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İYİ Parti Polatlı İlçe Başkanı Muharrem Durukan
ve yönetimi, DEVA Partisi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Polatlı’nın gündemi
ve sorunlarının masaya
DEVAMI
DEVAMI 3.
DEVAMI
yatırıldığı ziyarette
iki3.3.siSAYFADA
SAYFADA
SAYFADA
yasi partinin ilçe başkanlarından ortak mesaj
verildi. Durukan ve
Uğurlu, “Ortak Kaygımız
Polatlı’dır” dedi.
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İMZALANDI
HEMŞEHRİMİZ ÖZDEMİR’DEN

6 2

BAŞARILI KLİP ÇALIŞMASI
HABERİN DEVAMI 7. SAYFADA

ÜNİVERSİTE MESELESİNDE
KİMSE DIŞARIDA BIRAKILAMAZ
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HABERİN DEVAMI 7. SAYFADA

CUMHURİYET
MEYDANINDA
Hem
tarım hem turizm!
SANAYİ SİTESİNDE
ASFALT ÇALIŞMASI
100.
YIL COŞKUSU YAŞANDI
Avukat
Avukat Ali
Ali Kuş
Kuş oldu

HABERİN DEVAMI 4. SAYFADA

Zaferin 100. Yıl coşkusu Polatlı
Belediyesi tarafından düzenlenen
birbirinden görkemli etkinlikler ile
kutlanmaya devam ediyor. Sakarya Zaferinin 100. Yıl etkinlikleri
kapsamında uzun zamandır hasret
kaldığımız halk konserleri de pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşmeye başladı. 100. Yıl

etkinlikleri kapsamında 8 Eylül tari- Güzel Sanatlar Genel Müdürlühinde başlayan halk konserleri 13
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GELENEKSEL ÜRETİMİN GENÇ GÖNÜLLÜ
ELÇİLERİ’NİN SON DURAĞI POLATLI OLDU

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yürütücülüğünde, Gençlik ve Spor
Bakanlığı desteği ve
KADEM Ankara Temsilciiği koordinatörlüğünde hayata geçirilen “Geleneksel
Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi” kapsamında
gençler bu hafta geleneksel üretim atölyelerinin sonuncusunu gelişmiş tarım
kültürü ile medeniyetlere
ev sahipliği yapmış Poatlı’da gerçekleştirdi.
Gençler Polatlı İlçe Tarım
ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü eşliğinde Poatlı Anadolu Bacıları
Kadın Kooperatifini, Gordion’u, Sakarya Şehitliği
Zafer Anıtı ve Duatepe’yi
gezdi.
SÜTÇÜ, KADIN
İSTİHDAMINDA
KOOPERATİFLERİN
ÖNEMİNE VURGU YAPTI
Geleneksel Üretimin Genç
Gönüllü Elçileri Projesi’ne
katılan gençler ilk olarak

Ankara Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü desteğiyle Polatlı’da faaliyet gösteren
Anadolu Bacıları Kadın
Kooperatifini ziyaret ettiler.
Kooperatifteki girişimci ve
üretken kadınlardan karpuz kabuğundan reçel ve
pekmez yapımının inceliklerini öğrenerek üretimde
onlara gönüllü destek verdiler. Polatlı Tarım ve
Orman İlçe Müdürü Burhanettin Sütçü de üretim
atölyesine katılarak gençlerle sohbet etti. Sütçü,
projenin geleneksel üretimde kadın emeğinin görünürlüğü, geleneksel
ürünlerin bilinirliği ve kadın
istihdamında kooperatiflerin önemine vurgu yaparak gençleri bilgilendirdi.
TARİHİ ALANLAR
GEZİLDİ
Kooperatifteki sıfır atık anlayışı ile üretilen karpuz
kabuğu reçelinin üretim
sürecinin öğrenilmesinin
ardından ilk çağlardan

yakın dönemlere uzanan
köklü bir tarihe sahip olan
Polatlı’da kültür gezisi yapıldı. Gençler ilk olarak
Gordion Müzesi ve Tümülüs Ören yerini ziyaret ettiler. Daha sonra Polatlı
Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) rehberliğinde,
Türklerin Anadolu’daki bin
yıllık varlığının da dönüm
noktalarından biri olan Sakarya Meydan Savaşı’nın
gerçekleştiği alanları gezdiler.
ZAFER ANITI VE
DUATEPE’DE TÜRK
BAYRAĞI AÇTILAR
Gezi sonunda gençler Milli
Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında emeği
geçen başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak
üzere tüm komutanları,
şehitleri, gazileri, kadını
erkeğiyle mücadele eden
Türk milletini rahmetle ve
minnetle yad etmek amacıyla Sakarya Şehitliği
Zafer Anıtı ile Duatepe’de

Türk bayrağı açtılar.
POLATLI’NIN
TANITIMINA ÖNEMLİ
KATKI
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yürütücülüğünde, Gençlik ve Spor
Bakanlığı desteği ve
KADEM Ankara Temsilciliği koordinatörlüğünde hayata geçirilen “Geleneksel
Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi” kapsamında
gençlerin Polatlı’ya yapmış olduğu ziyaretle Polatlı’nın tanıtımına önemli
katkı yapılmış oldu. Polatlı
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burhanettin Sütçü,
Polatlı Anadolu Bacıları
Kadın Kooperatifini, Gordion’u, Sakarya Şehitliği
Zafer Anıtı, Duatepe ve
Sakarya Meydan Muharebesinin gerçekleştiği alanlarda gerçekleştirilen
ziyaretlerde verdiği bilgilerle Polatlı’nın tarımsal,
kültürel ve tarihi tanıtımına
katkı sağlamış oldu.

ÇİFTÇİ KARA KARA AKARYAKIT MASRAFINI DÜŞÜNÜYOR

Tarımsal kuraklık ve yüksek maliyetlerden dolayı
çok zor günler geçiren ve
gübreye gelen sürekli
zamlar nedeniyle ekim
yaparken gübre atama-

yacak duruma gelen Polatlı çiftçisine, geçtiğimiz
hafta motorine gelen 23
kuruşluk zam ile bir yük
daha eklenmişti. Polatlı’da buğday ve arpa

ekim zamanı gelirken
çiftçi için bir kötü haber
daha geldi. Çiftçi zaten
mevcut motorin fiyatlarını
yüksek bulurken yapılan
son zamlarla akaryakıtta

kamu desteği motorin için
sona erdi. Aynı şekilde
Otogaz için sona ererken, benzin için de sınıra
yaklaşıldı.
AKARYAKITTA KAMU

DESTEĞİ SONA ERDİ
Akaryakıtta son yapılan
zamların ardından eşel
mobil desteği motorin ve
LPG için sona erdi. Benzinde de sınıra sadece
23 kuruş kaldı. İlave bir
düzenleme yapılmaması
halinde, bu süreçten
sonra gelen zamanlar
pompaya doğrudan yansıyacak. Bugüne kadar
benzinde 2,30 lira, motorinde 2,05 lira, LPG’de de
1 lira devlet tarafından
karşılandı. Hazine'nin raporlarına göre, eşel mobil
sisteminin Ocak-Ağustos
döneminde enflasyonu
düşürücü etkisi olmuştu.
Ocak-Ağustos dönemde
doğrudan 1.42 puan, dolaylı olarak ise 1.06 puan
olmak üzere toplam 2.48
puanlık düşüş katkısı vermişti. Hazine ayrıca, eşel
mobil sistemi ile 46 liralık

ÖTV ve KDV gelirinden
feragat etmişti.
EYLÜL AYINDAN
SONRA ZAM YAĞMURU
Akaryakıt fiyatlarındaki
artış Eylül ayının başından sonra hızlandı. Bu
dönemde benzine 3, motorine 5, LPG'ye ise 2 kez
zam geldi. Eylül ayı başından 9 Ekim tarihine
kadar benzine gelen 0,80
kuruşluk zam eşel mobil
sisteminden karşılandığı
için pompa fiyatlarına
yansımadı. Motorine yapılan 1,03 liralık zam eşel
mobilden karşılandı. 8
Eylül'den yapılan 0,23
kuruşluk artış ise eşel
mobilde sınırına gelindiği
için pompaya yansıdı.
LPG Otogazda ise eylül
ayından itibaren yapılan
0,86 kuruşluk artış direk
pompaya yansıdı.
ORHAN CAN ÖZEL
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makamınca
labilmesi
sağlandı.
Bunun
labilmesi
sağlandı.
Bunun
labilmesi
yanısıra
sıramaddeye
maddeyeekleekleyanı
yanı
sıra
nenyeni
yenihüküm
hükümile
ilegenel
genel
nen
nen
yeni
ahlaka
uygun
olmayan
ve
ahlaka
ahlaka uygun
uygun olmayan ve
toplum
tarafından
gülünç
toplum
toplum tarafından
tarafından gülünç
karşılandığıdeğerlendirideğerlendirikarşılandığı
karşılandığı
len
adlarında
mahkeme
len
adlarında
len adlarında mahkeme
kararı
aranmaksızın
kararı
aranmaksızın
kararı aranmaksızın il il
veyailçe
ilçeidare
idarekurullakurullaveya
veya
ilçe
rıncadeğiştirilebilmesine
değiştirilebilmesine
rınca
rınca
değiştirilebilmesine
olanaktanındı.”
tanındı.”
olanak
olanak
tanındı.”
İŞ
YÜKÜ
AZALTILDIBÜBÜİŞ
İŞ YÜKÜ
YÜKÜ AZALTILDI
ROKRATİK
SÜREÇLER
ROKRATİK
ROKRATİK SÜREÇLER
KISALTILDI
KISALTILDI
KISALTILDI
“Yapılan
budüzenlemedüzenleme“Yapılan
“Yapılan bu
lerle
ad
ve
soyadlarının
lerle
ad
ve
soyadlarının
lerle ad ve soyadlarının
düzeltilmelerineyönelik
yönelik
düzeltilmelerine
düzeltilmelerine
yönelik

mahkemelerinişişyükü
yüküazazmahkemelerin
altıldığıgibi
gibibürokratik
bürokratiksüsüaltıldığı
reçlerdekısaltıldı.
kısaltıldı.Bu
Bu
reçlerde
sayede2017
2017yılından
yılındanbubusayede
güne
kadar
275.808
kişi
güne kadar 275.808 kişi
soyadını,121.065
121.065kişi
kişiise
ise
soyadını,
isminidüzeltti.
düzeltti.Yazım
Yazımveve
ismini
imlahatası
hatasıveya
veyadüzeltme
düzeltme
imla
işaretikullanılmamasınkullanılmamasınişareti
dankaynaklanan
kaynaklanananlam
anlam
dan
değişiklikleribulunan,
bulunan,
değişiklikleri
genelahlaka
ahlakauygun
uygunolmaolmagenel
yan,
toplum
tarafından
güyan, toplum tarafından gülünç
karşılandığı
lünç karşılandığı
değerlendirilenadadvevesosodeğerlendirilen
yadlarınınil ilveveilçe
ilçeidare
idare
yadlarının
kurulununvereceği
vereceğikararla
kararla
kurulunun
birkereye
kereyemahsus
mahsusmahmahbir
kemekararı
kararıaranmaksızın
aranmaksızın
keme
değiştirilebilmesine
olanak
değiştirilebilmesine olanak
sağlayan
uygulamadan
sağlayan uygulamadan
vatandaşlarımız6 6Aralık
Aralık
vatandaşlarımız
2022tarihine
tarihinekadar
kadarfaydafayda2022
lanabilecek.”
lanabilecek.”
lanabilecek.”
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KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ ARTIRILDI
ARTIRILDI
Tarım
Tarımve
veOrman
OrmanBakanlıBakanlığı'nın
ğı'nın“Kırsal
“KırsalKalkınma
Kalkınma
Destekleri
DestekleriKapsamında
Kapsamında
Kırsal
KırsalEkonomik
EkonomikAltyapı
Altyapı
Yatırımlarının
YatırımlarınınDesteklenDesteklenmesi
mesiHakkında
HakkındaTebliğ'de
Tebliğ'de
Değişiklik
DeğişiklikYapılmasına
Yapılmasına
Dair
DairTebliğ”
Tebliğ”ve
ve“Kırsal
“KırsalKalKalkınma
kınmaDestekleri
DestekleriKapsaKapsamında
mındaTarıma
TarımaDayalı
Dayalı
Ekonomik
EkonomikYatırımların
Yatırımların
Desteklenmesi
DesteklenmesiHakkında
Hakkında
Tebliğ'de
Tebliğ'deDeğişiklik
DeğişiklikYapılYapılmasına
masınaDair
DairTebliğ”
Tebliğ”99
Ekim
Ekim2021
2021tarihinde
tarihinde
Resmi
ResmiGazete'de
Gazete'deyayımlayayımlanarak
narakyürürlüğe
yürürlüğegirdi.
girdi.
DESTEK
DESTEKÜST
ÜSTLİMİTLERİ
LİMİTLERİ
YÜKSELTİLDİ
YÜKSELTİLDİ
Tebliğ,
Tebliğ,2021-2022
2021-2022dönedöneminde
mindekırsal
kırsalekonomik
ekonomikaltaltyapının
yapınıngüçlendirilmesi,
güçlendirilmesi,
tarımsal
tarımsalfaaliyetler
faaliyetleriçin
içingegeliştirilen
liştirilenyeni
yeniteknolojilerin
teknolojilerin
üreticilerce
üreticilercekullanımının
kullanımının
yaygınlaştırılması
yaygınlaştırılmasıiçin
içinyeni
yeni
teknoloji
teknolojiiçeren
içerenyatırımlayatırımların
rındesteklenmesine
desteklenmesineilişkin
ilişkin
usul
usulve
veesasları
esaslarıiçeriyor.
içeriyor.
Değişiklikle,
Değişiklikle,yatırım
yatırımniteliği
niteliği
“yeni
“yenitesis”
tesis”olan
olanproje
projebaşbaşvurularında
vurularındahibeye
hibeyeesas
esas
proje
projetutarı
tutarı33milyon
milyonliraliradan
dan3,5
3,5milyon
milyonliraya
lirayayükyük-

başvurulardahibeye
hibeyeesas
esas
başvurularda
projeüst
üstlimiti
limitiise
ise500
500bin
bin
proje
liradan
600
bin
liraya
yükliradan 600 bin liraya yükseltildi.
seltildi.

seltildi.
seltildi.Yatırım
Yatırımniteliği
niteliği “ta“tamamlama”
mamlama”olan
olanproje
proje başbaşvurularında
vurularındahibeye
hibeye esas
esas
proje
projetutarı
tutarı2,5
2,5milyon
milyon liliraya
rayaçıkarıldı.
çıkarıldı.Yatırım
Yatırım niteniteliği
liği“kapasite
“kapasiteartırımı,
artırımı,
teknoloji
teknolojiyenileme
yenileme ve/veya
ve/veya
modernizasyon”
modernizasyon”olan
olan proje
proje
başvurularında
başvurularındahibeye
hibeye
esas
esasproje
projetutarı
tutarıdaha
daha
önce
önce1,5
1,5milyon
milyonlira
lira iken
iken 22
milyon
milyonlira
liraüst
üstlimit
limit oldu.
oldu.
Bu
Budönemde
dönemdebaşvurularda
başvurularda
uygulanacak
uygulanacakasil
asil ve
ve yedek
yedek
uygulaması
uygulamasısayesinde,
sayesinde,
uygulamaya
uygulamayahak
hak kazankazanmış
mışancak
ancakçeşitli
çeşitli nedennedenlerle
lerlehayata
hayata

geçirilmeyecek
geçirilmeyecek yatırımlar
yerine
yerine yeni
yeni yatırımların
gerçekleştirilmesi
gerçekleştirilmesi sağlanacak.
cak. Geçmiş
Geçmiş dönemlerde
hibe
hibe desteğinden
desteğinden faydalanmış
lanmış yatırımcılardan
yatırımcılardan üç
yılını
yılını dolduranlara,
dolduranlara, teknolojilerini
lojilerini yenileyebilme
yenileyebilme imkanı
kanı sunmak
sunmak için
desteklere
desteklere tekrar başvuru
hakkı
hakkı tanındı.
tanındı. Bu kapsamda
samda bütçe
bütçe imkanları artırılarak
tırılarak faaliyete
faaliyete geçirilen
projelerin
projelerin en son teknolojik
jik imkanları
imkanları kullanarak
hayata
hayata geçirilmeleri
geçirilmeleri planlandı.
landı.
PROJE
PROJE BAŞVURULARI

İKİYE AYRILDI
AYRILDI
İKİYE
“Kırsal Kalkınma
Kalkınma DestekDestekKapsamında Tarıma
Tarıma
leri Kapsamında
Ekonomik YatırımYatırımDayalı Ekonomik
Desteklenmesi HakHakların Desteklenmesi
Tebliğ'de Değişiklik
Değişiklik
kında Tebliğ'de
Yapılmasına Dair
Dair Tebliğ”
Tebliğ”
Yapılmasına
Resmi Gazete'de
Gazete'de yayade Resmi
yımlanarak yürürlüğe
yürürlüğe girdi.
girdi.
yımlanarak
2021-2022 dönedöneTebliğ, 2021-2022
kırsal toplumda
toplumda
minde kırsal
kalkınma kapasitesikapasitesiyerel kalkınma
oluşturulmasına katkı
katkı
nin oluşturulmasına
sağlanması için
için yeni
yeni tekteksağlanması
içeren yatırımların
yatırımların
noloji içeren
desteklenmesine ilişkin
ilişkin
desteklenmesine
usul ve esasları
esasları belirliyor.
belirliyor.
Değişiklikle, uygulanacak
uygulanacak
Değişiklikle,

projebaşvuruları
başvuruları“A
“Aişiş
proje
planı”ve
ve“B
“Bişişplanı”
planı”olaolaplanı”
rakiki
ikikısma
kısmaayrıldı.
ayrıldı.AAişiş
rak
planıylamevcut
mevcuttarımsal
tarımsal
planıyla
işletmelerinmakine-ekipmakine-ekipişletmelerin
manihtiyaçlarının,
ihtiyaçlarının,hibeye
hibeye
man
esasproje
projetutarı
tutarı300
300bin
binli-liesas
rayakadar
kadarolacak
olacakşekilde
şekilde
raya
karşılanmasıöngörüldü.
öngörüldü.
karşılanması
Başvurulardakiasil
asilve
ve
Başvurulardaki
yedekuygulamasıyla
uygulamasıylageçgeçyedek
mişdönemlerde
dönemlerdehibe
hibedesdesmiş
teğindenfaydalanmış
faydalanmış
teğinden
yatırımcılardanüç
üçyılını
yılını
yatırımcılardan
dolduranlarailişkin
ilişkindüzendüzendolduranlara
lemeburada
buradada
dageçerli
geçerli
leme
olacak.“B
“Bişişplanı”
planı”kapsakapsaolacak.
mındagerçekleştirilecek
gerçekleştirilecek
mında

BAŞVURULARGÜNCEL
GÜNCEL
BAŞVURULAR
UYGULAMAREHBERİ
REHBERİ
UYGULAMA
YAYINLANDIKTAN
YAYINLANDIKTAN
SONRABAŞLAYACAK
BAŞLAYACAK
SONRA
Destekler
kapsamındaBüBüDestekler kapsamında
yükbaşhayvancılık
hayvancılıkyatıyatıyükbaş
rımları,küçükbaş
küçükbaş
rımları,
hayvancılıkyatırımları,
yatırımları,
hayvancılık
serakurulum
kurulumyatırımları,
yatırımları,
sera
işlemeyatırımları,
yatırımları,kekeetetişleme
simhaneyatırımları,
yatırımları,süt
sütiş-işsimhane
lemeyatırımları,
yatırımları,mantar
mantar
leme
üretimtesisi
tesisiyatırımı,
yatırımı,
üretim
soğukhava
havadeposu
deposuyatıyatısoğuk
rımları,gübre
gübreişleme
işlemepaparımları,
ketlemeyatırımları,
yatırımları,mısır
mısır
ketleme
kurutmatesisi
tesisiyatırımı,
yatırımı,
kurutma
tohumeleme
elemetesisi,
tesisi,
tohum
meyveve
vesebze
sebzeişleme
işleme
meyve
yatırımları,
tarımsal
depo
yatırımları, tarımsal depo
yatırımları,silaj
silajpaketleme
paketleme
yatırımları,
tesisiyatırımları,
yatırımları,yenileneyenilenetesisi
bilirenerji
enerjiyatırımı,
yatırımı,arıcılık
arıcılık
bilir
yatırımlarınadestekleme
destekleme
yatırımlarına
sağmanacak.Başvurular
Başvurular
sağmanacak.
günceluygulama
uygulamarehberi
rehberi
güncel
yayınlandıktansonra
sonrabaşbaşyayınlandıktan
layacak.
layacak.
ORHANCAN
CANÖZEL
ÖZEL
ORHAN

ANKARA
GETİRDİ
ANKARA KENT KONSEYİ ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Ankara
AnkaraKent
KentKonseyi
Konseyi
Gençlik
GençlikMeclisi,
Meclisi,BaşBaşkent’e
kent’eüniversiteyi
üniversiteyiokuokumaya
mayagelen
gelengençlerin
gençlerin
kente
kenteuyum
uyumve
veadaptasadaptasyonunu
yonunusağlamak
sağlamakiçin
için
Gençlik
GençlikParkı’nda
Parkı’ndamüzikli
müzikli
“gençlik
“gençlikbuluşması”
buluşması”orgaorganizasyonu
nizasyonudüzenledi.
düzenledi.KaKaradenizli
radenizlisanatçı
sanatçıSelçuk
Selçuk
Balcı
Balcıve
veAnkara
AnkaraKent
KentOrOrkestrası’nın
kestrası’nınGençlik
GençlikParParkı’nda
kı’ndagençler
gençleriçin
içinverdiği
verdiği
müzik
müzikziyafetine;
ziyafetine;CHP
CHP
Genel
GenelBaşkanı
BaşkanıKemal
KemalKıKılıçdaroğlu
lıçdaroğluile
ileAnkara
AnkaraBüBüyükşehir
yükşehirBelediyesi
Belediyesi
Başkanı
BaşkanıMansur
MansurYavaş’
Yavaş’
da
dakatılarak
katılaraksürpriz
sürprizyaptı.
yaptı.
KILIÇDAROĞLU
KILIÇDAROĞLU
VE
VEYAVAŞ’TAN
YAVAŞ’TAN
SÜRPRİZ
SÜRPRİZZİYARET
ZİYARET
CHP
CHPGenel
GenelBaşkanı
Başkanı

Kemal
KemalKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu ve
ve
Ankara
AnkaraBüyükşehir
Büyükşehir BeleBelediye
diyeBaşkanı
BaşkanıMansur
Mansur YaYavaş’ın
vaş’ınsürpriz
sürprizziyarette
ziyarette
bulunduğu
bulunduğugençlik
gençlik buluşbuluşması,
ması,renkli
renkligörüntülere
görüntülere
de
desahne
sahneoldu.
oldu.
Gençlerle
Gençlerlebir
biraraya
araya gelgelmekten
mektenkeyif
keyifaldığını
aldığını dile
dile
getiren
getirenKılıçdaroğlu,
Kılıçdaroğlu,
şöyle
şöylekonuştu:
konuştu:“Sizi
“Sizi bir
bir
araya
arayagetiren,
getiren,beraber
beraber
eğlenmenize
eğlenmenizeolanak
olanak sağsağlayan
layanMansur
MansurYavaş’ı
Yavaş’ı hehepinizin
pinizinhuzurunda
huzurunda
kutluyorum.
kutluyorum.Siz
Siz gençler
gençler
hayattan
hayattankeyif
keyifaldığınız
aldığınız
sürece,
sürece,birlikte
birlikte olduğunuz
olduğunuz
sürece
süreceülkenin
ülkeningeleceğini
geleceğini
güvence
güvencealtına
altına aldığınız
aldığınız
sürece
sürecesize
sizede
deminnet
minnet duduyacağız.
yacağız.Önünüzde
Önünüzde var
var
olan
olansorunları
sorunlarıçözmek
çözmek

ATA

için
için elimizden
elimizden gelen
bütün
bütün çabayı
çabayı göstereceğiz.”
ğiz.”
Ankara
Ankara Kent
Kent Konseyi Yürütme
rütme Kurulu
Kurulu Başkanı
Halil
Halil İbrahim
İbrahim Yılmaz, Belediye
lediye Meclis
Meclis üyeleri ve
Büyükşehir
Büyükşehir Belediyesi
bürokratlarının
bürokratlarının da katıldığı
dığı gençlik
gençlik buluşması’nda
sı’nda bir
bir araya gelerek
kaynaşan
kaynaşan öğrenciler,
yoğun
yoğun ilgi
ilgi gösterdikleri Kılıçdaroğlu
lıçdaroğlu ve Yavaş ile fotoğraf
toğraf çektirmek
çektirmek için
adeta
adeta birbirleriyle
birbirleriyle yarıştı.
İLK
İLK DEFA ŞU AN
KENDİMİ
KENDİMİ ÜNİVERSİTELİ
GİBİ
GİBİ HİSSETTİM
Büyükşehir
Büyükşehir Belediye Başkanı
kanı Mansur
Mansur Yavaş’a barınma
rınma sorunlarını
sorunlarını
çözdüğü
çözdüğü ve birçok kon-

ağırladığı için
için teteserde ağırladığı
eden öğrenciler,
öğrenciler,
şekkür eden
yaşadıkları heyecan
heyecan ve
ve
yaşadıkları
mutluluğu ise
ise şu
şu sözlerle
sözlerle
mutluluğu
ifade ettiler:
ettiler:
Zehra Yörük:
Yörük: “Mansur
“Mansur
tarafından barınma
barınma
Yavaş tarafından
sorunum çözüldü.
çözüldü. Önce
Önce
sorunum
için teşekkür
teşekkür etmek
etmek
onun için
istiyorum. Çok
Çok mutlu
mutlu ve
ve
istiyorum.
huzurluyum. Şimdi
Şimdi de
de
huzurluyum.
Balcı’yı dinlemeye
dinlemeye
Selçuk Balcı’yı
geldim.”
geldim.”
Bulut: “Öncelikle
“Öncelikle
Şükran Bulut:
Büyükşehir BeleBeleAnkara Büyükşehir
diyesine teşekkür
teşekkür ediyoediyodiyesine
Bize hem
hem barınma
barınma
rum. Bize
sağladı hem
hem de
de
imkanı sağladı
ulaşımımızı sağladı.
sağladı. ÜzeÜzeulaşımımızı
rine bizi konserlere
konserlere götügötüBu gittiğim
gittiğim ikinci
ikinci
rüyor. Bu
Çok mutluyum.
mutluyum.
konser. Çok
gelmeden önce
önce
Buraya gelmeden

Gazetecilik
Gazetecilik Basın Yayın

çokdüşünüyordum
düşünüyordumkalakalaçok
cakyerim
yerimyoktu.
yoktu.Çok
Çoksıkısıkıcak
nıtlıbir
birsüreçti
süreçtiama
amaşimdi
şimdi
nıtlı
çokmutluyum.”
mutluyum.”
çok
ZeynepÇalışır:
Çalışır:“Anka“AnkaZeynep
ra’ya
üniversite
okumaya
ra’ya üniversite okumaya
geldimve
veböyle
böyleetkinlikler
etkinlikler
geldim
bizleriçok
çokheyecanlandıheyecanlandıbizleri
rıyor,mutlu
mutluediyor.
ediyor.KendiKendirıyor,
miziüniversiteli
üniversiteligibi
gibi
mizi
hissediyoruz.Etkinlikleri
Etkinlikleri
hissediyoruz.
düzenleyerekbizi
biziburaya
buraya
düzenleyerek
getirenve
vebu
bufırsatı
fırsatısağsağgetiren
layanlaraçok
çokteşekkür
teşekkür
layanlara
ediyorum.”
ediyorum.”
SemaPolat:
Polat:“İlk
“İlkdefa
defaşu
şu
Sema
ankendimi
kendimiüniversiteli
üniversiteli
an
gibihissettim.
hissettim.Pandemi
Pandemi
gibi
nedeniylebu
butarz
tarzetkinliketkinliknedeniyle
lerolmuyordu.
olmuyordu.Bizi
Bizibubuler
rayagetirdikleri
getirdikleriiçin
içinçok
çok
raya
mutluoldum.
oldum.ArkadaşlaArkadaşlamutlu
rımlabirlikte
birlikteeğleniyoruz.”
eğleniyoruz.”
rımla

EnesAykaç:
Aykaç:“Bizleri
“Bizleriönce
önce
Enes
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yerleştirdilerşimdi
şimdi
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böyleetkinliklerle
etkinliklerlebubude
luşturuyorlar.Böylece
Böylece
luşturuyorlar.
yeniyerler
yerlerkeşfediyoruz,
keşfediyoruz,
yeni
teşekkür
ederim.”
teşekkür ederim.”
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desdüzenleme var. Artık destekler
vergiye tabi
tabi olmayaolmayatekler vergiye
cak
vergi
alınmayacak.
cak vergi alınmayacak.
Cirosu
240 bin
bin TL’nin
TL’nin alalCirosu 240
tında
olan küçük
küçük esnaf
esnaf
tında olan
vergiden
muaf tutulacak.
tutulacak.
vergiden muaf

KÜ
ÜÇ
ÇÜ
ÜK
K
K

Vergi muafiyeti yaklaşık
Vergi muafiyeti yaklaşık
900 bin esnafı kapsıyor.
900 bin esnafı kapsıyor.
Yapılması öngörülen diğer
Yapılması öngörülen diğer
bir değişiklikle de çiftçilere
bir değişiklikle de çiftçilere
yapılan destek ödemeleri
yapılan destek ödemeleri
gelir vergisinden istisna
gelir vergisinden istisna
tutulacak ve bu ödemelertutulacak ve bu ödemelerden herhangi
herhangibir
birvergi
vergikekeden
sintisi
yapılmayacak.
sintisi yapılmayacak.
İNTERNETİÇİN
İÇİNÖZEL
ÖZEL
İNTERNET
DÜZENLEME
DÜZENLEME
İnternet üzerinden
üzerindenpara
para
İnternet
kazanan
başta
YouTukazanan başta YouTuber’lar olmak
olmaküzereüzere-kişikişiber’lar
lere
vergi
kolaylığı
lere vergi kolaylığı
getiriliyor.YouTuber’ların
YouTuber’ların
getiriliyor.
defter tutma
tutmazorunluluğu
zorunluluğu
defter
kaldırılıyor,vergi
vergimükellefi
mükellefi
kaldırılıyor,

olmaları sağlanarak yeni
olmaları sağlanarak yeni
düzenleme ile YouTudüzenleme ile YouTuber’lar’dan bankalara
ber’lar’dan bankalara
yatan paralarından doğruyatan paralarından doğrudan stopaj kesecek. Böydan stopaj kesecek. Böylece vergi vergi sorumlusu
lece vergi vergi sorumlusu
banka olacak, kişinin özel
banka olacak, kişinin özel
hesabıüzerinden
üzerindenstopaj
stopaj
hesabı
kesilecek.
kesilecek.
MESLEKLİSELİ
LİSELİ
MESLEK
STAJYERÜCRETİNİ
ÜCRETİNİ
STAJYER
DEVLETÖDEYECEK
ÖDEYECEK
DEVLET
Meslek
lisesi
stajyerlerinin
Meslek lisesi stajyerlerinin
işveren
üzerindeki
yükü
işveren üzerindeki yükü
kaldırılıyor.
Meslek
liselekaldırılıyor. Meslek liselerine
işveren
tarafından
rine işveren tarafından
ödenenparaların
paralarıntamatamaödenen
mınıdevlet
devletödeyecek,
ödeyecek,raramını

kamın bin liraya çıkarılması bin
öngörülüyor.
Kalfakamın
liraya çıkarılması
Kalfalıkla öngörülüyor.
ilgili de lisedeki
lıkla
ilgili de lisedeki
9-10-11-12.
sınıflar oku9-10-11-12.
oku- alyup kalfalıksınıflar
yapanların
yup
aldığıkalfalık
rakamyapanların
artılacak ve
dığı
rakam
artılacak
yeni
düzenleme
ile ve
bu öğyeni
düzenleme
ile bu
öğrencilerin
aldıkları
kalfalık
rencilerin
aldıkları
kalfalık
parasının
üçte ikisini
işveparasının
üçte ikisini
işveren ödüyordu
artık tamaren
ödüyordu
artık tamamını
devlet ödeyecek.
mını
devlet
ödeyecek.
VERGİ
BEYANI
YILDA 3
VERGİ
BEYANI
YILDA 3
KEZ
YAPILACAK
KEZvergi
YAPILACAK
Geçici
beyannameGeçici
leri 3 vergi
ayda beyannamebir yılda 4 kez
leri
3 ayda birburada
yılda 4bir
kez
veriliyordu
deveriliyordu
burada
bir
de-4
ğişikliğe gidiliyor yılda
ğişikliğe
gidiliyor
4
kere değil
3 kezyılda
beyankere
değil
3 kez beyanname
verilecek
ve beyanname
ve beyan-de
nameverilecek
verme dönemleri
name
1 ay verme
erkenedönemleri
çekiliyor. de
1 ay
erkene çekiliyor.
KOOPERATİF
YASASI
KOOPERATİF
YASASI
DEĞİŞİYOR
TBMMDEĞİŞİYOR
Sanayi, Ticaret,
TBMM
Ticaret, ile
Enerji,Sanayi,
Tabi Kaynaklar
Enerji,
Tabi
Kaynaklar
ile
Bilgi Teknoloji Komisyonu
Bilgi
Teknoloji
Komisyonu
ise AK Parti Milletvekilleriise
Parti MilletvekillerininAK
imzasını
taşıyan
nin
imzasını
taşıyan
'Kooperatifler
Kanunu ile
'Kooperatifler Kanunu ile
Bazı Kanunlarda DeğişikBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
lik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi'ni görüşecek.
Kanun Teklifi'ni görüşecek.
Teklifle; bütün gelir gider
Teklifle; bütün gelir gider
raporları ve bilançolarının
raporları ve bilançolarının
ortaklartarafından
tarafındaninceinceortaklar
lenmesine
imkan
verilelenmesine imkan verilecek.Ticaret
TicaretBakanlığı
Bakanlığı
cek.
bünyesinde
kooperatif
bünyesinde kooperatif
bilgi
sistemi
kurulacak.BuBu
bilgi sistemi kurulacak.
sistemle
ortaklar
hertürlü
türlü
sistemle ortaklar her
kooperatif
faaliyetlerini
gökooperatif faaliyetlerini görebilecek
ve
inceleyebilerebilecek ve inceleyebilecek.Teklifle
Teklifleayrıca,
ayrıca,
cek.
kooperatifleredış
dışdenetim
denetim
kooperatiflere
imkanı
veriliyor.
imkanı veriliyor.
ORHANCAN
CANÖZEL
ÖZEL
ORHAN

T.C.
I.ETAPTA BULUNAN
BULUNAN 11ADET
ADETDÜKKAN
DÜKKANKİRALAMA
KİRALAMAİLANI
İLANI
T.C. POLATLI
POLATLI BELEDİYESİ
BELEDİYESİ NECİP FAZIL PARKI I.ETAPTA

1-Yukarıda
maddesine göre
göreAçık
AçıkArtırma
ArtırmaUsulü
Usulüile
ile19.10.2021
19.10.2021Salı
Salıgünü
günüsaat
saat15:00’
15:00’dedebaşlamak
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BAKAN KOCA: BENİM BİR GRAM SIKILMA,
BİR GRAM YORULMA GİBİ BİR HAKKIM YOK
Tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’yi de etkisi altına
alan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Virüsle
mücadelede özellikle üst
kademeden alt kademeye
kadar tüm sağlık çalışanları mesai gözetmeksizin
büyük bir özveriyle çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da sık sık
vatandaşları bilgilendiriyor.
Fahrettin Koca, sosyal
medya üzerinden yaptığı
paylaşımında, “Benim bir
gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile
yorulduğunuzu biliyorum.
Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin
olun. Ve şartları göz ardı
etmeyin. Bu yeter. Bizler,
mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz”
dedi.
PANDEMİ
KURALLARINA ÖZEL
GÖSTERİLMELİ
Ülke genelinde vaka sayı-

ları her geçen gün artıyor.
Son açıklanan rakamlara
göre vaka sayısı 30 bine
dayandı. Normalleşme süreciyle birlikte daha rahat
yaşamaya alışan vatandaşlar, maske ve mesafe
kurallarına uyma dikkatini
daha az gösteriyor. Normalleşme sürecinin başlamasının pandemi
sürecinin bittiği anlamına

gelmediğini unutmamak
gerekiyor. Kısıtlamaların
geri gelmemesi ve normal
yaşamın devam etmesi
için pandemi kurallarına
hassasiyetin azaltılmaması gerekiyor.
Yetkililer toplumsa bağışıklığın kazanılması için
aşı olunması gerektiğini
belirtiyor. Maske, sosyal
mesafe, hijyen kurallarının

riayet edilmemesinin bu
süreci kötü etkilediği belirten uzmanlar, maskeleri
doğru takmanın önemine
dikkat çekti.
196 KİŞİ HAYATINI
KAYBETTİ
Son açıklanan 10 Ekim tarihli koronavirüs tablosunda Türkiye’de son 24
saatte 344 bin 280 covid19 testi yapıldı, 28 bin 370

kişinin testi pozitif çıktı,
196 kişi hayatını kaybetti.
İyileşenlerin sayısı ise 25
bin 772 oldu. 18 yaş üstü
nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde
87,80, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde
74,50 oldu. Bugüne kadar
yapılan aşı sayısı 54 milyon 497 bin 626’sı birinci
doz, 46 milyon 245 bin

192’si ikinci doz, 10 milyon 743 bin 404’ü üçüncü
doz olmak üzere 112 milyon 360 bin 409 olarak
açıklandı. Koronavirüs ile
mücadele kapsamında
son 24 saatte birinci, ikinci
ve üçüncü doz toplam 504
bin 767 aşı uygulandı.
AŞI ARTIYOR AMA
TEDBİR AZALDI!
Koronavirüs tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, aşıya rağmen vaka sayılarında yaşanan artışı yorumladı.
Bakan Koca, “Aşıya rağmen vaka sayıları neden
yüksek?”
Bugünkü sayıya bakalım:
28 bin 370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise bin 283.
Henüz toplum bağışıklığı
aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın
hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı
artıyor ama tedbir azaldı!”
dedi.
ORHAN CAN ÖZEL

