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BİZİM TOPTAN, DAHA GENİŞ VE
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OVACIK “POLATLI İÇİN
ÇALIŞIYORUZ”
Özellikle ulaşım hususunda ilçenin isteklerinin
yerine giderilmesi hususunda büyükşehir nezdinde girişimlerde
bulunduklarının altını
çizen Cumhuriyet Halk
Partisi Ankara Büyükşehir
Belediye Meclis Üyesi Selami Ovacık “Polatlı Halk
Otobüsleri Kooperatifimiz
şuan itibariyle işini en iyi
yapan kooperatifimizdir.
Polatlımız birçok ilçenin
önünde ulaşım ve taşımacılık konusunda en iyi hizmeti veren bölge
konumundadır. Defalarca
büyükşehir UKOME ve
EGO yetkililerimiz ilçeye
gelerek gerçekleştirdiği
denetimlerde teşekkür
ederek ayrılmışlardır.
Bunu daha kapsamlı ve
uygulanabilir hale getirmek vatandaşlarımızın
fikir ve önerilerini değerlendirerek yol almak bizlerin görevidir.
Bu yüzden yaklaşık bir
aydır ulaşım hususunda
bir dizi girişimlerde bulunarak başkanımız Sayın
Mansur Yavaş’a özellikle
Polatlı’daki durum hakdalanan öncü ilçelerden
birisidir. Başkanımız Sayın kında bilgi verdim.
Başkanımız sağ olsunlar
Mansur Yavaş Polatlı’ya
konuya büyük önem ve
ayrı bir değer ve önem
hassasiyet göstermektevermektedir. Bu kapdir. En kısa zamanda şesamda ihale süreci takillenerek diğer konularda
mamlanan ve yapımına
olduğu gibi ulaşım husudevam edilen içme suyu
projesi başta olmak üzere sunda sorunsuz ve örnek
bir ilçe olduğumuzu ortaya
2021 yılı yaz döneminde
koymak için mücadelemizi
alt yapıdan ulaşıma, assürdürmekteyiz. Konu ile
faltlama çalışmalarından
köylerimize kadar her nok- ilgili açıklamada bulunan
tada büyükşehir belediye- Ovacık daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü.
sinin çalışmalarını
“Vatandaşlarımız malum
halkımız görecektir.

BAŞKAN YAVAŞ, POLATLI
İLE YAKINDAN İLGİLENİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selami
Ovacık Ankara Büyükşehir
Belediyesinde ilçeye hizmet noktasında bir dizi girişimlerde bulundu.
Polatlı’da yaşanan her
türlü sıkıntıları Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine
getirerek, yapılacak yeni
çalışmalarda söz sahibi
olduklarını ifade eden
Ovacık konuyla ilgili gazetemize açıklama yaptı.

Ovacık “Polatlımız için çalışıyor, hizmet odaklı projelerimizi sunuyoruz” dedi.
OVACIK “POLATLI BÜYÜKŞEHİR HİZMETLERİNDEN HER DAİM
FAYDALANACAK”
Polatlı’nın alt yapıdan,
ulaşıma her noktada 2021
yaz döneminde ciddi çalışmaları hayata kazandıracaklarını ifade eden
Cumhuriyet Halk Partisi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selami
Ovacık son gelişmeler

hakkında gazetemize bilgi
verdi.
Özellikle ilçenin kanayan
yarası haline gelen içme
suyunun büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş’ın titiz çalışması ve
talimatları ile en kısa sürede ihale şartnamesine
göre süreç tamamlanarak
suyun geleceğinin müjdesini veren Ankara Büyükyehir Beledie Meclis Üyesi
Selami Ovacık “Polatlı her
daim büyükşehir belediyesinin hizmetlerinden fay-

DSİ, YÜZLERCE TESİSİ AÇIYOR
GÖKPINAR NEDEN BEKLİYOR!

Yaklaşım 10 yıldır Gökpınar Barajının yapılması
bekleyen ve bununla ilgili

pek çok girişimde bulunulan Polatlı ve Türk tarımının, sulu tarım üretiminin

ATA

devamlılığını sağlamanın
anahtarı olarak görülen
Gökpınar Barajı hala kay-

nak bekliyor. Devlet Su işleri (DSİ) her yıl yüzlerce
baraj, gölet ve su depo-

Gazetecilik Basın Yayın

lama alanları açarken
yüzde 80 oranında tamamlanan Gökpınar Barajı’na ne zaman sıra
gelecek?
Son olarak geçtiğimiz yıl
Tarım ve Orman Bakan
Yardımcısı, DSİ bürokratlarıyla yapılan görüşmede
sonuçsuz kaldı. AK Parti
İlçe Başkanı Aysel Demir
ile Polatlı’nın tarım temsilcileri tarafından AK Parti
Genel Sekreteri Fatih
Şahin ile yapılan görüşmelerden de henüz bir
sonuç çıkmadığı görülüyor.
ŞURADA AÇILIŞI YAPILAN 363 TESİS ARASINDA GÖKPINAR YOK
Türkiye’nin en kıymetli ve
stratejik doğal kaynaklardan bir tanesi olan su konusunda Tarım ve Orman
Bakanlığı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla geçtiğimiz günlerde 1. Su Şurası’nı gerçekleştirdi. Programda
ayrıca DSİ tarafından ülkenin değişik yerlerinde
363 baraj, gölet ve su depolama alanı açılışı ger-

olduğu üzere pandemi süresinde toplu taşıma araçlarından uzak durdu. Kimi
zaman kendi özel araçları
ile seyahat ettiler kimi
zaman ise taksileri tercih
ettiler. Elbette bu durum
şoför esnafımız için
zaman, zaman ekonomik
mağduriyet yaşattı. Bizde
bunu Mansur Başkan’a
bizzat ilettik. Akabinde
Ego Genel Müdürü Nihat
Alkaş ile görüştük, konuya
ılımlı yaklaştılar. PolatlıAnkara arasında ulaşım
hususunda ellerinden
gelen destek ve katkıyı
sağlayacaklarının sözünü
verdiler.
EGO SEFERLERİ
DEVAM EDECEK
Polatlı’ya EGO seferlerinin
devam edeceğini belirten
Selami Ovacık otobüslerin
yenileneceğini söyledi.
Ovacık; “EGO Ankara’da
yalnızca iki ilçede çalışmakta. Bunlardan biri Polatlı diğeri ise Çubuk
ilçesi.
Polatlı’da düzenli olarak
Ankara’ya giden öğrencilerimiz var, görevlilerimiz,
sağlıkçıklarımız var. Bu
yüzden dolayı kaldırılmasını istemedik. Uzun sürede kalacak gibi duruyor.
Egoda bir de şöyle bir
yapı var.
300 tane sıfır aracın alınması söz konusu. Bakanlık tarafından da
onaylandı. Zamanla bu
proje de hayata geçirilecek. Biz her şeyi Polatlımız için düşünüyor ve
büyükşehir’de
çalışmalarımızı ilçeye hizmet noktasında yoğunlaştırıyoruz” dedi.
TEVFİK EMRE EFE

çekleştirildi. DSİ’nin yüzlerce tesisi açmasına rağmen yaklaşık 12 yıldır
bitirilmeyi bekleyen Gökpınar Barajı’nın projeler
içinde yer almaması Polatlılılardan tepki topladı.
PEKİ GÖKPINAR NE
ZAMAN BİTECEK?
Su Şurası’nda çıkan sonuca göre Türkiye su fakiri
bir ülke olduğu vurgulanırken Gökpınar Barajı’nın
yapılmaması sebebiyle ülkenin tarım üretimine Polatlı’da yaşanan kuraklık
nedeniyle her yıl yaklaşık
100 milyon lira kayboluyor.
Son olarak ödenek aktarılması noktasında görüşmeler yapıldığı ve
Gökpınar Barajı’nın bitirilmesine yönelik harcanacak ödeneğin çıktığı
bilgisine rağmen gelinen
son noktada ödeneğin
serbest bırakılıp bırakılmadığı, bitim ihalesinin ne
zaman yapılacağı yönünde son gelişmeler için
gözler DSİ Genel Müdürlüğü ve iktidar partisinin
temsilcilerine çevrildi.
BERKANT ERGİN
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YAPILANDIRMA
İKİNCİ TAKSİTİNİN
SON GÜNÜ
MECLİSTE GÜNDEM
YOĞUN OLACAK!
Yapılandırma kanunu kapsamında Polatlı’da birçok
vatandaş vergi borcunu
yapılandırdı.
Bu kanun kapsamında
yapılandırmanın iptal olmaması için ilk iki taksitin
tam ve zamanında yapılması gerekiyor. Yapılandırmanın ikinci taksitinin
ödenmesi için son gün
bugün.
İLK İKİ TAKSİT ÖNEMLİ
Yapılandırma kanunu ile
birçok Polatlılı vatandaş
borçlarını yapılandırmaya
gitmiş ve 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile
borçlarını yapılandırmıştı.
İlk taksitlerin ardından
ikinci taksit ödemesi için
bu gün son gün. Yapılandırmadan faydalanmaya
devam etmek isteyen va-

tandaşlar ikinci taksiti ödemedikleri taktirde yapılandırma hakları iptal oluyor.
İkinci taksit ödemesini
yapmayan veya yapmayı

unutan vatandaşlar yapılandırmalarının bozulması
nedeniyle bundan sonraki
taksitleri ödeyemiyor. Polatlı Vergi Dairesinden ya-

pılan açıklamada 7256
Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. taksit ödemesi için
son gün 31 Mart olarak
belirtildi. Açıklamada ka-

nunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam
edilebilmesi için ikinci taksitin de süresinde ve tam
olarak ödenmesi gerektiği

belirtildi.
YAPILANDIRMANIN
DEVAMI İÇİN TAKSİT
GÜNÜNDE ÖDENMELİ
7256 Sayılı Yapılandırma
Kanunu kapsamında Polatlı’da bir çok vatandaşta
bu imkandan faydalandı.
Polatlı Vergi Dairesinden
alınan bilgiye göre Polatlı’da yapılandırma imkanından 10 bin 693 kişi
faydalandı. Mükelleflerin
birden çok dosyası bulunabildiği için yapılandırma
kapsamında 14 bin 249
tecil dosyası bulunuyor.
Yapılandırmada peşin
ödeme seçeneğini seçenler veya borcunu taksitlendirerek ödemek isteyen
vatandaşlar için 2. Taksitin
son ödeme günü bu gün.
İLKNUR KILINÇ

VAKA SAYILARI ARTTI DENETİM SIKLAŞTI
Polatlı Belediye Meclisi
Nisan ayı ilk toplantısı için
bugün saat 18.00’da oldukça yoğun bir gündemle bir araya gelecek.
Belediye Meclisinde öne
çıkması beklenen üç ana
gündem maddesinin yanı
sıra önemli konu maddeleri görüşülecek. Bu madVaka sayılarının
delerden
ilki ve enartışa
geçmesiyle
birlikte,
Poönemlisi
Polatlı
Belediye-

si’nin 2020 faaliyet raporu.
Polatlı Belediyesi’nin 2020
yılı performansının değerlendirileceği faaliyet raporu görüşmelerinde
muhalefetin hangi yönde
oy kullanacağı ve gündem
dışı söz alarak faaliyet raporuna ilişkin görüşleri
merak ediliyor.
latlı
İlçe Emniyet
MüdürBelediye
Meclisinde
aylüğü
Trafik
Büro
Amirliği
rıca bir
diğer
önem
arz

eden gündem maddesi de
şu an atıl halde bulunan
ve üretim yapmayan asfalt
plent tesisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne
tahsis edilmesi.
Polatlı Kaymakamlı, Polatlı Emniyeti ve Polatlı
Belediyesi işbirliğinde Polatlı’daki madde bağımlısı
gençlerin rehabilitasyonuna ilişkin projenin hayata geçmesi için Polatlı
Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı bulunan gökbilim merkezinin
tahsisi karara bağlanacak.
Polatlı Belediye Mecliekipleri
ilçedebelediyecilidenetimleri
sinde sosyal
sıklaştırdı.
ğin gerekliliklerinden olan

ve İYİ Parti grubu tarafından önergesi verilen ilçedeki kafe ve
kıraathanelere maddi yardım yapılmasına yönelik
konu müzakere edilecek.
Küçük esnafın yaşadığı
en büyük sorunların başında gelen ve sayıları
şehir içinde giderek artan
zincir marketlerin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik ilk kez Polatlı
Belediye meclisinde esnafın kronik sorunlarından
bir tanesine yer verilecek.
Özellikle pandemi sürecinde ailelerin ve çocuklaTaksi
ve toplu
ulaşım
rın şehrin
stresinden
araçlarının
denetimlerini
kaçmak için
kullandığı

park ve bahçelere çocuk- Kanun gereği her yıl yeniden seçimleri yapılan başların zeka gelişimini arttıkanlık divanı, encümen
racak zeka küpü etkinlik
üye seçimi ve ihtisas koalanlarının yapılması
meclisin görüşüne sunula- misyonlarında görev yagerçekleştiren
trafik polkapsamında,
pacak ve herartan
partivaka
cak.
isleri,
sürücüleri
ve
vasayılarından
dolayı
grubunun önerdiğiilçede
adaylaSokak hayvanlarının batandaşları
sosyal
mesafe
taksi
ve toplu taşıma
2021-2022
kımı ve beslenmesi nokta- rın oylanacağı
vesında
maske
konu- araçlarının
denetimleri
yılları arasında
görev yapekkuralları
çok
sunda
uyardı.
sıklaştı.
Polatlı’da
denepacak belediyenin
karar
büyükşehirden daha aktif
TOPLU TAŞIMA
tim gerçekleştiren ekipler
mekanizmaları belirleneve daha iyi çalışmalara
ARAÇLARI VE
toplu taşıma araçlarında
cek. Komisyon seçimleriimza atan Polatlı BelediTAKSİLER
şoförlerin evrak denetimyesi sokak hayvanları için nin ardından ise bazı
DENETLENDİ
lerini ve vatandaşın sosemniyetli yaşam alanı uy- mahallelerde bulunan
Polatlı İlçe Emniyet Müyal mesafe ve maske
onaylı mevzi imar planları
gulaması hayata geçiriledürlüğü Trafik Büro Amir- kurallarına riayet edip etile serbest yapı koşullacek.
liği ekipleri şehrin dört bir mediği ile ilgili denetimler
rına getirilen imar plan
ENCÜMEN VE
yanında denetimler gertüm hızıyla devam edinotları meclisin müzakereKOMİSYON
çekleştiriyor. Koronaviyor.
sine sunulacak.
TEMSİLCİLERİ BELLİ
rüsle mücadele
ELİF BELEMİR SEZGİN
BERKANT ERGİN
OLACAK
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HAYVANLAR CAN STATÜSÜNE ALINMALI
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söz kokonusu
nusuolacağını
olacağını söyleyen
söyleyen
Arat,
Arat,“Bu
“Bu çiplemede
çiplemede sokak
sokak
ve
veevde
evdeyaşayan
yaşayan hayvanhayvanlara
laraçip
çiptakma
takma zorunluluğu
zorunluluğu

gelecek. Hayvanlarına
Hayvanlarına çip
çip
gelecek.
taktırmayan vatandaşları
vatandaşları
taktırmayan
idari para
para cezası
cezası güngünidari
demde. Böylece
Böylece hayvanı
hayvanı
demde.
terk etme,
etme, belediyelerin
belediyelerin
terk
hayvanları alıp
alıp başka
başka yere
yere
hayvanları
bırakma durumlarının
durumlarının
bırakma
önüne geçileceği
geçileceği düşünülüdüşünülüönüne
yor. Ayrıca
Ayrıca eski
eski yasada
yasada idari
idari
yor.
para cezası
cezası maalesef
maalesef çok
çok
para
cüzi miktarlarda.
miktarlarda. Bu
Bu yüzden
yüzden
cüzi
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ay içeriiçerisinde
sinde kısırlaştırma
kısırlaştırma şartı
şartı ve
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çok
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hariç
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üzere ağızlıkla
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Ayrıca daha
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naklarında olan
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edilecek.
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hayvan
barınaklarında
barınaklarında bakılmaya
bakılmaya
devam
devam edilecek”
edilecek” dedi.
dedi.
YASANIN
YASANIN BİRÇOK
BİRÇOK

OLUMLU YÖNÜ
YÖNÜ
OLUMLU
BULUNMAKTA
BULUNMAKTA
Yeni yasanın
yasanın birçok olumlu
Yeni
yönü bulunmasıyla
bulunmasıyla birlikte,
yönü
idari ve
ve cezai
cezai yaptırım olaidari
rak belediyelere
belediyelere yaptırım
rak
yetkisi getirmesi
getirmesi daha doğyetkisi
rusu belediyeler
belediyeler adına sorusu
ruşturma izninin
izninin
ruşturma
kaldırılmasının bu yasanın
kaldırılmasının
olumlu yönlerinden
yönlerinden biri ololumlu
duğunu açıklayan
açıklayan Arat, “Yaduğunu
sayla birlikte
birlikte sirkler
sayla
tamamen yasaklanacak.
yasaklanacak.
tamamen
Hayvanat bahçeleriyle
bahçeleriyle alaHayvanat
kalı da
da hala
hala soru işaretler
kalı
devam ediyor.
ediyor. Büyük ihtidevam
malle hayvanat
hayvanat bahçeleri
malle
devam edecek.
edecek. Hayvan dödevam
vüşlerinde
vüşlerinde de köpek ve
horoz
horoz dövüşleri
dövüşleri yasaklanacak
cak ama
ama maalesef
maalesef deve ve
boğa
boğa güreşleri
güreşleri muhtemelen
kalacak
kalacak gibi
gibi duruyor. Avlanmayla
mayla ilgili
ilgili olarak da bu yasanın
sanın tamamen
tamamen kapsamı
dışında
dışında tutulacak
tutulacak gibi görünüyor.
nüyor. Bu
Bu yasadan
yasadan ayrı av
turizminin
turizminin önüne
önüne geçilmeye
çalışılacak
çalışılacak diyebilirim. Ayrıca
rıca İlİl Hayvanları
Hayvanları Koruma
Kurulları
Kurulları mevcut.
mevcut. Başkanlığını
ğını valiliğin
valiliğin yaptığı, ilçe ve
ilil büyükşehir
büyükşehir belediye başkanlarının
kanlarının katıldığı.
katıldığı. Buralara
lara artık
artık barolardan
barolardan da
temsilci
temsilci alınacak.
alınacak. Bunun
hayvan
hayvan hakları
hakları açısından iyi
bir
bir durum
durum olduğunu
olduğunu düşünüyorum.
nüyorum. Hukukçu
Hukukçu kimliklerimizle
rimizle hayvan
hayvan hakları

konusunda sesimizi daha
da çok çıkarabileceğimiz bir
yer olacak” dedi. Ayrıca
Arat, nüfusu yirmi binin üzerinde olan ilçelere de bakım
evi zorunluluğu getirileceğini belirtti. Hayvana yönelik
şiddette ceza alt sınırı altı
ay olacağını söyleyen Arat,
“Bu durumda şuan ki infaz
rejiminde altı aylık bir cezanın infaz edilebilirliği bulunmamakta. İnfaz rejiminde
de bir değişiklik olması nedeniyle hayvan severlerin
alt sınırı iki yıl bir ay olsun
ki bunun en azından bir infazı olabilsin yönündeki teklifleri infaz rejiminde de
yapılacak değişiklikler nedeniyle altı ay olarak görüşülüyor” dedi. Ayrıca Arat,
pet shoplarda hayvan satışı, özellikle kedi, köpek
gibi duygulu hayvanların
satılıp satılmayacağı durumunun hala muallakta olduğunu söyledi.
ÖNCE TOPLUM
BİLİNÇLENDİRİLMELİ
Mevcut düzenlemelerimiz
maalesef dünya standartlarının yakınında bile olmadığını anlatan Arat, “Umarım
bu kanun biraz bir şeyleri
değiştirebilir. Toplumun bilinçlenmesi adına da bir
adım olur. Çocuklarımızı
hayvan sevgisiyle birlikte
büyütmediğimiz sürece istediğimiz kanunu getirelim, istersek cezanın alt sınırını
altı yıla getirelim, idari para
ceza alt sınırını yüz bin
Türk lirası yapalım yine şiddet görülmeye devam edilecektir. Önemli olan
toplumdaki bilinçtir. Bu bilinç çocuklarla, eğitimle
başlamalıdır. Bu kanuna eklemek istediğiniz bir şey
olur muydu diye soracak
olursanız, özellikle hayvan
sahiplenecek olan insanların, bu hayvanları sahiplenmeden önce bir eğitim
verilmesini isterdim. O
kadar çok sahiplenilip daha
sonra sokağa bırakılan hayvan var ki. Parayla satın alınan cins hayvanları şimdi
sokaklarda görüyoruz.
Satın almayalım, sahiplenelim” dedi.

TED’Lİ MİNİKLER TOHUMLARLA BULUŞTU
Yerli ve milli tohum üretimi desteklemek
için Polatlı Belediyesi tarafından bir
proje geliştirilerek öğrencilere tohum
dağıtımı gerçekleştirdi. Projede Polatlı
Belediyesi’ne bağlı ziraat mühendisleri
düzenlenen programlar ile okulları gezerek öğrencileri tohumlar ile buluşturmaya devam ediyor. Yerli tohum
üretimini desteklemek amacıyla hazırlanan domates ve salatalık tohumları öğrencilere dağıtılıyor. Geliştirilen proje
kapsamında Polatlı Belediyesi çocuklara üretim bilinci aşılamak ve toprakla
bir araya getirmek için TED Polatlı Koleji öğrencileri ile bir araya gelerek domates ve salatalık tohumlarını dağıttı.
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ÇAVUŞ: DESTEK
DESTEK KARARI
KARARI ESNAFA
ESNAFA CAN
CAN SUYU
SUYU OLACAK
OLACAK
ÇAVUŞ:
Polatlı Lokantacılar KahvecilerLokantacılar
Pastacılar FırıncıPolatlı
Kahlar Odası
BaşkanıFırıncıHıdır
veciler
Pastacılar
Çavuş,
lar
Odasıpazartesi
Başkanı günü
Hıdır
gerçekleştirilen
Çavuş,
pazartesikabine
günü
toplantısından sonra
gerçekleştirilen
kabineCumhurbaşkanı Recep
toplantısından
sonraTayyip
CumErdoğan’ın Recep
açıkladığı
ülke
hurbaşkanı
Tayyip
genelinde yüzde
50 kapErdoğan’ın
açıkladığı
ülke
genelinde
yüzde 50
asite ile çalışma
iznikapgetiriasite
ile çalışma
izni getirilen lokanta,
restoran
ve
len
lokanta,
restoran
ve
kafeler
için 1500
TL deskafeler
için 1500
TL destek ödemesi
kararını
detek
ödemesi kararını değerlendirdi.
ğerlendirdi.
DESTEK ÖDEMESİ
DESTEK
FAYDALIÖDEMESİ
OLACAKTIR
FAYDALI
OLACAKTIR
Kabine toplantısında
alıKabine toplantısında alı-

nan destek kararının
esnaf
için çok
önemli oldunan
destek
kararının
ğunu için
belirten
esnaf
çok Polatlı
önemliLooldukantacılar
Kahveciler
ğunu
belirten
Polatlı LoPastacılarKahveciler
Fırıncılar Odası
kantacılar
Başkanı Hıdır
Çavuş;
Pastacılar
Fırıncılar
Odası
“Pandemi
süreci
nedeniyle
Başkanı
Hıdır
Çavuş;
yaklaşık bir
yıldırnedeniyle
mağduri“Pandemi
süreci
yet yaşayan
lokanta,
resyaklaşık
bir yıldır
mağduriyet
yaşayan
lokanta,
restoran
ve kafeler
aylarca
toran
kafeler
aylarca
kapalıvekaldı.
Şuan
yüzde
kapalı
kaldı. ve
Şuan
yüzde
50 kapasite
kısıtlama
50
kapasite
ve paket
kısıtlama
olan
günlerde
servis
olan
günlerde
paket servis
şeklinde
çalışıyorlar.
Vaka
şeklinde
çalışıyorlar.
Vaka
sayılarının
artmasından
sayılarının
artmasından
dolayı Ankara’nın
yüksek
dolayı
Ankara’nın
yüksek
risk grubuna
girmesinden
risk grubuna girmesinden

dolayı Polatlı’da hafta
sonu yasağı
yeniden
dolayı
Polatlı’da
haftabaşladı. Esnaf
rahat başbir
sonu
yasağıtam
yeniden
nefesEsnaf
almaya
ladı.
tambaşlayacakrahat bir
ken yeniden
nefes
almayakısıtlamalar
başlayacakgeldi.
Cumhurbaşkanımıken yeniden
kısıtlamalar
zın kabine
toplantısı songeldi.
Cumhurbaşkanımırasıkabine
açıkladığı
yüzdeson50
zın
toplantısı
kapasite
ile çalışma
rası
açıkladığı
yüzdeizni
50
kapasite
ile çalışma
izni
getirilen lokanta,
restoran
getirilen
lokanta,
restoran
ve kafeler
için 1500
TL
ve
kafeler
için 1500
destek
ödemesi
zor TL
günler
destek
zorfaydalı
günler
geçirenödemesi
esnaf için
geçiren
esnaf
için faydalı
olacaktır.”
dedi.
olacaktır.”
dedi.
RESMİ AÇIKLAMAYI
RESMİ
AÇIKLAMAYI
BEKLİYORUZ
BEKLİYORUZ
Başvuruların ne zaman
Başvuruların ne zaman

başlayacağının henüz belli
olmadığını belirten
Çavuş;
başlayacağının
henüz
belli
“Destek ödemesi
olmadığını
belirtenbaşvuruÇavuş;
ları bir önceki
dönemde
Ti“Destek
ödemesi
başvurucaret
aracılığıyla
ları
birBakanlığı
önceki dönemde
Tiyapılıyordu.
Daha
önce
caret
Bakanlığı
aracılığıyla
destek başvurusunda
yapılıyordu.
Daha öncebulunan kişilere
otomatikbudestek
başvurusunda
olarakkişilere
ödemeotomatik
yapılıp
lunan
olarak
ödeme yapılıp
yapılmayacağı
konusu
yapılmayacağı
konusu
belli değil. Destek
belli
değil. Destek
ödemelerinin
nasıl yapılaödemelerinin
nasıl
yapılacağı konusunda
önümüzcağı
önümüzdeki konusunda
günlerde yapılacak
deki
yapılacak
resmigünlerde
açıklamayı
bekliyoresmi
açıklamayı bekliyoruz.” dedi.
ruz.” dedi.
BERKANT ERGİN
BERKANT ERGİN

MOTOR YAĞI BAKIMINDA ÇAKIRLAR OTOMOTİV FARKI

Çakırlar Otomotiv, tecrübeli
Çakırlar Otomotiv, tecrübeli
kadrosuyla altı yıldır Polatlı
kadrosuyla altı yıldır Polatlı
halkına kaliteli hizmet verihalkına kaliteli hizmet veriyor. Yağ bakımının yanı
yor. Yağ bakımının yanı
sıra Dünyanın en iyi motor
sıra Dünyanın en iyi motor
yağı markalarından biri
yağı markalarından biri
olan Castrol Bayiliği yapan
olan Castrol Bayiliği yapan
ÇakırlarOtomotiv
Otomotivmaliyete
maliyete
Çakırlar
yakın
fiyatlar
sunuyor.
yakın fiyatlar sunuyor.

DENEYİMLİ
DENEYİMLİ
ÇALIŞANLARLA
ÇALIŞANLARLA
KALİTELİ HİZMET
KALİTELİ HİZMET
Çakırlar Otomotiv sahibi
Çakırlar Otomotiv sahibi
Safa Çakır, “10 bin kiloSafa Çakır, “10 bin kilometre yağ bakımı, şanzımetre yağ bakımı, şanzıman bakımı, motor bakımı,
man bakımı, motor bakımı,
öndüzen
düzenbakımı,
bakımı,diferandiferanön
siyel
bakımı,
triger
bakımı
siyel bakımı, triger bakımı

gibi birçok hizmet veriyogibi birçok hizmet veriyoruz. Ücretsiz yağ bakımı
ruz. Ücretsiz yağ bakımı
gerçekleştiriyoruz. Denegerçekleştiriyoruz. Deneyimli çalışanlarımızla temiz
yimli çalışanlarımızla temiz
ve kaliteli hizmet veriyove kaliteli hizmet veriyoruz.” dedi. Dünyanın en iyi
ruz.” dedi. Dünyanın en iyi
motor yağı markalarından
motor yağı markalarından
biriolan
olanCastrol’ünbayiliCastrol’ünbayilibiri
ğini
yaptıklarını
belirten
ğini yaptıklarını belirten

Safa Çakır; “Castrol bayisi
Safa Çakır; “Castrol bayisi
olduğumuz için maliyete
olduğumuz için maliyete
yakın fiyatlar sunuyoruz.”
yakın fiyatlar sunuyoruz.”
dedi.
dedi.
YOL YARDIMI VE
YOL YARDIMI VE
ÜCRETSİZ VALE
ÜCRETSİZ VALE
HİZMETİ
HİZMETİ
Ferah ve
ve temiz
temiz bir
bir dükdükFerah
kanda
hizmet
verdiklerini
kanda hizmet verdiklerini

belirten Çakır; “Vatandaşbelirten Çakır; “Vatandaşlarımız isterlerse araçlarını
larımız isterlerse araçlarını
kendileri getirebilirler, eğer
kendileri getirebilirler, eğer
iş yoğunluğu gibi nedeniş yoğunluğu gibi nedenlerle veya pandemi nedelerle veya pandemi nedeniyle dışarı çıkmak
niyle dışarı çıkmak
istemiyorsalar evden ve iş
istemiyorsalar evden ve iş
yerlerinden araçlarını
araçlarını ücücyerlerinden
retsiz
alıp
bakımlarını
yapretsiz alıp bakımlarını yap-

tıktan sonra geri bırakıyotıktan sonra geri bırakıyoruz. Dükkanımızda araç
ruz. Dükkanımızda araç
bakımı yapılırken beklemebakımı yapılırken beklemeleri için müşterilerimize
leri için müşterilerimize
özel bekleme salonu mevözel bekleme salonu mevcuttur. Yolda kalan vatancuttur. Yolda kalan vatandaşlarımız için 7/24 yol
daşlarımız için 7/24 yol
yardım desteği
desteği sunuyosunuyoyardım
ruz.”
dedi.
ruz.” dedi.
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POLATLI’NIN TRAFİK
POLATLI’NIN
TRAFİK
ÇİLESİ
ÇİLESİ BÜYÜYOR
BÜYÜYOR
Özellikle şehir içinde kenÖzellikle şehir
kentleşmeyle
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yaşayanilgili
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çarşı
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merkezine
traﬁk
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büyüyor.

Matbaa
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tesislerinde
çalışacak
çalışacak
Matbaa Ustası
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ve
Çırak
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aranıyor.
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Mücaraatlar
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Telefon: 0531
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DİŞ TARAMALARI DEVAM EDİYOR

Halk sağlığı için bir sosyal
sorumluluk projesi hayata
geçiren Polatlı Belediyesi
ve Ankara Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi ücretsiz diş taramalarına
devam ediyor. Vatandaşın
sağlığını öncelik olarak

bilen ve bu doğrultuda
birçok proje hayata geçiren Polatlı Belediyesi 13
Eylül Kültür Merkezi’nde
kurulan özel tarama noktasında pandemi kurallarına uygun bir şekilde diş
taraması çalışmalarını

sürdürüyor. Bugüne kadar
proje kapsamında 250’den
fazla vatandaşın ücretsiz
diş taraması gerçekleştirildi. Diş taramalarının yanında diş sağlığı eğitimi
de verilmeye devam ediyor.

14 NİSAN’A KADAR
DEVAM EDECEK
13 Eylül Kültür Merkezi’nde devam eden taramalar 14 Nisan tarihine
kadar sadece Çarşamba
günleri 13.30-16.00 saatleri arasında gerçekleşe-

cek. Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm
önlemlerin alındığı diş taraması ve diş sağlığı eğitimlerine katılan
vatandaşların HES Kodları
aracılığıyla tarama noktalarına gelmeleri gerekiyor.

Ücretsiz diş taraması ve
diş sağlığı eğitimlerinden
yararlanmak isteyen vatandaşlar 623 81 81 numarası üzerinden Polatlı
Belediyesi’ni arayarak randevu alabiliyor.
ORHAN CAN ÖZEL

sahibinden
SATILIK
Sahibinden imarlı,
Müstakil tapulu, anayola
yakın ve konumu itibari
ile gelecek vaad eden,
elektrik, su ve
kanalizasyon altyapısı
bulunan arsalarımız kısa
bir süreliğine satılıktır.
Polatlı Kırevleri mevkii
İrtibat:
0532 496 31 20
0532 427 59 56

kiralık İŞYERİ
Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Cad.
(Eski SGK Binası)
800 m2 Kulanım Alanı 600m2 Alt Kat Bodrum
Depo Olarak Kullanılmaktadır.
İş Yeri Sahibinden Kiralıktır.
Tel: 0532 424 74 18

eleman ARANIYOR
Bozkurt Mibzer San’ de çalıştırılmak üzere imalat
ve üretimden anlayan, makine mühendisi, endüstri mühendisi, 2 yıllık makine bölümü mezunu, 2
yıllık veya 4 yıllık ziraat mühendisi, tarım makinaları bölümü mezunları, toz boyaları bilen boyacı
ustaları, yaş boya bilen boyacı ustaları, kaynakçılar, presçiler, CNC operatörleri, montaj elemanları
alınacaktır. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
Müracaat: Polatlı Organize
Sanayi Bölgesi Bozkurt Mibzer Fabrikası
Telefon: 0533 221 38 22

SERVİS HİZMETİMİZ BAŞLAMIŞTIR. (Mobil araçlarımızla 7/24 servis hizmeti verilir)
Adres: GÜLVEREN MAH. GENÇLİK CADDESİ NO: 20/6 Nasrettin Hoca Bulvarı Tel: (0312) 623 99 88

