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puanlık kurumlar vergisini
puanlık
cumhurbaşkanlığı yetki
cumhurbaşkanlığı
veriyor beş puan düşüreveriyor
bilir diyor
diyor yada yükseltebibilir
lir diyor.
diyor. Dörtte biri kadar
lir
büyük bir
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lar hangi
hangi yabancı buna
lar
güvenerek gelecek. Çok
güvenerek
önemi bir
bir rakam 4/1’i
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kadar daha
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çok konuda
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siz olduğu
olduğu sürece kimse
siz

Türkiye’ye yatırım yapmaz. Bizim yatırımcımız
bile kaçar ki şuanda
kaçıyor. En az Türklerin
yurt dışında 200 milyar
doları var en azından
bu çok daha büyük
bir mebladır. Bunları getiremedikten sonra bu adalete güvenmedikten sonra
bu hükümete güvenmedikten sonra insanlar ekonominin düzelmesi mümkün
değil.” dedi.
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POLATLI BELEDİYESİ’NDEN EKPSS ADAYLARINA DESTEK
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Cemil
Meriç
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Seçme
Seçme Sınavı’na
Sınavı’na
(EKPSS)
(EKPSS) katıldı.
katıldı. Sabahın
Sabahın

erken
erken saatlerinde
saatlerinde Cemil
Meriç
Meriç Engelsiz
Engelsiz Hayat
Merkezi’nde
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kişilik grubun;
grubun; Sincan, Etimesgut,
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sınav
sınav noktalarına
noktalarına ulaşımı
Polatlı
Polatlı Belediyesi’ne
Belediyesi’ne bağlı
otobüsler
otobüsler aracılığı ile sağlandı.
landı.
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sınav noktalarında başarı
için ter döktü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan
Cemil Meriç Engelsiz
Hayat Merkezi Sorumlusu
Sevim Çiçek Yıldız; “
EKPSS hazırlıklarını tamamlayan 100 üyemiz ile
birlikte sınav heyecanı
yaşadık. Sınav noktalarımıza ulaşım için bizlere
destek veren Belediye
Başkanımız Sayın Mürsel
Yıldızkaya’ya teşekkür
ediyoruz. EKPSS Sınavı’na katılan tüm engelli kardeşlerimize
hayatlarında başarılar diliyoruz.”
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kurallarına uygun olarak
rak gerçekleşen
gerçekleşen ziyarette
devam
devam eden
eden kursların
kursların yanı
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sıra Halk
Halk Eğitim
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Bülent Dönmezoğlu
Dönmezoğlu ve
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İlçe Milli Eğitim Müdürü
Yusuf Uymaz 2020-2021 yılı
kapsamında açılacak kurslar
ve çalışmalara ilişkin bilgi
alışverişinde de bulunuldu.
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POLATLILI ÇİFTÇİLERİN MERAKLA BEKLEDİĞİ TARIM KEDİ KOOPERATİFLERİ BORÇLARININ YAPILANDIRILIP YAPILANDIRILMAYACAĞI YÖNÜNDEKİ YANLIŞ HABERLERİN ARDINDAN KONUYU AK PARTİ
GENEL MERKEZİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI NEZDİNDE ARAŞTIRAN GAZETEMİZİN EDİNDİĞİ BİLGİYE
GÖRE, ÇİFTÇİLERE KÖTÜ HABER GELDİ. ULAŞILAN BİLGİYE GÖRE İSTİNDAM PAKETİNDE TARIM KREDİ
BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK HERHANGİ BİR MADDE YER ALMADIĞI ORTAYA ÇIKTI.

BİLMECE SONA ERDİ, TARIM
KREDİ YAPILANDIRMASI YOK!
Çiftçilerin merakla beklediği ve yapılan bazı haberler dolayısıyla Tarım Kredi
Kooperatifi borçlarının yapılandırılacağı yönündeki
bilgiler boşa çıktı. İki haftadır yeni istihdam paketinde çiftçinin Tarım
Kredi’ye oan borçlarının
yapılandırılacağı yönündeki haberlerdeki karmaşa
sona erdi.
Polatlı Postası Gazetesi,
AK Parti ilçe Başkanı
Aysel Demir vasıtası ile,
AK Parti Genel Merkezi ve
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlık Ofisi’ne ulaşarak, çiftçilerin Tarım Kredi

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

BORÇLARINA

YAPILANDIRMA YOK!

koopiratifi’ne olan borçlarının kapsama alınıp alınmadığına dair yanıt aradı.
SONUÇ ÇİFTÇİYİ ÜZDÜ!
Bir umutla Tarım Kredi
Kooperatifi borçlarıın yapılandırıyacağı ve istihdam
paketine dahil edilmesini
bekleyen Polatlı çiftçisine
kötü haber geldi.
TBMM’de kabul edilen
yeni istihdam paketi torba
yasa görüşmelerinden çiftçilere sevinirici haber çıkmadı.
Polatlı çiftçisi özellikle bu
yıl kuraklık, doğal afetler
gibi pek çok sorunla boguştu ve özellikle pancar

ile soğan ürünlerinde ciddi
rekolte kaybına uğradı. Bu
sebeple de Tarım Kredi
Kooperatifi ve Ziraat Bankası gibi devlet kredileri
borçlarının yapılandırılmasını oldukça istemişti.
Ancak istihdam paketinde
sadece Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan
çiftçiler ile kredi kullanan
orman köylüleri de düzenlemeden yararlanacak.”
ibaresi sebebiyle yanlış
anlaşılma sonucu çiftçi
umutlanmıştı. Ancak yasa
sadece orman köylülerini
kapsıyor.
BERKANT ERGİN

BUGÜNE KADAR ÇIKAN EN KAPSAMLI BORÇ
YAPILANDIRMASI FIRSATINI KAÇIRMAYIN!
Bugüne kadarki en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri
TBMM'de kabul edildi.
Yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin toplam 500
milyar liralık borcu yapılandırılacak. Böylece
vergiden trafik cezalarına, öğrenim kredisine
kadar devlete olan borçların 18'e kadar varan
taksitlerle ödenebilecek.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Genel
Kurulu, bugüne kadarki
en kapsamlı borç yapılandırmalarından biri
olarak kabul edilen yasayı kabul etti.
Yasa ile yaklaşık 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borcu
yapılandırılacak. Pandemi nedeniyle ödeme
zorluğu çeken esnaf,
küçük işletmelerin ve vatandaşın nefes alması
sağlayacak. Vergiden
trafik cezalarına, öğrenim kredisine kadar devlete olan borçlar 18'e
kadar varan taksitlerle

ödenebilecek.
BUGÜNE KADARKİ
EN KAPSAMLI
DÜZENLEME
Vatandaşın ödemediği
vergi borçları, emlak,
motorlu taşıtlar vergileri,
gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları,
seçim, nüfus, askerlik
para cezaları, otoyol
geçiş cezaları, Gümrük
Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve
para cezaları, Sosyal

Güvenlik Kurumunca
takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı
ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
il özel idarelerinin, asli
ve fer'i amme alacakları,
belediyelerin vergi,
emlak vergisi ile çevre
temizlik vergisi alacakları yeniden yapılandırma kapsamında

POLATLI
SİZE POLATLI

olacak. TOBB, TESK,
Türkiye Barolar Birliği,
TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında
olacak.
PRİM DESTEĞİ
SAĞLANACAK
1 Ocak 2021 tarihinde
yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1
Ocak 2022 tarihine ertelenecek. Spor kulüplerinin vergi ve prim borçları

7 yıllık sürede 36 eşit
taksitte ödenebilecek.
BAĞ- KUR'lulardan 31
Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay
içinde ödemezlerse
veya yapılandırmazlarsa
prim borçları silinecek
ancak sigortalılıkları da
durdurulacak. Paket
kapsamında ayrıca bir
önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam sağlayan özel
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sektör işverenlerine prim
desteği devam edecek.
31 AĞUSTOS
2020'DEN ÖNCEKİ
BORÇLARI
KAPSAYACAK
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları
kapsayacak. Yararlanmak isteyenler başvurularını yıl sonuna kadar
yapabilecek. Vergi borçları ile il özel idarelerine,
belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in
Ocak ayında, SGK'ya
olan borçların ilk taksiti
de 2021 Şubat ayında
ödenecek.
18 TAKSİTLE ÖDEME
YAPILABİLECEK
Ödemeler ikişer aylık
aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek. Borçlarını ilk
taksit süresi içinde peşin
ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak. Borçlarını taksitle
ödemek isteyenler 6, 9,
12 ya da 18 taksiti tercih
edebilecek.
BERKANT ERGİN
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Ovacık: Büyük bir
yanlıştan dönüldü

AnkaraBüyükşehir
BüyükşehirBelediBelediAnkara
yesive
veDSİ
DSİarasında
arasındaPoPoyesi
latlı’yasu
sutakviyesi
takviyesi
latlı’ya
yapılmasınayönelik
yönelikbirkaç
birkaç
yapılmasına
yılönce
önceimzalanan
imzalananve
veAnAnyıl
karaBüyükşehir
BüyükşehirBelediye
Belediye
kara
BaşkanıMansur
MansurYavaş’ın
Yavaş’ın
Başkanı
Geredesuyunu
suyunuPolatlı’ya
Polatlı’ya
Gerede
getirmekiçin
içinçalışmalara
çalışmalara
getirmek
başlamasıylaboşa
boşaçıkan
çıkan
başlamasıyla
protokolüniptali
iptalinihayet
nihayet
protokolün
gerçekleşti.
gerçekleşti.
Cumhuriyet
CumhuriyetHalk
HalkPartisi
Partisi
(CHP)
(CHP)Büyükşehir
BüyükşehirBeleBelediye
diyeMeclis
MeclisÜyesi
ÜyesiSelami
Selami
Ovacık,
Ovacık,daha
dahaönce
öncegazegazetemize
temizeyaptığı
yaptığıaçıklamada
açıklamada
hükmü
hükmükamayanbir
kamayanbirprotoprotokol
koliçin
içinAK
AKParti
Partikanadının
kanadının
direndiğini
direndiğiniancak
ancakGerede
Gerede
suyunun
suyununPolatlı’ya
Polatlı’yagelmegelmesine
sineyönelik
yönelikçalışmaların
çalışmaların
başlamasıyla
başlamasıylabirlikte
birliktedoğdoğruyu
ruyubularak
bularakyanlıştan
yanlıştan
döndüklerini
döndüklerinidile
dilegetirdi.
getirdi.
SU
SUKONUSUNDA
KONUSUNDA30
30YY
ILLIK
ILLIKSORUNU
SORUNUÇÖZDÜK
ÇÖZDÜK

Ovacık“DSİ
“DSİile
ileBüyükşeBüyükşeOvacık
hirarasında
arasındaiçme
içmesuyu
suyu
hir
protokolüiptali
iptaliiçin
içingeçtiğigeçtiğiprotokolü
mizay
aybir
birprotokol
protokoliptalini
iptalini
miz
gündemetaşımıştık.
taşımıştık.ololgündeme
dukçazuun
zuunsüren
sürentartıştartışdukça
malarsonucunda
sonucundanihayet
nihayet
malar
protokolüniptali
iptaligerçekgerçekprotokolün
leşti.Herkes
Herkesşunu
şunubilsin
bilsinki,
ki,
leşti.
Polatlıdaha
dahasağlıklı
sağlıklıve
veiçiiçiPolatlı
lebilirbir
birsuya
suyaönümüzdeki
önümüzdeki
lebilir
yıldanitibaren
itibarenkavuşmuş
kavuşmuş
yıldan
olacak.
olacak.Polatlımızda
Polatlımızdada
da
altyapı
altyapıçalışmaları
çalışmalarıbaşladı
başladı
ve
veen
enkısa
kısasürede
süredetamamtamamlanarak
lanarakPolatlı
Polatlıen
enbüyük
büyük
sorunu
sorunuolan
olaniçme
içmesuyuna
suyuna
bizim
bizimdönemimezde,
dönemimezde,bu
bu
işin
işinen
enbüyük
büyükmimarı
mimarıolan
olan
Büyükşehir
BüyükşehirBelediye
BelediyeBaşBaşkanımız
kanımızMahsur
MahsurYavaş”‘ın
Yavaş”‘ın
sayesirde
sayesirdekavuşmuş
kavuşmuşolaolacak”
cak”dedi.
dedi.
ESKİ
ESKİYATAKLARIN
YATAKLARIN
DOLDURULMASI
DOLDURULMASIKALICI
KALICI
ÇÖZÜMDEĞİL,
ÇÖZÜMDEĞİL,
KALICI
KALICIÇÖZÜM
ÇÖZÜM

BARAJIN BİTİRİLMESİ
BİTİRİLMESİ
BARAJIN
Cumhuriyet
Halk Partisi
Partisi
Cumhuriyet Halk
(CHP)
Büyükşehir
Bele(CHP) Büyükşehir Belediye Meclis
Meclis Üyesi
Üyesi Selami
Selami
diye
Ovacık, yine
yine aynı
aynı ay
ay BüBüOvacık,
yükşehir Belediye
Belediye MecMecyükşehir
lisi’neAK
AK Partili
Partili
lisi’ne
Büyükşehir Meclis
Meclis ÜyeleriÜyeleriBüyükşehir
nin verdiği
verdiği Sakarya
Sakarya
nin
Nehri’nin eski
eski yataklarının
yataklarının
Nehri’nin
temizlenerek kullanıma
kullanıma
temizlenerek
açılmasına yönelik
yönelik BüyükBüyükaçılmasına
şehir’e görevi
görevi olmadığı
olmadığı
şehir’e
halde böyle
böyle bir
bir sorumluluk
sorumluluk
halde
yüklenmesinin son
son derece
derece
yüklenmesinin
yanlış olduğunu
olduğunu dile
dile gegeyanlış
tirdi.
tirdi.
Ovacık “Sakarya
“Sakarya NehNehOvacık
ri’ndeki sulamaya
sulamaya ilişkin,
ilişkin,
ri’ndeki
DSİ bürokratlarına,
bürokratlarına, susuDSİ
lama ruhsatı
ruhsatı olan
olan koopekoopelama
ratif ve
ve diğer
diğer unsunlara
unsunlara
ratif
söz geçiremeyen
geçiremeyenAK
AK ParParsöz
tili meclis
meclis üyeleri,
üyeleri, GökpıGökpıtili
nar Barajı’nın
Barajı’nın 12
12 yıldır
yıldır
nar
bitirilmemesine rağmen,
rağmen,
bitirilmemesine
bu konuyu
konuyu sorgulamayıp
sorgulamayıp
bu
Gökpınar Barajı’nın
Barajı’nın bitirilbitirilGökpınar
memesine yönelik
yönelik sessizsessizmemesine
liklerini korurken,
korurken, hiçbir
hiçbir
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sorumluluğu yada
yada görev
görev
sorumluluğu
uhdesi olmadığı
olmadığı halde,
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Büyükşeniri
Büyükşeniri işin
işin içine
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dahil
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ederek kapatmaya
kapatmaya çalışıçalışıyorlar.
yorlar. Oysa
Oysa asolan
asolan GökGökpınar
pınar Barajı’nı
Barajı’nı bitirmektir.
bitirmektir.
Polatlı
Polatlı tarımının
tarımının başka
başka bir
bir
çözüm
çözüm yolu
yolu görünmemekgörünmemektedir.
tedir. İktidar
İktidar partili
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mediğini sorgulamalı
sorgulamalı ve
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bu
bu konuda
konuda adım
adım atmalılar”
atmalılar”
diye
diye konuştu.
konuştu.
BERKANT
BERKANT ERGİN
ERGİN

AK PARTİ KURMAYLARI
SAKARYA ESKİ YATAKLARI
İÇİN DSİ İLE GÖRÜŞECEK
Gökpınar Barajı’nın
Barajı’nın yayaGökpınar
pımının uzun
uzun yıllardır
yıllardır
pımının
uzaması Polatlılı
Polatlılı çiftçiçiftçiuzaması
leri ve
ve sulu
sulu tarımı
tarımı ciddi
ciddi
leri
oranda olumsuz
olumsuz etkilietkilioranda
yordu. AK
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Parti BüyükBüyükyordu.
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anlamda orta
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vade çözüm
çözüm önerisi
önerisi ile
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Genel
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doldurulması ve
ve su
su
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hususuda,
bu
bu hafta
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ankara büyükbüyükşepir
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Belediyesi MecMeclisi’ndeki
lisi’ndeki bütçe
bütçe
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görüşmelerinin ardından
ardından
DSİ
DSİ Genel
Genel MüdürlüMüdürlüğü’ne
ğü’ne gidecek
gidecek olan
olan AK
AK
Parti
Parti kurmayları,
kurmayları, burada
burada
eski
eski yatakların
yatakların dolduruldoldurulması
ması nomtasında
nomtasında DSİ
DSİ
ile
ile izlenecek
izlenecek kanuni
kanuni propro-

sedürü görüşecek.
sedürü
Gerekli izinlerin ve onaGerekli
yın alınması
alınması halinde
yın
eski yatakların
yatakların açılarak
eski
su depolanmasına
depolanmasına yösu
nelik çalışmalara Polatlı
nelik
Belediye Meclisi’nden
Belediye
çıkan kararla makina
çıkan
ekipman desteği verileekipman
cek. Bunun
Bunun yanında ancek.
kara Büyükşehir
Büyükşehir
kara
Belediyei’nin de geniş
Belediyei’nin
mikani parkı sayesinde
mikani
destek vereceği ve kısa
destek
sürede
sürede bu yatakların su
depolamaya
depolamaya açılacağı
belirtiliyor.
belirtiliyor.
BÖLGE
BÖLGE MUHTARLARI
VE
VE ÇİFTÇİ
ÇİFTÇİ DESTEK
VERMELİ
VERMELİ
2008
2008 yılından bu yana
Gökpınar
Gökpınar Barajı’nın yapımına
pımına yönelik çalışmaların
ların bir
bir türlü sona
ermemesi
ermemesi sebebiyle oldukça
dukça kırgın ve kızgın
olan
olan Polatlı
Polatlı çiftçisinin,
yaz
yaz aylarında
aylarında yaşana-

cak su kıtlığına karşı
kısa ve orta vade
çözüm olarak sunulan
Sakarya Nehri’nin eski
yataklarının doldurularak su depolanması
noktasında mutlaka siyasilere destek vermesi
gerekiyor. Polatlı bir
türlü bütünleşmeyi başaramadığı için uzun
yıllardır Gökpınar Barajı’nı bitirilmiyor. Siyasi
irade bu konuda ancak
vatandaşın birliği sayesinde harekete geçebilir.
Bu sebeple DSİ’nin eski
yatakların su depolanması hususunda izin
vermesi ve bu çalışmayı
yapması için özellikle
Sakarya Nehri’ne kıyı
köylerin muhtarları AK
Parti kurmaylarına destek vererek temasa geçemeli ve çalışma en
kısa sürede başlamalı.
BERKANT ERGİN

YENİMAHALLE İMAR RAPORU KOMİSYONDA

YENİMAHALLE
YENİMAHALLEBU
BUGÖRÜNTÜDEN
GÖRÜNTÜDEN KURTARILMALI!
KURTARILMALI!
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türlü
proje
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imarçözümü
çözümü noktasında
noktasında
gözler
gözlerşimdi
şimdi1/1000’lik
1/1000’likimar
imarplan
planuygulamasını
uygulamasınımeclisten
meclistengeçiren
geçirenAnkara
Ankara BüyükBüyükşehir
şehirbelediyesi’nin
belediyesi’ninhayata
hayatageçireceği
geçireceğiprojeye
projeyeçevrildi.
çevrildi.
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Polatlı’nın
Polatlı’nın kronikleşmiş
kronikleşmiş sorunu
runu olan
olan ve
ve uzun yıllardır
çözümü
çözümü için
için net kararlılık ortaya
taya konulamayan
konulamayan Yenimahalle
halle ile
ile ilgili
ilgili imar plan
tadilatları
tadilatları ve
ve 1/1000’lik imar
plan
plan uygulaması
uygulaması Ankara Büyükşepir
yükşepir Belediye
Belediye Meclisi’nde
si’nde kabul
kabul edilmişti. Bu
hafta
hafta yapılan
yapılan Büyükşehir
Belediye
Belediye Meclis
Meclis toplantısında
imar
sında imar plan
plan tadilatının
uygulanması
uygulanması ve projelendirilmesine
rilmesine yönelik
yönelik karar meclis
lis gündemine
gündemine geldi ve
yapılan
yapılan görüşmeler
görüşmeler neticesinde
komisyonda
sinde komisyonda kabul görüşülmek
rüşülmek üzere
üzere havale
edildi.
edildi. Yapılacak
Yapılacak kolisyon incelemesinin
celemesinin ardından ise
Aralık
Aralık ayı
ayı meclisinde
meclisinde kabul
edileceği
iktidar
edileceği iktidar partisi meclis
lis üyeleri
üyeleri taragından
taragından doğrulandı.
landı. Şehrin
Şehrin giriş
noktasında
noktasında şehirlerarası güzergahta
zergahta bulunan
bulunan ve prestij
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görünümü açısından
son derece kötü bir görünüme sahip Yenimahalle ile
ilgili Ankara Büyükşepir belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Yenimahalle Muhtarı
Esra Bilgiç ve mahalle sakinlerinin taleplerine kayıktsız kalmayacağı ve bu
sorunun çözümü noktasında
katkı sağlayacağı meclis görüşmelerinin ardından edindiğimiz bilgiler arasında.
Ancak asıl olan ankara Büyükyehir Belediyesi’nin
1/1000’lik imar planı uygulamasına yönelik hazırlayacağı ve mahalle
sakinlerining örüşüne sunacağı proje. ProLe mahalle
sakinlerinin haklarını göz
ardı etmediği takdirde mahalle sakinleri de bu sorunun çözülmesi noktasında
katkı vereceği belirtiliyor.
BERKANT ERGİN
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İLKOKULLU MİNİKLERİN
CUMHURİYET COŞKUSU
ANKESOB’DAN VETFEST PROJESİNE DESTEK

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili
Hüseyin Ar, bu yıl beşincisi 09-13 Kasım tarihleri
arasında gerçekleştirilmesi programlanan; çeşitli
kurum ve kuruluşların,
projelerde yer alan kişilerin mesleki eğitim alanın-

daki çalışmalarını sergiledikleri bir etkinlik olan
"Avrupa Mesleki Beceriler
Haftası" kapsamında
Mamak Kaymakamlığı himayelerinde ve Mamak
Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen; Mamak
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
ve Mamak-Ortaköy 80. Yıl

Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ortaklığında
yürütülen VETFest (Ulusal
ve Uluslararası Mesleki
Eğitim ve Öğretim Ağları
için 12 Etkinlik) projesinin
açılış toplantısına katıldı.
OKULUN PROJE
FAALİYETLERİ
PAYLAŞILDI

POLATLI
SİZE POLATLI

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde
pandemi önlemleri dikkate
alınarak düzenlenen etkinlikte ANKESOB Başkan
Vekili Ar'a, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile
ANKESOB MEDB Üyesi
Zeynel Abidin Karagöz de
eşlik etti. Mamak İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa
Özel'in açılış konuşmasının ardından, VETFest
projesinin tanıtımını proje
yürütücüsü Bilal Kılıç
yaptı. Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni ve proje
faaliyetleri sorumlusu
Ercan Küçükarslan, okulun proje faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı. Üretken
Akademi Topluluğu Yöneticisi Emre Tümer de proje
sunumunu gerçekleştirdi.
Açılış ve projeler kapsamında yapılan çalışmala-

rın anlatıldığı konuşmaların ve proje döngüsü eğitimi sertifika töreninin
ardından katılımcılar,
fuaye alanında meslek liselerinin, çeşitli kurum ve
kuruluşların ve kişilerin
mesleki eğitim alanındaki
çalışmalarını sergiledikleri
stantları gezdi.
BU TÜR ETKİNLİKLER
ÖNÜMÜZDEKİ
YILLARDA DA DEVAM
ETMELİ
ANKESOB'un da açmış
olduğu bir stantla yer aldığı fuaye alanını gezen
HABER
ve
projeler Berkant
hakkındaErgin
bilgi
29
Ekim
Cumhuriyet
Bayalan
ANKESOB
Başkan
ramı’nın
96. yıldönümü
seVekili Hüseyin
Ar, "Bu yıl
bebiyle
tüm yurtta
5'ncisi tertip
edilenolduğu
gibi
Polatlı’da
da Beceriler
çeşitli etAvrupa
Mesleki
kinliklerle
Haftası'nıkutlanıyor.
Türkiye’de Son
kutlaolarak
Şehitlik İlkokulu
yan 5 etkinlikten
birinetaev
rafından
29
sahipliği hazırlanan
yapan Mamak
ekim
Cumhuriyet
Bayramı
İlçe Millî
Eğitim Müdürlükutlama
etkinliği
büyük
beğü’nün düzenlediği etkinğeni
topladı.
Öğrenciler
likte Ankara Esnaf ve ta-
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Sanatkarlar Odaları Birliği
(ANKESOB) olarak; ANKESOB ve
Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında, AB tarafından
desteklenen ve Aston Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen Dijital
Ekonomi İçin Okul İttifakı
(The School Business Alliance for the Digital Economy) isimli
Erasmus+Okullar arası
Stratejik Ortaklıklar projesinin tanıtımını ve ürünlerini Mamak'ta
faaliyet
rafından
hazırlanan
şiirler,
gösteren
liselerinin
şarkılar
vemeslek
ellerinde
Türk
öğretmen ve öğrencileriyle
Bayraklarıyla
Cumhuriyet
paylaştık. Bu
tür etkinliklecoşkusunu
yansıtan
ilkokulu
gösteririn, iyiöğencilerinin
örnek çalışmaların
lerine
velilerindeaçısından
büyük
kazandırılması
ilgisi
vardı.
Veliler görüyor
çocuklaönemli
olduğunu
rının
heyecanınayıllarda
ortak olave önümüzdeki
da
rak
Cumhuriyet
coşkusunu
devam
ettirilmesini
tehep
birlikte
yaşamak
için
menni
ediyoruz."
ifadeleŞehitlik
İlkokulu törenlerinrini kullandı.
deki yerlerini
aldılar. ERGİN
BERKANT
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YAŞA
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İlçe Milli
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Proje
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BASRİ’DE MÜHÜRLEME SÜRÜYOR,
KÖYLÜ YÜRÜTMEYİ DURDURMA
İÇİN MAHKEME YOLUNDA
Basri Mahallesi’de
Mahallesi’de mera
mera
Basri
arazileri üzerine
üzerine yapılan
yapılan
arazileri
kaçak
kaçak yapıların
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yıkım
yıkım için
için 22 ay
ay gibi
gibi bir
bir
süre
süre verilmesine
verilmesine yvnelik
yvnelik
çalışma
çalışma sürüyor.
sürüyor. Polatlı
Polatlı
Belediyesi
Belediyesi Zabıta
Zabıta MüMüdürlüıü
dürlüıü ekipleri
ekipleri tarafıntarafından
dan yürütülen
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yapılar ve
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mera
arazileri
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belirlenerek
mühürleniyor.
mühürleniyor. Şu
Şu ana
ana
kadar
kadar 36
36 adet
adet mera
mera araara-
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zisi üzerine yapılan
zisi
kaçak yapılara mühür
kaçak
vuruldu.
vuruldu.
Yıkım
Yıkım kararının çıkarıldığı
dığı Basri Mahallesi
mera
mera arazileri üzerindeki
deki kaçak yapıların sahibi
hibi olan köylüler ise
hukuk
hukuk mücadelesine
hazırlanıyor.
hazırlanıyor. Köylüler
yürütmeyi
yürütmeyi durdurmak
amacıyla
amacıyla mahkemeye
başvurmaya
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