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SAKARYA NEHRİNDEKİ SU
ÇİFTÇİYİ UMUTLANDIRDI

Tarımsal kuraklık nedeTarımsal
niyle kara
kara kara düşünen
niyle
Polatlı çiftçisi,
çiftçisi, Sakarya
Polatlı
Nehri’nin kurumasıyla da
Nehri’nin
iyice sıkıntıya
sıkıntıya düşmüştü.
iyice
Türkiye’nin en önemli
Türkiye’nin
yeşil mahsul
mahsul üretim meryeşil
kezi olan
olan aynı zamanda
kezi
da
da kaliteli
kaliteli buğdayıyla Türkiye’nin
kiye’nin en önemli tarımsal
sal üretimine
üretimine sahip
Polatlı’da
Polatlı’da susuzluk çiftçide
büyük
büyük endişe
endişe yarattı. Son
haftalarda
haftalarda yaşanan yağıştan
tan sonra
sonra Sakarya Nehri
hareketlendi.
hareketlendi.
Yağış,
Yağış, özellikle
özellikle yeşil mahsuller
suller için
için faydalı olurken
Sakarya
Sakarya Nehrinin de yeniden
den akmasına
akmasına neden
oldu.
oldu.
Sakarya
Sakarya Nehrinde su olması
ması kuraklık
kuraklık nedeniyle
büyük
büyük sıkıntılar
sıkıntılar yaşayan
Polatlı
Polatlı çiftçisinin
çiftçisinin umutlanmasını
masını sağladı.
ÇİFTÇİ
ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA
Özellikle
Özellikle bu yıl yağış miktarındaki
tarındaki düşüklük nedeniyle
niyle Polatlı
Polatlı çiftçisi büyük
sıkıntılar
sıkıntılar yaşıyor. Türkiye’nin
kiye’nin en kaliteli hububatını
batını üreten
üreten Polatlı
çiftçisi,
çiftçisi, tarımsal kuraklık
nedeniyle
nedeniyle kara kara düşünüyor.
nüyor. Bu
Bu yıl kuraklık ne-

deniyle özellikle buğday
ve arpada büyük rekolte
kaybı bekleniyor. Gerçekleşen son yağışlar, kıraç
tarlalara etkisi olmasa da
nadas tarlası olan çiftçileri
tane oluşumu için bir
nebze olsun ümitlendirdi.
ÇİFTÇİ YAĞIŞLARIN
DEVAMINI BEKLİYOR
İklim değişikliğinin giderek
kendini daha da gösterdiği
Dünya genelindeki küresel ısınmaya bağlı olarak
yaşanan mevsimsel değişimlerden Polatlı’da nasibini alıyor.
Çiftçilerin en büyük umut
kaynağı gerçekleşmesi
beklenen yağışlar. Her yıl
Haziran sonu ve Temmuz
başında kuruyan Sakarya
Nehri ve yer altı suları bu
yıl Mayıs ayının başından
itibaren kurumaya başladı. Bunun en temel sebebi de iklim değişikliğinin
getirdiği değişikliklerin
yanı sıra giderek artan
sulu tarım arazilerinde yapılan bilinçsiz sulama olarak gösteriliyor. Yağışlarla
birlikte umutlanan Polatlı
çiftçisi, yağışların devam
etmesini umuyor.
BERKANT ERGİN

polatlıpostası

Gündem/3

www.polatlipostasi.com

09 Haziran 2021 Çarşamba

ESNAFTAN BAŞKAN YILDIZKAYA’YA TEŞEKKÜR

Polatlı Belediyesi ekipleri,
Bozkurt Caddesi’ni sıcak
asfaltla buluşturdu ve kaldırımları yeniledi. Bozkurt
Caddesi’nde ASKİ tarafından asbestli boruların değiştirilmesi amacıyla kazı
çalışmaları tamamlanan
cadde ve sokaklar asfaltlanıyor ve kaldırımları yenileniyor. Bölgede bulunan
esnafa çalışmalar hakkında düşüncelerini sorduk.
ÇALIŞMALAR SÜRECEK

“Yolunuz Hep Açık Olsun”
parolasıyla gerçekleştirilen
asfalt çalışmaları, Polatlı
Belediyesi’nin sorumlu olduğu alanlar yapılan program dâhilinde devam
edecek. Hem araç hem de
yaya trafiğinin aksamadan
daha sağlıklı bir şekilde
sürdürülmesi için şehirde
asfalt çalışmaları gerçekleştiren ekipler cadde ve
sokaklarda çalışmalarını
hızla sürdürecek.
ESNAF ASFALT VE

KALDIRIMDAN MEMNUN
Polatlı Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından
Bozkurt Caddesi’nde gerçekleştirilen asfaltlama ve
kaldırım yenileme çalışmaları hakkında bölgede
bulunan esnafa düşüncelerini sorduk. Çalışmalardan memnun olduklarını
belirten esnaflar, Polatlı
Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya’ya teşekkür
etti.
ŞAKİR SÖKMEZ: Bu as-

falt yıllar sonra yenilendi,
çok iyi oldu. Kaldırımlar
yapıldı, lambalar yapıldı,
temizlik geldi. Biraz toz
oldu ama ona da katlanacağız. Belediye Başkanımız Mürsel Yıldızkaya’ya
teşekkür ederiz. Yapılan
işin kötüsü olmaz, tertemiz
oldu.
ABDULLAH ULUPINAR:
Polatlı Belediyesinin çalışmalarını beğeniyorum.
Çok güzel oldu. Çalışmalarda çok hızlı ilerliyor. Be-

lediye Başkanımız Mürsel
Yıldızkaya’nın çalışmalarından memnunum, teşekkür ediyorum. Çalışma
öncesi de kağıt gönderip
bilgilendirdiler.
ONUR ÖZKAN: Kaldırımlarımız yenilendi, asfaltımız yenilendi. İnsanlarda
caddemizden daha çok
geçmeye başladı.
Çalışmalardan memnunuz. Çalışmalarda çok
pratik ve hızlı bir şekilde
tamamlandı. Polatlı Bele-

diye Başkanımız Mürsel
Yıldızkaya’ya teşekkür
ediyoruz.
ERGÜN FURAT: Kaldırım
ve asfalt yenileme çalışmaları iyi oldu, teşekkür
ediyoruz. Belediyemiz
elinden gelen çalışmayı
gösterdi. Allah razı olsun.
Hizmetin kötüsü zaten
olmaz. Polatlı Belediye
Başkanımız Mürsel Yıldızkaya’ya teşekkür ediyorum.
İLKUR KILINÇ

AVCI, PTO VE OSB’Yİ ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Polatlı PTT Müdürlüğüne
atanan Ertürk Avcı ve PTT
Ankara Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Müdürü
Erdal Yanmaz Polatlı Ticaret Odasını (PTO) ve Polatlı Organize Sanayi
Bölgesini (OSB) ziyaret

etti.
SAKARYA: ZİYARET
İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Avcı ve Yanmaz Polatlı Ticaret Odası ziyaretinden
Başkan Ulvi Sakarya ile
görüştü. Ziyarete ilişkin
memnuniyetini dile getiren
Polatlı Ticaret Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı Ulvi
Sakarya; “Polatlı PTT Müdürlüğü'ne yeni atanan
Sayın Ertürk Avcı ve PTT
Ankara Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Müdürü
Sayın Erdal Yanmaz'a
odamıza yapmış oldukları
nazik ziyaretlerinden do-

layı teşekkür ederiz.” dedi.
ÜNAL: BİRLİKTE ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ
Polatlı PTT Müdürü Ertürk
Avcı ve beraberindeki
heyet daha Polatlı Organize Sanayi Bölgesine giderek Başkan Erol Ünal'ı
ziyaret etti. Ziyarette Po-

latlı OSB ve PTT arasında
var olan işbirliğinin geliştirilmesi hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Görüşmeye ilişkin konuşan Bölge Başkanı Erol
Ünal; “Yeni PTT Müdürümüze bu nazik ziyaretleri
için teşekkür ediyorum.

Bölgemiz katılımcılarının
PTT hizmetlerinden daha
fazla yararlanabilmeleri
adına müştereken çalışmalar yürüteceğiz. Ertürk
Bey'e ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.
ORHAN CAN ÖZEL

KADINLARIN SİZLERE DİYECEĞİ VAR

Polatlı Belediye Meclisi’nde Haziran ayı gündem konularından biri
kadınlardı. Kadın Meclis
Üyeleri tarafından hazırlanan eylem planı ile kendi
ürünlerini üreten kadınlar
için ürünlerinin pazarlan-

masına destek amaçlı ve
ticaret eğitimlerinin verilmesi ve hayata geçirilmesi
için de meclise bir önerge
sundu. Çalışmaların sadece bununla sınırla kalmayacağını belirten
üyeler, her zaman Polatlı

kadınlarının yanında olduklarını da belirtti.
KADINLAR İSTİHDAM
DA YER ALMAK İSTİYOR
Konu hakkında ilçede bulunan kadınlarımızdan bazılarıyla konuştuk.

Fikirlerini aldığımız kadınlardan olan Ayşenim
Tekin, Arzu Teke, Gizemnur Yaren, Meltem Gül’ün
ortak fikirlerinden biri ilçede çok fazla el işi yapan
ama yer açamadığı için
satış yapamayan kadınla-

rın olduğunun yönündeydi.
Onların isteği belediyenin
böyle bir girişimde bulunarak el atölyesi açıp yapıların işlerini satışını
sağlayabilmek.
Ayrıca yine aynı şekilde ilçede çok marifetli kişilerin
yer aldığını dile getiren kadınlar, yaprak sarması,
mantı, ekmek, turşu, salça
gibi ürünlerin de satışını
yapmak istiyor. Facebook’ta kadınlar grubu olduğu ve buradan bu tarz
ürünlerin paylaşımının da
yapıldığını dile getiren kadınlar on lirada olsa evlerine katkıda bulunmak
istiyor.
YEMEK FESTİVALİ
DÜZENLEYELİM
Beypazarı’ndaki gibi yöre-

sel ürünlerin satışının yapıldığı dükkanlar kurup,
Gordion’u, Polatlı’yı gezmek için gelen turların
şehir içine girmelerini sağlayıp bu yerlerden alışverişlerini de sağlanmasının
avantaj olacağını belirten
kadınlar Beypazarı’nda
yapılan ürünlerin aynısı
burada da yapılıyor. Buraya yemek programlarının gelip Ankara
Yassıhöyük’teyiz deyip
Polatlı’yı anmamaları bizleri üzüyor. Kadınlar, bir
festival düzenleyip televizyon kanallarını da davet
etmek istiyor. Böylece Polatlı’nın kadınları ulusal
düzeyde de işler yapabileceklerini düşünüyor.
ELİF BELEMİR SEZGİN
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BULACAK ÇİFTÇİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ
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lenziyarette
ziyaretteKaymakam
Kaymakam
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MuratBulacak’ı
Bulacak’ıMahalle
Mahalle
Murat
Muhtarı
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Güngör
ve
Muhtarı Hakan Güngör ve
vatandaşlarkarşıladı.
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vatandaşlar
MahalleKahvesinde
Kahvesindebir
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Mahalle

araya geldiği
geldiği vatandaşvatandaşaraya
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bir süre
süre sohbet
sohbet edeedelarla
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taleplerini
rek
dinleyen Kaymakam
Kaymakam
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Murat Bulacak,
Bulacak, 2021
2021 yılı
yılı
Murat
harman sezonunun,
sezonunun, ülkeülkeharman

mize ve
ve tüm
tüm insanlığa
insanlığa
mize
başta sağlık
sağlık ve
ve huzur
huzur gegebaşta
tirmesi dileklerinde
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lundu.
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SORUNLAR YERİNDE
YERİNDE
SORUNLAR
TESPİT EDİLECEK
EDİLECEK
TESPİT

Kaymakam Murat BulaKaymakam
cak, koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
cak,
kapsamında vatandaşların
kapsamında
maske, temizlik ve fiziki
maske,
mesafe kurallarına riayet
mesafe
etmesi konusunda
konusunda uyarıetmesi

larda bulundu. Mahalle
muhtarlarından mevcut
genel durumu ve sorunları
hakkında bilgiler aldı.
Bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen
Kaymakam Murat Bulacak, mahallelere en iyi ve
kaliteli hizmeti getirebilmek için çalıştıklarını belirterek gerçekleştirdikleri bu
mahalle ziyaretleri ile yaşanan sorunların yerinde
tespit edilmesi ve sorunların çözümü noktasında
gereken çalışmaların yapılmasının amaçlandığını
ifade etti.
BERKANT ERGİN

POLATLITİCARET
TİCARETODASI
ODASI ORGANİZE
ORGANİZE SANAYİ
SANAYİ BÖLGESİ
BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS
MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
POLATLI
Sanayive
veTeknoloji
TeknolojiBakanlığının
Bakanlığınınkredi
kredidesteği
desteğiile
ileMüteşebbis
Müteşebbis Heyet
Heyet BaşkanlığımıBaşkanlığımıSanayi
zınsorumluluğu
sorumluluğualtında
altındayapılacak
yapılacakolan
olanPolatlı
PolatlıTicaret
TicaretOdası
Odası Organize
Organize Sanayi
Sanayi BölBölzın
gesi(I.
(I.Etap)
Etap)alanına
alanınaait,
ait,YG-AG
YG-AGelektrik
elektrikve
veyeraltı
yeraltışebekesi
şebekesi yapım
yapım işi,
işi, birim
birim fiyat
fiyat
gesi
esasıve
vebirim
birimfiyatların
fiyatlarınher
herbiri
biriiçin
içingeçerli
geçerliolmak
olmaküzere
üzereişin
işin tümüne
tümüne indirim
indirim verilverilesası
meksuretiyle,
suretiyle,kapalı
kapalızarf
zarfteklif
teklifalma
almausulü
usulüile
ileihale
ihaleedilecektir.
edilecektir.
mek
1-İdarenin
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edildiği günden
günden itibaren
itibaren en
en geç
geç
c)c)İşe
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BulvarıEskişehir
EskişehirYolu
Yolu 2151.
2151. Cad.
Cad. No:
No: 154
154
1.1.Kat
Kat159
159nolu
noluToplantı
ToplantıSalonu
SalonuÇankayaÇankaya-ANKARA
ANKARA
b)
::17/06/2021
b)Tarihi
Tarihive
vesaati
saati
17/06/2021--Saat
Saat 10.30
10.30
44-İhaleye
İhaleyekatılabilme
katılabilmeşartları
şartlarıve
veistenilen
istenilenbelgeler
belgelerile
ileyeterlik
yeterlik değerlendirmesinde
değerlendirmesinde
uygulanacak
uygulanacakkriterler:
kriterler:
İsteklilerin
İsteklilerinihaleye
ihaleyekatılabilmeleri
katılabilmeleriiçin
içinaşağıda
aşağıdasayılan
sayılanbelgeleri
belgeleri teklifleri
teklifleri kapsakapsamında
mındasunmaları
sunmalarıgerekir:
gerekir:
A)
A)Tebligat
Tebligatiçin
içinadres
adresbeyanı,
beyanı,ayrıca
ayrıcairtibat
irtibatiçin
içintelefon
telefonnumarası
numarası ve
ve faks
faks numarası
numarası
ile
ilevarsa
varsaelektronik
elektronikposta
postaadresini,
adresini,uyruğunu,
uyruğunu,TC
TCkimlik
kimliknumarasını
numarasını ve
ve vergi
vergi kimlik
kimlik
numarasını
numarasınıiçeren,
içeren,İhale
İhaleKomisyonu
KomisyonuBaşkanlığına
Başkanlığınahitaben
hitabenyazılacak
yazılacak başvuru
başvuru mekmektubu.
tubu.
B)
B)Mesleki
Meslekive
veTeknik
TeknikYeterliğe
Yeterliğeİlişkin
İlişkinBelgeler.
Belgeler.
1)
Mevzuat
gereği
kayıtlı
olunan
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunanTicaret
Ticaretve/veya
ve/veyaSanayi
SanayiOdası
Odası ya
ya da
da Esnaf
Esnaf ve
ve SaSanatkar
natkarOdası
Odasıveya
veyailgili
ilgiliMeslek
MeslekOdası
OdasıBelgesi.
Belgesi.
2)
2)Teklif
Teklifvermeye
vermeyeyetkili
yetkiliolunduğunu
olunduğunugösteren
gösterenİmza
İmzaBeyannamesi
Beyannamesi veya
veya İmza
İmza SirküSirküleri.
leri.
3)
3)Vekaleten
Vekaletenihaleye
ihaleyekatılma
katılmahalinde,
halinde,istekli
istekliadına
adınakatılan
katılankişiye
kişiye ait
ait noter
noter tasdikli
tasdikli
Vekaletname
Vekaletnameile
ilenoter
notertasdikli
tasdikliİmza
İmzaBeyannamesi.
Beyannamesi.
4)
4)İşİşDeneyim
DeneyimBelgesi.
Belgesi.
İsteklinin,
İsteklinin,Yapım
Yapımİşleri
İşleriİhaleleri
İhaleleriUygulama
UygulamaYönetmeliğinde
Yönetmeliğindeyazılı
yazılı esas
esas ve
ve usullere
usullere
uygun
uygunolarak,
olarak,kamu
kamuveya
veyaözel
özelsektöre
sektörebedel
bedeliçeren
içerentek
tekbir
birsözleşme
sözleşme kapsamında
kapsamında
taahhüt
taahhütedilen
edilenihale
ihalekonusu
konusuişişveya
veyabenzer
benzerişlere
işlereilişkin
ilişkinolarak,
olarak, idarece
idarece kusursuz
kusursuz
kabul
kabuledilecek
edilecekşekilde
şekildegerçekleştirildiğini
gerçekleştirildiğiniveya
veyadenetlendiğini
denetlendiğiniveyahut
veyahut yönetildiğini
yönetildiğini
gösteren,
gösteren,istekli
isteklitarafından
tarafındanteklif
teklifedilen
edilenbedelin
bedelinen
enaz
az%
%80’i
80’i oranında
oranında ihale
ihale konusu
konusu
işişveya
veyabenzer
benzerbir
birişle
işleilgili
ilgiliİşİşDeneyim
DeneyimBelgesinin
Belgesininve
vebu
buişişdeneyim
deneyim belgesini
belgesini tevsik
tevsik
amacıyla
amacıylabelge
belgevermeye
vermeyeyetkili
yetkilikurum
kurumveya
veyakuruluşa
kuruluşaibraz
ibrazedilen
edilen diğer
diğer belgelerin
belgelerin
aslı
aslıveya
veyanoter
notertasdikli
tasdikliörneklerinin
örneklerininsunulması
sunulmasıgerekmektedir.
gerekmektedir.
İşİşdeneyiminde
deneyimindedeğerlendirilecek
değerlendirilecekbenzer
benzerişler;
işler;havai
havaiveya
veyayer
yer altı
altı kablolu
kablolu ENH,
ENH,
trafo
trafoindirici
indiricive
vedağıtım
dağıtımmerkezi,
merkezi,şalt
şalttesisleri,
tesisleri,OG
OGkompanzasyon
kompanzasyon tesisleri,
tesisleri, dağıtım
dağıtım
veya
veyaharici
hariciaydınlatma
aydınlatmaşebekesi
şebekesiyapımı
yapımıişleridir.
işleridir.
İşİşdeneyim
deneyimbelgesi
belgesiyerine
yerinediplomalarını
diplomalarınısunmak
sunmaksuretiyle,
suretiyle,ihaleye
ihaleye girecek
girecek olan
olan mümühendis
hendisve
vemimarlar
mimarlariçin
içinYapım
Yapımİşleri
İşleriİhaleleri
İhaleleriUygulama
UygulamaYönetmeliğinin
Yönetmeliğinin 48.7.
48.7. madmaddesi
desikapsamında
kapsamındadeğerlendirilmek
değerlendirilmeküzere,
üzere,Elektrik,
Elektrik,Elektrik-Elektronik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mühendisliği
Bölümleri
Bölümleriihale
ihalekonusu
konusuişişveya
veyabenzer
benzerişe
işedenk
denksayılacaktır.
sayılacaktır. Bu
Bu istekliler
istekliler Yapım
Yapım İşİşleri
leriİhaleleri
İhaleleriUygulama
UygulamaYönetmeliğinin
Yönetmeliğinin39.
39.maddesinde
maddesindebelirtilen
belirtilen gerekli
gerekli belgeleri
belgeleri
sunmak
sunmakzorundadır.
zorundadır.
5)
5)İdari
İdariŞartnamede
Şartnamedebelirtilen
belirtilenyapı
yapıaraçları
araçlarıve
veteknik
teknikpersonele
personele ait
ait taahhütname.
taahhütname.
C)
Ekonomik
ve
Mali
Yeterliğe
İlişkin
Belgeler.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1)
1)Keşif
Keşifbedelinin
bedelininen
enaz
az%
%20’si
20’sioranında,
oranında,bankalar
bankalarnezdindeki
nezdindeki kullanılmamış
kullanılmamış nakit
nakit
kredisini
ve
aynı
oranda
kullanılmamış
teminat
kredisini
gösterir,
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk
ilk ilan
ilan tarihinden
tarihinden
sonra
sonrabankalardan
bankalardanalınacak
alınacakbelge.
belge.(Bu
(Bubelge,
belge,isteklilerce
isteklilerceilgili
ilgili bankanın
bankanın genel
genel mümüdürlüğünden
teyit
ettirilecektir.
Faks
ile
yapılan
teyitler,
banka
şubesinin
en
dürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az
az iki
iki
yetkilisinin
yetkilisininimzasını
imzasınıtaşımalıdır.)
taşımalıdır.)
2)
Bildirim
tarihindeki
2) Bildirim tarihindekimevduat
mevduatve
vekredi
kredidurumu
durumugösterir,
gösterir,kendi
kendi beyanı
beyanı mali
mali durum
durum
bildirimi.
bildirimi.
Resmi
Resmiİlanlar
İlanlarwww.ilan.gov.tr.de
www.ilan.gov.tr.de

D)Tüzel kişi
kişi tarafından
tarafından iş
iş deneyimini
deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kiD)Tüzel
şiliğin yarısından
yarısından fazla
fazla hissesine
hissesine sahip
sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
şiliğin
sözleşmelerin yürütülmesi
yürütülmesi konusunda
konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait
sözleşmelerin
olması halinde,
halinde, ticaret
ticaret ve
ve sanayi
sanayi odası/ticaret
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret siolması
cili müdürlükleri
müdürlükleri veya
veya yeminli
yeminli mali
mali müşavir
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
cili
tarafından ilk
ilk ilan
ilan tarihinden
tarihinden sonra
sonra düzenlenen
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
tarafından
doğru son
son bir
bir yıldır
yıldır kesintisiz
kesintisiz olarak
olarak bu
bu şartların korunduğunu gösteren, standart
doğru
forma uygun
uygun belge,
belge,
forma
E) Tüzel
Tüzel kişi
kişi tarafından
tarafından iş
iş deneyimini
deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51
E)
veya daha
daha fazla
fazla hissesine
hissesine sahip
sahip mimar
mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgeveya
sinin sunulması
sunulması durumunda;
durumunda; ticaret
ticaret ve
ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulusinin
nan ticaret
ticaret sicil
sicil memurlukları
memurlukları veya
veya yeminli
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
nan
mali müşavir
müşavir tarafından,
tarafından, ilk
ilk ilan
ilan tarihinden
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihmali
ten geriye
geriye doğru
doğru son
son beş
beş yıldır
yıldır kesintisiz
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
ten
belge.
belge.
F)Kanun
F)Kanun kapsamındaki
kapsamındaki idarelere
idarelere taahhüt
taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
rilen işler
işler için
için düzenlenen
düzenlenen iş
iş bitirme
bitirme belgesinin
belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret
Ticaret Kanununun
Kanununun 195
195 inci
inci maddesinin
maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna
dayanarak
dayanarak kurulan
kurulan şirketler
şirketler topluluğu
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki
ilişkiyi
ilişkiyi ve
ve bu
bu ilişkinin
ilişkinin süresini
süresini tevsik
tevsik eden
eden belge.
G)
G) Ortağı
Ortağı olduğu
olduğu veya
veya hissedarı
hissedarı bulunduğu
bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H)
H) Keşif
Keşif bedelinin
bedelinin %
% 3’ü
3’ü oranında,
oranında, İdari
İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
deki form
form örneğine
örneğine uygun
uygun olarak,
olarak, Müteşebbis
Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak
Geçici
Geçici Teminat.
Teminat.
I)I) Son
Son beş
beş yılda
yılda bitirilen
bitirilen işlere
işlere ait
ait taahhüt
taahhüt bildirimi.
J)
J) İhale
İhale dokümanının
dokümanının satın
satın alındığına
alındığına dair belge.
K)
K) İç
İç Zarf.
Zarf.
Şekli
Şekli ve
ve içeriği
içeriği idari
idari şartnamede
şartnamede belirlenen
belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine
uygun
olarak
hazırlanacak
kapalı
uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf
zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı
zarf
içerisinde
teklif
mektubunu
palı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren
içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme
tılabilme şartı
şartı olarak
olarak yukarıda
yukarıda istenilen
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak
oluşturulacak
oluşturulacak teklif
teklif dosyasının,
dosyasının, en
en geç
geç ihale günü saat 10.30’a kadar, Sanayi ve
Teknoloji
Teknoloji Bakanlığı
Bakanlığı Yeni
Yeni Hizmet
Hizmet Binası
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir
Eskişehir Yolu
Yolu 2151.
2151. Cad.
Cad. No:
No: 154
154 1.
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi iadeli
deli taahhütlü
taahhütlü posta
posta vasıtasıyla
vasıtasıyla da
da gönderilebilir.
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra
teslim
teslim edilen
edilen veya
veya postadaki
postadaki gecikmeler
gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
maz.
İsteklilerce
İsteklilerce sunulacak
sunulacak Türkçe
Türkçe dışındaki
dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde
desinde belirtilen
belirtilen niteliklere
niteliklere uygun
uygun olarak
olarak sunulması gerekir.
55- İsteklilerin
İsteklilerin gerçek
gerçek veya
veya tüzel
tüzel kişi
kişi olması
olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı
veya
veya konsorsiyum)
konsorsiyum) kabul
kabul edilmez.
edilmez.
66- İhaleye
İhaleye sadece
sadece yerli
yerli istekliler
istekliler katılabilecektir.
katılabilecektir.
77- İhale
İhale dokümanı
dokümanı Sanayi
Sanayi ve
ve Teknoloji
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa
Kemal
Kemal Mah.
Mah. Dumlupınar
Dumlupınar Bulvarı
Bulvarı Eskişehir
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155
nolu
nolu odasında
odasında veya
veya Polatlı
Polatlı Ticaret
Ticaret Odası
Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis
Heyet
Heyet Başkanlığının
Başkanlığının Çekirdeksiz
Çekirdeksiz Mah.
Mah. Ticaret Odası OSB 2. Cad. No:7 Polatlı /
ANKARA
ANKARA adreslerinde
adreslerinde görülebilir
görülebilir veya
veya 500 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
lığı Yeni
Yeni Hizmet
Hizmet Binası
Binası Mustafa
Mustafa Kemal
Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu
2151.
2151. Cad.
Cad. No:
No: 154
154 1.
1. Kat
Kat 155
155 nolu
nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
cek olanların
olanların ihale
ihale dokümanını
dokümanını satın
satın almaları zorunludur.
88- İstekliler
İstekliler tekliflerini,
tekliflerini, birim
birim fiyatların
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim
indirim vermek
vermek suretiyle
suretiyle birim
birim fiyat
fiyat esası
esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine
üzerine ihale
ihale yapılan
yapılan istekli
istekli ile
ile keşif
keşif bedeline
bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması
ması sonucu
sonucu bulunan
bulunan toplam
toplam sözleşme
sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme
leşme düzenlenecektir.
düzenlenecektir.
99- Verilen
Verilen tekliflerin
tekliflerin geçerlik
geçerlik süresi,
süresi, ihale
ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü
olmalıdır.
vim günü olmalıdır.
1010- KDV
KDV uygulaması,
uygulaması, 25/10/1984
25/10/1984 tarihli
tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
ve
ikincil
mevzuatı
uyarınca
yapılır.
nunu ve ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri
Hazine
Hazine ve
ve Maliye
Maliye Bakanlığınca
Bakanlığınca konuyla
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda
değerlendirilir.
sunda değerlendirilir.
1111- Müteşebbis
Müteşebbis Heyetimiz,
Heyetimiz, Kamu
Kamu İhale
İhale Kanununa tabi değildir.
(www.bik.gov.tr)
(www.bik.gov.tr) Basın:01383552
Basın:01383552
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YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İLK
DERS ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Günümüzünen
en büyük
büyük sorunlarından
sorunlarından
Günümüzün
biriolan
olankuraklık
kuraklık ve
ve iklim
iklim değişikliği
değişikliği
biri
ilemücadelemiz
mücadelemiz devam
devam ediyor.
ediyor. Gelecek
Gelecek
ile
nesilleredaha
dahayeşil
yeşil bir
bir dünya
dünya bırakbıraknesillere
makiçin
içinbirçok
birçokkurum
kurum 55 Haziran
Haziran
mak
Dünya
Dünyaçevre
çevregününde
gününde ağaçlandırma
ağaçlandırma çaçalışmaları,
lışmaları,çevre
çevre temizliği,
temizliği, gibi
gibi faaliyetfaaliyetler
lergerçekleştirdi.
gerçekleştirdi. Günümüzde
Günümüzde doğada
doğada

bir çok
çok sorun
sorun meydana gelirken günbir
demde en
en önemli
önemli çevre sorunları olademde
rak, iklim
iklim değişikliği,
değişikliği, kuraklık,
rak,
Marmara Denizini
Denizini kirleten deniz salMarmara
yası gibi
gibi sorunlar
sorunlar büyük bir tehdit oluşyası
turmakta.
turmakta. Öğrencileri
Öğrencileri ile hem uzaktan
hem
hem de
de yüz
yüz yüze
yüze birçok etkinlik gerçekleştirerek
çekleştirerek bilinçlendirme faaliyetleri

sürdüren Polatlı İmam Hatip Ortaokulu
5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle yaşadığımız çevreye karşı duyarlılığı oluşturmak için yüz yüze
eğitimin ilk gününe çevre temizliği ile
başladı. Yaşanabilir bir dünya ancak
çevreye duyarlı nesiller yetişmesiyle
mümkün olabilecek.
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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.

Avukat Erdal Arat’tan önemli tespit;
Avukat Erdal Arat’tan önemli tespit;

LİNÇ KÜLTÜRÜ
KÜLTÜRÜ
LİNÇ
KİŞİYİ TOPLUMDAN
TOPLUMDAN
KİŞİYİ
SOYUTLUYOR
SOYUTLUYOR

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
rapormahkemeye
mahkemeyesaygı
saygı ile
ile sunulur.30.10.2014
sunulur.30.10.2014
EKI
EKI::44adet
adetkroki
kroki
44adet
adetkoordinatlı
koordinatlıalan
alan hesabı
hesabı
UFUK
UFUK BOZACI
BOZACI
Harita
Harita Mühendisi
Mühendisi
(www.bik.gov.tr)
(www.bik.gov.tr)Basın:01383080
Basın:01383080

Sosyal medyanın bir kullanım ehliyeti yok.
Sosyal
medyanın
bir kullanım
ehliyeti yok.
Kayıt olduktan
sonra
ne paylaşacağınız,
Kayıt
olduktan sonra
ne paylaşacağınız,
nasıl yorumlar
yapacağınız
sizin elinizde.
nasıl
yorumlar
yapacağınız
sizin elinizde.
Bu büyük
bir gücü,
yönlendirmeyi
de beBu
büyük
bir
gücü,
yönlendirmeyi
raberinde getiriyor. Sizin dünyanınde
birberaberinde
getiriyor.
Sizin
dünyanın
bir
ucundan yaptığınız paylaşım, etkileşimleucundan
yaptığınız
paylaşım,
rin etkisiyle
her kesimden,
heretkileşimlebölgeden
rin
etkisiyle
her
kesimden,
her
bölgeden
insana ulaşabilmekte. Avukat Erdal
Arat’la
insana
ulaşabilmekte.
Erdal
Arat’la
dava sürecinde
sosyalAvukat
medyanın
etkisini
dava
sürecinde sosyal medyanın etkisini
konuştuk.
konuştuk.
HERKESİN BERAAT ETME İHTİMALİ
HERKESİN BERAAT ETME İHTİMALİ
MEVCUTTUR
MEVCUTTUR
Soruşturmanın başlamasıyla ilerlenen süSoruşturmanın başlamasıyla ilerlenen süreci anlatan Avukat Arat, “Savcılık tarafınreci anlatan Avukat Arat, “Savcılık tarafından bir soruşturma başladığında fail
dan bir soruşturma başladığında fail
olduğu düşünülen kişi, şüpheli sıfatıyla
olduğu düşünülen kişi, şüpheli sıfatıyla
alınır.
alınır.
Savcılık yeterli
yeterli delil,
delil, şüphe
şüphe oluşursa
oluşursa iddiaiddiaSavcılık
name
hazırlayarak
dava
açar.
O
aşamada
name hazırlayarak dava açar. O aşamada
da şüpheli
şüpheli kişi
kişi sanık
sanık olur.
olur. Yani
Yani suçlu
suçlu olaolada
rak
sanılan
kişi
demektir
bu.
Bir
soruşrak sanılan kişi demektir bu. Bir soruşturma, davayla
davayla karşı
karşı karşıya
karşıya kalan
kalan kişiler
kişiler
turma,
her
hukuk
devletinde
beraat
etme,
suçuher hukuk devletinde beraat etme, suçunun aklanma
aklanma hakkı
hakkı vardır
vardır ve
ve bu
bu deliller
deliller
nun
çok
kesin
gibi
görünse
bile
soruşturma
çok kesin gibi görünse bile soruşturma
aşamasında kovuşturma
kovuşturma aşamasında
aşamasında bebeaşamasında
raat
etme
hakkı,
ihtimali
mevcuttur.”
dedi.
raat etme hakkı, ihtimali mevcuttur.” dedi.
Soruşturma başladığında
başladığında toplumda
toplumda o
o kişikişiSoruşturma
nin
kesin
hükümle
suçluymuş,
suçları
sanin kesin hükümle suçluymuş, suçları sabitmiş
gibi
görünmeye
başlandığını
bitmiş gibi görünmeye başlandığını
belirten Arat,
Arat, “Amerika’da
“Amerika’da otuz
otuz yıldır
yıldır cezacezabelirten
evinde olan
olan bir
bir adamın,
adamın, otuz
otuz yıl
yıl sonra
sonra
evinde
çıkan delillerle
delillerle masum
masum olduğu
olduğu anlaşılıyor.
anlaşılıyor.
çıkan
Bunun örnekleri
örnekleri ülkemizde
ülkemizde de
de başka
başka ülkeülkeBunun
lerde
de
mevcut.
Türkiye’de
hem
basın
talerde de mevcut. Türkiye’de hem basın tarafından,
son
beş
on
yıldır
sosyal
medya
rafından, son beş
tarafından suçluluğu
suçluluğu kesinleşmemiş intarafından
sanlar maalesef
maalesef suçları
suçları kesinleşmiş gibi
sanlar
linçleniyorlar. Bu
Bu insanların
insanların aileleri var, işlinçleniyorlar.
leri var,
var, sosyal
sosyal çevreleri
çevreleri var. Bu durumla
leri
karşılaşan insanların
insanların hayatları mahvolukarşılaşan
yor. Kişi
Kişi gözaltına
gözaltına alınınca halkımız onu
yor.
kesin suçludur
suçludur gözüyle
gözüyle görüyor. Suçu akkesin
lanan kişiler
kişiler bu
bu linçleme
linçleme yüzünden Türkilanan
ye’de yaşayamayacak
yaşayamayacak duruma gelebiliyor’
ye’de
dedi.
dedi.
SAVUNULMAK BİR
BİR HAKTIR
SAVUNULMAK
Avukat
Avukat bir
bir taraf
taraf olmadığını
olmadığını dile getiren
Arat,
Arat, “Avukat
“Avukat savunmayı
savunmayı temsil eder ve
herkesin
herkesin anayasamıza
anayasamıza göre, adil yargılanma
lanma hakkı,
hakkı, savunulma
savunulma hakkı bulunmaktadır.
tadır. Avukatlar
Avukatlar olarak
olarak biz maalesef bizler
de
de linçlenebiliyoruz,
linçlenebiliyoruz, öldürülebiliyoruz, yaralanabiliyoruz,
ralanabiliyoruz, hakaret
hakaret ve tehditlere uğrayabiliyoruz.
rayabiliyoruz. Sanıklar,
Sanıklar, şüpheliler kadar
avukatlar
avukatlar da
da zarar
zarar görebiliyor. Bunun nedeni
halkımızda
deni halkımızda bir
bir hukuk bilinci olmaması
ması olarak
olarak düşünüyorum.
düşünüyorum.
Vatandaşlarımıza
Vatandaşlarımıza tavsiyem insanlar ceza
davalarında
davalarında mahkumiyet
mahkumiyet almadan
almadan o
o kişiye
kişiye
hırsız,
hırsız, terörist,
terörist, katil
katil dememeliyiz.
dememeliyiz. Aslında
Aslında
bu
bu da
da bir
bir suç
suç oluşturuyor’
oluşturuyor’ dedi.
dedi.
ELİF
ELİF BELEMİR
BELEMİR SEZGİN
SEZGİN
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MARANGOZ VE MÜTEAHHİTLER BİR ARAYA GELECEK

HABER
HABER
Orhan
CanŞen
Özel
Cansu

Orhan
CanŞen
Özel
Cansu

Polatlı İnşaat MühendisPolatlı
İnşaatBaşkanı
Mühendisleri Derneği
leri
Derneği
Başkanı
Cengiz
Ünver,
Polatlı
Cengiz
Ünver,KeresteciPolatlı
Mobilyacılar
Mobilyacılar
Keresteciler Marangozlar
Odası
ler
Marangozlar
Başkanı
HamzaOdası
Kurt’u
Başkanı
Hamza
Kurt’u
ziyaret etti.
Ziyarette
ziyaret
Ziyarette
Polatlı etti.
için yapılabilecek
Polatlı
için
yapılabilecek
ortak çalışmalar konuortak
konuşuldu.çalışmalar
Oda başkanları
şuldu.
Oda
başkanları
ilerleyen
tarihlerde
müilerleyen
tarihlerde
müteahhitlerin
ve maranteahhitlerin
marangozların birve
araya
gozların
geleceğibir
biraraya
toplantı gergeleceği
bir toplantı
çekleştirmek
için ça-gerçekleştirmek
için
çalışma yürüttüklerini
lışma
yürüttüklerini
belirtti.
belirtti.
KURT: İŞİN KONTKURT:
ROLÜ İŞİN
İÇİN KONTODALAR
ROLÜ
İÇİN GİRSİN
ODALAR
DEVREYE
DEVREYE
GİRSİN
Alışverişlerin
Polatlı esAlışverişlerin
Polatlı geesnafından yapılması
nafından
yapılması
gerektiğini belirten Polatlı
rektiğini
belirten
Polatlı
Mobilyacılar
KeresteciMobilyacılar
Keresteciler Marangozlar Odası
ler
Marangozlar
Başkanı
HamzaOdası
Kurt, 1
Başkanı
Hamza
Kurt,
temmuzdan
sonra
mü-1
temmuzdan
müteahhitler vesonra
marangozteahhitler
ve marangozları bir araya
getirmek
ları
bir
araya
getirmek
istediklerini söyledi
Kurt;
istediklerini
“Polatlı için söyledi
her türlüKurt;
işe
“Polatlı
için her türlü işe
koşan başkanlardan
koşan
başkanlardan
biri. Polatlı’nın
ne sıkınbiri.
ne sıkıntılarPolatlı’nın
var, ne yapabilir
tılar
ne yapabilir
diyevar,
hasbihal
ettik. Podiye hasbihal ettik. Po-

latlı’da müteahhitler ollatlı’da
müteahhitler
olmasa ekin
ve arpayla
masa
ekin ve arpayla
geçinemeyiz.
Müteahgeçinemeyiz.
Müteahhitler Polatlı’nın
bel kehitler
Polatlı’nın
bel kemiğidir.
Bize iş verdikleri
miğidir.
Bize iş Ama
verdikleri
için ayaktayız.
bazı
için
ayaktayız.
Ama
bazı
insanlarda fiyata bakainsanlarda
fiyatagidiyor,
bakarak şehir dışına
rak
şehir
dışına
gidiyor,
bu duruma üzülüyoruz.
bu
duruma
üzülüyoruz.
Cengiz
Başkan
her
Cengiz
her elini
zaman Başkan
taşın altına
zaman
taşın1altına
elini
koymuştur.
Temmuzda
koymuştur.
1 Temmuzda
toplantılar açıldıktan
toplantılar
sonra dahaaçıldıktan
sık bir araya
sonra
dahaBu
sıkkonuda
bir araya
geleceğiz.
geleceğiz.
Bu
konuda
çalışma yapılıyor. Polatçalışma
yapılıyor. Polatlı’daki müteahhitler
Polı’daki
müteahhitler
Polatlı’daki
esnafa
latlı’daki
esnafa
vermelerini
istiyoruz.
vermelerini
Verirken deistiyoruz.
hem müteVerirken
de hem
müteahhitler odası
başkanı
ahhitler
odası
başkanı
hem marangozlar odası
hem
marangozlar
odası
başkanı
aracı olsun.
Biz
başkanı
aracı
olsun.
Biz
komisyonda istemiyokomisyonda
istemiyoruz. Biz sadece
verilen
ruz.
sadece
verilen
işin Biz
sağlama
alınmasını
işin
sağlama
istiyoruz.
İşinalınmasını
kontrolü
istiyoruz.
kontrolü
için odalarİşin
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POLŞAHDER VE TOPLUM DESTEKLİ
POLİSTEN ŞEHİT KABİR ZİYARETİ
Polatlı’da şehit ailelerinin
yanında olmak için çalışmalar yürüten ve her özel
günde onları unutmayarak
yanlarında olan Polatlı
Şehit Aileleri Hizmet Derneği Başkanlığı Şehit Komando Yzb. Hakkı
Akyüz’ün kabrini ziyaret
ederek dua etti.
Polatlı’da sosyal faaliyetler
noktasında çalışmalarını
sürdüren Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bağlı
Toplum Destekli Polislerde
Polatlı Şehit Aileleri Hizmet
Derneği ile birlikte kabir ziyaretine katıldı.
UNUTMADIK
UNUTMAYACAĞIZ
Ziyarete ilişkin açıklamada
bulunan POLŞAHDER
Başkanı Savaş Dinçer,”07
Haziran 1985 tarihinde
şehit olan komando Yzb.
Hakkı Akyüz’ü ziyaret ettik

Senin Kanınla Yoğruldu
Bu Topraklar Senin Kanınla Yeşerdi Nefes Aldığımız Bu Ağaçlar Gözün
Arkada Kalmasın Ey Şehidim Haymana, evliyafakı
nüfusuna kayıtlı 1951 de

Haymana da doğan ilkokulu'nu köyünde, ortaokulu
Polatlı da bitirdikten sonra,
kuleli askeri lisesini ve
1971 yılında Ankara Harp
okulundan mezun olup piyade ve jandarma sınıf

okullarını bitirip ilk tayini
İzmir, Foça komando
okulunda 1975 Kıbrıs,
1977 Adana 1979 Van
1980'de Kahramanmaraş
1981 Malatya’ya Yzb. rütbesiyle Siirt’e tayin olup

1985 mayıs ayında
Siirt Şirvan jandarma bölük
komutanı olarak tayinen
atandı 07 Haziran 1985 tarihinde ramazan ayında
oruçlu iken bölücü terör örgütü bebek katillerince gir-

1962
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diği çatışmada şehit oldu.
şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun inşallah
Unutmadık Unutmayacağız.” dedi.
GİZEM UÇAR

