınabilecek
alınabilecek bütün yatırımları
ları almaya
almaya çalışıyoruz.
Bunun
Bunun için
için de inşallah yer
tesisinin
tesisinin istişareleri
istişareleri yapılıyor,
yor, büyük
büyük bir millet bahçesini
sini Polatlı'ya
Polatlı'ya
kazandırıyoruz.
kazandırıyoruz. Polatlı için
gece
gece gündüz
gündüz demeden var
gücümüzle
gücümüzle çalışacağız.
Belediye
Belediye başkanımız cumhur
hur ittifakı,
ittifakı, ittifakımızın belediye
lediye başkanı
başkanı burada biz
her
her zaman
zaman destekçisiyiz."
dedi.
dedi.
AK
AK PARTİ'NİN
PARTİ'NİN
YAPTIKLARINI
YAPTIKLARINI 20 YILDA
YAPTIKLARIMIZI
YAPTIKLARIMIZI ANLATACAK
TACAK DEĞİLİM
DEĞİLİM
Düzce
Düzce Milletvekili
Milletvekili ve Ankara
kara Koordinatörü
Koordinatörü Ayşe
Keşir,
Keşir, Ben
Ben çok uzun uzun
AK
Parti'nin
AK Parti'nin yaptıklarını 20
yılda
yılda yaptıklarımızı
yaptıklarımızı anlatacak
cak değilim
değilim ne buradaki üç
beş
beş dakikaya
dakikaya ne de üç beş
saate
saate sığar
sığar diyerek, "Özellikle
likle 2013
2013 Mayıs'ına dikkatinizi
tinizi çekmek
çekmek istiyorum o
gün,
gün, oo ay
ay özellikle olanlar o
ay
ay IMF'ye
IMF'ye son taksitini
ödedi,
ödedi, Türkiye
Türkiye o ay üzerinden
den geçtiğimiz
geçtiğimiz köprünün
köprünün
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görüşmeleri yapıldı, 3. havalimanının sözleşmeleri
görüşmeleri yapıldı, Çanakkale köprüsünün görüşmeleri yapıldı ve o ay gezi
olayları patladı sokaktaki
herhangi birine sorun bu
bir tesadüf olabilir mi mümkün imkan yok.
Bu coğrafyanın kaderi böyledir AK Parti ile birlikte
cumhurbaşkanımız ile birlikte one minute diye başlayan, dünya beşten
büyüktür diye devam eden
ve dik bir duruşu tarihten
aldığımız o gücü hatırladığımız bir dönemi yaşıyoruz.
Biz bu dönemi özellikle 15
Temmuz'dan sonra Cumhur İttifakı ile birlikte kale
gibi de sağlamlaştırdık” ifadelerinde bulundu.
19 YILDIR ÇOK BÜYÜK
MÜCADELELER VERDİK
Ak Parti Ankara Milletvekili
Orhan Yeğin Ak Parti İlçe
Teşkilatı 7. Olağan Kongresinde konuşarak, “Bütün
bu günler içerisinde hep
beraber Türkiye'yi yolundan geri çevirmek isteyen
Türkiye'yi yolundan geri
etmek isteyen büyümesini
güçlenmesini kendi ülkesinde yaşayan insanlarının
yaşam standartlarını, demokrasisini, hukukunu, alt
yapısını ve özgüvenini yükseltmesini ve bu yükselen
özgüveni ve imkanları ile
birlikte yakın coğrafyadan
başlamak üzere bütün dünyadaki zulme haksızlıklara
itiraz eden o zulümler altında ezilen insanlara bir
nefes bir huzur olarak ulaşmasını sağlayan, çalışan o
sesi kesmek istediler. 19
yıldır çok büyük mücadeleler verdik" dedi.
İLKNUR KILINÇ
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YAYINLANAN GENELGEDE, “ 19 EKİM PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN BOYUNCA AŞAĞIDA BELİRTİLEN 7 AYRI
KONUDA TÜM İL VE İLÇELERİMİZDE GENEL DENETİMLERİN YAPILMASINA YÖNELİK GEREKLİ PLANLAMA VE UYGULAMANIN EŞGÜDÜM
İÇERİSİNDE EN ÜST SEVİYEDE İCRA EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

7 GÜN denetimler
24 SAAT yapılacak!
İçişleri Bakanlığının Koronavirüs sürecinde alınacak tedbirlere ilişkin
gönderdiği genelge Kapsamında şu bilgilere yer
verildi. “Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık
Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine aşağıdaki
kararların alınması gerek-

miştir.
Buna göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının 48
Saat İçerisinde Toplanmasının Sağlanması;
Tüm il ve ilçelerimizde en
geç 48 saat içerisinde
Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağlanacak ve salgınla
mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair takip,

denetim, uyarı ekseninde
mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile
yürütülen denetim
faaliyetleri değerlendirilecektir. Umumi Hıfzıssıhha
Kurulu toplantılarında,
salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili
kurum ve kuruluşların
(bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve

uyarı sistemine daha
fazla katkı sunmalarına
yönelik hususların görüşülmesi ve karara bağlanması faydalı olacaktır.
7 GÜN 7 KONU
7 DENETİM
YAPILACAK
Yayınlanan Genelgede, “
19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca
aşağıda belirtilen 7 ayrı

konuda tüm il ve ilçelerimizde genel denetimlerin
yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm
içerisinde en üst seviyede icra edilmesi gerekmektedir. Etkinliği ve
görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak
denetim faaliyetlerinde,
denetim ekiplerinin her

bir iş kolu ya da mekânın
uzmanlık bilgisi göz
önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel
yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle
muhtarları ile meslek
odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesi esas olacak”
bilgisi paylaşıldı.
DENİZ UYAR

Büyükşehir ekipleri virüs ile
mücadelesinde hız kesmiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte koronavirüs salgınıyla mücadele
kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun
mesaisini tüm hızıyla sürdürüyor. Ankara Zabıtası,
ilçe ilçe dolaşarak hem
esnafa hijyen desteği sağlıyor hem de toplu taşıma
araçlarında şeffaf panel
uygulamasını yaygınlaştırı-

yor. Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Daire Başkanlığı
ekipleri son olarak Kahramazankazan’da maske, siperlik ve dezenfektan
dağıttı.
DOLMUŞLARA ÜCRETSİZ ŞEFFAF KABİN DE
YERLEŞTİRDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına
karşı alınan tedbirler kap-

samında Başkent’te hem
esnafın hem de vatandaşların sağlığını korumak için
yoğun mücadele veriyor.
İlçe ilçe dolaşarak hijyen
desteğini sürdüren Ankara
Zabıtası son olarak Kahramankazan’da dolmuşcu ve
pazarcı esnafına maske,
dezenfektan ve sperlik dağıttı. Büyükşehir Belediyesi
ilçede hizmet veren ve va-
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tandaşların yoğun olarak
kullandığı dolmuşlara ücretsiz şeffaf kabin de yerleştirdi. 10 bin maske ve
100 sperlik dağıtımı gerçekleştirdi. Kahramankazan’da pazarcı ve ulaşım
esnafının yanı sıra vatandaşlara da hijyen paketi
desteği sağlayan Ankara
Zabıtası, Kahramankazan
Şoförler Odası’ndan gelen

şeffaf kabin talebine de jet
yanıt verdi. Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, 60
araca şeffaf kabin monte
ederken, esnaf ve vatandaşlara ise 5’er litrelik 90
adet dezenfektan, 10 bin
maske ve 100 sperlik dağıtımı gerçekleştirdi.
BU ZORLU SÜRECİ EL
ELE VERİP ATLATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM
Zabıta Şube Müdürü Veda
Oğan sadece merkezde
değil ilçelerde de salgınla
mücadeleye hız kesmeden
devam ettiklerini vurgulayarak, Kahramankazan ilçesinde minibüslere
koruyucu kabin monte
ettik. Dolmuşçu esnafımıza
maske ve dezenfektan dağıtımının yanı sıra onlara
sosyal mesafe kurallarını
da anlattık. Bu zorlu süreci
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el ele verip atlatacağımızı
düşünüyorum.” İfadelerinde bulundu.
EMEKLERİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM
Pandemi süreci boyunca
her konuda kendilerine
destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’a teşekkür
eden Kahramankazan Şoförler Odası Başkanı Bünyamin Akdere ise, “Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi süreci boyunca bize
her konuda destek oldu.
Maske ve dezenfektan
desteğinin yanı sıra araçlarımıza şeffaf kabin de
monte ettiler. Emekleri
geçen herkese teşekkür
ederim” dedi.
BERKANT ERGİN
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KUŞOĞLU: HARCAMALARIN KAMUOYUNDA
KUŞOĞLU:
KONUŞULMASI İKTİDARI RAHATSIZ EDİYOR
KONUŞULMASI

CHPGenel
GenelBaşkan
Başkan
CHP
YardımcısıBülent
BülentKuKuYardımcısı
şoğluŞehir
Şehirhastanelehastaneleşoğlu
riyleilgili
ilgiliharcamalar,
harcamalar,
riyle
yol,köprü
köprügeçişleriyle
geçişleriyle
yol,
ilgiliharcamalar,
harcamalar,kakailgili
muoyundakonuşulukonuşulumuoyunda
yor,iktidarı
iktidarırahatsız
rahatsız
yor,
ediyor”dedi.
dedi.Kamu
Kamu
ediyor”
MaliYönetimi
Yönetimive
veKontKontMali
rolKanunu
Kanunudeğişikliğideğişikliğirol
ninTBMM'de
TBMM'de
nin
görüşülmesisırasında
sırasında
görüşülmesi
konuşan
konuşanKuşoğlu
Kuşoğlu
özetle
özetleşunları
şunlarısöyledi:
söyledi:

BAKANLAR
BAKANLAR
MECLİS'ESADECE
SADECE
MECLİS'E
BÜTÇEİÇİN
İÇİNYILDA
YILDA
BÜTÇE
BİRKERE
KERE
BİR
GELİYORLAR
GELİYORLAR
CumhurbaşkanlığıhühüCumhurbaşkanlığı
kûmetsistemine
sisteminegeçtigeçtikûmet
ğimizdenberi
beriyasa
yasa
ğimizden
yapmatekniği
tekniğitamatamayapma
menbir
birgarabet
garabethâline
hâline
men
geldi.
geldi.
Yürütmeerki
erkiyeni
yeniAnaAnaYürütme
yasa'yagöre,
göre,CumhurCumhuryasa'ya
başkanlığı
başkanlığıhükûmet
hükûmet
sistemine
sisteminegöre
göreMeclise
Meclise

gelmiyor ki,
ki, bakanlar
bakanlar
gelmiyor
gelmiyor kiki konuşalım,
konuşalım,
gelmiyor
görüşelim, tartışalım.
tartışalım.
görüşelim,
Gerçekten bunu
bunu utanautanaGerçekten
rakanlatıyorum.
anlatıyorum. SizSizrak
denaldığımız
aldığımız bilgileri
bilgileri
den
aktaracağımız bir
bir
aktaracağımız
bakan yok
yok Mecliste.
Mecliste.
bakan
Bakanlar sadece
sadece bütçe
bütçe
Bakanlar
yapmak için
için geliyorlar,
geliyorlar,
yapmak
bütçesırasında;
sırasında; başka
başka
bütçe
hiçbirşekilde
şekilde Mecliste
Mecliste
hiçbir
yoklar, ne
ne denetim
denetim için
için
yoklar,
ne
nekanun
kanun yapmak
yapmak için
için
yoklar.
yoklar.

YÜRÜTME TEK
TEK
YÜRÜTME
BİR
KİŞDEN
BİR KİŞDEN
OLUŞUYOR O
O DA
DA
OLUŞUYOR
CUMHURBAŞKANI
CUMHURBAŞKANI
Yürütme erki
erki tek
tek bir
bir kikiYürütme
şiden oluşuyor,
oluşuyor, sadece
sadece
şiden
Cumhurbaşkanı. BaBaCumhurbaşkanı.
kanlar aslında
aslında genel
genel
kanlar
sekreter pozisyonunda,
pozisyonunda,
sekreter
eski
müsteşarların
yeteski müsteşarların yetkisi yok
yok onlarda,
onlarda, hiçbir
hiçbir
kisi
şekilde sorumlulukları
sorumlulukları
şekilde
da yok.
yok. Hesap
Hesap vermivermida
yorlar. Bütçe
Bütçe için
için de
de
yorlar.
güven oylaması
oylaması yapmıyapmıgüven
yoruz. Böyle
Böyle anormal
anormal
yoruz.
bir sistem.
sistem. Bu
Bu ParlaParlabir
mento gibi
gibi bu
bu kadar
kadar
mento
yetkisiz olan,
olan, işlevi
işlevi ololyetkisiz
mayan başka
başka bir
bir ParlaParlamayan
mento yok.
yok.
mento
BÜYÜKŞEHİR
BÜYÜKŞEHİR
MECLİSLERİ
MECLİSLERİ
HALKI DAHA
DAHA FAZLA
FAZLA
HALKI
CEZBEDİYOR
CEZBEDİYOR
Ankara ve
ve İstanbul
İstanbul BüBüAnkara
yükşehir Meclisleri
Meclisleri şu
şu
yükşehir
anda halkı
halkı daha
daha fazla
fazla
anda
cezbediyor. Oraları
Oraları izizcezbediyor.
lemek, orada
orada daha
daha iyi
iyi
lemek,
sonuçlar alınıyor,
alınıyor, daha
daha
sonuçlar
realist, daha
daha gerçekçi
gerçekçi
realist,
tartışmalar
tartışmalar yapılıyor
yapılıyor
orada.”
orada.”
BERKANT
BERKANT ERGİN
ERGİN

PANDEMİ MÜCADELESİNDE ŞEHİRDE
DEZENFEKTE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Pandemi
Pandemiile
ilemücadele
mücadele
kapsamında
kapsamındaPolatlı
Polatlıbelebelediyesi
diyesivatandaşların
vatandaşlarınsağsağlığını
lığınıkorumak
korumakiçin
için
Polatlı’nın
Polatlı’nınher
heryerinde
yerinde
çalışmalarını
çalışmalarınısürdürsürdürmeye
meyeve
vevatandaşın
vatandaşın
toplu
kullandığı
toplu kullandığıalanları
alanları
dezenfekte
dezenfekteederek
ederekgügüvenli
venlihale
halegetirmek
getirmekiçin
için
Covid-19
Covid-19vakalarının
vakalarınınülülkemizde
kemizdegörülmeye
görülmeyebaşbaşladığı
ladığıgünden
gündenitibaren
itibaren
çalışmalar
çalışmalargerçekleştirigerçekleştiri-

yor.
yor.Belediye
Belediyeekipleri
ekipleri
Pazar
Pazaryerlerini
yerleriniişletmeişletmelere
lerevatandaşın
vatandaşınisteği
isteği
dahilinde
dahilindebinaları
binalarıtoplu
toplu
taşıma
taşımaaraçlarını
araçlarınıçöp
çöp
konteynerlerini
konteynerlerinive
vePoPolatlı’nın
bütün
cadde
latlı’nın bütün caddeve
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Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık
müessesesi, çok yönlü bir kurumdur. Muhtarlarımızın, kendi
sorumluluklarının yanı sıra
sosyal açıdan da sahip oldukları önemli görevleri vardır.
Muhtarlarımız, sorumluluk bölgelerindeki maddi durumdan
yoksun insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin
rol oynamaktadır. Muhtarlarımız, aziz milletimizin birinci
derecede temsilcileridir. Bu vesileyle, aziz milletimize hizmet
için şehit düşen muhtarlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet
diliyor, kıymetli muhtarlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında kolaylık ve esenlikler
diliyorum "dedi.

Altun: Ermenistan
insanlık suçu işliyor

Birlik
Birlik Vakfı
Vakfı Polatlı
Polatlı Temsilciliği
Yönetim
Yönetim Kurulu
Kurulu Başkanı
Yasin
Yasin Altun,
Altun, yazılı
yazılı bir basın
açıklaması
açıklaması ile
ile Azerbaycan’a
yönelik
yönelik yapılan
yapılan hain saldırıları
ları kınadığını
kınadığını ve Ermenistan‘ın
tan‘ın insanlık
insanlık suçu işlediğini
dile
dile getirdi.
getirdi.
Altun
Altun “Tüm
“Tüm dünyanın
dünyanın bildigi
gibi,
gibi, Azerbaycan
Azerbaycan topraklarını
işgal
işgal eden
eden Ermenistan
Ermenistan ateşkes
kes ilan
ilan edilmesine
edilmesine rağmen
Azerbaycan
Azerbaycan topraklarına
topraklarına
füze
füze bombalarıyla
bombalarıyla sivil yerleşim
şim alanlarına
alanlarına saldırarak
kadın,
kadın, erkek,
erkek, yaşlı,
yaşlı, çocuk,
bebek
bebek demeden
demeden katletmiştir.
Ermenistan
Ermenistan bunu
bunu yaparken
batı
batı dünyasından
dünyasından hiçbir tepki
gelmemiş
gelmemiş aksine
aksine Minks
grubu
grubu denen
denen bazı
bazı ülkelerden
silah
silah yardımı
yardımı yapılarak
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POSTASI YETER..

güçleri bu bombaları nereden hangi parayla nasıl
alsın?
Bu anlamda terör örgütleriyle de iç içe olarak sürekli
Azerbaycan şehirlerine bombalar yağdırmakta insanlık
suçu işlemektedir. Her ne
kadar İnsan hakları denen
kurum ve kuruluşlar var olsalar da onların bile sivil katliamlara sessiz kalıp
Ermenistan'a destek veriyor
konumundalardır.
Tüm bu olanlara Malatya
Birlik Vakfı gönüllüleri olarak
Ermenistanın bitmek bilmeyen kaliamlarını, işgalini ve
batı dünyasının bu sükut
hallerini kınıyor Ermenistan'ı
telin ediyoruz ve Azerbeycanlı gardaşlarımızın yanında olduğumuzu tüm
dünyaya ilan ediyoruz” dedi.
DENİZ UYAR

polatlıpostası
polatlıpostası
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ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK
VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU;
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Öztürk, vatandaşlara,
“Suyumuzu tasarruflu
kullanalım” çağrısında
bulundu. Su konusunda
paniğe gerek olmadığının altını çizen Öztürk,
“Barajlarımızda su kaynaklarının doğru kullanımına bağlı olarak geçen
yılın aynı dönemine
göre bu yıl 3 milyon
metreküp fazladan suyumuz var ancak bu yıl
kişi başı su tüketim
oranları daha yüksek.
Bu nedenle de tasarruf
tedbirleri için acil eyleme geçilmesi gerekiyor” dedi.
Ankara’da kişi başı günlük tüketilen su miktarının 250 litrenin üzerine
çıktığını ifade eden Öztürk, ekim ayında barajların doluluk oranının
yüzde 26,19 olduğunu
ve Başkentlilerden pandemi nedeniyle hijyen
kurallarını aksatmadan
suyu tasarruflu kullanmalarını istedi.
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6-8
Polatlı/ANKARA
Polatlı/ANKARA

Telefon:
Telefon: 623
623 16
16 74
74
İRTİBAT:
İRTİBAT:
RAHİM
RAHİM UZBAY
UZBAY

SİZE
SİZE POLATLI

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

Adres:
Telefon: 0312 622 35 80
Adres: Gazi
Gazi Mahallesi
İntepe
İrtibat: 0537 822 39 93
İntepe Caddesi
Caddesi Turna
Sokak
No:2
Sokak
(Orhan Canıbek Yurt Müdürü)
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BELEDİYE BAŞKANI MÜRSEL YILDIZKAYA, MUHTARLAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE
BELEDİYE
MUHTARLAR
GÜNÜ MÜNASEBETİYLE
YAZILI BİRBAŞKANI
KUTLAMAMÜRSEL
MESAJI YILDIZKAYA,
YAYIMLAYARAK
“POLATLI BELEDİYESİ
OLARAK
YAZILI
KUTLAMA MESAJI
YAYIMLAYARAK
“POLATLI
BELEDİYESİ OLARAK
YERELBİR
YÖNETİMLERİN
TEMEL
YARDIMCISI OLAN
MUHTARLIKLARIMIZIN
TAŞIDIĞI
YEREL
YÖNETİMLERİN
TEMEL
YARDIMCISI
OLAN MUHTARLIKLARIMIZIN
TAŞIDIĞI
SORUMLULUK
VE ÖNEMİN
BİLİNCİ
İLE HAREKET
EDİYORUZ” DEDİ.
SORUMLULUK VE ÖNEMİN BİLİNCİ İLE HAREKET EDİYORUZ” DEDİ.

Devletle milletin
milletin bütünleşme
bütünleşme
Devletle
harcının özü
özü muhtarlarımızıdır
muhtarlarımızıdır
harcının

Polatlı Belediye Başkanı
Polatlı
Başkanı
MürselBelediye
Yıldızkaya,
19
Mürsel
Yıldızkaya,
19 seEkim Muhtarlar günü
Ekim
Muhtarlar
günü
sebebiyle
yazılı bir
kutlama
bebiyle
bir kutlama
mesajı yazılı
yayınlayarak,
bemesajı
lediye yayınlayarak,
başkanı olarakbeen
lediye
en
yakın başkanı
çalışma olarak
unsurlarınyakın
çalışma
unsurlarından biri
olan muhtarların,
dan
biri
olan
muhtarların,
hizmetin sağlıklı biçimde
hizmetin
sağlıklı
biçimde
ulaşmasını
sağlayan
köpulaşmasını
sağlayan
köprünün muhtarlar olduğunu
rünün
muhtarlar
olduğunu
dele getirdi.
Yıldızkaya,
dele
getirdi.
Yıldızkaya,
açıklamasını şöyle süraçıklamasını
şöyle sürdürdü; “ Demokrasimizin
dürdü;
“
Demokrasimizin
çekirdeği olarak Millet ve
çekirdeği olarak Millet ve
Devlet arasında köprü vaDevlet arasında köprü vazifesi ifa eden kıymetli
zifesi ifa eden kıymetli

Muhtarlarımızın 19 Ekim
Muhtarlarımızın
19 Ekim
Muhtarlar Günü’nü
kutlaMuhtarlar
Günü’nü
manın mutluluğunukutlayaşımanın
yaşıyoruz.mutluluğunu
Vatandaşlarımızın
yoruz.
Vatandaşlarımızın
oylarıyla
seçilen muhtaroylarıyla
seçilen muhtarlarımız, Cumhuriyet
tarihilarımız,
Cumhuriyet
tarihimiz boyunca
kırsal ve
miz
boyunca
kırsal ve en
merkez
mahallerimizin
merkez
mahallerimizin
en
önemli temsilcisi olmuşönemli
temsilcisi
olmuştur. Vatandaşlarımızın
tur.
Vatandaşlarımızın
dertlerine,
tasalarına; sedertlerine,
sevinçlerine tasalarına;
ve mutluluklavinçlerine
ve
mutluluklarına ortak olan,
rına
ortak olan,ve ihtiyaçlabeklentilerini
beklentilerini
ve ihtiyaçlarını devletimize
iletme
rını devletimize iletme
noktasında etkin rol oynanoktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devyan muhtarlarımız, dev-

letle milletin bütünleşmeletle
bütünleşmesininmilletin
temel harcını
oluşsinin
temel
harcını
oluşturmaktadır.
turmaktadır.
MUHTARLAR HİSMETİN
MUHTARLAR
HİSMETİN
SAĞLIKLI ULAŞMASINI
SAĞLIKLI
ULAŞMASINI
SAĞLAYAN
SAĞLAYAN
EN ÖNEMLİ KANALDIR
EN
ÖNEMLİ“Halkımızın
KANALDIR
Yıldızkaya
teYıldızkaya
“Halkımızın
teveccühü ile görev başına
veccühü
ile görev başına
gelen muhtarlarımız
topgelen
muhtarlarımız
toplumsal hizmetlerin en
lumsal
hizmetlerin
en
ücra köşelere
ulaşmasını
ücra
köşelere
ulaşmasını
sağlayan en sağlıklı kasağlayan
sağlıklı
kanallardır. en
Kıymetli
Muhtarnallardır.
Kıymetli
Muhtarlarımız bir yandan kırsal
larımız bir yandan kırsal
ve merkez mahalle sakinve merkez mahalle sakinlerinin kamu kurum ve kulerinin kamu kurum ve ku-

ruluşlarıyla ilişkilerinde
ruluşlarıyla
ilişkilerinde
aracı rol oynarken
diğer
aracı
rol da
oynarken
diğer
yandan
kamu yönetimi
yandan
da kamu
yönetimi
anlayışının
en temel
dinaanlayışının
miklerindenen
biritemel
olan dinakatımiklerinden
biri olan katılımcılığın sağlanmasında
lımcılığın
önemli birsağlanmasında
görevi yerine
önemli
bir görevi Polatlı
yerine
getirmektedirler.
getirmektedirler.
Belediyesi olarakPolatlı
yerel
Belediyesi
olarak
yönetimlerin
temelyerel
yaryönetimlerin
yardımcısı olan temel
muhtarlıkladımcısı
muhtarlıklarımızın olan
taşıdığı
rımızın
taşıdığı
sorumluluk ve önemin bisorumluluk
ve önemin
bilinci ile hareket
ediyoruz.
linci
ile hareket çalışmalaediyoruz.
Belediyemizin
Belediyemizin
çalışmalarını ve projelerini
her an
rını
ve projelerini bilgisine
her an
muhtarlarımızın
muhtarlarımızın
sunuyor, onlarınbilgisine
talep ve
sunuyor,
onların
talep ve
görüşlerini
değerlendirigörüşlerini
değerlendiriyor ve bu doğrultuda
hizyor
ve
bu
doğrultuda
hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
metlerimizi
sürdürüyoruz.
Bu duygu ve
düşünceBu
duygu
ve düşüncelerle;
mahalli
idarelerin
lerle;
idarelerin
dahamahalli
da güçlenmesinin
daha
da güçlenmesinin
nişanesi
olduğuna inandınişanesi
olduğuna
inandığım 19 Ekim
Muhtarlar
ğım
19
Ekim
Muhtarlar
Günü'nü en içten dilekleGünü'nü
en içten
dileklerimle kutluyor,
tüm
kıyrimle
kutluyor,
tüm
kıymetli muhtarlarımıza
metli
muhtarlarımıza
sağlıklı,
huzurlu bir ömür
sağlıklı,
huzurlu bir
ömür
ve görevlerinde
başarılar
ve görevlerinde başarılar
diliyorum”
diliyorum”
İBRAHİM KILIÇ
İBRAHİM KILIÇ

OKULDA POZİTİF VAKA GÖRÜLÜRSE
OKULDA
YAPILMASI GEREKENLER AÇIKLANDI
YAPILMASI
yakın temaslı
temaslı kabul
kabul edileedileyakın
cek.
cek.
TEMASLI KABUL
KABUL
TEMASLI
EDİLENLERE
EDİLENLERE
UYGULANACAKLAR
UYGULANACAKLAR
Temaslı kabul
kabul edilenler;
edilenler;
Temaslı
Kuralına
uygun
maske
Kuralına uygun maske
takmak koşuluyla
koşuluyla
takmak
okula/çalışmaya devam
devam
okula/çalışmaya
edecekler. Okul
Okul tarafından
tarafından
edecekler.
14 gün
gün boyunca
boyunca en
en az
az 22
14
ders saati
saati arayla
arayla günde
günde iki
iki
ders
kez semptom
semptom sorgulaması
sorgulaması
kez
yapılarak ateş
ateş ölçümleri
ölçümleri
yapılarak
gerçekleştirilecek ve
ve bunbungerçekleştirilecek
lar kayıt
kayıt altına
altına alınacak.
alınacak.
lar
Semptom veya
veya yüksek
yüksek
Semptom
ateşi tespit
tespit edilen
edilen kişi
kişi sağsağateşi
lık kuruluşuna
kuruluşuna yönlendiriyönlendirilık
lerek, sağlık
sağlık kuruluşunun
kuruluşunun
lerek,
menindersine
dersinegirdiği
girdiğiöğöğgörülürise
iseöğrenciler
öğrencilerve
ve
Yüzyüze
yüzeeğitimde
eğitimdeokulda
okulda görülür
menin
Yüz
değerlendirmesine göre
göre
rencilerve
veöğretmenler
öğretmenlertete- değerlendirmesine
okuldakitüm
tümöğretmenler
öğretmenler renciler
koronavirüspozitif
pozitifvaka
vaka
okuldaki
koronavirüs
herhangi bir
bir semptom
semptom
herhangi
maslıkabul
kabuledilecek.
edilecek.
yakıntemaslı
temaslıkabul
kabuledileedile- maslı
tespitedilirse
edilirseeğer
eğerbu
bubir
bir
yakın
tespit
göstermeyen Öğrenci/öğÖğrenci/öğgöstermeyen
Öğretmeninkuralına
kuralına
cek.Öğretmen
Öğretmenve
veöğrenciöğrenci- Öğretmenin
öğrencide
öğrencidetespit
tespitedildiyse
edildiyse cek.
retmen
okula
devam
retmen
okula
devam edeedeuygun
maske
taktığı
öğler
maske
takma
koşulu
ile
eğitime
devam
edilecek
ve
eğitime devam edilecek ve ler maske takma koşulu ile uygun maske taktığı öğcek.
cek.Aksi
Aksi durumda
durumda ise
ise
rencilerin
öğrenci
rencilerinmaske
masketakmatakmaokuladevam
devamedebilecek
edebilecek
öğrencive
veöğretmenler
öğretmenler14
14 okula
vaka olarak
olarak kabul
kabul edileediledığı
ve
gün
dığıyada
yadadüzensiz
düzensiztaktığı
taktığı vaka
ve14
14gün
günboyunca
boyuncaokul
okul
günboyunca
boyuncatakip
takipedileedilecek.
Temaslı
kabul
edilen
cek.
Temaslı
kabul
edilen
cek
durumlarda,,öğretmenin
öğretmenin
tarafındatakipleri
takiplerisağlanasağlana- durumlarda
cekve
vegünde
gündeiki
ikikez
kezateş
ateş tarafında
sınıftaki
çocukların
saatisınıftaki
çocukların
saatidersine
girdiği
öğrenciler
cak
semptom
gösterenler
ölçümü
yapılacak
pozitif
dersine girdiği öğrenciler
cak semptom gösterenler
ölçümü yapılacak pozitif
nin
nin diğer
diğer sınıflardan
sınıflardan farklıfarklıve
çıkan
veöğretmenler
öğretmenlertemaslı
temaslı
sağlıkkuruluşlarına
kuruluşlarınayönyönçıkanöğrenci
öğrencisayısı
sayısıiki
ikive
ve sağlık
laştırılması sağlanacak.
sağlanacak.
kabul
lendirilecek.
daha
kabuledilecek.
edilecek.ÖğretmeÖğretme- laştırılması
lendirilecek.Sınıfta
Sınıftaders
ders
dahafazla
fazlaise
isetüm
tümsınıf
sınıf
Yakın temaslı
temaslı kabul
kabul ediediveren
karantinaya
ninve
veöğrencilerin
öğrencilerinmaske
maske Yakın
verenöğretmende
öğretmendepozitif
pozitif nin
karantinayaalınacak.
alınacak.
lenler
ise
eve
gönderilerek
lenler
ise
eve
gönderilerek
takmadığı
yada
düzensiz
vaka
tespit
edilirse,
öğretÖĞRETMENDE
POZİTİF
vaka tespit edilirse, öğret- takmadığı yada düzensiz
ÖĞRETMENDE POZİTİF
14 gün
gün boyunca
boyunca temaslı
temaslı
men
VAKA
taktığıdurumlarda,
durumlarda,öğretöğret- 14
menve
veöğrencilerin
öğrencilerinkurakura- taktığı
VAKAGÖRÜLSE
GÖRÜLSE
takibine
alınacak.
takibine
alınacak.
menin
lına
UYGULANACAKLAR
menindersine
dersinegirdiği
girdiğiöğöğlınauygun
uygunmaske
maske
UYGULANACAKLAR
İLKNUR
İLKNUR KILINÇ
KILINÇ
kullandığı
Pozitif
rencilerve
veöğretmenler
öğretmenler
kullandığıdurumda,
durumda,öğretöğret- renciler
Pozitifvaka
vakaöğretmende
öğretmende

SİZE
POLATLI
SİZE POLATLI

MHP ilçe Başkanı Uğur Güngör;
MHP ilçe Başkanı Uğur Güngör;

MUHTARLAR, DEMOKRASİ
DEMOKRASİ
MUHTARLAR,
ZİNCİRİNİN İLK
İLK HALKASIDIR
HALKASIDIR
ZİNCİRİNİN
Milliyetçi Hareket Partisi
Milliyetçi
Hareket
Partisi
(MHP) İlçe
Başkanı
(MHP)
İlçe
Başkanı
Uğur Güngör, Muhtarlar
Uğur
Muhtarlar
GünüGüngör,
sebebiyle
bir kutGünü
sebebiyle
bir kut- “
lama mesajı yayınladı.
lama
mesajı
yayınladı.
Muhtarlık;
devlet
ile va-“
Muhtarlık;
devlet ile vatandaşlar arasında
tandaşlar
arasında
önemli görevler
üstlenen
önemli
görevler
üstlenen
bir kurumdur” diyen
bir
kurumdur”
diyen
Güngör
açıklamasında
Güngör
açıklamasında
şu görüşleri belirti;
şu
görüşleri belirti;
“Toplumumuzda
çok
“Toplumumuzda
çok ve
önemli işlevleri olan
önemli
işlevleri olan
ve
yerel yönetimin
temel
yerel
yönetimin
temel
taşlarından biri olan
taşlarından
biri olan
muhtarlık, yüzyılı
aşkın
muhtarlık,
yüzyılı
aşkın
bir süredir görev yapan
bir
süredir
görev yapan
büyük
bir teşkilattır.
Bubüyük bir teşkilattır. Bununla birlikte, vatandaş
nunla birlikte, vatandaş
ile seçilmiş-atanmış yöile seçilmiş-atanmış yöneticiler arasında köprü
neticiler arasında köprü
görevi gören muhtarlarıgörevi gören muhtarlarımız, büyük bir fedakârlık
mız, büyük bir fedakârlık
ve sevgiyle görevlerini
ve sevgiyle görevlerini
yerine getirmektedirler.
getirmektedirler.
yerine
Demokrasinin
bir gereği
gereği
Demokrasinin bir
olarak
bizzat
vatandaşolarak bizzat vatandaşlar tarafından
tarafından seçilen
seçilen
lar

kıymetli muhtarlarımız,
kıymetli
muhtarlarımız,
görev yaptıkları
mahalgörev
yaptıkları
lelerdeki sorunumahalçölelerdeki
sorunu çözümü, vatandaşların
zümü,
vatandaşların
talep ve
beklentilerini
talep
beklentilerini
yerinevegetirilmesi
yoyerine
yo- ve
lunda, getirilmesi
kamu idareleri
lunda,
kamu idareleri
ve
yerel yönetimlerle
işbiryerel
yönetimlerle
işbirliği içinde hareket eden
liği
içinde
hareket
eden
önemli
birer
hizmet
önemli
birer
hizmet
odaklarıdır. Demokrasi
odaklarıdır.
zincirinin ilk Demokrasi
halkasını
zincirinin
halkasınıfeoluşturanilk
muhtarlık,
oluşturan
muhtarlık,
fedakârlık ve
sevgi gerekdakârlık
ve
sevgi
gerektiren zor bir görevdir.
tiren
zor birvegörevdir.
Bu duygu
düşünceBu
duygu
ve düşüncelerle; Polatlı’nın
dört bir
lerle;
Polatlı’nın
dört bir
yanında
tüm mahalleleyanında tüm mahallelerimizde görev yapan derimizde görev yapan demokrasinin özü
mokrasinin özü
Muhtarlarımızın 19 Ekim
Muhtarlarımızın 19 Ekim
Muhtarlar Günü’nü kutMuhtarlar Günü’nü kutluyor; başta muhtarlarıluyor; başta muhtarlarımız olmak üzere tüm
mız olmak üzere tüm
vatandaşlarımıza selam,
selam,
vatandaşlarımıza
sevgi
ve
muhabbetlerimi
sevgi ve muhabbetlerimi
sunuyorum”
sunuyorum”
GÖKHAN ÇAKILLI
ÇAKILLI
GÖKHAN

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI
TOPLUMA KAZANDIRILACAK
Ankara Büyükşehir
Büyükşehir Belediyesi
Belediyesi BaşBaşAnkara
kent’te
Lokman
Hekim
Üniversitesi
kent’te Lokman Hekim Üniversitesi
ile alkol
alkol ve
ve madde
madde bağımlılığına
bağımlılığına
ile
karşı birlikte
birlikte mücadele
mücadele edecek.
edecek. BüBükarşı
yükşehir Belediye
Belediye Başkanı
Başkanı Mansur
Mansur
yükşehir
Yavaş ve
ve Lokman
Lokman Hekim
Hekim ÜniversiÜniversiYavaş
tesi
Rektörü
Prof.
Dr.
Bülent
Gümütesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel arasında
arasında imzalanan
imzalanan protokolle
protokolle
şel
iki kurum
kurum uyuşturucu
uyuşturucu madde
madde babaiki
ğımlılarının sosyal
sosyal hayata
hayata kazandıkazandığımlılarının
rılması için
için “Özgür
“Özgür Köy
Köy Projesi”ni
Projesi”ni
rılması
hayata geçirecek.
geçirecek. Geçmiş
Geçmiş dönemde
dönemde
hayata
yapılan ancak
ancak kullanılmayan
kullanılmayan TeTeyapılan
melli Rehabilitasyon
Rehabilitasyon Merkezi
Merkezi aktif
aktif
melli
hale getirilerek,
getirilerek, kurulacak
kurulacak atölyeatölyehale
lerde uyuşturucu
uyuşturucu madde
madde bağımlıbağımlılerde
ları hobi
hobi ve
ve mesleki
mesleki faaliyetlere
faaliyetlere
ları
yönlendirilecek.
yönlendirilecek.
UYUŞTURUCU
UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI
BAĞIMLILARI TOPTOPLUMA
LUMA KAZANDIRILACAK
KAZANDIRILACAK
Sosyal
Sosyal medya
medya hesapları
hesapları üzerinden
üzerinden
açıklamalarda
açıklamalarda bulunan
bulunan Başkan
Başkan
Yavaş,
Yavaş, toplum
toplum sağlığının
sağlığının korunkorunması
ması gerektiğine
gerektiğine vurgu
vurgu yaparak,
yaparak,
merkezin
merkezin önemli
önemli bir
bir rol
rol üstleneceüstleneceğine
ğine şu
şu sözlerle
sözlerle dikkat
dikkat çekti:
çekti: “Top“Toplum
lum sağlığı
sağlığı bizim
bizim için
için her
her şeyden
şeyden
önemli.
önemli. Geçmiş
Geçmiş dönemde
dönemde inşa
inşa ediedilen
ama
kullanılmayan
Temelli
len ama kullanılmayan Temelli TeTe-
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sisi için
için Lokman
Lokman Hekim
Hekim Üniversitesi
Üniversitesi
sisi
ile
protokol
imzaladık.
ile protokol imzaladık.
Özgür Köy
Köy Projesi
Projesi sayesinde
sayesinde uyuşuyuşÖzgür
turucu bağımlılığına
bağımlılığına karşı
karşı el
el ele
ele
turucu
verip etkin
etkin bir
bir şekilde
şekilde mücadele
mücadele
verip
edeceğiz.”
edeceğiz.”
Protokol imza törenine Sağlık İşleri
Protokol
Daire Başkanı
Başkanı Seyfettin Aslan, LokDaire
man Hekim
Hekim Üniversitesi Genel Seman
kreteri Prof. Dr. İsmet Şahin ve
kreteri
bölüm dekanları da katılırken, probölüm
tokol kapsamında
kapsamında geçmiş dönemtokol
lerde inşaatı
inşaatı tamamlanan ancak
lerde
atıl durumdaki
durumdaki Büyükşehir Belediatıl
yesine ait
ait Temelli Rehabilitasyon
yesine
Merkezi, uyuşturucu maddeyle müMerkezi,
cadele edenlere kapılarını açacak.
cadele
Uyuşturucu
Uyuşturucu madde kullanan vatandaşların
tandaşların topluma kazandırılması
ması ve
ve sosyal uyumlarının
sağlanması
sağlanması amacıyla ‘Özgür Köy
Projesi’
Projesi’ hayata geçirilecek. Alkol ve
madde
madde bağımlılığının neden olduğu
duğu fiziksel,
fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarla
runlarla mücadele için gerekli
tedavi
tedavi ve
ve rehabilitasyon çalışmalarının
rının gerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesi için merkez
25
25 yıl
yıl süreyle
süreyle ortak proje kapsamında
mında işletilecek.
işletilecek.
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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
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kuzey
cephesinde
KazımLisesi
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Kazım
Bıyıkoğlu parkına cepheli.
Tadilat-tamirat
yakınapılmadan
cepheli. Tadilat-tamirat
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masrafsız
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sahibinden satılıktır.
sahibinden
satılıktır.
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FULL
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FatihSanat
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Atatürk
caddesi
Sokak
Sedirkent
Sanat Sokak
Sedirkent
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3+1 merkezi
sistem
Sitesi’nde,
3+1 merkezi
sistem
kaloriferli daire
olup doğalgaz
kaloriferli
daire
doğalgaz
mutfak
ve olup
banyoda
mutfak
ve banyoda
kullanılmaktadır.
kullanılmaktadır.
Badana
ve boyası yeni
Badana
ve boyası yeni
yapılmıştır.
yapılmıştır.
Sahibinden
kiralık.
Sahibinden
kiralık.
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0536 292
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eleman ARANIYOR
eleman
ARANIYOR

Bakım onarım konusunda tecrübeli, mekanik el aletleri kulBakım
tecrübeli,
mekanik
el aletleriişlekullanma onarım
yetkinliğikonusunda
yüksek, mekanik
montaj
ve demontaj
lanma
yetkinliği kaynak
yüksek,makinesi
mekanik(elektrikli-gazlı)
montaj ve demontaj
işlerini yapabilen,
bilgisine
rini
yapabilen,
kaynak
makinesi
(elektrikli-gazlı)
bilgisine
sahip, mesaili ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlasahip,
mesaili
ve vardiyalı
çalışma
sistemine
uyum bakım
sağlayabilecek,
askerlik
hizmetini
tamamlamış
mekanik
yabilecek, askerlik
hizmetini
tamamlamış mekanik bakım
elemanı
aranmaktadır.
elemanı aranmaktadır.
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BAKAN KOCA KORONA VİRÜSTE
SON BAHAR - KIŞ İÇİN UYARDI!
Sonbahar ayına giriş yapılması ile birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi ve
sonrasında kış ayı birlikte
görülen grip vakaları ile birlikte korona virüste yeni bir
döneme daha girilmekte
vatandaşın kendini bu süreçte daha da dikkatli bir
şekilde koruması koronavirüs salgınının yanı sıra
gribe karşıda tedbirli olması gerekiyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaza
ayına oranla oldukça riskli
olan sonbahar ayına girildiğini ve dikkatli olunması
gerektiğini söyledi. Erzurum Şehir Hastanesinde

yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında
kameralar karşısına geçen
koca genel koronvirüs değerlendirmelerinde bulundu. Koca, "Yaza
nispetle oldukça riskli olan
sonbahar aylarına girdik,
önümüz kış. Zamanımızın
büyük kısmı artık kapalı
alanlarda geçecek. Kapalı
alanlarda virüsün yayılım
imkanı genişleyecek çünkü
mesafeyi kontrol etmekte
daha fazla zorluk çekeceğiz.
Özetle sonbahar ve kış,
koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip
vakalarını buna eklerseniz
işin ciddiyeti ortaya çıkar.
Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla
bulaşmaktadır. Şayet koro-

navirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek
daha da zorlaşacaktır. Aynı
tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz. Sizden
ricam, tedbirlerde salgının
ilk günlerindeki titizliğe
dönmenizdir." dedi.
KOCA: MASKE VAZGEÇİLMEZ BİR TEDBİR
Koronavirüs’ten vatandaşın korunmasında en
önemli etken olan ve sürekli olarak hatırlatılan sosyal mesafe, kişisel hijyen
ve maske kuralları hem
halk sağlığının korunması
hem de vatandaşın kendini
koruması için en önemli üç
kural. Toplu kullanım alanlarında maske kullanımının
zorunlu hale gelmesiyle
birlikte herkes maske kullanmaya başladı fakat
doğru maske kullanımı da

bu süreçte öneli bir nokta
oldu. Bakan Koca, vatandaşların ev dışındaki kapalı ortamlarda maske
takmayı ihmal etmemesini
isteyerek, aile ziyaretlerinin
ertelenmesi tavsiyesinde
bulundu.
Maske kullanımına ilişkin
açıklamalarda bulunan
Koca, "Burada aşı konusunda gelinen ve işin rengini tümüyle değiştireceğini
düşündüğümüz nokta ile
tedavideki gelişmeleri ayrı
tutuyorum.
Radikal çözüme maalesef
zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçit vermemeliyiz. Koronavirüs
bildiğiniz gibi kişiden kişiye
solunum yoluyla geçmektedir. Bulaşma solunum yoluyla olduğu için maske
vazgeçilmez bir tedbir,

hatta tedbirlerin en önemlisidir. Bilim adamlarımız,
maskenin koruyuculuk
özelliklerinin bazı şartlarla
birlikte yüzde 90'a kadar
çıktığını söylemektedir.
Marttan bu yana maske
kullanımı konusunda bir titizlik gösterdik. Dış ortamlarda pek taviz
vermediğimiz bu tedbir konusunda aslında çok daha
hassas olmamız gereken
kapalı mekanlarda maalesef taviz veriyoruz. Bugünden itibaren bu tavizlerin
riski fazlasıyla artmaktadır." dedi.
SOSYAL MESAFEYE
DİKKAT
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, sosyal mesafenin
önemine dikkat çekerek şu
açıklamalarda bulundu;
Koca, "Çünkü solunum yo-

luyla havaya damlacıklar
yayılmakta, bu damlacıklar
sayesinde virüs yakındaki
kişiye geçmektedir. Maske
takıp, mesafe kuralına uyduğunuzda, kendinizi güvenceye almış
oluyorsunuz. El temizliği
üçüncü tedbirimizdir. Bu
konuda alışkanlığın ötesinde titizlik göstermeliyiz.
Salgını kontrol altına
almak, sağlığımızı korumak, bu üç tedbire bağlıdır.
Bu üç tedbire uymak bizim
filyasyon ekibi sayımızdan,
günlük test sayımızdan,
yatak kapasitemizden, solunum cihazı doluluk oranımızdan daha önemlidir.
Çünkü bunlara ihtiyacımız
tedbirlere uyulup uyulmadığına bağlı olarak değişmektedir."
İLKNUR KILINÇ

Aysel Demir kurmaylarını belirledi
AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı İsmet Kılınç, Servet Ko7. Olağan kongresini Güzel yuncu, Ersin Karaca, Sadık
Bahçe Toplantı Salonunda Özdemir, Mehmet Arslaner,
geçekleştirmesiyle beraber Mustafa Kaplan, Hayri YüAysel Demir yeniden güven rekli, İsmaıl Atamil, Sefa
tazeleyerek, Ak Parti İlçe Çiğdem, Fadime Onaran,
Teşkilat Başkanı olarak gör- Gönen Taşın, Cihan Balcı,
Mehmet Toprakçıoğlu,
evine devam edecek.
AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı Fatma Bolat Kaçar, Sercan
Başkanı Aysel Demir’in ye- Erol, Mustafa İçen, İrfan
niden başkan seçilmesiyle Ergün, Güven Akıl, Abdulkadir Çakmaktepe, Pelin
beraber Yönetim kurulu
üyeleri ve üst delegeleri şu Gülsün, Yusuf Dinler ve Abşekilde belirlendi. Asıl yöne- dullah Arabacı seçildi. Üst
kurulu delegeye asıl; Aysel
tim kuruluna, Ayşe YerliDemir, Ebru Kurban Yaldız,
gül(Çakmaktepe), Halil
İnce, İrfan Çekiç, Demirel İlhami Teke, Faruk Bilici,
Bulut, Orhan Eren, Hüseyin Yakup Öztürk, Gazi Kara- Yıldırım, Fatma Erten,
Emrah Ünal, Seyithan Özoğlu, Yakup Çelik, Hanife
Kale, Ramazan Kaymak,

türk, Mehmet Toprakçıoğlu, min Ateş, Ayşegül Karadu- çildi.
Abdullah Arabacı, Bünya- man ve Fadime Onaran se-

POLATLI FEN LİSESİ’NDEN
KOD HAFTASI KATILIMI
Polatlı Fen Lisesi 10-25
Ekim tarihleri arasında
uluslararası olarak düzenlenen Codeweek yani kod
haftası etkinliklerine katılarak öğrencilerin özellikle
küçük yaşta kodlama eğitimi ile bir araya gelerek
kodlama becerilerini geliştirmeleri doğrultusunda
çalışmalar gerçekleştiriyor. Kod haftası 50’den

fazla ülkede aktif olarak
devam ediyor bu uygulamanın amacı ise kodlama
ve programlamaya dair
farkındalığın arttırılması,
birlikte çalışmanın teşvik
edilmesi, kodlama kültürünün yaygınlaştırılması
olarak belirtilirken. İlçemizden kod haftasına katılan fen lisesi öğrencileri
“Digi-Home” eTwinning

projeleri içeriğinde yer
alan kodlama aktiviteleri
yoluyla öğrencilere kodlama eğitimi aldı ve bu
becerilerini nasıl geliştirecekleri konusunda öğrencilere bilgilendirmeler
yapıldı. fen lisesi öğrencileri katıldıkları kod haftası
programını başarı ile tamamladılar.
İLKNUR KILINÇ
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