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ÜNVER: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
TEMEL MALİYETLER ARTTI

Polatlı Müteahhitler
Derneği Başkanı Cengiz
Ünver, artan inşaat
maliyetleri ve müteahhiterin durumu hakkında
açıklama yaptı. Müteahhiterin çok kazandığı algısının yanlış olduğunu
fade eden Ünver, maliyeterin ev fiyatlarına yansıtılmadan önce ev almak
steyen vatandaşlara
çağrıda bulunarak, “şu
anda ev almanın tam zamanı” dedi.
DEVLETİN BİR TAKIM

ÖNLEMLER ALINMASI
GEREKİYOR
“İnşaatlarda son günlerde
bir maliyet artışı söz
konusu. Bunun en büyük
sebebi inşaat
malzemelerinin yüzde
90’ının yurtdışından
gelmesinden dolayı dolara
endeksli olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden
doların yükselmesiyle
maliyetlerde yükseldi.
Demir, ahşap, çimento gibi
ana ürünler faiş bir şekilde
yükseldi. Polatlı’da etki

daha da fazla. Bundan altı
ay önce 3 bin 500 lira olan
demir bugün 7 bin 500 liraya geldi, 10 lira olan çimento 24 lira oldu, yedi
yüz lira olan kereste
bugün 2 bin 500 liraya
geldi. Çok büyük fiyat
artışları var. Bu artışlar
devam edecek gibi
görünüyor. Devletin bir
takım önlemler alınması
gerekiyor. Bütün bu fiyat
artışlarının gideceği yer
vatandaşımızdır. Çünkü
son kullanıcı vatandaş.”
MÜTEAHHİT ÇOK
KAZANIR ALGISI
DOĞRU DEĞİL
“Bizler taşra kesim
olduğumuz için müteahhitlerimizin kar oranı o kadar
yüksek değil. Toplumumuzda müteahhit çok
kazanır algısı var ama bu
böyle değil. Tabi ki yaptığı
işten kazanç elde edecek
ama sermayesini kullanıyor, risk alıyor, imalat
yapıyor, personel
çalıştırıyor. Nihayetinde
büyük bir hizmet veriyoruz, Polatlı’yı inşa ediyoruz. Hizmet götürürken

de vatandaşı da
düşünerek yapıyoruz,
satışları ona göre ayarlıyoruz. Anca fiyat artışları
bu işi çığırından çıkarmış
durumda. Pahalı alınan bir
şey ucuza satılamaz.
Satış, yok, kendi paramızı
harcıyoruz, faiş fiyatlarla
işlem yapıyoruz. Birde bu
yüksek fiyatları vatandaşa
anlatabilmek önemli.”
ŞU AN EV ALMANIN
TAM ZAMANI
“Biz Polatlı müteahhitleri
olarak şu anda öz sermayelerimizle inşaatları
devam ettiriyoruz. Pandemi döneminde de durmadık çünkü bizimle
çalışan arkadaşlarımız,
işçilerimiz var. Biz durduğumuz zaman onlarda
durur. Mecburen çalışmak
zorundayız. Kendi sermayelerimizden harcadığımız için fiyat
artışları henüz yansımadı.
Şu an ev almanın tam zamanı. Temmuz ayından
sonra fiyatlar çok artacak.
Artmak zorunda çünkü
maliyetler yansıtılmak
zorunda. Alt sınırı daha da

yukarılara çıkacak. Alt
sınır zaten zararına denilebilecek rakamlar. Şu
anda 3+1 dairenin maliyeti
400 bin lirayı bulmuş durumda. Krediler
düştüğünde ev alınması
düşünülüyor. Faizler
düşse bile maliyetler
orada durduğu sürece bu
fiyatların gelmesi mümkün
değil. Krediler yüksekse
düşecek yeni kredilerle
yapılandırma yapılarak
dönüştürebilirler. Ya da ellerinde peşinat varsa
müteahhitlerle bağlantı kurarlar. İnşaattan ev
alındığında başlangıçtan
tamamlanana kadar olan
süreçte müteahhitler
olarak fiyat farkı yapmıyoruz. Peşinatları alıp
ödeme koşullarını söylüyoruz bitiminde de borcun
tamamı tahsil edilmiş
oluyor.”
MÜTEAHHİT SINIFLANDIRILMASINDA
YANLIŞLIKLAR VAR
“Geçtiğimiz hafta Türkiye
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Kuruluna üst yönetim kurulu

üyesi ve delege olarak Polatlı’yı temsil ederek
katıldım. Burada da
bahsedilen ana konu fiyatların çok yükseldiği,
maliyetlerin çok arttığı, bu
maliyetleri vatandaşın
nasıl taşıyacağı, bu sistemin müteahhitleri bitirmeye yönelik olduğu ve
sistemin daha da zora
girdiği oldu. Bunun
yanında müteahhitlik sistemi, müteahhitlerin
sınıflandırılması konusu
var. Her önüne gelen
müteahhit olmasın diye
sınıflandırmayı biz istedik.
Ancak yapılan yanlış
düzenlemeler var. Liyakat
çok ön plana alınmadı. Bir
müteahhidin 15 yıl
içerisindeki yaptığı iş göz
önüne alınarak
sınıflandırma yapılıyor.
Halbuki bir adam 30 yıllık
müteahhitse 30 yıldır yaptığı iş göz önüne alınmalıdır. 5 yıllık bir
müteahhitle 40 yıllık bir
müteahhidin liyakatı,
tecrübesi bir olmaz.”

HABERİMİZİN ARDINDAN BÜYÜKŞEHİR

SORUNA ANINDA MÜDAHİL OLDU

KUŞ
ŞÇU MAHA
ALLESİ
ASFFA
FALT
LT BEKLLİYOR
Polatlı Postası
Gazetesi’nde Polatlı’nın
ana sorunları ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerini dile getirerek
bu sorunların giderilmesi
noktasında haberler yapmaya devam ediyoruz.
Geçtiğimiz günlerde
Kuşçu mahallesinde
Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yapımı tamamlanan ve
sonrasında hava sıcak-

lıkları nedeniyle eriyen
asfaltı gazetemizde gündeme getirmiş ve yetkililere duyurduk. Konuya
ilişkin 24 Haziran tarihinde yaptığımız habere
ilişkin Ankara Büyükşehir
Belediyesi duyarlılığımıza teşekkür
edilerek sorunun giderilmesi noktasında
yapılan çalışmaları bizimle paylaştı. Haberimiz
ardından Ankara

Büyükşehir Belediyesi
harekete geçerek
Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı ekipleri ile
söz konusu noktada
gerekli incelemeleri
yaptı.
KUŞÇU MAHALLESİ
İLE İLGİLİ
BÜYÜKŞEHİR’DEN
AÇIKLAMA GELDİ
Vatandaşın sorun
yaşadığı alanla ilgili der-

hal harekete geçen
Ankara Büyükşehir
Belediyesi Fen işleri
Daire Başkanlığı ekipleri
kuşçu mahallesi bağlantı
yolunda teknik incelemeleri yaparak çalışmalara başladı. Çok kısa
bir sürede alanda vatandaşın mağduriyetinin
giderilmesi için çalışan
ekipler vatandaşa daha
sağlıklı bir seyahat
imkanı sağlamak için

çalışıyor. Konuya ilişkin
Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Kuşçu mahallesi bağlantı yolunda
teknik incelemelerin
yapıldığı ve yolda
yıpranmalar olduğu
tespit edildi. Bağlantı yolunda 2020 yılı iş programında asfalt serim
çalışması yapıldığı,
imalatı yapan şirket ile
iletişime geçilerek sorun

Kuşçu mahallesi
m
yollarında A
Ankara
Büyükşe
ehir Belediyesi
tarafında
an yapılan asfalt çalış
şması sonrası
sıcaktan
n dolayı erime
meydana geldi. Mahalle sakinleri bu duru-

mun yold
dan geçen
araçların
n zarar
gördüğünü belirterek
B
Ankara Büyükşehir
Belediye
esi ekiplerinden
eriyen as
sfaltın üzerine
çakıl taşı atılmasını
bekliyor.

dile getirildiği ve imalatı yapan şirket
tarafından Büyükşehir Belediyesi
kontrolünde gerekli bakım onarım ve
tamirat çalışmalarına iş programı
dahilinde başlandığı bilgisi paylaşılarak gazetemize duyarlılığı için
teşekkür etti.
ILKNUR KILINÇ
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EKER: EN ÖNEMLİ HUSUS HAYVANIN SAĞLIĞI
SAĞLIĞI

Polatlı
PolatlıKırmızı
KırmızıEt
EtÜreticileri
Üreticileri
Birliği
BirliğiBaşkanı
BaşkanıYavuz
YavuzEker,
Eker,
kurbanlık
kurbanlıkhayvan
hayvanalırken
alırken
hangi
hangihususlara
hususlaradikkat
dikkat
edilmesi
edilmesikonusunda
konusundabilgi
bilgi
verdi.
verdi.Kurbanlık
Kurbanlıkhayvan
hayvan
seçiminde
seçimindeen
enönemli
önemli
hususun
hususunhayvanın
hayvanınsağlığı
sağlığı
olduğuna
olduğunadikkat
dikkatçeken
çeken
Eker,
Eker,Polatlı’daki
Polatlı’dakihayvan
hayvan
sayısının
sayısınınKurban
KurbanBayramı
Bayramı
için
içinyeterli
yeterliolduğunu
olduğunubelirtti.
belirtti.
HAYVAN
HAYVANSAĞLIKLI
SAĞLIKLIVE
VE
DÜZGÜN
DÜZGÜNOLMALI
OLMALI
Kurbanlık
Kurbanlıkhayvan
hayvanseçiseçiminde
mindehayvanın
hayvanınsağlığına
sağlığına
ve
vegörünüşüne
görünüşünedikkat
dikkat
edilmesi
edilmesigerektiğini
gerektiğini
söyleyen
söyleyenPolatlı
PolatlıKırmızı
KırmızıEt
Et
Üreticileri
Birliği
Başkanı
Üreticileri Birliği Başkanı
Yavuz
YavuzEker;
Eker;“Kurban
“Kurban
Bayramına
Bayramınaçok
çokkısa
kısabir
bir
süre
sürekaldı.
kaldı.Polatlı’da
Polatlı’dahayhayvan
vansatışları
satışlarıdevam
devamediyor.
ediyor.
Kurbanlık
Kurbanlıkhayvan
hayvanalırken
alırken
vatandaşlarımızın
vatandaşlarımızınen
ençok
çok
dikkat
dikkatetmesi
etmesigereken
gereken
hususlardan
hususlardanbiri
birisağlık.
sağlık.AlıAlınacak
hayvanın
çok
nacak hayvanın çok
sağlıklı
sağlıklıve
vedüzgün
düzgünololmasına
masınabakılması
bakılması
gerekiyor.
gerekiyor.Hayvanın
Hayvanın
görüşüne,
görüşüne,duruşuna
duruşunabakılbakılması
gerekiyor.
ması gerekiyor.Sağında
Sağında
solunda
solundayara
yaraolup
olupololmadığına
madığınabakılması
bakılması
gerekiyor.
gerekiyor.Küçükbaşta
Küçükbaşta
özellikle
özellikledikkat
dikkatedilecek
edilecek
husus
husushayvanın
hayvanınyaşlı
yaşlıdeğil
değil
genç
gençolması
olmasılazım.
lazım.Yaşlı
Yaşlıbir
bir
koyunun
koyununbaskül
baskülfiyatı
fiyatı35
35
lira
liraolmaz,
olmaz,25
25lira
lirave
vedaha
daha
düşük
olur.
Yaşlı
hayvana
düşük olur. Yaşlı hayvana
da
daaynı
aynıbaskül
baskülfiyatı
fiyatıverver-

ilmez.
ilmez. Koyun
Koyun ihtiyarlamış
ihtiyarlamış
5,6
5,6kere
kere doğumunu
doğumunu yapmış
yapmış
besiye
besiye alınıyor
alınıyor kurbanda
kurbanda
satmaya
satmaya getiriyor.
getiriyor. Bunlara
Bunlara
dikkat
etmek
dikkat etmek gerekiyor.
gerekiyor. PoPolatlı’da
latlı’da olmaz
olmaz ama
ama kurban
kurban
alınırken
alınırken de
de dolandırıcılığa
dolandırıcılığa
dikkat
dikkat etmek
etmek gerekiyor.
gerekiyor.
Satıcı
Satıcı da
da para
para alırken
alırken
sahte
sahte olup
olup olmadığına
olmadığına
dikkat
dikkat etmeli.
etmeli. Alınan
Alınan hayhayvanların
vanların kimlikleri
kimlikleri yani
yani paspasaportları
aportları satıcıdan
satıcıdan mutlaka
mutlaka
alınmasını
alınmasını istiyoruz.
istiyoruz. Çünkü
Çünkü
alınan
hayvanların
alınan hayvanların sistemsistemden
dendüşmesi
düşmesi gerekiyor.
gerekiyor.
Baskül
Baskül fiyatları
fiyatları büyükbaş
büyükbaş
30
30lira,
lira, düve,
düve, 29
29 lira,
lira, inek
inek
27
lira,
küçükbaş
27 lira, küçükbaş 35
35 lira
lira
olarak
olarak belirlendi.
belirlendi. Herkese
Herkese
hayırlı
hayırlı alışverişler
alışverişler diliyodiliyorum.”
rum.” dedi.
dedi.
POLATLI
POLATLI KURBAN
KURBAN
BAYRAMINA
BAYRAMINA HAZIR
HAZIR

Polatlı’da
sekPolatlı’da hayvancılık
hayvancılık sektörünün
geliştiğini akaktörünün çok
çok geliştiğini
taran
kurbanlık
taran Eker,
Eker, kurbanlık
hayvan
yeterli
hayvan sayısının
sayısının yeterli
olduğunu
belirtti.
Eker;
“Poolduğunu belirtti. Eker; “Polatlı’da
sayısı
latlı’da kurban
kurban sayısı
yeterli,
hayvan
yeterli, fazlasıyla
fazlasıyla hayvan
var.
büyükşehir gibi
gibi
var. Polatlı
Polatlı büyükşehir
değil
vatandaşların
yüzde
değil vatandaşların yüzde
60’ı
gidiyor kurban
kurban
60’ı köylere
köylere gidiyor
kesmek
Polatlı Kurban
Kurban
kesmek için.
için. Polatlı
Bayramına
hazır. PoPoBayramına hazır.
latlı’dan
İstanbul,
latlı’dan Ankara,
Ankara, İstanbul,
Bursa
gibi
şehirlere
yıllardır
Bursa gibi şehirlere yıllardır
ciddi
bir
miktarda
kurbanlık
ciddi bir miktarda kurbanlık
hayvan
Polatlı
hayvan götürülüyor.
götürülüyor. Polatlı
özellikle
hayvan
özellikle büyükbaş
büyükbaş hayvan
üzerine
en iyi
iyi
üzerine Türkiye’nin
Türkiye’nin en
ilçesi
diyebiliriz.
90
bin
adet
ilçesi diyebiliriz. 90 bin adet
büyükbaş
hayvan var.
var.
büyükbaş hayvan
Bunun
280 bin
bin
Bunun yanında
yanında 280
koyun
bin keçi
keçi bubukoyun ve
ve 18
18 bin
lunuyor.
son yılyıllunuyor. Özellikle
Özellikle son
larda
oldukça
gelişiyor.”
larda oldukça gelişiyor.”

dedi.
dedi.
YEM FİYATLARI
FİYATLARISIKINTI
SIKINTI
YEM
YARATIYOR
YARATIYOR
Hayvancılık sektörünün
sektörünün
Hayvancılık
çok
zor
günler
geçirdiğini
çok zor günler geçirdiğini
aktaran Yavuz
Yavuz Eker,
Eker,dedeaktaran
vletin yem
yem konusunda
konusundabesibesivletin
cileri desteklemesi
desteklemesi
cileri
gerektiğini söyledi.
söyledi.Eker;
Eker;
gerektiğini
“Hayvan
üreticilerinin
en
“Hayvan üreticilerinin en
büyük sıkıntısı
sıkıntısı yem
yemfiyatfiyatbüyük
ları. Bir
Bir çuval
çuval yemin
yeminfiyatı
fiyatı
ları.
160 lira
lira oldu.
oldu. Geçtiğimiz
Geçtiğimiz
160
sene 78
78 liraydı.
liraydı. Kesim
Kesimfiyfiysene
atı
43
liradan
40
liraya
atı 43 liradan 40 liraya
düştü. Üretici
Üretici çok
çokzor
zordududüştü.
rumda. Bakanlığımızdan
Bakanlığımızdan
rumda.
istediğimiz en
en büyük
büyük
istediğimiz
destek
Toprak
Mahsulleri
destek Toprak Mahsulleri
Ofisi (TMO)
(TMO) bizim
bizimher
heray
ay
Ofisi
üreticimizin besicimizin
besicimizin
üreticimizin
arpasını, mısırını
mısırınıhayvan
hayvan
arpasını,
sayısına göre
göre temin
teminedeedesayısına
cek
şekilde
desteklemecek şekilde destekleme-

sidir.Desteklenip,
Desteklenip,yem
yemfabfabsidir.
rikalarınadüşmezsek
düşmezsek
rikalarına
düzelebiliriz.Bu
Budesteklendesteklendüzelebiliriz.
mediği
sürece
üreticimizin
mediği sürece üreticimizin
ciddianlamda
anlamdapara
para
ciddi
kazanmaihtimali
ihtimaliyok.
yok.
kazanma
Baskülfiyatları
fiyatlarıdüşüyor,
düşüyor,
Baskül
girdimaliyetleri
maliyetlerisürekli
sürekli
girdi
artıyor.
Ama
tezgahlara
artıyor. Ama tezgahlara
yansımıyor.Devletimiz,
Devletimiz,EtEt
yansımıyor.
veSüt
SütKurumumuz
Kurumumuzbizi
bizikokove
ruyacakkikibizde
bizdeişimizi
işimizi
ruyacak
dahaiyi
iyiyapalım.”
yapalım.”
daha
POLATLI’NIN
KÖYPOLATLI’NIN KÖYLERİNDE
BESİCİ
LERİNDE BESİCİ
KALMADI
KALMADI
Özellikleküçük
küçüküreticinin
üreticinin
Özellikle
desteklenmesigerektiğini
gerektiğini
desteklenmesi
vurgulayanEker;
Eker;“Bakan“Bakanvurgulayan
lığımızköylerimiz
köylerimizterk
terk
lığımız
edilmesindiyor,
diyor,bunun
bununiçin
için
edilmesin
desteklenmesilazım.
lazım.90
90
desteklenmesi
taneköyümüz
köyümüzvar
vargelin
gelin
tane
görün
sormanıza
gerek
yok
görün sormanıza gerek yok

zatenoturduğunuzda
oturduğunuzda
zaten
üreticiderdini
derdinizaten
zatenanlataanlataüretici
cağınısöyledim.
söyledim.Polatlı’nın
Polatlı’nın
cağını
özellikleköylerinde
köylerindebesici
besici
özellikle
kalmadı.
Köylerde
15-20
kalmadı. Köylerde 15-20
tanebesicilik
besicilikyapan
yapaninsaninsantane
laroluyordu.
oluyordu.Ahır
Ahırboşaldıkboşaldıklar
tan,zarar
zararettikten
ettiktensonra
sonra
tan,
tekrardönüşüm
dönüşümçok
çokzordur.
zordur.
tekrar
Kazanç
olsa,
kar
olsa
Kazanç olsa, kar olsa
üreticievlatlarının
evlatlarınındadaişiişi
üretici
devametmesini
etmesiniister.
ister.
devam
Şimdifabrikaya
fabrikayayerleştireyerleştireŞimdi
bilirsemdiye
diyebakıyor.
bakıyor.biz
biz
bilirsem
elimizden
geldiği
kadar,
yol
elimizden geldiği kadar, yol
gösteripteşvik
teşviketmeye
etmeye
gösterip
çalışıyoruz.TMO
TMOvergi
vergi
çalışıyoruz.
Kayılıolanlardan
olanlardanfaturada
faturada
Kayılı
yüzde1 1KDV
KDValıyor.
alıyor.Eğer
Eğer
yüzde
kayıtlı
değilse,
sevk
irkayıtlı değilse, sevk irsaliyesiyoksa
yoksayüzde
yüzde8 8
saliyesi
KDValınıyor.
alınıyor.Özellikle
Özellikle
KDV
küçüküreticinin
üreticinindesteklendesteklenküçük
mesi
gerekiyor.”
dedi.
mesi gerekiyor.” dedi.
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BERKANT ERGİN
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ALTINOVA:
BAŞARI
İÇİN
İLK
ŞART,
KALİTE
ALTINOVA: BAŞARI İÇİN İLK ŞART, KALİTE

Mobilya dünyasında farklı
modelleriyle
adından sık
Mobilya dünyasında
farklı
sık
söz
ettiren
Volkan Almodelleriyle adından
sık
tınova
Mobilya
sık söz
ettiren Mağazası,
Volkan Alen
trendMobilya
ürünlerle
tınova
Mağazası,
Cumhuriyet
Mahallesi
en trend ürünlerle
Sümer
Caddesi
üzerinde
Cumhuriyet
Mahallesi
hizmet
veriyor.
Zengin
Sümer Caddesi üzerinde
model
renk seçeneğiyle
hizmetveveriyor.
Zengin
müşterilerinin
zevkine
göre
model ve renk
seçeneğiyle
kumaş
değişim
yenilikleri
müşterilerinin zevkine göre
kumaş değişim yenilikleri

veren Volkan Altınova ,mobilyaya
dair her
şeyi vatanveren Volkan
Altınova
,modaşların
bütçe
ve
bilyaya dair her şeyi vatanbeğenisine
sunuyor.
daşların bütçe
ve
BU
SEKTÖRDE
DOĞUP
beğenisine sunuyor.
BÜYÜDÜM
BU SEKTÖRDE DOĞUP
Volkan
Altınova mobilyBÜYÜDÜM
acılık
sektörüne
Volkan Altınova girişteki
mobilydönüm
noktasınagirişteki
değindi.
acılık sektörüne
Altınova
”Mobilyacılık
baba
dönüm noktasına
değindi.
mesleğimdi.
İlerleyen
zaAltınova ”Mobilyacılık baba
mesleğimdi. İlerleyen za-

manlarda da biz devir aldık.
Aslında
15da
yaşımdan
manlarda
biz devir beri
aldık.
de
bu
sektörün
Aslında 15 yaşımdan beri
içerisindeyim.
de bu sektörünBabam 1974
yılından
beri buBabam
işle il- 1974
içerisindeyim.
gileniyor
bizde
yılından beri
budevamişle illılığını
getiriyoruz.
Beni bu
gileniyor
bizde devamsektöre
iten
şey
bu
sek-bu
lılığını getiriyoruz. Beni
törde
doğup
büyümüş
sektöre
iten şey
bu sekolmam.
Mobilya
işi zevkli
törde doğup
büyümüş
bir
iş.
Müşteriyle
birebir
olmam. Mobilya işi
zevkli
bir iş. Müşteriyle birebir

diyaloğumuz var. Mağazamızda bir evinvar.
tüm
mobilya
diyaloğumuz
Mağazaihtiyacını
karşılayacak
mızda bir evin tüm mobilya
eşyalar var.
Yatak odası,
ihtiyacını
karşılayacak
yemek
odası,
oturma
grueşyalar var. Yatak
odası,
pları, koltuk
mutyemek
odası,takımları,
oturma grufak
masa
sandalye
pları, koltuk takımları, muttakımları
ve yataklar
fak
masa ,baza
sandalye
mevcuttur.
Vatantakımları
,baza
ve yataklar
daşlarımızıVatanbekliyoruz.
mevcuttur.
“dedi.
daşlarımızı bekliyoruz.
“dedi.

ÜRÜN TEDARİĞİNDE
SIKINTI
YAŞIYORUZ
ÜRÜN
TEDARİĞİNDE
Volkan
Altınova
,mobilySIKINTI YAŞIYORUZ
acılık sektörünün
Volkan
Altınova ,mobilykarşılaştığı
sıkıntılardan
acılık
sektörünün
bahsetti.
Altınova
”Ürün
karşılaştığı sıkıntılardan
tedariği
konusunda
sıkıntı
bahsetti. Altınova ”Ürün
yaşıyoruz.
Fiyatların
arttedariği
konusunda
sıkıntı
ması
,dengesizlik
bizim
yaşıyoruz. Fiyatların art- en
büyük
sıkıntımız. bizim
Bütünen
ması
,dengesizlik
mobilyacılığın
ortak
sorunu
büyük sıkıntımız. Bütün
haline geldi. Tabi
bunun
mobilyacılığın
ortak
sorunu
yanı sıra
eleman
sıkıntısı
haline
geldi.
Tabi bunun
var.
Yeni
nesilden
üretim elyanı sıra eleman sıkıntısı
emanı
yok.
Belki
de
beş elyıl
var. Yeni nesilden üretim
sonra yok.
çalışacak
buemanı
Belki eleman
de beş yıl
lamayacağız.
sonra
çalışacakÜrünlerimiz
eleman buson
derece
Ülkemlamayacağız.kaliteli.
Ürünlerimiz
izden
mobilya
sektöründe
son
derece
kaliteli.
ÜlkemAvrupa
ülkelerine
ihracat
izden
mobilya
sektöründe
gerçekleştiriyoruz.
“dedi.
Avrupa ülkelerine ihracat
MÜŞTERİLERİMİZ
YETER
gerçekleştiriyoruz. “dedi.
Kİ BEĞENSİN
MÜŞTERİLERİMİZ
YETER
İnternet
üzerinden yapılan
Kİ
BEĞENSİN
mobilya
alışverişlerini
İnternet üzerinden
yapılan
mobilya alışverişlerini

desteklemediğini vurgulayan Altınova, ”Mobilya
desteklemediğini
vurgu- internetten
satılmaz
da inlayan Altınova, ”Mobilya
alınmaz satılmaz
da . Mobilyayı
satternetten
da
mak
mesele
değil.
Mesele
alınmaz da . Mobilyayı satbu ürünün
mak
meselenasıl
değil.geleceği,
Mesele
bakmadan
görmeden
nasıl
bu ürünün nasıl geleceği,
alınacağı. görmeden
Bu bir kıyafet
bakmadan
nasıl
değil, denenip
alınacağı.
Bu biriadesi
kıyafetkolay
bir
şekilde
yapılamaz.
değil, denenip iadesi kolay
Genelde
kategoride inbir
şekilde bu
yapılamaz.
ternettenbualışveriş
yapanlar
Genelde
kategoride
inhep
sıkıntı
yaşıyor.
İnsanlar
ternetten alışveriş yapanlar
internetten
alıp kurulumunu
hep
sıkıntı yaşıyor.
İnsanlar
bizim
yapmamızı
istiyor
internetten alıp kurulumunu
fakatyapmamızı
böyle bir şey
mümkün
bizim
istiyor
değil.
Nakliye
esnasında
fakat böyle bir şey mümkünbir
sorunNakliye
oluşması
da farklıbir
bir
değil.
esnasında
konu.oluşması
O yüzden
sorun
damobilyayı
farklı bir
görerek
mağazada
alkonu.
O yüzden
mobilyayı
malarını
tavsiye
ediyorum.
görerek mağazada alMüşterilerimiz
ki
malarını
tavsiyeyeter
ediyorum.
beğensin, heryeter
türlü ki
kampaMüşterilerimiz
nyalarımız
mevcut.
“dedi.
beğensin,
her
türlü kampaGİZEM
UÇAR
nyalarımız mevcut. “dedi.
GİZEM UÇAR

polatlıpostası
polatlıpostası
www.polatlipostasi.com

Gündem/6
Gündem/6
29 Haziran 2021 Salı

www.polatlipostasi.com

29 Haziran 2021 Salı

TOKİ
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
BOZDU
TOKİ SAKİNLERİ
SAKİNLERİ SESSİZLİĞİNİ

Mehmet Akif Mahallesi
Mehmet
Akif1.Mahallesi
Kuzey
TOKİ
Etap
Kuzey
TOKİ
1. Etap
sitesinde oturan
vatansitesinde
vatandaşlar,
siteoturan
yapılırken
kat
daşlar,
site
yapılırken
kat
malikleri sözleşmesinde
malikleri
sözleşmesinde
yer alan ilköğretim okulu,
yer alan
ilköğretim
okulu,
sağlık
ocağı,
kreş, yaşam
sağlık ocağı,
kreş,sosyal
yaşam
alanları,
park gibi
alanları, park
sosyal
donatıların
tamgibi
olarak
donatıların
tam
olarak
planlanan şekilde yapılplanlanan şekilde
yapılmamasından
şikayetçi.
mamasından
şikayetçi.
Vatandaşlar son olarak
Vatandaşlar
Hacı
Bayram son
Veli olarak
ÜniverHacı Bayram Veli Üniversitesi Fen Edebiyat
sitesi Fen Edebiyat
Bölümü Yerleşkesi yerine
Bölümü Yerleşkesi yerine
Ticaret Lisesi’nin
Ticaret Lisesi’nin
gelmesini istemiyor. Site
gelmesini istemiyor. Site
sakinleri onun yerine plansakinleri onun yerine planlandığı
landığıgibi
gibibölgenin
bölgeninihtiyihtiyacı
olan
ilköğretim
acı olan ilköğretimokulu
okulu
yapılmasını
yapılmasınıistiyor.
istiyor.Kuzey
Kuzey
TOKİ
1.Etap
TOKİ 1.EtapSite
SiteYönetim
Yönetim
Kurulu
KuruluBaşkanı
BaşkanıMehmet
Mehmet
Kurt
bu
konu
Kurt bu konuhakkında
hakkında
site
sitesakinleri
sakinleriadına
adınabasın
basın

toplantısı düzenledi.
toplantısı
düzenledi.
KURT:
BİZİM
OLANIN
KURT:
BİZİM
OLANIN
BİZE VERİLMESİNİ
BİZE
VERİLMESİNİ
İSTİYORUZ
İSTİYORUZ Toplu Konut
Başbakanlık
Başbakanlık
Toplu
idare
ile yapılan
katKonut
malikidare
ile
yapılan
katyer
malikleri sözleşmesinde
leri sözleşmesinde
yer
alan
sosyal donatıların
alanolarak
sosyalyerine
donatıların
tam
getirtam
olarak
yerine
getirilmediğini belirten Kuzey
ilmediğini
belirten
Kuzey
TOKİ 1.Etap Site Yönetim
TOKİ
1.Etap
Site
Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet
Kurulu
Başkanı
Mehmet
Kurt;
“Sitemiz
Kuzey
PoKurt; “Sitemiz Kuzey Polatlı TOKİ Konutları olarak
latlı TOKİ Konutları olarak
2008 yılında oturuma
2008 yılında oturuma
geçmiş olup site yönetim
geçmiş olup site yönetim
planımızda ve o zamanki
planımızda ve o zamanki
Başbakanlık Toplu Konut
Başbakanlık Toplu Konut
idare
idare ile
ile yapılan
yapılan kat
kat malikmalikleri
sözleşmesinde
leri sözleşmesinde ilköğreilköğretim
tim okulu,
okulu, sağlık
sağlık ocağı,
ocağı,
kreş,
yaşam
kreş, yaşam alanları,
alanları, park
park
gibi
gibi sosyal
sosyal donatılar
donatılar bubulunmaktaydı.
lunmaktaydı. Fakat
Fakat
ilköğretim
ilköğretim okulu
okulu olarak
olarak

bütün site sakinlerinin
bütün site
bildiği
okulsakinlerinin
sebebini
bildiği
okul
sebebini
bilmediğimiz
bir şekilde
bilmediğimiz
bir şekilde
site
sakinlerimizin
ihtiyacı
site sakinlerimizin
olmasına
rağmen ihtiyacı
geçici
olmasına
rağmen geçici
olarak
üniversiteye
deolarak
üniversiteye
devredildi, sağlık ocağı
yetkvredildi,
sağlık ocağı
ililer
tarafından
teslimyetkililer tarafından
teslim
alınmadı
maalesef
o da
alınmadı
maalesef
da
satıldı. Yaşam alanıo ve
satıldı.
Yaşam
alanı
ve
park olarak geçen 2492/1,
park olarak
geçen
2492/1,
2492/2,
2492/3
ada
2492/2,
2492/3
ada
parselli yerlerimiz de
parselli yerlerimiz de
bütün yetkililere yazılı
bütün yetkililere yazılı
sözlü defaten dile gesözlü defaten dile getirmemize rağmen şu an
tirmemize rağmen şu an
için akıbetini bilmiyoruz.
için akıbetini bilmiyoruz.
Son olarak Hacı Bayram
Son olarak Hacı Bayram
Veli
Üniversitesi Fen
Fen EdeEdeVeli Üniversitesi
biyat
bölümü
yerleşkesi
biyat bölümü yerleşkesi
fen
lisesinin yerine
yerine taşıtaşıfen lisesinin
nacağı,
yerine
ticaret
lisesi
nacağı, yerine ticaret lisesi
geleceği
bilgisine
geleceği bilgisine
ulaşılmıştır.
Üniversite ve
ve
ulaşılmıştır. Üniversite
kız
öğrenci yurdu
yurdu yan
yan
kız öğrenci

ELEMAN İLANI
Polatlı
Polatlı Organize
Organize Sanayi Bölgesi’nde
İmalatçı Firma
İmalatçı
BOZKURT MİBZER
MİBZER TARIM
TARIM MAKİNELERİ’ nde
BOZKURT
çalıştırılmak üzere;
çalıştırılmak
-Ön Muhasebe
Muhasebe Elemanı:
Elemanı: Depoya bakabilecek
-Ön
-2yıllık
yıllık Makine
Makine Bölümü
Bölümü
-2
-4yıllık
yıllık Makine
Makine Mühendisi
Mühendisi
-4
-CNS operatörleri
operatörleri
-CNS
-Tozboya,
boya,yaş
yaş boyadan
boyadan anlayan boyacılar
-Toz
-Laser kesim
kesim ,plazma
,plazma kesiminden
kesiminden anlayanlar
-Laser
-Ekstra pres
pres operatörleri
operatörleri
-Ekstra
-Montaj ustaları
ustaları
-Montaj
-Kaynak ustaları
ustaları
-Kaynak
Müracaat: POLATLI
POLATLI OSB
OSB 201
201 Cadde
Cadde No:1
No:1
Müracaat:
Tel: 0532
0532 337
337 38
38 96
96
Tel:
Not: İşyerimize
İşyerimize servis
servis mevcuttur.
mevcuttur.
Not:

yana bulunmaktadır.” dedi.
yana bulunmaktadır.” dedi.
VERİLEN SÖZLERİN
VERİLEN SÖZLERİN
YERİNE GETİRİLMESİNİ
YERİNE GETİRİLMESİNİ
İSTİYORUZ
İSTİYORUZ
İhtiyaç olan ilköğretim okuİhtiyaç olan ilköğretim okulunun yine
yinehayal
hayalolduğunu
olduğunu
lunun
ifade
eden
Kurt;
“Sonuç
ifade eden Kurt; “Sonuç
olarak, site
sitesakinleri
sakinleriolarak
olarak
olarak,
13
yıldır
dile
getirdiğimiz
13 yıldır dile getirdiğimiz
ve ihtiyacımız
ihtiyacımızolan
olanilköğreilköğreve
tim
okulumuz
yine
hayal
tim okulumuz yine hayal
olmuştur.Ya
Yaüniversitemiz
üniversitemiz
olmuştur.

yerinde kalsın veya yerine
yerinde kalsın veya yerine
ilköğretim okulu açılmasını
ilköğretim okulu açılmasını
yetkililerden talep etmekyetkililerden talep etmekteyiz. Verilen sözlerin yerteyiz. Verilen sözlerin yerine getirilmesini
ine getirilmesini
istemekteyiz.Yukarıda
Yukarıdabebeistemekteyiz.
lirttiğimiz
ada
ve
parseller
lirttiğimiz ada ve parseller
yetkililerinpark
parkyapımı
yapımı
yetkililerin
konusunda
söz
vermelerkonusunda söz vermelerine
rağmen
akıbeti
belirine rağmen akıbeti belirsizdir.
Sağlık
ocağı
sizdir. Sağlık ocağı
konusundaTOKİ
TOKİsakinsakinkonusunda

lerinin taleplerinin dikkate
lerinin taleplerinin dikkate
alınmasını istemekteyiz.
alınmasını istemekteyiz.
Mehmet Akif Mahallesi
Mehmet Akif Mahallesi
TOKİ Konutları bin 40
TOKİ Konutları bin 40
haneden oluşmakta ve bu
haneden oluşmakta ve bu
kadarsite
sitesakinimiz
sakinimizyine
yine
kadar
hayal
kırıklığı
yaşamaması
hayal kırıklığı yaşamaması
içinyetkililerden
yetkililerdenTOKİ
TOKİ
için
sakinlerinin
talep
istekveve
sakinlerinin talep istek
önerilerini
dikkate
almasını
önerilerini dikkate almasını
rica
etmekteyiz.”
dedi.
rica etmekteyiz.” dedi.
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ORHAN
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AVCI: İŞSİZLİK DEV BİR SORUN HALİNE GELDİ
GELDİ
aramayan üniversite mezunu
mezunu
‘’aramayan
sayısının üniversite
bugün 17 ilin
nü‘’
sayısının
bugün
17
ilin275
nüfusunu geride bırakarak
fusunu
geride
bırakarak
275
bine yaklaşmış durumda
bine yaklaşmış
durumda
olduğunu
belirten
Avcı, İşsiz
olduğunu
belirten
İşsiz
genç
oranının
son Avcı,
1 yıldaki
gençile
oranının
son olduğuna
1 yıldaki
artış
yüzde 149
artış ile
yüzde 149 olduğuna
dikkat
çekti.
dikkat
çekti.
İŞSİZ GENÇLERİN DE 4’TE
İŞSİZ
GENÇLERİN
DE 4’TE
1’İ
ÜNİVERSİTE
MEZUNU
1’İ
ÜNİVERSİTE
MEZUNU
Üniversite mezunu işsizlerin
Üniversite2 mezunu
işsizlerin
sayısının
milyondan
az olsayısının 2bilindiğini
milyondan
az olmadığının
belirten
madığının
bilindiğini
belirten
Avcı,
“TÜİK’in
verilerinin
Avcı, “TÜİK’in
verilerinin
sokaktaki
işsizlikle
sokaktaki
işsizlikle
örtüşmüyor. Ülkemizde
örtüşmüyor.
Ülkemizde
neredeyse
her
evde birden
neredeyse
her
evde birden
çok işsiz var Ülkemizde
çok
işsiz
var
Ülkemizde
gençlerin yüzde 25’i işsiz.
gençlerin
yüzde
İşsiz
gençlerin
de25’i
4’teişsiz.
1’i
İşsiz gençlerin
de 4’te
1’i
üniversite
mezunu.
Artık
üniversite mezunları
mezunu. Artık
üniversite
çalışüniversite mezunları çalış-

Ankara Valiliğinden almış olduğum 99875979924 No’lu geçici koruma kimlik belAnkara Valiliğinden
almış
olduğumHükümsüzdür.
99875979924 Eyüb
No’luabbas
geçici koruma kimlik belgemi
kaybettim.
gemiSVkaybettim.
SV – 993173, SV- 993174,
993175, Hükümsüzdür.
SV- 993176 SeriEyüb
No’luabbas
Perakende Satış Fişimin
SV – 993173,4SV993174,
SV- 993175,
SV- Hükümsüzdür.
993176 Seri No’lu
Perakende
Adet
yaprağını
kaybettim.
Bahar
Çakır Satış Fişimin
4 Adetalmış
yaprağını
kaybettim.
Hükümsüzdür.
Baharkoruma
Çakır kimlik belAnkara valiliğinden
olduğum
99119032880
No’lu geçici
Ankara valiliğinden
almış
olduğum
99119032880
No’lu
geçici
koruma
kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Halil El Mustafa
gemi kaybettim. Hükümsüzdür. Halil El Mustafa

‘‘

Avcı,“Ne yazık ki ülkemizde
Avcı,
“Ne yazık
ki ülkemizde
yüzbinlerce
üniversite
yüzbinlerce
üniversite
mezunu, İŞKUR kapılarında
mezunu,
İŞKUR
kapılarında
asgari ücretli
bile olsa
iş bulabilmek
asgari
ücretli
bile
olsa
iş
bulabilmek
umuduyla bekliyor. Ancak aylarca,
umuduyla
bekliyor.
Ancak aylarca,
hatta
yıllarca
beklemelerine
rağmen iş
hatta
yıllarca
beklemelerine
rağmen iş
bulamayan çok sayıda üniversite
bulamayan
sayıda üniversite
mezunu
var.çok
Gençlerimiz
diyor ki ;
mezunu
var.
Gençlerimiz
diyor
ki ;
Bana ait bir hayatım olsun
istiyorum,
Bana
ait
bir
hayatım
olsun
istiyorum,
bunun için işe ihtiyacım var. Eğitimli
bununişgücünün
için işe ihtiyacım
Eğitimli
genç
istihdamvar.
olanaklarının
genç
işgücünün
istihdam
olanaklarının
artırılması konusunda hükümetin,
artırılmasıyönetimiyle
konusunda hükümetin,
üniversite
birlikte
üniversite
yönetimiyle
politikalar geliştirmesi birlikte
politikalar geliştirmesi
gerekmektedir.’’
dedi.
gerekmektedir.’’ dedi.

HABER
HABER

‘‘

Günümüzün en büyük endişe
Günümüzün
en büyük
endişe
ve
sorunlarından
biri olan
işve
sorunlarından
biri
olan
işsizlik konusu her geçen gün
sizlik
konusu
her
geçen
gün
artarak devam ediyor. Vasıflı
artarak devam
ediyor.
üniversite
mezunu
işsizVasıflı
üniversiteoranları
mezunu
gençlerin
veişsiz
işsiz
gençlerin oranları
işsiz
vatandaşlar
ile ilgilive
CHP
Povatandaşlar
ile
ilgili
CHP
Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim
latlı
İlçe
Başkanı
Bilal
Haşim
Avcı işsizlik oranlarının son
Avcı
işsizlik
son
bir
yılda
dahaoranlarının
da arttığına
bir
yılda
daha
da
arttığına
dikkat çekti.
dikkat
çekti.
Avcı,
genç
nüfusun yüzde
Avcı, genç
yüzde
25’inin
işsiz,nüfusun
her 4 işsiz
25’inin işsiz,
işsiz
gençten
1’ininher
de 4
üniversite
gençtenolduğuna,
1’inin de üniversite
mezunu
resmi
mezunu
olduğuna,
rakamlara göre işsizresmi
rakamlara
göre işsiz
sayısının
4 milyon
236 bin
sayısının
4
milyon 236oysa
bin
olarak hesaplandığını
olarak
hesaplandığını
oysa
geniş tanımlı işsizliğin 10 migenişbulduğunu
tanımlı işsizliğin
10 milyonu
söyledi.
lyonu2005’te
bulduğunu
söyledi.
Avcı,
22 bin
olan ‘’ İş
Avcı, ümidi
2005’te
22 bin olan
bulma
kalmadığı
için ‘’işİş
bulma ümidi kalmadığı için iş

Gizem Uçar
Gizem Uçar
mayacaklarını kabullenmiş halde,
mayacaklarını
kabullenmiş
halde,
iş
aramıyor, evde
oturuyorlar.
Oniş
aramıyor,
evde
oturuyorlar.
ların sayıları her geçen gün Onların sayıları
her geçen
artıyor.
3 milyona
yakın gün
üniversite
artıyor. 3 milyona
yakın
üniversite
mezununun
1 milyon
831
bininin
mezununun
1 milyon
831olması
bininin
yani
yüzde 65’inin
kadın
yanialtı
yüzde
65’inin
kadıngereken
olması
ise
ayrıca
çizilmesi
ise
altı
ayrıca
çizilmesi
gereken
bir durumdur. Yine resmi verilere
bir durumdur.
resmi
verilere
göre
İŞKUR’ aYine
kayıtlı
işsizlerin
göre
İŞKUR’
a
kayıtlı
işsizlerin
800’ e yakını doktora mezunu işsi800’ e yakını
doktora mezunu
işsizlerden
oluşmaktadır.
Kayıtlı işsizzlerden
Kayıtlı
işsizlerin
417oluşmaktadır.
bin 890’ı lisans
mezunu,
lerin
417
binyüksek
890’ı lisans
17
bin
688’i
lisansmezunu,
17 bin 688’i yüksek lisans

mezunu ve 330 bin 331 ‘i ise ön
mezunu
ve 330 bin Bu
331veriler
‘i ise ön
lisans mezunudur.
dahi
lisans
mezunudur.
Bu
veriler
diplomalı işsizliğin boyutları dahi
diplomalı
boyutları
açısındanişsizliğin
önemlidir.
İş bulma
açısından
bulma
umudunu önemlidir.
yitirenlerleİşbu
rakam 2
umudunu
yitirenlerle bu
rakam 2
milyonu bulmuştur.”
dedi.
milyonu
bulmuştur.”
dedi.
ÜNİVERSİTE
YÖNETİMİYLE
ÜNİVERSİTE
YÖNETİMİYLE
BİRLİKTE POLİTİKALAR
BİRLİKTE
POLİTİKALAR
GELİŞTİRMESİ
GELİŞTİRMESİ
GEREKMEKTEDİR
GEREKMEKTEDİR
Avcı,“Ne yazık ki ülkemizde
Avcı,“Ne
yazık
ki ülkemizde
yüzbinlerce
üniversite
mezunu,
yüzbinlerce
üniversite
mezunu,
İŞKUR kapılarında
asgari
ücretli
İŞKUR kapılarında asgari ücretli

bile olsa iş bulabilmek umuduyla
bile
olsa işAncak
bulabilmek
umuduyla
bekliyor.
aylarca,
hatta yılbekliyor.
Ancak
aylarca,
hatta yıllarca beklemelerine rağmen
iş bularca
beklemelerine
iş bulamayan
çok sayıdarağmen
üniversite
lamayan
mezunuçok
var.sayıda üniversite
mezunu
var. diyor ki ; Bana ait bir
Gençlerimiz
Gençlerimiz
diyor
ki ; Banabunun
ait bir
hayatım olsun
istiyorum,
hayatım
olsun
istiyorum,
bunun
için işe ihtiyacım var. Eğitimli genç
için
işe ihtiyacım
var. olanaklarının
Eğitimli genç
işgücünün
istihdam
işgücünün
istihdam
olanaklarının
artırılması konusunda hükümetin,
artırılması
üniversitekonusunda
yönetimiylehükümetin,
birlikte poliüniversite
yönetimiyle
birlikte politikalar geliştirmesi
gerekmektetikalar
geliştirmesi gerekmektedir.’’ dedi.
dir.’’ dedi.

Koçoğlu
Koçoğlu Diş
Diş Kliniğinde
Kliniğinde
çalıştırılmak
üzere
çalıştırılmak üzere DİŞ
DİŞ HEKİMİ
HEKİMİ
alınacaktır.
alınacaktır.
HAKAN KOÇOĞLU
HAKAN KOÇOĞLU
Tel: 0532 366 92 81
Tel: 0532 366 92 81
ADRES: Heykel Karşısı
ADRES: Heykel Karşısı

sahibinden
sahibinden SATILIK
SATILIK
Sahibinden imarlı, Müstakil tapulu, anayola
Sahibinden
imarlı,
Müstakil
tapulu,
anayola
yakın
ve konumu
itibari
ile gelecek
vaad
eden,
yakın
ve
konumu
itibari
ile
gelecek
vaad
eden,
elektrik, su ve kanalizasyon altyapısı bulunan
elektrik,arsalarımız
su ve kanalizasyon
altyapısı bulunan
kısa bir süreliğine
arsalarımız
kısa
bir
süreliğine
satılıktır. Polatlı Kırevleri mevkii
satılıktır.
Polatlı
0532
496 31
20 - Kırevleri
0532 427mevkii
59 56
0532 496 31 20 - 0532 427 59 56

kiralık
kiralık İŞYERİ
İŞYERİ
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Cumhuriyet
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(Eski
SGK
Binası) 800 Mah.
m2 Kulanım
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Kulanım
Alanı
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Alt
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Bodrum
Depo
Olarak Kullanılmaktadır.
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İş Yeri
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Tel: 0532 424 74
18
Tel: 0532 424 74 18
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TBMM SARAYIN TALİMATLARIYLA
ÇALIŞAN BİR YER HALİNE GELDİ!

29 Şubat
29 Haziran
2020 Cumartesi
2021 Salı

Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkan Yardımcısı
ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde
(TBMM) basın toplantısı
düzenledi. TBMM’nin
sarayın talimatlarıyla
çalışan bir yer olduğunu
belirten Kuşoğlu,
“TBMM’nin gücü, etkinliği
ve önemi azalmaktadır”
dedi.
YAZILI MEVZUATA VE
GELENEKLERE
ÖNEMLİ ÖLÇÜDE
UYULMAMAKTADIR
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin (TBMM) yazılı
mevzuata ve geleneklere
önemli ölçüde uyulmadığını vurgulayan
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkan Yardımcısı
ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu; “TBMM’nin
görevleri, yetkileri, sorumlulukları başta
Anayasa olmak üzere kanunlarda ve içtüzüğünde
belirlenmiştir.
Yazılı mevzuat dışında bir
parlamento ve kurumsallaşma için çok önemli
olan TBMM’nin gelenekleri de oluşmuştur. Ancak,
özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne
geçtikten sonra TBMM’de
yazılı mevzuata ve geleneklere önemli ölçüde
uyulmamaktadır. Bu
durum demokrasimizi ve
yasama erkini daha da
zayıflatmıştır.” dedi.
İKTİDARI YÜCE
MİLLETİMİZE ŞİKAYET
ETMEK VE
KAMUOYUNU
BİLGİLENDİRMEK
AMACINDAYIM
TBMM’nin sarayın veya
yürütme erkinin gölgesinde ve talimatlarıyla
çalışan bir yer haline
geldiğini aktaran
Kuşoğlu; “TBMM sanki
yasama görevi olan bir
erk değil millet iradesinin
tecelligahı değil adeta
Saray’ın veya yürütme
erkinin gölgesinde ve talimatlarıyla çalışan bir yer
haline gelmiştir. Bu
durum millet iradesinin
hiçe sayılması anlamına
geldiği için gerçek manada üzüntü verici bir durumdur. Bu basın
toplantımızda
demokrasiye değer
verenler için üzüntü verici
bir durum olan bu konuda
bir Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi olarak
birkaç örneği gündeme
getirmek, iktidarı yüce
milletimize şikayet etmek
ve kamuoyunu bilgilendirmek amacındayım. Mesela, 1211
Sayılı Merkez Bankası
Kanunu’nun 42’inci maddesi; “Banka faaliyetlerine ilişkin olarak, yılda iki
defa Türkiye Büyük Millet
Meclisi Plan ve Bütçe
Komisyonu’nu bil-
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Bu emredici bir
hükümdür. Ancak, 2021
yılında 7’inci aya
geldiğimiz halde henüz
Merkez Bankası’nca tek
bir bilgilendirme toplantıs
yapılmamıştır. Ne zaman
yapılacağı, yapılıp yapılmayacağı da belli
değildir.” dedi.
GÖREV YAPAMAMANIN
TBMM’NİN DOLAYISIYLA KAMUOYUNUN
BİLGİSİNDEN KAÇIRILMASI AMACIDIR
Belirttiği kurumların bilgilendirme görevini ya
yapmadığını yada aksattığını söyleyen Kuşoğlu;
“Ancak, uygulamada
biraz önce belirttiğim gibi
bu kurumlar TBMM’yi bilgilendirme görevlerini ya
hiç yapmamakta ya da
aksatmaktadırlar. Merkez
Bankası’nın bu yıl henüz
bilgilendirme yapmadığın
söylemiştim.
Merkez Bankası geçen
birkaç yıldır 2 yerine tek
bilgilendirme yapmıştır.
Ancak, o tek bilgilendirm
de biz komisyon
üyelerinin sürekli yazılı v
sözlü ikazları, sonucu
adeta zorlamamızla
gerçekleşmiştir. Sosyal
Güvenlik Kurumu ise
mevzuatında emredici
olduğu halde şimdiye
kadar tek bir bilgilendirm
dahi yapmamıştır. Bu yıl
hiçbir kurum henüz yasa
görevlerini yerine getirmemişlerdir. Ayrıca
Plan ve Bütçe Komisyon
talep ettiği halde TÜİK’te
geçen yıldan beri bilgilendirme yapmamıştır.
Bilgilendirmelerin aksamasının sebebi idaredeki, bu kurumlardaki
çürümüşlüğün, görev yapamamanın TBMM’nin
dolayısıyla kamuoyunun
bilgisinden kaçırılması
amacıdır.” dedi.
TBMM’NİN GÜCÜ,
ETKİNLİĞİ VE ÖNEMİ
AZALMAKTADIR
Bu durumların
sonuçlarından bahseden
Bülent Kuşoğlu; “Tüm
bunların sonucu şudur,
TBMM’nin gücü, etkinliği
ve önemi azalmaktadır.
Demokrasinin ve Millet
iradesinin etkinliği azalmaktadır. Devlet
mekanizması çalışmamakta, devlet yönetilememektedir. TBMM Plan
Bütçe Komisyonu’na
düzenli olarak yapılması
gereken bilgilendirmeleri
yapılmaması;
demokrasimizi, yasama
erkini ve devleti zayıflatıyor.
Bir devlet için, bir millet
için, bir ülke için daha
kötü ne olabilir? Ayrıca
suçlu TBMM yönetimi mi
kamu kuruluşları mı
yoksa Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi mi milletimizin takdirine bırakıy
orum.” dedi.
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