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KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZMUYOR!
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fitre
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ve zekat
zekat miktarı ne
kadardır?
kadardır?
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Polatlı Müftüsü
Müftüsü Hayri Cihangeri:
hangeri: Din
Din İşleri Yüksek
Kurulumuzca,
Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan
mazan ayının
ayının başlangıcından
dan 2022
2022 yılı
yılı Ramazan
ayının
ayının başlangıcına
başlangıcına kadar
olan
olan süre
süre için
için Fitre miktarı
28
TL
olarak
28 TL olarak
belirlenmiştir.Belirtilen
belirlenmiştir.Belirtilen meblağ,
lağ, nakdî
nakdî olarak
olarak verilebileceği
ceği gibi
gibi gıda
gıda vb.
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maddelerden aynî olarak da
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verilebilir.Belirlenen bu miktar
tar aynı
aynı zamanda,
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her fitre
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kendi
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denk düşecek
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ya da daha fazlasını
fitre/fidye olarak da verebilir.
Polatlı Postası: Unutarak
yemek içmek orucu bozar
mı?
Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri: Unutarak yemek
yiyip içmek orucu bozmaz.
Unutarak yiyip içen kimse,
oruçlu olduğunu hatırlarsa
hemen ağzındakileri çıkarıp
ağzını yıkamalı ve orucuna
devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra
mideye bir şey inerse, oruç
bozulur.
Polatlı Postası: Kadınlar
gebelik dönemlerinde
oruç tutabilir mi?
Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri: Ramazan orucunu
tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik
veya çocuk emzirmektir.
Kendisi dayanabilecek ve
çocuk da etkilenmeyecek
ise gebe ve çocuk emziren
kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir
hekime danışılması uygun
olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle
oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını
şartların elverişli olduğu
başka zamanlarda kaza
ederler.
Polatlı Postası: Bozulan
vacip ve nafile oruçların
kazası gerekir mi?
Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri: Adak sebebiyle
vacip olan oruç bozulursa
kaza edilmesi gerekir. Nafile
oruç ise, kişiye farz veya
vacip olmadığı hâlde, isteğe
bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur.
Nafile de olsa, başlanan bir
ibadetin tamamlanması gerekir.
Polatlı Postası: Orucu
kasten bozmanın hükmü
nedir?
Polatlı Müftüsü Hayri Cihangeri: Orucu kasten,
yani mazereti olmadığı
halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır.
Oruç kefareti, iki kameri ay
veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da
gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60
gün doyurur. Bu kefaretin
yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da
kazası
kazası gerekir.
gerekir.
ORHAN
ÖZEL
ORHAN CAN
CAN ÖZEL
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Polatlı’nın tarımsal ürünlerinin
pazarlama sorunu çözülüyor!
Türkiye’nin en büyük tarımsal üretim bölgelerinden bir tanesi olan
Polatlı’da, uzun yıllardır
soğan başta olmak üzere
pek çok bitkisel ürünün en
büyük sorunu olarak kabul
edilen tarımsal pazarlama
sıkıntısı, Polatlı Ziraat
Odası’nın kurduğu paketleme tesisi sayesinde gideriliyor. Ziraat Odası
tarafından atılan bu önemi
adım sayesinde, Polatlı
çiftçisinin ürünlerinin değerlenmesi sağlanırken,
yine oda tarafından üretilen ve paketlenen Revan
gibi markalar da raflardaki
yerini alarak pazarlama
sorununun çözümüne

katkı sağlıyor. Bunun en
güzel örneği de dün Polatlı Ziraat Odası ve Toprak Mahsulleri Ofisi,
Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü ile Polatklı Soğan
Üreticileri Birliği”nin iş birliğinde gerçekleştirilen ve
ihtiyaç sapiplerine dağıtılan ürünler oldu. Ziraat
Odası tesislerinde paketlemesi gerçekleştirilen
soğan ve patates bin 500
haneye dağıtıldı.
İHTİYAÇ SAHİBİ BİN 500
AİLEYE ULAŞILDI
Toprak Mahsulleri Ofisi,
Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü, Polatlı Ziraat Odası
Başkanlığı ve Soğan Üreticileri Derneği aracılığıyla

üreticinin elinde kalan
soğan ve patatesin alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması devam ediyor.
Yardımlar kapsamında
Polatlı’da bin 500 aileye
ücretsiz soğan ve patates
dağıtıldı. Dağıtımlarda Kızılay Polatlı Derneği gönüllüleri de yardımcı
oluyor.
POLATLI MERKEZ
GÖREVİ GÖRÜYOR

Ziraat Odası Başkanı
Zekai Köseoğlu; “Çiftçiden
elli kuruşa alınan soğanın
ücretleri Toprak Mahsulleri
Ofisi tarafından hesaplara
yatırılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi birlik üyelerinden
alım yaparken Polatlı Ziraat Odası birlik üyesi olmayan üreticiden de
soğan ve patates alımı
gerçekleştiriyor. Ankara’nın tamamının yanı sıra

Yunak ve Çeltik gibi çevre
ilçelerde soğan ve patates
alımı Polatlı Ziraat Odası
tarafından gerçekleştiriliyor” sözleriyle Polatlı’nın
alım konusunda bir merkez görevi gördüğünü belirtti.
ALIMLAR DEPODA
SOĞAN BİTENE
KADAR SÜRECEK
Alımların üreticinin depolarında soğan bitene

kadar süreceğini söyleyen
Köseoğlu; “Alımın başladığı günden beri bir haftalık süreçte 3 bin 500 ton
soğan gönderildi. 6 bin civarında daha soğan gönderilmesi bekleniyor.
Çiftçinin elinde soğan bitene kadar alımlar devem
edecek ve ihtiyaç sahibi
ailelerine ulaştırılmaya
devam edecek.” dedi.
ORHAN CAN ÖZEL

HALK EĞİTİMİ’NDE KURS SAYISI ARTIYOR
Polatlılı vatandaşlar için birçok alanda kurs düzenleyen Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyet gösteren Polatlı
Halk Eğitimi Merkezi, yetişkin eğitiminde en kolay erişim sağlanabilen kurum
haline geldi. Polatlı Halk
Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dönmez, 108 alanda
aktif 1647 kursiyerle kursların devam ettiğini bildirdi.
Birçok konuda kurs açarak
eğitim veren Halk Eğitimi
Merkezi verdiği kurslar ile
birçok vatandaşa hem yeni

hobiler kazandırıyor hem
de yeni meslek kolları oluşmasını sağlıyor. Vatandaşlar özellikle de kadın
kursiyerler buralarda öğrendikleri bilgiler ve aldıkları
eğitimlerle kendilerine iş kuruyor.
2020 EYLÜL AYINDAN İTİBAREN 246 KURS AÇILDI
Öğrenmenin yaşı yoktur diyerek her yaştan öğrenmeye hevesli vatandaşlar
için Milli Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren Polatlı Halk

Eğitimi Merkezi binasında
ve okullarda mesleki eğitim,
genel kültür, okuma yazma
ve birçok alanda işbirliği ile
eğitimler veriyor. Merkez
geçen yıl eylül ayından itibaren 246 kurs açıldı. Bu
kurslardan yararlanan 4350
kişi eğitim sonunda sertifikalarını aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğünün bünyesinde hizmet
veren Halk Eğitimi Merkezi’nin kapısı her yaştan
vatandaşa açık.
BERKANT ERGİN

KIZILAY KAN BAĞIŞI ARACI POLATLI’DA
Dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgını her
alanı etkilemesinin yanı
sıra kan bağışını da etkiledi. Salgın sürecinde kan
bağışına daha çok ihtiyaç
duyulduğunu ifade eden
Kızılay Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş Polatlı halkını kan bağışında
bulunmaya davet etti. Kan
bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için Kızılay kan bağışı aracı 3 gün
boyunca 17.00-00.30 saatleri arasında Cumhuriyet
Meydanında yer alacak.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde online randevu ile bağış
yapılabilecek. Araç Perşembe günü akşam Polatlı’dan ayrılacak.

ATEŞ KAN BAĞIŞINA
DAVET ETTİ
Polatlı’nın kan bağışında
çok başarılı olduğuna dikkat çeken Kızılay Polatlı
Şube Başkanı Bünyamin
Ateş; “Bundan önce gelen
kan bağışı aracımızda 129
ünite kan alındı. Bu rakam
pandemi sürecinde gayet
iyi seviyede. Vatandaşlarımıza bu konuda teşekkür
ediyor ve duyarlılıklarının
devam etmesini istiyorum.
Bugün sağlıklıyız ama
yarın biz veya bir yakınımız hasta olabilir bunu düşünerek hareket etmeliyiz.
Kan ihtiyacımız doğabilir.
Sağlıklı vatandaşlarımızın
hepsini kan bağışı yapmaya davet ediyorum.
Kan bağışı araçlarımızda

gerekli tüm hijyen önlemleri alınarak kan alma işlemi gerçekleştiriliyor.”
dedi.
PANDEMİ SÜRECİ
NEDENİYLE KAN
İHTİYACI ARTTI

Koronavirüs salgını nedeniyle kan ihtiyacının arttığını belirten Ateş;
“Covid-19 virüsünün bulaştığı hastalar için plazma
kan ihtiyacı oluyor.
Bu plazma kan ihtiyaçları-

nın birçoğu Kızılay’dan tedarik ediliyor. Pandemi sürecinden dolayı
vatandaşın gidip kan vermeye çekinmesinden dolayı Kızılay’da kan ihtiyacı
daha da artıyor. Pandemi

sürecinde yoğun bakım
ünitelerinde ki hastalarımız olsun, entübe hastalarımız olsun onlara da
plazma ihtiyaçlarımız oluyor.” dedi.
GİZEM UÇAR
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POLATLI’DA KAHVECİ ESNAFI SAHİPSİZ!
Kahvehanecilerinpandemi
pandemi
Kahvehanecilerin
sürecindezor
zorgünler
günlergeçigeçisürecinde
renmesleklerin
mesleklerinbaşında
başında
ren
geldiğinivurgulayan
vurgulayanPoPogeldiğini
latlıLokantacılar
LokantacılarKahveciKahvecilatlı
lerPastacılar
PastacılarFırıncılar
Fırıncılar
ler
OdasıBaşkanı
BaşkanıHıdır
Hıdır
Odası
Çavuş,
Polatlı’da
kahveÇavuş, Polatlı’da kahvehaneci
esnafına
yeterli
haneci esnafına yeterli
yardımınyapılmadığını
yapılmadığını
yardımın
belirtti.Kahvehanelerin
Kahvehanelerinbir
bir
belirtti.
yılıaşkın
aşkınsüredir
süredirişişyapayapayılı
madığınısöyleyen
söyleyenÇavuş,
Çavuş,
madığını
gelirkaybı
kaybıdesteğinin
desteğininartaartagelir
rakyeniden
yenidenverilmesi
verilmesigegerak
rektiğinivurguladı.
vurguladı.
rektiğini
BAŞKANÇAVUŞ:
ÇAVUŞ:
BAŞKAN
KAHVEHANECİLER
KAHVEHANECİLER
İFLASETME
ETMEEŞİĞİNDE
EŞİĞİNDE
İFLAS
Pandemisürecinden
sürecindenen
en
Pandemi
çoketkilenenlerden
etkilenenlerdenbirinin
birinin
çok
kahvehaneciesnafı
esnafıololkahvehaneci
duğubelirten
belirtenPolatlı
PolatlıLoLoduğu
kantacılarKahveciler
Kahveciler
kantacılar
PastacılarFırıncılar
FırıncılarOdası
Odası
Pastacılar

BaşkanıHıdır
HıdırÇavuş;
Çavuş;
Başkanı
“Kahvehanelerkapanalı
kapanalı
“Kahvehaneler
biryıldan
yıldanfazla
fazlaoldu.
oldu.16
16
bir
Mart2020’de
2020’dekapanan
kapanan
Mart
kahvehaneler11Haziranda
Haziranda
kahvehaneler
yenidenaçıldı.
açıldı.
yeniden
Buaçılma
açılmahiçbir
hiçbiranlam
anlam
Bu
ifade
etmedi.
Tavla,
okey,
ifade etmedi. Tavla, okey,
iskambil
gibi
oyunlar
olmaiskambil gibi oyunlar olmayıncakahvehaneler
kahvehanelerişiş
yınca
yapmadı.Kahvehaneciler
Kahvehaneciler
yapmadı.
çoksancılı
sancılıbir
birsüreç
süreçgeçigeçiçok
riyor.Pandemi
Pandemisüreci
sürecineneriyor.
deniylekahvehaneciler
kahvehaneciler
deniyle
iflasetme
etmenoktasına
noktasına
iflas
geldi.”
dedi.
geldi.” dedi.
GELİRKAYBI
KAYBI
GELİR
DESTEĞİARTARAK
ARTARAK
DESTEĞİ
DEVAMETMELİ
ETMELİ
DEVAM
Polatlı’dakahvehanecilekahvehanecilePolatlı’da
rinyalnız
yalnızbırakıldığını
bırakıldığınıvurvurrin
gulayanÇavuş;
Çavuş;
gulayan
“Kültürümüzdeönemli
önemlibir
bir
“Kültürümüzde
yeriolan
olankahvehane
kahvehanekülkülyeri
türüçözüm
çözümbekliyor.
bekliyor.KahKahtürü

vehaneciler cepten
cepten yiyor.
yiyor.
vehaneciler
Polatlı Belediye
Belediye MecliMecliPolatlı
sinde çıkan
çıkan kararla
kararla gıda
gıda
sinde
yardımı yapılacak.
yapılacak.Ancak
Ancak
yardımı

bu yeterli
yeterli değil.
değil. Maddi
Maddi
bu
destek gerekiyor.
gerekiyor. Üç
Üç aylık
aylık
destek
gelir kaybı
kaybı desteği
desteği geçtiğigeçtiğigelir
miz ay
ay sona
sona erdi.
erdi. CumhurCumhurmiz

başkanımız Recep Tayyip
başkanımız
Erdoğan desteğin devam
Erdoğan
edeceğini söyledi, fakat
edeceğini
henüz bir
bir gelişme olmadı.
henüz

Gelir kaybı desteğinin arttırılarak devam etmesini
istiyoruz.” dedi.
ORHAN CAN ÖZEL

MİNİKLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR
TEDPolatlı
Polatlı Koleji
Koleji Özel
Özel İlkİlkTED
okulu1.
1. Sınıf
Sınıf öğrencileri
öğrencileri
okulu
öğretmenleri önderliğinde
önderliğinde
öğretmenleri
çevreyi korumak
korumak ve
ve özelözelçevreyi
liklenesli
nesli tükenmek
tükenmek üzere
üzere
likle
olan
olancanlılara
canlılara dikkat
dikkat çekçekmek
mekiçin
için bir
bir çalışma
çalışma yaptıyaptı-

lar.
lar.
Öğrenciler yazma
yazma beceribeceriÖğrenciler
sini arttırmaya
arttırmaya yönelik
yönelik çaçasini
lışmalarını çizdikleri
çizdikleri
lışmalarını
görsellerle zenginleştirdizenginleştirdigörsellerle
ler.
ler. Küresel
Küresel salgın
salgın dönedöneminde
minde insanları
insanları bu
bu konuda
konuda

bilinçlendirmek ve
bilinçlendirmek
farkındalık oluşturmak için
farkındalık
İngilizce dersinde
dersinde en sevİngilizce
dikleri evcil
evcil ve yabani haydikleri
vanları tanıtan
tanıtan posterler
vanları
hazırladılar.
hazırladılar. TED Polatlı
Koleji
Koleji Özel
Özel İlkokulu 1. sınıf

öğrencileri, insanların
kendi sağlık ve hayatlarına
önem verdiği kadar hayvanlara ve doğaya da aynı
şekilde değer vermelerini
istiyorlar.
BERKANT ERGİN
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HALK EKMEK GLUTENSİZ EKMEĞİ UYGUN
HALK
FİYATLARLA VATANDAŞLA BULUŞUYOR
Polatlıhalkı
halkıtarafından
tarafından
Polatlı
yıllarcabeklenen
beklenenHalk
Halk
yıllarca
Ekmek’egeçtiğimiz
geçtiğimizyaz
yaz
Ekmek’e
ayındaPolatlı’da
Polatlı’dabir
birçok
çok
ayında
farklınoktada
noktadaaçılan
açılanbübüfarklı
felerile
ilekavuşmuştu.
kavuşmuştu.
feler
Polatlıhalkı
halkıtarafından
tarafından
Polatlı
çoksevilen
sevilenve
veuygun
uygunfi-fiçok
yatasunulan
sunulanhalk
halk
yata
ekmekürünlerine
ürünlerineher
her
ekmek
geçengün
günyenileri
yenileriekleeklegeçen
nerekAnkara
Ankarahalkının
halkının
nerek
beğenisinesunuluyor.
sunuluyor.
beğenisine
Ankaralıçiftçi
çiftçive
vekoopekoopeAnkaralı
ratiflereverdiği
verdiğidestekle
destekle
ratiflere
debilinen
bilinenHalk
HalkEkmek
Ekmek
de
ürünçeşitleri
çeşitleriarasına
arasına
ürün
çölyakhastası
hastasıolan
olanve
ve
çölyak
glutenhassasiyeti
hassasiyetibulubulugluten
nanvatandaşlar
vatandaşlariçinde
içinde
nan
ürünlereklemişti.
eklemişti.Halk
Halk
ürünler
ekmekürettiği
ürettiğiürünler
ürünlerile
ile
ekmek

Polatlıhalkına
halkınahem
hemsağsağPolatlı
lıklıhem
hemde
deuygun
uygunfiyatlı
fiyatlı
lıklı
ürünlersunarak
sunarakAnkara
Ankara
ürünler
vePolatlı
Polatlıhalkının
halkınınbüyük
büyük
ve
beğenisinitopluyor.
topluyor.PoPobeğenisini
latlı’daher
hergeçen
geçengün
gün
latlı’da
büfesayısını
sayısınıarttıran
arttıran
büfe
halkekmekte
ekmektevatandavatandahalk
şınen
ençok
çokistediği
istediği
şın
ekmektürlerinden
türlerindenbiri
biri
ekmek
olanglutensiz
glutensizürünler
ürünler
olan
Polatlılıvatandaşlar
vatandaşlartataPolatlılı
rafındanyoğun
yoğuntalep
talepgögörafından
rüyor.
rüyor.
GLUTENSİZEKMEK
EKMEK
GLUTENSİZ
İÇİNÖNCEDEN
ÖNCEDEN
İÇİN
SİPARİŞVERİLMESİ
VERİLMESİ
SİPARİŞ
GEREKİYOR
GEREKİYOR
AnkaraHalk
HalkEkmek
Ekmek
Ankara
Fabrikası,çölyak
,çölyakhashasFabrikası
tasıolan
olanve
vegluten
glutenhashastası
sasiyetiolan
olan
sasiyeti

vatandaşlariçin
için ürettiği
ürettiği
vatandaşlar
ürünlerikent
kentgenelindeki
genelindeki
ürünleri
SatışMağazalarında
Mağazalarında vavaSatış
tandaşıntüketimine
tüketimine susutandaşın
nuyor.Polatlı’da
Polatlı’da kiki
nuyor.
vatandaşların da
da glutenglutenvatandaşların
sizürünlere
ürünlerekolay
kolay ulaulasiz
şımsağlayabilmesi
sağlayabilmesi için
için
şım
halkekmek
ekmekbüfelerinde
büfelerinde
halk
siparişsistemi
sistemi oluştuoluştusipariş
ruldu.Çölyak
Çölyak hastalarıhastalarıruldu.
nınve
vegluten
gluten
nın
hassasiyetibulunanların
bulunanların
hassasiyeti
sağlıklıbeslenebilmeleri
beslenebilmeleri
sağlıklı
amacıylaglutensiz
glutensiz ürün
ürün
amacıyla
üretenHalk
HalkEkmek,
Ekmek, bu
bu
üreten
ürünleriçeşitlendirerek
çeşitlendirerek
ürünleri
vatandaşlara sunmaya
sunmaya
vatandaşlara
devamediyor.
ediyor. Glutensiz
Glutensiz
devam
simitise
isevatandaşların
vatandaşların
simit
ençok
çoktalep
talepettiği
ettiği ürünürünen
lerarasında
arasındayerini
yerini alıyor.
alıyor.
ler

Vatandaşın bir
bir diğer
diğer tataVatandaşın
lebi ise
ise ekmekten
ekmekten daha
daha
lebi
çok ambalajlı
ambalajlı atıştırmak
atıştırmak
çok
ürünler oluyor.
oluyor. Glütensiz
Glütensiz
ürünler
ürünlere Polatlı
Polatlı Halk
Halk
ürünlere
Ekmek büfelerinden
büfelerinden
Ekmek
ulaşmak isteyen
isteyen vatanvatanulaşmak
daşlar Salı
Salı günü
günü sipariş
sipariş
daşlar
vererek Çarşamba
Çarşamba günü
günü
vererek
ekmeklerini alabiliyor.
alabiliyor.
ekmeklerini
Halk ekmek
ekmek tarafından
tarafından
Halk
son derece
derece hijyenik
hijyenik şartşartson
larda üretilen
üretilen glutensiz
glutensiz
larda
ürünlerin fiyatları
fiyatları da
da vavaürünlerin
tandaşın ulaşabileceği
ulaşabileceği
tandaşın
düzeyde tutuluyor.
tutuluyor. Halk
Halk
düzeyde
Ekmek büfelerinde
büfelerinde GluGluEkmek
tensiz ekmek
ekmek fiyatı
fiyatı 250
250
tensiz
gram için
için 2,40
2,40 Kr,
Kr, 500
500
gram
gram için
için fiyatı
fiyatı ise
ise 3,60
3,60
gram
kr’tan satışa
satışa sunuluyor.
sunuluyor.
kr’tan
TEVFİK EMRE
EMRE EFE
EFE
TEVFİK

AK PARTİ GENÇLİĞİNDEN İFTARİYELİK DAĞITIMI
AK Parti
Parti Polatlı İlçe BaşAK
kanlığı Gençlik
Gençlik Kolları rakanlığı
mazan ayı
ayı başı itibari ile
mazan
iftara beş
beş kala programı ile
iftara
Polatlılı vatandaşlar ile
Polatlılı
iftar vaktinde
vaktinde buluşuyor.
iftar
Gençlik kolları kadrosu taGençlik
rafından
rafından çalışan ya da
yolda
yolda olan
olan ve bu nedenle
iftara
iftara yetişemeyen
yetişemeyen vatandaşlara
daşlara iftariyelik ikramı
dağıtımı
dağıtımı yapıyor.

Polatlı Cumhuriyet
meydanında araç trafiğinin
yoğun olduğu alanlarda
hazırladıkları iftariyelikleri
araç sürücülerine ve
yaya vatandaşlara ikram
eden AK Parti Polatlı
Gençlik Kolları ekibi iftariyelik ikramı yansıra imsakiye dağıtımı da
gerçekleştiriyor.
BERKANT ERGİN
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POLATLI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI İKMAL (TAMAMLAMA)
POLATLI
BELEDİYESİ
HİZMET BİNASI
İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ
(TAMAMLAMA)
İNŞAATIPOLATLI
BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ
İNŞAATIPOLATLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Polatlı Belediyesi Hizmet Binası İkmal (Tamamlama) İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Polatlı
Belediyesi
Hizmet
Binası İkmal
yapım
işi 4734İhaleye
sayılı Kamu
Kanununun
19 uncu
maddesine
göre (Tamamlama)
açık ihale usulüİnşaatı
ile ihale
edilecektir.
ilişkinİhale
ayrınKanununun
19 uncuyer
maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
almaktadır.
tılı
bilgiler
aşağıda
yer almaktadır.
İhale
Kayıt
Numarası
:
2021/232723
İhale
Kayıt Numarası :
2021/232723
1-İdarenin
1-İdarenin
a) Adresi
:
KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD. NO:63 06900 POLATLI/ANKARA
a)b)Adresi
: numarası
KURTULUŞ
MAH.
ATATÜRK -CAD.
NO:63 06900 POLATLI/ANKARA
Telefon ve faks
:
3126234545
3126234329
b)c)Telefon
ve faks
numarası
::
3126234545
- 3126234329
Elektronik
Posta
Adresi
fenisleri@polatli.bel.tr
c)ç)Elektronik
Posta Adresi
:
fenisleri@polatli.bel.tr
İhale dokümanının
görülebileceği
internet
adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ç)2-İhale
İhale dokümanının
internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
konusu yapımgörülebileceği
işinin
2-İhale
konusu
işinin
a) Niteliği,
türüyapım
ve miktarı
:
6 Katlı 1 Adet Belediye Hizmet Binasının ve 1 Adet
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
6Betonarme
Katlı 1 Adet
Hizmet
ve ile
1 Adet
suBelediye
deposunun
inceBinasının
inşaat işleri
mekanik
Betonarme
su
deposunun
ince
inşaat
işleri
ile
mekanik
ve elektrik tesisat işlerinin yapılması işidir
ve
elektrik
tesisat
işlerininyer
yapılması
işidir
Ayrıntılı
bilgiye
EKAP’ta
alan ihale
dokümanı içinde
Ayrıntılı
bilgiye
EKAP’ta
yer
alan
ihale
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.dokümanı içinde
bulunan
idari şartnameden
: Esentepe
Mahallesi
140072 ada 1ulaşılabilir.
parsel
: :Esentepe
Mahallesi
140072
ada 1 itibaren
parsel 5 gün içinde
c) İşe başlama tarihi
Sözleşmenin
imzalandığı
tarihten
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin
imzalandığı
tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak
işe başlanacaktır.
yer teslimi
yapılarak
işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :
Yer tesliminden
itibaren
400 (DörtYüz)
takvim günüdür.
ç)3-İşin
süresi :
Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
İhalenin
3-a)İhalenin
Yapılacağı yer
:
Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Cad. No:20 Polatlı/ANKARA
a) Yapılacağı yer
:
Kurtuluş
Mah. Adnan
Menderes
Cad.Müdürlüğü
No:20 Polatlı/ANKARA
Polatlı Belediyesi
Destek
Hizmetleri
Polatlı
Belediyesi
Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
:
17.05.2021 - 10:30
b)4.Tarihi
ve katılabilme
saati
:
17.05.2021
- 10:30 ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
İhaleye
şartları
ve
istenilen belgeler
4.kriterler:
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.
İhaleye
katılma
şartları
ve istenilen ilişkin
belgeler:
4.1.1.3.
İhale
konusu
işin yapılmasına
olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan
4.1.1.3.
İhale
konusu
işin
yapılmasına
ilişkin
olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan
belge;
belge;
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kaydının aktif durumda olduğunu gösYapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kaydının aktif durumda olduğunu gösterir belge teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
terir belge teklif dosyası ile birlikte sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgi4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter taslerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
dikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli
Şeklive
veiçeriği
içeriğiİdari
İdariŞartnamede
Şartnamedebelirlenen
belirlenengeçici
geçiciteminat.
teminat.
4.1.4.
4.1.5İhale
konusu
işte
idarenin
onayı
ile
alt
yüklenici
çalıştırılabilir.
Ancakişin
işintamamı
tamamı alt
alt yükleyükle4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak
nicilere
yaptırılamaz.
nicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel
Tüzelkişi
kişitarafından
tarafındanişişdeneyimi
deneyimigöstermek
göstermeküzere
üzeresunulan
sunulanbelgenin,
belgenin,tüzel
tüzelkişiliğin
kişiliğin yarıyarı4.1.6
sından
fazla
hissesine
sahip
ortağına
ait
olması
halinde,
ticaret
ve
sanayi
odası/ticaret
odası
sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesindebulunan
bulunanticaret
ticaretsicil
sicilmemurlukları
memurluklarıveya
veyayeminli
yeminlimali
malimüşavir
müşavirya
yada
daserbest
serbest muhamuhabünyesinde
sebeci
mali
müşavir
tarafından
ilk
ilan
tarihinden
sonra
düzenlenen
ve
düzenlendiği
tarihten
sebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriyedoğru
doğruson
sonbir
biryıldır
yıldırkesintisiz
kesintisizolarak
olarakbu
buşartın
şartınkorunduğunu
korunduğunugösteren
gösterenbelge.
belge.
geriye
4.2.
Ekonomik
ve
mali
yeterliğe
ilişkin
belgeler
ve
bu
belgelerin
taşıması
gereken
kriterler:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdaretarafından
tarafındanekonomik
ekonomikve
vemali
maliyeterliğe
yeterliğeilişkin
ilişkinkriter
kriterbelirtilmemiştir.
belirtilmemiştir.
İdare
4.3.Mesleki
Meslekive
veTeknik
Teknikyeterliğe
yeterliğeilişkin
ilişkinbelgeler
belgelerve
vebu
bubelgelerin
belgelerintaşıması
taşımasıgereken
gerekenkriterler:
kriterler:
4.3.
4.3.1.İşİşdeneyim
deneyimbelgeleri:
belgeleri:
4.3.1.
Sonon
onbeş
beşyıl
yıliçinde
içindebedel
bedeliçeren
içerenbir
birsözleşme
sözleşmekapsamında
kapsamındataahhüt
taahhütedilen
edilenve
veteklif
teklif edilen
edilen bebeSon
delin
%
50
oranından
az
olmamak
üzere
ihale
konusu
iş
veya
benzer
işlere
ilişkin
iş
deneyimini
delin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösterenbelgeler.
belgeler.
gösteren
4.4.Bu
ihalede
benzerişişolarak
olarakkabul
kabuledilecek
edilecekişler
işlerve
vebenzer
benzerişlere
işleredenk
denksayılacak
sayılacak mühendismühendis4.4.Bu ihalede benzer
lik
ve
mimarlık
bölümleri:
lik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu
Buihalede
ihaledebenzer
benzerişişolarak
olarakkabul
kabuledilecek
edilecekişler:
işler:
4.4.1.
Yapımİşlerinde
İşlerindeİşİşDeneyiminde
DeneyimindeDeğerlendirilecek
DeğerlendirilecekBenzer
Benzerİşlere
İşlereAit
AitTebliğde
Tebliğdebulunan
bulunan BIII
BIII
Yapım
grubuveya
veyaBIII
BIIIgrubu
grubuişin
işintamamlama
tamamlamaişi
işibenzer
benzerişişolarak
olarakkabul
kabuledilecektir.
edilecektir.
grubu
4.4.2.Benzer
Benzerişe
işedenk
denksayılacak
sayılacakmühendislik
mühendislikveya
veyamimarlık
mimarlıkbölümleri:
bölümleri:
4.4.2.
Mimarve
veİnşaat
İnşaatMühendisi
Mühendisimezuniyet
mezuniyetbelgeleri
belgeleribenzer
benzerişe
işedenk
denkolarak
olaraksayılacaktır.
sayılacaktır.
Mimar
5.Ekonomikaçıdan
açıdanen
enavantajlı
avantajlıteklif
teklifsadece
sadecefiyat
fiyatesasına
esasınagöre
görebelirlenecektir.
belirlenecektir.
5.Ekonomik
İhaleyesadece
sadeceyerli
yerliistekliler
isteklilerkatılabilecektir.
katılabilecektir.
6.6.İhaleye
İhaledokümanının
dokümanınıngörülmesi:
görülmesi:
7.7.İhale
7.1.İhale
İhaledokümanı,
dokümanı,idarenin
idareninadresinde
adresindegörülebilir.
görülebilir.
7.1.
7.2.İhaleye
İhaleyeteklif
teklifverecek
verecekolanların
olanlarınihale
ihaledokümanını
dokümanınıEKAP
EKAPüzerinden
üzerindene-imza
e-imzakullanarak
kullanarak indirindir7.2.
melerizorunludur.
zorunludur.
meleri
Teklifler,ihale
ihaletarih
tarihve
vesaatine
saatinekadar
kadarKurtuluş
KurtuluşMah.
Mah.Adnan
AdnanMenderes
MenderesCad.
Cad.No:20
No:20 Polatlı/ANPolatlı/AN8.8.Teklifler,
KARAPolatlı
PolatlıBelediyesi
BelediyesiDestek
DestekHizmetleri
HizmetleriMüdürlüğü
Müdürlüğüadresine
adresineelden
eldenteslim
teslimedilebileceği
edilebileceği gibi,
gibi,
KARA
aynı
aynıadrese
adreseiadeli
iadelitaahhütlü
taahhütlüposta
postavasıtasıyla
vasıtasıylada
dagönderilebilir.
gönderilebilir.
9.9.İstekliler
İsteklilertekliflerini,
tekliflerini,anahtar
anahtarteslimi
teslimigötürü
götürübedel
bedelüzerinden
üzerindenverecektir.
verecektir.İhale
İhalesonucu,
sonucu, üzerine
üzerine
ihale
ihaleyapılan
yapılanistekliyle
istekliyleanahtar
anahtarteslimi
teslimigötürü
götürübedel
bedelsözleşme
sözleşmeimzalanacaktır.
imzalanacaktır.Bu
Buihalede,
ihalede, işin
işin
tamamı
tamamıiçin
içinteklif
teklifverilecektir.
verilecektir.
10.
10.İstekliler
İsteklilerteklif
teklifettikleri
ettikleribedelin
bedelin%3’ünden
%3’ündenaz
azolmamak
olmamaküzere
üzerekendi
kendibelirleyecekleri
belirleyecekleri tutarda
tutarda
geçici
geçiciteminat
teminatvereceklerdir.
vereceklerdir.
11.
11.Verilen
Verilentekliflerin
teklifleringeçerlilik
geçerliliksüresi,
süresi,ihale
ihaletarihinden
tarihindenitibaren
itibaren120
120(YüzYirmi)
(YüzYirmi)takvim
takvim günüdür.
günüdür.
12.
12.Konsorsiyum
Konsorsiyumolarak
olarakihaleye
ihaleyeteklif
teklifverilemez.
verilemez.
13.
13.Bu
Buihalede
ihaledeelektronik
elektronikeksiltme
eksiltmeyapılmayacaktır.
yapılmayacaktır.
14.
Diğer
hususlar:
14. Diğer hususlar:
İhalede
İhaledeUygulanacak
UygulanacakSınır
SınırDeğer
DeğerKatsayısı
Katsayısı(N)
(N): :1,00
1,00
Teklifi
sınır
değerin
altında
kalan
isteklilerden
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerdenKanunun
Kanunun38
38inci
incimaddesine
maddesinegöre
göreaçıklama
açıklama isteistenecektir.
necektir.
Resmi
Resmiİlanlar
İlanlarwww.ilan.gov.tr.de
www.ilan.gov.tr.de

Tarım arazilerinin bölünmesinin
Tarım
bölünmesinin
önünearazilerinin
geçmek amacıyla
yaphılan
önüne
geçmek
amacıyla
yeniliklere
bir yenisi
dahayaphılan
eklendi.
yeniliklere
yenisi daha
eklendi.
Polatlı gibibir
çiftçiliğin
son derece
gePolatlı
gibi çiftçiliğin son derece
geliştiği bölgelerde,miraçcılar
tarafınliştiği
bölgelerde,miraçcılar
tarafından arazilerin
bölünmesi meselesi
dan
arazilerin
bölünmesi
meselesi
büyük sıkıntı oluyor. Ancak son yılbüyük
sıkıntıtopluluştırma
oluyor. Ancak
son yıllarda arazi
çalışmalalarda
arazi
topluluştırma
çalışmalarına ek olarak tarım arazilerinin
rına
ekve
olarak
arazilerinin
satışı
intikaltarım
işlemlerinde;
vefat
satışı
ve
intikal
işlemlerinde;
tarihinden itibaren 1 yıl içindevefat
intitarihinden
itibaren
1 yıl
içinde
intikal işlemlerini
yapan
tüm
mirasçıkal
işlemlerini
tüm mirasçılardan
vergi veyapan
harç alınmayacak.
lardan
vergi
ve
harç
alınmayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım
Tarım
ve Orman
Bakanlığı Tarım
Reformu
Genel Müdürlüğü
tarım
Reformu
Genel
Müdürlüğü
tarım
arazilerinin satışı ve intikal işlemlearazilerinin satışı ve intikal işlemlerinde vergi ve harç muafiyeti uygurinde vergi ve harç muafiyeti uygulandığını, ölüm tarihinden itibaren 1
landığını, ölüm tarihinden itibaren 1
yıl içinde intikal işlemlerini yapan
yıl içinde intikal işlemlerini yapan
tüm mirasçılardan vergi ve harç
tüm mirasçılardan vergi ve harç
alınmayacağını duyurdu.
alınmayacağını duyurdu.
Tarım Reformu
Reformu Genel
Genel Müdürlüğü
Müdürlüğü ""
Tarım
Tarım
Arazilerinin
Satış
ve İntikal
İntikal
Tarım Arazilerinin Satış ve
İşlemlerinde
Vergi
Muafiyeti"
ve ""
İşlemlerinde Vergi Muafiyeti" ve
Hisseli
Tarım
Arazilerinin
Satış
İşHisseli Tarım Arazilerinin Satış İşlemlerinde Vergi,
Vergi, Harç
Harç ve
ve Döner
Döner
lemlerinde
Sermaye Ücretleri
Ücretleri Alınmayacak"
Alınmayacak"
Sermaye
başlığı
ile
iki
ayrı
duyuru
yayınladı.
başlığı ile iki ayrı duyuru yayınladı.
MİRASÇILAR SATIŞ
SATIŞ VE
VE
MİRASÇILAR
İNTİKALDE VERGİ
VERGİ VE
VE HARÇ
HARÇ
İNTİKALDE
ÖDEMEYECEK
ÖDEMEYECEK
İlk duyuruda
duyuruda "Tarım
"Tarım Arazilerinin
Arazilerinin İnİnİlk
tikallerinde Vergi
Vergi Yok"
Yok" ana
ana başlığı
başlığı
tikallerinde
ile "İntikalini
"İntikalini bir
bir yıl
yıl içinde
içinde yap,
yap, karlı
karlı
ile
çık"
deniliyor.
Duyuruda,
5403
saçık" deniliyor. Duyuruda, 5403 sayılı Toprak
Toprak Koruma
Koruma ve
ve Arazi
Arazi KullaKullayılı
nımı Kanununda
Kanununda değişiklik
değişiklik yapan
yapan
nımı
7255
sayılı
Gıda,
Tarım
ve
Orman
7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman
Alanında Bazı
Bazı Düzenlemeler
Düzenlemeler YapılYapılAlanında
ması Hakkında
Hakkında Kanun'un
Kanun'un
ması
04.11.2020 tarihli
tarihli Resmi
Resmi Gazete'de
Gazete'de
04.11.2020
yayınlanarak
yürürlüğe
girdiği
hayayınlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak şöyle
şöyle deniliyor:
deniliyor: "7255
"7255
tırlatılarak
Sayılı Kanunun
Kanunun 19.
19. Maddesi
Maddesi ile
ile
Sayılı
5403 Sayılı
Sayılı Kanunun
Kanunun 8/I
8/I maddemadde5403
sinde değişiklik
değişiklik yapılarak
yapılarak tarım
tarım
sinde
arazilerinin miras
miras yolu
yolu ile
ile intikal
intikal işişarazilerinin
lemlerine vergi
vergi ve
ve harç
harç muafiyeti
muafiyeti
lemlerine
getirilmiştir. 5403
5403 sayılı
sayılı kanunun
kanunun 8/I
8/I
getirilmiştir.
maddesinde yer
yer alan
alan intikal
intikal işlemişlemmaddesinde
lerindeki vergi
vergi muafiyetinden
muafiyetinden yalyallerindeki
nızca
nızca yeter
yeter gelirli
gelirli büyüklüğe
büyüklüğe haiz
haiz
olan
olan kişilerin
kişilerin mirasçıları
mirasçıları faydalanafaydalanabilmekte
bilmekte idi.
idi. Yapılan
Yapılan yeni
yeni düzendüzenleme
leme ile
ile vefat
vefat tarihinden
tarihinden itibaren
itibaren bir
bir
yıl
yıl içinde
içinde 5403
5403 sayılı
sayılı Kanunun
Kanunun 8/C
8/C
hükümlerine
hükümlerine göre
göre intikal
intikal işlemlerini
işlemlerini
yaptıran
yaptıran tüm
tüm mirasçılar
mirasçılar vergi
vergi ve
ve
harç
harç muafiyetinden
muafiyetinden faydalanabilefaydalanabilecektir."
cektir."
UYGULAMA
UYGULAMA HANGİ
HANGİ ARAZİLERİ
ARAZİLERİ
KAPSIYOR?
KAPSIYOR?
İkinci
İkinci duyuruda
duyuruda ise
ise "Hisseli
"Hisseli Tarım
Tarım
Arazilerini
Arazilerini Masrafsız
Masrafsız BirleştiriyoBirleştiriyoruz"
ruz" başlığı
başlığı ile
ile "Tarım
"Tarım arazilerinde
arazilerinde
hisselerin
hisselerin diğer
diğer hissedarlara
hissedarlara satışı
satışı
halinde
vergi,
harç
ve
döner
serhalinde
vergi,
harç
ve
döner
ser(www.bik.gov.tr)
(www.bik.gov.tr)Basın:01360021
Basın:01360021 maye ücretleri alınmayacak" denilimaye ücretleri alınmayacak" denili-

yor. Duyuruda bu muafiyetin sulu
yor.
Duyuruda
bu muafiyetin
sulu
ve kuru
tarım arazilerinde
20 deve
kuru küçük,
tarım arazilerinde
20 dekardan
dikili tarım arazilekardan
dikiliküçük
tarımve
arazilerinde 5küçük,
dekardan
örtü altı
rinde
5 dekardan küçük
ve örtü altı
tarım arazilerinde
3 dekardan
tarım
dekardan
küçükarazilerinde
hisseler için3 geçerli
olduküçük
hisseler
için
geçerli
oldu-da
ğuna yer veriliyor. Bu duyuruda
ğuna
yeryapılan
veriliyor.
Bu duyuruda
da
yasada
değişiklik
hatırlatılyasada
yapılan
hatırlatıldıktan sonra
şudeğişiklik
bilgilere yer
verilidıktan
sonra şu tarım
bilgilere yer veriliyor: "Ülkemizde
yor:
"Ülkemizde
tarım
arazilerindeki en büyük sorunlararazilerindeki
en büyük
sorunlardan biri de hisselilik
sorunudur.
dan
biriarazilerinde
de hisselilikmetrekare
sorunudur.
Tarım
ve
Tarım
arazilerinde
metrekare ve
santimetrekare
büyüklüklerinde
santimetrekare
büyüklüklerinde
binlerce hisse bulunmaktadır.
Mabinlerce
hisse
bulunmaktadır.
Malikler bu hisselerini satmak istemelikler bu hisselerini satmak istemelerine karşın vergi ve döner
lerine karşın vergi ve döner
sermaye ücretlerinin arazi bedelinsermaye ücretlerinin arazi bedelinden fazla olması nedeni ile bu hisden fazla olması nedeni ile bu hisseler satılamamaktadır. 5403 sayılı
seler satılamamaktadır. 5403 sayılı
Kanunda yapılan
yapılan yeni
yeni düzenleme
düzenleme
Kanunda
ile,
asgari
tarımsal
arazi
büyüklükile, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin
altındaki
(mutlak
tarım
arazilerinin altındaki (mutlak tarım arazileri,
marjinal
tarım
arazileri
ve
özel
leri, marjinal tarım arazileri ve özel
ürün
arazilerinde
20
dekar,
dikili
ürün arazilerinde 20 dekar, dikili
tarım arazilerinde
arazilerinde 55 dekar
dekar ve
ve örtü
örtü
tarım
altı
tarımı
yapılan
arazilerde
3
altı tarımı yapılan arazilerde 3
dekar) hisselerin
hisselerin hissedarlara
hissedarlara sasadekar)
tışı halinde;
halinde; vergi,
vergi, harç
harç ve
ve döner
döner
tışı
sermaye ücretleri
ücretleri alınmayacaktır.
alınmayacaktır.
sermaye
Yapılan
bu
düzenleme
ile hisselilihisseliliYapılan bu düzenleme ile
ğin
azaltılması
ve
hissedarların
ğin azaltılması ve hissedarların
kendi aralarında
aralarında anlaşmaları
anlaşmaları teşvik
teşvik
kendi
edilmiştir.
Bu
muafiyetden
faydalaedilmiştir. Bu muafiyetden faydalanabilmek için,
için, satılan
satılan hissenin
hissenin
nabilmek
arazi sınıfına
sınıfına göre
göre asgari
asgari büyüklük
büyüklük
arazi
değerlerinin altında
altında olması
olması ve
ve hishisdeğerlerinin
senin
tamamının
aynı
anda
bir
senin tamamının aynı anda bir
veya birden
birden fazla
fazla hissedara
hissedara satışısatışıveya
nın yapılması
yapılması gerekmektedir."
nın
BU DÜZENLEMELERİN
DÜZENLEMELERİN TARIMA
BU
KATKISI
NE OLACAK?
KATKISI NE
Tarım arazilerinin
arazilerinin çok parçalı olTarım
ması yıllardır
yıllardır tartışılıyor. Arazi büması
yüklüğünün ekonomik olmaktan
yüklüğünün
çıktığı ifade
ifade ediliyor. Bu iki düzençıktığı
leme ile
ile arazilerin
arazilerin miras yoluyla böleme
lünmesi engellenmiş
engellenmiş olacak.
lünmesi
Şehirde yaşayan
yaşayan ve elinde küçük
Şehirde
parsel tarım
tarım arazisi olanlar hisseleparsel
rini daha
daha kolay
kolay devredebilecek. Kırrini
salda
salda yaşayan
yaşayan mirasçılar küçük de
olsa
olsa elindeki
elindeki parseli devretmek istemeyebilir.
temeyebilir. Belki bunu teşvik eder.
Bu
Bu işin
işin olumlu
olumlu tarafı gibi görünüyor.
Bir
Bir başka
başka açıdan
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Şehir, bekçilerle daha güvenli!
Bekçilerin, şehir merkezinde devriye
görevinde bulunması, hem suça dair
caydırıcılık oluşturuyor hem de olaylara etkin
ve kısa sürede müdahele edilmesini sağlıyor.

Polatlı İlçe
Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin
değişik mahallelerinde göBerkant ERGİN
revlendirilen
bekçiler yeniden şehir
merkezinde görev almaya
başladı. Bir dönem ilçenin
kırsal mahallelerinde
görev alan bekçiler, yeniden şehir meydanı ve mahallelerde göreve
yapmaya başladı. Polatlı
İlçe Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen bekçiler, hem gündüz hem

gece saatlerinde suçun
önlenmesi, meydana
gelebilecek suçlarda
şüphelilerin etkin ve kısa
sürede yakalanması ve
aynı zamanda sorumluluk
bölgesinde asayiş ve huzurun düzenli bir şekilde
yürümesi adına önemli
görevler üstleniyor.
Çarşı merkezinde vatandaşların rahatlıkla caddede dolaşmasına büyük
katkı sağlayan toplumun
huzurunu bozmaya yönelik tüm unsurların engelleyici bir görev üstlenen
bekçilerin yeniden cadde

ve sokaklarda görünmesi
vatandaşı sevindirdi.
YUNUSLAR VE
BEKÇİLER HUZURUN
TEMİNİNDE ETKİN ROL
OYNUYOR
Polatlı’da suçun önlenmesinde, asayişin sağlanmasında büyük rol oynayan

yunus polisleri ve bekçiler
sayesinde Polatlı çok
daha güvenli bir şehir. Yunusların gerek ekip araçları ve gerekse motorize
ekiplerle olaylara çok kısa
sürede müdahale etmesinin yanında, bekçilerin de
cadde ve sokaklardaki

yaya devriyelerini yürütmesi Polatlı halkının huzur
ve sükûnet içinde bir
yaşam sürmesine katkı
veriyor.
Son dönemde bekçilerin
yeniden çarşı merkezi ve
semtlerde gece ve gündüz
devriyeleri sayesinde de

yaşanabilecek olaylara
karşı ciddi caydırıcılık sağladığı görülüyor.
Pandemi denetimleri ve
vatandaşın sağlığı içinde
kuralları uyulması noktasında da devriye atan bekçiler bu anlamda ciddi
takdir topluyor.

