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SAKARYA MEYDAN SAVAŞI
ZAFERİNİN 100.’NCÜ
YILDÖNÜMÜ (04)
İLHAN KÜÇÜKBİÇMEN
EĞİTİMİN ÖNEMİ
EĞİTİMİN
Gazi Mustafa Kemal, gözünü sadece vatan saGazi
vunmasına diken bir komutan değildi. Onun
vunmasına
esas hedefi; Osmanlı’dan devraldığı eğitimsiz,
esas
cahil, yoksul ve gelişim açısından çağının çok
cahil,
gerilerinde kalmış olan Türk milletini; barış
gerilerinde
sonrası, medeni dünya hedeflerine doğru yösonrası,
neltmekti. Bunun da yolunun, öncelikle eğitimneltmekti.
den geçtiğini çok iyi biliyordu.
den
İstiklal Savaşı hazırlıklarının zorluklarla yapılİstiklal
maya çalışıldığı, yokluklar içerisinde var olma
maya
veya yok olma mücadelesinin verildiği savaşın
veya
hazırlık safhasında bile eğitim konusu, onun
hazırlık
hep öncelikleri arasındaydı. Bakın o çetin
hep
savaş ortamında bile, Gazi neleri dert edinmiş:
savaş
Mustafa Kemal ve onun millî eğitim anlayışı
Mustafa
daha Kurtuluş Savaşı yıllarında, Sakarya Savadaha
şı’nın hazırlıkları sırasında ortaya çıkmaya başşı’nın
lamıştır. Atatürk, 16 Temmuz 1921’de bir
lamıştır.
Maarif Kongresi topladı. Bu kongrede, Türkiye
Maarif
millî eğitim işlerinin bir programını hazırlamak
millî
amacıyla, millî kültürün önemini belirtmiş ve
amacıyla,
millî eğitim sisteminin gereğinden söz etmiştir.
millî
Demiştir ki;
Demiştir
“Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye
“Şimdiye
usullerini, milletimizin tarihi tedenniyatında
usullerini,
(gerilemesinde) en mühim bir amil (etken) ol(gerilemesinde)
duğu kanaatindeyim. Onun için, bir millî terduğu
biye (eğitim) programından bahsederken, eski
biye
devrin hurafatından (bilim dışı uydurmalarındevrin
dan)
dan) ve evsaf-ı fıtriyemizle (normal özelliklerimizle)
mizle) hiç de münasebeti olmayan yabancı
fikirlerden
fikirlerden Şark’tan ve Garp’tan gelebilen bilcümle
cümle tesirlerden uzak, seciye-i milliye (milli
karakter
karakter ve ahlak) ve tarihimizle mütenasip bir
kültür
kültür kastediyorum.
Çünkü
Çünkü deha-yı millimizin inkişaf-ı tammı (bütüncül
tüncül gelişimi), ancak böyle bir kültür ile
temin
temin olunabilir.”
Kaynak:
Kaynak: TC Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve
Tarih
Tarih Yüksek Kurumu
Gazi
Gazi M. Kemal Atatürk’ü iyi inceleyecek olursak,
sak, onun içinde bulunduğu çok zorlu savaş
ortamında
ortamında bile, hayalinde oluşturduğu ve kurmayı
mayı planlayıp, kafasına koyduğu hedefin;
“Yeni
“Yeni Türk Devleti” nin geçmişinden gelen
adeta
adeta habis bir ur gibi içine işlemiş çağdışı yapıyı
pıyı kazıyıp yok etmek olduğu görülecektir.
Bu
Bu köhnemiş yapının içindeki en problemli konuların
nuların başında şüphesiz “eğitim” yer almaktadır.
dır. Sadece düşmanı yenmek asla yeterli
değildir.
değildir. Şayet bilimsel içerikli eğitimi ülkeye
kazandıramazsak,
kazandıramazsak, değişen pek fazla bir şey olmayacaktır.
mayacaktır. Yani İstiklal Savaşı başarımızın ardından,
dından, eğitimsiz, üretimi yetersiz bir ülke,
yine
yine benzer savaşlarla yüzleşecek, yine yeni
düşmanlarıyla
düşmanlarıyla boğuşmak durumunda kalacaktır.
tır.
Bilindiği
Bilindiği gibi dünya süratle değişim göstermekte,
mekte, içinde bulunduğumuz 21nci Yüzyıl
Uzay
Uzay ve Bilgi Çağı olarak adlandırılmaktadır.
Artık
Artık “bilgi” çok değerli hale gelmiştir. Bilgiye
dayanan,
dayanan, yüksek ve ileri teknoloji içeren üretimin
min karşısında, gelişmemiş, geri kalmış üretimin
min yapısının hemen hemen hiç şansı yoktur.
Özellikle
Özellikle bölgesel anlaşmazlıkların ve silahlı çatışmaların
tışmaların acımasızca arttığı görülen dünyamızda,
mızda, ülke korunmasına yönelik caydırıcı
unsur,
unsur, ister istemez “modern, etkili silah ve
mühimmat
mühimmat üretimi veya diğer bir deyişle “Modern
dern Savunma Sanayi”dir.
Şayet
Şayet komşularımızla olan sorunlarımızı azaltmak,
mak, huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak;
başta
başta bilimsel, çağdaş eğitim olmak üzere
hemen
hemen her konuda çok çalışıp başarılı ve güçlü
olmak
olmak zorundayız.
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HALK EĞİTİMİ’NDE KURSİYERLERİN ALIN
TERİ GÖZ NURU ESERLERİ SERGİLENDİ
Polatlı Halk Eğitimi Merkezi 2020-2021 eğitim yılında kursiyerlerinin
hazırladığı el emeği göz
nuru çalışmalarını sergiledi. Polatlı Kaymakamı
Murat Bulacak tarafından
gerçekleşen açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Musa
Çataloğlu, Belediye Başkan Vekili Veli Keskin,
Kamu Kurum ve Kuruluşları, siyasi parti ve Sivil
Toplum Kuruluşları’nın
temsilcileriyle çok sayıda
kursiyer katıldı. İşlemelerden, resimlere, moda tasarım kursunda dikilen
kıyafetlerden, birçok
alanda hazırlanan eserler
bir hafta boyunca vatandaşların beğenisine sunulacak.
BULACAK: KURSLARA
DAHA GENİŞ
KATILIMLAR OLMASINI
DİLİYORUM
Törende konuşan Kaymakam Murat Bulacak, Halk
Eğitimi Merkezi’nin her
yaşa, ilgiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin
verildiği hayat boyu öğrenme merkezine dönüştüğünü vurguladı. Bulacak;
“Bu serginin hayırlı olmasını diliyorum.
Kursiyer ve eğitici arkadaşlarımızı ayrıca tebrik ediyorum. Ben millet ve
memleket yararına gördüğüm bu faaliyetlerde emeği
geçenlere takdirlerimi sunuyorum. İnşallah bundan
sonra da çok daha güzel
daha geniş katılımlar olma-

sını bekliyoruz” dedi.
DÖNMEZ: HER ZAMAN
HER YERDE HERKES
İÇİN EĞİTİM
Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dönmez el emeği göz nuru ile
hazırlanan ürünlerin ser-

gide göz doldurduğunu
kaydetti.Dönmez; “Her
zaman Her Yerde Herkes
için Eğitim anlayışı çerçevesinde yıl boyunca çeşitli
alanlarda kurslar açtık. Bu
yolla Polatlı halkına hizmet
eden merkezimizin öğret-

menleri ve usta öğreticileri
tarafından binbir emekle
hazırlanan ürünlerimiz bu
hafta Merkez Binamızda
sergilenecek. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”
dedi.
ORHAN CAN ÖZEL

SÜNE MÜCADELESİNDE İLAÇLAMA BAŞLADI
Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen
süneyle mücadele kontrolleri tamamlandı. Polatlı İlçe
Tarım Müdürü Burhanettin
Sütçü önderliğinde 5 ekiple
Polatlı’nın ekili olan arazilerinde yapılan çalışmalar
tamamlanarak mahalle
muhtarları ve çiftçilere bilgilendirme yapılmasının
ardından ilaçlama çalışmaları başladı. Özellikle bu yıl
kuraklıkla mücadele eden
Polatlı çiftçisi için zararın
artmaması açısından süneyle mücadele çok
önemli.
İLÇE TARIMIN BAŞARISI
Polatlı İlçe Tarım Müdürü
Burhanettin Sütçü, göreve
geldiği günden bu güne
kadar her yıl hasat öncesinde hububatın kalitesinin
ve rekoltesinin düşmemesi
adına gerekli tüm tedbirleri

almak için yoğun bir çaba
sarf ediyor. Değişen iklim
şartları en çok tarımsal
faaliyetler üzerinde etkisini
gösterirken, Polatlı çiftçisi
bu yıl yaşanan tarımsal kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor. Polatlı İlçe
Tarım ve Orman Müdürü
Burhanettin Sütçü, Çiftçilerin yanında olduğunu göstererek oluşan zararları 5
ekiple birlikte yerinde inceledi. 20 gün gibi kısa bir
sürede başarılı bir şekilde
çalışmaları tamamlayan
Sütçü ve ekibi arazi arazi
gezerek süne mücadelesi
yapılması gereken yerleri
belirledi.
SÜTÇÜ VE 5 EKİPLE
ÇALIŞMA YAPILDI
Polatlı İlçe Tarım Müdürü
Burhanettin Sütçü ve uzmanlardan oluşan 5 ayrı
ekip Polatlı’nın tamamında
tüm hububat ekeli arazileri

gezerek süne ve kımıl zararlısına karşı en önemli
mücadele etkenlerinden
olan saha ve veri araştırmasını yaptı.
Bu yıl yağış miktarındaki
azalma sebebiyle yaşanan
kuraklıktan ötürü rekolte ve
kalite kaybı yaşayan çiftçiler, birde hava şartlarının

en müsait olduğu süne ve
kımılın zarar vermemesi
için Sütçü ve ekibinden
ilaçlamaya dair bilgileri sürekli olarak alıyor.
ÇİFTÇİLER
BİLGİLENDİRİLDİ
Polatlı İlçe Tarım Müdürü
Burhanettin Sütçü, Polatlı
genelinde hububat arazile-

rine özellikle kuraklık yaşanırken süne sebebiyle
daha fazla zarar gelmemesi için yapılan çalışmalar sonrası mahalle
muhtarları ve çiftçilere bilgilendirdi.
Bu konuda Polatlı çiftçisinin oldukça bilinçli olduğunu ve süne

mücadelesinde artık belli
bir tarzda ve sorumluluğa
sahip olduğunu dile getiren
Burhanettin Sütçü, ekili
tüm hububat arazilerini ve
bunun yanında da süne ve
kımılın yaşayabileceği kritik noktalarda araştırmalarını yaptıklarını belirtti.
ORHAN CAN ÖZEL
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ANKARA SİVASLI DERNEKLER
FEDERASYONU (ASİDEF)
8. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF)
Ankara Sivaslı
Ankara
Genel Kurul Toplantısı’nın 23.06.2021 günü
Olağan Genel
8. Olağan
8.
11.30’da “Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre
saat 11.30’da
saat
Yıldız Kenter Salonu, Mehmet Akif Ersoy
Merkezi
Merkezi Yıldız
No: 50 Yenimahalle-Ankara”adresinde
Mahallesi No:
Mahallesi
yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde
yapılmasına,
günü saat 11.30’da “Yenimahalle Nazım
30.06.2021 günü
30.06.2021
Kongre Merkezi Yıldız Kenter Salonu
Hikmet Kongre
Hikmet
Akif Ersoy Mahallesi No: 50 Yenimahalle-Ankara”
Mehmet Akif
Mehmet
aşağıdaki gündemle yapılmasına, gereği
adresinde aşağıdaki
adresinde
yerel gazete ilanı ile duyurulmasına, katılan
halinde yerel
halinde
Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu
Yönetim

ASİDEF 8. OLAĞAN GENEL
ASİDEF
TOPLANTISI GÜNDEM:
KURUL TOPLANTISI
KURUL

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
1)Açılış, Saygı
1)Açılış,
heyetinin teşkili
2)Divan heyetinin
2)Divan
3)Gündemin
3)Gündemin okunarak karara bağlanması
konuşmaları
4)Açılış konuşmaları
4)Açılış
ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ve
5)Yönetim ve
5)Yönetim
Raporun okunarak görüşülmesi, Yönetim ve Denetim
Mali Raporun
Mali
ibra edilmesi
Kurulunun ibra
Kurulunun
ödentisi ile yıllık ödenti miktarının belirlenmesi
6)Giriş ödentisi
6)Giriş
Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri7)Yeni Yönetim
7)Yeni
seçimi
nin seçimi
nin
temenniler
ve temenniler
8)Dilek ve
8)Dilek
Kapanış
9) Kapanış
9)

1962
1962

<$
$=
=2.8/8%
%$
$ā/,
/,<25
25
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İLKOKULLU MİNİKLERİN
CUMHURİYET COŞKUSU

HABER Berkant Ergin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü sebebiyle tüm yurtta olduğu
gibi Polatlı’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Son
olarak Şehitlik İlkokulu tarafından hazırlanan 29
ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlama etkinliği büyük beğeni topladı. Öğrenciler ta-

rafından hazırlanan şiirler,
şarkılar ve ellerinde Türk
Bayraklarıyla Cumhuriyet
coşkusunu yansıtan ilkokulu öğencilerinin gösterilerine velilerinde büyük
ilgisi vardı. Veliler çocuklarının heyecanına ortak olarak Cumhuriyet coşkusunu
hep birlikte yaşamak için
Şehitlik İlkokulu törenlerindeki yerlerini aldılar.

polatlıpostası
polatlıpostası
www.polatlipostasi.com

Gündem/6
Gündem/6

08 Haziran 2021 Salı
08 Haziran 2021 Salı

www.polatlipostasi.com

BAŞKAN YAVAŞ
YAVAŞ İLE
İLE TAŞRA
TAŞRA İLÇELER
İLÇELER
BAŞKAN
ARTIK DAHA
DAHA ÇOK
ÇOK ÖNEMSENİYOR!
ÖNEMSENİYOR!
ARTIK

ÇİFTÇİ ÜRETİME DAHİL OLUYOR, HEM
ÇİFTÇİHEM
ÜRETİME
DAHİL
OLUYOR,
HEM
ÜLKE
ANKARA
TARIMI
GELİŞİYOR
ÜLKE HEM ANKARA TARIMI GELİŞİYOR
Ankara’nın
çelerdeki çiftçilerin üretime
Ankara’nın
çiftçilerin
üretime
coğrafi yapısın- çelerdeki
ve ürünlerinden
para
kacoğrafi
yapısınve
ürünlerinden
para
kadan, sosyal
zanmaya yönelik çalışmadan,
sosyaltazanmaya
çalışmavarlığına,
lara dahilyönelik
olmasıyla
birlikte
varlığına,
talara
dahil
olmasıyla
birlikte
rımsal üretimin Büyükşehir tarım politikarımsal
üretimin Büyükşehir
tarım
politikaçeşitliliğinden,
ları da büyük
beğeni
kaBerkant ERGİN
çeşitliliğinden,
da büyük
beğeni kaBerkant ERGİN
arazinin verim- ları
zanmaya
başladı.
arazinin verim- zanmaya
başladı.
liliğine ve potansiyeline
YERLİ ÜRETİM
liliğine
ve
potansiyeline
YERLİ
ÜRETİM
kadar her açıdan iyi bilen
YEREL KALKINMA!
kadar
herBüyükşehir
açıdan iyi bilen
YEREL
Ankara
BeleAnkara KALKINMA!
Büyükşehir BeleAnkara
Büyükşehir
BeleAnkara
Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur
diye Başkanı
Mansur
diye
Başkanı
Mansur
diye
Başkanı
Mansur
Yavaş, kısa sürede kolları
Yavaş, belediyenin rutin
Yavaş,
sürede
Yavaş,
belediyenin
rutin
sıvadı.kısa
Göreve
gleirkolları
gelhizmetlerinin
devam
etririlsıvadı.
Göreve
gleir
gelhizmetlerinin
devam
etririlmez tarımsal üretimi artırmesinin yanında, insana
mez tarımsal üretimi artırmesinin yanında, insana
mak, yerli üreticiyi mutlu
dokunan, insan odaklı hizmak, yerli üreticiyi mutlu
dokunan, insan odaklı hizetmek, üretime dahil etme- met anlayışının yanı sıra
etmek, üretime dahil etme- met anlayışının yanı sıra
nin yanında Başkent’in tapek çok taşra ilçenin kronin yanında Başkent’in tapek çok taşra ilçenin krorımsal potansiyelini
nikleşmiş sorunlarının çörımsal potansiyelini
nikleşmiş sorunlarının çöartırarak, ülke tarımına da
zümü içinde devreye
artırarak, ülke tarımına da
zümü içinde devreye
evmi kazandıran projeleri
girerek, çözüme dair kalıcı
evmi kazandıran projeleri
girerek, çözüme dair kalıcı
sayesinde özellikle taşra il- çalışmalar yapıyor. Posayesinde özellikle taşra il- çalışmalar yapıyor. Po-

BAŞKAN YAVAŞ ÇOCUKLAR, KADINLAR,
BAŞKAN
YAVAŞ
KADINLAR,
7’DEN 70’E
TÜM ÇOCUKLAR,
ANKARA’YA DOKUNUYOR
7’DEN 70’E TÜM ANKARA’YA DOKUNUYOR
latlı’nın içme suyu projesi,
çivi çakılmayan ama miyönetim anlayışıyla, ilçeler en iyi bildikleri işten başlalatlı’nın
içme su
suyu
projesi,
çakılmayan
ama miyönetim
ilçeler
en
iyilazımdı.
bildikleriAnkara’da
işten başlaNallıhan”‘ın
sorunu
gibi çivi
tinglerde
iftar sofralarında
artık hakanlayışıyla,
ettiği derece
de
mak
Nallıhan”‘ın
su
sorunu
gibi
tinglerde
iftar
sofralarında
artık
hak
ettiği
derece
de
mak
lazımdı.
Ankara’da
uzun yıllardır süre gelen en yada parti ziyaretlerinde
önemseniyor.
tarım vardı. Yeni bir şey
uzun
yıllardır
süredoğrudan
gelen en yada
parti ziyaretlerinde
önemseniyor.
tarım
vardı. Yeni
bir şey
önemli
sorunlara
yeni stadyumdan,
şeker
YAVAŞ: TARIM YAPILAN
icat etmeye,
üretmeye
önemli
sorunlara
doğrudan
yeni
stadyumdan,
şeker
YAVAŞ:
TARIM
YAPILAN
icat
etmeye,
üretmeye
ve kalıcı çözümler üreten,
fabrikasına, soğan işleme
ALANLARDA
gerek yoktu. İnsanları tave
çözümler
üreten,
fabrikasına,
soğan
gerek
yoktu. İnsanlarıgerek
tabukalıcı
çözümleri
üretirken
de
tesisinden pek
çokişleme
projenin ALANLARDA
MUTLULUK VAR
rıma yönlendirmeye
bu
çözümleri
üretirkençode
tesisinden
pek çok
projenin
VAR Belerıma
gerek
kimi
zaman mecliste
vaat edilmesine
karşın
ya- MUTLULUK
Ankara Büyükşehir
vardı.yönlendirmeye
Bu arada Ankara,
kimi
zaman
mecliste
çovaat
edilmesine
karşın tüm
yaAnkara
Büyükşehir
Belevardı.
Bu arada
ğunluğu
elinde
bulunduran
pılmadığı
dönemlerde
diye Başkanı
Mansur
yılda 500
milyonAnkara,
dolar gibi
ğunluğu
elinde
bulunduran
pılmadığı
dönemlerde
tüm
diye
Başkanı
Mansur
yılda
500
milyon
muhalefetin tüm karşı
ilçeler içinde durum farklı
Yavaş, seçim öncesi yapbüyük rakamlara dolar
Almangibi
muhalefetin
tüm
karşı
ilçeler
içinde
durum
farklı
Yavaş,
seçim
öncesi
yapbüyük
rakamlara
Alman
çıkma taleplerine rağmen
değildi.
tıkları incelemelerde Anka- çiftçisinden ağaç alıyordu.
çıkma
taleplerine
rağmen
Anka- çiftçisinden
ağaç alıyordu.
çözüme
odaklanarak
siya- değildi.
Ancak, Ankara Büyükşehir tıkları
ra’nın incelemelerde
toplam arazisinin
Biz Alman Hans’ını
Georçözüme
odaklanarak
siyaAncak,
Ankara
Büyükşehir
ra’nın
toplam
arazisinin
Biz
Alman
Hans’ını
Georset üstü bir tavırla sorunla- Belediye Başkanı Mansur
sadece yüzde 97’sinin boş ge’unu zengin etmeyeceset
bir tavırla
sorunla- Belediye
Mansur
yüzde
97’sinin boş ge’unu
zengin
etmeyecerın üstü
çözümüne
kavuşması
Yavaş ileBaşkanı
birlikte taşra
ilçe- sadece
olduğunu
belirlediklerini
ğiz, Ankara
halkını
zengin
rın
çözümüne
kavuşması
Yavaş
ile
birlikte
taşra
ilçeolduğunu
belirlediklerini
ğiz,
Ankara
halkını
zengin
için Ankara’yı baştan aşağı ler yapılan projelerin vaatifade ederek, şu değerlenedeceğiz dedik. Rakiplerim
için Ankara’yı baştan aşağı ler yapılan projelerin vaatifade ederek, şu değerlenedeceğiz dedik. Rakiplerim
işe dahil ediyor.
ten çok hayata geçirildiği,
dirmelerde bulundu:
Mansur Yavaş’ın projesi
işe dahil ediyor.
ten çok hayata geçirildiği,
dirmelerde bulundu:
Mansur Yavaş’ın projesi
TAŞRA İLÇELER ARTIK
kronik sorunların üzerine
“Bu yüzde 97’nin de yüzde yok dedi. Ben hep şunu
TAŞRA İLÇELER ARTIK
kronik sorunların üzerine
“Bu yüzde 97’nin de yüzde yok dedi. Ben hep şunu
ÖNEMSENİYOR!
gidilerek sonlandırıydığı,
50’sinden fazlası tarıma
söyledim. Benim çok çok
ÖNEMSENİYOR!
gidilerek sonlandırıydığı,
50’sinden fazlası tarıma
söyledim. Benim çok çok
Uzun yıllar Polatlı başta
tarımdan, sosyal hayata
uygun. Bunu gördükten
önemli projem var, Ankaralı
Uzun yıllar Polatlı başta
tarımdan, sosyal hayata
uygun. Bunu gördükten
önemli projem var, Ankaralı
olmak üzere Büyükşehir
kadar pek çok hizmetin bisonra projelerimiz de buna üreticiyi zengin etmek. İş
olmak üzere Büyükşehir
kadar pek çok hizmetin bisonra projelerimiz de buna üreticiyi zengin etmek. İş
Yasası’nın çıktığı günden
rebir ankara merkezden
göre şekillendi. Ankara için başına gelir gelmez tarımYasası’nın çıktığı günden
rebir ankara merkezden
göre şekillendi. Ankara için başına gelir gelmez tarımbugüne kadar neredeyse
farklı olmadan ulaştığı bir
projeleri ortaya çıkarırken
sal faaliyetlere başladık.”
bugüne kadar neredeyse
farklı olmadan ulaştığı bir
projeleri ortaya çıkarırken
sal faaliyetlere başladık.”

T.C. POLATLI
POLATLI BELEDİYE
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ
TAŞINMAZ KİRA
KİRA İLANI
İLANI
T.C.
İhaleKonusu
Konusu
İhale

İlçemiz Cumhuriyet
CumhuriyetMahallesi
MahallesiAtatürk
Atatürk
İlçemiz
Caddesi
Gençlik
Merkezinde
bulunan
Caddesi Gençlik Merkezinde bulunan
KafeteryaKira
Kiraİhalesi
İhalesi
Kafeterya

Kat
Kat

33

Bağımsız
Bağımsız
Bölümno
no
Bölüm

11
11

Kira Süresi
Süresi
Kira

Aylık Kirası
Kirası
Aylık
(Kdv Dahil)
Dahil)
(Kdv

Geçici
Geçici
Teminat
Teminat

İhale Tarihi
Tarihi
İhale

Yıl
33 Yıl

3.000,00TL
3.000,00TL

3.250,00TL
3.250,00TL

22/06/2021
22/06/2021

İhale Saati
Saati
İhale

15,00
15,00

İhale2886
2886Sayılı
SayılıKanunun
Kanunun45.maddesine
45.maddesinegöre
göreAçık
AçıkArttırma
ArttırmaUsulü
Usulüile
ileyukarıda
yukarıda belirtilen
belirtilen gün
gün ve
ve saatte
saatte Polatlı
Polatlı Belediyesi
Belediyesi (Kurtuluş
(Kurtuluş Mahallesi
Mahallesi Atatürk
Atatürk Caddesi
Caddesi No:63
No:63
1-1-İhale
Polatlı/ANKARA)
Toplantı
Salonunda
Belediye
Encümeni
huzurunda
yapılacaktır.
Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhaleşartnamesi
şartnamesiile
ileihaleye
ihaleyeait
aitdiğer
diğerevraklar
evraklarPolatlı
PolatlıBelediyesi
BelediyesiDestek
DestekHizmetleri
Hizmetleri Müdürlüğünde
Müdürlüğünde mesai
mesai saatleri
saatleri içerisinde
içerisinde görülebilir.
görülebilir.
2-2-İhale
3Postayla
yapılacak
başvurular
için
adresimiz
Polatlı
Belediyesi
Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü
Kurtuluş
Mahallesi
Atatürk
Caddesi
No:63 Polatlı/ANKARA
Polatlı/ANKARA
3- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi No:63
Telgrafveya
veyafaksla
fakslayapılacak
yapılacakmüracaatlar
müracaatlarve
vepostada
postadameydana
meydanagelebilecek
gelebilecekgecikmeler
gecikmeler kabul
kabul edilmeyecektir.
edilmeyecektir.
4-4-Telgraf
İhaleyekatılabilmek
katılabilmekiçin;
için;
5-5-İhaleye
A.Tebligat
Tebligatiçin
içinTürkiye'de
Türkiye'deadres
adresgösterilmesi,
gösterilmesi,
A.
B.Gerçek
Gerçekkişilerin
kişilerinT.C.
T.C.kimlik
kimliknumarasını
numarasını(Nüfus
(Nüfuscüzdanı
cüzdanısureti),
sureti),tüzel
tüzelkişilerin
kişilerinise
ise vergi
vergi kimlik
kimlik numarasını
numarasını bildirmeleri,
bildirmeleri,
B.
C.Tüzel
Tüzelkişiler
kişileriçin,
için,tüzel
tüzelkişiliğin
kişiliğinidare
idaremerkezinin
merkezininbulunduğu
bulunduğuyer
yermahkemesinden
mahkemesinden veya
veya siciline
siciline kayıtlı
kayıtlı bulunduğu
bulunduğu ticaret
ticaret veya
veya sanayi
sanayi odasından
odasından yahut
yahut benzeri mesleki
C.
kuruluştanihalenin
ihaleninyapıldığı
yapıldığıyıl
yıliçerisinde
içerisindealınmış
alınmış kayıt
kayıtbelgesi,
belgesi,
kuruluştan
Ç.Tüzelkişi
kişiolması
olmasıhalinde,
halinde,ilgisine
ilgisinegöre
göretüzel
tüzelkişiliğin
kişiliğinortakları,
ortakları,üyeleri
üyeleriveya
veyakurucuları
kurucuları ile
ile tüzel
tüzel kişiliğin
kişiliğin yönetimindeki
yönetimindeki görevlileri
görevlileri belirten
belirten son
son durumu
durumu gösterir Ticaret
Ç.Tüzel
SicilGazetesi
Gazetesi
Sicil
D.Notertasdikli
tasdikliimza
imzabeyannamesi/
beyannamesi/imza
imzasirküleri
sirküleri
D.Noter
Gerçekkişi
kişiolması
olmasıhalinde
halindenoter
notertasdikli
tasdikliimza
imzasirküleri.
sirküleri.
a)a)
Gerçek
b)b)
Tüzel
Tüzelkişilik
kişilikadına
adınaihaleye
ihaleyekatılacak
katılacakveya
veyateklifte
tekliftebulunacak
bulunacakkişilerin
kişilerintüzel
tüzelkişiliği
kişiliği temsilen
temsilen tam
tam yetkili
yetkili olduklarını
olduklarını gösterir
gösterir noterlikçe
noterlikçe tasdik
tasdik edilmiş
edilmiş imza sirküleri
veya
veyavekâletname
vekâletnameile
ileimza
imzasirküleri,
sirküleri,
c)c)
İstekliler
İsteklileradına
adınavekâleten
vekâletenihaleye
ihaleyekatılma
katılmasöz
sözkonusu
konusuise,
ise,istekli
istekliadına
adınateklifte
teklifte bulunacak
bulunacak kimselerin
kimselerin noter
noter tasdikli
tasdikli vekaletnameleri
vekaletnameleri ve
ve noter
noter tasdikli imza sirküleri
küleri
E.
E.Belediyeye
Belediyeyeborcu
borcuolmadığına
olmadığınadair
dairbelge.
belge.
F.F.İsteklinin
İsteklininortak
ortakgirişim
girişimolması
olmasıhalinde,
halinde,ortak
ortakgirişimi
girişimioluşturan
oluşturangerçek
gerçekkişi
kişiveya
veyatüzel
tüzel kişilerin
kişilerin her
her birinin
birinin (a),
(a), (b),
(b), (c),
(c), (ç),
(ç), (d),(e)
(d),(e) ’deki
’deki belgeleri
belgeleri ayrı
ayrı ayrı sunması gerekmektedir.
mektedir.
G.
G.İsteklinin
İsteklininişişortaklığı
ortaklığıolması
olmasıhalinde
halindenoter
noteronaylı
onaylıişişortaklığı
ortaklığıbeyannamesi
beyannamesi
H.
H.İhale
İhaleşartname
şartnamebedelinin
bedelininödendiğine
ödendiğinedair
dairmakbuz,
makbuz,
I.I.Geçici
Geçiciteminatın
teminatınyatırıldığını
yatırıldığınıgösteren
gösterenbelge,
belge,
6-6-Şartname
Şartnamebedeli
bedeli100,00TL
100,00TL
7-7-İsteklilerin
İsteklilerin ihaleye
ihaleye katılabilmek
katılabilmekiçin
içinbelirtilen
belirtilenbelgeler
belgelerile
ilebelediyeden
belediyedentemin
teminedecekleri
edecekleri şartname
şartname ve
ve şartname
şartname bedel
bedel makbuzu
makbuzu ile
ile birlikte
birlikte ihale
ihale dosyalarını
dosyalarını 22/06/2021
22/06/2021
Salı
Salıgünü
günüsaat
saat15:00’e
15:00’ekadar
kadarPolatlı
PolatlıBelediyesi
BelediyesiDestek
DestekHizmetleri
HizmetleriMüdürlüğüne
Müdürlüğüneteslim
teslim etmeleri
etmeleri zorunludur.İlan
zorunludur.İlan olunur.
olunur.
Resmi
Resmiİlanlar
İlanlarwww.ilan.gov.tr.de
www.ilan.gov.tr.de

(www.bik.gov.tr)
(www.bik.gov.tr) Basın:01387178
Basın:01387178
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MARATONA YILDIZKAYA START VERECEK

“TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ” ANLATILACAK
kültesinde Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları Bölümü’nü kurmuşTürk Ocaklarının bu haftaki Ocaktur. 1994’de ‘asaleten’ TDK başbaşı Sohbetlerinde Türk Milliyetçili- kanlığı yapmıştır. “Dilde birlik” adlı
ğinin önemli isimlerinden
eseriyle, Türkiye Millî Kültür VakLokoil Petrol İstasyonu’nda
Prof.Dr.Ahmet Bican Ercilasun ola- fı’nın “Fikir Dalı Armağanı”na lâyık
akaryakıt satış görevlisi
cak. Türk Milliyetçiliği Tarihi konulu görülmüştür. ‘Karşılaştırmalı Türk
alınacaktır.
Ocakbaşı sohbeti 1 Kasım 2019
Lehçeleri Sözlüğü’, ‘ Türk dünyası
Cuma akşamı saat 19:00’da Türk
En az lise mezunu ‘Bay eleman ‘
üzerine incelemeler’ ve ‘Türk Dili ve
Ocakları Polatlı Şubesinde olacak
Kompozisyon’ gibi pek çok bilimsel
alınacaktır.
ve tüm Polatlı halkı davetlidir.
çalışması bulunan Ahmet Bican ErMüracaatlar; Şahsen yapılacaktır.
AHMET BİCAN ERCİLASUN KİM- cilasun’un ayrıca ‘Gülnar’ isimli roAdres: Zafer mah. Nasreddin
DİR?
manı ve son dönemlerde çıkarmış
Kendisi ‘Kars İli Ağızları -Ses Bilolduğu ‘Türkçülüğün Mistik Önderi
Hoca Bulvarı (Beştepe Gross
gisi- adlı doktora tezi’ ile doktor ün- Atsız’ gibi kitapları da vardır. Türk
Market
karşısı)
koşularla Sakarya Meydan Muhanu’na dünyanın
dört bir yanında
nıtım Merkezi
Koordinatörü
KATILACAK vanını, “Kutadgu Bilig’de
Fiil” adlıGenelLehçelerinin
birçoğunu
bilen değerli
rebesi’nin 100. Yıl dönümü tüm
belirlenen
parkurlarda
yapılacak
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Duatepe Yarı Maratonu
yüz-ile doçent
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Uluslarsanal
koşular ile yüzlerce
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ve Hilal Türk
lerce sporcunun
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olduğum. 99083739570
gecici koruma
kimlik belgemi
kaybettim.
arası Duatepe
Yarı Maratonu’nda
destek
verecek. İstanbul nolu
MaratoOğuzer’in
katılımlarıyla
imzalandı.
Sakarya Meydan
Muharebeve Edebiyatı
bölümünü
ve yine
problemleri
üzerinde
yoğunlaştırHüsam
ELALİ
sanal koşuların
yanı
sıra bisiklet
nu’nun ardından Türkiye’de ilk Hükümsüzdür.
29 Ağustos tarihinde
Sakarya
si’nin 7. Günü Gazi
olan Üniversitesi
29 Ağus- Fen-Edebiyat
Fa- mıştır.
yarışlarına da yer verilecek.
defa Polatlı Duatepe MaratoZafer Anıtı ve Duatepe arasında
tos tarihinde start alacak.
İLKNUR KILINÇ
nu’nda uygulanacak olan sanal
Maraton ile Anadolu Bozkırı- koşulacak olan Duatepe Maratonın Parlayan Yıldızı Polatlı,
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl dönümünde tarihindeki en büyük spor
organizasyonlarından birine
daha ev sahipliği yapacak.
29 Ağustos 2021 tarihinde
Şirketimiz bünyesinde,
gerçekleştirilecek olan Duamatbaa ve grafik tasarım
tepe Yarı Maratonu’nda dünbünyesinde bölümünde
yanın dört bir yanından
sporcular Polatlı’da bir araya
çalıştırılmak üzere
gelecek. Polatlı Belediye
bay - bayan elaman alınacaktır.
Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın startını vereceği maratona farklı yaş gruplarından
1000’den fazla sporcu katılacak.
PROTOKOL İMZALANDI,
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Polatlı Duatepe Yarı MaraDiğer bilgisayar programlarına hakim
tonu protokolü; Polatlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
ekip arkadaşları arıyoruz..
Müdürü Veli Keskin, Polatlı
Belediyesi Tarihi Alanlar Ta-

HABER Berkant Ergin

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yılında Polatlı Belediyesi kapsamlı etkinliklerle
kutlamalara hazırlanmaya
devam ediyor. Farklı projeler
ile son derece görkemli bir
organizasyon içerisinde olan
Polatlı Belediyesi, ülkenin
dört bir yanında 100. Yılın
adını duyuracak. Her yıl yüzlerce sporcunun katılımı ile
gerçekleşen Gordion Maratonu bu sene Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. Yılı
münasebeti ile Uluslararası
Duatepe Yarı Maratonu olarak gerçekleştirilecek. 100.
Yıl için birçok organizasyon
düzenleyen Polatlı Belediyesi bu organizasyonu ile de
en büyük spor organizasyonlarından birine daha ev sahipliliği yapmış olacak.
Sporcular için Polatlı Belediyesi tarafından hazırlanacak
olan özel parkurda sporcular
Sakarya Zafer Anıtı ile Duatepe arasında Duatepe Yarı
Maratonu’nu koşacak.
MARATONA 1000’DEN
FAZLA SPORCU

ELEMAN ALINACAKTIR

GRAFİKER
ARANIYOR

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 08 Haziran 2021 - Salı Sayı: 19649
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
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AYKUT KAYA

Baskı: Polatlı Postası Gazetesi Matbaası
Adres: Yenimahalle Mah. Lale Sokak No: 37
Tel: 623 62 42
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İstihdam seferberliğine Başkan
Yıldızkaya’dan önemli katkı
Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya’nın
destekleri ile Polatlılı birçok vatandaşa istihdam
sağlayan Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi İstihdam Seferberliği
parolasıyla ve onlarca
farklı iş kolunda işverenlerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.
Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi çalıştıkları
alanlarda mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan
vatandaşları ücretsiz olarak sertifika sahibi yapıyor. Vatandaşın ücretsiz
olarak mesleki yeterlilik
belgesi alımı için açılan
kursların ilk etabına katılarak başarı ile tamamlayan vatandaşlar
sertifikalarını almaya hak
kazandı.
BELGELER YILDIZKAYA
TARAFINDAN VERİLDİ
Uzman personel aracılığı
ile Mesleki Yeterlilik Belgesi için gerçekleştirilen
sınavlarda başarılı olan
vatandaşlar İstihdam Merkezi Çalışma Ofisi’nde düzenlenen törende Polatlı
Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya’dan sertifikalarını aldı.
Polatlı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kurslarda başarı
göstererek mesleki yeterlilik belgesi almaya hak
kazanan vatandaşları tebrik eden Polatlı Belediye
Başkanı Mürsel Yıldızkaya iş hayatlarında başarılar diledi. Yıldızkaya
sertifika töreninin ardından Necip Fazıl Parkı’nda
gençlerle ve vatandaşlarla
sohbet etti.
YILDIZKAYA: İŞ BULMA
YOLCULUĞUNDA BU
BELGELER BÜYÜK
ÖNEM TAŞIYOR
Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya tören
ardından yaptığı açıklamada “İstihdam Seferberliği parolasıyla
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında hemşehrilerimizi iş sahibi
yapmaya, işverenler ile
buluşturmaya devam ediyoruz. İşsizlik sorununa
çare olmak amacıyla yürüttüğümüz tüm bu çalışmaların yanı sıra
geçtiğimiz ay itibariyle açtığımız ücretsiz mesleki

yeterlilik kurslarına katılan
hemşehrilerimize bugün
itibariyle sertifikalarını teslim ettik. Farklı iş kollarında çalışan kıymetli
hemşehrilerimizi mesleki
yeterlilik belgesi sahibi
yapmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. İstihdam Merkezi envanterimizde kayıtlı durumda bulunan
hemşehrilerimizin iş
bulma yolculuğunda bu
belgeler büyük önem taşıyor. Kurslarını başarıyla
tamamlayan tüm hemşehrilerimizi tebrik ediyor, iş
hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.
BİRÇOK FARKLI
ALANDA BAŞVURULAR
DEVAM EDİYOR
Mesleki Yeterlilik Belgesi
sahibi olmak isteyen vatandaşların Necip Fazıl
Parkı içerisinde bulunan
Polatlı Belediyesi İstihdam Merkezi çalışma ofisine şahsen başvuruda
bulunmaları gerekiyor.
Polatlı Belediyesi tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek iş alanları
ise şu şekilde belirlendi;
Kaynak Operatörü, Plastik
Kaynakçısı, Endüstriyel
Boru Kaynakçısı, Isıtma
Ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli, Frezeci,
Makine Bakımcısı, Makine Montaj, Köprülü Vinç
Operatörü, Metal Kesimci,
Metal Levha İşleme Tezgah İşçisi Ve Operatörü,
CNC Tezgah İşçisi, Taşlama Tezgah İşçisi, Tornacı, İnşaat Meslekleri
(Boya, Kalıp, İskele
,Duvar, Alçı Levha, Pvc,
Sıvacı, Seramik, Isı Yalıtım), İnşaat İşçisi, İskele
Kurum Elemanı, Ağaç Dikimi, Tekstil, Elektrik İşletme Bakım Ve Pano,
Endüstriyel Boru Montajı.
İstihdam Merkezi yetkililerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada;
“Belirlediğimiz iş kolları
içerisinde faaliyette bulunan tüm vatandaşlarımızı
ücretsiz Mesleki Yeterlilik
Kurslarımıza katılmak
amacıyla başvuruda bulunmak için çalışma ofisimize davet ediyoruz.
İşsizliğe Çare parolasıyla
Polatlı’mızın dört bir yanında çalışmalarımız sürecek.” dedi.
BERKANT ERGİN

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, Konaklama
İşletmeciliği Bölümü Öğrenci kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Elif Doğan

