IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI
HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

Kemal ÇELEN

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

TEL:762 51 63

26 Mayýs 2006 Cuma Yýl:3 Sayý:143 Fiyatý:500.000.- TL 50.- YKr

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

*www.ortaanadoluas.com

www.yeniyildizgazetesi.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

GAZÝ GÜNDÜZ ALP'I ANMA VE HACET BAYRAMI
HIRKATEPE KÖYÜNDE YAPILDI.

Yaþar TONBAK
21.05.2006-Gazi Gündüz
alp'ý anma ve Hacet
Bayramý kutlamalarý Hýrka
tepe köyünde yapýldý.
Osmanlý Devletinin kurucusu, Osman bey'in dedesi,
Ertuðrul Gazi'nin babasý,
Gazi Gündüz Alp Beypazarý

Hýrkatepe Köyünde bulunan
mezarý baþýnda anýldý.
Moðol baskýnlarýna karþý
ve Selçuklu Harzemþahlar'la
yaptýðý Yassiçemen
savaþýnda büyük bir baþarý
göstermiþ, buna karþýlýk
olarak Selçuklu Sultaný
1.Alaattin Keygubat da

onlarý (340
çadýrla birlikte)
Haymana
yakýnýnda
Karacadað
bölgesine
yerleþtirmiþ.
Buradan Bilecik
Söðüt civarýna
yerleþmek üzere
giderlerken
öldüðü ve
Hýrkatepe
Köyüne
gömüldüðü
bilinmektedir.
Her yýl Hýrkatepe köyünde
Gazi Gündüz Alp'ý anma
ve Hacet bayramý olarak
kutlanmaktadýr.
Kutlamalarda Köyün camisinde mevlidi þerifin
okunmasý ve ardýndan Gazi

Gündüz Alp'ýn kabri ziyaret
edilerek, Kabri baþýnda da
dualar okunmaktadýr.
Köylüler, bu anma gününü
geleneksel hale getirdiklerini
kaydederlerken, ziyaretin
ardýndan, Gazi Gündüz
Alp'ý anma programlarýna
katýlanlara yemek veriliyor.
Anma programýna katýlan
Ankara eski milletvekillerinden Þevket Bülent Yahnici,
bir konuþma yaparak,
Osmanlý Devletinin kurucusu, Osman bey'in dedesi,
Ertugrul Gazi'nin babasý
hepinizin bildiði gibi burada
Hýrkatepe köyünde
yatmaktadýr.
Bizim iktidar olduðumuz
dönemde, Devletin üst düzey
temsilcilerinin katýlýmýyla,
Devlet töreni ile anma

programý yapmýþtýk.
Atlarýmýza, soyumuza, soyumuzun temsilcilerine sahip
çýkmayacaðýz da kime sahip
çýkacaðýz, Köylü kendi
imkânlarý ile burada anma
yapmaktadýr, bu anma
programlarýnýn devletin
destekleriyle yapýlmasý gerekmektedir. Devletin temsilcilerinden kimseler yok.
Bundan böyle daha geniþ
katýlýmý bir anma programý
yapýlmasý daha iyi olur
kanýsýndayým dedi.
Köy Muhtarý Hüseyin
Yaman gazetemize yaptýðý
açýklamada uzun yýlladýr,
köyümüzde Gazi Gündüz
Alp'ý anma programlarý
yapýlmaktadýr. Köylümüzün
destekleriyle bir þeyler
yapmaya çalýþarak, Gazi

Gündüz Alp' anýyoruz,
Devlet büyüklerinin bizlere
sahip çýkmasýný istiyoruz,
Baþta da Ýlçe
Kaymakamýnýn (Haluk
Nadir) katýlmasýný beklerdik, onlarda katýlmadýlar
dedi.
Gazi Gündüz Alp'ý anma
programýný tertipleyen
Öðretmen Ahmet
Gündüzalp anma
programlarýnda yanlýk
kaldýklarýný, kimsenin
destekçi olmadýðýný,
köylümüzün katkýlarý ile
tanýtýmlara ve anma
programýný yapmaya
çalýþýyoruz. Bizlere destek
olunursa daha geniþ
kapsamlý anma programý
yapmayý düþündüklerini
söyledi.

BEYPAZARINDA ATIÞ YARIÞMASI YAPILDI
21.05.2006 Pazar günü
Beypazarý Azmak mevkiinde
tüfekle atýþ yarýþmasý yapýldý.
Hacýkara Mahallesi Muhtarý ve
Avcýlar-Atýcýlar Dernek Baþkaný
Ahmet Bozkurt tarafýndan organize edilen yarýþmaya Beypazarý,
Ayaþ, Güdül, Çayýrhan ve
Sincan'dan toplam 150 avcý
katýldý. Beypazarý Avcýlar ve
Atýcýlar Derneði tarafýndan
düzenlenen atýþ yarýþmalarýna
avcýlardan büyük ilgi oldu. 50
metrelik hedef noktasýna her
32 Yaþýndaki Zafer
Saraç Balýk tutmaya gittiði Kirmir
Çayýnda Boðularak
can verdi.
Haberi sayfa 4’de

ANTALYA’DA
YAPILAN
YARIÞMALARDA
BEYPAZARI YÝNE
BÝRÝNCÝ.
Haberi sayfa 2’de

FORUM

KIRBAÞI BELEDÝYESÝ
ATATÜRK’ÜN
DOÐUMUNU
KUTLADI ve
ÇANAKKALEYE GEZÝ
DÜZENLEDÝ

Haberleri sayfa 2’de

YAÞADIÐINIZ YERDEN NE BEKLERSÝNÝZ.
‘’Ev alma komþu al, arkadaþýný söyle sana kim
olduðunu söyleyim’’ gibi bir çok atasözümüz var.
Hiç düþündünüzmü?!..
Yaþadýðýmýz yerden ne bekleriz?
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

yarýþmacý 4 kurþun atarak puan durumuna
göre barajý geçmeye çalýþtýlar. Barýjý geçen
yarýþmacýlar ise ikinci tur için yarýþtýlar.
Ýkinci turda da hedefe 4 kurþun atan
yarýþmacýlar puan sistemiyle olan
yarýþmalarda en son trap atýþlarýna
kaldýlar. Trap atýþlarýnda ise saçma kullanan yarýþmacýlar 2 tarap atýþý hakkýnda
toplam 4 saçma atma hakkýna sahip oldular ve her trap atýlýnda trap'ý vuran 5 puna
her iki tarapý vuran yarýþmacýya toplam 10
puan verildi. Puanlarýn toplamý üzerinden
Yarýþmanýn birincisi, ikincisi ve üçüncüsü
belirlendi. Lig usulü yapýlan yarýþmalarda
puan sistemiyle dereceye kalanlar
Pakistan Turizm
trap atýþlarýna yükseldi. Trap
Bakaný Beypazarý’ný
atýþlarý sonucunda Birinci, ikinci
ziyaret etti.
ve üçüncü olanlara otomatik
Haberi sayfa 4’de
tüfek hediye edildi. Bölge Belediye
Baþkanlarýndan sadece Kýrbaþý
Keltepe Daðcýlýk
Belediye Baþkaný Cengiz Yýlmaz
açýsýndan incelenecek Haberi 2’de
haberi sayfa 2’de

PTT YE 3 TANE
MOTOSÝKLET

Beypazarý PTT Müdürlðünde Posta
daðýtýcýlarýnýn Posta daðýtýrken
kullanmalarý amacýyla 3 tane yeni
Motosiklet verildi. Posta daðýtýcýlarý
yeni gelen Motorlara binerek Posta
daðýtýmlarýný yapmaya baþladýlar.
Posta daðýtýmlarý artýk daha hýzlý ve
yolda býrakmýyor.

HABER ÝSTÝHBARAT

TEL:762 51 63

26 Mayýs 2006 Cuma

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

BEYPAZARI’NDA ATIÞ YARIÞMASI YAPILDI.
Baþtarafý sayfa 1’de
ile Saadet Partisini ve Yeni Yýldýz Gazetesini temsilen Kemal Çelen yarýþmalara ilgi
gösterdi. Diðer siyasi parti temsilcilerinin yarýþmalara ilgi göstermemesi ise katýlýmcýlarý
düþündürdü.
2006 yýlý avcýlýk yarýþmasýnda dereceye girenlere çeþitli ödüller verildi.
Dereceye girenler
1-Emin Uysal 80 puan
2-Asým Öztürk 78 puan
3-Emrullah Bayýndýr 76 puan
4-Nail Çetin 76 puan
5-Umut Özdemir 74 puan
6-Mehmet Taþ 71 puan
7-Ali Çelik 70 puan
8-Ýsmail Taþdemir 69 puan
9-Hüseyin Bunarcýoðlu 68 puan
10 Halil Gökçe 67 puan

KIRBAÞI BELEDÝYESÝNDEN ÇANAKKALE GAZÝSÝ

Belediye baþkaný cengiz yýlmaz Kýrbaþý Belediyesi
olarak 2006 gezi proðramýný önce Çanakkale'ye
Þehitlik ziyareti ile baþladýk . 28 -29- 30 nisan -1
mayýs 2006 tarihleri arasýnda Çanakkale Þehitler
Abidesine üç günlük gezi düzenledik . Gezimize
yaklaþýk 35 erkek hemþehrimiz katýldý . Çünkü yol
uzun ve meþakkatli olduðu için bayan kardeþlerimizi
çaðýrmadýk . Gezideki amacýmýz ecdadýmýzýn bize
emanet býraktýðý bu aziz vatan topraklarýnýn binlerce
þehidin kanýyla sulanarak býrakýldýðýný görmek
ve iman dolu göðüslerin çelik zýrhlý tabyalarý
nasýl yendiðini yeniden ruhlarda yaþamaktý. Yorucu
ve uzun bir yolculuk olmasýna raðmen yetmiþlik
amcalarým þehitlikte her biri çaký gibi bir
delikanlý oldular . Dedelerinin þehit düþtüðü
yerleri gördükçe gözyaþlarýna boðuldular. Özellikle
Beypazarlý þehitlerimizi görünce dayanýn biz geliyoruz mücahitler der gibi daha hýzlý dolaþmaya ve
kalp atýþlarýmýz hýzla çarpmaya baþladý .Ýlk ziyarete

Seyyid Onbaþý anýtý ile baþladýk . Sargý
Yeri þehitliðinde ANKARA - BEYPAZARI
SATILMIÞ OÐLU OSMAN 23 YAÞINDA
, 57 . Alay Þehitliðinde ÖMER OÐLU
AHMET ve BEYPAZARI VELÝOÐLU
ÝBRAHÝM DOÐUM 1889 26 YAÞINDA
, Abide anýtýnda ise babamýn
dedesi ÇOBAN ALÝ OÐLU HÜSEYÝN
BEYPAZARI mezar taþýný gören Tacettin
köyümüzden Keþan ilçesinde albay
rütbesiyle görev yapan AHMET GÜVEN
SARAÇ ile karþýlaþtýk . Gezideki niyetim
dedemin mezarýný bulmaktý . Allahu teala
dedemin mezarýný gören kiþiyi hemde
gördüðü yerde karþýma çýkardý .'' NÝYET
HAYIR AKIBET HAYIR '' Beypazar'lý
þehitlerimizi görünce göz pýnarlarýmýz yaþ
ve hüzünle doldu. Kendi askerlerinin yaralý
diye býrakýp kaçtýðý Ýngiliz Yüzbaþýsýný
kucaðýna alýp düþman askerlerine götürüp
teslim eden askerimizin anlatýldýðý MEHMETÇÝÐE
SAYGI ANITIný görünce iþte biz böyle mert milletiz
diyerek göðsümüz kabardý . Özellikle dikkat ettik
þehitlerimizin yaþ ortalamasý 22- 23 . Ýstiklal
Þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde dediði
gibi '' kimi Hindu , kimi Yamyam , kimi
bilmem ne bela , hani tauna da züldür bu rezil
istila '' . Bir çok noktada karþýmýzda düþman
olarak savaþan milletlerin savaþ anýtlarý yer almakta. Anzac, Britanya krallýðý , Fransa , vb.
Daðlara kazýnan o meþhur dizeyi bizde
yüreklerimize kazýyoruz.
'' DUR YOLCU ! BÝLMEDEN GELÝP BASTIÐIN
BU TOPRAK , BÝR DEVRÝN BATTIÐI YERDÝR .
EÐÝLDE KULAK VER BU , SESSÝZ YIÐIN
BÝR VATAN KALBÝNÝN ATTIÐI YERDÝR .''

KIRBAÞI BELEDÝYESÝ
ATATÜRK’ÜN DOÐUMUNU KUTLADI
Atatürk’ün doðumun 125.
yýldönümü nedeniyle kýrbaþý
Belediyesi etkinlik
düzenledi.
Ataürkün doðumunun 125
yýl dönümü nedeniyle
düzenlediði etkinlikte
Belediye kazandýrýlan
araçlarýn hizmete sokulmasý
ve Kýrbaþý Belde halký ile
birlikte Ýmam Evi yapýmý
için temel atrma töreni ve
atatürk Parkýnýn yeniden düzenlenmesi ve
bu park içine Büyükþehir Belediyesinden
getirilen Çocuk Oyun Parkýnýn hizmete

açýlýþ töreninide birlikte
yaparak Atatürk’ün doðum
yýldönümü nedeniyle afiþler
yaptýrarak belediye balkonuna
astý.
Baþkan Cengiz Yýlmaz ‘’Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu
Atatürkü sadece ölüm
yýldönümlerinde deðil doðum
yýldönümlerinde de anmak
gerek. Biz geçmiþimize de
Atalarýmýza ve Türk
büyüklerimize de sahip çýkýyoruz.
Geçmiþe sahip çýkmalýyýz ki geleceðimiz
de aydýnlýk olsun’’ dedi.

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

YAÞADIÐINIZ YERDEN
NE BEKLERSÝNÝZ.
’Ev alma komþu al,

arkadaþýný söyle sana kim
olduðunu söyleyim’’ gibi bir
çok atasözümüz var.
Hiç düþündünüz mü?!..
Yaþadýðýmýz yerden ne
bekleriz? Bizi kim yönetirse
yönetsin, yönetildiðimiz yerde
veya yaþadýðýmýz toprak
parçasý içinde en çok
istediðimiz þeyler nedir?. Bizi
yaþadýðýmýz toprak
parçasýndan alýp götüren veya
gitmeye mecbur eden sebepler
nelerdir?. Hiç bunlarý
düþündünüz mü?!.
Gelin þimdi birlikte
düþünelim.
Önce olmazsa olmazlardan
baþlayalým.
Yol olsun veya olmasýn önce

oturduðumuz yerde ne
ararýz?..
Huzur, güven ve emniyet.
Yolu olmuþ, elektriði olmuþ,
telefonu olmuþ veya olmamýþ
o kadar önemli deðil deðilmi.
Bunlar modern çaðýn olmazsa olmazlarý. Ama yol, elektrik, su, telefon gini hizmetler
olsa da hepimizin öncelikli
olarak aradýðý þey huzur,
güven, emniyet deðilmi!..
Geçmiþte Beypazarý’nda hepimiz biliriz ki bu huzur vardý,
insanlar birbirlerine az da
olsa güvenirlerdi, polis olsada
olmasa da insanlar bir birlerinden eminlerdi. Komþusuna
bir çok þeyini emanet edip
giderdi.
Peki bugün yaþadýðýmýz
toprak parçasýnda huzurunuz
var mý?, elektriðiniz var,
suyunuz var, telefonunuz var,
güzel de para kazanýyorsunuz
diyelim. oturduðunuz
mahallede veya çalýþtýðýnýz
iþ ortamýnda güven var mý.
Yarýne ne kadar güvenle bakabiliyorsunuz!?.. Hiç
korkularýnýz yok mu.
Korkularýnýzý emniyete almak
için evinize neler yaptýnýz?
kapýlarýnýza neler taktýnýz?
Ev halkýna neler söylediniz
ve ne tavsiyelerde bulund-

unuz?!. Bir düþünün... Kapý
komþunuz size güven verebiliyor mu? Siz ona ne kadar
güveniyorsunuz o zise ne
kadar güveniyor. Diyelim
mahallenizde oturmayan
birileriyle kavga ettiniz,
komþunuza ne kadar
güveniyorsunuz!?..
Olabilecek hadiselere karþý
komþunuz sizi ne kadar
koruyabilir, korur mu, korumak istermi, yoksa perdenin
bir ucundan sizleri ve
baþýnýza gelenleri mi izler.
Çevrede duyduðunuz þeyler
sizleri etkilemiyor mu?
Geçmiþte mahallenize
duyduðunuz, komþularýnýza
duyduðunuz güveni duyabiliyormusunuz. Mahallenizde
yaþayanlarýn size güveni ve
sizin onlara güveni nedir?
Beypazarýnda bir deðiþimin
yaþandýðýný hepimiz
farkýndayýz deðil mi. Bu
deðiþim iyi mi oldu, yoksa
kötü mü oldu!.. Bunu yakýn
bir gelecek te hepimiz
hayatýmýz içinde yaþamaya
baþlayacaðýz. Ýnsaný yaþadýðý
yerden gitmeyi düþündüren
sebepler varsa, bu deðiþim
hayra yorulacak bir deðiþim
olmasa gerek.
Bunu hep beraber düþünelim.

ANTALYADA YAPILAN YARIÞMALARDA
BEYPAZARI YÝNE BÝRÝNCÝ.
21.05.2006Pazar günü
Antalya’da yapýlan
yarýþmalarda Beypazarý
Ýlköðretim Okulu Atletizm
Takýmý yine birinci oldu.
Antalya Kulüp yarýþlarýnda
EGO adýna yarýþlara katýlan
Beypazarý Ýlköðretim Okulu
atletizm Takýmý Kýz
Öðrencileri birinci oldular.
KELTEPENÝN TURÝSTÝK ÝMKANLAR AÇISINDAN ARAÞTIRMASI PROJESÝ
ÇERÇEVESÝNDE DAÐCILIK FEDERASYONU UZMANLARI BEYPAZARINDA

Daðcýlýk Federasyonu Daðcýlýk için 2 görevliyi Beypazarý’na Gönderiyor
27-28 Mayýs 2006 Cumartesi ve Pazar günü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Daðcýlýk
Federasyonu tarafýndan Beypazarýna Daðcýlýk konusunda yer araþtýrmasý yapmak için iki
görevli gönderildi. Görevliler Gençlik ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan aðýrlanacaklar iaþeibate ve yol giderleri Ýlçe Müüdürlüðünce Karþýlanacak. Gelecek gürevliler Onur bolsu ve Yaþar
Baþ tarafýndan Kel tepeye gidecekler ve kamp yerleri ile yürüyüþ yerleri iþaretlenecek. Çadýrlý
kamp yerleri tesbit edilecek.
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REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde
yayýnlanmamýþ
þiirlerden
oluþmaktadýr.
Gönderilen
þiirlerin
yayýnlanmýþ þiir
olduðu tesbit edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden
okuyucularýmýzýn
gazetemize
gönderdiði
þiirlerinin hiç bir
yerde
yayýnlanmamýþ
olmasýna dikkat
etmelerini rica ediyoruz. Gazetemizin
özelliði budur.
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:39-40 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni:Murat Çelen
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Ýsmail ALADAÐ
Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Metot Ofset
Tel-Fax:763 15 63 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Ýdris TEKÝN
Bölge Koordinatörü:
Kemal SAADET
Beypazarý Haberleri
Kemal ÇELEN
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Sincan Temsilcisi
Ýsa TETÝK
Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.000.000.000 TL 1.000 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500.000.000 TL
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250.000.000 TL
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30.000.000 TL
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4.200.000 TL
4,25 YTL
Kongre Ýlanlarý
50.000.000 TL
50 YTL
Sosyal ilanlar
50.000.000 TL
50 YTL

HABER-ÝLAN
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Meskenlerin altýndaki oto galerileri kaldýrýlýyor

GALERÝLERE SÜRE VERÝLDÝ

24 Ocak 2005 tarih 123 ncü
sayýmýzda yayýnladýðýmýz
haber Beypazarýnda da
uygulanmaya kondu.
Beypazarý’ndaki Oto
Galerileri þehir dýþýna
çýkartýlýyor. Galerilere þehir
dýþýna çýkarýlmasý için süre
verildi. Beypazarýnda faaliyewtini sürdüren Oto
Galerileri þehir dýþýnda arsa
aramaya baþladýlar.
Alacaklarý arsa üzerine
Galericiler sitesi yapmayý
düþünyorlar. Beypazarý
Belediyesi kanunu
uygulamaya koydu ve galericilerin faaliyetlerini mevcut iþyerlerinde yapma için
yapýlan görüþmelerde sonuç
vermedi. Galericiler kendilerine verilen þehir dýþýna
çýkma süresi içinde mevcut
faaliyet yaptýklarý iþyerini
boþaltmaya hazýrlanýyorlar.
Meskenlerin altýndaki oto
galerileri kaldýrýlacak
Ýçiþleri Bakaný Abdülkadir
Aksu, valiliklere gönderilen
genelgede, "Can ve mal
güvenliðini tehdit eden bu
durum düzeltilmeli ve oto
galerileri en kýza zamanda
toplu þehrin belli yerlerinde
konuþlandýrýlmalý" dedi.
ANKARA - Ýçiþleri Bakaný

Abdülkadir Aksu, özellikle
bina giriþlerinde ikinci el
araç satýþý yapan
iþyerlerinin gözden
geçirilmesi ve bunlar için
þehrin belli bir yerinde toplu
iþyerleri tespit edilerek
mevcutlarýn bu tür yerlere
taþýnmasý yönünde çalýþma
baþlatýlmasýný istedi. Bakan
Aksu'nun imzasýyla 81 il
valiliðine gönderilen genelgede, son yýllarda motorlu
araç sayýlarýnýn artmasý
nedeniyle büyük iller baþta
olmak üzere bütün
kentlerde ikinci el oto alým
satýmýnýn yaygýnlaþtýðý, bu
þekilde ikinci el oto alým
ve satýmý yapan oto galericileri tarafýndan özellikle
apartmanlarýn zemin
katlarýnýn bu iþ için
kiralanarak satýþa sunulan
araçlarýn apartman
giriþlerinde, yol
kenarlarýnda ve
kaldýrýmlarda sergilendiði
belirtildi. Birçoðu LPG'li
olan bu araçlarýn özellikle
geceleri apartmanlarýn giriþ
katlarýndaki dükkanlarda
býrakýlmak suretiyle bina
sakinleri bakýmýndan büyük
bir risk oluþturulduðuna
dikkat çekilen genelgede,

diðer taraftan oto galerilerinde yangýn çýktýðýna dair
görsel ve yazýlý basýnda son
zamanlarda sýk sýk haberlerin yer aldýðý hatýrlatýldý.
Oto galerilerinde satýþa
sunulan araçlarýn apartman
önlerinde, yol kenarlarýnda
ve kaldýrýmlarda uygunsuz
olarak sergilenmesinin
binalarda giriþ ve çýkýþa
mani olduðuna ve yollarda,
kaldýrýmlarda yaya geliþ
gidiþlerinin engellendiðine
iþaret edilen genelgede, kent
içinde ikinci el araçlarýn
bu þekilde sergilenmesinin
görüntü kirliliðine de yol
açtýðý kaydedildi.
"CAN VE MAL
GÜVENLÝÐÝNÝ TEHDÝT
EDÝYOR"
Oto galerilerinde bulunan
bir araçta çýkabilecek bir
yangýn veya patlamanýn
diðer araçlara yayýlmasýnýn
güçlü bir olasýlýk olduðunun
ifade edildiði genelgede, bu
durumun bina ve çevrede
bulunan halkýn can ve mal
güvenliði açýsýndan ciddi bir
tehdit oluþturduðuna dikkat
çekildi. 5216 sayýlý
Büyükþehir Belediyesi
Kanunu ile itfaiye
hizmetlerini yürütmenin,

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=390 YTL
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz
yok. Gelin size bir site kuralým.
Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM
Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil 140 YTL deðil 119 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

konut ve iþyerlerini yangýna
karþý alýnacak tedbirler
bakýmýndan denetlemenin
belediyelere görev olarak
verildiðinin hatýrlatýldýðý
genelgede yine 5272 sayýlý
Belediye Kanunu'nun da
itfaiye hizmetlerini
yürütmek, yangýn ve sanayi
kazalarýndan korunmak
için afet ve acil yardým
planlarýný yapmakla belediyeleri görevli ve yetkili
kýldýðý kaydedildi. Bu
kanunlarla yanýcý, parlayýcý,
patlayýcý risk taþýyan
iþyerleri de dahil gayrýsýhhi
müesseselerin
ruhsatlandýrýlmasý ve
denetlenmesi görevinin de
Ýl Özel Ýdaresinin yetkileri
hariç belediyelere
verildiðinin belirtildiði
genelgede þöyle denildi:
"Görüldüðü gibi belediyeler,
5216 ve 5272 sayýlý kanunlardaki düzenlemelere göre,
itfaiye hizmetleri
kapsamýnda sadece yangýn
sýrasýnda müdahale etmek
deðil, yangýn çýkmadan
önce, yangýna ve patlamalara karþý tedbirler almak
ve lüzumlu planlamalarý
yapmakla da görevli ve
sorumludur. Diðer taraftan
17 Aðustos 2000 tarih ve

24143 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanan
Araçlarýn Ýmal, tadil ve
Montajý Hakkýnda
Yönetmelikte Deðiþiklik
yapýlmasýna Dair
Yönetmelik hükümlerine
göre, LPG'li araçlarýn
kapalý yerlerde muhafazasý
yasaklanmýþtýr. Bilindiði
gibi, 3572 sayýlý Ýþyeri Açma
ve Çalýþma Ruhsatlarýna
Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin
Deðiþtirilerek Kabulüne
Dair Kanun'un 4. maddesine göre iþyeri sahipleri
yangýn ve patlama konusundaki idari düzenlemelere
aykýrý davranamayacak
olup, 3572 sayýlý Kanuna
göre hazýrlanan ve 9 Mart
1989 tarih ve 20103 sayýlý
Resmi Gazete'de
yayýmlanan Ýþyeri Açma ve
Çalýþma Ruhsatlarýna
Ýliþkin Yönetmelik'in 9.
maddesine göre de iþyerleri
belirlenen kriterlere aykýrý
olarak faaliyet gösterir ve
bu aykýrýlýðý gidermez ise
ruhsatýn iptali ve iþyerinin
kapatýlmasý gerekmektedir.
Bu hükümler
doðrultusunda; yangýn
güvenliði bakýmýndan risk
taþýyan iþyerlerini, halkýn

saðlýk ve güvenliðine zarar
vermeyecek þekilde kentin
belli yerinde toplamak
belediyelerin görev ve yetkisi
dahilinde olup, bu þartlara
aykýrý olan iþyerlerine ruhsat verilmemesi gerekmektedir. Buna göre, Araçlarýn
Ýmal, Tadil ve Montajý
Hakkýnda Yönetmelikte
Deðiþiklik yapýlmasýna Dair
Yönetmelik'e aykýrý olarak
kapalý mekanlarda LPG'li
araç bulunduran oto galerilerinin ruhsatlarýnýn iptali
ve belediyeler tarafýndan
þehir dýþýnda bu iþyerleri
için tespit edilen alanlara
taþýnmasý gerekmektedir.
Bu itibarla, iþaret edilen
olumsuzluklarýn giderilmesi
amacýyla, özellikle bina
giriþlerinde ikinci el araç
satýþý yapan iþyerlerinin
gözden geçirilmesi, oto
galerileri için þehrin belli bir
yerinde toplu iþyerleri tespit
edilerek mevcutlarýn bu tür
yerlere taþýnmasý yönünde
çalýþmalarýn baþlatýlmasý
gerekmektedir. Gereðinin
buna göre ifasý için iliniz
dahilindeki belediyelere bilgi
verilmesini rica ederim."

KÖY HÝZMETLERÝNDEN
KIRBAÞINA HÝZMET ATAÐI
Köy Hizmetleri Yol aðýna baðlý
olan Kýrbaþý - Uþakbükü
arasý yol bakým ve onarýmýna
baþlandý . Kasabanýn halk
arasýnda Velanýn Ova adý verilen Sarýyer Barajý kenarýndaki
ovada yaklaþýk altýbin dönüm
arazisi bulunmaktadýr. Bu yol
yapýldýðý zaman ova baðlantýsý
ve Eskiþehir , Mihalýççýk
baðlantýsý saðlanacaktýr . Ýkinci
Adana ovasý olarak
gördüðümüz ovaya Kýrbaþý'ndan
ulaþým zor olduðu için bazen
tarlalar bile boþ kalmaktadýr.
Yollarý medeniyetin bir parçasý
olarak gördüðünü söyleyen
belediye baþkaný Cengiz Yýlmaz ''

ÝÞTE GAZETE
BU YAA...
Haberler Ýnternette
ZAYÝ
Nüfus Kimliðimi Kaybettim.
hükümsüzdür.
Ünal TOPRAK

Baki kalan bu
kubbede hoþ
bir sada imiþ ''
. Bizler
öncülük
yaptýðýmýz
eserlerle
torunlarýmýza
miras
býrakmak istiyoruz . Þayet
zamanla Kýrbaþý - Uþakbükü
yolu asfalt olursa Polatlý istikametine gidecek olan kömür
kamyonlarý bu yolu kullanacak
ve seksen kilometre yoldan
tasarruf edeceklerdir.
Ýkinci bir yol çalýþmasý ise kangren haline gelmiþ olan 16 km
lik Kýrbaþý - Gencali arasý yol
baðlantýsý .A k Partili Ýl genel
meclis üyesi Seyyid Çakýr özel
idareye verdiði bir önergeyle
Kýrbaþý - Gencali yolunun
üçüncü derece arazi yolu olmaktan çýkarýlýp birinci derece yol
aðýna alýnmasýný teklif etmiþ ve

olumlu sonuç alýnmýþtýr. Köy
Hizmetlerine ait araçlar yol
kumlamasýna baþlamýþtýr . Bu
hizmetlerin yapýmýnda özellikle
Beypazarý Ak Parti
ilçe baþkaný Tuncer Kaplan
, il genel meclis üyeleri , belediye
meclis üyeleriyle birlikte alýnan
kararlarýn etkili olduðunu
söyledi .Düzenli olarak Salý
günleri TBMM ye Ak Parti
Grup toplantýsýna katýlýndýðýný
, Milletvekillerine birlikte
uðrandýðýný olumlu ve hýzlý
sonuç alýndýðýný görüyoruz.
dedi

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI
HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

YETERLÝ
Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63

26 Mayýs 2006 Cuma Yýl:3 Sayý:143 Fiyatý:500.000.- TL 50.- YKr

Cep:0.532.557 98 53

AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

BEYPAZARI

PAKÝSTAN TURÝZM BAKANI BEYPAZARINDA Kirmirde Boðulma

21.05.2006
Pazar günü
Beypazarý
Dini Çiftliði
yakýnlarýnda
ki Kirmir
Çayýna 4
arkadaþ ile
birlikte balýk
tutmaya giden
Beypazarý
Tecenner köyü nüfusuna kayýtlý 1974
doðumlu Zafer Saraç suda boðuldu.
Öðleden sonra saat 14 sýralarýnda
suya giren ve kýramp girdiði için
sudan çýkan ve dinlendikten sonra
tekrar suya dalan Saraç sudan bir
daha çýkamadý. Cesedi 1.5 saat sonra
su yüzüne çýktýktan sonra bulunabildi.
Beypazarý Cumhuriyet Savcýlýðýnca saat
18 den saat 20 ye kadar olay yeri
keþfi yapýlarak otopsi için Adli týpba
gönderildi. Beypazarýnda ikamet eden ve
Ayaþ Vergi Dairesinde çalýþan Saraç’ýn
ölümü yakýnlarýný mateme boðdu. 1 tane
4 yaþlarýnda kýz çocuðu olan Saraç’ýn
Cenazesi Pazartesi günü Otopsiden
alýnarak Tecenner Köyünde yakýnlarýnýn
katýldýðý namazdan sonra defnedildi.

PAKÝSTAN TURÝZM BAKANI BEYPAZARINDA ÝNCELEMELERDE BULUNDA
Pakistan Turizm
Bakaný Nilofar
Bakhtiar 24.05.2006
Çarþamba günü saat
16,30 da Beypazarý'ný
ziyaret etti.
H.E.Merkezini ziyaret
eden misafir bayan
bakan Halý ve ipek
dokuma atölyesinde
gezdi.
Konuk Bakaný Ýlçe

Kaymakamý Haluk
Nadir karþýladý ve
Beypazarý'ný gezdirdi.
Konuk Bakan ayrýca

Gümüþçüler
çarþýsýnýda gezerek
Beypazarý gümüþlerini
inceledi.

KIRBAÞI BELEDÝYESÝNDEN
KONYA’YA GEZÝ
Bir günlük olarak düzenlenen gezi sabah
erken saatte yola çýkýlmasýyla baþladý . Konya
gezisine kasaba halkýndan elliye yakýn bayan
hemþehrimiz katýldý . Ýlk ziyaret olarak '' Gel
ne olursan ol yine gel , bizim kapýmýz umutsuzluk kapýsý deðildir '' diyen büyük
Ýslam Mutasavvýfý Mevlana
Celaleddin Ruminin
dergahýndan baþlandý
. Dergah içerisinde
Mevlana ve diðer din
büyüklerinin
mezarlarý ve müze
þeklinde düzenlenen
bölümde Sakalý Þerif,
Mushafý Þerifler , Türk
Ýslam sanatýnýn önemli
halý ve seccade eserleri , mevlevilik Tarikatýna ait önemli eþyalar sergilenmektedir. Anadolunun dört bir tarafýndan
gelen ziyaretçilerle dolup taþan müzede iðne
atsan yere düþmeyecek þekilde bir insan seli
vardý. Tanýtým amaçlý düzenlenen bölümde
Mevleviliðe ait ritüeller ve mumya eserler

yer almakta. Daha sonra meþhur Alattin
Tepesi ve Alattin Camii ve Kümbet þeklindeki
hükümdar kabirleri ziyaret edildi . Konyanýn
en büyük camiisi ve cumhuriyet dönemi
mimari eserlerinden olan Hacý Veyiszade
Mustafa Efendi Camiisinde kýlýnan
namazlardan sonra Sahibi
Ata Camii , Ýnce Minare ,
Karatay Medresesi ziyaret
edildi . Öðle yemeðinde
özellikle Konyalýlarýn
meþhur etli ekmeði
yenildi. Yapýlan
alýþveriþlerden sonra
akþama doðru dönüþ
yolculuðuna çýkýldý .Belediye
baþkaný Cengiz Yýlmazýn bizzat
rehberlik yaptýðý gezi dönüþü
yüzlerde tatlý bir tebessüm ve bir daha
gelmek arzusu vardý .dedi
Konya gezisine de sadece bayanlarý götürdük.
Yapýlan gezilerden vatandaþlarýmýz o kadar
memnun ki bir dahaki yapýlacak gezilere ailecek katýlmak istediklerini söylüyorlar .

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

Belediye olarak 28 mayýs 2006 Pazar
günü GÖYNÜK ilçesinde düzenlenen
AKÞEMSEDDÝN HAZRETLERÝNÝ ANMA
TÖRENÝne gezi proðramý tertip ettiklerini
söyledi .Son olarak Kýrbaþý'lý gençlerimizi de
Akdenize tatile götüreceðiz .dedi .

KIBRISCIK FESTÝVALÝ
3-4 HAZÝRANDA

6. Kýbrýscýk Kültür Sanat
Festivali ve
3. Karagöl Ermeydaný
Güreþleri 3-4 Haziran tarihinde yapýlacak. Karagöl
Festivali Beypazarý Festivali
ile ayný gün düzenlenecek.
PROÐRAM :
3 Haziran 2006 Cumartesi
1- Sünnet Þöleni (mevlüt)
(10-30)
2- Sergi Açýlýþý(14-00)
3- Spor Etkinlikleri(15-00)
4- T.H.M. Konseri (20-00)

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, PÝRÝNÇ TABELA,
BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ, BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
DÝJÝTAL BASKI SÝSTEMLERÝMÝZLE BASKILAR
Üniversite Tezleriniz Hazýrlanýr
BÖLGE TÝCARET AJANDASI ve REHBERÝ HAZIRLANIYOR
Geç kalmadan sizde yerinizi ayýrtýnýz.
Unutmayýn. Herkesin Telefonla aranmaya ihtiyacý var.
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 Bilgisayar Bölümü Tel:763 63 13

5- Havai
Fiþek Gösterileri
(21-30)
4 Haziran 2006
Pazar
1- Açýlýþ
2- Halk Oyunlarý
3- Konuþmalar
4- Güreþlerin
Baþlamasý (11-00)
5- T.H.M.Konseri
(12-00)
6- Madalya Töreni
7- Yemek (16-00)

8- Karagöl Etrafýnda Gezinti

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

