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MECLİSTE 19 MADDE GÖRÜŞÜLECEK
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sında görüşülecek konular arasında yerini alacak.
Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya haziran
birinci meclis toplantısında konuya ilişkin olarak açıklama yapıp bir
sonraki yaza daha aydınlık ışıl ışıl bir Polatlı için
çalışma planlaması hakkında bilgiler vermişti.
İŞGALİYE
ÜCRETLERİNDE
İNDİRİM YAPILMASI
GÖRÜŞÜLECEK
CHP Polatlı Belediye
Meclis üyelerinin 1 Haziran tarihindeki Mecliste
verdiği önerge de bugün
Polatlı Belediye Meclisinde görüşülecek.
CHP’li meclis üyeleri tarafından verilen önergede
ve kurak geçen mevsim
nedeniyle zor durumda
olan çiftçiye destek olmak
amaçlı borsada bekleyen
çiftçiye işgaliye ücreti konusunda ücret indirimi yapılmasını istemişti.
Belediye meclisinin bu
günkü gündeminin 10.
Maddesi olan Borsada
Bekleyen Çiftçilerimizin
İşgaliye Ücretlerinde indirim Yapılması konusu görüşülecek.
BERKANT ERGİN
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AÇIK OLACAK
Türkiye
Türkiye Sebzeciler Meyveciler
veciler ve Seyyar Pazarcılar
cılar Federasyonu
Federasyonu
Başkanı
Başkanı ve Polatlı Pazarcılar
zarcılar Odası Başkanı
Ali
Ali Karaca
Karaca tarafından
yapılan
yapılan açıklamaya göre
Perpa
Perpa Pazar yeri, Pazar
günü
günü sokağa çıkma kısıtlaması
sıtlaması uygulanması
nedeniyle
nedeniyle Pazar günü
değil
değil Cumartesi
Cumartesi kurulacak.
cak.
KARACA:
KARACA: HİJYEN
KURALLARINA
KURALLARINA
UYALIM
UYALIM
Esnaf
Esnaf mağdur olmasın
diye
diye pazarı
pazarı cumartesi
kuracaklarını
kuracaklarını açıklayan
Türkiye
Türkiye Sebzeciler Meyveciler
veciler ve Seyyar Pazarcılar
cılar Federasyonu
Federasyonu

Başkanı ve Polatlı Pazarcılar Odası Başkanı
Ali Karaca, pandemi kurallarına uyulması konusunda uyardı. Karaca;
“Cumartesi sokağa
çıkma kısıtlamalarının
kalkmasıyla Pazar günü
kurulan pazarı esnafımız mağdur olmasın
diye cumartesi gününe
aldık. Tüm vatandaşlarımızın ve esnafımızın rehavete kapılmadan
tedbirlere uymaya
devam etmesini istiyorum. Maske, mesafe ve
hijyen kurallarına uyalım. Salgından kurtulmak için toplum olarak
birlikte hareket etmemiz
gerekiyor.”
gerekiyor.” dedi.
dedi.
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3 FARKLI PARTİ GÖRÜŞÜ
AMA SORUNLAR AYNI!
Siyasi parti temsilcilerinin
bir araya geldiği ziyarette,
sohbet şehir ahakkında istişareye dönüşürken, trafik
dışında öne çıkan gündem
maddelerinin başlıcaları;
30 yılı aşkın süredir gerçekleşmeyen üniversite
meselesi, içme suyu sebebiyle son aylarda şehrin
neredeyse her noktasında
süre gelen altyapı çalışmalarının yavaş ilerleyişinin yanı sıra geçtiğimiz ay
yeniden şehrin dikkatlerinin çevrildiği imar konusu
vardı. Siyasi parti temsilcileri de vatandaşlarla birlikte bu sorunları dile
getirirken çözümü kim bulacak?
AVCI ALTYAPI
ÇALIŞMALARINI
ANLATTI
ankara Büyükşehir Bele-

diye Başkanımız Mansur
Yavaş’ı ziyaret ederek süreci hızlandırdıklarını söyleyen CHP Polatlı İlçe
Başkanı Bilal Haşim Avcı,
asfalt plent tesisindeki doğalgaz sorunun 15-20 gün
sonra çözülerek büyükşehir’e ait yolların asfaltlanmaya başlanacağını
belirtti.
UĞURLU: PLANLI
ÇALIŞILMASI
GEREKİYOR
Özellikle sanayi sitesindeki yolların kötülüğünden
bahseden Deva Partisi
Polatlı İlçe Başkanı Sadık
Serhat Uğurlu, çalışmaların kademe kademe yapılarak daha düzenli
çalışılması gerektiğini belirtti. Uğurlu, sorunların
ortak akılla çözülmesi gerektiğini söyledi.

AVCI: TRAFİK SİYASET
ÜSTÜ BİR KONU
Trafik sorununun siyaset
bir üstü konu olduğunu
belirten Avcı, bu durum
devam ederse şehirde
nefes alınacak alan kalmayacağını vurguladı. Polatlı’nın yaşanabilir bir
kentten uzaklaştığını belirten Avcı, betonlaşmanın
çoğalmasıyla durumun
daha da artacağını söyledi.
UĞURLU: İMAR
SORUNU GELECEKTE
DAHA DA BÜYÜYECEK
İmar planının büyük bir
sorun olduğunu belirten
Uğurlu, masa başı çalışmalarla bu işin çözülemeyeceğini söyledi.
Gelecekte imarın düşünülenden daha büyük sorun
ortaya çıkartacağını vur-

gulayan Uğurlu, konunun
ortak bir akılla çözülebileceğini belirtti.
AVCI: ASKERİ
BİRLİKLER YATIRIMLAR
İÇİN ÖNEMLİ
Üniversite konusu ve askeri birliklere değinen
Avcı, askeri birliklerin ilçeye gelmesiyle Polatlı’nın
il olmasının yolu açılacağını söyledi. Bununla birlikte Polatlı’ya yatırımların
geleceğini belirten Avcı,
nüfus artışıyla üniversitenin de kurulma şansının
artacağını vurguladı.
UĞURLU: ÜNİVERSİTELER BACASIZ
FABRİKALARDIR
Üniversitenin gelmesinin
ilçe ekonomisi açısından
Polatlı’ya birçok faydası
olacağını belirten Uğurlu,
bu konu hakkında vatan-

daşların görüşlerine başvurulabileceğini söyledi.
Uğurlu ayrıca Polatlı’nın
nitelikli eğitimci bakımından sıkıntı çekmeyeceğini
de ifade etti.
UĞURLU: İLÇE TARIMIN
VE ZİRAAT ODASININ
YETİŞEMEDİ YERLERDE
BELEDİYE DEVREYE
GİRMELİ
Gökpınar Barajı’nın durumu ve çiftçilerin sorunlarına değinen Uğurlu,
“Çiftçinin sorunları tek tek
tespit edilmeli. Gökpınar
Barajı neden yıllardır bitirilmiyor buna açıklık getirilmeli. Çiftçiye kaybı ne
kadar, maliyeti ne kadar?
Sorularına yanıt verilmeli.
İlçe Tarım Müdürlüğü ve
Ziraat Odasının yetişemediği noktalarda bir Belediye Başkan

Yardımcılığının Polatlı’nın
konumu da dikkate alınarak veteriner ve ziraat mühendisi olarak istihdam
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde çiftçilerin sorunlarını daha
rahat çözebiliriz.” dedi.
DURUKAN: SORUNLAR
BİRLİK OLARAK
ÇÖZÜLEBİLİR
Ziyarette sorunların çözümü için ortak hareket
edilmesi gerektiğini vurgulayan İYİ Parti Polatlı İlçe
Başkanı Muharrem Durukan, trafik sorunu, imar
konuları, üniversite ve askeri birliklerin Polatlı’ya
gelmesi gibi konuların siyaset üstü bir konu olduğunu herkesin ortak
paydasının Polatlı olduğunu belirtti.
BERKANT ERGİN

YAZ SPOR OKULU KAYITLARI BAŞLADI
Polatlı Belediyesi çocukların sağlıklı yaşamını desteklemek amacıyla her yıl
düzenlediği Yaz Spor
Okulu’nun 2021 yılı kayıtlarının başladığını açıkladı.
Spor okulu bünyesinde
çeşitli branşlarda hizmet
vererek, ilçede bulunan
çocukların yaz sonuna
kadar eğitim almalarını ve
spor yapmalarını sağlayacak.
YAZ SPOR OKULU
BÜNYESİNDE ÇEŞİTLİ
BRANŞLARI
BARINDIRIYOR
Polatlı Belediyesi tarafından çocukların yaz mevsiminde sağlıklı yaşamaları,
spor yapmaları ve eğitim
almaları amaçlanan
Yaz spor Okulu,
bünyesinde farklı spor dallarını barındırıyor. Ayrıca
Yaz Spor Okulu ile Polatlı
Belediyesi Spor Kulübü
bünyesinde faaliyet gösteren takımların altyapıları
da daha güçlü hale
geliyor. Eylül ayına kadar
hizmet vermeyi amaçla-

yan okul, bünyesinde
Basketbol, Hentbol, Voley-

bol, Taekwon-do, Masa
Tenisi, Jimnastik ve Güreş

gibi birbirinden farklı spor
dallarını barındırıyor.

KAYITLAR BU HAFTA
Tüm hemşehrilerimizi ge-

leceğimizin teminatı çocuklarımızı yaz boyunca
sporla buluşturmak adına
Yaz Spor Okulumuza
kayıt yaptırmaya davet
ediyoruz açıklamasında
bulunan Polatlı Belediyesi,
Yaz Spor Okulu 2021
Yılı kayıtlarının bu
hafta itibariyle başladığını
duyurdu.
Polatlı Belediyesi Spor
Müdürlüğü’nden yapılan
açıklamada “Ülkemizde
normalleşme sürecinin
başlaması ile birlikte
gençlerimizi ve çocuklarımızı sporla buluşturmak
adına 2021 Yılı Yaz Spor
Okulu hazırlıklarımızı tamamladık. Kayıt yaptırmak isteyen kıymetli
hemşehrilerimiz Fevzi
Çakmak Caddesi Polatlı
Kent Konseyi Binası 3.
Katta bulunan ofisimize
şahsen başvuruda bulunabilirler. 0312 623 39 39
ve 0507 692 10 91 numaraları üzerinden branşlarımıza ilişkin bilgi
alabilirler.” denildi.
ORHAN CAN ÖZEL
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SAHA TARAMASI TAMAM SIRA MÜCEDELEDE!
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şartlarıen
en
çok
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faaliyetler
üzerinde
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ken, bu
bu yıl
yıl yaşanan
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sal kuraklık
kuraklık nedeniyle
nedeniyle
sal
büyük sıkıntı
sıkıntı çekiyor.
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Müdürü
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Sütçü ve
ve ekibi
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yerleri
yapılması
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belirledi.
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EKİPLE
ÇALIŞMALAR
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Polatlı İlçe
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Müdürü
Polatlı
Burhanettin
Burhanettin Sütçü
Sütçü ve
ve uzuzmanlardan
manlardan oluşan
oluşan 55 ayrı
ayrı
ekip
ekip Polatlı
Polatlı mücavirinde
mücavirinde

bulunan tüm
tüm hububat
hububat ekeli
ekeli
bulunan
arazileri gezerek
gezerek süne
süne ve
ve
arazileri
kımıl zararlısına
zararlısına karşı
karşı en
en
kımıl
önemli mücadele
mücadele etkenleetkenleönemli
rinden olan
olan saha
saha ve
ve veri
veri
rinden
araştırmasını yaptı.
yaptı. Bu
Bu yıl
yıl
araştırmasını
yağış miktarındaki
miktarındaki azalma
azalma
yağış
sebebiyle rekolte
rekolte ve
ve kalite
kalite
sebebiyle
kaybı yaşayan
yaşayan çiftçiler,
çiftçiler,
kaybı
birde hava
hava şartlarının
şartlarının en
en
birde
müsait olduğu
olduğu süne
süne ve
ve kıkımüsait
mılın zarar
zarar vermemesi
vermemesi için
için
mılın
Sütçü ve
ve ekibinden
ekibinden ilaçlailaçlaSütçü
maya dair
dair bilgileri
bilgileri sürekli
sürekli
maya
olarak alıyor.
alıyor.
olarak
MUHTAR VE
VE ÇİFTÇİLER
ÇİFTÇİLER
MUHTAR
BİLGİLENDİRİLDİ
BİLGİLENDİRİLDİ
Polatlı
Polatlı İlçe
İlçe Tarım
Tarım Müdürü
Müdürü
Burhanettin
Burhanettin Sütçü,
Sütçü, Polatlı
Polatlı

genelinde hububat arazilegenelinde
rine özellikle
özellikle kuraklık yarine
şanırken süne sebebiyle
şanırken
daha fazla
fazla zarar gelmedaha
mesi için
için sürekli olarak
mesi
mahalle muhtarları ve köymahalle
lülerle irtibat
irtibat halinde. Ekili
lülerle
tüm hububat
hububat arazilerini ve
tüm
bunun yanında
yanında da süne ve
bunun
kılılın yaşayabileceği
yaşayabileceği kritik
kılılın
noktalarda araştırmalarını
noktalarda
yaptıklarını belirten Polatlı
yaptıklarını
İlçe Tarım
Tarım Müdürü Burhaİlçe
nettin Sütçü,
Sütçü, bu konuda
nettin
Polatlı
Polatlı çiftçisinin
çiftçisinin oldukça
bilinçli
bilinçli olduğunu
olduğunu ve süne
mücadelesinde
mücadelesinde artık belli

bir tarzda ve sorumluluğa
sahip olduğunu dile getirdi.
YAĞIŞLAR TANE
OLUŞUMU İÇİN FAYDALI
Son yağışların tarlalara etkisi hakkında bilgi veren
Polatlı İlçe Tarım Müdürü
Burhanettin Sütçü, yağışların kıraç arazilere ekili
olan buğday ve arpaya etkisi fazla olmayacağını
daha çok nadas arazilerde
ekili olan buğday ve arpanın tane oluşuna etkisi
olacağını belirtti.
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KISA ÇALIŞMA
ÇALIŞMA
KISA
ÖDENEĞİ BUGÜN
BUGÜN
ÖDENEĞİ
HESAPLARA YATIYOR
YATIYOR
HESAPLARA
ALPASLAN TÜRKEŞ
TÜRKEŞ BİLİM
BİLİM MERKEZİ
MERKEZİ
ALPASLAN

ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
SÜRDÜRÜYOR
ZİYARETLERİNİ
Polatlı Belediye Başkanı
Polatlı
Başkanı
MürselBelediye
Yıldızkaya
tarafınMürsel
Yıldızkaya
tarafından kurulan Alparslan
Türdan
Alparslan Türkeşkurulan
Bilim Merkezi,
keş
Bilim Merkezi,
kurulduğu
günden bu güne
kurulduğu
günden
bu güne
on binlerce
ziyaretçiyi
bion
binlerce
ziyaretçiyi
bilimle
buluşturmaya
devam
limle
buluşturmaya
devam
ediyor.
İç Anadolu bölgeediyor.
İç
Anadolu
bölgesinde bulunan ve diğer
sinde
bulunan
ve diğergermerkezlere
ziyaretler
merkezlere
ziyaretler
gerçekleştirip, AR-GE çalışçekleştirip,
AR-GE
çalışmalarına devam eden
malarına devam eden
Polatlı Belediyesi Alpaslan
Polatlı Belediyesi Alpaslan

Türkeş Bilim Merkezi ve
Türkeş
Bilim
Merkezi
ve AnUluğ Bey
Gökevi
Ekibi;
Uluğ
Bey
Gökevi
Ekibi;
kara Feza Gürsey BilimAnkara
Feza Gürsey
Bilim
Merkezi’ni
ve Eskişehir
Merkezi’ni
ve
Eskişehir
Bilim Deney Merkezi ve
Bilim
Deney
Merkezi
Sabancı
Uzay
Evi’ni ve
ziyaSabancı
ret etti. Uzay Evi’ni ziyaret
etti.
KARŞILIKLI
FİKİR
KARŞILIKLI
FİKİR
ALIŞVERİŞİNDE
ALIŞVERİŞİNDE
BULUNULDU
BULUNULDU
Polatlı Belediyesi Bilim
Polatlı
Belediyesi
Bilim
Merkezi
Ekibi, Ankara
Merkezi Ekibi, Ankara
Feza Gürsey Bilim Merkezi
Feza Gürsey Bilim Merkezi

ve Eskişehir Bilim Deney
ve
Eskişehir
Bilim Deney
Merkezi
ziyaretlerinde
çaMerkezi
ziyaretlerinde
çalışma ortamları, sergi ünilışma
üniteleri,ortamları,
atölyeleri sergi
ve deney
teleri,
atölyeleri
ve
deney
setlerini inceledi. Gerçeksetlerini
Gerçekleştirileninceledi.
ziyaretlerde
bilileştirilen
ziyaretlerde
mevleri karşılıklı
bilgibilive
mevleri
karşılıklı bilgi
ve
fikir alışverişinde
bulundu.
fikir
alışverişinde
bulundu.
Polatlı
Belediyesi’ne
bağlı
Polatlı
Belediyesi’ne
bağlı
eğitmenler, farklı çalışmaeğitmenler,
çalışmaları yerindefarklı
inceleme
fırları
yerinde
inceleme
fırsatı buldu.
satı buldu.
ORHAN CAN ÖZEL
ORHAN CAN ÖZEL

LGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLER VE
LGS’YE
YAKINLARI YASAKLARDAN MUAF
YAKINLARI

Pandemi sürecinin başından beri
Pandemi sürecinin başından beri
kısa çalışma ödeneği her ayın bakısa çalışma ödeneği her ayın başında hesaplara yatıyor. Kısa çaşında hesaplara yatıyor. Kısa çalışma ödeneği
ödeneği 30
30 Haziran
Haziran 2021
2021
lışma
tarihine
kadar
uzatılmıştı.
Mayıs
tarihine kadar uzatılmıştı. Mayıs
ayı kısa
kısa çalışma
çalışma ödeneği
ödeneği ne
ne
ayı
zaman
yatacağı
merakla
beklenizaman yatacağı merakla bekleniyordu. Çalışma
Çalışma ve
ve Sosyal
Sosyal GüvenGüvenyordu.
lik
Bakanı
Vedat
Bilgin,
mayıs
ayı
lik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayı
kısa
çalışma
ödeneğinin
ne
zaman
kısa çalışma ödeneğinin ne zaman
hesaplara yatırılacağını
yatırılacağını açıkladı.
açıkladı.
hesaplara
ÖDEMELER
BANKA
ÖDEMELER BANKA
HESAPLARINA YATACAK
YATACAK
HESAPLARINA
Çalışma
ve
Sosyal
Güvenlik BaBaÇalışma ve Sosyal Güvenlik
kanı
Vedat
Bilgin,
mayıs
ayı
kısa
kanı Vedat Bilgin, mayıs ayı kısa

çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı
çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı
açıklamada, mayıs ayına ilişkin
açıklamada, mayıs ayına ilişkin
kısa çalışma ve işsizlik ödeneği
kısa çalışma ve işsizlik ödeneği
ödemelerinin 44 Haziran'da
Haziran'da hesaphesapödemelerinin
lara
yatırılacağını
belirtti.
Bilgin
aylara yatırılacağını belirtti. Bilgin ayrıca,
ödemelerin
banka
rıca, ödemelerin banka
hesaplarına yatırılacağını,
yatırılacağını, IBAN
IBAN
hesaplarına
bilgileri
bulunmayan
veya
hatalı
bilgileri bulunmayan veya hatalı
olan vatandaşlara
vatandaşlara da
da PTT
PTT üzerinüzerinolan
den
ödeme
yapılacağını
belirtti.
den ödeme yapılacağını belirtti.
KISA ÇALIŞMA
ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
ÖDENEĞİ NASIL
NASIL
KISA
SORGULANIR?
SORGULANIR?
Kısa çalışma
çalışma ödeneği
ödeneği sorgulama
sorgulama
Kısa
işlemleri
e-devlet
üzerinden
gerişlemleri e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
çekleştiriliyor.

TOKAT İLİ
İLİ VE
VE İLÇELERİ EĞİTİM KÜLTÜR
TOKAT
VE DAYANIŞMA
DAYANIŞMA VAKFI
VE

İçişleriBakanlığı
Bakanlığıtarafıntarafınİçişleri
dan81
81İlİlValiliğine
ValiliğineLiseLisedan
lereGiriş
GirişSınavı
SınavıTedbirleri
Tedbirleri
lere
Genelgesigönderildi.
gönderildi.GeGeGenelgesi
nelgeye
nelgeyegöre
göretam
tamgün
günsosokağa
kağaçıkma
çıkmakısıtlamasının
kısıtlamasının
olduğu
olduğu66Haziran
Haziran2021
2021
Pazar
Pazargünü,
günü,09.30-12.50
09.30-12.50
saatleri
saatleriarasında
arasındaülke
ülkegegenelinde
nelindeSınavla
SınavlaÖğrenci
Öğrenci
Alacak
AlacakOrtaöğretim
OrtaöğretimKuKurumlarına
rumlarınaİlişkin
İlişkinMerkezi
Merkezi
Sınavın
Sınavın(LGS)
(LGS)iki
ikioturum
oturum
olarak
olarakgerçekleştirileceği
gerçekleştirileceği
ifade
ifadeedildi.
edildi.
Sınava
Sınavagirecek
gireceköğrencileöğrencilerin
mağduriyet
rin mağduriyetyaşamayaşamamaları
malarıadına
adınanüfus
nüfus
müdürlükleri
müdürlükleri55Haziran
Haziran
2021
2021Cumartesi
Cumartesigünü
günü

10.00--16.00
16.00saatleri
saatleriaraara10.00
sında;66Haziran
Haziran2021
2021
sında;
Pazargünü
günüise
ise07.00
07.00-Pazar
10.00saatleri
saatleriarasında
arasında
10.00
açık
açıkolacak.
olacak.
Sınava
Sınavagirecek
gireceköğrenciler,
öğrenciler,
ve
veyakınlarının/refakatçileyakınlarının/refakatçilerinin
rininrahat
rahatulaşım
ulaşımsağlayasağlayabilmeleri
bilmeleriiçin
içinbelediyeler
belediyeler
tarafından
tarafındanşehir
şehiriçi
içitoplu
toplu
taşıma
sefer
sayılarının
taşıma sefer sayılarının
artırılması
artırılmasıdahil
dahilher
hertürlü
türlü
tedbir
tedbiralınacak.
alınacak.
Tam
Tamgün
günsokağa
sokağaçıkma
çıkmakıkısıtlamasının
sıtlamasınınolduğu
olduğu66HaHaziran
ziran2021
2021Pazar
Pazargünü,
günü,
sınava
girecek
sınava gireceköğrenciler,
öğrenciler,
refakatçi
refakatçive/veya
ve/veyayakınyakınları,
07.00-15.00
ları, 07.00-15.00saatleri
saatleri
arasında
arasındasokağa
sokağaçıkma
çıkmakıkı-

sıtlamasındanmuaf
muaftutulatutulasıtlamasından
cak.
cak.
Sınavgünü
günükırtasiyeler
kırtasiyeler
Sınav
07.00--15.00
15.00saatleri
saatleriaraara07.00
sında
sındaaçık
açıkolabilecek.
olabilecek.Bu
Bu
yerlerde
yerlerdeçalışanlar
çalışanlarda
dabebelirtilen
lirtilenzaman
zamandilimi
dilimiiçeriiçerisinde
sindesokağa
sokağaçıkma
çıkma
kısıtlamasından
kısıtlamasındanmuaf
muafsasayılacak.
yılacak.
Valiler
Valilerve
vekaymakamlıkkaymakamlıklarca,
larca,sınavın
sınavınsessiz
sessizve
ve
huzurlu
huzurlubir
birortamda
ortamdagergerçekleştirilmesi
çekleştirilmesiiçin
içingerekli
gerekli
tüm
tümtedbirler
tedbirlermilli
millieğitim
eğitim
müdürlükleri,
müdürlükleri,kolluk
kollukkuvkuvvetleri,
yerel
yönetimler
vetleri, yerel yönetimlerve
ve
ilgili
ilgilidiğer
diğerkurum/kuruluşkurum/kuruluşlarla
larlabirlikte
birliktealınacak.
alınacak.
ELİF
ELİFBELEMİR
BELEMİRSEZGİN
SEZGİN

Olağan Genel
Genel Kurul
Kurul Toplantısıyla
Toplantısıyla İlgili
İlgili Yönetim
Yönetim Kurulu
Kurulu Kararı
Kararı
Olağan
Yönetim
kurulumuz
başkan
H.
Mustafa
İPEK
Başkanlığında
Yönetim kurulumuz başkan H. Mustafa İPEK Başkanlığında vakıf genel merkezinde toplanarak
toplanarak Covid-19
Covid-19 Pandemisi
Pandemisi (( Salgını)
Salgını) nedeniyle
nedeniyle ertelenen
ertelenen olağan
zinde
genel kurulumuzun;
kurulumuzun; ilk
ilk toplantısının
toplantısının 19
19 Haziran
Haziran 2021
2021 Cumartesi
Cumartesi günü saat:
genel
13.00.’da Beylerbeyi
Beylerbeyi Cafe
Cafe Ceyhun
Ceyhun Atuf
Atuf Kansu
Kansu Caddesi
Caddesi 3/B
3/B Balgat 06520 Çan13.00.’da
kaya-ANKARA adresinde
adresinde aşağıdaki
aşağıdaki gündem
gündem maddelerine
maddelerine göre
göre yapılmasına, çokaya-ANKARA
ğunluğun sağlanamadığı
sağlanamadığı takdirde
takdirde ise
ise ikinci
ikinci toplantının
toplantının 26
26 Haziran
Haziran 2021
ğunluğun
Cumartesi günü,
günü, aynı
aynı yer
yer ve
ve aynı
aynı saatte
saatte yapılmasına
yapılmasına ve
ve üyelerimize
üyelerimize vakıf seneCumartesi
dimizin madde-18
madde-18 hükümleriyle
hükümleriyle birlikte,
birlikte, web
web sayfasından
sayfasından ve/veya,
ve/veya, cep telefonladimizin
rına mesaj,
mesaj, elektronik
elektronik posta
posta yoluyla
yoluyla da
da çağrı
çağrı yapılmasına
yapılmasına oy
oy birliği ile karar
rına
verilmiştir.
verilmiştir.
GÜNDEM
GÜNDEM
1)
1)Yoklama
Yoklama ve
veAçılış
Açılış yapılması,
yapılması,
2)
2) Divanın
Divanın Seçimi
Seçimi (Bir
(Bir Başkan,
Başkan, Bir
Bir Başkan
Başkan Vekili,
Vekili, Bir
Bir Yazman),
Yazman),
3)
3) Saygı
Saygı Duruşu,
Duruşu, İstiklal
İstiklal Marşının
Marşının okunması,
okunması,
4)
4)Yönetim
Yönetim Kurulu
Kurulu 2017-2018-2019-2020
2017-2018-2019-2020 Yılları
Yılları Faaliyet
Faaliyet Raporlarının
Raporlarının Okunması,
5)
5) 2017-2018-2019-2020
2017-2018-2019-2020 Yılları
Yılları Bilanço,
Bilanço, Gelir
Gelir ve
ve Gider
Gider Raporlarının
Raporlarının Okunması,
6)
6) Denetim
Denetim Kurulu
Kurulu Faaliyet
Faaliyet Raporunun
Raporunun Okunması,
Okunması,
7)
7)Yönetim
Yönetim ve
ve Denetim
Denetim Kurullarının
Kurullarının Görüşülmesi
Görüşülmesi ve
ve Ayrı-Ayrı
Ayrı-Ayrı ibrası,
8)
8)Yönetim
Yönetim Kuruluna
Kuruluna Verilecek
Verilecek Yetkilerle
Yetkilerle Tahmini
Tahmini Bütçenin
Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü,
bulü,
••YÖNETİM
YÖNETİM KURULUNA
KURULUNA VERİLECEK
VERİLECEK YETKİLER
YETKİLER
••TAHMİNİ
BÜTÇE
TAHMİNİ BÜTÇE
•• ÖNÜMÜZDEKİ
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM
DÖNEM ÇALIŞMA
ÇALIŞMA PROGRAMI,
PROGRAMI,
9)
9)Yönetim,
Yönetim, Denetim
Denetim ve
ve Danışma
Danışma Kurulu
Kurulu Üyeliklerinin
Üyeliklerinin Seçimi
Seçimi
10)
10) Dilek,
Dilek, Temenniler
Temenniler ve
ve Kapanış
Kapanış
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TARHAN: VERİLEN DESTEKLER
MALİYETLERİMİZİ KARŞILAMIYOR!
Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Tarhan, pandemi
süreci nedeniyle yarı kapasitede çalışan şoför esnafının giderleri
karşılayamadığını söyledi.
Ulaşım sektörünün akaryakıt fiyatlarının artmasıyla
daha da zor duruma girdiğini belirten Tarhan, şoför
esnafına destek sağlanması gerektiğini vurguladı.
ŞOFÖR ESNAFINA
MUTLAKA KATKI
YAPILMALI

Yarı kapasite ile çalışmaya
devam eden ulaşım sektöründe maliyetlerinin bir önceki yıla göre yüzde yüzün
üzerinde artış gösterdiğini
belirten Polatlı Şoförler ve
Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Tarhan; “Ulaşım sektöründe faaliyet
gösteren şoför esnafımızın
yüzde 50 kapasite ile çalıştığında kazancı daha
fazla düşüyor, maliyetleri
karşılamakta zorlanıyor.
Başta ticari akaryakıt
olmak üzere ulaşım sek-

törü muhakkak özel olarak
desteklenmeli” dedi.
MAALİYETLER
KARŞILANAMIYOR
Ulaşım sektöründe bir yolcunun bile önemi varken
kapasitenin yarısına çalışmanın şoför camiasını
zora soktuğunu söyleyen
Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Tarhan; “Şehir içi ve
şehirlerarası toplu taşıma
araçları bir dolu bir boş
olacak şekilde, ayakta
yolcu kabul etmeden yolcu

kapasitesinin yarısı kadar
yolcu kabul edecek. Zaten
çok uzun zamandır bu kurala riayet eden, etmeye
çalışan şoför esnafımız
için bir yolcunun bile
önemi büyükken doğrudan
yarı kapasite ile çalışması
artık zorluyor. Gittiği mesafe aynı, yaktığı yakıt
aynı, çalışan şoför sayısı
aynı olduğu için bu kesimimz artık ayakta kalmakta zorlanıyor.
Geçtiğimiz yıldan bu yana
lastik, sigorta fiyatları,

araçların bakım masrafları, mazot parası ve
daha birçok kalemde maliyetlerin tamamında artış
oldu. Şoför esnafımız
başta ticari yakıt desteği
olmak üzere nakit desteği
gibi takviyeler ile ayrı olarak desteklenmeli. Pan-

deminin başından bu
yana bir gün bile evde
durmayan, sürekli yolcu
taşıyan, tüm gün direksiyon sallayan şoför emekçilerimizin bu desteğe
çok uzun zamandır ihtiyacı var” dedi.
İLKNUR KILINÇ

TED KOLEJİ’NDEN LGS’YE
GİRECEK ÖĞRENCİLERE
MORAL ETKİNLİĞİ

Polatlı TED Koleji yönetimi sınava girecek öğrencilerinin
motivasyonunu artırmak
için pandemi kurallarına
uygun olarak bir kahvaltı
organizasyonu düzenledi.
Pandemi dönemi nedeniyle uzun zamandır birbiri ile vakit geçiremeyen
öğrenciler sınav öncesi
arkadaşları ile bir araya
gelerek sınav stresi attılar. Pazar günü gerçekleşecek olan Liseye Geçiş

Sistemi sınavı için bütün
bir yıl boyunca hazırlık
yapan öğrenciler sınava
birkaç gün kala arkadaşları ile düzenlenen kahvaltıda pandemi
kurallarına uygun olarak
eğlenceli vakit geçirme
şansı yakaladı. Sınava
girecek öğrenciler için
kahvaltı etkinliğinin yanı
sıra sosyal aktiviteler de
düzenlendi. Öğrenciler
hep birlikte sohbetler edilerek filmler izledi.

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Avni Akyar

