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Başbakanlık Devlet Arşivlerinin açıkladığı 19101922 yılları arasında
Ermeni çetelerin yaptığı
katliamların tarih ve yerleri
belgelerle mevcuttur.”
BERKANT ERGİN

KUBAT: BİDEN, BÖYLE BİR
İTHAMDA BULUNAMAZ!
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18. yüzyüz-

yıldan buyana Osmanlı İmparatorluğunu parçalayarak Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurma hayalini
gerçekleştiremeyen tüm Batılı güçler
Anadolu'da Ermenilerin yaptıkları tüm
katliamların teşvik edeni ve destekçisi
olarak Ermeni çeteler kadar sorumludur.”
ABD, TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİNİ
ALENİ DÜŞMANLIĞA ÇEVİRMİŞTİR
“ABD, bu açıklama ile PKK PYD başta
olmak üzere Türkiye'ye karşı bölgede
her tür organizasyona örtülü açık verdiği desteği artık aleni düşmanlığa çevirmiştir. Bu fırsattan terör destekçisi
ve Türk Milletine ve bu ülkenin birliğine düşman ne kadar unsur varsa
yurt içinde de kafa göstermektedir.
PKK destekçisi HDP de bu koronun başını çekmektedir. HDP, Türkiye Cumhuriyeti soykırımı tanısın diyerek Türk
milletinin vicdan hizasında olmadığını
kıblesinin Ankara yerine başka başkentleri gösterdiğini bir kez daha ispat
etmiştir. ABD gibi dış güçler dışarıdan,
Lozan ve Montrö’yü sorgulayanlar içerden çabalasa da Türk milleti ve devleti
Anadolu’da
Anadolu’da ilelebet
ilelebet yaşamaya
yaşamaya devam
devam
edecektir.”
edecektir.”
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BÜYÜKŞEHİR’DEN POLATLI’YA YATIRIM PLANI
Polatlı Soğan üretimi noktasından Türkiye’de önemli
bir paya sahip. Soğan üretiminde öncü olan tarım
şehirleri arasında yer alan
Polatlı’da hem üretilen soğanın daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi
hem de üreticiye teşvik
açısından Ankara Büyükşehir Belediyesi birçok
farklı çalışma düzenledi.
Ankaralı çiftçiyi üretime
teşvik etmek ve kırsal kalkınmayı arttırmak için
farklı çalışmalara imza
atan Büyükşehir Belediyesi Polatlı’da yeni bir yatırıma imza atmayı
planlıyor. Polatlı Ticaret
Odası Organize Sanayi
Bölgesine ait olan bir
alanda soğan işleme, kurutma ve depolama tesisi
yapılması için 139 ada 16
parsel ve 139 ada 17 parsellerin alımı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis
görüşüldü.
TEKLİF OY BİRLİĞİ İLE
KABUL EDİLDİ
Çekirdeksiz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan,
mülkiyeti Polatlı Ticaret
Odası Organize Sanayi
Bölgesine ait 139 ada 16
parsel ve 139 ada 17 parsellerin soğan işleme, kurutma ve depolama tesisi
yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesince
satın alınması için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin teklif
oylanarak oybirliği ile
kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi
Nisan Ayı meclisinde Polatlı’ya dair birçok konu görüşülerek karara bağlandı.
Özellikle köylerde vatandaşın sosyal yaşantısı için
önemli olan köy konakları
yapımı için alan belirlenmesine yönelik komisyon
raporları oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Köylerdeki çocukların sosyal
yaşantısı için önemli olan
çocuk parkları ve spor
alanları yapımı konuları da
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı
meclisinde görüşülerek
karar bağlandı. Ulaşımda
aksaklık yaşanmaması ve
bozuk olan yollarda da bir
takım çalışmalar yürütülmesi mecliste oy birliği ile
kabul edilen konular arasında yer aldı. Büyükşehir
için en önemli konulardan
biri olan Ankaralı çiftçinin
desteklenmesi de Büyükşehir Meclisi gündemindeydi verilen önerge ile
yulaf ekimi için destek
sağlanması ile ilgili kırsal
kalkınma komisyonu raporu oy birliği ile kabul
edildi.
SARIHALİL
MAHALLESİ KONAĞI
TAMAMLANACAK
Sarıhalil Mahallesindeki
mahalle konağının tamamlanmasına ilişkin Sosyal
İşler Komisyonunun raporu Büyükşehir Belediye

Meclisi toplantısında
okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda Sarıhalil
Mahallesi 783 parselde
%40’ı yapılmış olan mahalle konağının tamamlanması, mahalle halkına
sosyal ve kültürel bir tesis
kazandırılması için gerekli
çalışmaların başlatılmasına ilişkin Sosyal İşler Komisyonu Raporu oylanarak
oybirliği ile kabul edildi.
OLUKPINAR MAHALLESİNE İLAVE SU DEPOSU
Olukpınar Mahallesine
içme suyu deposu yapılmasına ilişkin Sosyal İşler
Komisyonunun raporu Büyükşehir Belediye Meclisi
toplantısında okundu.
Olukpınar Mahallesine
ilave bir içme suyu deposuna ihtiyaç duyulduğu, bu
nedenle ilave bir su deposu yapılmasına ilişkin
Sosyal İşler Komisyonu
Raporu oylanarak oybirliği
ile kabul edildi.
KÖY KONAĞI YA DA
MUHTARLIK
YAPILACAK ALANLAR
TESPİT EDİLECEK
Yenidoğan Mahallesine ve
Poyraz Mahallesine köy
konağı ya da muhtarlık yapılacak alanın tespit edilmesine ilişkin Köyler ve
Yeni Mahallelere Hizmet
Komisyonunun raporu Büyükşehir Belediye Meclisi
toplantısında görüşüldü.
Poyraz Mahallesinde köy
konağı ya da muhtarlık binası olarak kullanılacak bir
yere ihtiyaç duyulduğu,
gerekli etüd çalışmaları
yapılarak ihtiyaçların giderilmesine ilişkin Köyler ve
Yeni Mahallelere Hizmet
Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul
edildi.
KÖYLERE YULAF EKİMİ
İÇİN DESTEK SAĞLANMASI MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ
Bala, Haymana, Polatlı ve
Gölbaşı İlçelerinde bulunan köylere yulaf ekimi
için destek sağlanması ve
bu İlçelerde sulu tarım yapılacak arazilerin belirlenmesine ilişkin Kırsal
Kalkınma Komisyonu ra-

poru Büyükşehir Belediye
Meclisi tarihli toplantısında
okundu. Konu üzerinde
yapılan görüşmelerden
sonra Meclis üyesi Osman
Karaaslan tarafından verilen önergede “Bala, Haymana, Polatlı ve Gölbaşı
İlçelerinde bulunan köylere
yulaf ekimi için destek
sağlanması ve bu İlçelerde
sulu tarım yapılacak arazilerin belirlenmesi”nin istendiği, konunun Ankara
Büyükşehir Belediyesinin
ilgili birimlerince merii
mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesine ve gere-

ğinin yapılmasına ilişkin
Kırsal Kalkınma Komisyonu Raporu oylanarak
oybirliği ile kabul edildi.
ÇİMENCEĞİZ
MAHALLESİNE KOYUN
YIKAMA TESİSİ YAPIMI
Hayvancılık ile uğraşan
vatandaşların en büyük ihtiyaçlarından biri olan
koyun yıkama tesisleri belediyeler bünyesinde mahallere yapılmaya devam
ediyor. Çimenceğiz Mahallesine bir adet koyun yıkama tesisi yapılmasına
ilişkin Kırsal Kalkınma Komisyonunun raporu Bü-

Neredeyse her yol hortlayan ve
bir türlü gerçeğin kabul
görmediği sözde soykırım
meselesi yeniden gündemde.
Son olarak ABD Başkanı Joe
Biden tarafından telaffuzdan
ziyade başlı başlına özenle
seçilmiş açıklama ile gündeme
yeniden oturdu.
ABD başkanının açıklamasıyla
zaten hali hazırda bekleyen
ermeni lobisi de gür seslerle
konuşmaya başladı.
Elbette, birkaç kendini bilmezin
uluslararası dolaşıma sokarak
alevlendirdiği her dönem
sıcaklığı korunan sözde ermeni
soykırımı meselesi yeniden
hortlaması bilinçli olarak
masada sümen altında hazır
bekletilen ve en küçük bir
hamle de sümenden çıkartılan
bir mevzu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
sürekli olarak çağrıda bulunup,
her iki ülkenin tarihçilerinin bir
araya gelerekresmi arşiveri
açma talebine de ses seda
çıkartılmıyor!
Ancak uluslararası arena da bu
memlekette bu tür mevzuları
kaşıyarak beslenmeye çalışan
karakterler de bilmeli ki, bu
sözde ermeni soykırımının
bizde karşılığı yok!
Hükümsüz.
Neden resmi tarihi
açılmıyor?

yükşehir Belediye Meclisi
toplantısında okundu. İYİ
Parti Polatlı Meclis üyesi
Adnan Sezgin tarafından
verilen 08.03.2021 tarihli
önergede “Polatlı İlçesi Çimenceğiz Mahallesine bir
adet koyun yıkama tesisi
yapılması”nın istendiği, konunun Ankara Büyükşehir
Belediyesinin ilgili birimlerince merii mevzuat çerçevesinde
değerlendirilmesine ve gereğinin yapılmasına ilişkin
Kırsal Kalkınma Komisyonu Raporu oylanarak
oybirliği ile kabul edildi.

TÜRKTACİRİ
MAHALLESİNİN İÇME
SUYU SORUNLARININ
GİDERİLECEK
Türktaciri Mahallesinin
içme suyu sorunlarının giderilmesine ilişkin Su ve
Kanal Hizmetleri Komisyonunun raporu Büyükşehir
Belediye Meclisi toplantısında okundu. Türktaciri
Mahallesinde içme suyu
sıkıntılarının giderilmesine
ilişkin Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul
edildi.
BERKANT ERGİN

Tarihi adaletle
yoğrulmuş Türk
Milleti’nin sabrını
sınamayın!

Berkant Ergin/SON SÖZ
Sizi kaç kez tarihçilerin bir
araya gelmesi ve resmi tarihe
göre her şeyin apaçık
konuşulmasına yönelik davete
kayıtsız kalındı?
Gerçekler ancak böyle her yıl
ABD Başkanı gibi seçilen bir
hedeﬁn ağzından sesinden
aslında ermeni lobisinin
kurduğu cümlelerle örtülmeye
çalışılıyor.
Bu söylemlerin sürekli olarak
önümüze çıkmasının bir diğer
önemli nedeni de, Türkiye
olarak yeteri kadar lobiye sahip
olmamamızdır.
Yurt dışında daha fazla
kendimizi anlatmamız ve
hakikatlerle konuşarak
kendimizi ve doğruları izah
etmemiz gerekiyor.
Sert yada keskin bir duruşun
yeterli olmadığı apaçık ortada.
Dünya genelindeki lobiyi iyi
işletmemiz gerekiyor.
Her 24 Nisan’da bu sözde iftira,
yalanlarla bezenerek sanki
tarihi bir gerçeklikten
bahsediliyormuş edasında
yüksek ses çıkarmak amacıyla

yapılıyor.
Bu çabalar ve söylemler her ne
olursa olsun bizim kenetlenme
birlikte tek vücut halinde duruş
sergileme irademizi daha da
tetikliyor.
Uluslararası hukukta da bunun
karşılığı yok!
Çünkü hukusa bir dayanak
istenirse, resmi tarihlerin
açılarak resmi evraklardan yola
çıkılan bir sonuca varmak
gerekir ki, bu yalanın ortaya
çıkarak, söyleyecek sözlerinin
kalmaması için bunu
yapmıyorlar.
Bu kara propagandaya sadece
dik duruşumuzun yanında bir
de tarihi gerçekleri de eklemeli
sonrasında da sesimizi gerçeğe
doğru daha çok yükseltmeliyiz.
Çünkü bu meseleye sürekli
olarak dışardan yapılan
müdahaleler iyi niyetten uzak
siyasal tutumlar.
Bu söylemler elbette bizim asil
tarihimize asla leke vurmaz.
Ama kimse yüce Türk Milleti’nin
sabrını sınamamalı.
Hele bir avuç lobici asla!

polatlıpostası
polatlıpostası

Gündem/4

www.polatlipostasi.com
www.polatlipostasi.com

27 Nisan 2021 Salı

GÜNGÖR: BU İFTİRALARLA AZİZ TÜRK
MİLLETİNİN TARİHİNE LEKE SÜRÜLEMEZ
MilliyetçiHareket
HareketPartisi
Partisi
Milliyetçi
Polatlıİlçe
İlçeBaşkanı
BaşkanıUğur
Uğur
Polatlı
Güngör,Amerika
AmerikaBirleşik
Birleşik
Güngör,
DevletleriBaşkanı
BaşkanıJoe
JoeBiBiDevletleri
den’ın1915
1915olaylarıyla
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giliyaptığı
yaptığısoykırım
soykırım
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sözleriyle
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sertbir
bir
sözleriyle ilgili sert
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yaptı.
Güngör;
açıklama yaptı. Güngör;
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halkındahi
dahiulaşıulaşığında
mınaaçılmış
açılmışbilgi
bilgive
ve
mına
belgelerdesoykırım
soykırımolmaolmabelgelerde
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kaydınıgörgördığının
mekmümkündür.”
mümkündür.”dedi.
dedi.
mek
İFTİRAATAN
ATAN
İFTİRA
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TARİHİN
DEVLETLER
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MilliyetçiHareket
HareketPartisi
Partisi
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Özellikle
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ve
DiyarbaHatay Dörtyol ve Diyarbakırçevresindeki
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düşünerek sasaceklerini
dece bölge
bölge jandarma
jandarma
dece
müdahaleleri ile
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ve
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gördü. Bu
Bu
tılmasını
karar
alındıktan
hemen
karar alındıktan hemen
sonra, dünyada
dünyada örneği
örneği gögösonra,
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bir düzen
düzen ve
ve titirülmemiş
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yaklaşık sekiz
sekiz yüz
yüz
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bin Ermeni,
Ermeni, Suriye
Suriye ve
ve
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minde taraflı
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tarafsız
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hiçbir kaynakta
kaynakta hiçbir
hiçbir Türk
Türk
hiçbir
devletinin soykırım
soykırım vb.
vb. bir
bir
devletinin
olayla ilişkilendirilemediği
ilişkilendirilemediği
olayla
bilindiği halde
halde günümüzde
günümüzde
bilindiği
özellikle artan
artan tazyikle
tazyikle
özellikle
Türk devleti
devleti soykırım
soykırım yaptı
yaptı
Türk
yalanı, geçmişte
geçmişte olduğu
olduğu
yalanı,
gibi bugünde
bugünde hortlatılmaya
hortlatılmaya
gibi
çalışılıyor.”
çalışılıyor.”
ORHAN CAN
CAN ÖZEL
ÖZEL
ORHAN

MUZAFFER ÖZTÜRK:
ABD HADDİNİ AŞMIŞTIR

Refah
Refah Partisi
Partisi Polatlı İlçe Başkanı
Muzaffer
Muzaffer Öztürk, Amerika Birleşik
Devletleri
Devletleri Başkanı Joe Biden’ın
1915
1915 olayları
olayları ile ilgili yaptığı soykırım
rım söylemine
söylemine karşı çıktı. Öztürk,
Türkiye
Türkiye Büyük
Büyük Millet Meclisi’nin
acilen
acilen olağanüstü
olağanüstü gündemle toplanarak
narak “Kızılderili
“Kızılderili soykırımını” tanıması
ması gerektiğini
gerektiğini söyledi.
TÜRKİYE
TÜRKİYE BÖYLE
BÖYLE İFTİRALARLA ZAN
ALTINDA
ALTINDA TUTULAMAZ
TUTULAMAZ
Yeniden
Yeniden Refah
Refah Partisi Polatlı İlçe
Başkanı
Başkanı Muzaffer
Muzaffer Öztürk, açıklamasında
masında şu
şu ifadelere yer verdi;
“Asıl
“Asıl soykırım
soykırım ve zalimlikler Amerika
rika tarihinde
tarihinde vardır. Ellerinde
hala
hala mazlumların
mazlumların kanı vardır.
ABD’nin
ABD’nin bu
bu kararı yok hükmündedir.
dir. Türkiye
Türkiye Cumhuriyetini böyle
yalan
yalan ve
ve iftiralarla
iftiralarla zan altında bırakamazsınız.
rakamazsınız. ABD Başkanının
kabul
kabul edilemez
edilemez ifadelerine karşılık
olarak,
olarak, Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
si’nin acilen
acilen olağanüstü gündemle
toplanarak
toplanarak insanlık tarihinin en
büyük
büyük soykırımı
soykırımı olan ‘Kızılderili
soykırımını’
soykırımını’ tanıma kararı almalıdır.
dır. Bu
Bu karar
karar 83 milyon halkın bek-

lentisidir. Eğer Türkler soykırım
yapsaydı, itiraz edecek Ermeni kalmazdı. Ermeniler Bitlis ve Muş katliamını unutmasınlar. Annesinin
karnından çıkartarak poz verdikleri bebekleri unutmasınlar. Necmettin Erbakan hocamızın dediği
gibi, Bu Amerikalılar laftan değil
müeyyideden anlarlar.”
ZORLAMI SOYKIRIMI BİZLERE
KABUL ETTİRECEKLER
“1923 yılında Taşnak Kongresinden Ermenistan’ın ilk Başbakanı
Ovannes Kaçaznuni’nin itiraflarını
ABD duymadı mı? Kaçaznuni ‘Denizden denize Ermenistan hayali
için ayaklandı. Olayların sebebi
biziz, aldatıldık.
Türklerin uyguladıkları tehcir
amaca uygundu kendi dışımızda
suçlu aramayalım’ demişti. ABD
daha neden kuduruyor. Zorlamı
soykırımı bizlere kabul ettirecekler. Daha da ileri giderlerse
ABD’nin Türkiye’deki üstleri kapatılmalıdır. Gerçi kapattırmak için
bir Erbakan gerekir.”
ORHAN CAN ÖZEL
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AVCI: SOYKIRIM SUÇLAMASI
AVCI:
YAPMAK ABD BAŞKANI
YAPMAK
BİDEN’IN HADDİNE DEĞİL!
BİDEN’IN
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sini uluslararası
uluslararası boyut
boyut kakasini
zandıracak şekilde
şekilde
zandıracak
devletimizin aleyhine
aleyhine çeçedevletimizin
virmeye çalışılan,
çalışılan, tehcir
tehcir
virmeye
kararımızı soykırıma
soykırıma döndönkararımızı
üştürmeye gayret
gayret edenler
edenler
üştürmeye
amacına ulaşamayacakulaşamayacakamacına
tır.Tarihi
Tarihi kara
kara lekelerle
lekelerle
tır.
dolu bir
bir ülke
ülke bize
bize tarih
tarih
dolu
dersi veremez.
veremez. Siyasi
Siyasi
dersi
çıkar peşinde
peşinde olan
olan
çıkar
devletlerin öncelikle
öncelikle kendi
kendi
devletlerin
tarihlerine bakmasını
bakmasını tavtavtarihlerine
siye
siye ediyor,
ediyor, yapılan
yapılan açıkaçıklamaları
lamaları şiddetle
şiddetle
kınıyorum”
kınıyorum” dedi.
dedi.
ORHAN
ORHAN CAN
CAN ÖZEL
ÖZEL

POLŞAHDER POLİSLERİN YANINDA
Polatlı Şehit
Şehit Ailelerine
Ailelerine
Polatlı
Hizmet Derneği
Derneği (POL(POLHizmet
ŞAHDER), sokağa
sokağa çıkma
çıkma
ŞAHDER),
kısıtlamasının uygulandığı
uygulandığı
kısıtlamasının
cuma, cumartesi
cumartesi ve
ve pazar
pazar
cuma,
günü çalışmalarını
çalışmalarını sürsürgünü
dürdü. Dernek
Dernek Başkanı
Başkanı
dürdü.
Savaş Dinçer
Dinçer ve
ve yardımyardımSavaş
cısı Cabbar
Cabbar Çepur,
Çepur, kısıtlakısıtlacısı
malarda nöbet
nöbet tutan
tutan üç
üç
malarda
polis vardiyasını
vardiyasını ziyaret
ziyaret
polis
ederek ikramlarda
ikramlarda bubuederek
lundu.
lundu.
EMNİYET GÜÇLERİMİZE
GÜÇLERİMİZE
EMNİYET
BAŞARILAR
BAŞARILAR
DİLİYORUM
DİLİYORUM
Polatlı
Polatlı Şehit
Şehit Ailelerine
Ailelerine
Hizmet
Hizmet Derneği
Derneği Başkanı
Başkanı
Savaş
Savaş Dinçer
Dinçer gerçekleştirgerçekleştir-

dikleri etkinlikle
etkinlikle ilgili açıkdikleri
lama yaptı.
yaptı. Dinçer; “Polama
latlı Şehit
Şehit Ailelerine
latlı
Hizmet Derneği
Derneği BaşkanHizmet
lığı olarak
olarak gecesini gündülığı
züne katan,
katan, bizler rahat
züne
yaşasın diye
diye cefakârca
yaşasın
çalışan kahraman
kahraman polisleçalışan
rimizin her
her zaman yanlarimizin
rında olmaya
olmaya devam
rında
edeceğiz.
edeceğiz.
Pandemi döneminde
döneminde saPandemi
bahlara kadar
kadar nöbet tutan,
bahlara
araç ve
ve kimlik
kimlik kontroller
araç
yapan polislerimizin
polislerimizin yanyapan
larındaydık. Kendilerine
larındaydık.
börek,
börek, çay,
çay, tatlı ikram
ettik.
ettik. Sohbet
Sohbet ettik, hal ve
hatırlarını
hatırlarını sorduk. Her

zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. Bir ihtiyaçları olduğunda bizleri
aramalarını bildirdik. Allah
güvenlik güçlerimize güç
kuvvet versin, ayaklarına
taş değmesin. Hala görevde bulunan polis ve askerlerimize başarılar
diliyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmetler diliyorum. Gazetecilerimize
sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Her zaman her
yerde yardımlarını esirgemeyen Cabbar Çepur kardeşime çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
ORHAN CAN ÖZEL

polatlıpostası
polatlıpostası
www.polatlipostasi.com
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DURUKAN:
SOYKIRIMI
DURUKAN: SOYKIRIMI
AMERİKA YAPMIŞTIR!
YAPMIŞTIR!
AMERİKA
www.polatlipostasi.com

TOPÇU VE FÜZE OKL KLIĞI İNÖNÜ KIŞLASI 1968-DRS-BETTOPÇU
VE FÜZE
OKL KLIĞI
İNÖNÜ
KIŞLASI 1968-DRS-BET014 ALBÜM
NUMARALI
BİNA
KALORİFER
TESİSATININ
014
ALBÜM
NUMARALI
BİNA
KALORİFER
TESİSATININ
ONARIMI YAPIM İŞİTOPÇU VE FÜZE OK.K MİLLİ SAVUNMA
ONARIMI YAPIMBAKANLIĞI
İŞİTOPÇU VE
FÜZE
OK.K MİLLİ SAVUNMA
MSB
BAĞLILARI
BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Topçu ve Füze Okl Klığı İnönü Kışlası 1968-DRS-BET-014 Albüm Numaralı Bina Kalorifer TesiTopçu
Füze Okl
Klığı İşi
İnönü
Kışlası
Albüm
Bina Kalorifer
TesisatınınveOnarımı
Yapım
4734
sayılı1968-DRS-BET-014
Kamu İhale Kanununun
19 Numaralı
uncu maddesine
göre açık
satının
Onarımı
Yapım
İşi 4734 sayılı
Kamu
Kanununun
19 uncuyer
maddesine
göre açık
ihale usulü
ile ihale
edilecektir.
İhaleye
ilişkinİhale
ayrıntılı
bilgiler aşağıda
almaktadır.
ihale
ihale edilecektir.
İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhaleusulü
Kayıtile
Numarası
:
2021/188600
İhale
Kayıt Numarası :
2021/188600
1-İdarenin
1-İdarenin
a) Adresi
:
ISTIKLAL MAHALLESI REFIK CESUR CADDESI 1 06900
a)POLATLI/ANKARA
Adresi
:
ISTIKLAL MAHALLESI REFIK CESUR CADDESI 1 06900
POLATLI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :
3126234430 - 3126223148
b)c)Telefon
ve faks
numarası
::
3126234430
- 3126223148
Elektronik
Posta
Adresi
polatlitofok@gmail.com
c)ç)Elektronik
Posta
Adresi
:
polatlitofok@gmail.com
İhale dokümanının görülebileceği
ç)internet
İhale dokümanının
görülebileceği https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
adresi :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet
2-İhale adresi
konusu: yapım işinin
2-İhale
konusu
işinin
a) Niteliği,
türüyapım
ve miktarı
: 22 KALEM YAPIM İŞİ MAHALDE BULUNAN 179 ADET
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 22
KALEMPETEK
YAPIMVE
İŞİISITMA
MAHALDE
BULUNAN
179 ADET
DÖKÜM
TESİSATI
DEMONTE
EDİLEREK
DÖKÜM
PETEK
VE ISITMA
TESİSATI
EDİLEREK
YENİ ISITMA
TESİSATI
VE 179
ADET DEMONTE
PETEK İMALATI
YENİ
ISITMA TESİSATI VE 179 ADET PETEK İMALATI
YAPILACAKTIR.
YAPILACAKTIR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
Ayrıntılı
EKAP’ta yer alan
ihale dokümanı içinde
bulunanbilgiye
idari şartnameden
ulaşılabilir.
bulunan
idari
şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
İNÖNÜ KIŞLASI 1968-DRS-BET-014 ALBÜM NUMARALI BİNA
b)c)Yapılacağı
yertarihi : :
İNÖNÜ
KIŞLASI
1968-DRS-BET-014
ALBÜM
NUMARALI
İşe başlama
Sözleşmenin
imzalandığı
tarihten itibaren
7 gün
içinde yerBİNA
c) İşe başlama tarihi :
Sözleşmenin
imzalandığı
tarihten itibaren 7 gün içinde yer
teslimi yapılarak
işe başlanacaktır.
teslimi yapılarak
başlanacaktır.
ç) İşin süresi :
Yer tesliminden
itibaren işe
60 (Altmış)
takvim günüdür.
ç)3-İşin
süresi
:
Yer
tesliminden
itibaren
60
(Altmış)
takvim günüdür.
İhalenin
3-a)İhalenin
Yapılacağı yer
:
TOPÇU VE FÜZE OKULU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON
a)BAŞKANLIĞI
Yapılacağı yer
:
TOPÇU VE FÜZE OKULU KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON
BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati
:
06.05.2021 - 10:00
b)4.Tarihi
ve katılabilme
saati
:
06.05.2021
- 10:00 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 belgeler:
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 tasdikliimza
imzasirküleri,
sirküleri,
dikli
4.1.3.
Şekli
veiçeriği
içeriğiİdari
İdariŞartnamede
Şartnamedebelirlenen
belirlenenteklif
teklifmektubu.
mektubu.
4.1.3. Şekli ve
4.1.4.
Şekli
ve
içeriği
İdari
Şartnamede
belirlenen
geçici
teminat.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
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
Ekonomikve
vemali
maliyeterliğe
yeterliğeilişkin
ilişkinbelgeler
belgelerve
vebu
bubelgelerin
belgelerintaşıması
taşımasıgereken
gerekenkriterler:
kriterler:
4.2.
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.
İş
deneyim
belgeleri:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
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.Buihalede
ihaledebenzer
benzerişişolarak
olarakkabul
kabuledilecek
edilecekişler
işlerve
vebenzer
benzerişlere
işleredenk
denksayılacak
sayılacak mühendismühendis4.4.Bu
likve
vemimarlık
mimarlıkbölümleri:
bölümleri:
lik
4.4.1.Bu
Buihalede
ihaledebenzer
benzerişişolarak
olarakkabul
kabuledilecek
edilecekişler:
işler:CCIIII
4.4.1.
4.4.2.Benzer
Benzerişe
işedenk
denksayılacak
sayılacakmühendislik
mühendislikveya
veyamimarlık
mimarlıkbölümleri:
bölümleri:
4.4.2.
MAKİNEMÜHENDİSİ
MÜHENDİSİ
MAKİNE
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
kadarTOPÇU
TOPÇUVE
VEFÜZE
FÜZEOKULU
OKULUKOMUTANLIĞI
KOMUTANLIĞIİHALE
İHALE KOKO8.8.Teklifler,
MİSYON
MİSYONBAŞKANLIĞI
BAŞKANLIĞIadresine
adresineelden
eldenteslim
teslimedilebileceği
edilebileceğigibi,
gibi,aynı
aynıadrese
adreseiadeli
iadelitaahhütlü
taahhütlü
posta
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
itibaren90
90(Doksan)
(Doksan)takvim
takvimgünüdür.
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
olduğu
tespit
edilen
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilenisteklilerin
isteklilerinteklifleri,
teklifleri,Kanunun
Kanunun38
38inci
inci maddemaddesinde
sindeöngörülen
öngörülenaçıklama
açıklamaistenmeksizin
istenmeksizinreddedilecektir.
reddedilecektir.
Resmi
Resmiİlanlar
İlanlarwww.ilan.gov.tr.de
www.ilan.gov.tr.de

(www.bik.gov.tr)
(www.bik.gov.tr)Basın:01363094
Basın:01363094
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İYİ Parti Polatlı İlçe Başkanı MuİYİ
Parti Durukan,
Polatlı İlçe
Başkanı
Muharrem
Amerika
Birleşik
harrem
Durukan,
Birleşik
Devletleri
BaşkanıAmerika
Joe Biden’ın
Devletleri
Başkanı Joe
Biden’ınde1915'te yaşananlara
soykırım
1915'te
soykırım
mesiyleyaşananlara
ilgili açıklama
yaptım.deBimesiyle
ilgili açıklama
yaptım. Biden’ın sözlerine
sert tepki
den’ın
sözlerine
sertsoykırım
tepki görgösteren
Durukan,
gösteren
Durukan,
soykırım
görmek isteyenlerin
kendi
tarihine
mek
isteyenlerin
kendi
tarihine
bakması
gerektiğini
söyledi.
bakması
söyledi.
TARİHİNgerektiğini
EN BÜYÜK
KATLİAMTARİHİN
EN
BÜYÜK
KATLİAMLARINI AMERİKA YAPMIŞTIR
LARINI
YAPMIŞTIR
Birleşik AMERİKA
Devletleri Başkanı
Joe BiBirleşik
Devletlerisert
Başkanı
Joe Biden’ın sözlerine
tepki gösteden’ın
sertİlçe
tepki
gösteren İYİsözlerine
Parti Polatlı
Başkanı
ren
İYİ PartiDurukan;
Polatlı İlçe
Başkanı
Muharrem
“Tarihin
en
Muharrem
Durukan;Amerika
“Tarihin yapen
büyük katliamlarını
büyük
katliamlarını
yapmış, kıtanın
gerçekAmerika
sahibi olan
Kımış,
kıtanın
gerçek
sahibi
olan
Kızılderelilere soykırım uygulayarak
zılderelilere
soykırım
uygulayarak
onları yok etmiş,
Japonya’ya
iki
onları
yok
etmiş,
Japonya’ya
iki
atom bombası atıp yüz binlerce
atom
bombası
yüz binlerce
masum
insanı atıp
korkunç
bir şekilde
masum
insanı
korkunç
şekilde
öldürmüştür. En büyük bir
terörist
en
öldürmüştür.
En
büyük
terörist
en
büyük soykırımcı Amerika Birleşik
büyük
soykırımcıyüzyılın
Amerikaikinci
Birleşik
Devletleridir.20.
yaDevletleridir.20.
yüzyılın
ikinci
rısı ve 21. yüzyılın başlarında,yarısı
ve 21. yüzyılın
milyonlarca
insanınbaşlarında,
ölümüne
milyonlarca
insanın
ölümüne
sebep olan her kötülüğün
arkasebep
olan herAmerika
kötülüğün
arka-Visında mutlaka
vardır.
sında mutlaka Amerika vardır. Vietnam savaşı, Afganistan faciası,
etnam savaşı, Afganistan faciası,
Irak ın işgali vb. Bu terörist devleIrak ın işgali vb. Bu terörist devle-

tin kötülükleri saymakla bitmez.”
tin
kötülükleri saymakla bitmez.”
dedi.
dedi.
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bu konuda
tavır almak
zorundadır.
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zorundadır.
Sessiz
kalamayız.
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Tepki
yapılması
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Derneğimiz
Derneğimiz 12.
12. Olağan
Olağan Genel
Genel Kurul
Kurul Toplantısı
Toplantısı 21
21 Mayıs
Mayıs 2021
2021 tarihinde saat:12:00’de
Gazi
GaziMahallesi
MahallesiFevzi
FevziÇakmak
Çakmak Caddesi
Caddesi Numara
Numara 3’de
3’de bulunan
bulunan dernek
dernek merkezinde
merkezinde aşağıda yazılı
gündem
gündemmaddelerine
maddelerine göre
göre yapılacaktır.
yapılacaktır. Belirtilen
Belirtilen gün
gün çoğunluk
çoğunluk sağlanamadığı
sağlanamadığı takdirde, ikinci
toplantı
toplantı28
28Mayıs
Mayıs 2021
2021 tarihinde
tarihinde aynı
aynı gündemde,
gündemde, aynı
aynı yer
yer ve
ve saatte
saatte yapılacaktır.
Tüm
Tüm Üyelere
Üyelere Duyurulur.
Duyurulur.
YÖNETİM
YÖNETİMKURULU
KURULU
GÜNDEM
GÜNDEM
1-1Açılış
Açılışve
veYoklama
Yoklama
2-2Kongre
KongreBaşkanlık
Başkanlık Divan
Divan Seçimi
Seçimi
3-3Saygı
SaygıDuruşu
Duruşu ve
ve İstiklal
İstiklal Marşı
Marşı
4-4Yönetim
Yönetimkurulu
kurulu faaliyet
faaliyet raporu
raporu okunması
okunması ve
ve ibrazı
ibrazı
5-5Denetim
Kurulu
raporu
okunması
ve
ayrı,
ayrı
Denetim Kurulu raporu okunması ve ayrı, ayrı ibrazı
ibrazı
6-6Yeni
YeniYönetim
Yönetim Kurulu
Kurulu ile
ile Denetim
Denetim Kurulu
Kurulu asil
asil ve
ve yedek
yedek üyelerinin
üyelerinin seçimi
seçimi
7-7Dilek
Dilekve
veTemenniler
Temenniler
8-8Kapanış.
Kapanış.

polatlıpostası
polatlıpostası
www.polatlipostasi.com

Gündem/7
Gündem/7
27 Nisan 2021 Salı

www.polatlipostasi.com

27 Nisan 2021 Salı

AŞINIZI İHMAL
İHMAL ETMEYİN!
ETMEYİN!
AŞINIZI

sahibinden SATILIK
SATILIK
sahibinden

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

kiralık
kiralık
İŞYERİ
İŞYERİ

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

eleman ARANIYOR
eleman ARANIYOR
Küresel salgın yeni tip korona virüs son
Küresel
tip korona
virüs
son
günlerdesalgın
hızla yeni
etkisini
artırırken
korungünlerde
etkisini
artırırken
mak için hızla
belirtilere
karşı
dikkatli korunolma,
mak
için belirtilere
dikkatliveolma,
temastan
kaçınma,karşı
izolasyon
koruntemastan
kaçınma,
izolasyon
ve korunmaya yönelik
tedbirlere
tam uyum
hayati
maya
uyumvehayati
önemyönelik
taşıyor.tedbirlere
Kovid-19 tam
vakaları
viönem
taşıyor.
Kovid-19
vakaları
ve virüse bağlı
ölümler
dünya
genelinde
tekrüse
bağlıgösterirken
ölümler dünya
genelinde tekrar artış
hastalıktan
rar
artış gösterirken
hastalıktan
korunmak
için belirtilere
karşı yönelik
korunmak
belirtilere
karşı
yönelik
tedbirlere için
uyulması
bulaş
ve ölüm
riskini
tedbirlere
bulaş
ve ölüm riskini
azaltıyor. uyulması
Bu salgından
korunmak
için
azaltıyor.
Bu salgından
korunmak
için
maske kullanılması,
sosyal
mesafe
kumaske
mesafe
kuralı ve kullanılması,
ellerin sık sık sosyal
yıkanması
gerekiralı
ellerinvirüs
sık sık
gereki-en
yor.ve
Korona
ile yıkanması
mücadelemizde
yor.
Korona
virüs ile mücadelemizde
en
önemli
silahlarımızdan
biri olan aşılama
önemli
silahlarımızdan
biri olan
aşılama
çalışmaları
da son derece
önemli.
çalışmaları
da sonRAMAZAN
derece önemli.
VATANDAŞLAR
AYINDA
VATANDAŞLAR
RAMAZAN AYINDA
AŞILARINI YAPTIRABİLİYOR
AŞILARINI
YAPTIRABİLİYOR
Türkiye, koronavirüsle
mücadelede
Türkiye,
koronavirüsle
mücadelede
önemli bir
aşamadan geçerken
ilçemizönemli bir aşamadan geçerken ilçemiz-

deki vatandaşlar Polatlı Duatepe Devlet
deki
vatandaşlar
Duatepe Devlet
Hastanesi’nde
vePolatlı
özel hastanelerde
de
Hastanesi’nde
ve özelRamazan
hastanelerde
de
aşısını yaptırabiliyor.
ayında
aşısını
yaptırabiliyor.
Ramazan ayında
da devam
eden aşı uygulamaları
Devlet
da
devam eden gece
aşı uygulamaları
Devlet
hastanelerinde
yarısına kadar
özel
hastanelerinde
gece
yarısına
kadar
hastanelerde ise
mesai
saatleri
içeri-özel
hastanelerde
ise mesai
saatleri
içerisinde vatandaşlar,
randevu
aldıkları
sinde
sağlıkvatandaşlar,
kuruluşlarınarandevu
giderekaldıkları
BioNTech
sağlık
kuruluşlarına
giderekbirini
BioNTech
ya da Sinovac
aşılarından
olabiliya
Sinovac
aşılarından
birinibelirleolabiliyor.daTercih
ettikleri
aşılara göre
yor.
ettikleri
aşılara göre belirlenen Tercih
odalara
giren vatandaşların,
nen
odalaratarafından
giren vatandaşların,
hemşireler
herhangi bir hashemşireler
herhangi
bir buluhastalıkları ya tarafından
da alerjik bir
durumları
talıkları
ya da alerjik
bir durumları
bulunup bulunmadığı
sorulduktan
sonra
nup
bulunmadığı
sorulduktan aşısı
sonrayapaşıları
yapılıyor. Koronavirüs
aşıları
yaptırmak yapılıyor.
için gelenKoronavirüs
vatandaşlar aşısı
ise hem
tırmak
için gelen
vatandaşlar
hem
kendilerine
sunulan
hizmettenise
hem
de
kendilerine
sunulan hizmetten
hem de
sağlık çalışanlarından
memnuniyetlerini
sağlık
çalışanlarından memnuniyetlerini
dile getiriyor.
dile getiriyor.
ORHAN CAN ÖZEL
ORHAN CAN ÖZEL

TECHO Yapı Ticaret’te çalışmak üzere Autocad ve
TECHO
Yapı Ticaret’te
çalışmak
üzere Autocad
MS Office
programlarını
iyi derecede
kullanabilen,
inşaat ve
mühendisi
MS
Office
programlarını
iyi
derecede
kullanabilen,
inşaat
veya inşaat teknikeri alınacaktır. Başvurular CV (özgeçmiş)mühendisi
ile iletişim
veya inşaat teknikeri
Başvurular
CV (özgeçmiş) ile iletişim
mailalınacaktır.
adresi üzerinden
yapılacaktır.
mail
adresi
üzerinden
yapılacaktır.
Başvuru
(CV):
info@techo.com.tr
Başvuru
(CV):
info@techo.com.tr
TECHO YAPI TİCARET
TECHO YAPI TİCARET

İŞ İLANI
İLANI
İŞ
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve yalıtım sektöründe
Polatlıfaaliyet
Organize
Sanayiüretim
Bölgesi’nde
bulunan
ve yalıtım
sektöründe
gösteren
tesisimizde
çeşitli
pozisyonlarda
faaliyet gösteren üretim
çeşitliarkadaşları
pozisyonlarda
görevlendirilmeküzere
bizimletesisimizde
çalışacak takım
arıyoruz.
görevlendirilmeküzere bizimle çalışacak takım arkadaşları arıyoruz.
ÜRETİM ELEMANI/Aranan nitelikler
ÜRETİM
* Endüstri ELEMANI/Aranan
Meslek Lisesi veya Lisenitelikler
mezunu
**Endüstri
veya Lise
mezunu
TercihenMeslek
üretimLisesi
ortamında
ve vardiyalı
* Tercihen
ortamında
çalışma üretim
geçmeşine
sahip ve vardiyalı
*çalışma
Vardiyalıgeçmeşine
düzende sahip
çalışabilecek
**Vardiyalı
Disiplinli,düzende
uyumlu,çalışabilecek
takım çalışmasına yatkın
**Disiplinli,
uyumlu,
çalışmasına
Erkek adaylar
için takım
askerlik
hizmetini yatkın
tamamlamış
* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

BUHAR KAZANI OPERATÖRÜ/Aranan nitelikler
BUHAR
* En az liseKAZANI
mezunu OPERATÖRÜ/Aranan nitelikler
**En
az lisetipimezunu
Sanayi
kazan operatörü bölgesine sahip
**Sanayi
tipi kazan operatörü
sahipen az 2 yıl deneyimli
Kazan bakımından
anlayan bölgesine
ve konusunda
**Kazan
bakımından
anlayan vekazan
konusunda
en azçalışmış
2 yıl deneyimli
Daha önce
fabrika ortamında
dairesinde
**Daha
fabrika
kazan dairesinde
çalışmış
Erkekönce
adaylar
için ortamında
askerlik hizmetini
tamamlamış
* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

FORKLİFT OPERATÖRÜ/ Aranan nitelikler
FORKLİFT
OPERATÖRÜ/
Aranan
* Forklift
Operatörü ehliyeti
olannitelikler
Forklift
Operatörü
olan
** Aktif
olarak
forkliftehliyeti
kullanabilen
Aktif
olarak forklift *kullanabilen
* En az 1*yıl
tecrübeli
Tercihen lise mezunu
**EnErkek
az 1 adaylar
yıl tecrübeli
Tercihentamamlamış
lise mezunu
için askerlik *hizmetini
**Gerekli
Erkek adaylar
için
askerlik
hizmetini
tamamlamış
görüldüğü takdirde fazla mesai yapabilecek
*Gerekli görüldüğü
mesai yapabilecek
*Vardiyalıtakdirde
düzendefazla
çalışabilecek
*Vardiyalı düzende çalışabilecek

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Polatlı Ornrganize Sanayi Bölgesi 202. Cadde No: 18 Polatlı / Ankara
Polatlı Ornrganize
Sanayi
No: 50
18 45
Polatlı / Ankara
Tel: 0312
626Bölgesi
50 50 202.
Faks:Cadde
0312 626
Tel: 0312 626 50 50 Faks: 0312 626 50 45
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Dizgi-Ofset Hazırlık:
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ATA623
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02 25- 623
80 81
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Günlük İlan ve Reklamlar sayfa ebatına göre müşteri ile karşılıklı
Günlük İlan ve Reklamlar
sayfa
göre müşteri ile karşılıklı
anlaşma
ile ebatına
yayımlanır.
anlaşma
ile
yayımlanır.
Süreli Reklam ve ilanlarda sayfa ebatlarına ayarlanarak
Süreli
ReklamAylık
ve ilanlarda
ayarlanarak
15 günlük,
ve Uzunsayfa
süreliebatlarına
olarak yayımlanır.
15 Kongre
günlük,İlanları
Aylık ve250
Uzun
TL, süreli
Tüzükolarak
İlanlarıyayımlanır.
450 TL
Kongrereklamlar
İlanları 250
TL, Tüzük
İlanları
TL
Renkli
antlaşma
gereği
renkli450
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Renkli reklamlar
antlaşma
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YAVAŞ’TAN 100 MİLYON TL’LİK DESTEK PAKETİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi “İyilik hastalıktan
daha bulaşıcıdır” sloganı
ile çıktığı toplumsal dayanışma kampanyası yolunda ciddi bir yol kat
ederek birçok ailenin gönlüne dokunmaya devam
ediyor. Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşların sayısının artması
ile sosyal belediyecilik çalışmalarına her geçen gün
bir yenisi ekleyen Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 232
bin 351 aileye 100 milyon
TL’lik destek paketi hazırladıklarını açıkladı. Ankara
halkına seslenen Yavaş,
hayata geçirilecek olan
destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulunarak kampanya hakkında bilgiler
verdi. Yavaş, yaptığı açıklamada Özellikle Ankara’da alan el veren eli
görmeyecek bir tüccar
zengin edilmeyecek, yardım ekonomisi tüm kente
yayılacak ve aileler standart paketleri değil, ihtiyacı
olan ürünleri serbestçe seçerek alabilecekler vur-

gusu yaptı
ANKARA’DA ALAN EL
VEREN ELİ GÖRMEYECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, destek paketinin
detaylarını da paylaşarak,
“Seçimlerden önce söz
verdiğimiz, sosyal yardım
alan ailelerimizin desteklerden uygarca faydalanabileceği Başkent Kart
projemizi hayata geçiriyoruz. Bu sayede artık Ankara’da alan el veren eli
görmeyecek, bir tüccar
zengin edilmeyecek, yardım ekonomisi tüm kente
yayılacak ve aileler standart paketleri değil, ihtiyacı
olan ürünleri serbestçe seçerek alabilecekler. Bu vesile ile sizlere Ramazan
ayında Ankara Büyükşehir
Belediyesi olarak 100 milyon liralık büyük destek
paketimizi açıklamak istiyorum. Basımı ve dağıtımı
tamamlanan 113 bin ailenin Başkent Kartına 400’er
lira tanımlayacağız. Pandemi nedeniyle kapanan
sektör temsilcileri ve çalı-

şanları ile geliri azalan esnaflardan oluşan 18 bin
500 kişiye 400’er lira nakit
ödeme yapacağız.” dedi.
YAVAŞ: BÜTÜN ESNAFLARIMIZ YARARLANACAKTIR
Kartlarına ve isimlerine
yükleme yapılan vatandaşların kısa mesaj yoluyla bilgilendirileceğini
belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu yeni destek
anlayışımız sayesinde,
kartlara yüklenen ya da
nakit yatırılan ekonomiden
semtlerdeki bütün esnaflarımız yararlanacaktır. Kart
basımı bayram sonrasına
kalan aileler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan
oluşan 100 bin 851 aileye
ise 470 lira tutarında gıda
kolisi dağıtımını bu hafta
içi tamamlayacağız. Böylece Mübarek Ramazan
ayında 232 bin 351 aileye
100 milyon lira destek
sağlamış olacağız.”
YAVAŞ’TAN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR
6 Milyon Tek Yürek Kampanyası hakkında bilgiler

veren hayırseverlere teşekkür eden Yavaş, “Kampanyamız tüm hızıyla
devam ediyor. Dünyada,
ülkemizde ve şehrimizde
yangın sürerken; varsın

kavşaklardan biri geç yapılsın, varsın bir kaldırım
ya da park sonraya kalsın.
Bizim belediyecilik anlayışımız ve en büyük hedefimiz, hiçbir çocuğun

enerji çözümleri

boynunun bükük kalmaması ve eğitimlerinden
mahrum olmaması; hiç
kimsenin yatağa aç girmemesidir” dedi.
İLKNUR KILINÇ

