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önder MusMustafa
tafa Kemal
Kemal Atatürk’ün
Atatürk’ün çoçocuklara
cuklara armağan
armağan ettiği
ettiği 23
23
Nisan
Nisan bu
bu ay
ay içinde
içinde denk
denk
geldiğinden
geldiğinden daha
daha önceden
önceden
tespit
tespit edilen
edilen Yetim
Yetim ve
ve
Öksüz
Öksüz çocuklarımızın
çocuklarımızın bazıbazılarına
larına bisiklet
bisiklet hediye
hediye etetmeyi
meyi planlıyoruz.
planlıyoruz. Diğer
Diğer
ihtiyaç
ihtiyaç sahibi
sahibi çocuklarımıza
çocuklarımıza
da
da belirli
belirli sayıda
sayıda oyuncaklar
oyuncaklar
dağıtarak
dağıtarak bayram
bayram coşkucoşkusunu
sunu yaşamalarını
yaşamalarını sağlayasağlayacağız.
cağız. Ramazanın
Ramazanın ilk
ilk

haftası
haftası Polatlı
Polatlı Müftülüğünün
nün desteği
desteği ile Kur’an-ı
Kerim
Kerim hatmi
hatmi Şerifleri yaptırarak
rarak 17
17 Nisan
Nisan Cumartesi
günü
günü ahirete
ahirete irtihal eden
eski
eski Şube
Şube başkanlarımıza
ve
ve desteklerini
desteklerini Kızılay'ımıza
lay'ımıza hiçbir zaman esirgememiş
gememiş bağışçılarımızın
ruhuna
ruhuna bağışlayacağız.
bağışlayacağız.
Polatlı’mıza
Polatlı’mıza çok güzel hizmet
met sunan
sunan Belediye Aşevine
evine yaptığımız
yaptığımız
desteğimizi
desteğimizi arttırarak Ramazan
mazan ayında
ayında günlük 2500
aileye
aileye iftar
iftar verilmesine
imkan
imkan sağladık.
sağladık. Geçen Ramazan'da
mazan'da olduğu gibi bu
Ramazan'da
Ramazan'da da 500 aileye
Meyve
Meyve sepeti
sepeti dağıtarak ihtiyaç
yaç sahibi
sahibi çocuklarımızın
belkide
belkide ömürlerinde
ömürlerinde tadını
bilmediği
bilmediği mevsim meyvelerinin
rinin tadına
tadına bakmasını sağlayacağız.
layacağız. 168 aileye şube
bütçesinden
bütçesinden 500 er TL
nakdi
nakdi yardım
yardım yapacağız.”
dedi.
dedi.
POLATLI
POLATLI HALKINI
HALKINI
ŞUBEMİZE
ŞUBEMİZE BAĞIŞ
BAĞIŞ
YAPMAYA
YAPMAYA DAVET
DAVET
EDİYORUZ
EDİYORUZ

Ateş, “Yine 500 ihtiyaç sahibi ailemizi Kızılay Sevgi
Butiğimizden giydirerek
bayrama güler yüzlü bir şekilde girmelerine vesile olacağız.
Bayram öncesi Lokum,
Bayram Şekeri, Fıstık ve
Kolonyadan oluşan bayram
kiti dağıtarak kendilerini
eksik hissetmemelerini
sağlayacağız.
Planlı olarak yapacağımız
bu çalışmaların dışında şubemize gelen Zekât, Fitre
ve Fidye gibi bağışları yerine ulaştıracağız. Kısacası
tüm muhtaçlara Ramazan
sevincini yaşatacağız.
Tabi tüm bunları kıymetli
Polatlı halkımızın destekleri
ile yapabileceğiz.
Tüm halkımızı ihtiyaç sahiplerinin de Ramazan coşkusunu yaşayabilmesi
adına şubemize bağış yapmaya davet ediyoruz. Ramazanın Bereketini
Paylaşan
Paylaşan Tüm
Tüm Kalplere
Kalplere
Hilal
halkıHilal Olsun
Olsun diyor
diyor tüm
tüm halkımızı
mızı bekliyoruz.”
bekliyoruz.” dedi.
dedi.
ORHAN
ÖZEL
ORHAN CAN
CAN ÖZEL
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RAMAZAN’A VİRÜS DOKUNUŞU!

PİDE ÜRETİMİ İFTARDAN
1 SAAT ÖNCE DURACAK
İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan Ayında uygulanması için 81 İl
Valiliğine Covid-19 genelgesi gönderdi. Pandemi
süreci nedeniyle bu yıl Ramazan Ayı salgın hastalığın gölgesinde geçecek.
Tüm bunlar olurken günlük yaşamımızda da virüsün etkilerini
hissedeceğiz. Uzun pide
kuyruklarının oluşmaması
için ramazan pidesini 1
saat öncesinden alacağız.
Bunun yanında iftar sofraları da bu yıl mahrum kalacağımız Ramazan’la
bütünleşmiş adetlerimizden bir tanesi olacak.
TOPLU ETKİNLİKLER
YASAKLANDI
İçişleri Bakanlığı tarafın-

İftar saatinden önce toplu
üretim ve satış tekrar
dan gönderilen genelgeye vereceği kararlara göre
taşıma araçları ve dolmuş
devam edebilecek.
hareket edecek.
göre toplu iftar ve sahur
durakları pandemi kurallaİFTARDA ÖNCE
yemeklerinin yanı sıra tüm İFTARDAN 1 SAAT
rına uygun şekilde denetTOPLUM TAŞIMA
ÖNCE PİDE SATIŞI
Ramazan etkinliklerinin
lenecek.
SEFERLERİ ARTACAK
yapılması yasaklandı. İftar SON BULACAK
MEZARLIKLARDA ATEŞ
ve sahur saatleri arasında Genelgeye göre Ramazan İftardan önce yaşanabileÖLÇÜLECEK
vatandaşlaArife günü ve
rın yoğun
Uzun pide kuyruklarının oluşmaması için
bayram günleolarak kulrinde mezarlık
landığı cadRamazan pidesini 1 saat öncesinden alacağız.
ziyaretlerinde
delerin
Bunun yanında iftar sofraları da bu yıl mahrum girişlerde ateş
kapatılması
ölçümü yapılabekleniyor.
kalacağımız Ramazan’la bütünleşmiş
cak ve panBAHŞİŞ
adetlerimizden bir tanesi olacak.
demi
TOPLANAkurallarının geMAYACAK
cek trafik yoğunluğunu ön- tirdiği maske ve mesafe
Ramazan ayının simgele- ayı boyunca pide kuyrukkuralları konusunda kontrinden biri olan davulcular, larında oluşabilecek kala- lemek amacıyla iftar
roller yapılacak. Mezarlık
saatinden en az 3 saat
balık ve yoğunluğu
yayınlanan genelgeye
göre bahşiş toplayamaya- önlemek amacıyla pide ve önce Polatlı Belediyesi ile giriş ve çıkışları da ayrı
noktalardan yapılacak.
koordinasyon sağlanarak
cak. Ramazan davulcuları ekmek üretimi iftardan 1
ORTAK KULLANIM
toplu taşıma araç sayısı
saat önce sona erecek.
Polatlı Kaymakamlığı ve
ALANLARINDA
ve seferleri arttırılacak.
Polatlı Belediyesi’nin ortak İftar saati geçtikten sonra

EMNİYET MENSUPLARI
ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum
Destekli Polislik Büro
Amirliği ekipleri Diyanet
Çocuk Evi Kuran Kursu ziyaret etti. Ekipler ziyarette
anasınıfı öğrencilerine, yabancı kişilerden korunma,
trafik kuralları gibi konularda seminer verildi. Anasını öğrencilerine ayrıca

RAMAZAN DAVULCUSU
BAHŞİŞ TOPLAMAYACAK!

polislik mesleği hakkında
bilgilendirme yapılarak
gelen soruları cevaplandırdı. Öğrenci ve öğretmenler, Polis Teşkilatının
176. Yıldönümü nedeniyle
Toplum Destekli Polislik
Büro Amirliği ekiplerinin
gününü kutladı ve ziyaret
için teşekkür etti.
ORHAN CAN ÖZEL

Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya ile tartışmalı meclis
gündemine ilişkin yaptığımız
görüşmenin ardından ilçe
siyasetinin şimdiden
ısınacağını ve politika ve
politikacılar üzerindeki ölü
toprağının kalkacağını
yazmıştım.
Geçtiğimiz günlerde Polatlı’nın
Büyükşehirdeki en önemli
isimlerinden biri olan ve
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın Polatlı ile ilgili
her meselede birlikte istişare
ederek karar aldığı Selami
Ovacık ile sohbet ettik.
Ovacık ayrıca, CHP’nin 4 kişilik
CHP Grup yönetimine girdi.
Bu Büyükşehir Belediyesi’nden
faydalanma noktasında
Polatlı’ya önemli katkılar
sağlayacak bir görev.
Polatlı’nın en köklü ailelerinden
birinin mensubu olan ve
gençlik yıllarından bu yana
siyasetin her kademesinde
görev almış deneyimli
siyasetçisi Ovacık’a tıpkı Başkan
Yıldızkaya’ya sorduğum sorular
gibi başkan adaylığına ilişkin
açık açık sorular yönelttim.
Ülkenin en köklü partilerinden
olan Cumhuriyet Halk
Partisi’nde uzun yıllardır siyaset
yapan, Polatlı’nın en köklü
ailelerinden birine mensup
olan Selami Ovacık, elbette ne

DENETİMLER
SIKLAŞACAK
Ramazan aynı boyunca
sokaklarda yoğunluğu
oluşturabilecek unsuların
denetimi arttırılacak.
Ayrıca Ramazan ayında
alışveriş yoğunluğunun
yaşanabileceği market
ve pazar yerleri gibi alanlarda maske ve sosyal
mesafe denetimi sıklaştırılacak.
FAHİŞ FİYATLARA
GEÇİT YOK
Ramazan ayının gelişi ve
Ramazan Bayramını fırsat
bilerek fiyatlarda fahiş
zamlar yapan işletme ve
firmalar denetlenecek ve
ekipler tarafından cezai
işlem uygulanacak.
ORHAN CAN ÖZEL

Ovacık ile kahve
sohbetinden adaylığa
net sohbet..
Berkant Ergin/SON SÖZ
“adayım” nede “aday değilim”
diyor.
Bu kararın kesinleşmesinin ve
açıklanmasının yegane altın
kuralı yine Polatlı halkının ta
kendisi.
Haydi Ovacık ile olan kahve
sohbetimin satır aralarında ne
bulacağız birlikte bakalım.
“Buları konuymak için henüz
erken.
Şu anda Ankara Büyükşehir
Belediyesi göreviyle şehrimize
hizmet için çalışıyoruz.
30 yıllık içme suyu sorununun
bittiği müjdesini verebiliriz.
Kısa sürede tamamlanacak.
Bunun yanında yollarımız ve
daha pek çok konuda
çalışmalarımız sürüyor.
Adaylık meselesine gelince,
aday olursak bunu siyasi
gündem yada kişisel ikbal için
değil, Polatlı’nın menfaatine
göre hareket etmek adına
üstlenirim.
Elbette bunda en önemli etken,
Polatlılı hemşehrilerimizden
gerekli karşılığı görmek, bunu
hissettiğimiz an zaten görevden

kaçmaz ve taşın altına elimizi
koyarız.
Bu kadar çok Polatlı sorunu ile
uğraşıp, bunlara çözüm bulmuş
ve bulmaya devam ederken
bunları konuşmak erken.
Elbette Polatlı adına verilecek
hiç bir görevden ve hizmet
etme şansından kaçmayız.
Tüm bu söylemlerin satır
arasından çıkartılacak sonucu
elbette hemen hemen herkes
aynı bulacaktır.
Sağlama yapmaya ise gerek
yok, sonuç net ve açık.
Ancak siyasi konjonktür, ülkenin
içinde bulunduğu durum ve
daha pek cok başka etken
rüzgarın değişmesine sebep
olabilir, ancak ayakları yere
sağlam basan bir siyasetçinin
adaylık meselesine bu kadar
tevazu sahibi, ağır başlı, kişisel
ikbal güdmeden yaklaşması da
hani özlediğimiz politikacı
proﬁlinin içini oldukça
dolduruyor.
Kimbilir, belkide bu köşe yazısı
bile adaylığın resmiyetten
önceki duyurusu bile olabilir!
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KARA: GÖZ BOYAMAYA ÇALIŞIYORLAR
SaadetPartisi
PartisiPolatlı
Polatlı İlçe
İlçe BaşBaşSaadet
kanıMehmet
MehmetKara,
Kara, gündemde
gündemde
kanı
olanüreticinin
üreticininelinde
elinde kalan
kalan
olan
soğanve
vepatatesin
patatesin devlet
devlet tatasoğan
rafındanalınacak
alınacakolmasını
olmasını dederafından
ğerlendirdi.Kara,
Kara,bunun
bunun güzel
güzel
ğerlendirdi.
birdurum
durumolduğunu
olduğunu ancak
ancak
bir
üreticinin
çuvallama
maliyetleüreticinin çuvallama maliyetlerinin
altından
kalkamayacarinin altından kalkamayacağınıbelitti.
belitti.
ğını
ÜRETİCİBUNUN
BUNUN
ÜRETİCİ
ALTINDANKALKAMAZ
KALKAMAZ
ALTINDAN

Hükümetin bu
bu kararla
kararla göz
göz boboHükümetin
yamaya çalıştığını
çalıştığını vurgulayan
vurgulayan
yamaya
Saadet Partisi
Partisi İlçe
İlçe Başkanı
Başkanı
Saadet
Mehmet Kara
Kara açıklamasında
açıklamasında
Mehmet
şunları söyledi;
söyledi; “Gündemde
“Gündemde
şunları
olan çiftçilerin
çiftçilerin durumuna
durumuna dedeolan
ğindi. Tarım
Tarım Bakanlığının
Bakanlığının açıkaçıkğindi.
ladığı
elde
kalan
soğan
ve
ladığı elde kalan soğan ve
patateslerin devlet
devlet tarafından
tarafından
patateslerin
alınıp yardıma
yardıma muhtaç
muhtaç kişilere
kişilere
alınıp
ücretsiz dağıtılacağını
dağıtılacağını açıklaaçıklaücretsiz
ması görünürde
görünürde güzel
güzel bir
bir şey.
şey.
ması

Yalnız Nisan
Nisan ayına
ayına geldiğimiz
Yalnız
şu zamanda
zamanda depolardaki
depolardaki soşu
ğanlar üretici
üretici tarafından
tarafından yükğanlar
sek maliyette
maliyette çuvallandı.
çuvallandı.
sek
Şimdi bu
bu depodaki
depodaki soğanlar
Şimdi
yeniden boşaltılıp
boşaltılıp temizlenyeniden
mek ve
ve küçük
küçük çuvallara
çuvallara çuvalmek
lanması
gerekiyor.
lanması gerekiyor. Bunun için
de yine
yine ayrı
ayrı bir
bir maliyet ve sede
zonluk işçiler
işçiler de
de bulunmamakzonluk
tadır. 25
25 ve
ve 10
10 kiloluk
tadır.
çuvallara çuvallamak
çuvallamak üretici
çuvallara

BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI!

Ankara Büyükşehir
Büyükşehir BeleAnkara
diyesi kırsal
kırsal kalkınma
diyesi
hamlelerine devam edihamlelerine
yor. Ankara’da
Ankara’da tarıma elyor.
verişli arazilerin
arazilerin işlenerek
verişli
tarıma kazandırılması
kazandırılması için
tarıma
çiftçiye desteklerini
desteklerini sürdüçiftçiye
rüyor.
Kırmızı
rüyor. Kırmızı mercimekten, buğdaya,
buğdaya, birçok
ten,
hibeli tohum
tohum dağıtan Anhibeli
kara Büyükşehir
Büyükşehir Beledikara
yesi çiftçinin
çiftçinin kalkınmasına
yesi
ve ülke
ülke ekonomisine
ekonomisine de
ve
katkı sağlamayı
sağlamayı amaçlıkatkı
yor. Her
Her yıl gerçekleştiriyor.
len farklı
farklı desteklerde
len
artırılarak uygulanıyor.
artırılarak
Geçen yıl
yıl çiftçilere 5 milGeçen
yon 827
827 bin 920 sebze fiyon
desi desteği
desteği sağlayan
desi
Ankara Büyükşehir
Büyükşehir BeleAnkara
diyesi bu
bu sene ise çiftçiye
diyesi
sağlanan bu desteği 8
sağlanan
milyona çıkartarak
çıkartarak daha
milyona
çok üreticinin
üreticinin faydalançok
masını
masını sağlayacak.
sağlayacak. Polatlı’da
lı’da da
da bir
bir çok çiftçinin
faydalanacağı
faydalanacağı sebze fidesi
desi dağıtımı
dağıtımı içi başvuru-

için son derece zor bir durum.
Üretici bunun altından kalkamaz. Halkın gözünü boyamak
işte böyle bir şeydir. Üretici
yine hüsranlara bulunmaktadır. Daha adil bir şekilde bu
mesele ele alınmalıydı. Bir de
alım zamanı çok kısıtlı olmuş
ve bu zamanda elde kalan
çoğu ürün yine halkın ihtiyacına sunulamayacaktır”
ORHAN CAN ÖZEL
lar alınmaya başlanacak.
POLATLI’DA TALEP
TOPLAMA BAŞVURU
TARİHİ 21-22 NİSAN
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler
Daire Başkanlığı çiftçiye
yüzde 75’i hibe yüzde 25’i
ise çiftçi katkı payı olmak
üzere 8 Nisan’da başlatılan talep toplama başvuruları 5 Mayıs tarihine
kadar devam edecek.
Çiftçilerin büyük talep
gösterdiği sebze fidesi
desteğine başvuran çiftçilere domates ve biber fideleri 10 Mayıs’tan
itibaren dağıtılmaya başlanacak. Polatlı için talep
toplama başvuru tarihi ise
21-22 Nisan olarak açıklandı. Kırsal kalkınmaya
ciddi destek sağlayacak
olan bu proje ile vatandaşta hem ucuz hem de
yerli sebzeye Ankaralı
üreticiden ulaşacak.
BERKANT ERGİN
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MESLEKİ YETERLİLİK KURSLARI BAŞLADI

PolatlıBelediyesi
BelediyesivasıtavasıtaPolatlı
sıyladüzenlenen
düzenlenentehlikeli
tehlikeli
sıyla
veçok
çoktehlikeli
tehlikelimeslek
mesleksısıve
nıflarıiçin
içinmesleki
meslekiyeterlilik
yeterlilik
nıfları
kurslarınınilki
ilkidüzenlendi.
düzenlendi.
kurslarının
2021yılının
yılınınsonuna
sonunakadar
kadar
2021
ücretsizolarak
olarakalınabilen
alınabilen
ücretsiz
sertifikalaryılsonundan
yılsonundan
sertifikalar
sonraücretli
ücretliolacak
olacakve
ve
sonra
belgealmayanlar
almayanlarçalıştırılçalıştırılbelge
mayacak.Sertifika
Sertifikaalmak
almak
mayacak.
isteyenvatandaşlar
vatandaşlarbeledibelediisteyen
yeyebaşvuru
başvuruyapabilir.
yapabilir.
yeye
SERTİFİKAALMAK
ALMAK
SERTİFİKA
İSTEYEN
İSTEYEN
VATANDAŞLAR
VATANDAŞLAR
BELEDİYEYE
BELEDİYEYE
BAŞVURABİLİR
BAŞVURABİLİR
AvrupaBirliği
Birliğiuyum
uyumyasayasaAvrupa
ları
larıçerçevesinde
çerçevesindenitelikli
nitelikli
işgücünün
işgücününyetiştirilmesinin
yetiştirilmesinin
sağlanması
sağlanmasımaksadıyla,
maksadıyla,
5544
5544sayılı
sayılıMesleki
MeslekiYeterliYeterlilik
likKurumu
KurumuKanunu,
Kanunu,6331
6331

SayılıİşİşSağlığı
Sağlığıve
veGüvenGüvenSayılı
liğiKanunu
Kanunuesasları
esaslarıgereği
gereği
liği
Tehlikelive
veçok
çoktehlikeli
tehlikeliişişTehlikeli
lerdeMesleki
MeslekiYeterlilik
YeterlilikBelBellerde
gesinesahip
sahipolmayan
olmayan
gesine
kişilerinçalıştırılamaması
çalıştırılamaması
kişilerin
kararlaştırıldı.Bu
Bugerekçe
gerekçe
kararlaştırıldı.
ilePolatlı
PolatlıBelediyesi
Belediyesiistihistihile
damseferberliği
seferberliğiprojesi
projesi
dam
kapsamındailçede
ilçedeyaşayaşakapsamında
yanvatandaşlarımızın
vatandaşlarımızın
yan
meslekiyeterlilik
yeterlilikbelgesi
belgesi
mesleki
almasınaöncülük
öncülükediyor.
ediyor.
almasına
Üvretsizolarak
olarakverilen
verilenserserÜvretsiz
tifikaprogramını
programınıise
iseMesMestifika
lekiYeterlilik
YeterlilikBelgesi
Belgesi
leki
KoordinatörüMehtap
MehtapTarTarKoordinatörü
hantarafından
tarafındanyürütülüyor.
yürütülüyor.
han
gücününartırılması
artırılmasıve
ve
İşİşgücünün
genç
gençnüfusun
nüfusunçalışma
çalışmahahayatına
yatınakatılabilmesi
katılabilmesiiçin
için
gerekli
gerekliolan
olanMYK
MYKbelgelebelgelerini
riniPolatlı
PolatlıBelediyesi
Belediyesikarkarşılayacak.
şılayacak. İlgilenenlerin
İlgilenenlerin

belediyeye kayıt
kayıt yaptırmayaptırmabelediyeye
larıgerekmektedir.
gerekmektedir.Aile,
Aile,
ları
Çalışma ve
ve Sosyal
Sosyal HizHizÇalışma
metler Bakanlığının
Bakanlığının tebliğtebliğmetler
lerinde yer
yer alan
alan
lerinde
143 meslekte
meslekte başlayan
başlayan
143
belge
belge zorunluluğunun
zorunluluğunun
ilk
ilkaşamada
aşamada CumhurbaşCumhurbaşkanı
kanı Kararı
Kararı ve
ve Bakanlar
Bakanlar
Kurulu’nun
Kurulu’nun belirlediği
belirlediği
ücret
ücret tarifesi
tarifesi listesindeki
listesindeki
226
226 meslekte
meslekte devam
devam etet-

mesi sonrasında
sonrasında ise
ise tehlitehlimesi
keli ve
ve çok
çok tehlikeli
tehlikeli sınıfta
sınıfta
keli
yer alan
alan mesleklerin
mesleklerin tamatamayer
mında uygulanması
uygulanması planplanmında
lanmaktadır.
lanmaktadır.
TEKELİ: 2021
2021 SONUNA
SONUNA
TEKELİ:
KADAR
KADAR ÜCRETSİZ
ÜCRETSİZ
Polatlı
Polatlı Belediyesi
Belediyesi olarak
olarak
önemli
önemli bir
bir çalışma
çalışma gerçekgerçekleştirdiklerini
leştirdiklerini aktaran
aktaran PoPolatlı
latlı Belediye
Belediye Başkan
Başkan
Yardımcısı
Yardımcısı Salih
Salih Tekeli;
Tekeli;

“Düzenlemiş olduğumuz
“Düzenlemiş
kurs Bakanlığın
Bakanlığın AB uyum
kurs
yasaları çerçevesinde işyasaları
sizlik fonundan
fonundan karşılanasizlik
cağı için,
için, 2021 yılı sonuna
cağı
kadar ücretsiz
ücretsiz olarak
kadar
devam
devam edecek.
edecek.
Firma
Firma vasıtasıyla
vasıtasıyla sizin vereceğiniz
receğiniz ücretleri devlet
karşılıyor.
karşılıyor. Buna ARGE vasıtasıyla
sıtasıyla vesile olmak istedik.
dik. 2021’den
2021’den sonra kişiler

ücretleri kendileri sağlayacak. Sertifikası olmayan kişiler ceza alacak. Bu
nedenle Polatlı’da yaşayan vatandaşlarımızın bu
fırsattan yararlanması için
Polatlı Belediyesi öncülüğünde yetkili firma vasıtasıyla vereceğiz. Alınacak
belgelerin Polatlımıza hayırlı olmasını diliyorum.”
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CİHANGERİ:: R
RAMAZAN
AMAZAN AYI
AYI
CİHANGERİ
TAKVA VE
VE ŞÜKÜR
ŞÜKÜR VAKTİDİR
VAKTİDİR
TAKVA
Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri,
Ramazan
Polatlı
Müftüsü
Hayriayında
CiMüftülükRamazan
faaliyetlerini
duhangeri,
ayında
yurduğufaaliyetlerini
bir yazı yayımMüftülük
duladı. Bu bir
yıl yazı
Ramazan
yurduğu
yayımladı.
Bu koronavirüs
yıl Ramazansalgıayının
ayının
koronavirüs
salgının gölgesinde
geçeceğini
nın
gölgesinde
geçeceğini
belirten
Müftü Cihangeri
belirten
Müftü
2021 yılı
fitre Cihangeri
miktarını
2021
yılı fitre
miktarını
açıkladı.
Buna
göre 2021
açıkladı.
göre
2021
yılı FitreBuna
miktarı
asgari
28
yılı
miktarı
asgari 28
TLFitre
olarak
açıklandı.
TL
olarak
ŞİFA
AYIaçıklandı.
RAMAZAN
ŞİFA
AYI
RAMAZAN
Polatlı
Müftüsü
Hayri CiPolatlı
Müftüsü
hangeri
yaptığıHayri
yazılıCiaçıkhangeri
yazılı
açıklamada,yaptığı
“Diyanet
İşleri
lamada,
“Diyanetdua,
İşlerirahBaşkanlığımız;
Başkanlığımız;
dua,
rahmet ve mağfiret iklimi
olan
met
ve
mağfiret
iklimi
Ramazan ayında herolan
yıl
Ramazan
ayında
yıl
bireysel ve
sosyalher
hayatıbireysel
vetutan
sosyal
hayatımıza ışık
önemli
bir
mıza
ışıkkamuoyunun
tutan önemli bir
temayı
temayı
kamuoyunun
gündemine
taşıyagündemine
taşıyarak toplumsal
bir durak
toplumsal
bir duyarlılık
ve
yarlılık
ve oluşturfarkındalık
farkındalık
oluşturmayı hedeflemektemayı
hedeflemektedir. Bu
bağlamda
dir.
Bu yılı
bağlamda
2021
Ramazan
2021
yılı
Ramazan
ayı teması
'Şifa Ayı
ayı
teması 'Şifa
Ayı
Ramazan'
olarak
Ramazan'
olarak
belirlenmiştir. Mübelirlenmiştir.
Müminler için rahmet,
minler
için
rahmet,
bereket, sıhhat ve
bereket,
sıhhatolan
ve
şifa membaı
şifa membaı olan
Ramazan, hayata
Ramazan, hayata
istikamet kazandıistikamet kazandıran anlamı ve insanı
ran anlamı ve insanı
Allah’ın rızasına
Allah’ın rızasına
ulaştıran ibadetleulaştıran ibadetleriyle bizler için eşsiz
riyle bizler için eşsiz
birimkândır.
imkândır.İbadetİbadetbir
lerle
bugünün
imarıve
ve
lerle bugünün imarı
takva
ile
istikbalin
inşası
takva ile istikbalin inşası
içinbahşedilmiş
bahşedilmişbir
bir
için
fırsattır.
Ramazan
ayı
fırsattır. Ramazan ayı
Müminin
anlam
dünyasını
Müminin anlam dünyasını
adalet,merhamet,
merhamet,muhabmuhabadalet,
bet,
tefekkür,
ihsan,
ikram,
bet, tefekkür, ihsan, ikram,
sabır,
metanet,
şükür
ve
sabır, metanet, şükür ve
tövbe
gibi
ulvi
değerlerle
tövbe gibi ulvi değerlerle
donatır.Ruhsal
Ruhsaliyilik
iyilikve
ve
donatır.
esenliğin,
en
az
bedensel
esenliğin, en az bedensel
sağlıkkadar
kadarönemli
önemliolduoldusağlık
ğunu
hatırlatır.
ğunu hatırlatır.
Oruçlabirlikte
birlikteinananların
inananların
Oruçla
gönüldünyasında
dünyasındakibir,
kibir,
gönül
enaniyet,hırs
hırsgibi
gibimenfi
menfi
enaniyet,
duygularınyerini
yerinitevazu,
tevazu,
duyguların
samimiyetve
vekanaat
kanaatgibi
gibi
samimiyet
erdemler
alır.
İyi
olmayı
ve
erdemler alır. İyi olmayı ve

ğümüzce cevaplandırılacaktır. Covid-19
tedbirleğümüzce
cevaplandırılarine uygun
olarak
bütün
caktır.
Covid-19
tedbirlecamilerimizde
cami
görevrine
uygun olarak
bütün
lileri ve Kur'ancami
kursugörevöğrecamilerimizde
lileri
ve Kur'an
kursu öğreticilerimiz
tarafından
erkek
ticilerimiz
tarafından erkek
ve kadın cemaatimize
muve
kadınokunacaktır.
cemaatimize
mukabele
Mukakabele
okunacaktır. sonra
Mukabele programından
bele
programından
sonra
okunan
cüzlerin özet
olaokunan
cüzlerin
özet olarak manaları
verilecektir.
rak
manaları
verilecektir.
Öğle
namazından
önce
Öğle
önce
Çarşınamazından
Camii'nde vaaz-irşat
Çarşı
Camii'nde
vaaz-irşat
programı
düzenlenecektir.
programı
düzenlenecektir.
Tüm camilerimizde
de
Tüm
camilerimizde
de
merkezi
sistem üzerinden
merkezi
sistemdinlenilebileüzerinden
aynı program
aynı
program
dinlenilebilecektir. Ayrıca merkez cacektir.
Ayrıcavaizlerimiz
merkez camilerimizde
milerimizde
vaizlerimiz
tarafından yüz
yüze vaaztarafından
yüz yüze
irşat programları
icravaazediirşat programları
icra edilecektir. Covid-19
lecektir.
Covid-19
ile ilgili alınan
önile
ilgili
alınan
önlemler göz önünde
lemler
göz önünde
bulundurularak
bulundurularak
cami ve mescitcami
mescitlerdeve
itikâfa
girmek
lerde
itikâfaiçin
girmek
isteyenler
daha
isteyenler
için daha
sonra bilgilendirme
sonra
bilgilendirme
yapılacaktır.
yapılacaktır.
Ramazan ayı boRamazan
ayı boyunca Diyanet
yunca
Diyanet
TV'de; Sahur ProgTV'de;
Sahur
Programından
sonra,
ramından
sonra,
ayrıca 15:00 ve
ayrıca 15:00 ve
24:00 saatlerinde
24:00 saatlerinde
mukabele okunamukabele okunacaktır. Yerel durum
caktır. Yerel durum
ve özel şartlar dikve özel şartlar dikkate alınarak mankate alınarak manevi danışmanlık ve
evi danışmanlık ve
dini rehberlik
rehberlik hizhizdini
metleri
sosyal
medya
imlüğü
ve
Türkiye
Diyanet
ve
tedbirlere
uyması
dini
metleri sosyal medya imlüğü ve Türkiye Diyanet
ve tedbirlere uyması dini
kânları
kullanılarak
Vakfı
iş
birliğinde
vatansorumluluğun
gereğidir.
kânları kullanılarak
Vakfı iş birliğinde vatansorumluluğun gereğidir.
sürdürülecektir.
daşlarımızdanfitre
fitreve
vezeze- sürdürülecektir.
Buyıl
yılCovid-19
Covid-19tedbirleri
tedbirleri
daşlarımızdan
Bu
Covid-19 ile
ile mücadele
mücadele
katları
kabul
edilecektir.
kapsamında
ülkemiz
geCovid-19
katları kabul edilecektir.
kapsamında ülkemiz gekapsamında
kaymakamlıVatandaşlarımız
zekat,
nelinde
teravih
namazları
kapsamında kaymakamlıVatandaşlarımız zekat,
nelinde teravih namazları
ğımızın
koordinasyonunda
fitre
ve
bağışlarını
Polatlı
evlerimizde
kılınacak.
Küğımızın koordinasyonunda
evlerimizde kılınacak. Kü- fitre ve bağışlarını Polatlı
oluşturulan "Vefa
"Vefa Sosyal
Sosyal
Müftülüğüneyapabilirler.”
yapabilirler.” oluşturulan
reselboyutta
boyuttaetkili
etkiliolan
olan
Müftülüğüne
resel
Destek"
gruplarında
veridedi.
Covid-19
salgınından
inDestek" gruplarında veridedi.
Covid-19 salgınından inlen hizmetlere
hizmetlere devam
devam ediediMÜFTÜLÜKHİZMETHİZMETsanınkendisini,
kendisini,ailesini,
ailesini,
len
MÜFTÜLÜK
sanın
lecektir.
LERİRAMAZAN’DA
RAMAZAN’DA
yakınlarınıve
veçevresindeçevresinde- LERİ
lecektir.
yakınlarını
Bu vesile
vesile ile
ile aziz
aziz milletimimilletimiSÜRECEK
kilerikorumak,
korumak,onların
onların
Bu
SÜRECEK
kileri
zin
ve
İslam
âleminin
RaRamazan
ayı
boyunca
zarar
görmemesi
için
zin ve İslam âleminin RaRamazan ayı boyunca
zarar görmemesi için
mazan
ayını
tebrik
eder,
müftülük
faaliyetlerinin
süönlem
almak,
tedbirlere
müftülük faaliyetlerinin sü- mazan ayını tebrik eder,
önlem almak, tedbirlere
bu ayın
ayın bütün
bütün insanlığın
insanlığın
receğinibelirten
belirtenCihanCihanuymakda
daaynı
aynışekilde
şekildedini
dini receğini
bu
uymak
sağlık, sıhhat
sıhhat ve
ve huzuruna
huzuruna
geri;“Vatandaşlarımız
“Vatandaşlarımız
sorumluluğungereğidir.
gereğidir.
sağlık,
geri;
sorumluluğun
vesile olmasını
olmasını Yüce
Yüce AlAltarafındanyazılı
yazılıve
veMüftüMüftü- vesile
Mümininsorumluluklarını
sorumluluklarını tarafından
Müminin
lah'tan dilerim”
dilerim” şeklinde
şeklinde
lüğümüzebizzat
bizzatgelerek
gelerek
yenidenhatırlaması
hatırlamasıbakıbakı- lüğümüze
lah'tan
yeniden
konuştu.
veyatelefonla
telefonla(Alo
(Alo190)
190)
mındanRamazan-ı
Ramazan-ışerif
şerif
konuştu.
veya
mından
ORHAN CAN
CAN ÖZEL
ÖZEL
yöneltilen
sorular
Müftülüeşsiz
bir
fırsattır.
RamaORHAN
yöneltilen sorular Müftülüeşsiz bir fırsattır. Ramaiyilik yapmayı müminin karakterine
nakşeder.
Mümiiyilik
yapmayı
müminin
kanin hayırnakşeder.
ve hasenatla
rakterine
Mümimahzun
mahrum gönin
hayır ve hasenatla
nüllere yaklaşma
çabası,
mahzun
ve mahrum
göhakikatte
onu kalbindeki
nüllere
yaklaşma
çabası,
hakikatte
onuvekalbindeki
güzelliklere
Rabbine
güzelliklere
Rabbine
yaklaştırır” ve
dedi.
yaklaştırır”
dedi.
RABBİMİZİN
İZNİYLE
RABBİMİZİN
İZNİYLE
RAMAZAN AYI
RAMAZAN
AYI
COVİD-19'DAN
COVİD-19'DAN
KURTULUŞUMUZA
KURTULUŞUMUZA
VESİLE OLACAKTIR
VESİLE
OLACAKTIR
Bu yıl Ramazan
ayının
Bu
yıl Ramazan
ayının
pandemi
sürecinin
glögepandemi
sürecininifade
glögesinde geçeceğini
sinde
ifade
eden geçeceğini
Müftü Cihangeri;
eden
Müftü
Cihangeri;
“Covid-19 salgınından ki“Covid-19
salgınından
şinin kendisini,
ailesini,ki-yaşinin
kendisini,
ailesini, yakınlarını
ve
kınlarını
ve
çevresindekileri
koruması
çevresindekileri koruması

zan, Kur'an ve tefekkür,
oruçKur'an
ve sabır
Bu
zan,
veayıdır.
tefekkür,
haliyle
dünyaoruç
ve Ramazan,
sabır ayıdır.
Bu
mızı huzura,
ahiretimizi
haliyle
Ramazan,
dünyacennete
çevirecek
bir bimızı
huzura,
ahiretimizi
cennete
çevirecek
bir bilinçlenme
ve şifa ayıdır.
linçlenme
veizniyle
şifa ayıdır.
Rabbimizin
RamaRabbimizin
izniyle Ramazan ayı Covid-19'dan
kurzan
ayı Covid-19'dan
tuluşumuza
vesile kurtuluşumuza
vesile
olacaktır” dedi.
olacaktır”
dedi.
FİTRE MİKTARI
FİTRE
MİKTARI
ASGARİ
28 TL OLARAK
ASGARİ
28 TL OLARAK
BELİRLENDİ
BELİRLENDİ
Fitre miktarını açıklayan
Fitre
açıklayan
Hayrimiktarını
Cihangeri;
“2021 yılı
Hayri
Cihangeri;
yılı
için Diyanet
İşleri“2021
Başkaniçin
Diyanet
İşleri
lığınca
asgari
fitreBaşkanmiktarı
lığınca
asgari belirlenmiştir.
fitre miktarı
28 TL olarak
28
TL
olarak
belirlenmiştir.
Her yıl olduğu gibi bu yıl
Her
yıl olduğu
gibi bu yıl
da ihtiyaç
sahiplerine
ulaşda
ihtiyaç
sahiplerine
ulaştırmak
üzere
Polatlı Müftütırmak üzere Polatlı Müftü-

AYSEL DEMİR:
DEMİR:
AYSEL
RAMAZAN UMUT
UMUT
RAMAZAN
VE UYANIŞ
UYANIŞ AYIDIR
AYIDIR
VE

AK Parti Polatlı İlçe BaşAK
Polatlı
İlçeRamaBaşkanıParti
Aysel
Demir,
kanı
Aysel
Demir,
Ramazan ayı nedeniyle bir
zan
ayıyayımladı.
nedeniyle Demir,
bir
mesaj
mesaj
yayımladı.
Demir,
“Ramazan-ı
Şerif’in
Po“Ramazan-ı
Şerif’in Polatlımıza, Ülkemize,
latlımıza,
Ülkemize, ve
Gönül coğrafyamıza
Gönül
coğrafyamıza
tüm insanlığa hayırlarve
tüm
insanlığaYüce
hayırlar
getirmesini,
Algetirmesini,
Yüce
Allah'tan niyaz ediyorum.”
lah'tan
dedi. niyaz ediyorum.”
dedi.
ALLAH RAMAZANIN
ALLAH
RAMAZANIN
GETİRDİĞİ
GÜZELLİKGETİRDİĞİ
GÜZELLİKLERLE BULUŞTURLERLE
BULUŞTURMAYI NASİP
ETSİN
MAYI
NASİP
ETSİN
AK Parti Polatlı
İlçe BaşAK
Polatlı
İlçe
BaşkanıParti
Aysel
Demir
Ramakanı
Aysel
Demir
Ramazan ayı nedeniyle
zan
ayı nedeniyle
yayımladığı
mesjaında
yayımladığı mesjaında
şu ifadelere yer verdi;
şu ifadelere yer verdi;
“Rahmet, bereket ve
“Rahmet, bereket ve
mağfiret iklimi olan Ramağfiret iklimi olan Ramazan ayına ulaşmanın
mazan ayına ulaşmanın
huzur ve mutluluğunu
huzur ve mutluluğunu
yaşamaktayız. Ramazan
Ramazan
yaşamaktayız.
ayı,
yardımlaşma
ve dadaayı, yardımlaşma ve
yanışmanın,
kardeşlik
yanışmanın, kardeşlik
duygularımızın arttığı,
arttığı,
duygularımızın
manevi
ferahlığın
tüm
manevi ferahlığın tüm
insanlığı
kapladığı,
feyiz,
insanlığı kapladığı, feyiz,
bereket,
af
ve
mağfiret
bereket, af ve mağfiret
kapılarının açıldığı
açıldığı mümükapılarının
barek
bir
aydır.
Hadisi
barek bir aydır. Hadisi
Şerif’te “Allah
“Allah rızâsı
rızâsı için
için
Şerif’te
bir gün
gün oruç
oruç tutan
tutan kimkimbir
seyi Allah
Allah Teâlâ,
Teâlâ, bu
bu bir
bir
seyi
günlük
oruç
sebebiyle
günlük oruç sebebiyle
cehennem ateşinden
ateşinden
cehennem
yetmiş
yıl
uzak
tutar’
yetmiş yıl uzak tutar’
buyrulmaktadır.
Bizleri
buyrulmaktadır. Bizleri
ortak düşünce
düşünce ve
ve değerdeğerortak
lerde buluşturan
buluşturan mübamübalerde
rek Ramazan-ı
Ramazan-ı Şerifin,
Şerifin,
rek
toplumumuzun tüm
tüm katkattoplumumuzun

manlarında, hoşgörünün
manlarında,
hoşgörünün
sürekli kılınmasına
birlik,
sürekli
kılınmasına
birlik,
beraberlik ve uzlaşma
beraberlik
uzlaşma
kültürününve
yerleşmesine
kültürünün
yerleşmesine
vesile olmasını
temenni
vesile
olmasını
temenni
ediyorum.11
ayın
sultanı
ediyorum.11
ayınMüslüsultanı
Ramazan-ı Şerif
Ramazan-ı
Müslümanlar için Şerif
bir umut
ve
manlar
için
bir
umut
ve
uyanış ayıdır. Allah bu
uyanış
ayıdır.
bu
mübarek
aydaAllah
dilimizi,
mübarek
ayda
dilimizi,
kalbimizi, tefekkür dünkalbimizi,
dünyamızı ve tefekkür
bütün hayatıyamızı
ve
bütün
hayatımızı Ramazanın
mızı
Ramazanın
getirdiği
güzelliklerle bugetirdiği
güzelliklerle
buluşturmayı
nasip etsin.”
luşturmayı
nasip
etsin.”
RAMAZANI SALGININ
RAMAZANI
SALGININ
GÖLGESİNDE
GÖLGESİNDE
GEÇİRECEK OLMANIN
GEÇİRECEK
OLMANIN
BURUKLUĞUNU
BURUKLUĞUNU
HİSSEDİYORUZ
HİSSEDİYORUZ
“Bir yandan Ramazan
“Bir yandan Ramazan
ayına kavuşmanın seayına kavuşmanın sevincini yaşarken, bir
vincini yaşarken, bir
yandan da böyle mübayandan da böyle mübarek bir ayı salgının gölrek bir ayı salgının gölgesinde geçirecek
geçirecek
gesinde
olmanın
burukluğunu
olmanın burukluğunu
hissediyoruz.
Cami avluavluhissediyoruz. Cami
larında,
iftar
sofralarılarında, iftar sofralarımızda mahzunluk
mahzunluk hakim
hakim
mızda
olacak.
İnsanlık
şu
anda
olacak. İnsanlık şu anda
büyük
bir
sınavdan
geçibüyük bir sınavdan geçiyor.
İnşallah
tekrar
camiyor. İnşallah tekrar camilerde, gönül
gönül sofralarında
sofralarında
lerde,
buluşacağımız günler
günler
buluşacağımız
yakındır. Bu
Bu duygu
duygu ve
ve
yakındır.
düşüncelerle,
Ramazandüşüncelerle, RamazanŞerif’in Polatlımıza,
Polatlımıza, ÜlÜlıı Şerif’in
kemize,
Gönül
kemize, Gönül
coğrafyamıza ve
ve tüm
tüm inincoğrafyamıza
sanlığa hayırlar
hayırlar getirmegetirmesanlığa
sini, Yüce
Yüce Allah'tan
Allah'tan niyaz
niyaz
sini,
ediyorum.”
ediyorum.”
BERKANT ERGİN

40 MESLEĞE
MESLEĞE DAHA YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
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POLATLI HENTBOLDE SÜPER LİGE YÜKSELDİ
Hentbol’da Kadınlar
1.Lig’de mücadele eden ve
Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya’nın spora
verdiği desteklerle kurulduğu günden bu yana Polatlı tarihinde çok önemli
şampiyonluklara imza atan
Polatlı Belediyespor, ligin
bitimine bir hafta kala tarihinde ikinci kez Kadınlar
Süper Lig’e yükseldi. Ligin
yirmi beşinci haftasında
Mudanya Belediyesi Spor
Kulübü ile karşılaşan Polatlı
temsilcisi karşılaşmayı 3526 kazandı ve Süper Lige
yükselmeyi garantiledi.
SULTANLAR TARİHİNE
BİR BAŞARI DAHA
EKLEDİ
Polatlı Belediyespor, Hentbol Kadınlar 1.Lig’inin yirmi
beşinci haftasında Mudanya Belediyesi Spor Kulübü ile sahasında
karşılaştı. Polatlı Yeni Spor
Salonu’nda gerçekleşen
karşılaşma 35-26’lık Polatlı
Belediyespor galibiyetiyle
sonuçlandı ve Polatlı Belediyespor Kadınlar Süper

Lig’e yükseldi. Ligde çıktığı
yirmi üç karşılaşmada 17
galibiyet, 2 beraberlik ve 4
mağlubiyet alan Polatlı Belediyespor, Hentbol Kadınlar 1.Lig’ini üçüncü sırada
bitirerek Kadınlar Süper
Lige yükselmeyi garantilemiş oldu. Mudanya Belediyesi Spor Kulübü ise bu
sonucun ardından çıktığı
yirmi üç maçta aldığı 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8
mağlubiyet ile ligde altıncı
sırada yer aldı.
SON HAFTA
RAKİP: BOLU
Polatlı Belediyespor, Hentbol Kadınlar 1.Lig’inin son
haftasında 18 Nisan Pazar
günü deplasmanda Bolu
Belediyesi Spor Kulübü ile
karşılaşacak. Bolu Karaçayır Spor Salonunda oynanacak müsabaka saat
13.00’da başlayacak. Bolu
Belediyesi Spor Kulübü,
çıktığı yirmi iki maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11
mağlubiyet ile ligde sekizinci sırada yer alıyor.
İLKNUR KILINÇ

Ankara valiliğinde almış olduğum. 99184994250 gecici koruma kimlik
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa ALMOHAMMAD
Ankara valiliğinde almış olduğum. 99524810974 gecici koruma kimlik
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Muhammed emin EL HÜSEYİN
Ankara valiliğinde almış olduğum. 99034993242 geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ammar Elahmet
Ankara valiliğinde almış olduğum. 99923844198 geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Firyal Elhuveyci
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