19
19Haziran
Haziran2021
2021Cumartesi
Cumartesi
19
Haziran
2021
Cumartesi

Kurucusu: Ali
AliCelal
CelalŞimşek
ŞimşekYıl:
Yıl:65
65 Sayı:
Sayı:19659
19659 111TL
TL
Kurucusu:
Ali
Celal
Şimşek
Kurucusu:
Celal
Şimşek
Yıl:
65
Sayı:
19659
TL

ŞAHİN POLATLI’DA
POLATLI’DATEMASLARDA
TEMASLARDABULUNDU
BULUNDU

CHP’Lİ
CHP’LİVEKİL
VEKİLBÜLENT
BÜLENTKUŞOĞLU:
KUŞOĞLU:
CHP’Lİ
VEKİL
BÜLENT
KUŞOĞLU:

MEVCUT
MEVCUT
SİSTEM
MEVCUTSİSTEM
SİSTEM
TÜM
TÜM
TÜMSORUNLARIN
SORUNLARIN
SORUNLARIN
DEVAMI2.2.2.
DEVAMI
KAYNAĞIDIR!
KAYNAĞIDIR!
KAYNAĞIDIR! DEVAMI
SAYFADA
SAYFADA
SAYFADA

AK
Parti Genel
Genel Sekreteri
Sekreterive
ve
AK Parti
Sekreteri
ve
AK
Ankara
milletvekili Fatih
FatihŞahin,
Şahin,
Ankara milletvekili
Fatih
Şahin,
Ankara
AK
Parti İlçe
İlçe Başkanı
Aysel
AK Parti
Başkanı Aysel
Aysel
AK
Demir
ile birlikte
birlikte Polatlı’da
Polatlı’dabir
bir
Demir ile
Polatlı’da
bir
Demir
dizi
ziyarette bulundu.
Esnafdizi ziyarette
bulundu. EsnafEsnafdizi

biraraya
arayagelen
gelenŞahin,
Şahin,ararlarlabir
bir
araya
gelen
Şahin,
arlarla
bir
araya
gelen
larla
dındançiftçilerin
çiftçilerintaleplerini
taleplerini
dından
çiftçilerin
taleplerini
dından
çiftçilerin
dından
dinlemekiçin
içinönce
öncePolatlı
PolatlıTiTidinlemek
için
önce
Polatlı
Tidinlemek
için
önce
dinlemek
BorsasıBaşkanı
BaşkanıYahya
Yahya
caretBorsası
Borsası
Başkanı
Yahya
caret
Borsası
Başkanı
caret
sonradaPolatlı
PolatlıZiraat
Ziraat
Toplusonrada
sonrada
Polatlı
Ziraat
Toplu
sonrada
Polatlı
Toplu

OdasıBaşkanı
BaşkanıZekai
ZekaiKöseKöseOdası
Başkanı
Zekai
KöseOdası
oğluile
ilebir
biraraya
arayageldi.
geldi.Vekil
Vekil
oğlu
ile
bir
araya
geldi.
Vekil
oğlu
Şahin,sorunların
sorunlarınçözümünün
çözümünün
Şahin,
sorunların
çözümünün
Şahin,
anahtarıAK
AKParti
Partiolduğunu
olduğunu
anahtarı
AK
Parti
olduğunu
anahtarı
söyledi.
DEVAMI3’TE
3’TE
söyledi.
DEVAMI
3’TE
söyledi.
DEVAMI

ANKARA
BÜYÜKŞEHİR
MERKEZİ’NDE ETKİNLİKLERE
ETKİNLİKLERE KATILAN,
KATILAN,
KURS
ALAN
ANKARA
YAŞAM MERKEZİ’NDE
KATILAN,KURS
KURSALAN
ALAN
ANKARABÜYÜKŞEHİR
BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
BELEDİYESİ POLATLI
POLATLI AİLE YAŞAM
VE
GÖREN
KENDİLERİ GİBİ
GİBİ MASUMANE
MASUMANE DİLE
DİLE
GETİRDİLER.
VE
MUTLULUKLARINI KENDİLERİ
DİLEGETİRDİLER.
GETİRDİLER.
VEDERS
DERSGÖREN
GÖRENPOLATLILI
POLATLILI ÇOCUKLAR,
ÇOCUKLAR, MUTLULUKLARINI
DERS

Teşekkürler “Mansur Dede”
Dede”
SANAYİDE İNŞAAT
ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ ÖLDÜ

Yeni
Sanayi
Sitesinde
yapımına
Yeni
Sanayi
Sitesinde
yapımına
Yeni
YeniSanayi
SanayiSitesinde
Sitesindeyapımına
yapımına
devam
eden
Şadi
Engin
Caddesi
devam
eden
Şadi
Engin
Caddesi
devameden
edenŞadi
ŞadiEngin
EnginCaddesi
Caddesi
devam
üzerinde
bir
inşaatta
göçük
meyüzerinde
bir
inşaatta
göçük
üzerindebir
birinşaatta
inşaattagöçük
göçükmeymeyüzerinde
dana
geldi.
Olay
yerine
itfaiye
ve
dana
geldi.
Olay
yerine
itfaiye
danageldi.
geldi.Olay
Olayyerine
yerineitfaiye
itfaiyeve
ve
dana

sağlık
ekipleri
geldi.
Göçük
alsağlık
Göçük
alsağlık ekipleri
ekipleri geldi.
geldi. Göçük
Göçük altında
kalan
18
yaşındaki
Ö.A.
tında kalan
kalan 18
18 yaşındaki
yaşındaki Ö.A.
tında
yaşındaki
Ö.A.
hayatını
kaybederken
bir kişide
kişide
hayatını kaybederken
kaybederken bir
hayatını
kaybederken
bir
kişide
yaralandı.
DEVAMI
3.
SAYFADA
yaralandı.
yaralandı. DEVAMI
DEVAMI 3.
3. SAYFADA
3.
SAYFADA

Ankara
Büyükşehir
Belediyesi
taraAnkara
AnkaraBüyükşehir
BüyükşehirBelediyesi
BelediyesitarataraAnkara
Büyükşehir
Belediyesi
fından
Polatlı’da
2019’da
faaliyete
fından
Polatlı’da
2019’da
faaliyete
Polatlı’da 2019’da
2019’dafaaliyete
faaliyete
fından Polatlı’da
geçirilen
Polatlı
Aile
Yaşam
Mergeçirilen
geçirilenPolatlı
PolatlıAile
AileYaşam
YaşamMerMergeçirilen
Polatlı
Aile
Yaşam
kezi,
7’den
70’e
herkese
hizmet
sukezi,
7’den70’e
70’eherkese
herkesehizmet
hizmetsusukezi, 7’den
7’den
70’e
herkese
hizmet
nuyor.
Aile
Yaşam
Merkezinde,
nuyor.
AileYaşam
YaşamMerkezinde,
Merkezinde,
nuyor. Aile
Aile
Yaşam
Merkezinde,
2019 yılından
yılından
bu
yana
pandemi
sü2019
yılındanbu
buyana
yanapandemi
pandemisüsü2019
yılından
bu
yana
pandemi
reci
sayılmazsa
bir
yıllık
süreçte
reci
sayılmazsabir
biryıllık
yıllıksüreçte
süreçte888
reci sayılmazsa
sayılmazsa
bir
yıllık
süreçte
bin 700
700
üyeye
hizmet
verildi.
Merbin
bin
700
üyeye
hizmet
verildi.
700üyeye
üyeyehizmet
hizmetverildi.
verildi.MerMerkez
bünyesinde
5
derslik,
2
oyun
kez
kez bünyesinde
bünyesinde
derslik,
bünyesinde555derslik,
derslik,222oyun
oyun
alanı, kondisyon
kondisyon
salonu,
spor
alanı,
alanı,
alanı,
kondisyon
salonu,
spor
kondisyonsalonu,
salonu,spor
sporalanı,
alanı,

resim
atölyesi,
sanatları
atölyesi,
resim
resimatölyesi,
atölyesi,elel
elsanatları
sanatlarıatölyesi,
atölyesi,
bilgisayar
sınıfı,
zeka
oyunları
sınıfı,
bilgisayar
sınıfı,
zeka
oyunları
bilgisayar sınıfı, zeka oyunlarısınıfı,
sınıfı,
faaliyet
sınıfı
ve
kütüphane
bulunfaaliyet
faaliyetsınıfı
sınıfıve
vekütüphane
kütüphanebulunbulunmakta.
Büyükşehir
Aie
Yaşam
Mermakta.
makta.Büyükşehir
BüyükşehirAie
AieYaşam
YaşamMerMerkezi4nde
öğrenim
gören,
kezi4nde
kezi4ndeöğrenim
öğrenimgören,
gören,
etkinliklere
katılan
Polatlılı
çocuklar
etkinliklere
etkinliklerekatılan
katılanPolatlılı
Polatlılıçocuklar
çocuklar
minnettarlıklarını
ve
bu
imkanları
minnettarlıklarını
minnettarlıklarınıvevebu
buimkanları
imkanları
sağladığı
için
teşekkürlerini
“Mansağladığı
sağladığıiçin
içinteşekkürlerini
teşekkürlerini“Man“Mansur
Dede”
diyerek
kendileri
gibi
masur
surDede”
Dede”diyerek
diyerekkendileri
kendilerigibi
gibimamasumane
gösterdiler.
DEVAMI
6’DA
sumane
gösterdiler.
DEVAMI
6’DA
sumane gösterdiler. DEVAMI 6’DA

polatlıpostası
polatlıpostası

Gündem/2

www.polatlipostasi.com
www.polatlipostasi.com

19 Haziran 2021 Cumartesi

KUŞOĞLU: SORUNLARIN KAYNAĞI MEVCUT SİSTEM
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türlü geçemiyoruz. Vaka
sayıları 5 binin altına düşünce normalleşecektik,
10 binin altına düşmedi.
İşletmeler, esnaflar nasıl
normalleşecek. Kısıtlamanın olduğu günlerde
de yasaklara uyulmadı.”
dedi.
ERKEN SEÇİM ŞART
Ülkenin bulunduğu durumdan kurtulması için
erken seçimin şart olduğunu ifade eden Bülent
Kuşoğlu, gençlerin geceleğini Türkiye’de göremediğini söyledi. Kuşoğlu;
“Özellikle gençlerin ülkede gelecek göremeyip
de yurt dışına gitmeye
çalışmalarının oranı
yüzde 10 olsa bile kötü ki
bunun çok daha üzerinde.
Gençler geleceklerini
başka bir ülkede arıyorlarsa bu bizim için utanılacak bir durum. Ne
yapacağını bilmeyen bir
iktidara sahibiz. Erken
seçim olması lazım, gecikti bile. Bu koşullarda
erken seçim olur, ülke
çare bulmaya çalışır. Yapılması gereken yapısal
önlemler var.
Bunların yapılması için
en az 3-5 senelik politika
lazım. İki yıl sonra seçim
var. Şu an ki iktidar bunu
yapamaz süresi yetmez.
Ülkenin o kadar vakti
yok.
Bir an önce seçime gidilerek, ülkenin ameliyatı
yapıp yapmamasına
karar vermesi lazım. Bu
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gitmiyor.
Ekonominin, dış politikanın değişmesi şart. Her
şeyi değiştireceğiz. O
yüzden bir an önce seçime gidilmesi lazım. Hukuksuz kanunsuz iç
yapamayız. Anayasaya
uygun bir şey yapamayız. O yüzden biraz
zaman alır.” dedi.
ORHAN CAN ÖZEL
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ŞAHİN POLATLI’DA TARIM
TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
Bu yıl oldukça zor zamanlar yaşayan Polatlı çiftçisinin sorunlarını yerinde
tespit etmek isteyen AK
Parti Genel Sekreteri ve
Ankara milletvekili Fatih
Şahin ayrıca pandemi sebebiyle ekonomik zorluklar
yaşayan Polatlılı esnaflarla
bir araya geldi. Şahin’in ziyaret trafiğinin ilk durağı
Türk hububatına yön veren
Polatlı Ticaret Borsası
oldu. Ardından çiftçinin
temsilcisi Polatlı Ziraat
Odası temsilcileriyle bir
araya gelen Şahin, zorlu
zamanların geride kalmaya
başladığını tüm sıkıntılı
günlerin çözümünün anahtarının AK Parti olduğunu
vurguladı.
ŞAHİN, TOPLU İLE BİR
ARAYA GELDİ
Dünya ve Türkiye hububat
piyasasının belirleyicisi konumunda olan Polatlı Ticaret Borsası’nda Başkan
Yahya Toplu ile bir araya
gelen Şahin, bu yıl kuraklıktan etkilenen çiftçilere

hükümetin destek sağladığını ve bu yıl açıklanan hububat taban fiyatının
geçen yıla oranla yüzde 35
yükseldiğini dile getirdi.
“her zaman çiftçinin yanında olacağız” belirten
vekil Şahin, Polatlı’nın taleplerinin kendilerini için
önemli olduğunu dile getirdi. Polatlı Ticaret Borsası
Başkanı Yahya Toplu’da
AK Parti Genel Sekreteri
Fatih Şahin’den tarımsal
konulara ilişkin görüş ve
taleplerini iletirken aynı zamanda e90 karayolu üzerinde çevre yoluna
bağlantılı olacak bir köprü
kavşak yapılmasının çok
önemli olduğunu vurgulayarak talep etti.
KÖSEOĞLU, ŞAHİN’İ TARIMSAL SORUNLAR
HAKKINDA
BİLGİLENDİRDİ
AK Parti Genel Sekreteri
ve Ankara milletvekili Fatih
Şahin, Polatlı çiftçisinin
temsilciliğini yapan Polatlı
Ziraat Odası’nı ziyaret

ederek Başkan Zekai Köseoğlu’ndan bilgi aldı. Tarımın ülkemiz için çok
önemli bir sektör olsa da
çok sorunlu ve sıkıntılı
günler geçirdiği belirten
Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, çiftçinin geçtiğimiz yıl 1 milyon
lira kredi kullandığını söyledi. Polatlı’da özellikle sulamanın büyük bir sorun
olduğunu aktaran Köseoğlu, Polatlı çiftçisinin13
yıldır Sakarya nehrinin kurumasından dolayı dayanacak gücünün
kalmadığını ifade etti. Gökpınar Barajının önemine
vurgu yapan Zekai Köseoğlu, sulamada elektrik fiyatlarının da ucuzlmasının
çiftçi açısında önemli olacağına dikkat çekti. Köseoğlu, ayrıca deri ve yün
ithalatının da durdurulması
gerektiğini vekil Şahin’e
iletti. Köseoğlu, tarımsal
sorunlar konusunda genel
bir brifing verdi.
ŞAHİN: POLATLILI

ÇİFTÇİLERİMİZLE
GURUR DUYUYORUZ
Polatlı Ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulunan AK
Parti Genel Sekreteri ve
Ankara milletvekili Fatih
Şahin, zorlu zamanların
geride kalmaya başladığını
tüm sıkıntılı günlerin çözümünün anahtarının AK
Parti olduğunu vurguladı.
“Polatlı bir çok ürünüyle
Türkiye’nin tarımında söz
sahibi olan merkezlerden
bir tanesi biz de Polatlılı
çiftçilerimizin yaptığı üretimle gurur duyuyoruz. Her
fırsatta sizlerle bir araya

geliyoruz, bu salgın döneminde alınan tedbirlerle
nedeniyle sizlerle bir araya
gelmemiz biraz zayıflamıştı salgın tedbirlerinin
zayıflaması ile tekrara sizlerle birlikteyiz. Eksiklerimizi tamamlamak, mevcut
durumumuzu daha da güçlendirmek, daha da ileriye
taşımak için bizler bölge
milletvekilleri olarak teşkilatımız ve hükümetimiz var
gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz. Devletimizin imkanları ölçüsünde
desteklerimizi veriyoruz,
vermeye devam edeceğiz.

Bugün Polatlı’da Aysel
Demir Başkanımızın Başkanlığında çok güzel programlar icra ettik. Polatlı’nın
derdi bizim derdimiz, Ankara’nın derdi bizim derdimiz,
Vatandaşlarımıza derdi
bizim dertlerimiz, bu dertlere derman olacak yine
AK Partidir, Cumhur ittifakıdır, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’dır.
İnşallah sizlerin destek,
dua, görüş, öneri, eleştirileri ile ülkemizi daha güzel
günlere hep birlikte taşıyacağız” dedi.
BERKANT ERGİN

SANAYİ’DE İNŞAAT ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ

Yeni Sanayi Sitesinde yapımına devam eden Şadi
Engin Caddesi üzerinde
bir inşaatta göçük meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri
geldi. Göçük altında
kalan 18 yaşındaki Ö.A.
hayatını kaybederken bir
kişide yaralandı.

YENİ SANAYİ
SİTESİNDE İNŞAAT
ÇÖKTÜ
Yeni Sanayi Sitesinde yapımına devam eden Şadi
Engin Caddesi üzerinde
bir inşaatta beton atılması
sırasında beton dökme
makinesi ile kolanlara dökülen betonu taşıyama-

ması üzerine göçük meydana geldi. Göçükte 18
yaşındaki Ö.A. hayatını
kaybederken 1 kişi de yaralandı. İnşaatta çalışan
diğer işçiler olayı itfaiye
ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Olayın ardından
bölgeye itfaiye ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Gö-

çükte 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Gerçekleştirilen
çalışma sonunda hayatını
kaybeden işçi göçük altından çıkartıldı. Ardından
inşaatın kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi.
YILDIZKAYA: ACI BİR

OLAY, BAŞIMIZ
SAĞOLSUN
Olayın meydana gelmesiyle bölgeye gelen Polatlı Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya;
“Bugün maalesef Yeni
Sanayi Bölgesinde inşaatta beton atılırken kolonların göçmesiyle bir işçi

kardeşimiz altında kalarak hayatını kaybetti.
Ekiplerimizle bu noktada
inşaatın kontrollü yıkılması için tedbir almış durumdayız. Acı bir olay,
başımız sağolsun. Ruhsatlı bir inşaat, incelemeler sürüyor.” dedi.
ORHAN CAN ÖZEL
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TMO’DAN İTHALAT KARARI

Toprak Mahsulleri
Mahsulleri Ofisi
Ofisi (TMO),
(TMO), tarımsal
tarımsal kuraklıToprak
ğın hububat
hububat ekili
ekili alanlarda
alanlarda verim
verim kaybına
kaybına neden
ğın
olmasından dolayı
dolayı piyasada
piyasada artan
artan fiyatların
fiyatların düolmasından
zenlenmesi ve
ve maliyet
maliyet artışını
artışını önlemek
önlemek amacıyla
zenlenmesi
buğday ve
ve arpa
arpa ithalat
ithalat ihaleleri
ihaleleri için
için iş ve işlembuğday
lere başlandığını
başlandığını duyurdu.
duyurdu. Buna
Buna göre
göre Toprak
lere
Mahsulleri Ofisi,
Ofisi, ilk
ilk etapta
etapta 320
320 bin
bin ton
ton arpa ve
Mahsulleri
yaklaşık 400
400 bin
bin ton
ton buğday
buğday ithal
ithal edecek.
edecek. İthalayaklaşık
tın Türkiye’nin
Türkiye’nin en
en önemli
önemli hububat
hububat üretim
üretim merkeztın
lerinden biri
biri olan
olan ve
ve en
en önemli
önemli borsalarından
borsalarından
lerinden
birinin yer
yer aldığı
aldığı Polatlı’da
Polatlı’da piyasayı
piyasayı nasıl etkileyebirinin
ceği merak
merak ediliyor.
ediliyor.
ceği
TMO’DAN İTHALAT
İTHALAT AÇIKLAMASI
AÇIKLAMASI
TMO’DAN
Toprak Mahsulleri
Mahsulleri Ofisi
Ofisi tarafından
tarafından buğday
buğday ve
Toprak
arpa ithalatı
ithalatı ile
ile ilgili
ilgili kamuoyuna
kamuoyuna yapılan
yapılan açıklaarpa
mada şu
şu ifadelere
ifadelere yer
yer verildi:
verildi: “Toprak
“Toprak Mahsulleri
mada
Ofisi alım
alım fiyatları,
fiyatları, Sayın
Sayın Cumhurbaşkanımız
Cumhurbaşkanımız taraOfisi
fından 17
17 Mayıs
Mayıs 2021
2021 tarihinde
tarihinde ekmeklik
ekmeklik buğfından
dayda yüzde
yüzde 36
36 artışla
artışla 2.250
2.250 TL/ton,
TL/ton, Makarnalık
dayda
buğdayda yüzde
yüzde 36
36 artışla
artışla 2.450
2.450 TL/ton
TL/ton ve arbuğdayda
pada yüzde
yüzde 37
37 artışla
artışla 1.750
1.750 TL/ton
TL/ton olarak
olarak açıkpada
lanmış ve
ve üreticilerimiz
üreticilerimiz tarafından
tarafından memnuniyetle
memnuniyetle
lanmış
karşılanmıştır.
karşılanmıştır. Ancak
Ancak ülkemizde
ülkemizde bu
bu yıl
yıl ciddi boyutlara
yutlara varan
varan tarımsal
tarımsal kuraklık,
kuraklık, hububat
hububat ekili
alanlarda
alanlarda verim
verim kaybına
kaybına neden
neden olmuş,
olmuş, hasat iler-

ledikçe kuraklığın etkisi belirgin hale gelmiş ve
öngörülen arz açığı nedeniyle, hasadın henüz
başı olmasına rağmen hububat piyasa fiyatları
artışa geçmiştir. Hasat döneminde piyasada oluşan yüksek fiyatlar, hububatı hammadde olarak
kullanan besici, yetiştirici ve yem üreticilerinin
maliyetlerini arttırmakta, hayvansal ürünlerin tüketiciler aleyhine yüksek fiyatlara ulaşması ve
gıda enflasyonu riskini taşımaktadır.”
İLK ETAPTA 320 BİN TON ARPA VE YAKLAŞIK 400
BİN TON BUĞDAY İTHAL EDİLECEK
“Bu doğrultuda ilk etapta 320 bin ton arpa ve
yaklaşık 400 bin ton buğday ithalat ihaleleri için
iş ve işlemler başlatılmıştır. TMO, her koşulda üreticilerimizin yanında olmaya devam etmektedir.
Yem hammaddelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz
son hamlelerimizin temelinde hayvansal üretimin
bel kemiği olan besici ve yetiştiricilerimizin ihtiyacını gidermek ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yem maliyetlerinin azaltılmasına katkı
sağlamak yer almaktadır. Kuruluşumuz piyasaları
anlık takip etmektedir. Üretici ve tüketicilerimizi
koruyan her türlü tedbir zamanında alınmaya
devam edilecektir.”
ORHAN CAN ÖZEL
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ELEMAN İLANI
Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde
İmalatçı Firma
BOZKURT MİBZER TARIM MAKİNELERİ’ nde
BOZKURT
çalıştırılmak üzere;
-Ön Muhasebe
Muhasebe Elemanı: Depoya bakabilecek
-Ön
-2 yıllık
yıllık Makine Bölümü
-2
-4 yıllık
yıllık Makine Mühendisi
-4
-CNS operatörleri
-CNS
-Toz boya,
boya, yaş boyadan anlayan boyacılar
-Toz
-Laser kesim ,plazma kesiminden anlayanlar
-Laser
-Ekstra pres operatörleri
-Ekstra
-Montaj ustaları
-Montaj
-Kaynak ustaları
-Kaynak
Müracaat: POLATLI OSB 201 Cadde No:1
Müracaat:
Tel:
Tel: 0532
0532 337 38 96
Not:
Not: İşyerimize
İşyerimize servis mevcuttur.
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AİLE YAŞAM
NDE
AMİLERYKAEŞZAİ’M
EZLİ’İKNLDEERE
MERTKİN
LECRUEKL AR
KEATTKILİNANLİKÇO KL AR
CKUÇA
KATIL ANOLÇDOU
OLDMUUKTÇLAU
MUTLU

POLATLILI ÇOCUKLARDAN
ÇOCUKLARDAN
POLATLILI
MANSUR BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

PolatlıAile
AileYaşam
YaşamMerMerPolatlı
kezi
çocuklara,
gençlere,
kezi çocuklara, gençlere,
kadınlara,yetişkinlere,
yetişkinlere,ererkadınlara,
keklere,
engelli
ve
yaşlıkeklere, engelli ve yaşlılaraayrı
ayrıayrı
ayrıbölümler
bölümler
lara
halinde
hizmet
vermek
halinde hizmet vermek
amacıyla
Ankara
Büyükamacıyla Ankara Büyükşehir
Belediyesi
bünyeşehir Belediyesi bünyesinde2019
2019yılında
yılında
sinde
kuruldu.
Aile
YaşamMerMerkuruldu. Aile Yaşam
kezi
farklı
ilgi
alanlarına
kezi farklı ilgi alanlarına
hitapeden,
eden,kişilerin
kişilerin
hitap
beden
ve
ruh
sağlıklarını
beden ve ruh sağlıklarını
korumak,
sosyal
kültürel
korumak, sosyal kültürel
gelişimlerinidesteklemek,
desteklemek,
gelişimlerini
eğitimlerinekatkı
katkısağlasağlaeğitimlerine
mak,becerilerini
becerilerinigeliştirgeliştirmak,
mek,iletişim
iletişimve
ve
mek,
dayanışmalarınıgüçlengüçlendayanışmalarını
dirmekamaçlı
amaçlıhizmet
hizmetsusudirmek
nuyor.
nuyor.
AMACIMIZTÜM
TÜM
AMACIMIZ
POLATLIHALKINA
HALKINA
POLATLI
HİZMETVEREBİLMEK
VEREBİLMEK
HİZMET
Aile
AileYaşam
YaşamMerkezi’nde
Merkezi’nde
tüm
tümPolatlı
Polatlıhalkına
halkınahizmet
hizmet
vermeyi
vermeyiamaçladıklarını
amaçladıklarını
belirten
belirtenTayyibe
TayyibeKoçoğlu,
Koçoğlu,
“Ankara
“AnkaraBüyükşehir
BüyükşehirBeleBelediyesi
diyesiPolatlı
PolatlıAile
AileYaşam
Yaşam
Merkezi’nin
Merkezi’ninidareciliğini
idareciliğini
yapıyorum.
yapıyorum.
2019
2019yılından
yılındanberi
berifaaliyet
faaliyet
gösteriyoruz.
gösteriyoruz.Tabi
Tabiilk
ilkgelgeldiğimizde
diğimizdeinsanlar
insanlarAile
Aile
Yaşam’ın
Yaşam’ınne
neolduğunu
olduğunu
bilmiyorlardı.
bilmiyorlardı.
Onlara
Onlarasosyal
sosyalfaaliyetlerifaaliyetlerimizin
neler
mizin nelerolduğunu
olduğunuananlattıkça
lattıkçatalepleri
talepleridaha
daha

farklılaşmayabaşladı.
başladı.YeYefarklılaşmaya
diden
yetmişe
herkese
diden yetmişe herkese
hizmetveriyoruz.
veriyoruz.SemiSemihizmet
nerlerimiz,
kurslarımız,
nerlerimiz, kurslarımız,
gezilerimizgibi
gibibirçok
birçokçeçegezilerimiz
şitli
etkinliklerimiz
var.
Anşitli etkinliklerimiz var. Ankaraçapında
çapındada
da23
23
kara
lokasyonumuz
var.
Polatlokasyonumuz var. Polatlı’nın
böyle
bir
şeye
ihtilı’nın böyle bir şeye ihtiyacı
olduğunu
biliyorduk.
yacı olduğunu biliyorduk.
AnkaraBüyükşehir
BüyükşehirBeleBeleAnkara
diyesi
olarak
2003
yılındiyesi olarak 2003 yılındanberi
beribu
buişi
işi
dan
yürütüyoruz.
Çokfaydalı
faydalı
yürütüyoruz. Çok
olduğunainanıyorum
inanıyorum
olduğuna
çünküçocuklara
çocuklaraeğitim
eğitim
çünkü
konusundadestekleyici
destekleyici
konusunda
eğitimveriyoruz.
veriyoruz.
eğitim
Onlarıneksiklerini
eksiklerinigidergiderOnların
mekkonusunda
konusundaetüt
etütşekşekmek
lindedersler
dersleraçıyoruz.
açıyoruz.
linde
İlçemizdespor
sporkonukonuİlçemizde
sundafaaliyet
faaliyetgösteren,
gösteren,
sunda
güvenliklibir
biryer
yeryoktu.
yoktu.
güvenlikli
Bunların
Bunlarıngeri
geridön
dön
üşleri
üşleriçok
çokgüzel
güzeloldu.
oldu.
Öğrencilerimizin
Öğrencilerimizinfarklı
farklıtatalepleri
leplerioluyor,
oluyor,öğretmenöğretmenlerimizi
lerimizibuldukları
bulduklarıanda
anda
sorularını
sorularınıyöneltebiliyoryöneltebiliyorlar.
lar.Okul
Okulmüdür
müdürve
veöğretöğretmenleriyle
menleriylesürekli
sürekliirtibat
irtibat
halindeyiz.
halindeyiz.İlçe
İlçeMilli
MilliEğiEğitim
timMüdürümüz
Müdürümüzde
debize
bize
bu
bukonuda
konudaçok
çokyardımcı
yardımcı
oluyor.
oluyor.Bizim
Bizimamacımız
amacımız
tüm
tümPolatlı
Polatlıhalkına
halkınahizmet
hizmet
verebilmek.
verebilmek.Pandemi
Pandemidodolayısıyla
layısıylaşu
şuan
ansadece
sadece
EBA
EBAhizmeti
hizmetiveriyoruz.
veriyoruz.

Buanlamda
anlamdabizlere
bizlereve
ve
Bu
Ankaralılara
bu
hizmeti
Ankaralılara bu hizmeti
yapmmamızısağlayan
sağlayan
yapmmamızı
başta
Ankara
Büyükşehir
başta Ankara Büyükşehir
Belediye
Başkanımız
Belediye Başkanımız
SayınMansur
MansurYavaş’a
Yavaş’a ve
ve
Sayın
Aile
Yaşam
Merkezi
idaAile Yaşam Merkezi idarecilerimizeteşekkür
teşekkürediedirecilerimize
yoruz”
dedi.
yoruz” dedi.
BİRBAŞARI
BAŞARIÖYKÜSÜ
ÖYKÜSÜ
BİR
Aile
Yaşam
Merkezinde
Aile Yaşam Merkezinde
pandemidenönce
önceüniverüniverpandemiden
site
sınavına
hazırlanan
site sınavına hazırlanan
TaylanPolater,
Polater,üniversite
üniversite
Taylan
sınavınıkazandıktan
kazandıktan
sınavını
sonraşimdi
şimdide
deokul
okuldersderssonra
lerineçalışmak
çalışmakiçin
içinmermerlerine
kezegelmeye
gelmeyedevam
devam
keze
ediyor.Polater,
Polater,“Pande“Pandeediyor.
midenönce
önceburada
buradaüniünimiden
versitesınavına
sınavına
versite
hazırladım.Sessiz,
Sessiz,sakin,
sakin,
hazırladım.
temiz,kaynak
kaynakve
veinternet
internet
temiz,
imkanımevcut.
mevcut.Burayı
Burayı
imkanı
lise
lisesonda
sondakeşfettim.
keşfettim.DüDüzenli
zenliolarak
olarakgelmeye
gelmeye
devam
devamettim.
ettim.Kurslara
Kurslara kakatılmadım
tılmadımama
amayapamadıyapamadığım
ğımbütün
bütünsoruları
sorularıburada
burada
hizmet
hizmetveren
verenhocalarıma
hocalarıma
sordum.
sordum.Şu
Şuanda
andaEge
Ege
Üniversitesi’nde
Üniversitesi’ndeMekatroMekatronik
nikMühendisliği
Mühendisliğibölübölümünü
münüokuyorum.
okuyorum.
Üniversite
Üniversitesınavını
sınavınıbuburada
radahazırlanarak
hazırlanarakkazankazandım.
dım.Şimdi
Şimdisıra
sıraokulumu
okulumu
başarılı
bir
şekilde
başarılı bir şekildebitirbitirmekte.
mekte.Bizlere
Bizlerebu
buimkanı
imkanı
sağlayan
sağlayanAnkara
AnkaraBüyükBüyük-

şehir Belediye
Belediye Başkanı
Başkanı
şehir
Mansur
Yavaş’a
çok teteMansur Yavaş’a çok
şekkür
ederim.”
dedi.
şekkür ederim.” dedi.
EĞİTİMCİNİN
EĞİTİMCİNİN
GÖZÜNDEN YAŞAM
YAŞAM
GÖZÜNDEN
MERKEZİ
MERKEZİ
Sakarya İlköğretim
İlköğretim okuokuSakarya
lunda
sınıf
öğretmeni
lunda sınıf öğretmeni
olan Gülay
Gülay Kasım,
Kasım, Aile
Aile
olan
Yaşam
Merkezi’nin
açılYaşam Merkezi’nin açılmasına
öğrencileri
adına
masına öğrencileri adına
çok sevindiğini
sevindiğini belirtti.
belirtti.
çok
Kasım,
“Öğrencilerin
PoKasım, “Öğrencilerin Polatlı’da
yeteneklerini,
kenlatlı’da yeteneklerini, kendilerini geliştirebilecekleri
geliştirebilecekleri
dilerini
çok fazla
fazla imkan
imkan yok.
yok.
çok
Burası açılır
açılır açılmaz
açılmaz
Burası
koştuk geldik.
geldik. Öncelikli
Öncelikli
koştuk
olarak folklor
folklor eğitimi
eğitimi
olarak
almak istedik.
istedik. Çocukların
Çocukların
almak
sadece ders
ders odaklı
odaklı değil
değil
sadece
sosyal anlamda
anlamda da
da faalifaalisosyal
yetlerde yer
yer alabilmesi
alabilmesi
yetlerde
gerçekten önemli.
önemli. Burası
Burası
gerçekten

bu imkanı
imkanı çocuklarımıza
çocuklarımıza
bu
sunuyor.
Müdireden,
eğisunuyor. Müdireden, eğitimcilere,
çalışanlara,
gütimcilere, çalışanlara, güvenliklere
kadar
herkes
venliklere kadar herkes
güler yüzlü,
yüzlü, nezih,
nezih, gügügüler
venli
bir
yer
burası.”
dedi.
venli bir yer burası.” dedi.
ÇOCUKLARIN
GÖZÜNÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN YAŞAM
YAŞAM MERKEZİ
MERKEZİ
DEN
Aile
Yaşam
Merkezi’nde
Aile Yaşam Merkezi’nde
bulunun kurslara
kurslara katılmış
katılmış
bulunun
çocuklar,
birçok
farklı
çocuklar, birçok farklı
alanda eğitimler
eğitimler almaya
almaya
alanda
devam
ediyor.
Bu
süreci
devam ediyor. Bu süreci
mutlulukla
gazetemize
mutlulukla gazetemize
anlatan çocuklar,
çocuklar, Aile
Aile
anlatan
Yaşam Merkezi’nde
Merkezi’nde vakit
vakit
Yaşam
geçirmekten çok
çok memmemgeçirmekten
nunlar.
nunlar.
Muhammet Hamza
Hamza Özkul
Özkul
Muhammet
(10): Beşinci
Beşinci sınıfa
sınıfa geçgeç(10):
tim. Ben
Ben burada
burada bilgisabilgisatim.
yar, satranç,
satranç, kurslarına
kurslarına
yar,
geldim. İlerde
İlerde bilgisayar
bilgisayar
geldim.
mühendisi olmak
olmak istediistedimühendisi
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MANSUR YAVAŞ'TAN MÜZİSYENLERE DESTEK
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Büyükşehir
lediyeAnkara
Başkanı
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BAŞKENTİMİZİ MUTLUBAŞKENTİMİZİ
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ROBOTİK KODLAMA HAYATLARA YÖN VERİYOR

daha da ilerleterek, profesyonelliğe taşımak istiyor.
ROBOTİK KODLAMA
SÜREKLİ
GELİŞTİRİLEBİLEN BİR DİL
Konu hakkında gazetemize
Polatlı’da düzenlenen fuar organi- açıklamalarda bulunan Sakin,
zasyonlarında aktif olarak görev
gelişen teknolojinin hayatın her
alan Sebahattin Sakin babasının alanına girdiğini, bu nedenle rorahatsızlığı sonucu dönüş yaptığı botik kodlama ile yapılan çalışmemleketi Uşak’ta, amatör hobi
maların gelecekte insanlara
olarak başladığı robotik kodlama büyük yararlar sağlayacağını
çalışmalarıyla, adeta parmak ısır- söyledi.
tıyor. Sakin tarafından yapılan
Lazer nişangahlı tankın yanı
maket tank; lazer nişangahı, şar- sıra, akıllı robot arabada yaptıjörü ve namlu ve atış mekanizma- ğını bildiren Sakin, “Amatör olasıyla ile büyük beğeni kazandı.
rak başladığım robotik kodlama,
Kodlama ile ilgilenen bir çok inçok zevkli aynı zamanda sürekli
sandan teklif almaya başlayan
geliştirilebilen bir uğraşı. ÜlkeSakin, bu alandaki çalışmasını
mizin geleceği açısından baktı-

ğınızda da bugün İHA’lar, SİHA’lar ve bunların yanında otonom yani insansız deniz ve kara
araçları teknolojilerinin ne kadar
önemli olduğunu gözler önüne
seriyor. Bizim çocuklarımızın
boş uğraşılar yerine, robotik
kodlama gibi, sürekli geliştirilebilen ve insanlığa gelecekte
büyük yararlar sağlayacak çalışmalarda bulunmalarında
fayda olacağını düşünüyorum.”
dedi.
HOBİSİNİ KAZANCA
DÖNÜŞTÜRMEYİ PLANLIYOR
Robotik kodlama sayesinde kişilerin analitik düşünme becerileri gelişiyor. Bu kapsamda
hazırladığı ürünlerden kazanç
sağlama amacında bulundu-

ğunu da ifade eden Sakin, bu
kodlama diliyle bir çok yeni üretim meydana getirdiğini ifade
etti. Sakin, yürüyen, namlusu
hareket edebilen tank yapımının
yanı sıra kendi kendine hareket
edebilen ve karşısına çıkan engelleri algılayıp yön değiştirebilen akıllı arabalarla telefonla
kumanda edilebilen bluetooth
bağlantılı oyuncak araç yapabiliyor.
ROBOTİK KODLAMA
İNSANIN UFKUNU AÇIYOR
Sebahattin Sakin, robotik kodlama dilinin el becerilerini büyük
ölçüde geliştirdiğini kaydetti.
Sakin” Pandemi döneminde
evde de olsa güzel projeler geliştirdim. Robotik kodlama hayal

dünyasının gerçeğe dönüştürülmesi konularında ve insanın ufkunu açma konusunda kişiye
beceriler kazandırıp çok büyük
faydalar kazandırıyor. Bu beceri
kazanımı aileler de uygulayabilerek ,aile içerisinde hem hoşça
vakit geçirilip hem de robotik
kodlama yöntemi ile yeni ürünler meydana getirebilirler. Bu işe
ilgisi olan vatandaşlarımıza
seve seve eğitim vererek bu konuda her türlü yardımı yapabilirim. Ayrıca üretimini yaptığım
maketleri de örnek teşkil etmesi
açısından bu işe merakı olanlara makul fiyatlarla satışa çıkarabileceğimi belirtmek
istiyorum” dedi.
GÖZEM UÇAR

