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minde Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, onaylı satın alma
görevlisi sertifikalarını alacak. Proje kapsamında
açılmasını istedikleri kurslar için üyelerimiz odamıza
başvuruda bulunabilir.”
şeklinde konuştu.
GİZEM UÇAR
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zamanlı
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eğitime
eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü
ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz
yüze eğitime geçilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu
yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı
gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı
olarak başlanacaktır.
Okullarımızdaki yüz yüze
eğitimlere katılım, isteğe
bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının
Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar
doğrultusunda gerçekleştirilecektir.”
OKULLAR
2 TEMMUZDA
KAPANACAK
Milli Eğitim Bakanlığından
yapılan açıklamada 20202021 eğitim-öğretim yılının ne zaman sona
ereceği de açıklandı. Yapılan açıklamada, “20202021 eğitim öğretim yılı 2
Temmuz Cuma günü
sona erecektir.” denildi.

Ankara
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Valiliği'nden almış
almış olduğum
olduğum 99387530644
99387530644
No'lu
geçici
koruma
kimlik
No'lu geçici koruma kimlik belgemi
belgemi kaybettim.
kaybettim.
Hükümsüzdür.
Hükümsüzdür. Diyane
Diyane ABDULHAMİT
ABDULHAMİT
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NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI
Koronavirüs ile mücadele
kapsamında “Haziran Ayı
Normalleşme Tedbirleri”
konulu genelge, İçişleri
Bakanlığı tarafından 81 İl
Valiliğine gönderildi. Buna
göre hafta içi 22.00-05.00,
hafta sonları Cumartesi
günü saat 22.00’dan başlayarak Pazar gününü
kapsayıp Pazartesi saat
05.00’da sona erecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
MASAYA SERVİS
YAPILABİLECEK
Restoran ve lokanta işletmelerinin merakla beklediği açıklamada yapıldı.
Buna göre, yeme-içme
yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis
yapabilecek ve saat
24.00’a kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu
mekanlarda sokağa çıkma
kısıtlaması olan pazar
günü ise sadece paket
servis hizmeti verilmeye
devam edilecek.

KAFE VE HALI
SAHALAR AÇILDI
Vatandaşların en çok
merak ettiği konulardan
biri olan kafe ve halı sahaların açılması konusuna
da açıklık getirildi.
Buna göre; kahvehane,
kafe, çay bahçesi, halı
saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde açık
olacak. Bu işletmeler
pazar günü hariç 07.0021.00 arasında 1 Haziran
itibariyle vatandaşa hizmet
verebilecek.
ÜNİVERSİTELER 13
EYLÜL’DE AÇILACAK
Üniversite öğrencilerinin
merak ettiği, üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusu belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan kabine
toplantısı sonrası yaptığı
açıklamada, üniversitelerin eğitime başlayıp başlamayacağı konusuna da
açıklık getirdi. Bu göre
üniversitelerin 2021-2022

eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.
ESNEK ÇALIŞMAYA
DEVAM
Kamuda esnek ve uzaktan
çalışma sistemi sonrasında yeni durumun nasıl
olacağı merak konusuydu.
Kamu kurumlarındaki
esnek mesai uygulaması
yeni bir düzenlemeye
kadar devam edecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan
10.00-16.00 saatleri arası
mesai sistemi ile uzaktan,
dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına devam edilecek.
NİKAH VE DÜĞÜNLER
Yaz ayının gelmesiyle birlikte vatandaşın en çok
merak ettiği konulardan birisi de nikah, düğün ve
kına gecesi gibi etkinlikler
hakkında çıkacak karardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
kabine toplantısı sonrası
bu konuya açıklık getirdi.
Açık ve kapalı alanlardaki

nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun
şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
SEYAHAT KISITLAMASI
Sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre
ve günlerde şehirler arası
seyahat kısıtlaması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir
kısıtlamaya gidilmeyecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanan günlerde vatandaşlar zorunlu haller
dışında özel araçlarıyla
şehirler arası seyahate çıkamayacak.
TOPLU TAŞIMA
TEDBİRLERİ
Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları
taşıma kapasitesinin
%50’si oranında yolcu
kabul edebilecekler. Şehir
içi toplu ulaşım araçları ise
% 50 kapasite sınırlama-

sına ile ayakta yolcu kabul
edilmemesi kuralına tabi
olarak faaliyetlerine
devam edebilecekler. 65
yaş üzeri ve 18 yaş altı
vatandaşlar şehir içi toplu
ulaşım araçlarını kullanamayacak.
OTELLER AÇIK
OLACAK
Tatil köyleri ve oteller için
bir yasak durumu bulunmuyor.
Şehirler arası karayolları
üzerinde bulunan dinlenme tesisleri içerisinde
bulunan yeme-içme yerleri
kurallar çerçevesinde hizmet verebilecek. Konaklama tesislerinin kapalı
alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak, açık alanlarında
toplu eğlence şeklinde etkinlikler yasak olacak.
65 YAŞ ÜZERİ AŞI
OLMAYANLARA
KISITLAMA
İki doz koronavirüs aşısını
yaptırmış olan 65 yaş ve
üzeri vatandaşlar için her-

hangi bir kısıtlama uygulanmayacak.
Hakkı olduğu halde aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi
günlerde sadece 10.0014.00 saatleri arasında
sokağa çıkabilecek. 18
yaş altı genç ve çocuklar
için ise herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanmayacak.
DENETİMLER
SIKLAŞACAK
Koronavirüs salgınıyla
mücadele amaçlı iş yeri
yetkilileri ve çalışanlarına
hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine
ağırlık verilecek.
Kaymakam koordinesinde
kolluk kuvvetlerinin azami
düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği yoğunlaştırılmış denetimler
gerçekleştirilecek. Kurallara aykırı olan tutum ve
davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli
idari işlem uygulanacak.
İLKNUR KILINÇ
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halayasak.
yasak.
hala
yüzdenkahvehanelerin
kahvehanelerin
OOyüzden
açılmasıbir
biranlam
anlamifade
ifadeetmietmiaçılması
yor.Kahvehanelerde
Kahvehanelerdeoyun
oyun
yor.
oynanmazsazarar
zarareder.
eder.KahKahoynanmazsa
vehaneciler,çay
çaysatmakla
satmaklane
ne
vehaneciler,
yevmiyeödeyebilir
ödeyebilirne
nekira
kira
yevmiye
ödeyebilirnede
nedemasrafları
masrafları
ödeyebilir
karşılayabilir.Bu
Buduruma
durumabir
bir
karşılayabilir.
düzenlemegetirilmesini
getirilmesinibeklibeklidüzenleme
yoruz.”dedi.
dedi.
yoruz.”
YILMAZ:UMARIM
UMARIM
YILMAZ:
BÖYLEBİR
BİRŞEY
ŞEYBİR
BİRDAHA
DAHA
BÖYLE
YAŞANMAZ
YAŞANMAZ
AspavaŞöhretler
ŞöhretlerLokantası
Lokantası
Aspava
sahibi
sahibiAhmet
AhmetYılmaz;
Yılmaz;“Bekle“Beklediğimiz
diğimizbir
birkarar
kararoldu
oldu11hazihaziranda
randaaçılmasını
açılmasınıbekliyorduk.
bekliyorduk.

İyi bir
bir zamanda
zamanda açıldı,
açıldı, umaumaİyi
rım böyle
böyle bir
bir şey
şey bir
bir daha
daha yayarım
şanmaz. Hijyen
Hijyen kurallarına
kurallarına
şanmaz.
son derece
derece uyan
uyan bir
bir işletmeişletmeson
yiz. Her
Her masada
masada dezenfektan
dezenfektan
yiz.
var, masalar
masalar arası
arası mesafeyi
mesafeyi
var,
koruyoruz, temizliği
temizliği sürekli
sürekli
koruyoruz,
yapıyoruz.
yapıyoruz.
Hibe desteğine
desteğine başvurduk,
başvurduk,
Hibe
faydalanacağız. Pandemi
Pandemi de
de
faydalanacağız.
en çok
çok etkilenen
etkilenen sektörlerden
sektörlerden
en
biriyiz. Çalışan
Çalışan fazla,
fazla, masrafmasrafbiriyiz.
lar çok.
çok. Masraflar
Masraflar geçen
geçen yıla
yıla
lar
oranla yüzde
yüzde yüz
yüz arttı.
arttı. Yeterli
Yeterli
oranla
bir miktar
miktar değil
değil ama
ama hiç
hiç yokyokbir
tan iyi.
iyi. Vatandaşta
Vatandaşta bunu
bunu bekbektan
liyordu, sıkılmıştı
sıkılmıştı evinde.”
evinde.”
liyordu,
dedi.
dedi.
GÖREGEN: HEPİMİZ
HEPİMİZ İÇİN
İÇİN
GÖREGEN:
HAYIRLISI OLDU
OLDU
HAYIRLISI
Kebap 49
49 sahibi
sahibi İbrahim
İbrahim GöGöKebap
regen; “Hepimiz
“Hepimiz için
için hayırlısı
hayırlısı
regen;
oldu.
oldu. En
En doğru
doğru olan
olan da
da
buydu.
buydu. Biz
Biz yine
yine kısıtlamalara
kısıtlamalara
ve
ve sosyal
sosyal mesafeye
mesafeye uyarak
uyarak

hibi İsmail Keser; “Geç kalınmış bir
karardı. Lokanta sektörü Türkiye’de
büyük bir sektörü. Fazla çalışan eleman var. Lokanta demek bir fabrika
demektir. Bir lokantada 30 ila 60 arasında insan çalışıyor. Bizi basite alıyorlar, biz büyük bir işletmeyiz.
Sosyal mesaje ve hijyen kurallarına
son derece dikkat ediyoruz.
Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla
gelebilir. Vatandaşlarımız da bu
kararı bekliyordu, talepleri yoğun
oldu. Paket ve burada yemek arasında fark var. Fırından çıktığı gibi
masaya geliyor. Umarım bir daha
kapanma olmaz.” dedi.
ORHAN CAN ÖZEL

POLATLI 1. ETAP TOKİ KONUTLARI
KÖMÜR ALIMI
Ankara Polatlı
Polatlı 1. Etap Toki Konutları (392 Konut) Site YöAnkara
netimi tarafından
tarafından 2021-2022
2021-2022 ısınma döneminde, fındık kömürü alımı
netimi
yapılacaktır.
yapılacaktır.
Kömür alımına
alımına ilişkin
ilişkin teknik
teknik ve idari şartnameleri, aşağıdaki ilgili kişi
Kömür
ve adreslerden
adreslerden temin
temin edebilirsiniz.
edebilirsiniz.
ve
ADRES: MEHMET
MEHMET AKİF
AKİF MAH. GAMZE SK. C1-1 BLOK NO:41
ADRES:
ZEMİN KAT
KAT KAPICI
KAPICI DAİRESİ
DAİRESİ POLATLI/ANKARA
ZEMİN
Şartnameler Cengiz
Cengiz Nuri
Nuri OĞAN’dan temin edilebilir.
Şartnameler
İlgili Personel
Personel
İlgili
Adı-Soyadı: Cengiz
Cengiz Nuri
Nuri OĞAN GSM: 0(532) 579 1001
Adı-Soyadı:
MAİL: kuzeypolatli1@polatlitoki.com
kuzeypolatli1@polatlitoki.com TEL: 0312 623 0720
MAİL:
Son Teklif
Teklif Verme
Verme Tarihi:
Tarihi: 25.06.2021
Son
Verilen teklifler
teklifler zeyilname düzenlemesi hariç herhangi bir
Verilen
sebeple geri
geri alınmaz.
alınmaz.
sebeple
NOT:
NOT: Yönetimimiz
Yönetimimiz 4734
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.
TÜM
TÜM İSTEKLİLERE
İSTEKLİLERE İLANEN
İLANEN DUYURULUR.

polatlıpostası
polatlıpostası
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ÇİFTÇİYE SULAMA SİSTEMİ
İÇİN 150 MİLYON LİRA HİBE

Kuraklık sorunu
sorunu tüm
tüm Danyayı
Danyayı ve
ve TürTürKuraklık
kiye’yi etkisi
etkisi altına
altına alırken,
alırken, küresel
küresel ısınısınkiye’yi
maya bağlı
bağlı olarak
olarak yaşanan
yaşanan su
su kıtlığı
kıtlığı her
maya
geçen gün
gün kendini
kendini iyiden
iyiden iyiye
iyiye hissettirihissettirigeçen
yor. Türkiye’de
Türkiye’de tarımsal
tarımsal su
su kullanımının
kullanımının
yor.
ülkenin pek
pek çok
çok böligesinde
böligesinde hala
hala vahşi
vahşi
ülkenin
sulama olarak
olarak devam
devam ederken,
ederken, CumhurCumhursulama
başkanı erdoğan’dan
erdoğan’dan çiftçilerin
çiftçilerin sulama
sulama
başkanı
sistemlerinin modernizasyonu
modernizasyonu için
için hibe
hibe
sistemlerinin
destek müjdesi
müjdesi geldi.
geldi.
destek
Özellikle Polatlı
Polatlı gibi
gibi Sakarya
Sakarya Nehri
Nehri ve
ve
Özellikle
Porsuk Çayı’nın
Çayı’nın kurudğu
kurudğu bölgelerde
bölgelerde
Porsuk
vahşi sulama
sulama sebebiyle
sebebiyle de
de büyük
büyük boytboytvahşi
larda su
su kaybının
kaybının yaşanıyor
yaşanıyor olması
olması devdevlarda
leti
leti de
de su
su konusunda
konusunda gerekli
gerekli önlemleri
önlemleri
almaya
almaya ve
ve modernizasyon
modernizasyon için
için çiftçilere
çiftçilere
destek
destek vermeye
vermeye itiyor.
itiyor.
Kırsal
Kırsal kalkınma
kalkınma yatırımlarına
yatırımlarına devam
devam

edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklık tehdidi altındaki çiftçilere
150 milyon lira hibe dağıtılacağını şu
sözlerle açıkladı: "Kırsal kalkınmada bu
yıl 925 ekonomik yatırımı projesine 888
milyon lira, 2 bin 531 altyapı yatırım projesine 196 milyon lira hibe desteği verdik.
Böylece ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık, buna karşılık gelen 3
bin 456 projeyle 1,1 milyar lirası hibe
olmak üzere 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Ayrıca,
kuraklık sıkıntısının tehdidi altında olan
bölgelerimizdeki çiftçilerimize, sulama
sistemlerini modernleştirmeleri için 150
milyon lira hibe vereceğiz."
BERKANT ERGİN
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polatlıpostası
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POLATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
POLATLI 2. ESAS
ASLİYE
MAHKEMESİ'NDEN
NOHUKUK
: 2021/72
ESAS
ESAS NO : 2021/72 ESAS
Davacı Yaşar Gençer tarafından davalı Polatlı Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine
açılan Tapu
Ve Tescil
davasının
yargılaması
sonunda;
Ankara
İli, PolatlıBelediye
İlçesi, Gedikli
Mahallesi
Davacı
Yaşarİptali
Gençer
tarafından
davalıyapılan
Polatlı açık
Belediye
Başkanlığı
ve Ankara
Büyükşehir
Başkanlığı
aleyhine
hudutları
dahilinde
bilirkişisi
Ufuk yapılan
Bozacı'nın
ve eki krokide
(A)Ankara
HARFİ İli,
ile Polatlı
gösterilen
güneyinde
169 parsel,
açılan
Tapu
İptali Vefen
Tescil
davasının
açıkrapor
yargılaması
sonunda;
İlçesi,
Gedikli Mahallesi
batısındadahilinde
121 nolufen
parsel,
doğusunda
1/1000 ölçekli
uygulaması
arsalar,
kuzeyigüneyinde
ise tescil harici
taşlık olan,
hudutları
bilirkişisi
Ufuk Bozacı'nın
raporimar
ve eki
krokide (A)yapılmış
HARFİ ile
gösterilen
169 parsel,
20.908,38121
m²'lik
kadastro
harici taşınmaz,
Ekliölçekli
krokide
(B)uygulaması
HARFİ ile gösterilen
güneyinde
274 ise
ve tescil
275 nolu
parseller
batısında
nolu
parsel, doğusunda
1/1000
imar
yapılmış arsalar,
kuzeyi
harici
taşlık olan,
20.908,38
m²'lik
kadastrogelmektedir),
harici taşınmaz,
Ekli krokide
(B) parsel,
HARFİ doğusunda
ile gösterilen
güneyinde
274kuzeyinde
ve 275 nolu
(171 parselin
ifrazından
batısında
172 nolu
118
nolu parsel,
iseparseller
116 nolu
(171
parselin
ifrazından
gelmektedir),
batısında
nolu parsel,
doğusunda
118 nolu
parsel, kuzeyinde
isevebatısında
116 nolu
parsel
bulunan
17.990,61
m²'lik kadastro
harici 172
taşınmaz,
Ekli krokide
(C) HARFİ
ile gösterilen
güneyinde
parsel
bulunan
m²'lik
harici
taşınmaz,
Ekliolan
krokide
(C) m²'lik
HARFİ
ile gösterilen
güneyinde
vebatısında
244 nolu
parsel17.990,61
doğusunda
251kadastro
nolu parsel,
kuzeyi
ise tepe
954,39
taşınmaz,
Ekli krokide
(D) HARFİ
ile
244
nolu parsel
doğusunda
251
nolu imar
parsel,
kuzeyi iseyapılmış
tepe olan
954,39
m²'lik taşınmaz,
Ekliparsel,
krokide
(D) HARFİ
gösterilen
güneyinde
1/1000
ölçekli
uygulaması
arsalar,
doğusunda
142 nolu
batısında
223ilenolu
gösterilen
güneyinde
1/1000
ölçeklibulunan
imar uygulaması
yapılmış
arsalar, TMK.'nun
doğusunda
142maddesi
nolu parsel,
batısında
223 nolu
parsel, kuzeyinde
142
nolu parsel
4529,18 m²'lik
taşınmazın
713.
uyarınca
olağanüstü
parsel,
kuzeyinde
parsel bulunan
4529,18
taşınmazın
TMK.'nun
maddesi
uyarınca
olağanüstü
zamanaşımı,
imar142
ihyanolu
ve zilyetlik
nedeni ile
davacım²'lik
davacı
Yaşar Gençer
adına713.
tapuya
kayıt ve
tescili istenilmekle,
zamanaşımı,
imar
ihya ve itirazları
zilyetlik nedeni
ileilan
davacı
davacıitibaren
Yaşar Gençer
adına
tapuya
kayıt ve
tescili istenilmekle,
bu taşınmazlar
hakkında
olanların
tarihinden
üç (3) ay
içinde
itirazlarını
mahkememizin
yukarıda
bu
taşınmazlar
hakkında
itirazları
yazılı
dosyasına
bildirmeleri
İLANolanların
olunur. ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içinde itirazlarını mahkememizin yukarıda
yazılı dosyasına bildirmeleri İLAN olunur.

TAŞINMAZ TİCARETİ
TİCARETİ
TAŞINMAZ
HAKKINDA YÖNETMELİK
YÖNETMELİK
HAKKINDA
İLE İLGİLİ
İLGİLİ SAKARYA’DAN
SAKARYA’DAN
İLE
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA

DosyaNo:
No:2006/374
2006/374ESAS
ESAS
Dosya
İli:
ANKARA
İli: ANKARA
İLÇE:POLATLI
POLATLI
İLÇE:
MAHALLE:GEDİKLİ
GEDİKLİ
MAHALLE:
BİLİRKİŞİRAPORU
RAPORU
BİLİRKİŞİ
ASLİYE
2.
HUKUK
MAHKEMESİ
SAYINHAKİMLİĞİNE
HAKİMLİĞİNE
ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ SAYIN
POLATLI
POLATLI
23.10.2014tarihinde
tarihindeyapılan
yapılankeşifte
keşifteGedikli
Gediklimahallesinde
mahallesindeimar
imar
23.10.2014
ihya
etmek
suretiyle
tarla
olarak
kullanılan
4
adet
yerin
davacı
ihya etmek suretiyle tarla olarak kullanılan 4 adet yerin davacı
tarafındangösterilmesiyle
gösterilmesiyletarafımdan
tarafımdanyapılan
yapılanölçüm
ölçümve
vehesaphesaptarafından
lamalarneticesinde;
neticesinde;
lamalar
NOLUYER:
YER:
11NOLU
Ekli
krokide
(A)ile
ilegösterilen
gösterilen20908.38
20908.38m2
m2lik
likkısmın
kısmıntarla
tarlaolaolaEkli krokide (A)
rakkullanıldığı
kullanıldığıtespit
tespitedilmiştir.
edilmiştir.Dava
Davakonusu
konusuyerin
yeringüneyinde
güneyinde
rak
169nolu
noluparsel
parselbatısında
batısında121
121nolu
noluparsel,
parsel,doğusunda
doğusunda1/1000
1/1000
169
ölçekliimar
imaruygulaması
uygulamasıyapılmış
yapılmışarsalar,
arsalar,kuzeyi
kuzeyiise
isetescil
tescilharici
harici
ölçekli
taşlık
,
tepelik
alanlar
bulunmaktadır.
Dava
konusu
yerle
ilgili
taşlık , tepelik alanlar bulunmaktadır. Dava konusu yerle ilgili
Polatlıİlçe
İlçeTarım
TarımMüdürlüğü
Müdürlüğütarafından
tarafındanmahkemeye
mahkemeyegönderilen
gönderilen
Polatlı
tablendikatiftablosunda
tablosunda(G)
(G)harfi
harfiile
ilebelirtilen
belirtilen416000.00
416000.00m2
m2
tablendikatif
alanlıyerin
yerinmera
meravasfında
vasfındaolduğu
olduğubelirtilmiştir.
belirtilmiştir.Dava
Davakonusu
konusu
alanlı
yerin(G)
(G)harfi
harfiile
ilegösterilen
gösterilenmeranın
meranıniçinde
içindekaldığı
kaldığıtespit
tespitediledilyerin
miştir.Fakat
Fakat(G)
(G)ile
ilegösterilen
gösterilenmera
meraparseli
parselitapuya
tapuyatescil
tescilolmaolmamiştir.
mıştır.Dava
Davakonusu
konusuyerin
yerin1/5000
1/5000ölçekli
ölçekliimar
imarplanı
planımevcut
mevcut
mıştır.
olup1/1000
1/1000ölçekli
ölçekliimar
imarplanı
planıve
veimar
imaruygulaması
uygulamasıyapılmamışyapılmamışolup
tır.1/5000ölçekli
ölçekliimar
imarplanında
planındapark
parkyeri
yeriolarak
olarakayrılmıştır.
ayrılmıştır.
tır.1/5000
22NOLU
NOLUYER:
YER:
Ekli
Eklikrokide
krokide(B)
(B)ile
ilegösterilen
gösterilen17990.61
17990.61m2
m2lik
likkısmın
kısmıntarla
tarlaolaolarak
rakkullanıldığı
kullanıldığıtespit
tespitedilmiştir.
edilmiştir.Dava
Davakonusu
konusuyerin
yeringüneyinde
güneyinde
274
274ve
ve275
275nolu
noluparseller
parseller(171
(171parselin
parselinifrazından
ifrazındangelmektegelmektedir),
dir),batısında
batısında172
172nolu
noluparsel,
parsel,doğusunda
doğusunda118
118nolu
noluparsel
parsel, ,
kuzeyi
kuzeyiise
ise116
116nolu
noluparsel
parselbulunmaktadır.
bulunmaktadır.Dava
Davakonusu
konusuyerle
yerleil-ilgili
giliPolatlı
Polatlıİlçe
İlçeTarım
TarımMüdürlüğü
Müdürlüğütarafından
tarafındanmahkemeye
mahkemeyegöndegönderilen
rilentablendikatif
tablendikatiftablosunda
tablosunda(M)
(M)harfi
harfiile
ilebelirtilen
belirtilen97000.00
97000.00
m2
m2alanlı
alanlıyerin
yerinmera
meravasfında
vasfındaolduğu
olduğubelirtilmiştir.
belirtilmiştir.Dava
Davakokonusu
nusuyerin
yerin(M)
(M)harfi
harfiile
ilegösterilen
gösterilenmeranın
meranıniçinde
içindekaldığı
kaldığıtespit
tespit
edilmiştir.
edilmiştir.Fakat
Fakat(M)
(M)ile
ilegösterilen
gösterilenmera
meraparseli
parselitapuya
tapuyatescil
tescilololmamıştır.
mamıştır.Dava
Davakonusu
konusuyerin
yerin1/5000
1/5000ölçekli
ölçekliimar
imarplanı
planımevcut
mevcut
olup
olup1/1000
1/1000ölçekli
ölçekliimar
imarplanı
planıve
veimar
imaruygulaması
uygulamasıyapılmamışyapılmamışResmi
Resmiİlanlar
İlanlarwww.ilan.gov.tr.de
www.ilan.gov.tr.de

tır.1/5000ölçekli
ölçekliimar
imarplanında
planında konut
konut alanı
alanı olarak
olarak ayrılmıştır.
ayrılmıştır.
tır.1/5000
NOLUYER:
YER:
33NOLU
Eklikrokide
krokide(C)
(C)ile
ilegösterilen
gösterilen 954.39
954.39 m2
m2 lik
lik kısmın
kısmın tarla
tarla olaolaEkli
rakkullanıldığı
kullanıldığıtespit
tespitedilmiştir.
edilmiştir. Dava
Dava konusu
konusu yerin
yerin dere
dere yatayatarak
ğındakaldığı
kaldığıtespit
tespitedilmiştir.
edilmiştir. Dava
Dava konusu
konusu yerin
yerin güneyinde
güneyinde
ğında
vebatısında
batısında244
244nolu
noluparsel,
parsel, doğusunda
doğusunda 251
251 nolu
nolu parsel
parsel ,,
ve
kuzeyiise
isetepe
tepebulunmaktadır.
bulunmaktadır. Dava
Dava konusu
konusu yerin
yerin herhangi
herhangi
kuzeyi
birplanı
planıbulunmamaktadır.
bulunmamaktadır.
bir
NOLUYER:
YER:
44NOLU
Ekli
Eklikrokide
krokide(D)
(D)ile
ilegösterilen
gösterilen 4529.18
4529.18 m2
m2 lik
lik kısmın
kısmın tarla
tarla olaolarak
rakkullanıldığı
kullanıldığıtespit
tespitedilmiştir.
edilmiştir. Dava
Dava konusu
konusu yerin
yerin 186
186 nolu
nolu
parselin
parseliniçinde
içindekaldığı
kaldığıtespit
tespit edilmiştir.
edilmiştir. 186
186 nolu
nolu parselin
parselin tapu
tapu
alanı
alanı195000.00
195000.00m2
m2olup
olup mera
mera niteliğindedir.
niteliğindedir. Dava
Dava konusu
konusu
tarla
tarlaolarak
olarakkullanılan
kullanılanyerin
yerin 186
186 nolu
nolu mera
mera parselinin
parselinin içinde
içinde
kaldığı
kaldığıtespit
tespitedilmiştir.
edilmiştir.Dava
Dava konusu
konusu yerin
yerin güneyinde
güneyinde 1/1000
1/1000
ölçekli
ölçekliimar
imaruygulaması
uygulamasıyapılmış
yapılmış arsalar
arsalar ,, doğusunda
doğusunda 142
142
nolu
noluparsel
parsel,,batısında
batısında223
223 nolu
nolu parsel
parsel ,, kuzeyinde
kuzeyinde 142
142 nolu
nolu
parsel
parselbulunmaktadır.
bulunmaktadır.
İşİşbu
burapor
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47 ARACA MEN, 371 BİN LİRA CEZA!
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SANAYİ ESNAFI HAYATINDAN BEZDİ

Yeni Sanayi Sitesinde esnaflar tamamlanmayan
alt yapı çalışmalarından
ve bozulan yolların yapılmaması nedeniyle büyük
sıkıntı çekiyor. Polatlı
Yeni Sanayi Sitesinin binlerce esnafın geçim kapısı ve büyük bir istihdam
merkezi olduğunu belirten
Polatlı Mobilyacılar Keresteciler Marangozlar
Odası Başkanı Hamza
Kurt, çalışmaların bir an
önce tamamlanarak esnafın mağduriyetinin giderilmesini istedi.
KURT: ÇALIŞMALARIN
TAMAMLANMASI
GEREKİRDİ
Polatlı Mobilyacılar Keresteciler Marangozlar
Odası Başkanı Hamza
Kurt; “Pandemi süreci boyunda, özellikle yasakların olduğu esnafın
dükkanlarını açmadığı
zaman hiçbir çalışma yapılmadı. Yollar aylardır
araç ilerleyemeyecek durumda bulunuyor. Şimdi
normalleşme süreciyle
birlikte tam esnaf dükkanlarını açacak, yaz ayının
gelmesiyle de iş yapmaya
başlayacak çalışmalara

şimdi başlanıyor. Bunca
zaman varken yapılmayan çalışmaların şimdi
tam sanayi esnafı iş yapmaya başlayacakken yapılması çok yanlış bir
karar. Çalışmalar sanayi
esnafı da düşünülerek
şimdiye kadar tamamlanması gerekirdi” dedi.
ESNAFIN YAŞADIĞI
MAĞDURİYET
GİDERİLMELİDİR
Polatlı Yeni Sanayi Sitesi,
ilçenin en büyük istihdam
alanlarından birisi. Burada binlerce esnaf ve ailesi geçimini sağlıyor,
ekmeğini buradan kazanıyor. Yolların durumu bu
halde olunca işler ister istemez aksayacak. Bazı
yolların durumu araç ilerleyemeyecek kadar kötü.
Şu an yapılan çalışmalar
istenilen seviye ve hızda
ilerlemiyor. Binlerce esnaf
bu durumdan mağdur.
Çalışmalar bir an önce ve
hızlı bir şekilde tamamlanmalı ve esnafın yaşadığı mağduriyet
giderilmelidir. Yetkililerden
taşın altına ellerini koymalarını istiyoruz.” dedi.
BERKANT ERGİN

