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2020 YILI SON FARK ÖDEMELERİ YAPILIYOR
ÇİFTÇİ KURAKLIK DESTEĞİNİ BEKLİYOR
Polatlı özellikle tarım ve
hayvancılık konusunda
Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri konumunda. Polatlı’da 2020 yılı
ark ödemesi destekleri
çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladı.
Gübre, tohum ve yakıt gibi
girdi maliyetlerinin yüksek
olduğunu belirten çiftçi
emsilcileri, ekim sezonuna kısa bir süre kaldığını ve çiftçilerin ekim
yapmak için maddi zorluk
çektiklerini ifade ediyorlar.
Polatlı’da üreticiler yaşanan kuraklık ve afetlerle
birlikte harman sezonunda
stediği verimi alamadı.
Hububat fiyatları yüksek
seyretse de çiftçi ilçe genelinde yüzde 60 oranında
bir rekolte kaybı yaşadığı
çin ürünlerin az olması
sebebiyle de yüksek fiyatarın getirisini yararlanamadı. Polatlı başta olmak
üzere 41 ildeki çiftçiler
şimdi ekim zamanı gelirken kuraklık desteklerinin
ödenmesini ve girdi maliyetlerini biraz da olsa dü-

şürmek istiyor.
KURAKLIK DESTEĞİ NE
ZAMAN VERİLECEK?
2020 yılı fark ödemesi
destekleri yatırılırken daha
önce ayrıntıları belli olan
kuraklıktan etkilenen çiftçiye dekara göre destek
ödemesi ile ilgili henüz bir

gelişme yaşanmadı. Özellikle Polatlı’da ülkenin en
kaliteli buğday, arpa, yulaf,
çavdarını üreten çiftçilere
verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılması
beklenirken herhangi bir
sonuç çıkmaması Polatlı

çiftçisini kara kara düşündürüyor. 8-15 Ekim tarihlerinde desteği almak
istemeyenler için icmal işlemleri yapılacak.
POLATLI’DA HASAR
YÜZDE 55
Polatlı İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü hasar

tespitini Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
açıklamaları sonrası
yoğun çalışma gerçekleştirerek kısa sürede tamamladı ve ilgili mercilere
gönderdi.
İlçe genelinin kuraklıktan
etkilendiği belirtilirken

BÜYÜK TAARUZA
HAZIRLIK-EYLÜL
1921
İLHAN KÜÇÜKBİÇMEN

ANKARA VALİLİĞİ
DON KONUSUNDA
ÜRETİCİYİ UYARDI
Ankara Valiliği sosyal medya
hesapları üzerinden 23 Eylül
Perşembe gece saatlerinden
başlayarak 26 Eylül Pazar
sabah saatlerine kadar Ankara ve çevresinde hafif zirai
don hadisesi beklendiği için
üreticileri uyardı.
SOĞUK HAVALAR ETKİSİNİ
GÖSTERMEYE BAŞLADI
Tüm Türkiye yavaş yavaş
soğuk havanın etkisine giriyor. Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden
biri olan Polatlı, iklim değişikiğinden ciddi şekilde etkileniyor. Polatlı’da Türkiye’nin en
kaliteli hububatı üretiliyor.
klim değişikliğinden kaynaklı
arımsal kuraklık nedeniyle
yüzde 60’lara varan tarımsal

üretim kaybı yaşanıyor ve
kayıp her yıl daha fazla etkileniyor. Ankara Valiliği sosyal
medya hesapları üzerinden
üreticilere hafif zirai don hadisesi nedeniyle uyarıda bulundu. Valilikten yapılan yazılı
açıklamaya göre: “Yapılan
son meteorolojik değerlendirmelere göre, 23 Eylül Perşembe gece saatlerinden
başlayarak, 26 Eylül Pazar
günü sabah saatlerine kadar
tarımsal faaliyetlerin devam
ettiği Ankara ve çevresinde
hafif zirai don hadisesi beklendiğinden, üreticilerimizin
dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer
verildi.
ORHAN CAN ÖZEL

İstilacı Yunan Ordusu,
15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e çıktıktan
bu yana geçtiği her
yeri yakıp yıkarak
Anadolu’nun içlerine
kadar ilerlemiş, nihayet Sakarya Nehrine
gelip dayanmıştı. Bundan sonra ise hedef
Ankara idi. Ama karşılarında ülkesini canla
başla savunan Türk
Ordusunun gücünü ve
bu ordunun başındaki
dehayı yani M.Kemal
Paşa’yı hesap edememişlerdi. Sakarya
Meydan Muharebesini
kaybeden Yunan Ordusu nehrin batısına
ve güneyine geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştı.
Bu arada ilginç olan
ise; Yunan Kralı I.
Konstantin’in Mudanya’dan gemiyle Atinaya dönerken
halkına ve ordusuna
moral vermek için
resmi bir yalan bildiri
yayınlamış olmasıdır.
Bu bildiride sanki Sakarya savaşının Yunanlılar açısından
zaferle sonuçlandığı

ima edilmiştir. Ama
olayları takip eden İngiliz ve Fransızlar
Kralla aynı fikirde değillerdir.
Kaynak: İlhan Küçükbiçmen
Türkiye Büyük Millet
Meclisi yine olağanüstü bir gün yaşamaktaydı. Savaş içinde
kendilerini bırakanlar
bile tıraş olmuş, tertemiz giyinmişlerdi. Dinleyici balkonları
dopdoluydu. Dinleyiciler arasında Rusya
Büyükelçisi Natzeranus ve Afganistan Büyükelçisi Ahmet Han
ve birçok gazeteci bulunuyordu.
Başkan Vekili Hasan
Fehmi Ataç oturumu
açtı, kısa süren bazı
yasal işlemlerden
sonra, M. Kemal
Paşa’yı kürsüye çağırdı:
“Söz, TBMM Reisi
Başkomutan Mustafa
Kemal Paşa Hazretleri’nindir.”
M.Kemal Paşa, her zamanki yerinde, ortadaki birinci sıranın sağ
başında oturuyordu.

Ayağa kalkar kalkmaz
bir alkış tufanı koptu,
konuşmaya başlayıncaya kadar artarak
sürdü. Kürsüye çıkan
bu çelimsizce insan,
emperyalizmin bütün
isteklerini içeren Sevr
projesini Sakarya
toprağına gömmüştü.
M. Kemal Paşa Milli
Mücadele’yi kısaca
özetledi. Sık sık alkışlarla karşılanan heyecan verici
konuşmasını şöyle bitirdi: “Efendiler! Biz
haklarımızı barış yoluyla sağlamak için
her yola başvurduk.
Bu hususta hiç kusur
etmedik. Fakat bizim
iyi niyetimizi ve ciddiliğimizi medeniyet
âleminden gizlediler.
Ancak ilkel kavimlere
tatbik edilebilir muamele ile birtakım çocukça, manasız
tehditlerle karşıladılar. Efendiler! Bütün
cihanın bilmesi lazımdır ki Türk halkı, Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve onun hükümeti, uşak muamelesine tahammül
edemez. Her medeni
millet ve hükümet
gibi varlığının, hürriyet ve istiklalinin tanınması talebinde
kesin olarak ısrar etmektedir. Ve bütün
davası da bundan

tarım arazilerinde yüzde
55 hasar tespit edildi. Tespit edilen bölgeler ilgili yerlere gönderildi ve kuraklık
desteğiyle ilgili detaylarda
belli oldu. Fakat çiftçinin
hesabına henüz bir para
yatırılmadı.
ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA
Polatlı’da yaşanan tarımsal kuraklık nedeniyle çiftçiler zor günlerden
geçiyor. Kuraklık desteklerinin açıklanmasıyla bir
nebze olsun umutlanan
Polatlı çiftçisi kuraklık desteğinin detaylarının belli
olmaması nedeniyle
önünü göremiyor. Çiftçi
ekim zamanının yaklaşması nedeniyle tohum ve
gübre almak zorunda. Tarımsal kuraklık nedeniyle
verim kaybı yaşandı ve
Polatlı çiftçisi büyük
oranda verim kaybı yaşadı. Polatlı çiftçisi zamlarla birlikte iyice artan
tohum ve gübre almakta
zorlanıyor. Kuraklık desteklerinin bir an önce açıklanması isteniyor.
ORHAN CAN ÖZEL

ibarettir… Yüksek Heyetinizin başkanı olarak beyan ederim ki
biz savaş değil, barış
istiyoruz. Eğer Yunan
ordusunun bizi, bu
meşru, bu haklı davamızdan vazgeçirebileceği
düşünülüyorsa, bu
mümkün değildir.
Efendiler! Ordumuz,
vatanımızda tek düşman eri bırakmayıncaya kadar takip ve
taarruzuna devam
edecektir.”
Kürsüden indi. Bütün
milletvekilleri ve dinleyiciler ayağa kalkmışlardı. Alkışlar
arasında salondan
ayrılıp odasına
gitti.(…) Başkan,
Kozan Milletvekili
Fevzi Paşa ile Edirne
Milletvekili İsmet Paşa’nın, M. Kemal Paşa’ya milletin
şükranlarını belirtmek
üzere, gazilik unvanı
ve müşirlik (mareşallik) rütbesi verilmesi
hakkında bir yasa
önerileri olduğunu
bildirerek yasa önerisini görüşmeye açtı.
Oylamaya muhalifler
de katıldılar. Öneri oy
birliğiyle yasalaştı 19
Eylül 1921.
Kaynak: *Turgut
Özakman, “Şu Çılgın
Türkler”, Bilgi Yayınevi.
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sonra Ankara’yı
tanıtan bilgilendirmera’yı tanıtan bilgilendirme-
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BAŞKAN
YAVAŞ’TAN ÜNİVERSİTE
ÜNİVERSİTE
BAŞKAN YAVAŞ’TAN
ÖĞRENCİLERİNE
BARINMA DESTEĞİ
DESTEĞİ
ÖĞRENCİLERİNE BARINMA

lerle yurtlara yerleştirilen
lerle yurtlara
yerleştirilen
öğrenciler
daha
sonra Yaöğrenciler
daha
Yavaş’ı ziyaret etti. sonra
Öğrencivaş’ı
ziyaret
etti.
Öğrencilerle bir araya gelen
lerle bir“İnşallah
araya gelen
Yavaş:
hepiniz
Yavaş:
“İnşallah
hepiniz
yerlerinize yerleşeceksiyerlerinize yerleşeceksi-

niz. Yedeklerde sıranız
niz. Yedeklerde
gelinceye
kadarsıranız
bize emagelinceye
kadar
bize bize
emanetsiniz. Her şeyiniz
netsiniz.
Her
şeyiniz
bize
ait. Güvenli yurtlara yerait. Güvenli yurtlara
yerleştireceğiz
sizi. Arkadaşleştireceğiz
sizi.
Arkadaşlarımız sizlere Ankara’daki
larımız sizlere Ankara’daki

öğrencilere tanıdığımız
öğrencilere
tanıdığımız
avantajları anlatacaklar.
avantajları
anlatacaklar.
Görevli arkadaşlarımız siGörevli
arkadaşlarımız
zinle ilgilenecekler.
Acilsibir
zinle
ilgilenecekler.
Acil
bir
ihtiyacınız olursa araç ya
ihtiyacınız
olursa
araç ya
da sağlık gibi
durumlarda
da sağlık gibi durumlarda

niz. İhtiyaçlarınız için yanıniz.
İhtiyaçlarınız
için yanınızda
olmaya çalışacağız.
nızda
olmaya
çalışacağız.
Bize emanet çocuklarınız.
Bize
emanet
çocuklarınız.
Hepinizi
tebrik
ediyorum,
Hepinizi
tebrik
ediyorum,
başarılar diliyorum.”
dedi.
başarılar BERKANT
diliyorum.” dedi.
ERGİN
BERKANT ERGİN

da başvuracağınız numada
başvuracağınız
ralar
sizlere verildi.numaDirekt
ralar
sizlere
verildi.
Direkt
o numaraları
arayabilirsioniz.
numaraları
arayabilirsiEğitim hayatınız
boniz.
Eğitim
hayatınız
boyunca arkadaşlarımızla
yunca
arkadaşlarımızla
iletişim
halinde olabilirsiiletişim halinde olabilirsi-

YAVAŞ’TAN POLATLI ÇİFTÇİSİNE;
ÇİFTÇİSİNE;YETER
YETERKİKİ
ÜRETİN ELİNİZDE KALIRSA
KALIRSASATIN
SATINALIRIZ!
ALIRIZ!
Ankara
Büyükşehir BeleBeleAnkara Büyükşehir
diye
(ABB) Başkanı
Başkanı ManMandiye (ABB)
sur
Yavaş,
Polatlı’da
sur Yavaş, Polatlı’da
muhtarlarla
bir araya
araya
muhtarlarla bir
geldi.
geldi.
Muhtarların
sorunlarını
Muhtarların sorunlarını
yerinde
dinleyen ve
ve not
not
yerinde dinleyen
alan
Yavaş, ABB’nin
ABB’nin kırkıralan Yavaş,
sal
kalkınma, altyapı,
altyapı, ulaulasal kalkınma,
şım
ve asfalt
asfalt
şım ve
çalışmalarına
öncelik ververçalışmalarına öncelik
diğinin altını çizerek,
çizerek,

devam eden
edenprojeler
projelerile
ile
devam
yeni projeler
projelerhakkında
hakkında
yeni
bilgi verdi.
verdi.
bilgi
Muhtarlarla
yaptığıgörüşgörüşMuhtarlarla yaptığı
mede,
30
yıldır
su
sorunu
mede, 30 yıldır su sorunu
yaşayanilçenin
ilçeninbu
busorusoruyaşayan
nunu çözüme
çözümekavuşturkavuşturnunu
mak için
içinçalıştıklarını
çalıştıklarını
mak
belirten Başkan
BaşkanYavaş,
Yavaş,
belirten
107 kilometrelik
kilometrelikhattın
hattın21
21
107
kilometresinin
tamamlankilometresinin tamamlandığını açıkladı.
açıkladı.Yavaş,
Yavaş,kırkırdığını

salkalkınma
kalkınmaalanında
alanındavevesal
rilenhizmetleri
hizmetlerianlatarak,
anlatarak,
rilen
“Ankara’nınçok
çokbüyük
büyük
“Ankara’nın
arazisi
var
ve
yüzde
97’si
arazisi var ve yüzde 97’si
boş.
Türkiye
şu
anda
600
boş. Türkiye şu anda 600
bin
ton
buğday
ithal
edibin ton buğday ithal ediyor.
yor.
Yanisadece
sadecePolatlı,
Polatlı,GölGölYani
başı,Balâ
Balâarasındaki
arasındakiyeryerbaşı,
lerdeekilen
ekilenbuğdaylar
buğdaylar
lerde
yurtdışındanbuğday
buğdayithal
ithal
yurtdışından
ettirmeyi
ortadan
kaldıraettirmeyi ortadan kaldıra-

cakkapasitede
kapasitedevevedesdescak
teklenmesi
lazım.
teklenmesi lazım.
Yeterkikiüretin.
üretin.Elinizde
Elinizde
Yeter
kalırsa
da
satın
alırız.İn-İnkalırsa da satın alırız.
sanlara
yeni
bir
mesleği
sanlara yeni bir mesleği
bellibirbiryaştan
yaştansonra
sonraöğöğbelli
retemezsinizama
amaeneniyiiyi
retemezsiniz
bildiğiişe
işedestek
destekolarak
olarak
bildiği
onlarınpara
parakazanmakazanmaonların
sını,üretime
üretimekatılmasını
katılmasını
sını,
sağlayabilirsiniz”
dedi.
sağlayabilirsiniz” dedi.
BERKANT
ERGİN
BERKANT ERGİN

BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERDEN
BELEDİYELERDEN
SOKAK HAYVANLARI İÇİN İŞ BİRLİĞİ
BİRLİĞİ
AnkaraBüyükşehir
BüyükşehirBelediBelediAnkara
yesigönüllü
gönüllühayvanseverhayvanseveryesi
lerinyanı
yanısıra
sırailçe
ilçe
lerin
belediyelerlede
deişişbirliği
birliği
belediyelerle
yaparak
sokak
hayvanlarıyaparak sokak hayvanlarınınsağlığını
sağlığınıkorumaya
korumaya
nın
öncelikveriyor.
veriyor.Polatlı
PolatlıBeBeöncelik
lediyesiile
ilebirlikte
birliktesokak
sokak
lediyesi
hayvanlarınakısırlaştırma
kısırlaştırma
hayvanlarına
desteğisağlayan
sağlayanSağlık
Sağlık
desteği
İşleri
Daire
Başkanlığı,
İşleri Daire Başkanlığı,
Belediyesi’ndensonra
sonraŞeŞeBelediyesi’nden
reflikoçhisar
Belediyesi
ile
reflikoçhisar Belediyesi ile
birlikte
ilçede
yaşayan
birlikte ilçede yaşayan
sokakhayvanlarına
hayvanlarınakısırkısırsokak
laştırmadesteği
desteğibaşlattı.
başlattı.
laştırma
BÜYÜKŞEHİRVE
VEPOPOBÜYÜKŞEHİR
LATLI
BELEDİYESİ
LATLI BELEDİYESİ
SOKAKHAYVANLARI
HAYVANLARI
SOKAK
İÇİN
EL
ELE
İÇİN EL ELE
PolatlıBelediyesi’nden
Belediyesi’nden
Polatlı
sonra
Şereflikoçhisar
Besonra Şereflikoçhisar Belediyesi
ile
de
ortak
çalediyesi ile de ortak çalışma kararı alan
lışma
kararı alan
Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Belediyesi

Sağlık İşleri
İşleri Daire
Daire BaşkanSağlık
lığı ilçe
ilçe belediyeleriyle
belediyeleriyle iş
lığı
birliği yaparak
yaparak sokak
sokak haybirliği
vanlarının beslenmesi
beslenmesi ve
vanlarının
sağlıkları konusunda
konusunda
sağlıkları
önemli destek
destek sağlıyor.
sağlıyor.
önemli
Polatlı Belediyesi
Belediyesi Geçici
Polatlı
Hayvan Barınağı
Barınağı içeriiçeriHayvan
sinde bulunan
bulunan tam
tam donadonasinde
nımlı ameliyathanede
ameliyathanede
nımlı
yapılan cerrahi
cerrahi operasoperasyapılan
yonlarla
sahipsiz
sokak
yonlarla sahipsiz sokak
hayvanları
kısırlaştırılıyor.
hayvanları kısırlaştırılıyor.
Polatlı'ya çevre
çevre illerden
illerden
Polatlı'ya
gelen hayvanların
hayvanların kontrolkontrolgelen
süz üremelerinin
üremelerinin engelleengellesüz
mesi ve
ve toplum
toplum sağlığının
sağlığının
mesi
korunmasını
amaçlanıyor.
korunmasını amaçlanıyor.
POLATLI’DAN SONRA
SONRA
POLATLI’DAN
ŞEREFLİKOÇHİSAR
VE
ŞEREFLİKOÇHİSAR VE
EVREN
İLÇELERİ
FAYEVREN İLÇELERİ FAYDALANACAK
DALANACAK
Şereflikoçhisar Belediyesi
Belediyesi
Şereflikoçhisar
Geçici Bakım Evi ve KısırGeçici Bakım Evi ve Kısırlaştırma Merkezi Ameliyatlaştırma Merkezi Ameliyat-

hanesinde, haftanın
haftanın bir
bir
günü steril bir ortamda
ortamda
özenle gerçekleştirilen
gerçekleştirilen kıkısırlaştırma operasyonları,
operasyonları,
Büyükşehir Belediyesi
Belediyesi
Sağlık Daire Başkanlığı
Başkanlığı
Veteriner İşleri MüdürMüdürlüğü’ne bağlı
lüğü’ne
bağlı uzman
uzman veteveterinerler tarafından
rinerler
tarafından
gerçekleştiriliyor.
gerçekleştiriliyor.
Sokak hayvanlarının
Sokak
hayvanlarının sağlısağlığını
önceleyen
ğını önceleyen çalışmaçalışmalarda ilçe
larda
ilçe belediyeler
belediyeler ve
ve
gönüllü
hayvanseverlerle
gönüllü hayvanseverlerle
iş birliği
iş
birliği yapmaya
yapmaya önem
önem
verdiklerini belirten
verdiklerini
belirten BüyükBüyükşehir Belediyesi
şehir
Belediyesi Sağlık
Sağlık İşİşleri Daire
leri
Daire Başkanı
Başkanı
Seyfettin Aslan:
Seyfettin
Aslan: “Sahipsiz
“Sahipsiz
hayvanlarla
hayvanlarla ilgili
ilgili ilçelerle
ilçelerle
iş birliği
iş
birliği içinde
içinde gerçekleşgerçekleştirdiğimiz çalışmalara
tirdiğimiz
çalışmalara ŞeŞereflikoçhisar
reflikoçhisar da
da eklendi.
eklendi.
5199 sayılı Hayvanları Ko5199
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda da belirruma Kanunu’nda da belir-

tildiği
tildiği üzere
üzerebelediyeler
belediyeler
sahipsiz
sahipsizhayvanları
hayvanlarıkısırkısırlaştıracak,
laştıracak,kuduz
kuduzaşılarını
aşılarını
yapacak, kayıt altına alayapacak, kayıt altına alacak ve yaşam yerlerine
cak ve yaşam yerlerine

geri
geribırakacak.
bırakacak.
Bu
Bukapsamda
kapsamdaŞereflikoçŞereflikoçhisar
hisarBelediyemiz
Belediyemizde
de
güzel bir yer hazırladı. Bügüzel bir yer hazırladı. Büyükşehir Belediyesi olarak
yükşehir Belediyesi olarak

onlara
onlaratam
tamdestek
destekveriyoveriyoruz.
Kısırlaştırma
ruz. Kısırlaştırmafaaliyetfaaliyetlerimiz
lerimizhızla
hızladevam
devam
edecek” dedi.
edecek” dedi.
ELİF BELEMİR SEZGİN
ELİF BELEMİR SEZGİN
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polatlıpostası
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eleman
ARANIYOR
eleman ARANIYOR
ELEKTRİK TEKNİSYENİ
ELEKTRİK TEKNİSYENİ
Meslek liselerinin elektrik bölümünden
Meslek liselerinin elektrik bölümünden
mezun En az 2 yıl tecrübeli Vardiyalı
mezun En az 2 yıl tecrübeli Vardiyalı
sistemde çalışabilecek Askerlik hizmesistemde çalışabilecek Askerlik hizmetini tamamlamış Adli sicil kaydı buluntini tamamlamış Adli sicil kaydı bulunmayan Mesaili sistemde çalışabilecek,
mayan Mesaili sistemde çalışabilecek,
elektrik teknisyeni alınacaktır.
elektrik teknisyeni alınacaktır.
İrtibat: 0 (312) 626 50 53
İrtibat: 0 (312) 626 50 53

sahibinden
SATILIK
sahibinden SATILIK

eleman
eleman ARANIYOR
ARANIYOR
BMK Yaşam Sitesinde
BMK Yaşam
çalıştırılmak
üzereSitesinde
bay temizlik
çalıştırılmak
bay temizlik
personeliüzere
alınacaktır.
personeli
alınacaktır.
Tel: 0552 501 25 11
Tel: Mahallesi
0552 501 Elçibey
25 11 Caddesi
Adres: Şehitlik
Adres:No:58
Şehitlik
Mahallesi
Site YönetimElçibey
BinasıCaddesi
No:58 Site Yönetim Binası

polatlıpostası
polatlıpostası
Nesilden Nesile Günlük Siyasi Bağımsız Gazete
Nesilden Nesile Günlük Siyasi Bağımsız Gazete

İdarehane: Cumhuriyet
Dizgi-Ofset Hazırlık:
İdarehane:
Cumhuriyet
Hazırlık:
Mahallesi
Sivrihisar
Cad.
ATADizgi-Ofset
Gazetecilik
Basın
Mahallesi
Cad. Tel: 623
ATA Gazetecilik
02 25- 623Basın
80 81
Rıza
Işık Apt. Sivrihisar
B Blok 28/3
Rıza Işık Apt. B Blok 28/3 Tel: 623 02 25- 623 80 81

Polatlı Postası Gazetesi
Polatlıİnternet
Postası Gazetesi
Resmi
Sitesi
Resmi İnternet Sitesi

Baskı: Ayme Ajans Matbaası
Ayme Ajans
Adres:Baskı:
Yenimahalle
Mah.Matbaası
Lale Sokak
Adres: No:
Yenimahalle
Mah.
37 Tel: 623
62 Lale
42 Sokak
No: 37 Tel: 623 62 42

www.polatlipostasi.com
www.polatlipostasi.com

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

satılık
satılık
DAİRE
DAİRE

Hükümsüzdür. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Hükümsüzdür.
Gazi
Üniversitesi
Teknik Eğitim1990
Fakültesi
Otomotiv
Anabilim
Dalı Bölümünden
Fakültesi
Otomotiv
Anabilim
Dalı
Bölümünden
1990
yılında aldığım geçici mezuniyet belgesini kaybettim.
yılında aldığım geçici
mezuniyet
belgesini
kaybettim.
Recep Uğur Duydu.
Recep Uğur Duydu.

satılık
satılık
HOBİ BAHÇESİ
BAHÇESİ
HOBİ
Kargalı Mahallesi yolu üzerinde, EKargalı
Mahallesiçok
yoluyakın
üzerinde,
E90 Karayoluna
bir mev90kide
Karayoluna
çok
yakın
bir
mevbulunan, elektriği, suyu ve
kide bulunan, altyapısı
elektriği, bulunan
suyu ve 3
kanalizasyon
kanalizasyon
altyapısı
bulunan
adet hobi bahçesi satılıktır. 3
adet
hobi 0bahçesi
satılıktır.
İrtibat:
505 229
95 85
İrtibat: 0 505 229 95 85

matbaa ustası
ustası
matbaa
ARANIYOR
ARANIYOR
46 X 64 Pompalı baskı makinesini

46kullanacak,
X 64 Pompalı
makinesini
saatbaskı
18.00
ile 20.00
kullanacak,
saat
18.00
ile 20.00
saatleri arasında
saatleri
arasında
çalışacak,
matbaa
baskı ustası
çalışacak,
matbaa
baskı
ustası
aranıyor. Müracaat
aranıyor.
Müracaat
Polatlı
Postası
Gazetesi
Polatlı
Postası
Telefon: 0532 Gazetesi
461 00 04
Telefon: 0532 461 00 04

İnönü Caddesi, Erkmenler Market üzeri orta kat, doğalgaz
İnönü
Caddesi,
Erkmenler
üzeri ortaFiyat:
kat, doğalgaz
merkezi
kalorifer
sistemli,Market
135 metrekare,
170.000
merkezi
kalorifer
sistemli,
135
metrekare,
Fiyat:
170.000
TL (pazarlık payı vardır) İletişim:05354597674
TL (pazarlık payı vardır) İletişim:05354597674

Ata Gazetecilik Basın Yayın Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi
Ata Gazetecilik Basın Yayın Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi

AYKUT KAYA
AYKUT
KAYA
Sorumlu
Yazı İşleri
Müdürü:

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

ALİ RIZA OVACIK
ALİ RIZA OVACIK
Sayfa Editörü: TEVFİK EMRE EFE
Sayfa Editörü: TEVFİK EMRE EFE

Muhabir: BERKANT ERGİN - ORHAN CAN ÖZEL
Muhabir: BERKANT ERGİN - ORHAN CAN ÖZEL
Yerel süreli yayın 24 Eylül 2021 - Cuma Sayı: 19738
Yerel süreli yayın 24 Eylül 2021 - Cuma Sayı: 19738

HUSUSİ İLAN VE REKLAM FİYAT TARİFESİ
HUSUSİ İLAN VE REKLAM FİYAT TARİFESİ
Günlük İlan ve Reklamlar sayfa ebatına göre müşteri ile karşılıklı
Günlük İlan ve Reklamlar
sayfaile
ebatına
göre müşteri ile karşılıklı
anlaşma
yayımlanır.
anlaşma
ile
yayımlanır.
Süreli Reklam ve ilanlarda sayfa ebatlarına ayarlanarak
Süreli
ilanlarda
sayfa
ebatlarına
15Reklam
günlük,veAylık
ve Uzun
süreli
olarak ayarlanarak
yayımlanır.
15 günlük,
ve Uzun
süreli
olarak
yayımlanır.
KongreAylık
İlanları
250 TL,
Tüzük
İlanları
450 TL
Kongre
250antlaşma
TL, Tüzükgereği
İlanları
450baskı
TL
Renkli İlanları
reklamlar
renkli
Renkli reklamlar
antlaşma
gereği
renkli
baskı
harici anlaşma yapılır.
harici anlaşma yapılır.
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BABACAN: YEREL BASINA BASKI ÇOK BÜYÜK
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA
Partisi Polatlı İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi
için dün geldiği Polatlı’da
yerel basın mensuplarıyla
buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, yerel basının
sorunlarına değindi. Parti
programının birinci bölümü birinci sayfası özgürlükler diye başladığını
ifade eden Babacan, “Düşünce özgürlüğü, basın
özgürlüğü şeklinde devam
ediyor” dedi.
BASKI ÇOK BÜYÜK
FARKINDAYIZ
Yerel basının sorunlarının
ve sıkıntılarının farkında
olduklarını ifade eden Ali
Babacan, “Son zamanlarda tasarruf tedbirleri adı
altında bazı adımlar atıldı.
Her yerde bu kadar şatafat, israf varken dönüp dolaşıp tasarruf tedbirleri adı
altında basını etkileyecek
adımlar atılıyorsa bu demokrasimiz açısından
doğru bir şey değil. Arka-

sında muhtemelen başka
niyetler var. Bizim parti
programımızın birinci bölümü birinci sayfası özgürlükler diye başlıyor.
Düşünce özgürlüğü, basın
özgürlüğü şeklinde devam
ediyor. Problemleri açıkça
konuşacağız ki çözüm
üretilsin. Sorunların konuşulmasının yasak olduğu,
kimsenin özgürce problemlerini dillendiremediği

ülkede problemler çözme
aşamasına geçilmiyor.
Hastalık var hastalıktan
bahsedilmesi yasak. Bir
türlü tedavi başlamıyor.
Baskı çok büyük farkındayız. Çok insan ekmeğinden oldu.” dedi.
SİYASETİ SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETME
ALANI OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ
DEVA Partisi’nin kuruluş

amacı ve yapısından bahseden Babacan, “Partimize Demokrasi ve Atılım
Partisi ismini verdik çünkü
önce sağlam bir demokrasi olacak, sağlam bir demokrasinin üzerine atılım
yapacaksınız. Biz siyaseti
memleketin sorunlarına
çözüm üretme alanı olarak
görmek istiyoruz. Hangi
alan olursa olsun bizin için
dürüst ve işinin ehli insan-

ların olması önemli.
Bugün partimizin kadrosunda böyle yarın devlet
yönetiminde böyle. İstişare ve ortak akla çok
önem veriyoruz. Özgürlükçü demokrasiyi, katılımcı demokrasiyi, çoğulcu
demokrasiyi savunuyoruz.
Her bir vatandaşa saygı
duyan, yaşam tarzına
saygı duyan, çeşitliliği
zenginlik sayan, çok kül-

türlülüğü zenginlik sayan
bir demokrasi anlayışımız
var.” dedi.
ORTAKLIK BOZULURSA
ERKEN SEÇİM OLABİLİR
Erken seçim ile ilgili düşüncelerini paylaşan
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ortaklık
bozulursa her an erken
seçim olabilir. Çünkü
küçük ortak bugüne kadar
ki pek çok erken seçimi tetikledi. Küçük ortak erken
seçim gerekiyor dediğinde
ülke bir şekilde erken seçime gidiyor. Çünkü iktidar
partisi AK Parti’nin şu an
mecliste tek başına bir çoğunluğu yok. Ancak küçük
ortakla birlikte yüzde 50’yi
geçiyor küçük ortakla beraber. Ama bunun haricinde hükümetin mümkün
oldukça süreyi kullanmak
isteyeceğini biraz sorunları çözmek çabası içerisinde olacağını ama asla
çözemeyeceklerini biz biliyoruz.” dedi.
BERKANT ERGİN

