12
Pazartesi
31 Ekim
2019 2021
Perşembe
09 Nisan
Nisan
2021
Cuma

Kurucusu:
Ali Celal
Celal Şimşek
Şimşek Yıl:
65 Sayı:
19613 175
1 TL
TL
Kurucusu: Ali
Yıl: 65
63
Sayı: 19612
19213
Krş.
Kurucusu:

Kuşoğlu trafik
kazası geçirdi

Gündem;
Ramazan’da

KADINA
ekmek 1 lira!
ŞİDDET!
CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve Ankara
Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Cuma Günü
trafik kazası geçirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
mazan ayı ve Ramazan Bayramı
DEVAMIboyunca
3’TE 1 Liradan satılacak. KaHalk Ekmek Fabrikası tarafından
üretilen 250 gramlık normal
rarı Ankara Büyükşehir Belediye
ekmek Polatlı’da da 5 şubesi bulu- Başkanı Mansur Yavaş sosyal
nan Halk Ekmek Büfelerinde Ramedya hesaplarından duyurdu.2

TAHKİM OFİSİ, POLATLI TİCARET
ODASI’NDA HİZMETE BAŞLADI

KAYMAKAM Murat Bulacak, Cumhuriyet
Başsavcısı Musa Çataloğlu, Aile Mahkemeleri
Hâkimi Esra Şen İlhan, Emniyet Müdürü Şener
Derin, Jandarma Komutanı Erkan ÇINAR, POGADER (Polatlı Gazeteciler Derneği) Başkanı Tevfik
Emre Efe, Belediye Kültür Müdürü Veli Keskin,
Polatlı Baro Temsilcisi İzzet Taştan ve Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Polatlı
Ticaret Odası Polatlı'da ilk sayıHABERİN DEVAMI
2. SAYFADA

lan önemli bir hizmete imza atmaya hazırlanıyor. TOBB ve Adalet Bakanlığı
arasında geçtiğimiz aylarda yapılan işbirliği protokolü ile Arabuluculuk ofisi

kurma hazırlıklarına start veren Ticaret
Odası, Polatlı adliyesinden sonra Polatlı esnafını, tüccarını ,çalışanları ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık yaşadığı
durumda uzlaştıracak. DEVAMI 6’DA

Hos¸geldin
Ya
S¸ehr-i
CUMHURİYET ATEŞİ POLATLI’DA YANDI
HABERİN DEVAMI 6. SAYFADA

1,8 emsale
Ramazan
16 kat!

Polatlı, Cumhuriyet’in 96. Yıl
dönümünde meşaleli Cumhuriyet yürüyüşünde tek yürek
2020 yılında uygulamaya alınan holup, bir araya geldi. Adını
max serbest iptal kararının ardından,
Cumhuriyetten alan meydanda
Polatlı Belediyesi’nin
Nisan ayı
2. 04.42’de
otuÖzlemle beklenen kardeşliğin
pekişardından
saat
imsak vakti ile
rumunda
gündeme
gelen Üçpınar
böl- son bulacak Gün
saat: 18.30’da toplanan Polattiği, manevi duyguların
arttığı 11
ayın birlikte
yeme içme
1,8 emsale
uygulanacak
kat saat 19.34’de
Sultanı Ramazan Ayı gesindeki
geldi. İlk sahuru
boyu
tutulan oruçlar
lılı vatandaşlar Polatlı Belediye
sayısı
(dikey
mimari)
Polatlı
Beledipazartesi gününü Salı gününe bağla- akşam ezanı ile birlikte şükür ve duabaşkanı Mürsel Yıldızkaya’nın
yesisahurların
İmar Komisyonundan
CHP’nin
yan gece kalkılacak olan
lar eşliğinde
açılacak. DEVAMI 3’TE
önderliğinde Cumhuriyet ışıreddine karşı mecliste imar notu olarak 16 kat kararına onay çıktı. oy çokğını geleceğe taşımak ve
luğuyla geçen karara CHP
sahip çıkmak için hep birlikte
komisyonun yanı sıra mecliste de red
meşalelerini yaktı. Yürüyüş
oyu verdi, CHP Belediye Miclis Üyesi
Cumhuriyet meydanında başİsmail Tetik söz alarak, “Cumhur
PolatlıSakarya
Belediyesi
İmar komisyonundan Şah
İttifakı’nın ülka genelinde yatay mimari
layarak
savaşının
karşılık Polatlı’da
simgesi
olan Şehitlik
Üçpınar’a
planAnıt’ında
notundan 16 kat çıktı. uygulanmasına
dikey mimari kararının çıkması bizi olson buldu.
DEVAMI 3’TE
dukça şaşırttı” dedi.
DEVAMI 3. SAYFADA

YAŞAR: TABELALAR
İLKOKULLU MİNİKLERİN
Belediye
binasında
TÜRKÇE OLMALI
geri sayım başladı
CUMHURİYET COŞKUSU
Son yıllarda artış gösteren
cadde ve sokaklardaki yabancı tabelaların kullanımını
önlemek için acil tedbir alınması gerektiğini söyleyen
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (ANKESOB)

Yönetim Kurumu Üyesi ve
Polatlı Bakkallar ve Bayiler
Odası Başkanı Davut Yaşar,
“Son 2-3 yıldır ülkemizde yabancı tabela kullanımı yüzde
300-400 kat oranında artış
gösterdi.
DEVAMI 2’DE

29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nın 96. yıldönümü sebebiyle tüm
yurtta olduğu gibi Polatlı’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Son
olarak Şehitlik İlkokulu
tarafından hazırlanan
29 ekim Cumhuriyet
Bayramı kutlama etkinliği büyük beğeni topladı. Öğrenciler
tarafından hazırlanan şiirler, şarkılar ve ellerinde Türk Bayraklarıyla
Cumhuriyet coşkusunu
HABERİN
DEVAMI 3. SAYFADA
yansıtan
ilkokulu öğencilerinin gösterilerine velilerinde büyük ilgisi
vardı.
DEVAMI 5’TE

MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ POLATLILI
ilk sahur

04.42

2
HABERİN
DEVAMI 4.
SAYFADA

YAŞAR’DAN
POLATLI’YA HEMŞEHRİLERİMİN
RAMAZAN AYINI
ANLAMLI
KUTLUYORUM
ÇAĞRI! 4

Geleneksel tamamlayıcı

tıp ile gelen mucize!
HABERİN DEVAMI 6. SAYFADA

DEMİR, SOĞAN
DURUKAN:
KÖTÜ
ÜRETİCİLERİNİ
YÖNETİM
HALKI BORÇ
SEVİNDİRİCEK ALIM
VE SUÇ
BATAĞINA
İTTİ
HABERİNİ
PAYLAŞTI
DEVAMI 3. SAYFADAHABERİN DEVAMI 4. SAYFADA
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KAYMAKAM BULACAK: KADINA YÖNELİK
ŞİDDETLE MÜCADELE TEMEL KONUMUZ
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Cumhuriyet
MusaÇataloğlu,
Çataloğlu,Polatlı
Polatlı
Musa
AileMahkemeleri
MahkemeleriHâkimi
Hâkimi
Aile
EsraŞen
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MüdürüVeli
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Keskin,PoPolatlı
latlıBaro
BaroTemsilcisi
Temsilcisiİzzet
İzzet
Taştan
Taştanve
veSTK
STK(Sivil
(SivilTopToplum
lumKuruluşu
KuruluşuTemsilcileri)
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katıldı.
katıldı.
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BULACAK:KADINA
KADINA
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EVRENSELBİ
Bİ
SORUNDUR
SORUNDUR
Toplantıda
Toplantıdatoplumun
toplumunkakadına
dınave
veçocuklara
çocuklarakarşı
karşıisistenmeyen
tenmeyenbu
butür
türşiddet
şiddet
konularında
konularındadaha
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fazlabibilinçlendirilmesi,
linçlendirilmesi,özellikle
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ailelerinbu
butür
türkonulara
konulara
dikkatini
dikkatiniçekerek
çekereken
enaza
aza
indirilmesi
indirilmesihususunda
hususundaililçede
çedeyapılması
yapılmasıhedeflehedeflenen
nençalışmalar
çalışmalarmasaya
masaya
yatırıldı.
yatırıldı.Kaymakam
KaymakamBulaBulacak
cakPolatlı’da
Polatlı’dabu
butür
türolayolayların
larınfazla
fazlaolmadığını
olmadığını

emniyetin ve
ve Jandarmanın
Jandarmanın
emniyetin
gereken hassasiyeti
hassasiyeti gösgösgereken
tererek çalışmalarını
çalışmalarını titiztitiztererek
likle yürüttüğünü
yürüttüğünü ifade
ifade etti.
etti.
likle
Özellikle toplumun
toplumun sadece
sadece
Özellikle
kolluk kuvvetleri
kuvvetleri baskısı
baskısı
kolluk
veya yaptırımları
yaptırımları ile
ile değil
değil
veya
ailelerin ve
ve bireylerinde
bireylerinde
ailelerin
“KadınaYönelik
Yönelik Şiddetle
Şiddetle
“Kadına
Mücadele” konusunda
konusunda bibiMücadele”
linçli
linçli ve
ve hassas
hassas olmaları
olmaları
gerektiğine
gerektiğine dikkat
dikkat çekti.
çekti.
Kadına
Kadına yönelik
yönelik şiddetin
şiddetin
önlenmesine
önlenmesine yönelik
yönelik olaolarak
rak ilgili
ilgili kurumlarımızca
kurumlarımızca İlİlçede
çede alınan
alınan tedbirlerin
tedbirlerin
gözden
gözden geçirileceğini
geçirileceğini bebelirten
lirten Kaymakam
Kaymakam Murat
Murat
Bulacak,
Bulacak, “Kadınlarımıza
“Kadınlarımıza
yönelik
yönelik uygulanan
uygulanan şiddet
şiddet
hadiseleri
hadiseleri hepimizi
hepimizi derinderinden
den üzmektedir.
üzmektedir.
Şiddetin
Şiddetin en
en yaygın
yaygın biçimbiçimlerinden
lerinden biri
biri olan
olan kadına
kadına
yönelik
yönelik şiddet,
şiddet, tüm
tüm dündünyada
yada toplumun
toplumun her
her kesikesiminde
minde görülen
görülen evrensel
evrensel bir
bir
sorundur.
sorundur.
Milli
Milli ve
ve manevi
manevi değerlerideğerlerimizle
mizle asla
asla bağdaşmayan
bağdaşmayan
kadına
kadına yönelik
yönelik şiddet,
şiddet, çok
çok
yönlü
yönlü ve
ve bütüncül
bütüncül bir
bir yakyaklaşım
laşım gerektirmektedir.
gerektirmektedir.
Tüm
Tüm kamu
kamu kurum
kurum ve
ve kurukuruluşlarımız
luşlarımız başta
başta olmak
olmak
üzere
üzere sivil
sivil toplum
toplum kuruluşkuruluşları,
ları, üniversiteler,
üniversiteler, özel
özel

sektör, medya
medya ve
ve vicdan
vicdan
sektör,
sahibi herkes
herkes bu
bu konuda
konuda
sahibi
kararlı bir
bir mücadele
mücadele ororkararlı
taya koymak
koymak durumundadurumundataya
dır.
dır.
Son yıllarda,
yıllarda, ülkemizde
ülkemizde
Son
kadına yönelik
yönelik her
her türlü
türlü
kadına
şiddetin
önlenmesi
konuşiddetin önlenmesi konusunda önemli
önemli düzenlemedüzenlemesunda
ler yapılmış
yapılmış ve
ve altyapı
altyapı
ler
güçlendirilmiştir. Bu
Bu çerçeçerçegüçlendirilmiştir.
vede, Emniyet
Emniyet MüdürlükMüdürlükvede,
leri ve
ve Jandarma
Jandarma
leri
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bünyesinde
Komutanlıkları
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ve kadına
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birimleri
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Kaymakamlıkta gerçekleşgerçekleşKaymakamlıkta
tirilen “Kadına
“Kadına Yönelik
Yönelik ŞidŞidtirilen
detle Mücadele”
Mücadele” konulu
konulu
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rıyla uygulanan
uygulanan elektronik
elektronik
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kelepçe ve
ve KADES
KADES uyguuygukelepçe
laması hakkında
hakkında da
da bilgi
bilgi
laması
verildi.
verildi.
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mahkeme
sının
kararıyla uygulanan
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etti.
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poğlu; “Ülkemizi
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güven
ve
vehuzur
huzur içinde
içinde mesai
mesai

mefhumu
mefhumu tanımadan
tanımadan
görev
görev alan
alan tüm
tüm Emniyet
Emniyet
mensuplarının
mensuplarının 176.
176. Yıl
Yıl
dönümünü
dönümünü kutlarım.”
kutlarım.”
dedi.
dedi.
İLKNUR
İLKNUR KILINÇ
KILINÇ

DEMİR’DEN POLİS
HAFTASI MESAJI
AK Parti
Parti Polatlı İlçe
AK
Başkanı Aysel Demir,
Başkanı
Türk Polis Teşkilatı'nın
Türk
176. kuruluş yıl dönü176.
münü ve Polis Haftası
münü
nedeniyle yazılı bir
nedeniyle
mesaj yayımladı.
mesaj
Demir, “Türk Polis TeşDemir,
kilatı'mızın 176. kuruluş
kilatı'mızın
yıl dönümünü
dönümünü ve Polis
yıl
Haftası'nı tebrik ediyoHaftası'nı
rum. Bu vesile ile şehit
rum.
olan tüm kahraman pololan
islerimize
islerimize Allah'tan rahmet
met diliyor, gazilerimize
şükranlarımı
şükranlarımı sunuyorum”
rum” dedi.
POLİSLERİMİZ
POLİSLERİMİZ
HAYATİ
HAYATİ ÖNEME
SAHİP
SAHİP
AK
AK Parti
Parti Polatlı İlçe
Başkanı
Başkanı Aysel Demir
Polis
Polis Haftası nedeniyle
yayımladığı
yayımladığı mesajda şu
ifadelere
ifadelere yer verdi;
“Polis
“Polis Teşkilatının Türkiye'de
ye'de huzur ve güven
ortamının
ortamının sağlanmasında
sında hayati önemi olan
kurumlardan
kurumlardan birisidir.
Toplumda,
Toplumda, huzur ve
güven
güven ortamının tesis
edilmesinin
edilmesinin yanı sıra,
kamu
kamu düzeninin korunması,
ması, asayişin sağlanması,
ması, suç işlenmesini
önleyici
önleyici tedbirlerin alın-

ması, olayların aydınlatılarak faillerin adalete
teslim edilmesi de polislerimiz tarafından gerçekleştirilen önemli
görevler arasında yer
almaktadır.”
TÜRK POLİS
TEŞKİLATINA
SELAMLARIMI
İLETİYORUM
“Ülkemizde olduğu gibi
ilçemizde görev yapan
güvenlik güçlerimiz de
yaptığı başarılı çalışmalarla şehrimizi bir
huzur kenti haline getirmişlerdir.
Polis Teşkilatımız, hem
iyi günde, hem de kötü
günde halkımızın yanında olmaya devam
etmektedir. Bu düşüncelerle Türk Polis Teşkilatının kuruluş
yıldönümünü kutluyor,
şehitlik mertebesine
ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Büyük fedakârlık,
sabır ve cesaretle hizmetlerini sürdüren Türk
Polis Teşkilatının bütün
mensuplarına başarılar
diliyor, selamlarımı iletiyorum.”
BERKANT ERGİN

AK PARTİ GENÇLİK
KOLLARINDAN VATANDAŞA
İMSAKİYE DAĞITIMI

AK
AK Parti Polatlı İlçe
Başkanlığı
Başkanlığı Gençlik Kolları
ları etkinliklerine devam
ediyor.
ediyor. AK Parti Polatlı
İlçe
İlçe Gençlik Kolları
Başkanı
Başkanı Mahmud
Mahmud Said
Said
Aygün
ve
Aygün ve yönetimi
yönetimi

Çarşı Camiinde cuma
namazı sonrası vatandaşa Kalem, Maske ve
ramazan ayı nedeniyle
imsakiye dağıtımı gerçekleştirdi.
ORHAN
ORHAN CAN
CAN ÖZEL
ÖZEL
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CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BÜLENT

KUŞOĞLU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 10
Nisan Cuma Günü NiğdeAdana yolunda, kar ve tipi
nedeniyle kayganlaşan
yolda trafik kazası geçirdi.
Kuşoğlu’nun kazadan yara
almadan kurtulduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza ile ilgili
Sosyal medya hesabından
açıklama yapan CHP
Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Kuşoğlu “Dün tipi
ve sis nedeniyle önümüzde kaza yapmış araçlardan birine çarparak
kaza geçirdik. Önce Allah’ın, bağlı kemerler ve

air-baglerin sayesinde
yara almadan kurtulduk.
Tüm arayan soran dostlara, Niğde Valiliği ve Karayolları yetkililerine, CHP
Niğde örgütüne teşekkür
ederiz.” dedi.
KUŞOĞLU POLATLI’YA
GELİYOR
CHP Polatlı İlçe Başkan-

lığı yeni binası bugün saat
17.00’da Cumhuriyet Mah.
Sivrihisar Cad. Yüksel
Apartmanında açılıyor.
Yeni İlçe Binası Açılışı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu
tarafından gerçekleşecek.
ORHAN CAN ÖZEL

Özlemle beklenen kardeşliğin pekiştiği, manevi duyguların arttığı 11 ayın
Sultanı Ramazan Ayı geldi.
İlk sahuru pazartesi gününü
Salı gününe bağlayan gece

kalkılacak olan sahurların
ardından saat 04.42’de
imsak vakti ile birlikte
yeme içme son bulacak Gün
boyu tutulan oruçlar saat
19.34’de akşam ezanı ile

birlikte şükür ve dualar eşliğinde açılacak. Ramazan
ayı boyunca kılınan teravih
namazı ise saat 20.56’da kılınacak. Koronavirüs salgını
nedeniyle teravih namazları

evde kılınacak. Toplu sahur
ve iftar etkinliklerinin yapılmasına da izin verilmeyecek. Ramazan ayı, 13 Nisan
tarihinde başlayacak ve 12
Mayıs tarihinde sona ere-

DEMİR’DEN SOĞAN ÜRETİCİLERİNE MÜJDE
AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir, üreticinin elinde kalan soğan ve
patatesin İlçe Tarım Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri
Ofisi ve Ziraat Odası Başkanlığı aracılığıyla alınarak ihtiyaç sahiplerine
ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.
DEMİR: HÜKÜMETİMİZ
ÇİFTÇİLERİMİZİN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI
İÇİN ÇALIŞIYOR
AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir konuyla
ilgili açıklamasında; “Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, tarım-

sal üretimimizin kesintisiz
sürdürülebilmesi ve çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için yeni
uygulamalara imza atmaktadır. Söz konusu süreci,
İlçe Tarım Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ziraat Odası Başkanlığı
birlikte yürütecek. Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO),
depolarda çürümeye başlayan ve üreticinin satamadığı kuru soğan ve
yemeklik patatesleri almaya başlayacak.
Üreticinin elinde kalan yemeklik patates ve kuru soğanlar TMO tarafından
alındıktan sonra, 81 ilde

valilikler aracılığıyla Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz
dağıtılacak. Sektör temsilcileri, söz konusu kararın
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatı
ile gerçekleştiğini belirtiyor.” dedi.
BAKAN PAKDEMİRLİ 81
İL VALİLİĞİNE YAZI
GÖNDERDİ
Konuyla ilgili olarak Tarım
ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli imzasıyla 81 il
valiliğine yazı gönderildi.
Gönderilen yazıda, şu ifadelere yer aldı; "Üreticilerimizin elindeki arz fazlası
yemeklik patates ve kuru

soğanların Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından
alınması yönünde çalışmalara başlanmıştır.
Bahse konu yemeklik patates ve kuru soğanlar, İl
Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarınca
Valiliklerin gözetiminde, ihtiyaç sahibi tüketicilere ücretsiz dağıtılacak olup
Ramazan öncesi dağıtımların başlanması hedeflenmektedir. TMO'nun kuru
soğanı üreticilerden 55-60
kuruştan, patatesi ise 85
kuruştan alacağı tahmin
ediliyor.”
BERKANT ERGİN

cek. Ramazan ayının ardından kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nın birinci
günü 13 Mayıs Perşembe
gününe, ikinci günü 14
Mayıs Cuma, üçüncü günü

ise 15 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan
Bayram namazı ise 13
Mayıs Perşembe günü saat
06.12’de kılınacak.
ORHAN CAN ÖZEL
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DAVUT YAŞAR: KOMŞUNA SAHİP ÇIK,
ALIŞVERİŞİNİ YEREL ESNAFTAN YAP

Esnafve
vesanatkârların
sanatkârlarınsasaEsnaf
decedevletin
devletindeğil,
değil,vatanvatandece
daşında
dadesteğine
desteğine
daşın
ihtiyacı
olduğunu
söyleihtiyacı olduğunu söyleyenAnkara
AnkaraEsnaf
Esnafve
veSaSayen
natkarlarıOdaları
OdalarıBirliği
Birliği
natkarları
(ANKESOB)Yönetim
YönetimKuKu(ANKESOB)
ruluÜyesi
Üyesive
vePolatlı
PolatlıBakBakrulu
kallarve
veBayiler
BayilerOdası
Odası
kallar
BaşkanıDavut
DavutYaşar,
Yaşar,
Başkanı
“İçindengeçtiğimiz
geçtiğimizbu
buzor
zor
“İçinden
günlerdeesnafımızın
esnafımızınyayagünlerde
nındaolun.
olun.Gelin
Gelinalışverialışverinında
şiniziyerel
yerelesnaftan
esnaftan
şinizi
yapın”dedi.
dedi.Yaşar,
Yaşar,RamaRamayapın”
zanayı
ayıvesilesiyle
vesilesiylehem
hem
zan
vatandaşlarahem
hemde
de
vatandaşlara
yerel
yerelesnafa
esnafabu
buşekilde
şekilde
destek
destekolma
olmaçağrısında
çağrısında
bulundu.
bulundu.
GELİN
GELİNALIŞVERİŞİNİZİ
ALIŞVERİŞİNİZİ
YEREL
YERELESNAFTAN
ESNAFTAN
YAPIN
YAPIN

BaşkanYaşar
Yaşar“Polatlı’da,
“Polatlı’da,
Başkan
esnafve
vesanatkârın
sanatkârıntemtemesnaf
silcisiolarak,
olarak,sizlere
sizlereçağçağsilcisi
rıdabulunuyoruz.
bulunuyoruz.İçinden
İçinden
rıda
geçtiğimizbu
buzor
zorgünlerde
günlerde
geçtiğimiz
esnafımızın
yanında
olun.
esnafımızın yanında olun.
Gelinalışverişinizi
alışverişiniziyerel
yerel
Gelin
esnaftanyapın.
yapın.Çünkü
Çünkü
esnaftan
yerelesnaftan
esnaftanalışveriş
alışveriş
yerel
ekonomiyecan
canvermek
vermek
ekonomiye
demektir.
demektir.
Çünküküçük
küçükesnaf
esnafbizi
bizi
Çünkü
bizyapan
yapanmilli
millive
veyerli
yerlidedebiz
ğerlerimizesahip
sahipçıkandır.
çıkandır.
ğerlerimize
Yerelesnaftan
esnaftanalışveriş
alışveriş
Yerel
demekparanın
paranınülke
ülkeekoekodemek
nomisindekalması,
kalması,Türk
Türk
nomisinde
Lirası'nın
Lirası'nındeğer
değerkazankazanması,
ması,ilçemizin
ilçemizinkalkınması
kalkınması
demektir.
demektir.Gün
Günbirlik
birlikgünü,
günü,
gün
günesnafa
esnafasahip
sahipçıkma
çıkma
günüdür”
günüdür”diye
diyekonuştu.
konuştu.

RAMAZAN’DA
RAMAZAN’DA
VERESİYE DEFTERİNİ
DEFTERİNİ
VERESİYE
KAPATARAK
KAPATARAK
HAYIR İŞLEYİN
İŞLEYİN
HAYIR
Ankara Esnaf
Esnaf ve
ve SanatSanatAnkara
karları
Odaları
Birliği
(ANkarları Odaları Birliği (ANKESOB)Yönetim
Yönetim Kurulu
Kurulu
KESOB)
Üyesi ve
ve Polatlı
Polatlı Bakkallar
Bakkallar
Üyesi
ve Bayiler
Bayiler Odası
Odası Başkanı
Başkanı
ve
DavutYaşar,
Yaşar, “Veresiye
“Veresiye
Davut
defterini hayırsever
hayırsever kapakapadefterini
tıyor. Sende
Sende oo hayırseverhayırsevertıyor.
lerden biri
biri ol”
ol” sloganıyla
sloganıyla
lerden
Polatlılı hayırseverlere
hayırseverlere
Polatlılı
hem ihtiyaç
ihtiyaç sahiplerine
sahiplerine
hem
yardım yapma
yapma hem
hem de
de
yardım
yerel esnafa
esnafa destek
destek olaolayerel
bilme
bilme imkanına
imkanına çağrıda
çağrıda
bulundu.
bulundu.
Yaşar
Yaşar “Ramazan
“Ramazan ayı
ayı vesivesilesiyle
lesiyle yardım
yardım yapmak
yapmak isisteyen
teyen hayırsever
hayırsever

vatandaşlarımız imkanı
imkanı ololvatandaşlarımız
mayan hemşehrilerimize
hemşehrilerimize
mayan
yardımcı olmak
olmak ve
ve yerel
yerel
yardımcı
esnafa destek
destek olmak
olmak
esnafa
amacıyla veresiye
veresiye defterdefteramacıyla
lerini
kapatabilirler.
Bu
lerini kapatabilirler. Bu
hem halkımız
halkımız hem
hem de
de zor
zor
hem
durumda olan
olan yerel
yerel esnaesnadurumda
fımız için
için çok
çok faydalı
faydalı olaolafımız
caktır” dedi.
dedi.
caktır”
RAMAZAN AYININ
AYININ
RAMAZAN
PAYLAŞMA RUHUNA
RUHUNA
PAYLAŞMA
UYGUN HAREKET
HAREKET
UYGUN
EDELİM
EDELİM
Ramazan alışverişinin
alışverişinin
Ramazan
yerel esnaftan
esnaftan yapılması
yapılması
yerel
gerektiğine dikkati
dikkati çekeçekegerektiğine
rek,
rek, “İslam
“İslam Âlemi
Âlemi ve
ve MüsMüslümanlar
lümanlar olarak
olarak bir
bir
Ramazan
Ramazan ayına
ayına daha
daha kakavuşmanın
vuşmanın mutluluğunu
mutluluğunu
yaşıyoruz.
yaşıyoruz. Konyalı
Konyalı esnafesnaf-

larımız Ramazan
Ramazan ayı için
larımız
hazırlıklarını tamamladı.
hazırlıklarını
Kaliteli ve lezzetli ürünler
Kaliteli
için vatandaşlarımız
vatandaşlarımız yerel
için
esnafımızı tercih etmeli.
esnafımızı
Ramazan ayı boyunca soRamazan
kağa çıkma
çıkma kısıtlamaları
kağa
ve pandemi
pandemi tedbirleri geve
reği yiyecek
yiyecek içecek hizmet
reği
sektörünün kapalı olacağı,
sektörünün
yalnızca evlere servis ya
yalnızca
da gel-al
gel-al usulü çalışacağı
da
göz önüne
önüne alındığında evgöz
lerde daha
daha fazla zaman
lerde
geçirilecek.
geçirilecek.
Bununla birlikte iftar çadırBununla
ları, aşevleri
aşevleri gibi Ramaları,
zan
zan ayına
ayına özel toplu
yemek
yemek alanları olmayacağından,
ğından, tüm iftarlarımızı
evlerimizde
evlerimizde açacağız. Dolayısıyla
layısıyla evde tüketim her

zamankinden fazla olacak. Konyalı hemşerilerimizden Ramazan ayı
boyunca gel-al ve paket
siparişlerini özellikle yerel
esnaflarımızdan yaparak
kendilerine destek vermelerini istirham ediyorum”
dedi.
Yaşar, ayrıca “Tüm İslam
Âleminin, Esnaf Teşkilatı’mızın, 58 bin esnaf ve
sanatkârımızın Ramazan
ayını şimdiden kutluyor,
dünyanın ve ülkemizin
içinde bulunduğu pandemi
döneminin biran önce bitmesini ve sağlıklı günlere
tekrar kavuşmamızı yüce
Allah’tan niyaz ediyorum”
diye konhuştu.
BERKANT ERGİN
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TEBRİK

Sevgili meslektaşımız,
meslektaşımız, değerli
değerli kardeşimiz,
kardeşimiz, Polatlı Belediyesi çalışanı
Sevgili

ALPASLAN ÇARDAKÖZÜ,
AYÇA ÇARDAKÖZÜ ( BULUT )
ile dünya
dünya evine
evine girmiştir.
ile
Genç çifti
çifti tebrik
tebrik eder,
eder, bir
bir ömür
ömür boyu mutluluk dileriz.
Genç
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T.C.POLATLIİCRA DAİRESİ 2019/156 TLMT.
T.C.POLATLIİCRA
DAİRESİ
2019/156
TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA
İLANI
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
8 NO'LU BAĞIMSIZ
BÖLÜMDE
KAİM
TAŞINMAZ
KAPSAMINDA;
Satılmasına
karar verilen
taşınmazın
cinsi,
niteliği, kıymeti,
adedi, önemli özellikleri :
:
8Özellikleri
NO'LU BAĞIMSIZ
BÖLÜMDE KAİM TAŞINMAZ KAPSAMINDA;
"Ankara ili,
Özellikleri
: Polatlı ilçesi, Zafer mahallesi, 458 ada, 170 parsel, 30/493 Arsa Paylı, Ana Taşınmaz Yüzölçümü
1. Kat,
8 No'lu Bağımsız
Kaim
Mesken
Tapu
Kayıtlı
"Ankara
ili, Polatlı493,40,
ilçesi, Zafer
mahallesi,
458 ada, Bölümde
170 parsel,
30/493
ArsaNitelikli"
Paylı, Ana
Taşınmaz
Yüzölçümü
493,40,
Kat, 8Efe
No'lu
Bağımsız
Bölümde
Kaim Meskenaçık
Nitelikli"
Tapu
Kayıtlı
ve "Zafer
Mahallesi,
Efe1.
Sokak,
Apartmanı
No:2/8
Polatlı/ANKARA"
adresli
taşınmave
"Zafer Mahallesi, Efe Sokak, Efe Apartmanı No:2/8 Polatlı/ANKARA" açık adresli taşınmazın;
zın;
İmar Durumu:
İmar
Durumu:
Polatlı
Belediyesi, İmar Müdürlüğü'nde yapılan araştırmadan bahse konu taşınmazın bulunPolatlı
Belediyesi,1/1000
İmar Müdürlüğü'nde
yapılan
araştırmadan
bahse
konu taşınmazın
duğu bölgedeki
ölçekli imar planına
göre,
KONUT ALANI
içerisinde
kalmakta bulunolup, yaduğu
bölgedeki
1/1000
ölçekli
imar
planına
göre, KONUT ALANI içerisinde kalmakta olup, yapılaşma
koşulları;
Bitişik
Nizam
5 Kat
müsaadelidir.
pılaşma
koşulları;
Bitişik
Nizam
5 Kat :müsaadelidir.
Taşınmazın
Yeri ve
Çevre
Özellikleri
Taşınmazın
Yeri doku,
ve Çevre
Özellikleri
:
Bölgede hâkim
konut
+ ticari alanı
olduğu gözlemlenmiştir. Bölgede ticari potansiyel; AtaBölgede
hâkimBıyıktay
doku, konut
+ ticari
alanıCaddesi,
olduğu gözlemlenmiştir.
ticari
türk Caddesi,
Caddesi,
Turan
13 Eylül CaddesiBölgede
ve Battal
Gazipotansiyel;
Caddesi, Atatürk
Caddesi,
Bıyıktay
Caddesi,
Turanyoğunlaşırken;
Caddesi, 13 Eylül
ve Battal
Gazi
Caddesi,
Adnan
Menderes
Caddesi
üzerinde
ticariCaddesi
potansiyeli
bankalar,
marketler,
Adnan
Menderes
Caddesi
üzerinde
yoğunlaşırken;
potansiyeli
Avm'ler,
mobilyacılar,
lokantalar,
beyaz
mağazaları ticari
v.b. türde
faaliyetbankalar,
gösterenmarketler,
işletmeler oluşAvm'ler,
mobilyacılar,
lokantalar,
beyaz
mağazaları
v.b.
türde
faaliyet
gösteren
işletmeler
oluşturmaktadır. Bölge halkının her türlü ihtiyacına cevap verecek, aktif olarak çalışan
Bankalar,
turmaktadır.
Bölge
halkının
her
türlü
ihtiyacına
cevap
verecek,
aktif
olarak
çalışan
Bankalar,
dükkânlar, Alış veriş merkezleri, eczane, vb gibi yerlere yürüme mesafesinde yer almaktadır.
dükkânlar,
Alış veriş
merkezleri,
eczane,
gibi yerlere yürüme
mesafesinde
yer almaktadır.
Atatürk Caddesi
üzerinde
yer alan
PolatlıvbKaymakamlık
Binası ve
burada bulunan
kamu kurum
Atatürk
Caddesi
üzerinde
yer
alan
Polatlı
Kaymakamlık
Binası
ve
burada
bulunan
kamu Bölgekurum
ve kuruluşlara 1 km, Polatlı Şehir Merkezine 1 km yürüme mesafesinde yer almaktadır.
ve
kuruluşlara
1
km,
Polatlı
Şehir
Merkezine
1
km
yürüme
mesafesinde
yer
almaktadır.
Bölgenin doğalgaz dahi teknik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Bölge geçmişten bu yana ikamet
nin
dahi teknik
geçmişten bu yana ikamet
ve doğalgaz
yatırım amaçlı
orta vealtyapı
yüksekçalışmaları
gelir grubutamamlanmıştır.
tarafından tercihBölge
edilmektedir.
ve
yatırım
amaçlı
orta
ve
yüksek
gelir
grubu
tarafından
tercih
edilmektedir.
Ana Gayrimenkulün Özellikleri :
Ana
Gayrimenkulün
Özellikleri
:
Ankara
İli, Polatlı İlçesi,
Zafer Mahallesi,
458 ada, 170 parsel nolu, Betonarme Bina ve Arsası
Ankara
İli,
Polatlı
İlçesi,
Zafer
Mahallesi,
458
ada,
170 parsel
nolu,bulunmaktadır..Ana
Betonarme Bina vebinanın
Arsası
nitelikli, 493,40,00 m² yüzölçümüne sahip
ana
taşınmaz
üzerinde
nitelikli,
493,40,00
m²
yüzölçümüne
sahip
ana
taşınmaz
üzerinde
bulunmaktadır..Ana
binanın
cephe aldığı caddenin yol kaplaması asfalttır. Bina Betonarme tarzda, bodrum kat, zemin kat,4
cephe
caddenin
yol kaplaması
asfalttır.
BinaApartmanın
Betonarme inşaatına
tarzda, bodrum
kat, zemin
kat,4
normalaldığı
kat üzerine
bitişik
nizamda inşa
edilmiştir.
1991 yılında
başlannormal
kat
üzerine
bitişik
nizamda
inşa
edilmiştir.
Apartmanın
inşaatına
1991
yılında
başlanmıştır. Bina yaklaşık 28 yıllıktır. Apartmanın dış cephesi sıva üzeri badanalıdır. Merdivenler
mıştır.
yaklaşık
28 yıllıktır.
Apartmanın
dış
cephesi
sıva üzeri
Merdivenler
marleyBina
kaplama,
merdiven
korkulukları
profil
demir
doğrama
olup,badanalıdır.
bina giriş kapısı
demir doğmarley
kaplama,
merdiven
korkulukları
profil
demir
doğrama
olup,
bina
giriş
kapısı
demir doğramadır. Doğalgaz bağlantısı mevcuttur.
ramadır.
Doğalgaz Bölümün
bağlantısıÖzellikleri
mevcuttur.
8 No'lu Bağımsız
:
8Meskenin
No'lu Bağımsız
Bölümün
Özellikleri
:
Dış kapısı Çelik kapıdır. Mesken,
mevcut kullanım durumu itibariyle 3 oda, salon,
Meskenin
Dış kapısı
Çelik
kapıdır.
Mesken, mevcut
kullanım
durumu
itibariyle
3 oda,
mutfak, banyo,
tuvalet,
antre
ve balkondan
oluşmaktadır.
Odaların
kapısı
ahşap
kapı,salon,
penceremutfak, banyo, tuvalet, antre ve balkondan oluşmaktadır. Odaların kapısı ahşap kapı, pencereleri pvc doğrama, ıslak zeminleri seramik, diğer zeminler laminant parke ile kaplıdır. Duvarları
leri pvc doğrama, ıslak zeminleri seramik, diğer zeminler laminant parke ile kaplıdır. Duvarları
ise alçı sıva üzeri badanalıdır. Mutfak, klasik ahşap dolaplı mermer tezgahlı zemini fayans duise alçı sıva üzeri badanalıdır. Mutfak, klasik ahşap dolaplı mermer tezgahlı zemini fayans duvarları seramik ile kaplıdır. Penceresi pvc doğramadır. Salonun zemini laminant parke duvarları
varları seramik ile kaplıdır. Penceresi pvc doğramadır. Salonun zemini laminant parke duvarları
alçı sıva üzeri sedef desenlidir. Banyo ve Tuvaletin ıslak zemini seramik, duvarlar tavana kadar
alçı sıva üzeri sedef desenlidir. Banyo ve Tuvaletin ıslak zemini seramik, duvarlar tavana kadar
seramik ile kaplıdır. Kapıları ahşap kapıdır. Banyoda duşa kabin mevcuttur. Meskenin net kullaseramik ile kaplıdır. Kapıları ahşap kapıdır. Banyoda duşa kabin mevcuttur. Meskenin net kullanım alanı 79,86m² Brüt kullanım alanı 88,00m² dir. Isıtma kombi ile sağlanmaktadır.
nım alanı 79,86m² Brüt kullanım alanı 88,00m² dir. Isıtma kombi ile sağlanmaktadır.
Adresi : Zafer Mahallesi, Efe Sokak, Efe Apartmanı No:2/8 Polatlı/ANKARA
Adresi : Zafer Mahallesi, Efe Sokak, Efe Apartmanı No:2/8 Polatlı/ANKARA
Yüzölçümü : 493,40 m² (Ana Taşınmaz Yüzölçümü)
Yüzölçümü : 493,40 m² (Ana Taşınmaz Yüzölçümü)
Arsa Payı : 30/493
Arsa Payı : 30/493
Kıymeti: :130.000,00
130.000,00TL
TL
Kıymeti
KDV
Oranı
:
KDV
Kanunun
17.Maddesinin
Maddesinin4.4.Fıkrası
FıkrasıUyarınca
UyarıncaMuaf
Muaf
KDV Oranı : KDV Kanunun 17.
Kaydındaki
Şerhler
:
*
Beyanlar
Hanesinde
;
Taşınmaz
üzerinde
Y.PLN:1991
Kaydındaki Şerhler : * Beyanlar Hanesinde ; Taşınmaz üzerinde Y.PLN:1991
*
Eklenti
Hanesinde;
Kömürlük,
E:6
KÖMÜRLÜK
* Eklenti Hanesinde; Kömürlük, E:6 KÖMÜRLÜK
AyrıcaTapu
TapuKaydındaki
KaydındakiGibidir.
Gibidir.
* *Ayrıca
1.
Satış
Günü
:
07/06/2021
günü11:00
11:00--11:10
11:10arası
arası
1. Satış Günü : 07/06/2021 günü
2.
Satış
Günü
:
05/07/2021
günü
11:00
11:10
arası
2. Satış Günü : 05/07/2021 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış
Yeri
:
Polatlı
Adliyesi
Kat
1
Mezat
Salonu
Satış Yeri : Polatlı Adliyesi Kat 1 Mezat Salonu
Satışşartları
şartları: :
Satış
1İhale
açıkartırma
artırmasuretiyle
suretiyleyapılacaktır.
yapılacaktır.Birinci
Birinciartırmanın
artırmanınyirmi
yirmigün
günöncesinden,
öncesinden, artırma
artırma taritari1- İhale açık
hinden
önceki
gün
sonuna
kadar
esatis.uyap.gov.tr
adresinden
elektronik
ortamda
teklif
verilehinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu
Buartırmada
artırmadatahmin
tahminedilen
edilendeğerin
değerin%50
%50sini
sinive
verüçhanlı
rüçhanlıalacaklılar
alacaklılarvarsa
varsa alacakları
alacakları
bilecektir.
toplamını
ve
satış
giderlerini
geçmek
şartı
ile
ihale
olunur.
Birinci
artırmada
istekli
bulunmadığı
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirdeelektronik
elektronikortamda
ortamdabirinci
birinciartırmadan
artırmadansonraki
sonrakibeşinci
beşincigünden,
günden,ikinci
ikinciartırma
artırma gününden
gününden
takdirde
öncekigün
günsonuna
sonunakadar
kadarelektronik
elektronikortamda
ortamdateklif
teklifverilebilecektir.
verilebilecektir.Bu
Buartırmada
artırmadada
da malın
malın tahtahönceki
minedilen
edilendeğerin
değerin%50
%50sini,
sini,rüçhanlı
rüçhanlıalacaklılar
alacaklılarvarsa
varsaalacakları
alacaklarıtoplamını
toplamınıve
vesatış
satış giderlerini
giderlerini
min
geçmesişartıyla
şartıylaen
ençok
çokartırana
artıranaihale
ihaleolunur.
olunur.Böyle
Böylefazla
fazlabedelle
bedellealıcı
alıcıçıkmazsa
çıkmazsasatış
satış talebi
talebi düdügeçmesi
şecektir.
şecektir.
Artırmayaiştirak
iştirakedeceklerin,
edeceklerin,tahmin
tahminedilen
edilendeğerin
değerin%
%20'si
20'sioranında
oranındapey
peyakçesi
akçesi veya
veya bu
bu
2-2-Artırmaya
miktarkadar
kadarbanka
bankateminat
teminatmektubu
mektubuvermeleri
vermelerilazımdır.
lazımdır.Satış
Satışpeşin
peşinpara
parailedir,
iledir,alıcı
alıcı isteğinde
isteğinde
miktar
(10)günü
günügeçmemek
geçmemeküzere
üzeresüre
süreverilebilir.
verilebilir.Damga
Damgavergisi,
vergisi,KDV,1/2
KDV,1/2tapu
tapuharcı
harcıile
ileteslim
teslim masmas(10)
raflarıalıcıya
alıcıyaaittir.
aittir.Tellâllık
TellâllıkHarcı,
Harcı,taşınmazın
taşınmazınaynından
aynındandoğan
doğanvergiler
vergilersatış
satışbedelinden
bedelinden ödenir.
ödenir.
rafları
(Alacaklarırehinli
rehinliolan
olanalacaklıların
alacaklılarınsatış
satıştutarı
tutarıüzerinden
üzerindenrüçhan
rüçhanhakları
haklarıvardır.
vardır.Gümrük
Gümrük resmi
resmi
(Alacakları
ve
akar
vergisi
gibi
Devlet
tekliflerinden
muayyen
eşya
ve
akardan
alınması
lazım
gelen
resim
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim
ve
vergi,
rehinli
alacaklardan
sonra
gelir.)
ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
İpoteksahibi
sahibialacaklılarla
alacaklılarladiğer
diğerilgilerin
ilgilerin(*)
(*)bu
bugayrimenkul
gayrimenkulüzerindeki
üzerindekihaklarını
haklarınıözellikle
özellikle faiz
faiz
3-3-İpotek
vegiderlere
giderleredair
dairolan
olaniddialarını
iddialarınıdayanağı
dayanağıbelgeler
belgelerile
ile(15)
(15)gün
güniçinde
içindedairemize
dairemizebildirmeleri
bildirmeleri lalave
zımdır;aksi
aksitakdirde
takdirdehakları
haklarıtapu
tapusicil
sicilile
ilesabit
sabitolmadıkça
olmadıkçapaylaşmadan
paylaşmadanhariç
hariçbırakılacaktır.
bırakılacaktır.
zımdır;
Satışbedeli
bedelihemen
hemenveya
veyaverilen
verilenmühlet
mühletiçinde
içindeödenmezse
ödenmezseİcra
İcrave
veİflas
İflasKanununun
Kanununun 133
133
4-4-Satış
üncü
üncümaddesi
maddesigereğince
gereğinceihale
ihalefeshedilir.
feshedilir.İhaleye
İhaleyekatılıp
katılıpdaha
dahasonra
sonraihale
ihalebedelini
bedeliniyatırmamak
yatırmamak
sureti
suretiile
ileihalenin
ihaleninfeshine
feshinesebep
sebepolan
olantüm
tümalıcılar
alıcılarve
vekefilleri
kefilleriteklif
teklifettikleri
ettikleribedel
bedelile
ileson
son ihale
ihale bebedeli
deliarasındaki
arasındakifarktan
farktanve
vediğer
diğerzararlardan
zararlardanve
veayrıca
ayrıcatemerrüt
temerrütfaizinden
faizindenmüteselsilen
müteselsilen mesul
mesul
olacaklardır.
olacaklardır.İhale
İhalefarkı
farkıve
vetemerrüt
temerrütfaizi
faiziayrıca
ayrıcahükme
hükmehacet
hacetkalmaksızın
kalmaksızındairemizce
dairemizce tahsil
tahsil oluolunacak,
nacak,bu
bufark,
fark,varsa
varsaöncelikle
öncelikleteminat
teminatbedelinden
bedelindenalınacaktır.5alınacaktır.5-Şartname,
Şartname,ilan
ilantarihinden
tarihinden itiitibaren
barenherkesin
herkesingörebilmesi
görebilmesiiçin
içindairede
dairedeaçık
açıkolup
olupgideri
gideriverildiği
verildiğitakdirde
takdirdeisteyen
isteyenalıcıya
alıcıya bir
bir
örneği
örneğigönderilebilir.
gönderilebilir.6-6-Satışa
Satışaiştirak
iştirakedenlerin
edenlerinşartnameyi
şartnameyigörmüş
görmüşve
vemünderecatını
münderecatını kabul
kabul
etmiş
etmişsayılacakları,
sayılacakları,başkaca
başkacabilgi
bilgialmak
almakisteyenlerin
isteyenlerin2019/156
2019/156Tlmt.
Tlmt.sayılı
sayılıdosya
dosyanumarasıyla
numarasıyla
müdürlüğümüze
müdürlüğümüzebaşvurmaları
başvurmalarıilan
ilanolunur.
olunur.
(İİK
(İİKm.126)
m.126)
(*)
İlgililer
(*) İlgililertabirine
tabirineirtifak
irtifakhakkı
hakkısahipleri
sahipleride
dedahildir.
dahildir.
* *: :Bu
örnek,
bu
Yönetmelikten
önceki
uygulamada
Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamadakullanılan
kullanılanÖrnek
Örnek64'e
64'ekarşılık
karşılıkgelmektedir.
gelmektedir.
Resmi
Resmiİlanlar
İlanlarwww.ilan.gov.tr.de
www.ilan.gov.tr.de

(www.bik.gov.tr)
(www.bik.gov.tr)Basın:01353109
Basın:01353109

YILDIZKAYA: RAMAZAN,
RAMAZAN,
YILDIZKAYA:
İBADET VE
VE SABIR
SABIR AYIDIR
AYIDIR
İBADET
Milletçe rahmet ve bereket, fazilet
Milletçe
rahmet
veerişmenin
bereket, fazilet
ve mağfiret
ayına
mutluve
mağfiret
ayına erişmenin
mutluluğunu
yaşıyoruz.
Polatlı Belediye
luğunu
yaşıyoruz.
Polatlı Belediye
Başkanı
Mürsel Yıldızkaya
mübaBaşkanı
Mürselayı
Yıldızkaya
rek Ramazan
nedeniylemübabir
rek
Ramazan
ayıyayınladı.
nedeniyleTüm
bir
kutlama
mesajı
kutlama
mesajı ve
yayınladı.
İslam aleminin
Polatlılı Tüm
hemİslam
aleminin
ve Polatlılı
şehrilerinin
Ramazan
Ayınıhemkutlaşehrilerinin
Ramazan
Ayını
kutlayan Yıldızkaya,
Rahmet,
bereket
yan
Yıldızkaya,
Rahmet,
bereket
ve mağfiret
iklimi
olan mübarek
ve
mağfiret
iklimi
olan
mübarek
Ramazan Ayına erişmenin huzur
Ramazan
Ayına yaşıyoruz.
erişmenin huzur
ve mutluluğunu
Feyiz,
ve
mutluluğunu
yaşıyoruz. Feyiz,
bereket,
af ve mağfiretlerle
dolu
bereket,
afAyı,
ve mağfiretlerle
Ramazan
kırgınlıkların dolu
unutulRamazan
Ayı, kırgınlıkların
unutulduğu ve yüzlerimizin
güldüğü
en
duğu
ve yüzlerimizin
güldüğü enve
mukaddes
aydır. Yardımlaşma
mukaddes
aydır.
Yardımlaşma
ve
dayanışmanın
doruklarda
yaşandayanışmanın
doruklarda
yaşandığı bu ayda rahmet kapıları sodığı
aydaaçılır.
rahmet kapıları sonunabukadar
nuna
kadar
açılır.
Oruç, ibadet ve sabır ayı olan RaOruç,
ibadet
ve sabır
ayı için
olanen
Ramazan;
tüm İslam
Alemi
mazan;
tüm
İslam
Alemi
için
en
anlamlı zaman dilimidir. Ramazan
anlamlı
dilimidir. Ramazan
hepimizzaman
için kaynaşma,
paylaşma,
hepimiz için kaynaşma, paylaşma,
bir arada olma ve hoşgörünün adıbir arada olma ve hoşgörünün adıdır. Mübarek Ramazan, yardımlaşdır. Mübarek Ramazan, yardımlaşmanın, sevginin, kardeşliğin,
manın, sevginin, kardeşliğin,
mutlulukların, güzellik ve iyiliklerin
mutlulukların, güzellik ve iyiliklerin
yoğun olarak yaşandığı, yardım
yoğun olarak yaşandığı, yardım
edenin de
de yardım
yardım görenin
görenin de
de
edenin
mutlu
olduğu,
huzur
bulduğu
aydır.
mutlu olduğu, huzur bulduğu aydır.
Bu
mübarek
ay
boyunca
sofralarıBu mübarek ay boyunca sofralarımızdan ve
ve sıcak
sıcak yuvalarımızdan
yuvalarımızdan
mızdan
sağlık,
bolluk
ve
bereketin
eksik
sağlık, bolluk ve bereketin eksik
olmaması
dileğiyle;
Cenab-ı
Alolmaması dileğiyle; Cenab-ı Al-

lah’tan tuttuğumuz oruçları ve işlelah’tan
oruçları
ve işlediğimiztuttuğumuz
hayırları kabul
etmesini
didiğimiz
hayırları
liyorum.”
dedi. kabul etmesini diliyorum.”
dedi.
PANDEMİ
NEDENİYLE
PANDEMİ
RAMAZANNEDENİYLE
AYI ETKİNLİKLERİ
RAMAZAN
AYI ETKİNLİKLERİ
BU YIL
BU
YIL
GERÇEKLEŞTİREMEYECEK
GERÇEKLEŞTİREMEYECEK
Polatlı Belediyesi tarafından gerPolatlı
Belediyesi
tarafından
gerçekleştirilen
geleneksel
Ramazan
çekleştirilen
geleneksel
Ramazan
ayı etkinliklerinin bu sene pandemi
ayı
etkinliklerinin
sene pandemi
dönemi
nedeniylebu
gerçekleştiriledönemi
nedeniyle
gerçekleştirilemeyeceğini
ifade eden
Yıldızkaya,
meyeceğini
ifade eden
Yıldızkaya,
“Polatlı Belediyesi
olarak
gelenek“Polatlı
olarak
geleneksel haleBelediyesi
getirdiğimiz
Ramazan
Ayı
sel
hale getirdiğimiz
Ramazan
Ayı
Etkinliklerimizi
maalesef
tüm dünEtkinliklerimizi
dünyayı olduğu gibimaalesef
ülkemizitüm
de tehdit
yayı
gibi ülkemizi
tehdit
edenolduğu
Koronavirüs
Salgınıde
dolayıeden
Koronavirüs
Salgını dolayısıyla bu
yıl gerçekleştirememenin
sıyla
bu
yıl
gerçekleştirememenin
üzüntüsünü yaşıyoruz.
üzüntüsünü
yaşıyoruz.
Mübarek Ramazan
Ayı’nın bu felaMübarek
Ramazan
bu felaketi en kısa sürede Ayı’nın
atlatmamıza,
keti
en
kısa
sürede
atlatmamıza,
hep birlikte milletçe sağlıklı ve
hep
birlikte
milletçe
sağlıklıvesile
ve
güzel
günlere
erişmemize
güzel günlere erişmemize vesile
olmasını temenni ediyorum. Raolmasını temenni ediyorum. Ramazan Ayı boyunca gönüllerimizmazan Ayı boyunca gönüllerimizden huzur ve hoşgörünün eksik
den huzur ve hoşgörünün eksik
olmaması umuduyla; Polatlılı hemolmaması umuduyla; Polatlılı hemşehrilerim başta olmak üzere milşehrilerim başta olmak üzere milletimizin ve
ve tüm
tüm İslam
İslam Alemi’nin
Alemi’nin
letimizin
mübarek
Ramazan
Ayı’nı
kutluyor,
mübarek Ramazan Ayı’nı kutluyor,
şehrimize
ve
sıcak
yuvalarımıza
şehrimize ve sıcak yuvalarımıza
hayırlar getirmesini
getirmesini Cenab-ı
Cenab-ı AlAlhayırlar
lah’tan
niyaz
ediyorum.”
dedi.
lah’tan niyaz ediyorum.” dedi.
ORHAN CAN
CAN ÖZEL
ÖZEL
ORHAN

RAMAZAN PİDESİ 3
LİRADAN SATILACAK

Ramazan
RamazanAyının
Ayının gelmesiyle
gelmesiyle birlikte
birlikte pide
pide fi-fiyatlarının
yatlarınınne
ne olacağı
olacağı merak
merak konusuydu.
konusuydu. RaRamazan’ın
mazan’ınvazgeçilmezi
vazgeçilmezi olan
olan pidenin
pidenin
fiyatları
fiyatlarıbelli
belli oldu.
oldu. Fiyatları
Fiyatları Polatlı
Polatlı Fırıncılar
Fırıncılar
Lokantacılar
Lokantacılar Kahveciler
Kahveciler ve
ve Pastacılar
Pastacılar Odası
Odası
Başkanı
BaşkanıHıdır
Hıdır Çavuş
Çavuş açıkladı.
açıkladı.
ÇAVUŞ:
ÇAVUŞ:FİYATLAR
FİYATLAR HEM
HEM HALK
HALK HEMDE
HEMDE FIRINCIFIRINCILAR
LARDÜŞÜNÜLEREK
DÜŞÜNÜLEREK BELİRLENDİ
BELİRLENDİ
Polatlı
PolatlıFırıncılar
Fırıncılar Lokantacılar
Lokantacılar Kahveciler
Kahveciler ve
ve
Pastacılar
PastacılarOdası
Odası Başkanı
Başkanı Hıdır
Hıdır Çavuş,
Çavuş, memerakla
raklabeklenen
beklenen pide
pide fiyatlarını
fiyatlarını duyurdu.
duyurdu.
Buna
göre
275
gram
Buna göre 275 gram bide
bide 33 Lira,
Lira, 500
500 gram
gram

yumurtalı
yumurtalı ve
ve susamlı pide 6 Liradan satışa
sunulacak.
sunulacak. Pide
Pide fiyatlarının normal
olduğunu
olduğunu belirten
belirten Polatlı Fırıncılar
Lokantacılar
Lokantacılar Kahveciler ve Pastacılar Odası
Başkanı
Başkanı Hıdır
Hıdır Çavuş; “Pide, Ramazan Ayının
nın sembollerinden
sembollerinden biri. Fiyatlar belirlenirken
ken hem
hem halkı
halkı hem de fırıncımız
düşündük.
düşündük. Açıkladığımız pide fiyatları normal
mal seviyede.
seviyede. Enflasyona
Enflasyona göre
göre az
az ama
ama bu
bu
fiyatlarla
fiyatlarla halkımızda,
halkımızda, fırıncı
fırıncı esnafımızda
esnafımızda
mağdur
mağdur olmayacak.”
olmayacak.” dedi.
dedi.
ELİF
ELİF BELEMİR
BELEMİR SEZGİN
SEZGİN

polatlıpostası
polatlıpostası
www.polatlipostasi.com

Gündem/7
Gündem/7
12 Nisan
2021 Pazartesi

www.polatlipostasi.com

12 Nisan 2021 Pazartesi

POLŞAHDER, ÖNCE İHBAR ETTİ SONRA KUTLADI

Polis Haftasına dikkat çekPolis
HaftasınaPolatlı
dikkat Kent
çekmek amacıyla
mek
amacıyla
Polatlı
Kent
Konseyinde sıra dışı bir
Konseyinde
sıraPolatlı
dışı bir
etkinlik yapıldı.
etkinlik
yapıldı. Polatlı
Şehit Ailelerine
Hizmet
Şehit
Ailelerine
Hizmet
Derneği
(POŞAHDER),
Derneği
(POŞAHDER),
Polatlı Kent
Konseyinin
Polatlı
Kent polis
Konseyinin
katkılarıyla
arandı ve
katkılarıyla polis arandı ve

ihbar varmış gibi Polatlı
ihbar
PolatlıçaKent varmış
Konseyigibi
binasına
Kent
Konseyi
binasına
çağırıldı. İhbar sonrası Kent
ğırıldı.
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GÜNGÖR: RAMAZAN AYI EL ELE
VERMEMİZ İÇİN BİR VESİLEDİR
MHP Polatlı İlçe Başkanı
Uğur Güngör Mübarek
Ramazan ayına girilmesi
nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Güngör
mesajında, “Mübarek Ramazan ayını karşılamanın
sevinç, heyecan ve gönül
huzurunu yaşıyoruz. Kırılan gönülleri onarmak, kararan yürekleri
aydınlatmak, kalplerimizi
ehlileştirmek için rahmet
dolu günler bizi bereketiyle karşılıyor.
Bir ay boyunca oluk oluk

akacak mağfiret ve bereket çeşmesinden kana
kana içmeyi umuyor ve
diliyoruz.
Bu mübarek zaman diliminde yapılan ibadetler,
kılınan namazlar ve edilen duaların önemi bin kat
daha artar.
Mübarek Ramazan ayı,
Müslümanlar için el ele
vermek, kaynaşmak ve
yekpare olmak amacıyla
bir vesiledir. Unutmamak
gerekir ki, bu mübarek
ayda fakir fukaraya yar-

dımda bulunmak en
büyük hayırlardan birisidir.” dedi.
MİLLETÇE SAĞLIKLI
GÜNLERE EN KISA
SÜREDE ERİŞMEMİZİ
DİLİYORUM
Tüm Polatlı halkının Ramazan Ayını kutlayan
Güngör, “Rabbim bu kutlu
ayın her türlü hayır, feyz,
bereket, rahmet, ecr ve
sevabından azami derecede istifade etmeyi cümlemize nasip ve müesser
eylesin.

Başı rahmet, ortası merhamet, sonu ise cehennemden azad olan
Ramazan'ı Şerif’in tüm
hemşehrilerimize, vatanımıza, milletimize, tüm
Türk - İslam alemine, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını yüce
Allah'tan niyaz ediyor; milletçe sağlıklı günlere en
kısa sürede erişmemizi
diliyorum. Ramazan Ayımız Mübarek Olsun.”
dedi.
BERKANT ERGİN

KONGRE İLANI
Tüketici Hakları Derneği Polatlı Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi No: 15 Polatlı adresinde 27.04.2021 Salı günü saat
14.00’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 04.05.2021 Salı
günü saat 14.00’da aynı yerde yapılacaktır.
Sayın üyelerimizin katılmalarını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Hasan AKMAN
Tüketici Hakları Derneği
Polatlı Şube Başkanı
GÜNDEM:
1. Yoklama ve açılış
2. Divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının okunması ve müzakeresi
4. Yönetim ve denetim kurullarının aklanması
5. Tahmini bütçenin okunması, tartışılması ve onaylanması
6. Yönetim ve denetim kurulları ile merkez genel kurulu delegelerinin seçimi
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış

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

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

