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Polatlı Postası Gazetesi’nin gündeme taşıdığı
ve ardından gündemden
düşmeyen Mehmet Akif
Mahallesi’ndeki Konteyner
Sağlık Ocağı’nın projesi
tamamlandı.
Başkan Mürsel Yıldızkaya’nın talimatları ile hazırlanan Mehmet Akif
Mahallesi Sağlık Ocağı
Bina projesi hazır bir şekilde meclisten onay bekliyor. Sorunun çözülmesi ile
Mehmet Akif Mahallesi’ne
inşa edilecek olan bina
modern mimarinin izleri
taşıyacak. Mahalle sakinlerinin de uzun zamandır
beklediği sağlık ocağı ile
mahalle sakinleri daha
konforlu, kaliteli sağlıklı bir
hizmet alabilecek. Bugün
gerçekleşecek Polatlı
Belediye meclisi gündeminde yer alan Mehmet
Akif Mahallesi Sağlık
Ocağı Binası yapımı konusu mecliste görüşülerek
oylanacak.
BERKANT ERGİN

KENT GÜNDEMİ
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Hak sahiplerinin mağduriyet
riyet yaşamaması Kartaltepe
taltepe Konutlarında
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sürdüren
sürdüren Polatlı Belediyesi
yesi Ekipleri, oturmaya
hazır
hazır hale getirilen,
çevre
çevre ve peyzaj
düzenlemeleri
düzenlemeleri tamamlanan
nan G
G ve H bloktaki dairelerin
relerin anahtarlarını
vatandaşlara
vatandaşlara teslim etmişti.
mişti.
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Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel
Mürsel Yıldızkaya,
kalan
kalan dairelerin satış
ihalesini
ihalesini duyurmuştu.
Bu
Bu kapsamda
kapsamda 28 Mayıs
Cuma
Cuma Günü Polatlı Belediyesi
lediyesi Toplantı Salonu’nda
lonu’nda satış ihalesi
gerçekleştirilmişti.
gerçekleştirilmişti.

İHALE BELEDİYE
TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK
28 Mayıs Cuma Günü
yapılan konut satış ihalesinden sonra kalan 22
dairenin satışı yapılacağı tarih belli oldu. Kartaltepe Konutları G ve H
Blokları'nda kalan son
22 daire için 4 Haziran
Cuma Günü saat
15.00'da Polatlı Belediyesi Toplantı Salonu'nda
Konut Satış İlahesi gerçekleştirilecek. Konut
satış ihalesiyle ilgili bilgi
almak isteyen vatandaşlar 0312 623 04 48 numaralı telefonu
arayabilirler.
ORHAN
ORHAN CAN
CAN ÖZEL
ÖZEL
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HUBUBATTA ZARAR 1 MİLYAR LİRAYI BULDU
Tüm Türkiye’yi etkisi altına
alan kuraklık iç Anadolu
Bölgesini de hububat üretimini oldukça sıkıntıya
soktu. Ekili alanlarda sahada yürütülen çalışmalar
bu yıl hububatta rekolte
kaybının yüzde elli seviyesine ulaştığını, arpa ekili
bir çok arazinin biçilemez
durumda olduğu tespit
edilirken buğdayda da
durum pek farklı değil.
Anıza ekilen arpa ve buğday ürünleri tarladan kaldırılamaz durumda.
Nadasa yapılan ve çiftçilerin gerekli özeni gösterdiği
buğday ve arpada ise
kayıp yüzde ellinin üzerinde. Hububatta yaşanan
bu rekolte kaybı hayvancılık sektörünü de olumsuz
etkiliyor. Kuraklık nedeniyle yaşanan hububattaki
rekolte kaybının maddi
olarak Polatlı’ya ve ülke
tarımına zararı ise 1 milyar lirayı bulduğu belirtiliyor.
BEKLENEN YAĞIŞLAR
GERÇEKLEŞMEDİ
Nisan ve Mayıs aylarında

yağışın yetersiz olması
sebebiyle tarımsal kuraklık
ciddi şekilde hissediliyor.
Özellikle kıraç tarlalar, yaşanan kuraklık nedeniyle
biçerdöver giremeyecek
durumda. Çiftçinin tek
umudu nehrin kurumaması ve kuraklığın yaşan-

maması için nisan ve
mayıs aylarında yaşanacak yağışlardı. Yağışlar
beklenen seviyede olmayınca tarımsal kuraklık kaçınılmaz oldu. Bu durum
saman yokluğuna yol açacağından sadece tarımın
değil hayvancılık sektörü-

nün de kuraklıktan etkilenmesi bekleniyor.
SAKARYA VE PORSUK
KURUDU!
Türkiye’nin tarım şehirlerinden biri olarak gösterilen Polatlı’da yağış
miktarındaki azlık ve susuzluk nedeniyle yaşanan

yıllara oranla daha erken
kuruması nedeniyle tarlalarını sulayamadı. Yağışların yetersiz olması ve
Sakarya nehrinden su
sağlanamaması tarlada
ekili üründe rekolte ve kalite kaybına yol açtı.
MALİYETİN YANINA
KURAKLIK EKLENDİ
Gübre, mazot, ilaç ve
tohum fiyatları dövize
bağlı olarak artıyor. Sadece gübre fiyatları, 20202021 Mart döneminde
yüzde 46 ile yüzde 67.9
oranında artış gösterdi.
Polatlı çiftçisi geçen yıldan
bu yana özellikle gübre ve
mazottaki artışla birlikte
hububat yetiştirmekte oldukça zorlu bir yılı geride
bıraktı. 2021 yılı da benzer bir durumla çiftçileri
epeyce maliyet açısından
kuraklık Sakarya nehrinin
zorlarken, üstüne bu yıl
kurumasına neden oldu.
son yılların en düşük
Tarımsal sulama için hayati önem taşıyan Sakarya yağış miktarı sebebiyle
yaşanan kuraklık berabenehrinin kuruması çiftçi
için büyük sorun oluşturu- rinde hububatta büyük bir
kaybın yaşanmasına
yor. Sakarya nehri çevreneden oldu.
sinde ekili tarlası olan
BERKANT ERGİN
çiftçiler, nehrin geçtiğimiz

PAAK, EĞİTİMLERİ TAMAMLADI

Polatlı Avcılar Arama
Kurtarma Derneği
(PAAK) Başkanı Ömer
Sarıboğa, yönetimi ve
dernek üyeleri Polatlı’da
profesyonelleri aratmayacak bir arama kurtarma
ekibi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu
kapsamda Ankara İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğünde teorik ve pratik
eğitimler tamamlandı. 4
gün süren 25 kişiyle gerçekleştirilen eğitimlerin
son gününde tatbikat gerçekleştirildi. İç Anadolu
Av ve Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı Selim
Şahin, tatbikatı ziyaret
etti.
ÖNCE TEORİK SONRA
PRATİK EĞİTİM

Polatlı Avcılar Arama
Kurtarma Derneği
(PAAK) 25 kişilik ekiple,
Ankara İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğünde 4
gün süren eğitim gördü.
Ekip, teorik eğitimin ardından pratik eğitim
gördü ve eğitimin son gününde tatbikat gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen
teorik ve pratik eğitimler
sonrası katılımcılara sertifika verildi.
ŞAHİN, TATBİKATI ZİYARET ETTİ
Polatlı Avcılar Arama
Kurtarma Derneği’nin 25
kişilik ekiple 4 gün süren
teorik ve pratik eğitimlerinin son gününde gerçekleştirilen tatbikatı İç
Anadolu Av ve Yaban Ha-

ATA
ATA

yatı Federasyonu Başkanı Selim Şahin ziyaret
etti. Şahin, eğitime katılan Polatlı Avcılar Arama
Kurtarma Derneği
(PAAK) Başkanı Ömer
Sarıboğa, yönetimi ve
dernek üyelerine başarı
dileklerinde bulundu.
SARIBOĞA: EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK
Olası bir afet durumunda
hazır bulunmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Polatlı Avcılar
Arama Kurtarma Derneği
(PAAK) Başkanı Ömer
Sarıboğa; “Özellikle ülkemiz gibi deprem kuşağında bulunan yerlerde
arama kurtarmanın
önemi hayatidir. Acil
durum ve afetlerde

anında müdahale gereklidir. Can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi
amacıyla ekipler kurarak
eğitim alma konusunda
çalışmalarımızı durmadan devam ettiriyoruz.
Herhangi bir yerde acil
durum meydana geldiğinde acil olarak yürütü-

Gazetecilik Basın Yayın

lecek en önemli faaliyetlerin başında planlı ve organize bir şekilde olmak
üzere, haberleşme, ulaşım, arama kurtarma faaliyetleri ile sağlık
hizmetlerinin yapılması
gelmektedir. Polatlı’da da
bu konuda öncü olarak
profesyonelleri aratmaya-

cak bir ekip kuruyoruz.
Bu kapsamda Ankara İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 25 kişilik ekibimizle 4 gün süren
eğitimimizi tatbikatta yaparak tamamladık. Çalışmalarımız devam
edecek” dedi.
BERKANT ERGİN
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2021 HUBUBAT
SEZONU
AÇILDI
İLKOKULLU
MİNİKLERİN

CUMHURİYET COŞKUSU

2021 yılı ilk hasat ürünü
Polatlı Ticaret Borsası’na
geldi. Gelen ilk ürün Yeniköseler Mahallesi’nden
çiftçi Ufuk Çınar’ın arpası
oldu.
İlk ürün arpanın sembolik
olarak hasat sezonunun
başlaması için yapılan
sembolik alımda
Ata Tohumculuk A.Ş.
adına açık artırmaya katılan Mehmet Ünal, tohumuda kendilerine ait olan
ürünün 200 kilogramlık
bölümünü 21 bin liraya
satın aldı. Satışı gerçekleştiren Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu,
yeni hasat sezonunun hayırlı olması temennisinde
bulundu. Kuraklık nedeniyle arpada verimin
düşük olacağı bu yılın ilk
ürünü olan kalitesiz arpadan belli oldu.

TOPLU: HASAT
DÖNEMİNİN HAYIRLI
OLMASINI DİLİYORUM
Yeni hasat sezonu ile ilgili
açıklama yapan ve hayırlı
olsun temennisinde bulunan Polatlı Ticaret Borsası
Başkanı Yahya Toplu;
“2021 yılı hasat döneminin
üyelerimize, üreticilere ve
tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni
hasat döneminin huzur,
güven, sağlık içerisinde
geçmesini temenni ediyorum.” dedi.
BU YIL POLATLI İÇİN İYİ
OLMAYACAK
Tarımsal kuraklık sürecinin verimi oldukça etkileyeceğini vurgulayan
Toplu; “Herkesin bildiği
gibi kurak bir yıl geçiyor.
İlk etapta resmi kaynaklara göre Türkiye’de hububat rekoltesinde yüzde 25

kayıp bekleniyor.
Ama sanki bu oran daha
yüksek olacak gibi görünüyor.
Mısır fiyatları dünyada çok
yükselmesi nedeniyle arpada Türkiye genelinde
anızlara ekildiği için arpada olmadı ama, yem fiyatları buğday fiyatlarını
kendisiyle sürükledi.
Verim olmadıktan sonra fiyatların yüksek olması
üreticiyi kazandırmaz. Bu
yılı Polatlı için önemli bir
yıl olmayacak.
Çünkü soğan para etmedi,
çöpe gitti. Sonrasında kuraklık oldu. Polatlı’nın ekonomisinin büyük bir
bölümü tarım ve tarım
ürünlerinden oluşuyor. Fiyatların yüksek verilerek
üreticinin mağduriyetinin
giderilmesini umuyorum.”
dedi.

TMO FİYATLARI PİYASALARIN OLDUKÇA
ALTINDA KALDI
Toprak Mahsülleri Ofisinin
açıkladığı fiyatların piyasanın altında kaldığını belirten Yahya Toplu; “Toprak
Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 17.05.2021’de
hububat alım fiyatları Ekmeklik Buğdayda bir önceki yıla göre yüzde 36
artışla 2 bin 250 lira, makarnalık buğdayda bir önceki yıla göre yine yüzde
36 artışla 2 bin 450 lira,
arpada ise geçen yıla
göre yüzde 37 artışla bin
750 olarak açıklanmıştı.
Açıklandığı günlerde iyi
gibi görünen bu fiyatlar
birkaç gün içerisinde piyasalarda oluşan fiyatların
oldukça altında kalmıştır.
Bugün için ekmeklik buğday 2 bin 500-2 bin 550

lira, arpa ise Güneydoğu
Bölgesi’nde 2 bin 600-2
bin 650 lira civarında seyretmektedir. Bu artışın önlenerek piyasalarda
istikrarın korunması amacıyla yine TMO tarafından
uzun yıllardır bu kadar
erken, 26.05.2021’de
satış fiyatları da açıklanErgin
HABER
mış, ancakBerkant
2 bin 250
lira
olan
ekmeklik
buğday
fi29 Ekim Cumhuriyet Bayyatı
ve
bin
950
liralık
arpa
ramı’nın 96. yıldönümü sefiyatı da
piyasa
bebiyle
tüm
yurttafiyatlarının
olduğu
altında
kalmıştır.”
dedi.etgibi
Polatlı’da
da çeşitli
ÇINAR: kutlanıyor.
İYİ BİR YILSon
kinliklerle
OLACAĞINI
olarak
Şehitlik İlkokulu taDÜŞÜNMÜYORUZ
rafından
hazırlanan 29
Polatlı
Ticaret Borsasına
ekim
Cumhuriyet
Bayramı
sezonun
ilk ürünü
olanbearkutlama
etkinliği
büyük
payıtopladı.
getirenÖğrenciler
çiftçi Ufuk tağeni
Çınar; “Bu sene rekolte oldukça düşük. Bunu devletimizde bildiği için ofis
alım fiyatlarını erken açıkladı. Çok iyi bir yıl olaca-

ğını düşünmüyoruz. Kurak
bir yıl yaşıyoruz. Devletin
destekleri arttırılmıştı.
Desteklerin daha da iyileştirilmesi hem devletin hem
de çiftçinin yararına olacaktır. Özellikle tohum
desteğinin arttırılması gerekiyor.” dedi.
“CERVOİSE”
CİNSİ
rafından
hazırlanan
şiirler,
6 SIRALI
ARPA ATA
şarkılar
ve ellerinde
Türk
TOHUM MARKASI
Bayraklarıyla
Cumhuriyet
Tohumu Ata
Tohumculuk
coşkusunu
yansıtan
ilkA.Ş.’den
alınan
“cervoise”
okulu öğencilerinin
göstericinsi velilerinde
6 sıralı arpa
haklerine
büyük
kında
Ata Tohumculuk
ilgisi
vardı.
Veliler çocuklaA.Ş.heyecanına
bilgi verdi. Cervoise
rının
ortak ola-6
sıralı
arpanın; çok
yüksek
rak
Cumhuriyet
coşkusunu
verimli,
alternatif
karakhep birlikte yaşamak için
terli, orta
erkenci,
orta
Şehitlik
İlkokulu
törenlerinboylu,
kalın aldılar.
saplı, yatdeki
yerlerini
maya çok dayanıklı, maltlık kalitesi yüksek,
gübreye karşı reaksiyonu
çok iyi olduğu ifade edildi.
ORHAN CAN ÖZEL
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POLATLI SUSUZ,
SUSUZ, ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR YENİ
YENİ
POLATLI
SULAMA PROJELERİ
PROJELERİ İSTİYOR!
İSTİYOR!
SULAMA
Polatlı çiftçisi, kuraklık nedeniyle aylardır
sıkıntıçiftçisi,
çekiyor.kuraklık
Özellikle
Sakaryaaylardır
nehrinin
Polatlı
nedeniyle
Polatlıçekiyor.
kısmında
yer alan
bölümünün
kusıkıntı
Özellikle
Sakarya
nehrinin
rumasıkısmında
çiftçiyi kara
Polatlı
yer kara
alan düşündürüyor.
bölümünün kuruması
kara Cumhuriyet
kara düşündürüyor.
Durumçiftçiyi
böyleyken
Halk ParDurum
böyleyken
Cumhuriyet
HalkSüllü,
Partisi Eskişehir
Milletvekili
Jale Nur
tisi
Milletvekili Jale
Nur Süllü,
suEskişehir
sıkıntısı yaşamayan
Eskişehir’in
Porsu
sıkıntısı
yaşamayan
Eskişehir’in
suk
Barajının
henüz yarı
yarıya doluPorolsuk
Barajının
henüz yarımahkum
yarıya dolu
olduğu
halde susuzluğa
edildiğini
duğu
susuzluğa
edildiğini
iddiahalde
etti. Süllü,
yapımımahkum
devam eden
iddia
etti. Süllü,
yapımı
devam
eden olan
Gökpınar
Barajına
yakın
bir bölgede
Gökpınar
Barajına yakın
bir bölgede
Sakarya Nehri’nin
doğduğu
Sakarya-olan
Sakarya
Nehri’nin
doğduğu
Sakaryabaşı’ndan Eskişehir’e yeni bir su kaynağı
başı’ndan
Eskişehir’e
yenisöyledi.
bir su kaynağı
oluşturulması
gerektiğini
oluşturulması
gerektiğini
söyledi.
CHP’Lİ SÜLLÜ’DEN
“ESKİŞEHİR
CHP’Lİ
SÜLLÜ’DEN
“ESKİŞEHİR
SUSUZLUĞA
MAHKÛM
EDİLİYOR”
SUSUZLUĞA
MAHKÛM EDİLİYOR”
İDDİASI
İDDİASI
Eskişehir’in susuzluğa mahkûm edildiğini
Eskişehir’in
susuzluğa
mahkûm
edildiğini
söyleyen CHP
Eskişehir
Milletvekili
Jale
söyleyen CHP Eskişehir Milletvekili Jale

Nur Süllü, Eskişehir’in 20 gün içinde
susuz
kalabileceğini
etti.içinde
Süllü, PorNur
Süllü,
Eskişehir’iniddia
20 gün
suk Barajının
yarı yarıya
olduğuPorsusuz
kalabileceğini
iddia dolu
etti. Süllü,
halde
Eskişehir
alternatif
su kaysuk
Barajının
yarıiçin
yarıya
dolu bir
olduğu
halde
Eskişehir için
alternatifsöyledi.
bir su kaynağı yaratılması
gerektiğini
Ponağı
yaratılması
gerektiğini
söyledi.
Polatlı çiftçisi,
aylardır
susuzluk
nedeniyle
latlı
çiftçisi,
aylardır
susuzluk
nedeniyle
büyük
bir sıkıntı
yaşarken
Süllü’nün
bu
büyük
bir sıkıntı yaşarken
Süllü’nün
bu
isteği Eskişehir’in
yeterli suyu
olmasına
isteği
Eskişehir’in
suyu
olmasına
rağmen
bu kadar yeterli
suyu ne
yapacağı
sorağmen
bu kadar suyu
ne yapacağı sorusunu gündeme
getiriyor.
rusunu
gündeme
getiriyor.
PORSUK
BARAJI
YARI YARIYA DOLU
PORSUK
BARAJI
YARI YARIYA DOLU
AMA HALA
SU İSTİYORLAR
AMA
SU Milletvekili
İSTİYORLAR
CHP HALA
Eskişehir
Jale Nur Süllü,
CHP
Eskişehir
Milletvekili
Jale Nur
Süllü,
TBMM
Su Kaynakları,
Kuraklık
ve İklim
TBMM
Su Kaynakları,
Kuraklık
ve İklim
Değişikliği
Meclis Araştırma
KomisyoDeğişikliği
Araştırma
Komisyonu’nda tekMeclis
su kaynağının
Porsuk
olan
nu’nda
tek sualternatif
kaynağının
Porsuk
olan
Eskişehir’e
kaynak
yaratacak
Eskişehir’e
alternatif
kaynak yaratacak
Sakarıbaşı’ndan
su getirilmesinin
neden
Sakarıbaşı’ndan
su
getirilmesinin
neden
geciktirildiğini Devlet Su İşleri Genel
Mügeciktirildiğini Devlet Su İşleri Genel Mü-

SAKARYAMEYDAN
MEYDANSAVAŞI
SAVAŞI ZAFERİNİN
ZAFERİNİN
SAKARYA
100.’NCÜYILDÖNÜMÜ
YILDÖNÜMÜ (03)
(03)
100.’NCÜ
İLHANKÜÇÜKBİÇMEN
KÜÇÜKBİÇMEN
İLHAN

Albay Sariyanis’e göre Türkleri
Albay Sariyanis’e göre Türkleri
yenmek artık mümkündü, kolaydı
yenmek artık mümkündü, kolaydı
da. Ama böyle düşünmeyenler de
da. Ama böyle düşünmeyenler de
vardı. Bunların başında General
vardı. Bunların başında General
Papulas geliyordu.
Papulas geliyordu.
Ankaraseferinin
seferininplanını
planınıyine
yineAlbay
Albay
Ankara
Sariyanis
hazırlamıştı.
Planına
güSariyanis hazırlamıştı. Planına güveniyordu.
veniyordu.
GeneralPapulas’ı
Papulas’ıikna
iknaetmek
etmekiçin
için
General
sabah
toplanan
komuta
kurulunda
sabah toplanan komuta kurulunda
sözistedi.
istedi.
söz
Konuşmasına,“Ankara’yıele
elegeçirgeçirKonuşmasına,“Ankara’yı
menin
şartlarını,
mesafe
ve
yolları
menin şartlarını, mesafe ve yolları
inceliyorum.Türkleri
Türkleriezmedikçe
ezmedikçe
inceliyorum.
yada
daKızılırmak’ın
Kızılırmak’ınötesine
ötesineatmaatmaya
dıkça,
ne
Batı
Anadolu’yu
koruyadıkça, ne Batı Anadolu’yu koruyabilirizne
nede
deİstanbul’u
İstanbul’ualabiliriz”
alabiliriz”
biliriz
diyebaşladı,
başladı,plan
planhakkında
hakkındaayrıca
ayrıca
diye
bilgi
sundu
ve
açıklamasını
şöyle
bilgi sundu ve açıklamasını şöyle
bitirdi:
bitirdi:
“Buakın
akınaskeri
askeribir
birgezinti
gezintiolacak.
olacak.
“Bu
Ankara’yı
kolayca
ele
geçireceğiAnkara’yı kolayca ele geçireceğimizeeminim.”
eminim.”
mize
Papulasbasit
basitama
amadeneyimli
deneyimlibir
bir
Papulas
askerdi.
Orduyu
bekleyen
tehlikeyi
askerdi. Orduyu bekleyen tehlikeyi
seziyordu.Ümitle
Ümitleordunun
ordununİkmal
İkmal
seziyordu.
ŞubesiMüdürü
MüdürüYarbay
YarbayYorgos
Yorgos
Şubesi
Spridonos’abaktı.
baktı.Bu
BuYarbayın
YarbayınçaçaSpridonos’a
lışkanlığınave
vedürüstlüğüne
dürüstlüğünegüvegüvelışkanlığına
nirdi.Spidonos
Spidonosbeklediği
beklediğigibi
gibi
nirdi.
konuştu:
konuştu:
“Benemin
emindeğilim.”
değilim.”
“Ben
Sariyanis’tenönce
önceKurmay
KurmayBaşBaşSariyanis’ten
kanıAlbay
AlbayPallis
Pallissinirlendi.
sinirlendi.
kanı
“Neden?”
“Neden?”
Çünkü
ÇünküTürkler
Türklerçekilirken,
çekilirken,yararlayararlanabileceğimiz
nabileceğimizbütün
bütündemiryollarını
demiryollarını
bozdular.
bozdular.İkmal
İkmalMerkezimizi
MerkezimiziEskiEskişehir’e
şehir’ealmak,
almak,ikmal
ikmalsistemimizi
sistemimizi
tersine
tersineçevirmek
çevirmekzorundayız.
zorundayız.
Bunun
için
de
her
Bunun için de herçeşit
çeşitmalzeme,
malzeme,
kâh
kâhdenizyoluyla,
denizyoluyla,kâh
kâhdemiryodemiryoluyla
luylakâh
kâhda
dakara
karayoluyla
yoluylakarmakarmaşık
yollardan
Sakarya
bölgesine
şık yollardan Sakarya bölgesine
ulaştırılacak.
ulaştırılacak.Böyle
Böylekarma
karmakarışık
karışık
bir
ikmal
sistemi
düzenli
ve
bir ikmal sistemi düzenli veçabuk
çabuk
işleyebilir
işleyebilirmi?
mi?Bu
Buyolların
yollarıngüvenliği
güvenliği

için de ayrıca çok sayıda askere
için de ayrıca çok sayıda askere
ihtiyaç var. Açık söylüyorum bu
ihtiyaç var. Açık söylüyorum bu
şartlar altında ordumuzun ihtiyaçşartlar altında ordumuzun ihtiyaçlarını düzenli, yeterli ve güvenli bir
larını düzenli, yeterli ve güvenli bir
şekilde karşılamak mümkün değilşekilde karşılamak mümkün değildir.Ben
Benkarşılayamam”
karşılayamam”
dir.
Sariyanis
öfkeyle baktı:
baktı:
Sariyanis öfkeyle
“Karşılarsın.
Emrinde
binden fazla
fazla
“Karşılarsın. Emrinde binden
kamyon,binlerce
binlerce araba
araba ve
ve deve
deve
kamyon,
var.”
var.”
“Senmesafeleri
mesafeleri iki
iki yıldır
yıldır incelediinceledi“Sen
ğinisöyledin.
söyledin. Ben
Ben ise
ise yeni
yeni inceleinceleğini
dim
ve
şu
kanıya
vardım.
Eğer
bu
dim ve şu kanıya vardım. Eğer bu
yürüyüş
gerçekleşirse
ordumuzun
yürüyüş gerçekleşirse ordumuzun
yenilmesikaçınılmazdır.”
kaçınılmazdır.”
yenilmesi
Ankara
seferini
candan destekledestekleAnkara seferini candan
yen
General
Stratigos
bu
uğursuz
yen General Stratigos bu uğursuz
yargıyaçok
çok içerlemişti.
içerlemişti. Papulas’ı,
Papulas’ı,
yargıya
“Böyle
konuşmalara
izin
verme“Böyle konuşmalara izin vermeyin!”
diye
uyardı.
yin!” diye uyardı.
Spidonosayağa
ayağa kalktı
kalktı ve
ve “Komu“KomuSpidonos
tanım
anlaşılıyor
ki
ikmal
merkezitanım anlaşılıyor ki ikmal merkezimizden200-250
200-250 km.
km. uzakta
uzakta
mizden
Sakarya’da bulunacak
bulunacak olan
olan orduorduSakarya’da
nun
ulaşım
ve
ikmal
işinin
başarınun ulaşım ve ikmal işinin başarılabileceği düşünülüyor.
düşünülüyor. Ben
Ben yerimi
yerimi
labileceği
başaracak arkadaşa
arkadaşa terk
terk etmeye
etmeye
başaracak
hazırım.Orduda
Orduda vereceğiniz
vereceğiniz her
her
hazırım.
göreverazıyım.”
razıyım.”
göreve
Papulas,“Otur
“Otur Yorgo”
Yorgo” dedi,
dedi, kurula
kurula
Papulas,
döndü.
döndü.
“Bende
deen
en az
az bu
bu arkadaşım
arkadaşım
“Ben
kadarkaygılıyım
kaygılıyım ve
ve sonuçtan
sonuçtan
kadar
kuşkuduyuyorum.”
duyuyorum.”
kuşku
Kaynak:Turgut
Kaynak:Turgut Özakman
Özakman Şu
Şu Çılgın
Çılgın
Türkler
Türkler
General
GeneralPapulas
Papulas kuşku
kuşku duymakta
duymakta
çok
çokhaklıydı.
haklıydı. Çünkü
Çünkü Türkler
Türkler onları
onları
çıkacakları
çıkacakları bu
bu zorlu
zorlu yolculukta
yolculukta
asla
aslarahat
rahat bırakmayacaklardı.
bırakmayacaklardı. NeNerede
bir
Yunan
İkmal
konvoyu
rede bir Yunan İkmal konvoyu
tespit
tespitedilse
edilse üzerine
üzerine adeta
adeta sırtlansırtlanlar
largibi
gibiher
her yönden
yönden çullanıp,
çullanıp, konkonvoyu
darmadağın
ediyorlardı.
voyu darmadağın ediyorlardı.
Sonunda
Sonundaher
her iki
iki taraf
taraf da
da kozlarını
kozlarını
Polatlı’da,
Sakarya
nehri
boylaPolatlı’da, Sakarya nehri boylarında
rındapaylaşacaktı.
paylaşacaktı.

dürü’ne sordu ancak bir
yanıt alamadığını
söyledi.
dürü’ne
sordu ancak
bir
Süllü;alamadığını
“Eskişehir’insöyledi.
tek
yanıt
içme suyu
kaynağıtek
olan
Süllü;
“Eskişehir’in
içme
suyu kaynağı
olan
ve yüksek
kirlilik oranına
ve
yüksek
oranına
sahip
olankirlilik
Porsuk’tan
alısahip
olan Eskişehir
Porsuk’tanBüalınan suyu,
nan
suyu,Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir
Su ve
yükşehir
Belediyesi
ve
Kanalizyon
İşletmesiSuarıtKanalizyon
arıtmaya ciddi İşletmesi
bütçe ayırarak
maya
bütçe
ayırarak
insaniciddi
tüketim
amaçlı
kulinsani
kullanımatüketim
uygun amaçlı
hale getirlanıma
hale
getirmekte. uygun
Küresel
iklim
mekte.
krizininKüresel
etkisiyleiklim
kuraklık,
krizinin
etkisiyle
kuraklık,
her geçen
yıl artarak
etkiher
yıl artarak
sinigeçen
gösteriyor.
Böyle etkigisini
gösteriyor.
Böyle
giderse,
Eskişehir
de yakın
derse,
Eskişehir
de yakın
gelecekte
susuzluk
tehligelecekte
susuzluk
kesiyle karşı karşıyatehlikalakesiyle
karşı karşıya
kalacak. 2012’de
yüzde 54
cak.
yüzde 54 su
olan2012’de
Porsuk Barajı’nın
olan
Porsuk
su
seviyesi,
bu Barajı’nın
yıl yüzde 42
seviyesi,
yüzde 42
civarındabu
veyıl
başlayan
tacivarında
ve başlayan
tarımsal sulama
sebebiyle
rımsal
sulama
sebebiyle
daha da
düşecek.
60 yıllık
daha
da
düşecek.
60olası
yıllık
Porsuk Barajı’ndaki
Porsuk
Barajı’ndaki
olası
bir sorunda, Eskişehir 20
bir
sorunda,
Eskişehir
20
gün
içinde susuz
kalabilir.
gün
içinde
susuz
kalabilir.
Bu nedenle, barajda yapılBu
nedenle,
barajda
yapılması
gereken
kapakların
ması
gereken
kapakların
değişmesi çalışması bile
değişmesi
çalışması
bile
yapılamıyor.”
sözleriyle
yapılamıyor.”
sözleriyle
Porsuk Barajındaki doluPorsuk
Barajındaki
doluluk oranın
yarı yarıya
dolu
luk oranın yarı yarıya dolu
olduğunu kendisi açıklaolduğunu kendisi açıklamış oldu.
mış oldu.
GÖKPINAR BARAGÖKPINAR BARA-

JI’NDA SU TOPLANJI’NDA
SU TOPLANMASI RİSKE
GİRECEK
MASI
RİSKE
Eskişehir için GİRECEK
mutlaka alEskişehir
ternatif biriçin
su mutlaka
kaynağı alyaternatif
birgerektiği
su kaynağı yaratılması
ratılması
söyleyengerektiği
Süllü; “Bunun
söyleyen
Süllü; “Bunun
içinde en elverişli
kaynak
içinde
en Nehri’nin
elverişli kaynak
Sakarya
doğSakarya
Nehri’nin doğduğu Sakaryabaşı.
Eskiduğu
Eskişehir,Sakaryabaşı.
debisi, saniyede
6
şehir,
debisi,
saniyede
6
metreküp
olan
suyun, Çifmetreküp
olan suyun,
Çifteler çıkışından
sonraki
teler
çıkışından
sonraki
bölümünden 2 metrekübölümünden
2 metrekü-Bepüne talip. Büyükşehir
püne
talip.
Büyükşehir
lediyesi Meclis üyeleri, Belediyesi
Meclisonaylayarak
üyeleri,
genel kurulda
genel
kurulda
onaylayarak
ESKİ Genel Müdürlüğü’ne
ESKİ Genel Müdürlüğü’ne
projeyi gerçekleştirme yetprojeyi gerçekleştirme yetkisini verdi; protokol imzakisini verdi; protokol imzalanarak DSİ Genel
lanarak DSİ Genel
Müdürlüğü’ne gönderildi.
Müdürlüğü’ne gönderildi.

Ancak, protokol DSİ taraAncak,
protokol
DSİ tarafından hala
imzalanmadı
fından
hala
imzalanmadı
bekletiliyor. Büyükşehir
bekletiliyor.
Büyükşehir
Belediyemiz,
proje etüt
Belediyemiz,
proje etüt
ihalesine çıkılmasını
ve
ihalesine
çıkılmasını
ve
bir an önce
projenin başbir
an önce
projenindedi.
başlamasını
bekliyor.”
lamasını
bekliyor.”
dedi.
Bunun Polatlı çiftçisinin
Bunun
Polatlı çiftçisinin
tamamlanmasını
dört
tamamlanmasını
dört
gözle beklediği Gökpınar
gözle
beklediği
Gökpınar
Barajı’nın
yakınlarında
buBarajı’nın
yakınlarında
lunan Sakarya Nehri’ninbulunan
Sakarya
Nehri’nin
doğduğu
Sakaryabadoğduğu
Sakaryabaşı’ndan yapılması gerektişı’ndan
yapılması gerektiğini belirtti.
ğini
belirtti.
Sakaryabaşı’ndan EskişeSakaryabaşı’ndan
hir’e su sağlanmasıEskişeduruhir’e su sağlanması durumunda Gökpınar
munda Gökpınar
Barajı’nda su toplanması
Barajı’nda su toplanması
riske girecek.
riske girecek.
ORHAN CAN ÖZEL
ORHAN CAN ÖZEL

polatlıpostası
polatlıpostası
www.polatlipostasi.com

Gündem/7
Gündem/7
01
Haziran 2021 Salı

www.polatlipostasi.com

31 Ekim 2019 Perşembe

MİNİKLERDEN BAŞKAN YILDIZKAYA’YA TEŞEKKÜR

“TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ” ANLATILACAK

“TEŞEKKÜRLER MÜRSEL AMCA”
HABER Berkant Ergin

Türk Ocaklarının bu haftaki Ocakbaşı Sohbetlerinde Türk Milliyetçiligeldi. Zafer ve Şentepe
Polatlı Belediyesi vatanMahallelesi’nde ğinin
yapı- önemli isimlerinden
daşa daha kaliteli sosyal
Prof.Dr.Ahmet
Bican Ercilasun olamında sona gelinen yeni
yaşam alanları sunmak
cak.
Türk
Milliyetçiliği
Tarihi konulu
için birçok noktada çalış- parklar şimdiden çocukOcakbaşı
sohbeti
1
Kasım
2019
larla dolup taşmaya başmalarını sürdürüyor.
Cuma
akşamı
saat
19:00’da
Türk
ladı. Çocuklar için yeni
Mart ayında yapımına
Ocakları
Polatlı
Şubesinde
olacak
yaşam alanı olan parkbaşlanan ve kısa sürede
ve tüm Polatlı halkı davetlidir.
larda oyunlar oynayarak
tamamlanarak faaliyete
AHMET
vakit geçiren çocuklar
birBİCAN ERCİLASUN KİMgeçen Şentepe yeni
DİR?
video çekerek Polatlı Beyerleşim alanındaki,
Kendisi ‘Kars İli Ağızları -Ses Bilpark ve yaşam alanı, ma- lediye Başkanı Mürsel
gisi- adlı doktora tezi’ ile doktor ünYıldızkaya’ya teşekkür
halle sakinleri tarafından
vanını, “Kutadgu Bilig’de Fiil” adlı
etti. Yeni oyun alanları
yoğun ilgi gösteriyor.
doçentlik tezi ile doçent ünvanını
için teşekkür eden
çocukParkta oynayan mahalle
almış
Gazi Üniversitesinin Türk Dili
sakini miniklerden yapılan lar videoda, “Teşekkürler
ve Edebiyatı bölümünü ve yine
Mürsel Amca” diyerek
separk için Polatlı Belediye
Gazi Üniversitesi
Fen-Edebiyat FaBaşkanı Mürsel Yıldızka- vinçlerini paylaştı.
İLKNUR KILINÇ
ya’ya bir teşekkür mesajı

kültesinde Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları Bölümü’nü kurmuştur. 1994’de ‘asaleten’ TDK başkanlığı yapmıştır. “Dilde birlik” adlı
eseriyle, Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın “Fikir Dalı Armağanı”na lâyık
görülmüştür. ‘Karşılaştırmalı Türk
Lehçeleri Sözlüğü’, ‘ Türk dünyası
üzerine incelemeler’ ve ‘Türk Dili ve
Kompozisyon’ gibi pek çok bilimsel
çalışması bulunan Ahmet Bican Ercilasun’un ayrıca ‘Gülnar’ isimli romanı ve son dönemlerde çıkarmış
olduğu ‘Türkçülüğün Mistik Önderi
Atsız’ gibi kitapları da vardır. Türk
Lehçelerinin birçoğunu bilen değerli
hocamız yaşamını Türk dilinin, Türk
edebiyatının, Türk dünyasının
problemleri üzerinde yoğunlaştırmıştır.

ELEMAN ALINACAKTIR

Lokoil Petrol İstasyonu’nda
akaryakıt satış görevlisi
alınacaktır.
En az lise mezunu ‘Bay eleman ‘
alınacaktır.
Müracaatlar; Şahsen yapılacaktır.
Adres: Zafer mah. Nasreddin
Hoca Bulvarı (Beştepe Gross
Market karşısı)
Ankara valiliğinde almış olduğum. 99083739570
nolu gecici koruma kimlik belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. Hüsam ELALİ

GRAFİKER
ARANIYOR
Şirketimiz bünyesinde,
matbaa ve grafik tasarım
bünyesinde bölümünde
çalıştırılmak üzere
bay - bayan elaman alınacaktır.

Diğer bilgisayar programlarına hakim
ekip arkadaşları arıyoruz..
Mürcaatlar şahsen Polatlı Postası’na
yapılacaktır. Adres: Cumhuriyet Mahallesi
Kavukçuoğlu İşhanı Kat: 2

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

BRANDA
kiralık- FOLYO
İŞYERİ- ONEVİSİON
BİLBOARD
- AFİŞ
- SGK
BROŞÜR
Cumhuriyet
Mah. Yavuz Selim
Cad. (Eski

623 02 25 - 623 62 42

Binası) 800 m2 Kulanım Alanı 600m2 Alt Kat
Bodrum Depo Olarak Kullanılmaktadır.
İş Yeri Sahibinden Kiralıktır.
Tel: 0532 424 74 18

polatlıpostası

Ata Gazetecilik Basın Yayın Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi

Günlük İlan ve 62
Reklamlar 42
sayfa ebatına göre müşteri ile karşılıklı
623 02 25 - 623
anlaşma ile yayımlanır.

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Nesilden Nesile Günlük Siyasi Bağımsız Gazete

İdarehane: Cumhuriyet
Mahallesi Sivrihisar Cad.
Rıza Işık Apt. B Blok 28/3

Dizgi-Ofset Hazırlık:
ATA Gazetecilik Basın
Tel: 623 02 25- 623 80 81

ALİ RIZA OVACIK

polatlıpostası
www.polatlipostasi.com

Polatlı Postası Gazetesi
Resmi İnternet Sitesi

Dizgi-Ofset Hazırlık:
Ayme Ajans
Tel: 623 02 25

Süreli Reklam ve ilanlarda sayfa ebatlarına ayarlanarak
günlük, Aylık ve Uzun süreli olarak yayımlanır.
HUSUSİ İLAN15VE
REKLAM
FİYAT TARİFESİ
Kongre
İlanları 250 TL, Tüzük İlanları 450 TL
Muhabir: BERKANT ERGİN - ORHAN CAN ÖZEL
Renkliebatına
reklamlar
antlaşma
renkli baskı
Günlük İlan ve Reklamlar sayfa
göre
müşterigereği
ile karşılıklı
anlaşma ile
ANIL ERMAN KAYA
Yerel süreli yayın 01 Haziran 2021 - Salı Sayı: 19643
harici anlaşma yapılır.
yayımlanır.
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İbrahim Kılıç
Süreli Reklam ve ilanlarda sayfa ebatlarına ayarlanarak 15 günlük, Aylık ve
Muhabir: İbrahim KILIÇ
Uzun süreli olarak yayımlanır.
Gökhan ÇAKILLI - Deniz UYAR
Kongre İlanları 100 TL, Tüzük İlanları 250 TL
Sayfa Editörü: Berkant ERGİN
Renkli reklamlar antlaşma gereği renkli baskı harici antlaşma yapılır.
Yerel süreli yayın 31 Ekim 2019 - Perşembe Sayı: 19213

Baskı: Ayme Ajans Matbaası
AymeSayfa
AjansEditörü:
Basın Yayın
Turizm
Reklam
Adres: Yenimahalle Mah. Lale Sokak
TEVFIK
EMRE
EFE
Organizasyon Tic. San. Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi
No: 37 Tel: 623 62 42

Polatlı Postası Gazetesi
Nesilden Nesile Günlük Siyasi Bağımsız Gazete
Resmi İnternet Sitesi
İdarehane: Cumhuriyet
Mahallesi Kavukçuoğlu
İşhanı Kat:2 No:212

HUSUSİ İLAN VE REKLAM FİYAT TARİFESİ

AYKUT KAYA

Baskı: Polatlı Postası Gazetesi Matbaası
Adres: Yenimahalle Mah. Lale Sokak No: 37
Tel: 623 62 42

ATA
TAPOLATLI
ASİZE
POLATLI POSTASI YETER..
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PTO, İNDİRİM PROTOKOLLERİNE YENİSİNİ EKLEDİ
Polatlı Ticaret Odası
(PTO) birçok alanda üyeleri için imzaladığı indirim
protokol zincirini genişletiyor. Bu kapsamda Ticaret
Odası turizm sektörünü de
protokol listesine dahil etti.
Işık Turizm ile Polatlı Ticaret Odası arasında imzalanan indirim protokolü
çerçevesinde Ticaret
Odası üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları Işık Turizmin
sağladığı paket turları,
konaklamalı gezi turları,
günü birlik gezi turları,
uçak bileti, otel rezervasyonları hizmetleri konusunda yüzde 7 indirim
oranından faydalanacak.
İndirim protokolünde imza-

lar Polatlı Ticaret Odası
adına Yönetim Kurulu
Üyesi Hasan Koç, Işık Turizm (Işık Nakliye Ticaret
ve Sanayi Ltd.Şti) adına
Mücahit Işık tarafından
atıldı.
PTO ÜYE KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK GEREKİYOR
Bugüne kadar 30'u aşkın
firma ile indirim protokolü
imzalayıp üyelerinin sağlıktan, konaklamaya, petrol hizmetlerinden, kargo
hizmetlerine, eğitimden,
spora, mobilyadan, sağlık
hizmetlerine kadar birçok
alanda indirimli hizmet almaları için imzalanan protokollere ilişkin açıklama
yapan Polatlı Ticaret

Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Hasan Koç; “Üyelerimizin önemli firmalardan
indirimli hizmet alabilmeleri için yaptığımız indirim
protokollerimizin sonuncusunu Işık Turizm ile imzaladık. Protokolümüzün
hem üyelerimize hem işletmemize hayırlı olmasını
diliyor ülkemizin ve ilçemizin biran önce salgından
kurtulmasını normal sürece geçmesini diliyorum.
İndirim protokollerinden
yararlanmak isteyen PTO
üyeleri üye kimlik kartlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu kartları
odamızdan ücretsiz olarak
temin edebilirler.” dedi.
ORHAN CAN ÖZEL

ASFALT ÇALIŞMALARI FATİH
MAHALLESİ’NDE SÜRÜYOR

Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin birçok noktasına sıcak
asfalt götürmek için çalışmalarını sürdürüyor. “Yolunuz Hep Açık Olsun”
parolasıyla çalışmalarını
gerçekleştiren ekipler, bu
kapsamda Fatih Mahallesinde Polatlı Belediyesi’nin sorumluluk
alanında bulunan sokakları asfaltla buluşturmaya,
kaldırımları yenilemeye
devam ediyor.
ÇALIŞMALAR DEVAM
EDECEK
“Yolunuz Hep Açık Olsun”
parolasıyla gerçekleştirilen asfalt çalışmaları, Polatlı Belediyesi’nin

sorumlu olduğu alanlar
yapılan program dahilinde devam edecek.
Hem araç hem de yaya
trafiğinin aksamadan
daha sağlıklı bir şekilde
sürdürülmesi için şehirde
asfalt çalışmaları gerçekleştiren ekipler cadde ve
sokaklarda çalışmalarını
hızla sürdürecek. Kaldırım yenileme çalışmaları
da eş zamanlı olarak
devam edecek. Yolların
tekrar bozulmaması
adına ASKİ’nin altyapı ve
kazı çalışmaları dolayısıyla bazı noktalarda çalışmaların tamamlanması
bekleniyor.
ORHAN CAN ÖZEL

