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KADININ DESTEKÇİSİ YİNE KADIN OLDU
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kadın üreticilerin yer alması için her türlü desteği
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çok güvenilir bir olay.
Kadın Kooperatifleri’ nin
desteklenmesiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Belediye Başkanımız bu
konuda bize desteklerini
sürdürüyor .”dedi.
GİZEM UÇAR

"DÖNÜŞTE OYUNA
BEKLERİZ" İLE
MATERYAL DÖNÜŞÜMÜ
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tasarımı
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müzik
müzik şöleni
şöleni ile yarattılar.

PROJEYE
TÜRKİYE’DEN 10 FARKLI
OKUL KATILDI
"Dönüşte Oyuna Bekleriz"
adlı eTwinning projesi Polatlı Şehitlik İlkokulu Okul
Öncesi Öğretmeni Işık
Bulut ve Artvin Şehit Ömer
Zeki Varan Okul Öncesi
Öğretmeni Hülya Sabancı
tarafından kurularak Türkiye genelinde 10 öğretmen ile birlikte yürütülüyor.
"2 Nesil 1 Gelecek" ve "Arkadaşım Öğretmenim" projeleri ile birlikte
düzenledikleri eğlenceli
müzik şöleni ile final yapılan projeye; Işık Bulut-Polatlı /Ankara, Hülya
Sabancı-Merkez/Artvin, Ayşegül Çetiner-Polatlı/Ankara, Sinem Aydın
Bozkurt-Pertek/Tunceli,
Yıldırım Kaan Çelik-Pertek/Tunceli, Seda Turan
Alkan-Merkez/Artvin, Binnaz Rençber-İlkadım/Samsun, Dilek
Koçak-Yenişehir/Mersin,
Güldane Pehlivan-Merkez/Artvin, Sevil Avcı-Sarıyer/İstanbul’dan katılım
sağladı.

11125044
11125044 Seri
Seri No’lu
No’lu Vera
Vera Delta
Delta Marka
Marka yazar
yazar kasa
kasa ruhsatımı
ruhsatımı kaybettim.
kaybettim.
Hükümsüzdür.
Sibel
Doğan
Hükümsüzdür. Sibel Doğan
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VEKİL İŞLER: ESNAFIMIZ ZOR GÜNLERİ
BÜYÜK ORANDA ATLATMIŞ DURUMDA

mamlanacağını ve kuraklık nedeniyle zor günler
geçiren çiftçilere imkanlar
dahilinde destek verileceğini söyledi. İşler, Polatlı
Organize Sanayi Bölgesini
ziyaret ederek Bölge Başkanı Erol Ünal’dan bilgiler
aldı.
DEVLET ESNAFA
ELİNDEN GELEN
DESTEĞİ VERİYOR
Normalleşme süreciyle
Çelik birlikte Polatlı esnaAK Parti Ankara Milletvebirlikte esnaf ziyaretlerinin
kili ve eski Başbakan Yar- fını ve Polatlı Organize
artacağını belirten İşler;
Sanayi Bölgesini (OSB) zi- “Siyasiler olarak pandemi
dımcısı Emrullah İşler, il
yöneticileri ve AK Parti Po- yaret etti.
şartları nedeniyle çok
Polatlı OSB ziyaretinde
latlı İlçe Başkanı Aysel
fazla sokağa inemiyorduk.
Demir, yönetimi ve geçmiş gündeme ilişkin açıklama
AK Parti olarak son birkaç
yapan İşler, Gökpınar Ba- haftadır ilçelerimize ziyadönem Polatlı Belediye
rajı inşaatının bu yıl taBaşkanlığı yapan Yakup
retler yapıyoruz. Bugünde

Polatlı’mıza geldik.
Polatlı’da zor günleri
büyük oranda atlattığımızı
esnafta görüyor. Esnafımızın işlerinin iyi olması bizleri mutlu etti.
Pandemi dönemini yaşamamıza rağmen üretim ve
sanayi sektöründe haraketlilik var. Şu anda bir
canlılık ve hareketlilik yaşanıyor.
Önümüzdeki aylarda daha
hareketli be bereketli geçeceğimiz inanıyorum.
Dünya çok büyük bir sıkıntıya girdi. Türkiye bu dönemi çok güzel yürüterek
yönetti. İnşallah bu süreci
atlatacağız. Pandemi döneminde vatandaşa yöne-

lik destek programları
açıklandı. Devlette elinde
gelen her türlü desteği
vermeyi çalıştı.”
KURAKLIĞI EN AZ
ZARARLA ATLATMAK
İSTİYORUZ
Kuraklık nedeniyle zor
günler geçiren çiftçiler
hakkında konuşan AK
Parti Ankara Milletvekili
Emrullah İşler; “Bu sene
ilkim değişikliğine bağlı
olarak kuraklık yaşıyoruz.
Bunu en az zararla geçirmeyi temenni ediyoruz.
Tarım Bakanlığımızda, hükümetimizde elinde gayreti gösteriyor. İmkânlar
dahilinde çiftçiye destekler
verilecektir” dedi.

GÖKPINAR BARAJI BU
YIL BİTECEK
Gökpınar Barajı’nın son
durumu hakkında bilgi
İşler; “Bu konuyu yetkililerimiz yakından takip ediyor. Gerekirse bizde
takibini yaparız. İnşallah
bu senenin sonunda Gökpınar Barajının inşaatı bitecektir” dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler,
beraberindeki heyetle birlikte daha sonra geçtiğimiz
günlerde vefat eden AK
Parti Polatlı İlçe Teşkilat
Başkanı Mehmet Toprakçıoğlu’nun evine taziye ziyaretinde bulundu.

COŞKUN: ÇİFTÇİ BİZİM BAŞIMIZIN TACI
Polatlı’nın ilk ve tek kadın
tüccarı tohum bayii olan
Ahi Tohum Tarım Ürünleri
Sahibi Sevgi Demir Coşkun Tohum Dağıtıcıları Alt
Birliği (TODAB) iş birliği
ile AGRO TV'de yayınlanan Bayim Ekranda programının yeni bölüm
konuğu oldu. Program konuğu olan Coşkun, tohumculuk sektörü ve
çiftçilik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tarımda tohumun kalitesi ile
ilgili konuşan Coşkun çiftçinin en büyük sorunlarından olan girdi

maliyetlerinin düşürülebilmesi için de yapılması gerekenler hakkında bilgiler
verdi.
TOHUMLARIM BENİM
EVLATLARIM
Bir kadın girişimci olarak
bu sektörde olmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayan Sevgi Coşkun ”
Bu işte bir saha çalışmanız olması lazım. Bir bayi
olarak sattığınız her ürünün arkasında durursanız
bu işi keyifli hale getirirsiniz. Tohumlarım benim
evlatlarım. Dükkan açmak
bayilik değil. Sertifikalı

tohum işi yapan bayiler
sizin arkanızda durduğu
zaman bu işi hem keyifli
hale getiriyorsunuz hem
de olumlu geri dönüşler
oluyor. Bayi ve üretici olarak verilen emeğin karşılığını tam olarak
alamıyoruz. Girdiler yüksek . Tohumcu yüksek kar
marjıyla bilinir, ama öyle
değil. Çiftçilerimiz tohumluk fiyat artışını bizden bilmesin.
Girdiler arttığı için satış fiyatları arttı. Ben yaklaşık
5 yıldır bu sektördeyim.
Çiftçi bizim başımızın tacı.

Değer ve kaliteli ürünün
hizmetindeyiz. Biz ilk kurulduğumuz yıldan bu
yana çiftçiye değer verdik.
Tohum insana benzer. Ziraat mühendisi de bitkilerin doktoru. Bu konuda
mühendislerin tohum firması açmak yerine kendilerini geliştirmesi lazım. “
dedi.
İYİ TARIM
UYGULAMASINA BİR
AN ÖNCE GEÇİLMELİ
Coşkun, çiftçinin sertifikasız üretim yapan bayileri daha çok tercih
ettiğini söyleyerek. “Hepi-

mizin en büyük sorunlarından biri merdiven altı
ürünlerin satılması.
Biz ilaçlamalarda en kaliteli ilaçları kullanıyoruz.
Bu tarz bayilerde kaliteli
ilaçlar kullanılmıyor. Eksiklikleri bu sene desteklerin artmasıyla
kapatacağımızı düşünüyoruz. Daha önce destekler çok az olduğu için çiftçi
tercih etmiyordu. Bu rakamları duyunca çiftçi sertifikalı tohumlara daha çok
yönelecek. Bu sene bir de
kuraklık oldu. Çiftçilerimizden ricamız iyi tarım uy-

gulamalarına bir an önce
geçmeleri. İyi tarım uygulamasında en başta topraklarını iyi bir şekilde
analiz yaptırmaları gerekiyor. Hangi ilacı kullanıp,
hangi gübrelemeyi yapmalı bunları bilemeleri gerekiyor. Bunları yaptığınız
zaman çiftçi olarak girdileriniz düşecek. Düştüğü
zamanda bilinçli tarım yapılmış olacak. Orgonomineral gübre toprağın
yapısını değiştirdiği için
çiftçilerimize tavsiye ediyorum. “dedi.
BERKANT ERGİN
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istediğimizde
debu
bu
Bizim
aslında.Ama
Amakaygının
kaygının
aslında.
dozuaştığında
aştığındaöğrenme
öğrenme
dozu
sürecikilitlenir.
kilitlenir.Öğrenciler
Öğrenciler
süreci
sınavöncesi
öncesiakıllarına
akıllarına
sınav
olumsuzdüşünceler
düşüncelergetigetiolumsuz
rirlerse,beyin
,beyinolumsuzu
olumsuzu
rirlerse
çokçabuk
çabukkapar.
kapar.Ve
Ve
çok
genelbir
birkural;kişi
kural;kişineye
neye
genel
odaklanırsaonu
onuçoğaltır.
çoğaltır.
odaklanırsa
OlumsuzaodaklandıklaodaklandıklaOlumsuza
rındada
daolumsuz
olumsuzçoğalaçoğalarında
caktır.
caktır.
OOyüzden
yüzdenbu
buşekilde
şekilde
olumsuz
olumsuzdüşünmeleri
düşünmeleriononları
larıdaha
dahafazla
fazlastrese
strese

Uzman Psikolog Ezgi
Uzman
Tarhan, gazetemiz
Tarhan,
muhabirlerinden
muhabirlerinden
Gizem Uçar’a sınav
Gizem
kaygısını azaltmanın
kaygısını
yollarını anlattı.
yollarını

sokar.Bu
Budurumda
durumdada
dababasokar.
şarıgelmez.
gelmez.“dedi.
“dedi.
şarı
ENBÜYÜK
BÜYÜKDESTEKÇİ
DESTEKÇİ
EN
AİLELER
AİLELER
Sınavöncesi
öncesiailelere
ailelerede
de
Sınav
büyüksorumluluklar
sorumluluklardüşdüşbüyük
tüğünübelirten
belirtenUzman
Uzman
tüğünü
PsikologEzgi
EzgiTarhan
Tarhan“Bu
“Bu
Psikolog
süreçteaileler
ailelerdestekledesteklesüreçte
yiciolmalı.
olmalı.Çocukların
Çocukların
yici
kaygılıcümlelere
cümlelereihtiyaçihtiyaçkaygılı
larıyok.
yok.Onların
Onlarınönce
önce
ları
duygularınıanlamaları
anlamalarıgegeduygularını
rekiyor.“Kaygını
“Kaygınıanlıyoanlıyorekiyor.
rumama
amabu
bugeçici
geçicibir
bir
rum
süre“tavrıyla
“tavrıylayaklaşmalıyaklaşmalısüre
lar.Sakin
Sakincümleler
cümlelerçocukçocuklar.
lara
laraher
herzaman
zamaniyi
iyigelir.
gelir.
Çok
Çokfazla
fazlasınav
sınavkelimesini
kelimesini
geçirmemeleri
geçirmemelerigerekiyor.
gerekiyor.

Sınavdan çok
çok bahsetmek
bahsetmek
Sınavdan
mantıklı değildir.
değildir. Normal
Normal
mantıklı
günlük rutin
rutin şeylerden
şeylerden
günlük
bahsedilirse ve
ve onlarla
onlarla
bahsedilirse
daha iyi
iyi vakit
vakit geçirirlerse
geçirirlerse
daha
çocuklar daha
daha motive
motive olur.
olur.
çocuklar
“dedi.
“dedi.
DOĞRU NEFES
NEFES TAKTİĞİ
TAKTİĞİ
DOĞRU
BAŞARIYI GETİRİR
GETİRİR
BAŞARIYI
Doğru nefes
nefes ve
ve rahatlama
rahatlama
Doğru
taktiklerinin kaygıyı
kaygıyı azalazaltaktiklerinin
tacağını söyleyen
söyleyen Uzman
Uzman
tacağını
Psikolog Ezgi
Ezgi Tarhan
Tarhan
Psikolog
“Son gün
gün çalışmalar
çalışmalar bırabıra“Son
kılmalı.Asla
Asla herhangi
herhangi bir
bir
kılmalı.
konu çalışılmayacak
çalışılmayacak ve
ve
konu
tekrar yapılmayacak.
yapılmayacak.
tekrar
Çünkü
Çünkü bunu
bunu stresle
stresle yapayapacakları
cakları için
için bildikleri
bildikleri de
de
karışacak.
karışacak. Daha
Daha erken
erken

saatlerde uyumalarını
uyumalarını tavtavsaatlerde
siye ediyoruz.
ediyoruz. Sınav
Sınav
siye
anında 4+4+4+4
4+4+4+4 nefes
nefes
anında
taktiğini uygulamalarını
uygulamalarını
taktiğini
tavsiye ediyorum.
ediyorum. Bunun
Bunun
tavsiye
yanında kas
kas gevşetme
gevşetme
yanında
tekniklerini uygulayabiliruygulayabilirtekniklerini
ler.Sınavdan önce
önce ellerini
ellerini
ler.Sınavdan
sıkarak ,bir
,bir süre
süre oo kasılkasılsıkarak
mayı hissedip
hissedip daha
daha sonra
sonra
mayı
rahatlatıp oo rahatlamayı
rahatlamayı
rahatlatıp
hissetmeliler.
hissetmeliler.
Daha sonra
sonra diyafram
diyafram neneDaha
fesi rahatlamanın
rahatlamanın en
en
fesi
güzel örneğidir.
örneğidir. Kaygıda
Kaygıda
güzel
büyük başarı
başarı sağlar.
sağlar. ÖğÖğbüyük
renciler sınavdan
sınavdan önce
önce
renciler
ağır
ağır şeyler
şeyler tüketmemeli.
tüketmemeli.
Aşırı
Aşırı enerji
enerji verecek
verecek şeyler
şeyler
yememeliler.
yememeliler. Sınav
Sınav sabasaba-

hında sağlıklı
sağlıklı bir kahvaltı
hında
şart.Sınavdan önce fazla
şart.Sınavdan
sıvı tüketmekten
tüketmekten uzak
sıvı
durmaları gerekiyor.Bu da
durmaları
sınav esnasında
esnasında rahatsız
sınav
olmamaları açısından
olmamaları
önemli. “ dedi.
önemli.
MOTİVENİN KAYNAĞI
MOTİVENİN
EN KOLAY
KOLAY SORUDAN
EN
BAŞLAMAK
BAŞLAMAK
Öğrencilerin strese girdikÖğrencilerin
leri zaman
zaman odak noktalaleri
rını değiştirmesi
değiştirmesi
rını
gerektiğini kaydeden
gerektiğini
Uzman Psikolog Ezgi TarUzman
han, ”Sınav
”Sınav esnasında
han,
kaygıları yoğunlaştığında
kaygıları
oo an
an inat
inat etmemeleri gerekiyor.
rekiyor. O sorunun üzerinde
rinde inat
inat etmeden orayı

bekleyebilirler. Nefes alıp
sakinleşerek o soruya dönebilirler.
Gördükleri en kolay sorudan başlayarak kendilerini
motive etmeleriyle sınava
devam edebilirler. Kaygıyla devam ederse yaptıkları da yanlış çıkacaktır.
Sınav arasında küçük molalar onlara iyi gelecektir.
Dikkatleri çok dağıldığında ana dönmek için
kısa bir süre başka şeye
odaklanabilirler.
Öğrenciler sınav arasında
o an başka konularda
sohbet etsinler,o an unutsunlar. “dedi.
GİZEM UÇAR
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ASKİ’DEN YEŞİLİN
YEŞİLİN BAŞKENTİNE
BAŞKENTİNE DESTEK
DESTEK
ASKİ’DEN

İklimsel değişiklikler nedeİklimsel
niyle herdeğişiklikler
geçen gün nededaha
niyle
her
geçen
gün daha
da çoraklaşan ülkemizde
da
çoraklaşan
ülkemizde
doğanın
korunması
için
doğanın
korunması
yürütülen
faaliyetleriçin
ile
yürütülen
ile
mücadelefaaliyetler
veriliyor. Artan
mücadele
veriliyor.
Artan
nüfus ile birlikte
sanayiden
nüfus
ile
birlikte
sanayiden
motorlu taşıta birçok nokmotorlu
taşıta
birçok
noktada hava
kirliliği
meytada
hava
kirliliği
meydana geliyor.
dana
geliyor.
Bu hava
kirliliğinin miniBu
hava
kirliliğinin
minimum
seviyede
tutulması
mum
seviyede
tutulması
ve iklim krizi ile mücadele
ve
krizi ile mücadele
deiklim
de ağaçlandırma
faalide
de
ağaçlandırma
yetleri önemli bir rol faalioynuyetleri
önemliBüyükşehir
bir rol oynuyor. Ankara
yor.
Ankara
Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş başlattığı “Yeşilin
Yavaş başlattığı “Yeşilin
Başkenti” projesi ile ankaBaşkenti” projesi ile ankarada bir çok farklı noktada
rada bir çok farklı noktada
ağaçlandırma projesi başağaçlandırma projesi başlatmıştı. ASKİ Genel Mülatmıştı. ASKİ Genel Mü-

dürlüğü de personeli ile
dürlüğü
de projeye
personeli
ile
birlikte bu
destek
birlikte
bu
projeye
destek
olmayı sürdürüyor.
olmayı
sürdürüyor.
ASKİ PERSONELİNDEN
ASKİ
PERSONELİNDEN
YEŞİLE
DESTEK
YEŞİLE
DESTEK
ASKİ Genel
Müdürlüğü
ASKİ
Genel
Müdürlüğü
Tesisler
Dairesi
BaşkanTesisler
DairesigüzelleştirBaşkanlığı, “Dünyayı
lığı,
“Dünyayı
güzelleştirmeye
hep birlikte
el ele”
meye
hep
birlikte
el ele”“Bir
sloganıyla düzenlediği
sloganıyla
düzenlediği
“Bir
Fidan Bin Hayat
2. GeleFidan
Hayat
2. GelenekselBin
Fidan
Dikme
Şenneksel
Fidan Dikme
Şenliği” kapsamında;
ceviz,
liği”
kapsamında;
ceviz,
badem, çam ve sedir türbadem,
lerinde çam ve sedir türlerinde
yaklaşık 2 bin fidanı Eryayaklaşık
bin fidanı
Eryaman’daki2 TC1
Su Deman’daki TC1 Su Deposu’nun bahçesinde
posu’nun bahçesinde
toprakla buluşturdu.
toprakla buluşturdu.
Güz aylarında düzenlenen
Güz aylarında düzenlenen
şenliğin ilk ayağında 2 bin
şenliğin ilk ayağında 2 bin
fidan dikilirken, ASKİ Su
fidan dikilirken, ASKİ Su

Arıtma Dairesi
Arıtma
Dairesi nisan
Başkanlığı’nın
Başkanlığı’nın
ayında İvedik, nisan
Çubuk, Şeayında
İvedik,Pursaklar,
Çubuk, Şereflikoçhisar,
reflikoçhisar,
Pursaklar,
Temelli, Tepeköy
ve KaraTemelli,
dalak Tepeköy ve Karadalak
İçme suyu Arıtma Tesisleİçme
suyu
Arıtma
rine bin
145
fidan Tesisledikmerine
bin
145
fidan
dikmesiyle bugüne kadar
ASKİ
siyle
bugüne
kadar ASKİ
personeli
tarafından
personeli
5 bin 145 tarafından
fidan dikimi ta5mamlanmış
bin 145 fidan
dikimi taoldu.
mamlanmış
oldu.
ÖZTÜRK: BETONLAŞÖZTÜRK:
BETONLAŞMAYA İNAT
YEŞİLİ, DOMAYA
İNAT
YEŞİLİ, DOĞAYI KORUYORUZ
ĞAYI
KORUYORUZ
“2. Geleneksel
Fidan
“2.
Geleneksel
Dikim Şenliği”neFidan
katılım
Dikim Şenliği”ne katılım
sağlayan
sağlayan
ASKİ Genel Müdürü ErdoASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk. Diktiği fidana
ğan Öztürk. Diktiği fidana
can suyunu vererek,
can suyunu vererek,
“Sayın Başkanımız Man“Sayın Başkanımız Man-

sur Yavaş’ın başlattığı ‘Yesur
‘YeşilinYavaş’ın
Başkentibaşlattığı
Projesi’ne
şilin
Başkenti
Projesi’ne
ASKİ ailesi olarak destek
ASKİ
ailesiveolarak
olmaktan
bunundestek
bir
olmaktan
ve bunun
bir
parçası olmaktan
büyük
parçası
olmaktan
büyük
bir kıvanç
duyuyoruz.
bir
kıvanç
duyuyoruz.
Kısa zamanda gerçekleşKısa
zamanda
tirdiğimiz
bu türgerçekleşetkinliktirdiğimiz
bu
tür etkinliklerle gerek tesislerimizde
lerle
gerek
tesislerimizde
gerekse
büyük
baraj havgerekse
büyük
baraj havzalarımızda betonlaşmaya
zalarımızda
betonlaşmaya
inat yeşili, doğayı
koruyoinat
yeşili,
doğayı
koruyoruz. Doğayı kurtarmak
ruz.
Doğayı
kurtarmak
adına
yaptığımız
bu tür etadına
yaptığımız
bu tür etkinliklere devam edeceğiz.
kinliklere
devamkiedeceğiz.
Umut ediyorum
geleUmut
ediyorum
ki gelecekte çocuklarımızın
gövcekte çocuklarımızın gövdesine sarılacağı,
desine sarılacağı,
gölgesinde dinleneceği bir
gölgesinde dinleneceği bir
fidanı büyütmeye, yeşertfidanı büyütmeye, yeşertmeye vesile olduk.” dedi.
meye vesile olduk.” dedi.
BERKANT ERGİN
BERKANT ERGİN

ÇAVUŞ: YANLIŞLIĞIN
GİDERİLMESİ LAZIM
Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı
Recep
Tayyip ErdoErdoRecep Tayyip
ğan
tarafından
esğan tarafından esnafa
iki
grup
halinde
nafa iki grup halinde
hibe desteği
desteği verileceverilecehibe
ğini açıklamıştı.
açıklamıştı. PoPoğini
latlı Lokantacılar
Lokantacılar
latlı
Kahveciler Pastacılar
Pastacılar
Kahveciler
Fırıncılar
Odası
BaşFırıncılar
kanı
Hıdır
Çavuş,
kanı
NACE kodları nedeNACE
niyle bazı esnafların
niyle
hibe desteğinden
hibe
faydalanamadıklarını
faydalanamadıklarını
belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep
Recep Tayyip
Tayyip ErErCumhurbaşkanı
doğan tarafından
tarafından esnafa
esnafa iki
iki grup
grup
doğan
halinde hibe
hibe desteği
desteği verileceğini
verileceğini
halinde
açıklamıştı.
açıklamıştı. Polatlı
Polatlı Lokantacılar
Lokantacılar
Kahveciler
Kahveciler Pastacılar
Pastacılar Fırıncılar
Fırıncılar
Odası
Odası Başkanı
Başkanı Hıdır
Hıdır Çavuş,
Çavuş, NACE
NACE
kodları
kodları nedeniyle
nedeniyle bazı
bazı esnafların
esnafların
hibe
hibe desteğinden
desteğinden faydalanamadıkfaydalanamadıklarını
larını belirtti.
belirtti. Esnafın
Esnafın mağdur
mağdur olduolduğunu
ğunu söyleyen
söyleyen Çavuş,
Çavuş, “gerekli
“gerekli
girişimlerde
girişimlerde bulunduk”
bulunduk” dedi.
dedi.
GİRİŞİMLERDE
GİRİŞİMLERDE BULUNDUK
BULUNDUK
NACE
NACE kodlarındaki
kodlarındaki farklılık
farklılık nedenedeniyle
niyle bazı
bazı esnafların
esnafların mağduriyet
mağduriyet yayaşadığını
şadığını dile
dile getiren
getiren Polatlı
Polatlı
Lokantacılar
Lokantacılar Kahveciler
Kahveciler Pastacılar
Pastacılar
Fırıncılar
Odası
Fırıncılar Odası Başkanı
Başkanı Hıdır
Hıdır
Çavuş,
Çavuş, gerekli
gerekli girişimlerde
girişimlerde bulunbulun-

duklarını söyledi.
söyledi. Çavuş; “Odamıza
duklarını
kayıtlı bazı
bazı pastane
pastane ve çiğköfteciler
kayıtlı
hibe desteğinden
desteğinden faydalanamıyor.
hibe
İşletme
İşletme pastane
pastane olsa bile farklı
NACE
NACE koduyla
koduyla kayıt olunduğu için
hibe
hibe desteğinden
desteğinden yararlanamıyor.
Bazı
Bazı çiğköftecilerde
çiğköftecilerde de durum aynı
şekilde.
şekilde. Burada
Burada bir haksızlık var.
Gerekli
Gerekli mercilere
mercilere dilekçe yazdık, girişimlerde
rişimlerde bulunduk.
bulunduk. Bu yanlışlığın
giderilmesi
giderilmesi ve
ve esnafın haksızlığa
uğramaması
uğramaması için
için sonuç bekliyoruz.
Esnafın
Esnafın içinde
içinde bulunduğu şu zor
günlerde
günlerde can
can suyu
suyu olacak hibe desteğinden
teğinden faydalanması
faydalanması için
için bir
bir an
an
önce
önce girişimlerimizin
girişimlerimizin sonuç
sonuç vermesi
vermesi
gerekiyor.”
gerekiyor.” dedi.
dedi.
ELİF
ELİF BELEMİR
BELEMİR SEZGİN
SEZGİN

polatlıpostası
polatlıpostası
www.polatlipostasi.com

Gündem/7
Gündem/7
05 Haziran
2021 Cumartesi

www.polatlipostasi.com

05 Haziran 2021 Cumartesi

YAZ EĞİTİM KAMP BAŞVURULARI BAŞLADI
Yaz sonuna kadar
Yaz
sonuna
kadar
devam
edecek
telafi
devam
edecek
telafisıderslerine,
deneme
derslerine,
deneme
navlarına ve
etütleresıkanavlarına
ve etütlere
tılmak isteyen
6. 7. 8.ka9.
tılmak isteyen 6. 7. 8. 9.

10. 11. Ve 12. sınıf öğ10.
11. Ve
12.Mahallesi
sınıf öğrencileri
Gazi
rencileri
Gazi Mahallesi
Fevzi Çakmak
CaddeFevzi
Caddesi’nde Çakmak
hizmet veren
Dessi’nde
hizmet
veren Destek Eğitim
Merkezi’ne
28
tek Eğitim Merkezi’ne 28

Haziran tarihine kadar,
Haziranbaşvuruda
tarihine kadar,
şahsen
buşahsen başvuruda
lunmaları
gerekiyor.buYaz
lunmaları
gerekiyor.
Eğitim
Kampı
ile ilgiliYaz
Eğitim
Kampı
ile ilgili
bilgi
almak
isteyen
öğbilgi almak isteyen öğ-

renciler 622 21 17 ve
renciler
ve
0505
159622
28 21
30 17
numara0505
159 28 30
numaraları
üzerinden
iletişim
kuları üzerinden iletişim kurabilirler.
rabilirler.
ORHAN CAN ÖZEL
ORHAN CAN ÖZEL

POLATLI 1. ETAP TOKİ KONUTLARI KÖMÜR ALIMI
POLATLI 1. ETAP TOKİ KONUTLARI KÖMÜR ALIMI
Ankara Polatlı 1. Etap Toki Konutları (392 Konut) Site Yönetimi tarafından 2021-2022 ısınma döneAnkara
Polatlıkömürü
1. Etapalımı
Toki Konutları
(392
Konut)
Site Yönetimi
tarafından
ısınma
döneminde, fındık
yapılacaktır.
Kömür
alımına
ilişkin teknik
ve idari2021-2022
şartnameleri,
aşağıminde,
fındık
kömürü
alımı
yapılacaktır.
Kömür
alımına
ilişkin
teknik
ve
idari
şartnameleri,
aşağıdaki ilgili kişi ve adreslerden temin edebilirsiniz.
daki
ilgili kişi
ve adreslerden
temin
edebilirsiniz.
ADRES:
MEHMET
AKİF MAH.
GAMZE
SK. C1-1 BLOK NO:41
ADRES:
MEHMET
AKİF
MAH.
GAMZE
SK. C1-1 BLOK NO:41
ZEMİN KAT KAPICI DAİRESİ POLATLI/ANKARA
ZEMİN
KAT KAPICI
POLATLI/ANKARA
Şartnameler
Cengiz DAİRESİ
Nuri OĞAN’dan
temin edilebilir.
Şartnameler
Cengiz
Nuri
OĞAN’dan
temin edilebilir.
İlgili Personel
İlgili
Personel
Adı-Soyadı: Cengiz Nuri OĞAN GSM: 0(532) 579 1001
Adı-Soyadı:
Cengiz Nuri OĞAN GSM:
0(532)
579
1001
MAİL: kuzeypolatli1@polatlitoki.com
TEL:
0312
623
0720
MAİL:
kuzeypolatli1@polatlitoki.com
Son Teklif
Verme Tarihi: 25.06.2021 TEL: 0312 623 0720
Son TeklifVerilen
Verme teklifler
Tarihi: 25.06.2021
zeyilname düzenlemesi hariç herhangi bir sebeple geri alınmaz.
Verilen
teklifler
zeyilname
hariçtabi
herhangi
bir sebeple geri alınmaz.
NOT: Yönetimimiz 4734 sayılı
Kamudüzenlemesi
İhale Kanunu’na
değildir.
NOT:
Yönetimimiz
4734
sayılı
Kamu
İhale
Kanunu’na
tabi
değildir.
TÜM İSTEKLİLERE İLANEN DUYURULUR.
TÜM İSTEKLİLERE İLANEN DUYURULUR.

Polatlı Belediyesi Kültür ve
Polatlı
Kültür yaz
ve
SosyalBelediyesi
İşler Müdürlüğü
Sosyal
İşler
Müdürlüğü
yaz
boyunca devam edecek olan
boyunca
devam
edecek
Kültür Sanat
Kursları
ve olan
Kültür
Sanat
Kursları
ve
Destek Eğitim Merkezi telafi
Destek
Eğitim
Merkezi
telafi
derslerine
başlıyor.
Uzman
derslerine
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ALAY, KIYMAZ İLE ESNAF HAKKINDA KONUŞTU
Büyük Birlik Partisi (BBP)
Ankara İl Başkanı Mahir
Alay, Büyük Birlik Partisi
Polatlı İlçe Başkanı Mustafa Kayış ile birlikte Polatlı Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kıymaz’ı makamında ziyaret
etti.
Sohbet oldukça samimi
bir ortamda geçerken ziyarette BBP Ankara İl
Başkanı Alay ve Esnaf
Kefalet Kooperatifi Başkanı Kıymaz, esnafın durumu hakkında konuştu.
Ziyaretten duyduğu memtifi Başkanı Ertuğrul Kıynuniyeti dile getiren Polatlı Esnaf ve Sanatkarlar maz, Büyük Birlik Partisi
Kredi ve Kefalet Koopera- (BBP) Ankara İl Başkanı

Mahir Alay’a teşekkür etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP)
Ankara İl Başkanı Mahir

Alay ise Polatlı Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı

Ertuğrul Kıymaz’a çalışmalarda başarılar diledi.
Alay, esnaf ile ilgili her

türlü çalışmada destek
olacaklarını belirtti.
ORHAN CAN ÖZEL

ZİYARETLER
DEĞİŞİYOR AMA
SORUNLAR AYNI

Deva Partisi Polatlı İlçe
Başkanı Sadık Serhat
Uğurlu ve yönetiminin nezaket ziyaretleri kapsamında bir sonraki durağı
Yeniden Refah Partisi
Polatlı İlçe Başkanlığı
oldu. Görüşmede ana
gündem maddesi bir önceki ziyaretlerde olduğu
gibi ülke gündemi ve Polatlı’nın kronik sorunları
oldu.
ÖZTÜRK: HEPİMİZE
ÇOK İŞ DÜŞÜYOR
Ziyarette açıklama yapan
Yeniden Refah Partisi
Polatlı İlçe Başkanı Muzaffer Öztürk; “Birlikte çalışmak doğruyu tespit
etmek Polatlı için çalışacağız. Siyaset artık siyasetçilikten çıkmış
durumda. Hepimize çok
büyük görevler düşmektedir. İnsanlarımız şu zamanda çok zor
koşullarda geçimini sağlamaya çalışıyor. Açlıktan
intihar eden vatandaşlarımız var. Ülkemizin ekonomisi de tamamen
çökmüş durumda Bugün

merkez bankamız ekside.
Ülkemizin 159 ton altını
yok. Polatlı’mız için ne
yapabiliriz, çiftçimiz için
ne yapabiliriz, esnafımız,
memurumuz, işçimiz,
emeklimiz için neler yapabiliriz. Çok iş düşüyor
hepimize.” dedi.
UĞURLU: ÇALIŞMALAR SÖYLEMİN ÖTESİNE GEÇMİYOR
Polatlı’da üniversite, trafik, Gökpınar Barajı, Şehitlik imar planı ve alt
yapı gibi yıllardır çözülmeyen sorunları olduğunu belirten Deva
Partisi Polatlı İlçe Başkanı Sadık Serhat
Uğurlu, bu konuların sürekli dile geldiğini fakat
çalışmaların söylemin
ötesine gitmediğini belirtti. Sakarya Zaferinin
100. Yılı hakkında da
açıklamalarda bulunan
Uğurlu, elimizde büyük
bir imkan olduğunu zaferin ülke genelinde duyurulması gerektiğini
vurguladı.
BERKANT ERGİN

