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’’

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

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

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Kemal ÇELEN
TEL:762 51 63
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*www.yeniyildizgazetesi.com

YETERLÝ

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

TÜRKÝYE'NÝN ÝLK BARAJI SARIYAR HASAN POLATKAN HÝDRO ELEKTRÝK SANTRALÝNÝN DÝBÝ

35 METRE DOLDU
Kemal ÇELEN-Nallýhan
Sarýyar Beldesinde 1 Mart
1953 tarihinde yapýmýna
baþlanan 2 Aralýk 1956 tarihinde her ünitesi 40 KW
enerji üreten ve 2 üniteyle
toplan 80 KW enerji üretimi
ile hizmete açýlan Sarýyar
Hasan Polatkan Barayý
bugün 4 ünite olarak Enerji
üretmeye devam ediyor.
Toplam 160 KW enerji
üreten ve direk
Gölbaþýndan elektriði
Ankara ve çevresine
daðýtan barajýn dibi 50
yýlda 35 metre doldu.
95 metre derinliði olan
ve 110 metre geniþliðindeki

Türkiye'nin ilk barajý olma
ünvanýný koruyan Sarýyar
Hasan Polatkan Hidro
Elektrik Santralinin
yapýldýðý yýllarda 100 yýlda
dolacaðý ve atýl vaziyete
geleceði hesaplandýðý
belirtildi. Yapýldýðý yýldan
bu güne tam 50 yýl geçti.
50 yýlda barajýn 50 metre
dolmasý hesaplanmýþtý
ancak barajýn 35 metre
dolduðu buda barajýn 70
yýl daha hizmet üreteceðini
ortaya koydu.
Sarýyar Belde Belediye
Baþkaný Mustafa Aytekin
bu durum bizi sevindiriyor.
Barajýmýzýn 100 yýlda

dolacaðý ve atýl vaziyete
geleceði hesaplanmýþtý 50
yýlý geçti geriye 50 yýl
kalmasý gerekiyor. DSÝ
tarafýndan yapýlan
incelemelerde barajýn dibi
gelen toprak kum ve taþlarla
ancak 35 metresi dolduðu
görüldü. Bu durum 20 yýl
daha kazandýrdý. Barajýmýz
70 yýl daha enerji üretmeye
devam edecek. Dibdeki
dolmanýn temizlenmesi zahmetli bir iþ. Buna DSÝ
ve yetkililer karar verir.
Hesaplamalarda temizleme
mi yoksa temizlenmemesi
mi rantabýl olur,
araþtýrmalar sonrasýnda

karar verirler. Þimdiden bir
þey söylemek zor' dedi.
Nallýhan Sarýyar Beldesinde
kurulu bulunan Baraj'dan
elektrik direk kasabaya
verilmiyor. Direk Ankara
Gölbaþýna verilen elektrik
buradan Ankara ve çevresine daðýtýlýyor. Sarýyar
Kasabasý yaný baþýndaki
Hidro Elektrik Santralinden
elektrik alamýyor.
Konuþtuðumuz kasaba
halký ''geçen bir arýza
nedeniyle kasabamýz 2 gün
elektriksiz kaldý. Elektriði
direk buradan alsaydýk
elektriksiz mi kalýrdýk'' dediler.

Gazetemiz Gündeme Getirmiþti

CEZAEVÝ KAPANIYOR
Beypazarý Kapalý Ceza ve Tevkif Evi’nin
kapanacaðý haberi Ak Parti Beypazarý
Ýlçe Ýþtiþare toplantýsýnda TBMM Grup
Baþkan Vekili Salih Kapusuz tarafýndan
MALTEPE
PAZARI
ESNAFI
ÇARESÝZ

Türkiye’de
baraj
adýna
tek þenlik
Haberi sayfa 4’de

açýklandý. Sincan’a nakledileði açýklanan
cezaevi arsasý için Beypazarý Saðlýk Grup
Baþkaný Dr. Kerem Zeki Fikret ve
Devlet Hastanesi Baþtabibi Bekir Ýnan’ýn
Hapishane yerinin Hastaneye verilmesi
talebi olumlu karþýlandý ve Adalet
Bakanlýðý telefonla arandý. Hapishane yeri
artýk Hastane olmaya aday. Cezaevinin
kapanma haberi ile birlikte ikinci bir
tartýþma gündeme geldi. Mal beyaný
nedeniyle hapis yatacaklar Ankaraya mý
gönderilecekler.
Haftaya

Haberi sayfa 3’de

FORUM

ÝNSANLIÐIN NERESÝNDEYÝZ.
Ýnsan hayatta bir çok hadiselere
gebe. Bu hadiselerin
yaþanmasý aslýnda kader veya
insan iradesiyle baðlantýlý
hadiseler.
Yazýsý Sayfa

Kemal ÇELEN

Büyükþehir
Belediyesinden
Asfalta
AB Standartý

ARÞÝVDEN
12 Mayýs 2006
Sayý 141

Beypazarý Bakkallar
ve Bayiler Odasýndan
Üyelerine Hizmet
Desteði

TÜRK
TELEKOMDAN
BAÞARILI
ÖÐRENCÝLERE
ÖDÜL

Protokol umurunda
deðil o kendi
dünyasýnda

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 2’de

Haberi sayfa 2’de

Haberi sayfa 3’de

HER TELDEN
BÝR SEVDADIR KIBRIS

Bazý anlar olur ki,
insan söze baþlamak ister
ama bir türlü baþlayamaz.
Þu satýrlarý yazmak için
Yazýsý Sayfa 3’de
Mehmet BAÞTÜRK

WEB SAYFASINDA
KAMPANYA
VÝDEO KASETLERÝNÝZ
CD’YE AKTARILIR
Tel:762 51 63

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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KÜLTÜR-EDEBÝYAT-HABER

TÜRK TELEKOMDAN BAÞARILI ÖÐRENCÝLERE ÖDÜL
Ankara Ýl Telekom Müdürlüðü 2005-2006 Eðitim-Öðretim yýlýnda lise düzeyinde üstün
baþarý gösteren öðrencilere 02.08.2006 tarihinde Beypazarý Mehmet Akif Ersoy Halk
kütüphanesinde saat 14 de yapýlan bir törenle ödüllendirildi.
Lise düzeyindeki baþarýlý öðrenciler bilgisayar, modem ve ADSL internet eriþiminden
oluþan teknoloji Paketi ile ödüllendirildiler.

ÇOCUÐUN DÜNYASI BÝR BAÞKA

PROTOKOL UMURUNDA DEÐÝL, O KENDÝ DÜNYASINDA

Adý Semih Gür, 4 yaþýnda. Protokol masasýnýn önünde Protokole raðmen oyun oynuyor.
O kendi dünyasýnda yaþarken Protokol mensuplarý Ankaranýn Nallýhan Ýlçesi Sarýyar
Beldesi Sarýyar Barajý Yaz Þenliði nedeniyle düzenlenen Konseri izliyorlar. Nallýhan
Belediye Baþkaný Safa Gür’ün oðlu olduðunu öðrendiðimiz 4 yaþýndaki Semih Gür’ün
Konser umurunda deðil. O kendi dünyasýnda Protokol masasýna dizilmiþ protokol
mensuplarýna da aldýrýþ etmeden kendi dünyasýnda eðleniyor. Elini masanýn üzerine
koymuþ protokol masalarýnýn bir ucundan öbür ucuna defalarca araba sürer
gibi sürterek kendi dünyasýnda eðleniyor. Protokol mensuplarýda Kültür Bakanlýðý
Sanatçýlarýnýn Konserini izlerken küçük Semihi de görmezden gelemiyorlar. Küçük
Semihin elini yakalamak isteyen protokol mensuplarýna raðmen Semih daldýðý oyuna
devam ediyor. Masanýn maskotu haline gelen Küçük Semihin dünyasý kendi içinde
kurduðu oyun olarak saatlerce devam edince görenler ‘iþte çocuðun dünyasý. Umurunda
mý konser onun. O kendi konserini oynuyor. Protokol bizler için, o özgür, çocuk olmak
ne güzel’ dediler.

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

FORUM

ÝNSANLIÐIN NERESÝNDEYÝZ

Ýnsan hayatta
bir çok
hadiselere
gebe. Bu
hadiselerin
yaþanmasý
aslýnda kader
Kemal ÇELEN
veya insan
kemalcelen@ortaanadoluas.com
iradesiyle
baðlantýlý
hadiseler. Ýnsanýn kamale ermesi için bu
hadiselerin yaþanmasý ve yaþamasý gerek.
Yoksa insan olgunluða eremez. Bu hadiseler
yaþanmalý ki insan piþsin ve olgunluða
ersin. Bu hadisler yaþanýrken bir bedel mutlaka ödenir. Acýlar çekilir. Sevinçler yaþanýr.
Yaþanmasa kýymeti nasýl anlaþýlsýn ve insan
insan olduðunun þükrüne nasýl varsýn ki.
Ýnsan yaþanan bu hadiseler karþýsýnda ya
yaratýcýnýn tarif ettiði insan tarifine uygun
adem olur veya þeytandan da aþaðý
þeytanlaþan insan olur. Meleklerin hocasý
þeytan bile insan yüzünden cezalandýrýlmýþ ve
insan üstün bir varlýk olarak tanýmlanmýþtýr.
Tabii insan tanýmlanan sýfata uygun
yaþayabilirse.
Olgunluða ermenin yani insan olmanýn
anlamý yaþanan ve misafir olduðumuz
dünyada, dünyayý cennet kýlmakla iliþkili
bir hadise. Dünyayý cehennem kýlmak ise
insanlýktan uzaklaþmak þeytandan daha aþaðý
olmakla iliþkili.
Etrafýmýzda acý çekenler, göz yaþý dökenler,
zulme uðrayanlar, çile dolduranlar, ýzdýrab
ve çaresizlik içinde bulunan insanlar varken
insan olmak; onlarla aðlayabilmeyi, göz
yaþý dökebilmeyi, kalbe akan gözyaþlarýný
görebilmeyi, acýlarýna ortak olmayý gerekli
kýlar. Sadece bu mu hayýr akan gözyaþýný
silmeyi, yaralara merhem, dertlere derman,
hastalýklara þifa olmayý, ýzdýrablarý
paylaþmayý þart koþar. Ýþte dünyayý cennet
yapan tavýr budur. Haksýzlýða engel olmayý
adaleti saðlamayý dünyada yaþamanýn gayesi
olarak görmek insanlýðý yüceltir ve kemale
erdirir. Ýnsanlýk bu durumu ile ne kadar
övünse azdýr. Ama bunun tersi bir yaþam
ise dünyayý cennet olmayý býrakýn cehenneme
çeviren bir yaþam tarzýný hakim kýlar ki bunun
adýna insan demek doðru deðildir.

Neden bombalar patlýyor, neden çocuklar
ölüyor, neden gözyaþlarý akýyor, neden
insanlýk acý ve elem duyuyor!?.. Doðru olan
nedir?. Dünyayý cennet yapmak için mi tüm
bunlar, yoksa cehenneme çevirmek için mi?!..
Bunlari seyretmek insanlýk mý?. Nerede
meleklerden üstün kýlýnmakla þereflenen
insanlýk?
Beni ben yapan üstün vasýf nerede. Beni biz
yapan anlayýþ nerede. Yanlýþlarý seyretmek
niye? Yüzlerce insan göz yaþý dökerken
seyretmenin adýna insanlýk denir mi? Acýlar
varken, iþkenceler varken, haksýzlýk diz boyu
artmýþken insan olmakla gurur duyabilirmiyiz?!..
Ýnsan olmak nedir Allah aþkýna? Misafir
olan ve emaneten yaþanan þu dünyada
sadece kendini görmenin adýna insan denir
mi? Ýnsanlýðýndan nasibini almamýþlar dense
daha doðru olur. Sadece kendini görenler
ayný ýzdýrabýn kendilerini vurmayacaðýný mý
zannediyor, baþkalarý göz yaþý dökerken,
görmemek, duymamak ve duymamazlýktan
gelmenin neresi insanlýk. Ne farkýmýz varki
insanlara göz yaþý döktürenlerden, zulmedenlerden, bomba yaðdýranlardan. Kendi cennetini imar ederken, baþkalarýnýn hayatýný
cehennem etmenin adý ne zaman insan oldu
ki. Cehennem hayatý yaþayanlarý görmemek
insanlýk mý ki?
Kan aðlýyor yüreðim insaným diyen ama
insanlýðýný göremediðim insanlarý görmekten
dolayý, göz yaþlarým dinmiyor göz yaþý döken
insanlarý görmekten dolayý. Utanýyorum
insanlýðýmdan bu insanlara el uzatamamaktan dolayý. Bombalar düþtükçe, masum
çocuklarýn cesetlerini gördükçe, onlara hayat
verememekten ve onlar için umut olamamaktan, onlarýn ölü bedenlerine bile bakacak
yüzümüz kalmadý. Utanýyorum insanlýðýmdan
çünkü insanca yaþamýyoruz biz. Adýmýz insan
sadece. Ama insanca yaþamak çok uzak bize.
Ne zaman kendini görmeyi býrakýp kendinden
baþkasýný da görmeye baþlarsak insanýz diyebiliriz kendimize. Dýþýmýzdakileri görmemek
ne büyük gaflet. Uyanmak dileðiyle.

ZAYÝ
Selçuk Üniversitesi Teknik Eðitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði (ÝÖ)
aldýðým öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Gökhan AKSÖZ Öðrenci No:022211031

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

YENÝ
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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
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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:Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Murat ÇELEN
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
Ayhan DEMÝRÇELÝK
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 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4,25 YTL
Kongre Ýlanlarý
50
YTL

ARAÞTIRMA-HABER
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BÝR SEVDADIR KIBRIS
Bazý anlar olur ki, insan söze
kullanýlan tuz
HER
TELDEN
baþlamak ister ama bir türlü
kokunca,tuzun kokusunu
baþlayamaz. Þu satýrlarý yazbaþka hiçbir þey gideremez.
mak için oturduðum andaki
Yeter ki tuz kokmasýn…
duygularýmý aktara bilmek
"Tarihi tekerrürden ibaret
için sanki lügat da ki bütün
diyorlar,ibret alýnsa tarih
sözcükler bitti de,o
tekerrür mü eder?" Çok
sözcüklerle beraber aklýmda
doðru söz.ama kimler
bulunan bütün kelimeler
için.Tarih þuuruna eriþip
kaybolup yerleri boþ
de,tarihinden aldýðý güçle
Mehmet BAÞTÜRK geleceðine yön verenler
kaldý.Ýnsanýn böyle anlarda
yapmasý gereken en güzel iþ fýkra ile
için.Yoksa tarihini inkar edenler için bu
beraber kendisini toparlamasýdýr. Ýþte
sözün hiçbir deðer ve anlamý yoktur.
böyle bir anda aklýma gelen güzel
Yeri gelmiþken bir noktaya da deðinmekte
bir Nasrettin Hoca fýkrasýný sizlerle
fayda vardýr. "Benzetme yok misal verme
paylaþmak istedim…
vardýr" sözü gereðince kendini akýllý sanan
" Hoca bir gün kýzlarýný ziyarete gider.
insanlar hýrsýzdan korunmak için köpek
Büyük kýzýna uðrar, hoþ-beþ den sonra
beslerler. Ama yaðlý bir kemik görünce
Hoca kýzýna geçim durumlarýný sorar.
köpek hemen yeni sahibine kuyruk salKýzý, babasýna:
lar…
Baba bu sene eþimle çok çalýþtýk. Kaliteli
Þöyle bir tarihe bakýnca Kýbrýs adasýnýn
ve çok miktarda çömlek imal ettik. Birde
Osmanlýlar tarafýndan fethinin ilginç bir
havalar güneþli ve yaðmursuz geçerse iyi
kýssasý vardýr. "Osmanlý Ordusu 1571
miktarda para kazanacaðýz. Hoca,büyük
tarihinde Kýbrýs adasýný Venediklilerden
kýzýna veda ederek diðer kýzýna gider.
alýnca,Venediklilerde Ýnebahtý da gafil
Ayný karþýlama ve ikramdan sonra Hoca,o avladýklarý Osmanlý donanmasýný yakarkýzýna da geçim durumlarýný sorar. Küçük lar. Osmanlýlarýn donanmayý kaybetkýz da babasýna:
mesinden dolayý duyduðu üzüntüyü bir
Baba bu sene çok çalýþtýk,bol ekin
kat daha artýrarak tatmak isteyen Venedik
ektik,havalar yaðmurlu giderse iyi ürün
elçisine Sadrazam Sokulu Mehmet
alarak bol kazanç elde edeceðiz.
Paþa'nýn þu tarihi cevabý bugün çok
Kýzlarýndan birbirine zýt iki beklentiyi
daha önem kazanmaktadýr."Siz bizim
duyan Hoca da:
donanmamýzý yakmakla sakalýmýzý týraþ
Bu sene birinizin anasý aðlar ama
etmiþ oldunuz,ama biz sizden Kýbrýs
bakalým hanginizin…"
adasýný almakla kolunuzu kestik. Týraþ
Bütün dayatma ve baskýlara raðmen
edilen sakal eskisinden daha gür çýkar
Kýbrýs'ta da böyle bir ikilem var. Hani
fakat kesilen kol bir daha yerine gelmez."
denilir "iki ucu … deðnek" Tam da
Evet kesilen kol bir daha yerine gelmez
öyle bir durum. 24 Nisan da referandum
ama el oðlu Türk'ün kestiði kolun
yapýlacak. Daha bir hafta var ama,sonrasý intikamýný hem de Türk'e kendi kolunu
malum. Ýster evet çýksýn isterse hayýr,Rum kendisine kestirmek suretiyle asýrlar sonra
kesiminin tuzu kuru.onlar nasýl olsa
almaktadýr.Beyaz zemin üzerinde özgürce
biz 1 Mayýs tarihinde AB.giriyoruz.
dalgalanan Kýbrýs bayraðý,ortadan
Gerisini Türkler düþünsün…Ama þu da
kaldýrýlýrsa bilinsin ki bu TÜRK'LÜÐÜN
unutulmamalýdýr ki,her ne kadar "tuz kok- ÖLDÜÐÜ GÜNDÜR. Kýbrýs sevdamdýr
maz" dense de,öyle anlar olur ki tuz bile
Türklük ölmezse. Unutulmamalýdýr
kokar.Yalnýz þu gerçek iyi bilinmeli ki
ki,Kýbrýs'ta dalgalanan bayrak,Türkiye'nin
kokan þeylerin kokusunu gidermek için
sigortasýdýr.

BEYPAZARI BAKKALAR VE BAYÝLER ODASI
BAÞKANLIÐINDAN
ÜYELERÝNE HÝZMET DESTEÐÝ

Beypazarý Bakkallar
ve Bayiler Odasý baþkanlýðýndan üyelerine
hizmet ataðý ve tavsiye önerileri var.
Beypazarý Bakkallar ve Bayiler
Odasý Yönetim Kurulu baþkaný Ýsmail
Özkan ve Baþkan yardýmcýsý Ömer Koçer'in
ortak olarak yaptýklarý açýklamada (Bir
tartý aleti hileli kullanýmý kolaylaþtýrýcý
özelliklere sahip olmamalýdýr) hükmü
çerçevesinde hareketle çalýþmalarda
bulunduklarýný söylediler. ‘Bu anlamda,
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn 03.12.2003
tarih ve 3634 sayýlý yazýsý ile damgalama
planlarýnýn dýþarýdan müdahaleyi engelleyip engellemediði ve hileli kullanýma
müsait olup, olmadýðýnýn yeniden incelenmesi doðrultusunda odamýza yazýlar gelmektedir.

Bu kanun kapsamýnda ellerinde tartý
aleti bulunan esnafýmýzýn "DAMGALAMA
PLANI" yaptýrmasý zorunludur. Odamýz
yönetimi ve Bizlerle birlikte Beypazarý
Belediyesi Gurp merkezi ölçüler ve ayar
memurluðu ile birlikte yürüttüðümüz
çalýþmalarda, esnafýmýzýn maðdur
olmamasý için Sanayi ve Ticaret Ýl
Müdürlüðünden yetkili memur ve damga
planý için gerekli personeli Beypazarý'na
getirerek esnafýn elindeki terazilerinin
damgalarýný yerinde yapmaktadýr.
Yapýlan damga planý ve damgasý iki
yýl geçerli olup, bir kýsým esnafýmýz
2005 yýlýnda damgalama yaptýrmýþlardýr.
Esnafýn, Süresi dolan ölçü ve tartý aletlerini
mutlaka damgalama yaptýrmasý gerekmektedir’ denildi.
Baþkanlar, oda olarak yasalarýn
kendilerine verdiði yetkiler çerçevesinde
esnafa hizmet vermeye ve onlarýn
sorunlarýný gidermeye çalýþtýklarýný ifade
ederken, ölçü ve tartý aletlerinde zaman
zaman yapýlan denetimlerde eksik tarttýðý
gözlemlenmektedir. Ýþte bunu ortadan
kaldýrmak için Belediye ile ortak çalýþma
yürütüyoruz açýklamasýnda bulundular.

ASFALTA AB STANDARDI…
BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ASFALTA
AB STANDARDI GETÝRDÝ

Ankara Büyükþehir Belediyesi asfaltta yeni bir
dönemi baþlattý.
Baþkentte yollara serilen asfalta AB kalitesi
getirmek isteyen Büyükþehir Belediyesi Alman
GRC firmasýnýn teknik danýþmanlýðýnda asfalt
üretimi ve serimine baþladý.
Asfaltýn AB standartlarýna uyumlu olarak
üretilmesi için Alman firmasýnýn teknik
danýþmanlýðýndan yararlanmak istediklerini
belirten Ankara Büyükþehir belediyesi þirketi
BELKO Genel Müdürü Celalettin Kaygusuz
böylelikle yeni serilen asfaltýn daha kaliteli
olacaðýný ve yollarýn kolaylýkla bozulmayacaðýný
söyledi.
Almanya'da uygulanan kontrol ve denetim
sisteminin Ankara'ya getirilmiþ olduðunu
belirten Celalettin Kaygusuz, "Asfaltta kaliteyi
artýrmak için çalýþmalarýmýzý yoðunlaþtýrdýk.
Daha kaliteli asfalt için yurt dýþýndan polimer,
yurt içinden ise bazalt malzeme kullanýyoruz"
diye konuþtu.
Aþýnma tabakasýnda polimer malzeme
kullanýlarak dayanýklýlýðý artýracaklarýný
belirten Celalettin Kaygusuz, asfalt üretimi
ve serimin Alman teknik
heyetin dizaynýna göre
yapýldýðýný söyledi.
AB
STANDARTLARINDA
LABORATUAR
Asfaltýn kalitesini
artýrmak için BELKO
bünyesinde AB
standartlarýnda ikinci bir
laboratuar kurulduðunu
belirten Celalettin
Kaygusuz, "Yeni Kýbrýs
þantiyesinde yeni teknolojiye uygun ek olarak gezici laboratuar kurulacak.
Asfalt ile ilgili deneyler
testler burada yapýlacak"
dedi.
Alman Teknik
Danýþmanlýk Firmasý ile
6 aylýk bir sözleþme
yaptýklarýný belirten
Kaygusuz, Almanya'dan
gelen mühendislerin
asfalt üretimi ve serimi
ile ilgili ASKÝ, Fen Ýþleri,
BELKO ve taþeron firmalara eðitim semineri
verdiðini ve seminerlerin
devam edeceðini söyledi.
Alman Teknik
Danýþmanlýk Firmasý'nýn
Belko laboratuarýnda

teknik deneyler yaptýðýný söyleyen Celalettin
Kaygusuz alt zemine bakýp, asfalttan kesit
alarak laboratuarda incelediklerini ifade etti.
Asfalttaki boþluk oranýný düþürmeye
çalýþtýklarýný belirten Celalettin Kaygusuz,
bütüm oraný fazla asfalt ürettiklerini söyledi.
ALMAN TEKNÝK EKÝP KÖY YOLLARINDA
Alman Teknik Danýþmanlýk Firmasý'nýn
Çubuk köy yollarýnda çalýþmalara devam
ettiðini söyleyen Celalettin Kaygusuz köy
yollarýna serilen asfalttýn Alman firmanýn
teknik denetiminde olduðunu belirtti.
Çalýþmalarýn Çubuk, Gölbaþý ve Esenboða
Yolu'nda sürdüðünü belirten Celalettin
Kaygusuz, Asfaltta Alman dizayný ile AB
standartlarýný yakaladýklarýný ifade etti.
Baþkentte AB standartlarýnda asfalt üretimi
için her türlü çalýþmayý yaptýklarýný belirten
Celalettin Kaygusuz teknolojik geliþmeleri
yakýndan takip ettiklerini söyledi.

BAÞAK SÝGORTA
ANONÝM ÞÝRKETÝ
GENEL MÜDÜRLÜÐÜNDEN
Þirketimizin halen meþgul olduðu sigorta muamelelerinin tadvirinde Ankara 9.
Noterliðince tasdikli 25.07.2006 tarih 19250 Sayýlý umumi Vekaletnamedeki yetkileri
haiz olmak üzere YANGIN (Ekili ve dikili tüm tarým ürünlerinde, yangýn ve
yangýna ek verilebilecek tüm teminatlar hariç), NAKLÝYAT, (TEKNE DAHÝL),
KAZA, MÜHENDÝSLÝK sigortalarý branþlarýnda alacaðý teklifleri þirkete intikale,
þirketçe tanzim edilecek poliçeleri sigorta ettirenlere vermeðe Yangýn, Nakliyat,
Kaza, Mühendislik, Dolu, Hayvan sigortalarý branþýnda ücret tutarlarýný tahsile,
vukua gelecek bilcümle hasarlarý Þirkete duyurmaya mezun olmak suretiyle HAMDÝ
AYANOÐLU’nun Beypazarý ANKARA Acenteliðine tayin olduðu Sigorta Murakebe
kanunu Hükümleri gereðince ilan olunur.

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’’
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BEYPAZARI

Türkiye'de Baraj Adýna Yapýlan Tek Þenlik

Nallýhan Sarýyar Beldesinde Sarýyar Barajý Yaz Þenliði Yapýldý.

Kemal ÇELEN-29.07.2006 Cumartesi günü
Nallýhan Sarýyar Beldesinde Sarýyar Barajý
Yaz Þenliði 3. ncüsü çeþitli etkinliklerle

kutlandý. Belediye Baþkaný Mustafa Aytekin ''Bu
þenliðin yapýlmasýnda asýl maksadýn Kasabanýn
Ýstanbul Sarýyer ile adýnýn karýþtýrýlmasý ve
Türkiye'nin ilk barajý Sarýyar Barajýnýn burada
olmasý nedeniyle Ýstanbul Sarýyer ile kasabamýz
Sarýyar adýnýn karýþmamasýný anlatmak,
Kasabalarýný tanýtmak, kasabada doðup ancak
çeþitli nedenlerle Türkiye’nin bir çok yerinde
bulunan Sarýayar'lýlarý buluþturmak, birlik
ve beraberliklerini saðlayýp, kaynaþma ve
dayanýþmayý pekiþtirmek için düzenledik,
Ýstanbul daki Sarýyer e harfi ile bizim
kasabamýz sarýyar ise a harfi ile yazýlmakta.
Ankara da bile Sarýyar denince hemen Ýstanbul

Sarýyer anlaþýlýyor. Ýnsanlar Ýstanbul Sarýyer'i
bize soruyorlar. Burasý Ankara Nallýhan
Sarýyar Kasabasý ve Türkiye'de ilk yapýlan ve
faaliyete geçen Hidro Elektrik Santrali Sarýyar
Barajnýn bulunduðu yer. Ýnsanlara bu farklýlýðý
anlatmak için bu Etkinlikleri yapýyoruz' dedi.
Türkiye'de belki de ilk defa bir baraj adýna
þenlik düzenleniyor. Ankara’nýn Nallýhan Ýlçesi
sýnýrlarýnda ki Sarýyar Hasan Polatkan
Barajýna adýný veren Sarýyar Kasabasý
Kasabalarýnýn adýný duyurmak ve buradaki
güzellikleri tanýtmak adýna Sarýyar Barajý
Yaz Þenlikleri düzenliyorlar. Bu yýl 3. ncüsü
düzenlenen þenlik Kasaba Camiinde Mevlid

okutularak baþladý. Kasabanýn Pazar yerinde
Kasaba halkýna ve dýþarýdan gelen misafirlere
verilen toplu yemekden sonra Türkiye'nin ilk
kurulan barajý olan Sarayar Hasan Polatkan
Barajý gezisi sonrasýnda Kasabaya yakýn olan
mevkideki Kayýklýtaþ Göletindeki tesislerde
Konserle devam etti. Akþamüzeri baþlayan
konser yerel sanatçýlarýn katýlýmý ve Kültür
Bakanlýðý sanatçýlarýnýn konserleriyle devam
etti. Þenliðe Nallýhan Kaymakamý Kubilay Ant,
Nallýhan Belediye Baþkaný Safa Gür, Çayýrhan
Belediye Baþkaný Hüsamettin Yüksel, Kýrbaþý
Belediye Baþkaný Cengiz Yýlmaz ile birlikte çok
sayýda vatandaþ katýldý.

MALTEPE PAZARI ESNAFI ÇARESÝZ

Esnaf sokaða döküldü Eylemlerine devam ediyorlar.
Maltepe Pazarýnda esnaf olan
ve yerlerinden edilen Maltepe
Pazarý Maðdurlarý çaresizlik
içinde feryat edip eylemlerine
devam ediyorlar. Maðdur
Esnaf ''Çankaya Belediye
Baþkaný sorunlarla ilgilenmedi, bizleri maðdur etti,
Büyükþehir Belediye Baþkaný
Ý.Melih Gökçek bize sahip
çýkarak EGO'nun eski yerini
bizlere tahsis etti. Yerimizden
edilmekle maðdur duruma
düþtük. 1500 Esnafýn
bulunduðu Maltepe
Pazarýndan kaldýrýldýk ancak
300 kiþilik yer gösteriliyor.
Sorunlarýmýza çare olmak ve
sesimiz duyurmak için eylemlerimize devam ediyoruz'' dediler.
Maltepe Pazarý Esnafý ''Pazar
akþamý haberimiz yokken
Çankaya Belediyesi yýkým
araçlarý esnafýn üzerine dozer
ve kamyonlarla gelerek esnafýn
tezgahlarýný kýrdýlar, 80-100

kiþilik eli sopalý kiþiler esnafa
saldýrdýlar'' diyerek þu
açýklamalarda bulundular.
Esnaf adýna konuþan Mustafa
Çetin ise 'Biz önce insanýz
T.C. Devletinin bireyleriyiz.
Bu Devlete vergiler veriyor
vatandaþlýk görevlerimizi
yapýyoruz. Ýnsanca yaþamak
istiyoruz. Devletin ve milletin
tüm sivil örgütlerini göreve
çaðýrýyor, maðdur insanlarýn
onurlu mücadelesinde
yanýmýzda görmek istiyoruz''
dedi.
Mustafa Çetin Maltepe Pazarý
öyküsünü de þu þekilde
açýkladý: ''Maltepe Pazarýnýn
kurulu olduðu 5583 Ada 41
Parsel'in en son imar durumu
Ankara Büyükþehir Belediyesi
Meclis Kararýnda Karar No:62
10.02.2004 tarihli beyanýnda
söz konusu parselin en son
imar durumunun park alaný
olarak belirlenmiþ ve yargý
kararýyla da kesinleþmiþ

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

olmasýna karþýn kamulaþtýrma
yapýlmasýnýn belediyemiz
imkanlarý açýsýndan mümkün
olmamasý, bunun yaný sýra
Ýller Bankasýnýn taþýnmazý ile
ilgili olarak tasarruf imkanýnýn
elinden alýnmýþ olmasýnýn da
mülkiyet hakkýna aykýrý olduðu
gerekçeleri ile imara
açýlmýþtýr. Dolayýsýyla
Danýþtay 6. Dairesinin Esas
No:1994/4341 Karar
No:1994/4890 kararýnda söz
konusu taþýnmazýn Ankara'nýn
kent içerisinde yeþil alan
kuþaðýnýn doðu ve batý
yönündeki geliþme koridorunda yer aldýðý bu yeþil
alan kuþaðýnýn bir parçasý
olduðu için bu taþýnmazýn
yeþil alan dýþýnda bir
yapýlanmaya imkan
varmeyeceði kamu yararýna
dahi olsa yer altý ve yer
üstünde yapýlaþma yapýlmasýný
uygun bulmamýþtýr. Bu karar
neticesinde 1991 yýlýnda bura-

ya getirilen esnafta burada
16 yýldýr faaliyetine devam
etmiþtir. Söz konusu alan
en son 2004 yýlýnda imara
açýlmýþtýr. Bu yasal olmayan
iþleme esnaf 8 idare mahkemesinde 14.04.2006 tarihinde
dava açmýþ burada yapýlan
proje ve planýn iptalini istemiþ
ise de mahkeme devam
ederken sonuca doðru
yaklaþmýþken 09.072006 günü
saat 10 sularýnda Pazarýn
sebze pazarý için boþaltýlmaya
baþladýðý anda eli sopalý tahminen 80-100 kiþilik bir grup
tarafýndan basýldýðý ve esnaf
dövülerek pazardan
uzaklaþtýrýlmýþ akabinde
Çankaya Belediyesine ait
dozer ve kamyonlar Pazar
yerine girmiþ esnafýn
tezgahlarýný kýrmýþ, mallarýný
telef etmiþtir. Pazar esnafý o
saatte çok azýnlýkta olduðu
için maðduriyetini polise
bildirmiþ, yapýlan iþin

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

kanunlara aykýrý olduðunu
Hükümetten, siyasi
mahkeme kararlarý olmadan
partilerden, sivil toplum
bu iþi yapamayacaklarý
örgütlerinden sesimizi duyan
söylenmiþ ise de bu gece
ve destek olan olmadý. Duy
yarýsý kanunsuz iþlem tahliye
sesimizi Baykal. Bu partinin
kararý olmadan devam etmiþ
yüz karasý, halka, esnafa
esnaflar gözlem altýna
zulüm eden iktidar zaten var.
alýnmýþtýr. Maðduriyetimiz
Seyirci kalan muhalefet lideri
sonsuz büyüktür. '' dedi.
Deniz Baykal bu sese kulak
CHP Beypazarý Kadýnlar Kolu ver. CHP Genel Baþkaný sayýn
Baþkaný Hatice Karapýnar;
Baykal Atatürk'ün Partisinin
''Yýllarca CHP Beypazarý
koltuðunda oturup Partili
Kadýn Kolu Baþkanlýðý yaptým. esnaflara sahip çýkmadýn. Bize
Partili olmamýza raðmen esnaf ihanet ettin, bizi periþan ettin.
maðduru olduk. Eþimle birlik- Bundan sonra partiden istifa
te 16 yýldýr Maltepe Pazarýnda edeceðim.'' dedi.
vergi ve kira ödüyoruz.
Maltepe Pazarý esnafý
Çankaya Belediye Baþkaný
Kendilerine gösterilen yeni
Prof. Dr. Muzaffer Eryýlmaz
yerde yeni düzen kurmaya
bizlere sahip çýkmadý..
ve sýkýntýlarýný unutmaya
Mükafatýmýz bumu. Sayýn
çalýþýyorlar.
baþkaným yýllarca partiye
hizmet eden kiþi
ÝÞTE GAZETE
olarak sizden
BU YAA...
utanç duyuyorum. 10 gündür
Haberler Ýnternette
sokaklardayýz.

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