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cak. Son olarak 14 Ocak
2021’de Bala, Şereflikoçhisar, Haymana ve Polatlı
ilçeleri için ihale düzenledik. Bu ihale kapsamında
yaklaşık 47 bin metre atık
su hattı döşemeyi planlıyoruz. İlçelere ayrıca 56
foseptik inşa edilecek. Bu
yıl 17 ilçedeki 125 kırsal
noktada çalışacağız. Böylece geçtiğimiz yıl atık suları kapalı sisteme alınan
85 kırsal mahalle ile birlikte yıl sonuna kadar 210
kırsal mahallede kanalizasyon sorununu çözmüş
olacağız. Kırsal bölgelerde
eksik olan altyapıyı tespit
ederek projelendiriyoruz.”
ORHAN CAN ÖZEL
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lik ve beraberlik bugün
dahi bizlere ilham olmaya
devam etmektedir. Bu
mihvalde gün Polatlı’mız
için birlik olma vaktidir.13
Eylül Sakarya Zaferi birkaç güne sığdırılamayacak kadar büyük ve şanlı
bir tarihtir. Hep birlikte
T.B.M.M’de siyasi partilerin ortak olarak verecekleri bir kanun teklifi ile ya
da Cumhurbaşkanı genelgesi ile 2021 yılının İstiklal Marşı yılı, Hacı
Bektaş Veli yılı, Ahi Evran
yılı, Yunus Emre ve
Türkçe yılı yanında aynı
zamanda 13 Eylül Sakarya Zaferi yılı ilan edilmesi için tüm yetkilileri
seferber olmaya davet
ediyorum. Polatlı’mızın
tanıtımı için tarihi nitelikte
önemli olan bu fırsatı hep
birlikte hareket edersek
elde edeceğimizden hiç
şüphemiz yoktur.
Edirne’den Kars’a tüm
Türkiye’de 2021 yılı boyunca şehrimizin tarihinin
tanıtılması için hayati derecede önemli olan bu
noktada ortak paydada
buluşmayı ümit ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.” dedi.
İLKNUR KILINÇ
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20 Ocak 2021 Çarşamba

ALTUN VE AVRUPA’DAKİ TÜRK
GENÇLER BİR ARAYA GELDİ
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
tarafından Avrupa’da yaşayan
Türkiye kökenli gençlere yönelik düzenlenen “Dijital Çağda
Medya Okuryazarlığı” projesi-

nin açılış programı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin Altun’un katılımıyla gerçekleştirildi.
DEVAMI 5. SAYFADA

Karaca: Esnaf aldığı
ürünün yenisini
koyamaz halde!

3

HABERİN DEVAMI 4. SAYFADA

Başvuru yapan köy kırsal
mahalleye dönüşebilecek!
DURUKAN BELEDİYE
BAŞKANLARINA
ELEŞTİRİDE BULUNDU!

POLATLI’DAKİ KÖYLER NE YAPACAK?
Köylerin mahalle statüsünden
çıkarak kırsal mahalle statüsüne
dönmesi halinde vergi, harç ve su
ücreti ödemelerinde muaﬁyet ve
indirimler gibi pek çok açıdan
avantajına olacak ve çok fazla
bilinmeyen bu gelişme ile acaba
Polatlı’daki köyler ne yapacak?

Büyükşehir yasası ile
mahalleye dönüştürülen köy ve beldeler
başvurmaları halinde
"kırsal mahalle" staBerkant ERGİN
tüsüne kavuşacak
için vergi, harç
beldeler
köyler,
ve su ücreti ödemelerinde muafiyet ve indirimler sağlanıyor.
Büyükşehir ve ilçe belediye

İlk kez Polatlı Postası Gazetesi’nin 20 Ocak 2021 manşetten duyurduğu
“Başvuru yapan köy kırsal mahalleye döşünecek” başlıklı haberin ardından Polatlı’daki tüm köyler harekete geçerek kırsal mahalle statüsüne
dönmek ve getirdiği avantajladdan faydalanmak için başvuruya başladı.

başkanlarının, köy muhtarlarının çoğunun ve doğal olarak da
köy sakinlerinin bundan haberi
bile yok. Polatlı Postası Gazetesi ve tarımın duayen yazarlarından Ali ekber Yıldırım ile
ortak yapılan araştırma haberi
oldukça büyük ses getirecek
gibi görünüyor.
DEVAMI 2. SAYFADA

Polatlı Postası Gazetesi’nin Büyükşehire bağlanan mahallelerin kırsal
mahalle statüsüne dönebileceği yönündeki 20 Ocak
tarihinde duyurduğu “Başvuru yapan köy kırsal mahalleye döşünecek”
haberinin ardından Türkiye’nin 13 büyükşehirdeki
mahalleler kırsal mahalle
statüsüne dönmek ve statünün getirdiği avantajlardan faydalanmak için
gerekli başvuruları yapmaya başladılar.
POLATI’DAN KÖYLER
KIRSA MAHALLE
BAŞVURUSU İÇİN
KOLLARI SIVADI
Polatlı’daki pek çok mahalle sakini muhtarlarla bir
araya gelerek kırsal mahalleye dönüşmek için harekete geçti.
Muhtarlar mahalle sakinleriyle toplantı yaparak kırsal
mahalleye dönmek için ilgili dilekçeleri ile başvuruya başladılar.
Sadece Polatlı ile sınırlı
kalmayan kırsal mahalleye
dönmek isteyen köylerin
neredeyse tamamı kırsal
mahalle statüsüne dönüşerek pek çok muafiyetten
ve indirimden faydalanmak
için başvuruya başladı.
7254 sayılı kanunun 10.
maddesinde belirtilen
daha önce Köy statüsünde
iken Mahalleye dönüştürülen yerlerin yasanın vermiş
olduğu imkanlardan yararlanmak için Polatlı’daki
köyler, Kırsal Mahalleye
dönüşüm talep dilekçelerini Polatlı Belediyesi’ne
vermeye başladığı öğre-

Mansur
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
belediye başYavaş meclis toplantısında ilçe
değerlendirmekanları ile ilgili olarak bir takım
yapmaya
lerde bulunmuşortak çalışmalar
Muharrem
davet etmişti. İYİ Parti İlçe Başkanı olarak
ilgili
Durukan Yavaş’ın bu çağrısı ile
DEVAMI 6’DA
cumhur ittifakını eleştirdi.

Kırsal mahalle için
başvurular başladı

nildi.
YENİ DÜZENLEME NE
GETİRİYOR?
Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı
Kanun’un 10. maddesi ile
başvuru yapmak şartı ile
köy statüsü yeniden değiştiriliyor.
Söz konusu Torba Kanun
ile 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu’na eklenen madde ile getirilenleri şöyle özetleyebiliriz:
1- Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir
belediyesi sınırları içinde
bulunup sosyo-ekonomik
durumu, şehir merkezine
uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut
yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye

meclisinin kararı ve teklifi
üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90
gün içinde alacağı karar ile
kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul
edilir.
2- Bu belirlemenin mahalle
düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal
mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde
de on bin metrekareden az
olmamak kaydıyla kırsal
yerleşik alan belirlenebilir.
Kırsal mahalle veya kırsal
yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir.
3- Büyükşehir belediyesi,
birinci fıkra uyarınca ilçe
belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek
kabul edebilir ya da reddedebilir.
KIRSAL MAHALLELERE

VERGİ - HARÇ İNDİRİMİ
4- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir
vergisinden muaf esnaf ile
basit usulde gelir vergisine
tabi mükellefler tarafından
bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler
ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa
ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanunu’na göre
alınması gereken emlak
vergisinden muaftır.
5- Bu yerlerde, ticari, sınai
ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi
yüzde 50 indirimli uygulanır.
6- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde,
26/5/1981 tarihli ve 2464

sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu uyarınca alınması
gereken bina inşaat harcı
ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre
alınması gereken diğer
vergi, harç ve harcamalara
katılma payları yüzde 50
indirimli uygulanır.
SU FATURASINA
YÜZDE 50 İNDİRİM
7- Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak
ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini,
konutlar için yüzde 25’ini
geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço
esasına göre defter tutan
mükellefler için bu fıkrada
belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.
8- 3/7/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesinin

yedinci fıkrası ile
31/8/1956 tarihli ve 6831
sayılı Orman Kanunu’nun
ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler;
kırsal mahalle veya kırsal
yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde
hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya
devam ederler.
9-Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal
yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında
12/11/2012 tarihli ve 6360
sayılı 14 İlde Büyükşehir
Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
geçici 1’inci maddesinin 15
ve 29. fıkraları uygulanmaz.”
BERKANT ERGİN

SU TASARRUFU TEMALI YARIŞMADA ÖDÜLLER VERİLDİ
Su tasarrufuna dikkat
çekmek amacıyla düzenlenen resim, slogan
ve kompozisyon yarışmalarında dereceye
giren öğrencilere ödülleri Polatlı Kaymakamı
Murat Bulacak’ın katılımları ile verildi.
DERECEYE GİREN
ÖĞRENCİLERİN SU
İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Yarışmada birinci olan
öğrencilerin üç aylık
içme suyu ihtiyacı, ikinci
olan öğrencilerin iki

aylık içme suyu ihtiyacı,
üçüncü olan öğrencilerin de bir aylık içme
suyu ihtiyacı karşılandı.
Ödül Töreninde açıklamaya yapan Polatlı
Kaymakamı Sayın
Murat Bulacak şu ifadeleri kullandı, "Su insanoğluna sunulmuş en
güzel nimetlerden birisidir. Bu yaşam kaynağımız sınırsız değildir.
Geleceğimize umutla
bakmak için suyu tasarruflu kullanmak gibi zorunluluğumuz vardır. Su

tasarrufuna dikkat çekmek, konu ile ilgili farkındalık oluşturmak
amacıyla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzce İlçemiz geneli ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencilerimiz arasında 'Su Tasarrufu” konulu resim,
slogan ve kompozisyon
yarışması düzenlenmiştir. Ödül alan tüm öğrencilerimizi tebrik
ediyor, emeği geçen velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür
ediyorum.”
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Kaymakam Bulacak’tan
Bulacak’tan net
net mesaj;
Kaymakam

ÇOCUKLARIMIZI VE AİLELERİ BİLİNÇLENDİRECEĞİZ

BağımlılıklaMücadele
Mücadeleİlçe
İlçe
Bağımlılıkla
KoordinasyonKurulu
KuruluTopTopKoordinasyon
lantısı,Polatlı
PolatlıKaymakamı
Kaymakamı
lantısı,
MuratBulacak
BulacakBaşkanlıBaşkanlıMurat
ğındaKaymakamlık
Kaymakamlıktoptopğında
lantısalonunda
salonunda
lantı

gerçekleştirildi.Toplantıda,
Toplantıda,
gerçekleştirildi.
İlçeSağlık
SağlıkMüdürlüğü
Müdürlüğütataİlçe
rafındanyapılan
yapılansunumlasunumlarafından
rınardından
ardındankonuşma
konuşma
rın
yapanKaymakam
KaymakamMurat
Murat
yapan
Bulacak,“Bağımlılık
“Bağımlılıkile
ile
Bulacak,

mücadelenin, gençlerimigençlerimimücadelenin,
zin, çocuklarımızın
çocuklarımızın ve
ve ininzin,
sanlığın korunması
korunması
sanlığın
anlamında çok
çok büyük
büyük
anlamında
önem arz
arz ettiğini
ettiğini ifade
ifade
önem
ederek, bu
bu mücadelede
mücadelede
ederek,

emek veren
veren ve
ve bugüne
bugüne
emek
kadar gerçekleştirdikleri
gerçekleştirdikleri
kadar
başarılı operasyonlar
operasyonlar ile
ile
başarılı
uyuşturucu tacirlerine
tacirlerine göz
göz
uyuşturucu
açtırmayan güvenlik
güvenlik güçgüçaçtırmayan
lerine teşekkür
teşekkür etti.
etti. BaBalerine

ğımlılıkla mücadelede en
ğımlılıkla
önemli şeyin,
şeyin, çocuklarıönemli
mızı bağımlı
bağımlı yapacak
mızı
maddelerden uzak tutmak.
maddelerden
Aynı zamanda
zamanda bu konuAynı
larda çocuklarımızın
çocuklarımızın ve ailarda
lelerinin
lelerinin bilgilendirilmesi
ve bilinçlendirilmesi
bilinçlendirilmesi de
ve
çok önem
önem ifade etmekteçok
dir.” dedi.
dedi.
dir.”
Bulacak, İçişleri Bakanlığı
Bulacak,
tarafından uyuşturucu ile
tarafından
mücadelenin daha etkin
mücadelenin
şekilde yürütülmesi
yürütülmesi amaşekilde
cıyla
geliştirilen
cıyla geliştirilen “Uyuşturucu ile
ile Mücadele
Mücadele
rucu
Aplikasyonu” (UYUMA)
Aplikasyonu”
nın, İlçemizdeki
İlçemizdeki kamu
nın,
kurum ve
ve kuruluşlarınca
kurum
tüm personele
personele duyurultüm
ması, vatandaşlarımıza
vatandaşlarımıza
ması,
UYUMA hakkında bilgiler
UYUMA
verilmesi ve uygulamanın
verilmesi
yaygınlaşmasına katkı
yaygınlaşmasına

sağlanmalıdır” diyerek
sözlerine son verdi.
2021 YILI
ÇALIŞMALARI
PLANLANDI
İlçe genelinde uyuşturucu
arzının engellenmesine
ilişkin yapılan çalışmalar
ve gelinen nokta ile değinilen konulara ilişkin verilerin bir önceki yıl ile
kıyaslanması ve alınan,
alınacak tedbirlerin gözden geçirilerek 2021 yılında yürütülecek
çalışmaların planlanması
yapılması kararı komisyonca kararlaştırılarak,
Toplantı Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon
Kurulu üyelerinin görüş ve
önerileri alınması ile sona
erdi.
İBRAHİM KILIÇ

VALİ ŞAHİN’DEN
ÖNEMLİ ÇAĞRI!

Hayal edip yazdılar, ödülü aldılar
Salgın
Salgınsürecini
sürecinien
enverimli
verimlişeşekilde
kildedeğerlendirmek,
değerlendirmek,okulokuldan
danuzak
uzakkalan
kalan
öğrencilerimizin
öğrencilerimiziniletişim
iletişimbebecerileri
cerileriarttırmasına
arttırmasınakatkı
katkı
sağlamak,
sağlamak,özgüvenlerini
özgüvenlerinive
ve
hayal
hayaldünyalarını
dünyalarınıgeliştirmek
geliştirmek
amacıyla
amacıylaÇevrimiçi
ÇevrimiçiMasal
Masal
Anlatma
AnlatmaYarışması
Yarışmasıdüzendüzen-

lendi.
lendi.50
50öğrencinin
öğrencininbaşvurbaşvurduğu
duğuyarışmada,
yarışmada,25
25öğrenci
öğrenci
ile
ileYoutube
YoutubePolatlı
PolatlıİHO
İHOTV
TV
üzerinden
üzerindencanlı
canlıyayınla
yayınlayarı
yarı
final
finalyapıldı.
yapıldı. Finale
Finalekalan
kalan10
10
öğrenci
öğrencifarklı
farklıbir
birmasalla
masallayayarıştı.
rıştı.Yarışma
Yarışmayine
yineYoutube
Youtube
üzerinden
üzerindencanlı
canlıolarak
olarakyayınyayınlanarak
lanarakdinleyicilerinin
dinleyicilerininbeğebeğe-

nisine
nisine sunuldu.
sunuldu.
BULACAK:
BULACAK: EMEĞİ
EMEĞİ
GEÇENLERE
GEÇENLERE TEŞEKKÜR
TEŞEKKÜR
EDİYORUM
EDİYORUM
Dereceye
Dereceye giren
giren öğrencilere
öğrencilere
ödüllerini
ödüllerini Polatlı
Polatlı Kaymakamı
Kaymakamı
Murat
Murat Bulacak
Bulacak verdi.
verdi. Ödül
Ödül
töreni
töreni sonrası
sonrası açıklama
açıklama
yapan
yapan Kaymakam
Kaymakam Murat
Murat BuBu-

lacak
lacak şu
şu ifadeleri
ifadeleri kullandı;
kullandı;
“Tüm
“Tüm ödül
ödül alan
alan yarışmacılayarışmacılarımızı
rımızı kutluyorum.
kutluyorum. Masal
Masal gibi
gibi
güzel,
güzel, iyilerin
iyilerin bol
bol olduğu,
olduğu, kökötülerin
tülerin yok
yok olduğu,
olduğu, barış
barış dolu
dolu
bir
bir dünya
dünya da
da bulunmayı
bulunmayı ümit
ümit
ederek
ederek emeği
emeği geçen
geçen öğretöğretmen
men ve
ve velilere
velilere katkılarından
katkılarından
dolayı
dolayı teşekkür
teşekkür ediyorum.”
ediyorum.”

AK PARTİ KANDİL GELENEĞİNİ BOZMADI

Kur’an-ı
Kur’an-ıKerim
Kerimayı
ayıRamazanRamazanı ıŞerifin
Şerifinmüjdecisi
müjdecisiolan
olanReRegaip
gaipgecesinde
gecesindecamilerde
camilerde
yapılan
yapılanetkinliklerde
etkinliklerde AK
AKParti
Parti
Polatlı
İlçe
Başkanlığı
Polatlı İlçe Başkanlığı ve
veAK
AK
Parti
PartiPolatlı
PolatlıGençlik
GençlikKolları
Kolları

Kandil
Kandilsimidi
simidive
vesüt
sütdağıtımı
dağıtımı
gerçekleştirdi.
gerçekleştirdi.İslam
İslamdininde
dininde
mübarek
mübareksayılan
sayılanÜç
ÜçAylar’ın
Aylar’ın
müjdecisi
müjdecisiolan
olanRegaip
RegaipKanKandili
münasebeti
dili münasebetiile
ileYenimaYenimahalle
halleCamii’nde
Camii’nde ve
veŞentepe
Şentepe

ve
ve Esentepe
Esentepe Mahallesinde
Mahallesinde
Mahalle
Mahalle Başkanları
Başkanları ve
ve YöYönetimi
netimi kandil
kandil simidi
simidi ve
ve OsOsmanlı
manlı Döneminde
Döneminde Kandiller
Kandiller
de
Süt
de Süt Dağıtma
Dağıtma geleneğini
geleneğini
tekrardan
tekrardan yaşatmak
yaşatmak amacı
amacı
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ile
ile süt
süt dağıtımı
dağıtımı gerçekleştirdi.
gerçekleştirdi.
Regaib
Regaib Kandili
Kandili Münasebeti
Münasebeti
ile
ile Şentepe
Şentepe ve
ve Esentepe
Esentepe CaCamilerinde
de
süt
milerinde de süt dağıtımında
dağıtımında
bulunuldu.
bulunuldu.
İLKNUR
İLKNUR KILINÇ
KILINÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla Mart ayının başından itibaren
kademeli olarak normalleşme sürecinin
başlayacağını duyurmuştu. Zor günler
geçiren Polatlı esnafı bu açıklamadan
sonra ümitlenmişti.
Vali Şahin, bu anlamda Ankara merkez
ve ilçe sakinlerine seslenerek, pandemi
sürecini aşmak için biraz daha bilinçli
davranmalarını istedi.
Ankara Valisi Vasip Şahin’den de normalleşmeyle ilgili dikkat çeken bir açıklama
geldi. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hızla normalleşme aşamasına geçmek için vatandaşlardan
biraz daha dikkat ve biraz daha gayret istirham ettiklerini söyledi. Şahin, “Salgınla
mücadelede ulaştığımız seviye için siz
değerli hemşehrilerimizin gösterdiği dikkat ve fedakârlığa müteşekkiriz. Ankara
olarak düşük riskli iller grubuna girebilmek ve hızla normalleşme aşamasına
geçmek için sizlerden biraz daha dikkat,
biraz daha gayret istirham ediyoruz” dedi.
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T.C. POLATLI
POLATLI İCRA
İCRA DAİRESİ
DAİRESİ 2019/278
2019/278 TLMT.
TLMT.
T.C.
TAŞINMAZIN AÇIK
AÇIK ARTIRMA
ARTIRMA İLANI
İLANI
TAŞINMAZIN
Satılmasınakarar
kararverilen
verilentaşınmazın
taşınmazıncinsi,
cinsi,niteliği,
niteliği,kıymeti,
kıymeti, adedi,
adedi, önemli
önemli özellikleri
özellikleri ::
Satılmasına
TAŞINMAZIN
TAŞINMAZIN
Özellikleri: :Ankara
Ankaraİl,İl,Polatlı
Polatlıİlçe,
İlçe,330
330Ada,
Ada,12
12Parsel,
Parsel,GAZİ
GAZİ Mahalle/Köy,
Mahalle/Köy, 66 Nolu
Nolu Bağımsız
Bağımsız
Özellikleri
Bölüm.
TAŞINMAZIN
KONUMU,
HALİHAZIR
DURUMU
VE
ÖZELLİKLERİ:
Ankara
İli, Polatlı
Polatlı
Bölüm. TAŞINMAZIN KONUMU, HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ: Ankara İli,
İlçesi,
Gazi(Şehitlik)
Mahallesi,
330
ada,
12
parsel
sayılı
taşınmaz;Kepir
Sokak
numara
10’daki
İlçesi, Gazi(Şehitlik) Mahallesi, 330 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz;Kepir Sokak numara 10’daki
Özmen
Apartmanının,
70/404
arsa
paylı,
ikinci
kat,
6
numaralı
dubleks
meskenidir.
Dairenin
Özmen Apartmanının, 70/404 arsa paylı, ikinci kat, 6 numaralı dubleks meskenidir. Dairenin
bulunduğubinanın
binanınaltyapı
altyapısıkıntısı
sıkıntısıyoktur.Her
yoktur.Hertürlü
türlübelediye
belediye hizmetlerinden
hizmetlerinden yararlanmaktadır.
yararlanmaktadır.
bulunduğu
ZiyaGökalp
GökalpCaddesi
Caddesitaşınmazın
taşınmazınyaklaşık
yaklaşık200
200m.
m.kadar
kadarbatısından,
batısından, Ulubatlı
Ulubatlı Hasan
Hasan caddesi
caddesi
Ziya
yaklaşık50,00
50,00m.
m.kadar
kadargüneyinden,
güneyinden,13
13Eylül
EylülCaddesi
Caddesiyaklaşık
yaklaşık 250
250 m.
m. kadar
kadar güneyinden,
güneyinden,
yaklaşık
ÇamlıcaCaddesi
Caddesiise
isetaşınmazın
taşınmazınyaklaşık
yaklaşık30
30m.
m.kadar
kadardoğusundan
doğusundan geçmektedir.
geçmektedir.
Çamlıca
Cephealdığı
aldığıcaddenin
caddeninyol
yolkaplaması
kaplamasısıcak
sıcakasfalttır.Bina,
asfalttır.Bina,betonarme
betonarme tarzda,
tarzda, bodrum,
bodrum, zemin
zemin ve
ve
Cephe
normalkatlı
katlıolarak,
olarak,bitişik
bitişiknizamdai
nizamdainşa
nşaedilmiştir.
edilmiştir.Toplamda
Toplamda 77 dairelidir.
dairelidir. Dairelerden
Dairelerden ikisi
ikisi
22normal
dublekstir.Dışön
öncephesi
cephesicam
cammozaik
mozaikile
ilekaplıdır.
kaplıdır.Giriş
Girişkapısıf
kapısıf erforje
erforje demir
demir doğramalıdır.
doğramalıdır.
dublekstir.Dış
Merdivenlerive
vesahanlıkları
sahanlıklarımermer
mermerilekaplıdır.
ilekaplıdır.Merdiven
Merdivensahanlığı
sahanlığı duvarları
duvarları yaklaşık
yaklaşık 1,00
1,00 m.
m.
Merdivenleri
yüksekliğekadar
kadarmermer
mermerilekaplı
ilekaplıolup
olupüzeri
üzerialçılı,
alçılı,plastik
plastikbadanalıdır.
badanalıdır. Merdiven
Merdiven korkulukları
korkulukları
yüksekliğe
profilkorkulukludur.
korkulukludur.Doğalgazlıdır.Bahçesi
Doğalgazlıdır.Bahçesidüzenlidir.
düzenlidir.Etrafı
Etrafı korkuluklu
korkuluklu betonarme
betonarme duvar
duvar ile
ile
profil
çevrilidir.Yaklaşık
Yaklaşık13
13yıllık
yıllıkbina.
bina.İkinci
İkincikat,
kat,66nolu
noludubleks
dubleksmesken:
mesken: Daire
Daire mimari
mimari ikinci
ikinci katta
katta
çevrilidir.
bulunandoğu
doğuve
vebatı
batıcepheli
cepheliolup
olupgüneyde
güneydekalan
kalanmeskendir.
meskendir.Açık
AçıkAdresi:
Adresi: Şehitlik
Şehitlik Mahallesi,
Mahallesi,
bulunan
KepirSokak,
Sokak,Özmen
ÖzmenApartmanı
ApartmanıNo:10/6
No:10/6Polatlı
Polatlı//Ankara
Ankaraşeklindedir.
şeklindedir. Dubleks
Dubleks olan
olan dairenin
dairenin alt
alt
Kepir
(giriş)katı
katıfiili
fiilidurumu
durumuitibari
itibariile
ile33oda,
oda,salon,
salon,mutfak,
mutfak,banyo,
banyo, ebeveyn
ebeveyn banyosu,
banyosu, tuvalet,
tuvalet, antre
antre
(giriş)
ve22balkondan,
balkondan,üst
üstkatı
katıise3oda,
ise3oda,mutfak,
mutfak,banyo,
banyo,antre
antreve
veterastan
terastan oluşmaktadır.
oluşmaktadır.Ancak
Ancak projeprojeve
sindeüst
üstkatta
kattasadece
sadece11oda,
oda,banyo,
banyo,antre
antreve
veteras
terasgözükmektedir.
gözükmektedir. Bu
Bu kısım
kısım proje
proje harici
harici olaolasinde
rakbüyütülmüştür.
büyütülmüştür.Dairenin
Dairenindış
dışkapısı
kapısıçelik
çelikkapıdır.
kapıdır.İç
İçkapıları
kapıları amerikan
amerikan panel
panel kapıdır.
kapıdır.
rak
Penceredoğramaları
doğramalarıise
iseplastik
plastikdoğramadır.
doğramadır.Tuvalet
Tuvaletve
vebanyo
banyo zeminleri
zeminleri seramik
seramik ile,
ile, diğer
diğer zezePencere
minleriise
iselaminant
laminantparke
parkeile
ilekaplıdır.
kaplıdır.
minleri
Mutfak,tuvalet
tuvaletve
vebanyo
banyoduvarları
duvarlarıtavana
tavanakadar
kadarfayanslıdır.
fayanslıdır. Diğer
Diğer duvarları
duvarları alçılı,
alçılı, kartonpiyerli,
kartonpiyerli,
Mutfak,
plastikbadanalıdır.
badanalıdır.Salon
Salonve
vebazı
bazıodaların
odalarınduvarlarında
duvarlarındabaskı
baskı desenler
desenler vardır.
vardır. Mutfaklarında
Mutfaklarında
plastik
mermertezgahlı
tezgahlıahşap
ahşapdolaplar
dolaplarbulunmaktadır.
bulunmaktadır.Alt
Altkat
katbanyosunda
banyosunda duşa
duşa kabin
kabin ve
ve klozet
klozet varvarmermer
dır.
dır.
Üstkat
katbanyosunda
banyosundaise
iseklozet
klozetve
veayaklı
ayaklılavabo
lavabovardır.
vardır.Doğalgazlı
Doğalgazlı ve
ve kombilidir.
kombilidir. Üst
Üst kata
kata mermerÜst
merkaplı
kaplıbetonarme
betonarmemerdivenden
merdivendençıkılmaktadır.
çıkılmaktadır.Alt
Altkatta
kattamerdiven
merdiven başında
başında plastik
plastik doğramadoğramamer
dankapı
kapıbulunmaktadır.Terasının
bulunmaktadır.Terasınınüzeri
üzeriaçıktır.
açıktır.Zemini
Zeminimermer
mermer ile
ile kaplıdır.
kaplıdır. Projesine
Projesine göre
göre net
net
dan
yaklaşık
177,16
m2
ve
brüt
yaklaşık196,84
m2
alana
sahiptir.
(Taşınmaz
hakkında
ayrıntılı
bilgi
yaklaşık 177,16 m2 ve brüt yaklaşık196,84 m2 alana sahiptir. (Taşınmaz hakkında ayrıntılı bilgi
dosyaiçerisinde
içerisindebulunan
bulunanbilirkişi
bilirkişiraporunda
raporundamevcuttur)
mevcuttur)
dosya
Adresi: :Şehitlik
Şehitlikmah.
mah.Kepir
Kepirsok.
sok.Özmen
ÖzmenApt.
Apt.No:10/6
No:10/6Polatlı
Polatlı //ANKARA
ANKARA
Adresi
Yüzölçümü: :404
404m2
m2
Yüzölçümü
ArsaPayı
Payı: :70/404
70/404
Arsa
HissePayı
Payı: :TAM
TAM
Hisse
İmar
İmarDurumu
Durumu: :Dosyasında
Dosyasındamevcuttur.
mevcuttur.
Kıymeti
Kıymeti: :250.000,00
250.000,00TL
TL
KDV
KDVOranı
Oranı: :%18
%18
Kaydındaki
KaydındakiŞerhler
Şerhler: :Beyan:
Beyan:Y.Planı:
Y.Planı:21/06/2006
21/06/2006--Diğer
Diğerkayıtlar
kayıtlar tapu
tapu kaydındaki
kaydındaki gibidir.
gibidir.
1.1.Satış
SatışGünü
Günü: :22/04/2021
22/04/2021günü
günü15:00
15:00--15:05
15:05arası
arası
2.2.Satış
SatışGünü
Günü: :26/05/2021
26/05/2021günü
günü15:00
15:00--15:05
15:05arası
arası
Satış
SatışYeri
Yeri: :POLATLI
POLATLIADLİYESİ
ADLİYESİ2.KAT
2.KATSATIŞ
SATIŞSALONU
SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış
Satışşartları
şartları::
11-İhale
İhaleaçık
açıkartırma
artırmasuretiyle
suretiyleyapılacaktır.
yapılacaktır.Birinci
Birinciartırmanın
artırmanın yirmi
yirmi gün
gün öncesinden,
öncesinden, artırma
artırma taritarihinden
hindenönceki
öncekigün
günsonuna
sonunakadar
kadaresatis.uyap.gov.tr
esatis.uyap.gov.tradresinden
adresinden elektronik
elektronik ortamda
ortamda teklif
teklif verileverilebilecektir.
bilecektir.Bu
Buartırmada
artırmadatahmin
tahminedilen
edilendeğerin
değerin%50
%50sini
sinive
verüçhanlı
rüçhanlı alacaklılar
alacaklılar varsa
varsa alacakları
alacakları
toplamını
toplamınıve
vesatış
satışgiderlerini
giderlerinigeçmek
geçmekşartı
şartıile
ileihale
ihaleolunur.
olunur.Birinci
Birinci artırmada
artırmada istekli
istekli bulunmadığı
bulunmadığı
takdirde
takdirdeelektronik
elektronikortamda
ortamdabirinci
birinciartırmadan
artırmadansonraki
sonrakibeşinci
beşinci günden,
günden, ikinci
ikinci artırma
artırma gününden
gününden
önceki
öncekigün
günsonuna
sonunakadar
kadarelektronik
elektronikortamda
ortamdateklif
teklifverilebilecektir.
verilebilecektir. Bu
Bu artırmada
artırmada da
da malın
malın tahtahmin
minedilen
edilendeğerin
değerin%50
%50sini,rüçhanlı
sini,rüçhanlıalacaklılar
alacaklılarvarsa
varsaalacakları
alacakları toplamını
toplamını ve
ve satış
satış giderlerini
giderlerini
geçmesi
geçmesişartıyla
şartıylaen
ençok
çokartırana
artıranaihale
ihaleolunur.
olunur.Böyle
Böylefazla
fazlabedelle
bedelle alıcı
alıcı çıkmazsa
çıkmazsa satış
satış talebi
talebi düdüşecektir.
şecektir.
22-Artırmaya
Artırmayaiştirak
iştirakedeceklerin,
edeceklerin,tahmin
tahminedilen
edilendeğerin
değerin%
%20'si
20'si oranında
oranında pey
pey akçesi
akçesi veya
veya bu
bu
miktar
miktarkadar
kadarbanka
bankateminat
teminatmektubu
mektubuvermeleri
vermelerilazımdır.
lazımdır.Satış
Satış peşin
peşin para
para iledir,
iledir, alıcı
alıcı isteğinde
isteğinde
(10)
(10)günü
günügeçmemek
geçmemeküzere
üzeresüre
süreverilebilir.
verilebilir.
Damga
Damgavergisi,
vergisi,KDV,1/2
KDV,1/2tapu
tapuharcı
harcıile
ileteslim
teslimmasrafları
masraflarıalıcıya
alıcıya aittir.
aittir. Tellâllık
Tellâllık Harcı,
Harcı, taşınmazın
taşınmazın
aynından
doğan
vergiler
satış
bedelinden
ödenir.
(Alacakları
rehinli
olan
alacaklıların
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış
satış tututarı
üzerinden
rüçhan
hakları
vardır.
Gümrük
resmi
ve
akar
vergisi
gibi
Devlet
tekliflerinden
tarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden
muayyen
muayyeneşya
eşyave
veakardan
akardanalınması
alınmasılazım
lazımgelen
gelenresim
resimve
vevergi,
vergi, rehinli
rehinli alacaklardan
alacaklardan sonra
sonra
gelir.)
gelir.)
33-İpotek
İpoteksahibi
sahibialacaklılarla
alacaklılarladiğer
diğerilgilerin
ilgilerin(*)
(*)bu
bugayrimenkul
gayrimenkul üzerindeki
üzerindeki haklarını
haklarını özellikle
özellikle faiz
faiz
ve
giderlere
dair
olan
iddialarını
dayanağı
belgeler
ile
(15)
gün
içinde
dairemize
bildirmeleri
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lalazımdır;
zımdır;aksi
aksitakdirde
takdirdehakları
haklarıtapu
tapusicil
sicilile
ilesabit
sabitolmadıkça
olmadıkçapaylaşmadan
paylaşmadan hariç
hariç bırakılacaktır.
bırakılacaktır.
44-Satış
Satışbedeli
bedelihemen
hemenveya
veyaverilen
verilenmühlet
mühletiçinde
içindeödenmezse
ödenmezse İcra
İcra ve
ve İflas
İflas Kanununun
Kanununun 133
133
üncü
maddesi
gereğince
ihale
feshedilir.
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.
İhaleye
İhaleyekatılıp
katılıpdaha
dahasonra
sonraihale
ihalebedelini
bedeliniyatırmamak
yatırmamaksureti
suretiile
ile ihalenin
ihalenin feshine
feshine sebep
sebep olan
olan tüm
tüm
alıcılar
alıcılarve
vekefilleri
kefilleriteklif
teklifettikleri
ettikleribedel
bedelile
ileson
sonihale
ihalebedeli
bedeliarasındaki
arasındaki farktan
farktan ve
ve diğer
diğer zararlarzararlardan
danve
veayrıca
ayrıcatemerrüt
temerrütfaizinden
faizindenmüteselsilen
müteselsilenmesul
mesulolacaklardır.
olacaklardır. İhale
İhale farkı
farkı ve
ve temerrüt
temerrüt faizi
faizi
ayrıca
ayrıcahükme
hükmehacet
hacetkalmaksızın
kalmaksızındairemizce
dairemizcetahsil
tahsilolunacak,
olunacak, bu
bu fark,
fark, varsa
varsa öncelikle
öncelikle teminat
teminat
bedelinden
bedelindenalınacaktır.
alınacaktır.
55-Şartname,
Şartname,ilan
ilantarihinden
tarihindenitibaren
itibarenherkesin
herkesingörebilmesi
görebilmesiiçin
için dairede
dairede açık
açık olup
olup gideri
gideri verildiği
verildiği
takdirde
takdirdeisteyen
isteyenalıcıya
alıcıyabir
birörneği
örneğigönderilebilir.
gönderilebilir.66-Satışa
Satışaiştirak
iştirak edenlerin
edenlerin şartnameyi
şartnameyi görmüş
görmüş
ve
vemünderecatını
münderecatınıkabul
kabuletmiş
etmişsayılacakları,
sayılacakları,başkaca
başkacabilgi
bilgialmak
almak isteyenlerin
isteyenlerin 2019/278
2019/278 Tlmt.
Tlmt.
sayılı
sayılıdosya
dosyanumarasıyla
numarasıylamüdürlüğümüze
müdürlüğümüzebaşvurmaları
başvurmalarıilan
ilan olunur.
olunur.
(İİK
(İİKm.126)
m.126)
(*)
(*)İlgililer
İlgililertabirine
tabirineirtifak
irtifakhakkı
hakkısahipleri
sahipleride
dedahildir.
dahildir.
**: :Bu
Buörnek,
örnek,bu
buYönetmelikten
Yönetmeliktenönceki
öncekiuygulamada
uygulamadakullanılan
kullanılan Örnek
Örnek 64'e
64'e karşılık
karşılık gelmektedir.
gelmektedir.
Resmi
Resmiİlanlar
İlanlarwww.ilan.gov.tr.de
www.ilan.gov.tr.de

(www.bik.gov.tr)
(www.bik.gov.tr)Basın:01315218
Basın:01315218

SİZE
SİZE POLATLI

POLŞAHDER’DEN
MEHMETÇİĞE
KIŞ MALZEMESİ
DESTEĞİ GELDİ
Polatlı Şehit
Şehit Aileleri
Aileleri Hizmet
Hizmet DerPolatlı
neği Başkanı
Başkanı Savaş
Savaş Dinçer
Dinçer ve Yarneği
dımcısı Cabbar
Cabbar Çepur
Çepur ile
ile beraber
beraber
dımcısı
bir kampanya
kampanya başlatarak
başlatarak Doğu ve
bir
Güneydoğu Anadolu
Anadolu bölgesinde
bölgesinde
Güneydoğu
soğuk hava
hava şartlarında
şartlarında görev
görev
soğuk
yapan askerler
askerler için
için kışlık
kışlık çorap
çorap elyapan
diven bere
bere ve
ve benzeri
benzeri malzemeleri
malzemeleri
diven
temin etti.
etti. Şehit
Şehit aileleri
aileleri ve
ve dernek
temin
üyelerinin desteği
desteği ile
ile zor
zor hava şartüyelerinin
larında vatanı
vatanı korumak
korumak için
için görev
larında
yapan askerler
askerler için
için temin
temin edilen
edilen
yapan
ürünler hazırlanarak
hazırlanarak yola
yola çıktı.
çıktı. Poürünler
latlı Şehit
Şehit Aileleri
Aileleri Hizmet
Hizmet Derneği
Derneği
latlı
Başkanı Savaş
Savaş Dinçer
Dinçer bir
bir açıklama
Başkanı
yaparak,
yaparak, “Polatlı
“Polatlı Şehit
Şehit Aileleri
Aileleri Hizmet
met Derneğimizin
Derneğimizin koordinesi
koordinesi ile
başlattığımız
başlattığımız Doğu
Doğu ve
ve GüneydoGüneydoğuda
ğuda görev
görev yapan
yapan özel
özel harekat
harekat
polis
polis ve
ve mehmetçiklere
mehmetçiklere bere
bere eldiven
ven çorap
çorap kampanyasına
kampanyasına genellikle
likle şehit
şehit ailelerimizin
ailelerimizin ve
ve dernek
üyelerimizin
üyelerimizin destekleriyle
destekleriyle ve Polatlı
gönüllülerimizden
gönüllülerimizden Doğu
Doğu ve
ve Güneydoğu
doğu Anadolu
Anadolu bölgesinde
bölgesinde soğuk
kış
kış günlerinde
günlerinde görev
görev yapan
yapan gece
nöbet
nöbet tutan
tutan özel
özel harekat
harekat polis
polis ve
mehmetçiklerimize
mehmetçiklerimize karınca
karınca kararınca
rınca kışlık
kışlık çorap
çorap eldiven
eldiven bere
bere ve
benzeri
benzeri malzemelerini
malzemelerini temin
temin ettik.”
dedi.
dedi.
DESTEK
DESTEK VEREN
VEREN POLATLI
POLATLI

ŞEHİT AİLELERİNE VE POLATLI
HALKIMIZA SONSUZ
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Dinçer, “Sonradan öğrendiğimiz
Polatlı’mızın kahraman şehitlerimizden Jandarma Uzman Çavuş
Abdullah Erkmen’in adının verildiği
Hakkari Derecik'te bulunan Şehit
Jandarma Uzman Çavuş Abdullah
Erkmen karakolunda görev yapan
mehmetçiklerimize teslim edilmek
üzere 34 Piyade Tugay Kom. Yrd
Derecik Hakkari’ye kolilerimizi PTT
kargo ile cuma günü teslim edildi
kargo paketlerinin pazartesi bugün
Mehmetçiklere teslim edilmesi bekleniyor. Bizlere destek veren Polatlı
şehit ailelerine ve Polatlı halkımıza
sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün
Türk halkı rahat uyuyorsa, bu,
vatan için canını feda eden şehitlerimizle görev başında olan Mehmetçiğimiz sayesindedir. Onlara
dua ediyoruz. Biz elimizden geldiğince üstümüze düşeni yapmaya
çalıştık. Amacımız onlara hem
moral olmak hem de üşümesinler
diye katkı sağlamak. Bundan sonraki çalışmalarımız hizmetlerimiz
ve yeni projelerimiz Hız kesmeden
devam edecek her şey onlara feda
olsun.” dedi.

KONGRE İLANI
7244
7244 Sayılı Yeni Koronavirüs(Covid-19) Salgınının
nın Ekonomik
Ekonomik ve
ve Sosyal
Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Kanun
Kanun ile
ile Bazı
Bazı Kanunlarda
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
2.
2. maddesinin
maddesinin çç bendinde
bendinde 11/11/2020 tarihli ve 7256 Sayılı Kanunla
nunla yapılan
yapılan değişikliğe
değişikliğe istinaden, derneklerin genel kurul toplantılarının
lantılarının ertelenmesine
ertelenmesine ilişkin sürenin Bakanlık Makamının
24/11/2020
24/11/2020 tarihli
tarihli ve
ve E.7507
E.7507 Sayılı Oluru ile 28/02/2021 tarihine
kadar
kadar ertelenmiş
ertelenmiş olması
olması sebebiyle, yönetim kurulumuzca ertelenen
nen derneğimizin
derneğimizin 2020
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,
24.03.2021
24.03.2021 Çarşamba
Çarşamba günü saat: 18.00 ’da, dernek merkezinin
bulunduğu
bulunduğu Kurtuluş
Kurtuluş Mah.
Mah. Sivrihisar Cad. No: 78/1 Polatlı – ANKARA
KARA adresinde
adresinde yapılacaktır.
yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte, yeterli çoğunluk
ğunluk temin
temin edilemediği
edilemediği takdirde ikinci toplantı, 31.03.2020
Çarşamba
günü
Çarşamba günü saat:
saat: 18.00 ’da, aynı yerde yapılacaktır.
Toplantıda
Toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir.
Tüm
Tüm ilgililere
ilgililere ve
ve üyelerimize
üyelerimize duyurulur.
Polatlı Yüksek Eğitim – Kültür Derneği
Yönetim Kurulu Adına Başkan
Hasan Güray YAZMAN
GÜNDEM:
GÜNDEM:
11 -- Açılış
Açılış ve
ve yoklama,
yoklama,
22 -- Divan
Divan heyeti
heyeti seçimi
seçimi ve saygı duruşu,
33 -- Yönetim
Yönetim Kurulu
Kurulu faaliyet
faaliyet raporunun, gelir-gider hesaplarının
okunması,
okunması,
44 -- Denetim
Denetim Kurulu
Kurulu raporunun
raporunun okunması
55 -- Raporların
Raporların görüşülmesi,
görüşülmesi, kurulların ayrı ayrı ibrası,
66- Yönetim
Yönetim ve
ve Denetim
Denetim Kurullarının seçimi,
77 -- Dilek
ve
temenniler,
Dilek ve temenniler,
88 -- Kapanış.
Kapanış.
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YARDIM MELEKLERİ 93. YAŞINI KUTLUYOR

İsmi 1938 yılında Mustafa
Kemal Atatürk tarafından
verilen Türkiye Yardım Sevenler Derneği kuruluşunun 93. onur yılını
kutluyor. Bu nedenle kutlama mesajı yayımlayan
ve aynı zamanda Polatlı
Şubesinin 48. onur yılı ol-

kalarak ve gücünü yalnızca Türk milletinden olarak çalışmalarını
yürütmektedir.” dedi.
OKUR: AMACIMIZ GELECEK NESİLLERİN
DAHA GÜÇLÜ YETİŞMELERİNE KATKIDA BULUNMAK
Türkiye Yardım Sevenler
Derneği Polatlı Şube Başkanı Nuriye Okur kutlama
mesajında şu ifadeleri kullandı, “Derneğimizin 93.
Şubemizin 48. Onur yılını
gururla kutlamanın mutluluğu içindeyiz. 19 Şubat
1928 Tarihinde ilk olarak
“Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Türkiye Yardım
Sevenler Derneğinin
(TYSD) kuruluş amacı,
yoksul kadınlara yardım
etmek ve böylece annelerin desteklenmesiyle, gelecek nesillerin daha güçlü
yetişmelerine katkıda bulunmaktı.”
TEDBİRLERİMİZİ ALARAK ÇALIŞMALARIMIZI
SÜRDÜRMEKTEYİZ

duğunu belirten TYSD Polatlı Şube Başkanı Nuriye
Okur, “Derneğimiz kurulduğu günden bu yana 132
Şubesi ile birlikte T.Cumhuriyeti’nin kuruluş ve
Türk milletinin yükseliş
yolu olan Atatürk ilkelerine, Cumhuriyete bağlı
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Okur, “Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk
1938 yılında:“Büyük varlık
ve faziletleri unutulmamış
Türk Kadınlarına, ayağa
kalkarak hürmetlerimizi
göstermeliyiz. Türk Kadını
yoksul olamaz. Türk Kadını bizatihi bir varlıktır “diyerek derneğe “Yardım
Sevenler Derneği”adını
vermiştir. Derneğimiz kurulduğu günden bu yana
132 Şubesi ile birlikte
T.Cumhuriyeti’nin kuruluş
ve Türk milletinin yükseliş
yolu olan Atatürk ilkelerine, Cumhuriyete bağlı
kalarak ve gücünü yalnızca Türk milletinden olarak çalışmalarını
yürütmektedir. Dünyamızı
ve ülkemizi esir alan pandemi nedeniyle zorda olan
ailelerimiz, öğrencilerimiz
için daha çok paylaşmaya,
yardımlaşmaya ve birlik
beraberlik içinde el ele vereceğimiz bir dönemden
geçiyoruz. Tedbirlerimizi
alarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.” dedi.

ÖZVERİYLE ÇALIŞMAYA
DEVAM EDECEĞİZ
Okur, “Bu süreçte faaliyet
yapamadık ancak, değerli
bağışçılarımız ve üyelerimizin desteği ile; - Uzaktan eğitime destek
kapsamında, bilgisayarı
olmayan üniversite öğrencilerimize 10 adet bilgisayar ve 1 adet tablet hediye
edilmiş, 116 üniversite öğrencimizin bursunu kesinti
yapmadan ödemeye
devam ediyoruz. İhtiyaç
sahibi 2 orta okulumuz öğrencilerine bot, kütüphanelerine hikaye kitabı,
temizlik ve hijyen malzemeleri hediye edilmiştir.
Öğrencilerimize başarılar
dileriz.
- Pandemi nedeniyle işsiz
kalan ihtiyaç sahibi ailelerimize nakdi, gıda, giysi,
kömür ve sağlık yardımlarımız gücümüz ölçüsünde
devam etmektedir.
- Elazığ, Malatya ve İzmir
depreminde mağdur olan
vatandaşlarımız için 29
koli yardım malzemeleri
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gönderilmiş, nakdi yardım
yapılmıştır.
- Ağaçlandırma projemiz
dahilinde; Anneler koruluğumuz, Belediyemiz ve
bağışçılarımızın desteği
ile yeniden yapılandırılmıştır.
Bundan sonra’da ihtiyaç
olan her yerde bir el olmaya, özveriyle çalışmaya
devam edeceğiz.” dedi.
Okur, “Bizlere her zaman
güvenip desteğini esirgemeyen ve güç veren,
başta Polatlı Kaymakamlığımıza, Polatlı Belediyemize, Kurum ve
Kuruluşlarımıza, Basınımıza, Polatlı halkımıza,
Duayen Başkanımız
Şenöz Eviner’e, değerli
bağışçılarımıza, üyelerimize ve de yüce gönüllü
Yönetim Kurulu arkadaşlarıma sonsuz saygı ve minnetlerimi sunarım.
Birlikte el ele, sağlıkla,
mutlu, huzurlu, bereketli
ve güzel günlerde bir
arada olmayı dileriz.” dedi.
BERKANT ERGİN
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