Başbakan "kaleleri" istedi
Yerel seçimler için düğmeye basıldı

Ak Parti Seçim Hedefini
Belirledi.
Çankaya Belediyesi, Ayaş,
Beypazarı, Nallıhan ve
Çayırhan Belediyesi de alınacak.
*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

28 Mart 2004 tarihinde
yapılan yerel seçimlerin ardından 2009 yılının Mart ayında
yapılması beklenen yerel
seçimler için Ak Parti düğmeye bastı.

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

AK Parti, yerel seçimler için
bütün teşkilatlarını alarma
geçirdi. AK Parti'nin il ve ilçe
kongrelerinin mart ayına
kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Ak Parti

*www.ortaanadoluas.com

Yerel Seçimler nedeniyle
Ankara bölgesinde alınması

gereken belediyeler içinde
Beypazarı da var. Sayfa 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

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

Soğuklar Meyve ve Sebze Fiyatlarını Artırdı
18 Ocak 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:161 Fiyatý: 70.- YKr
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"Step Vaşağı"
Beypazarı Yolunda
Ölü Bulundu

Nesli yok olma tehlikesi
altında bulunduğu için
avlanması yasak olan step
vaşağı, Beypazarı yakınlarında yol kenarında ölü
bulundu.
Haberi sayfa 3’de

’Kentler Çocuklarındır’
Kültürel Eğitim
Proğramı Başlıyor
Çekül
Vakfı'nın,
2003
Yılından Bu
Yana
Yürüttüğü
"Kentler Çocuklarındır
Kültürel Eğitim Programı"
2008 Yılı Çalışmaları Tarihi
Kentler Birliği (Tkb) Üyesi
Kentler Olan Kuşadası,
Kocaeli, Çanakkale,
Denizli, Niksar, Gaziantep,
Ordu, Beypazarı, Malatya,
Kütahya ve Akşehir
Kentlerinde Başlıyor.
Sayfa 3’de

Şehidimize Vefa....

Şehit Uzman Çavuş
Mücahit ARKAÇ’ın anısına Mahmutlar Köyünde
Köy Konağı açıldı. Sayfa 2

lendirmesi var; "Vatandaş, et
alıp yiyecek şartları sağlayamayan iktidarlar yüzünden
sürekli ot yiyor. Eti unuttuk.
Bu yüzden tepkisiz, nereye
sürsen o tarafa giden bir millet
olduk."
Prof. Altuğ'un bu değerlendirmesini güncelleştirmesi
gerekiyor artık. Çünkü bu millet artık ot diye nitelediği
sebze ve meyveyi de alamaz
oldu. Manavlardaki sebze
meyve fiyatları, et fiyatlarına
yaklaştı. Mahalle aralarında
kurulan pazarlarda bile 1
milyon liranın altında satılan
sebze yok. Fiyat artışlarının
geçtiğimiz haftalarda etkili
olan ağır kış şartları, seller,
don olayları ve ihracattan kaynaklandığı belirtiliyor.
Halde ıspanak yok
Sebze-meyveye gelen zamlardan sonra manavlarda işler
durdu, pazarlarda ise yarı-

yarıya azaldı. Daha çok portakal, mandalina, elma gibi
meyveler satılıyor. Sebze alan
çok az. Alanlar da yarım kilo
250 gram alıyor. Manavlar, iki
gündür İstanbul Sebze ve
Meyve Hali'nde ıspanak bulamadıklarını belirtiyorlar.
Ispanağın halde karaborsaya
düştüğünü ifade eden
Manavlar, "İki gündür hale
ıspanak gelmiyor.
Gelenler de birileri tarafından
kapılıyor. Fiyatı çok yüksek.
Ispanağı 2 milyondan satıyorduk. Şimdi hal fiyatı 2 milyon.
Alabilsek kaça satarız bilmiyorum" diyorlar.
Son günlerde fiyatı en çok
artan ürünlerin elma ve patates
olduğunu belirten Manav
Yıldırım, elmadaki fiyat
artışının ihracattan kaynaklandığını bildiriyor.
Fiyatlar el yakıyor
Manavlardaki sebza meyve

fiyatları ise şöyle:
Pırasa 1 milyon 500 bin,
lahana 1 milyon, Patlıcan 1.52 milyon, kıvırcık 750 bin-1
milyon 250 bin, taze soğan 2
milyon, fasülye 2 milyon,
kabak 1 milyon 500 bin, sivri
biber 1 milyon 800 bin, çarliston biber 1 milyon 300 bin,
patates 500 bin, havuç ve turp
800 bin, elma 750 bin-1 milyon, portakal 600-800 bin lira.
Soğuk hava kaliteyi düşürdü
Öte yandan soğuk havalarla
birlikte meydana gelen don
olaylarının bazı ürünlerde
kalitenin bozulmasına ve fiyatların düşmesine neden
olduğu bildiriliyor. Antalya
Büyükşehir Belediyesi
Toptancı Hali'ne hava
koşullarının düzelmesiyle birlikte bol miktarda ürün gelmeye başladığı ancak gelen
ürünlerin bazılarının soğuk
hava ve don yüzünden

Devlet Hastanesinde
görevli 2 hemşirenin banka
kartlarının kopyalandığı ve
hesaplarındaki paranın çekildiği belirlendi.

Beypazarı Devlet
Hastanesinde
görevli 2
hemşirenin banka
kartlarının kopyalandığı ve
hesaplarındaki
paranın çekildiği
belirlendi.
Hastanede görevli
hemşireler Z.A.
ile A.G,
maaşlarının yatırıldığı özel
bankadan para çekmek
istediklerinde, hesaplarında
para olmadığını görerek
banka yetkililerine haber

verdiler. İnceleme sonucunda banka yetkilileri, 2
hemşirenin maaş
hesaplarındaki paranın
farklı şehirlerden çekildiğini belirlediler.
Z.A’ nın maaşının
tümünün, maaş günü olan
15 Ocakta Tekirdağ’ın
Malkara ilçesindeki banka
şubesinin otomatik para
çekme makinesinden (ATM
) çekildiği tespit edildi.
Aynı hesaptan, 14 Ocakta
da Çanakkale’nin Gelibolu
ilçesindeki ATM’den 80
YTL çekildiği belirtildi.

A.G’nin hesabının ise
Antalya merkezdeki bir
ATM’den boşaltıldığı
anlaşıldı.
Hemşirelerin hesaplarındaki paraların, ATM kartlarını kopyalayan kişilerce
çekilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Öte yandan, paraların çekildiği ATM’lerde güvenlik
kamerasının bulunmadığı
belirtildi.
Hemşireler, Beypazarı
Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulundu.
Soruşturma sürdürülüyor.

Bilgisayar Çıktısı
Karneler Ücretsiz.

SEÇMENİN ÖNÜNE
ÇİFT SANDIK
KONABİLİR.

Hemşirelerin maaşları yatan hesaplar boşaltıldı

HER TELDEN

Kemal ÇELEN

Mehmet BAÞTÜRK

Beypazarı nereye gidiyor?...
Nufüs azalıyor. İlçede göç var.
Birilerinin dediği gibi zengin
memleket değiliz, beypazarı
görkemli günlerini çoktan
kaybetti. Yazısı sayfa 2’de

BEYPAZARI

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan
Sibirya Soğukları, Meyve ve
Sebze Fiyatlarını da Etkiledi.
Türkiye'yi etkisi altına alan
Sibirya soğukları, meyve ve
sebze fiyatlarını da etkiledi.
Serada yetişen meyvelerin fiyatları soğuklarla birlikte
artarken, soğuktan en çok etkilenen mandalina oldu. Önceki
haftalarda kilosu 1 YTL olan
mandalinanın fiyatı 1.5
YTL'ye çıktı. Patlıcan ve
kabak 2.5 YTL'den satılırken,
sivribiber 2 YTL, ıspanak 1.5
YTL'den satılıyor.
Pazar esnafı, bütün Türkiye'yi
etkisi altına alan soğuk
havanın gittikçe artmasının
önümüzdeki günlerde fiyatları
etkileyebileceğini söyledi.
Ispanak 2 milyona bulunmuyor
Marmara Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Osman
Altuğ'un meşhur bir değer-

FORUM
BEYPAZARI
NEREYE GİDİYOR?

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

BİR SEVDADIR KIBRIS

Bazı anlar olur ki, insan söze
başlamak ister ama bir türlü
başlayamaz. Şu satırları yazmak
için oturduğum andaki duygularımı aktara bilmek için sanki
lügat da ki bütün sözcükler bitti
de, o sözcüklerle beraber aklımda
bulunan bütün kelimeler kaybolup
yerleri boş kaldı.

Haberi sayfa 3’de
TARİHİ KONAKLAR
BEYAZLARA
BÜRÜNDÜ
Haberi Sayfa 4’de

Haberi sayfa 4’de

BEYPAZARI
2008 OLİMPİYATLARINDA
ÇİNİN EN BÜYÜK ULUSAL
TELEVİZYONU CCTV de
TANITILACAK.

Haberi sayfa 4’de

kalitesinin düşük olduğu belirtiliyor. Kalite düşüklüğü
nedeniyle bunun biber ve taze
fasulye fiyatlarında düşüş
meydana geldiği kaydeliyor.
Edinilen bilgiye göre, geçen
hafta 1 milyon 300 bin liradan
alıcı bulan sivri biber bu hafta
değerini korudu. Dolmalık
biber, 150 bin lira düşüşle 1
milyon 250 bin liradan alıcı
buldu.
Domates 50 ile 100 bin lira
arasında artarak, 700 bin
liradan alıcı buldu. Soğuk
havalar nedeniyle geçen hafta
2 milyon 200 bin liradan
satılan taze fasulye, bu hafta
200 bin lira düştü. Taze fasulye 2 milyon liradan işlem
gördü. Havuç ise son bir ayda
fiyatı en fazla yükselen
sebzeler arasında yer aldı.
Beypazarı havucu, bu hafta 50
bin lira artışla 800 bin liradan
satıldı.
İstanbul halinde Beypazarı
Havucun Kilogramı 0.35
YTL. - 0.70 YTL.
Antalya halinde ise
Beypazarı Havucu
Kg.
0.70
0.25
Alanya da ise
Kg 1,40 YTL1,00 YTL 50 YKR’den işlem
gördü.

IRAK VE KÜRDİSTAN
HARİTASI SKANDALI

Amerikan dergisi 'The
Atlantic Monthly kapağındaki Kürdistan haritası
Türkiye'nin Doğu
Karadeniz sınırına kadar
uzanıyor. Ocak-Şubat
sayısında Irak'ı ve
Türkiye’yi parçaladı.
Haberi Sayfa 4’de

BEYPAZARI’NIN
5 GÜNLÜK HAVA
DURUMU

Haberi sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

2
GEÇMİŞİN İZLERİ
Bir köy vardı taa uzaklarda
O köy benim köyümdü
Köy meydanına toplanırdı sığır ve
buzağılar
Bunlarıayrı ayrı güderdi çobanlar
Yaz mevsimlerinde
Gökyüzünün mavisi
Güneşin parlayan güzelliği
Bulutları kovmuştu sanki
Mahellemizin kadınları
Çikinnen haytta otururmuş
Kimisi çorap örer
Kimiside ip eğirirdi
Mahellemizin süprüntüleri
Gaba küllüğe atılırdı
Biz çocuklar en çok
Çikinnen hayatta oynardık
Rahmetli ayşa nine vardı
Elindeki değnekle bizi kovalardı
Ne kadar kovsada bizi
Nedense saymaz yine oynardık
Birde çocukluğumda unutmadığım
Ak takgalan gonan dibi vardı
Bu lakap nedense silindi
Analar oraya oturup çorap
örerken
Çocuklarda ayakkabılara toprak
koyup arabacılık oynardı
Şimdiki yeni caminin olduğu
yerde
Öküz pınarı vardı
Olmasada çemesi demir filkesi
borudandı
Takılrdı eşeğe güğümler
Unutulurmu su getirdiğimiz gün-

ler

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Yeni cami ile pazar birleşiminde
Geycek pınarı vardı
Çamaşırhaneydi diğer adı
Köylü sırayla yıkardı çamaşırını
Sıra sıra diziliydi kayalar
Yanyana kuruluydu kazanlar
Dolup taşardı oluklar
Pat küt sesleritle
Tanınnırdı tokaçlar
Kille karıştırılmış lililler
Kenarları kumla sürtülmüş bakır
helkeler
Ak geycekleri kaynatan kazanlar
Hepside çamaşır hanenin misafiriydiler
Pazar yerinin ortalarında
Cevizli pınarı vardı
Oradan halk içme suyunu alırdı
Sırayla dizilen bakır güğümler
Tek tek dolardı
Şimdiki çocuk parkının olduğu
yerde
Dibeklik meydanı denirdi
Bulgurlar orada dövülürdü
İnneci de genellikle oraya gelirdi
İnneden başka her şey satardı
Yalnız hacılan odanın dellalı
herşeye bedeldi
Bu dellelı en çok rahmetli tekbçrek emmi ünnerdi
Yüksek bir yere çıkıp
Hacılan odanın önüne üzüm geldi
Ekinine barabarı diye bağırırdı
Aklıma rahmetli havzali emminin
sözü geldi
Tekböğren barabari demesiyle

Dibbici durmuşun merhaba
demesi
Beni kahreder demiş
Birde boyacı gelirdi atıyla
Sergen şapkalıydı anamın deyimiyle
Heybesine koyduğu boyalarla
tanınırdı
Ismanan hayata konardı
Boyanır renk renk ipler
Bu iplerle dokunurdu kilimler
Kilimlere yansıyan sevgiler
Saçar insanın ruhuna güzelllikler
Aradan yıllar geçsede
Çocukluk anılarımı unutamıyorum
Geçmiş anılarımı kaleme alıyorum
Yazdıkça rahatlıyorum
Fatma Özcan ALADAĞ

GURURLANMA
Gururlanma bir çok ilim sahibiyim.
Deme sakın ha aydın kişiyim
Bir kütüphane kitabın olsa
Hepsini okuyup amel etmiyorsan
Allah’ı anarak işe aramıyorsan
Bil ki hayvandan yok farkın
Sırtına yüklesek merkebin
Kitapları taşır taşımam demez ki
O ki eşektir ne yapsın ya
Sırtındaki yükü taşımaktan başka
Fatma Özcan ALADAĞ
ORADA
Sevmek suçmu bilmem sevme diyorlar
Bu köy sana yasak gelme diyorlar
Bilsem öleceyim şu garip dagda
Yine geleceğim yarim orada

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=400 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

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

18 Ocak 2008 Cuma
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Hep yolumu gözler beni çok özler
Ağlayıp sızlıyor bana o,gözler
Kör olsa gözlerim kırılsa dizler,
Yine geleceğim yarim orada
O bensiz olamaz ben onsuz,
olmam
Bağlasalar bile burada durmam
Uğraşmayın benle yardan ayrılmam
Ölsem geleceyim yarim oradaa.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
GÜLMEMİŞİM
Düşmüşüm yerlere kaldıran
olmaz
Benim bu halime aldıran olmaz
Ağlıyor gözlerim güldüren olmaz
Bu dünyada birtek ben
gülmemişim
Sürüne sürüne yaşadım durdum
Hayel dünyasında çok hayel kurdum
Hep acı çektim hep yalnız kaldım
Bu dünyada bir tek ben
gülmemişim
Silinmez anlıma yazılan yazı
Olamam dünyadan olamam razı
Beni ağlatanın kör olsun gözü
Bu dünyada birtek ben
gülmemişim
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

İLAN VE
REKLAMLARINIZ İÇİN
TERCİHİNİZ
YENİ YILDIZ GAZETESİ
Tel:0.312.762 5163
MAİL:

idare@yeniyildizgazetesi.com

Şehidimize Vefa..

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarı nereye gidiyor?...
Nufüs azalıyor. İlçede göç var.
Birilerinin dediği gibi zengin memleket değiliz, beypazarı görkemli
günlerini çoktan kaybetti. Dışardan davulun sesi hoş gelirmiş. Gelin
Beypazarında yaşayın, öyle bahse konu olduğu gibi gelir seviyesi
yüksek bir ilçemiymiş lafları bir kenara Beypazarı gerçeğini görün.
Taa TKİ-OAL Çayırhan İşletmeleri özelleştiği ve fiili devir yapıldığı
gün Beypazarı kaybetmeye başladı. Sonra 18 Eylül 1980 itibari ile
ilçede siyasi bir boşluk yaşandı . Sadece Anap iktidarı döneminde
Beypazarı biraz toparlanır gibi oldu birde Refahyol hükümeti döneminde krizlerini aşabildi. Ama sonrasında hep geriye gitti.
Beypazarı’nın zenginlikleri dediğimiz gazete haberlerine konu olan
karasörümüz, gümüşümüz, havucumuz, sebze ve meyvelerimiz
ilçedeki sıkıntıya derman olamadı. Bugün, dünü arattı hep.
İlçeye çok para giriyor denildi, resmi makamlar bu yönde açıklamalar yaptı ama giren paranın yüzünü görmedik. Girdiyse de girdiği
gibi çıkıp gitti. Gelinen süreçte Beypazarı emekli şehri olmaya aday.
Üretici yıllarca zarar etti, Karasör Sanayi yok olmaya başladı. Eski
günlerin özlemi içinde ayakta kalma mücadelesi veren Karasörcü
esnafımız hep umutla bekledi. Havuç zarar etti yıllarca. Bazı dönemler kar ettiyse de geçmiş yılların zararı telafi edilemedi.
Biz Beypazarı’nda bu sektörlere hep büyükler gözüyle baktık.
Büyükler yok oluş sürecinde mücadele ederken bu sıkıntının küçük
ve orta ölçekli işletmelere yansımaması mümkün mü? Bu gün gelinen nokta esnaf siftah etmeden işyeri kapatıyor. İşyeri kira ise
kirasını ödeyemez hale geldi.
Ekiden bankalar kredi vereceği zaman esnaf kefil isterlerdi. Esnaf
bankaya gittiğinde müdür ayakta karşılardı. Memurlar esnaf kefil
ararlardı. Bu gün tersine döndü, memur esnaftan çok çok iyi duruma
geldi. Bankaların bile esnafa bakışı değişti. Bir esnafın bankadan
kredi alabilmesi o kadar zorlaştı ki dün ayakta karşılayan müdürler
esnaf geldiğinde neredeyse yüzüne bakmayacak tavırda. Esnafa
kredi vermemek için bir sürü evrak, ipotek ve kefil istiyor. Hele hele
bir de sehven bir kredi kartından dolayı fi tarihinde negatife girmişse
veya hatır senedi bile olsa protesto olmuşsa kredi kapıları tamamen
esnafa kapalı. Memurların da elbet sıkıntıları var ama esnafın sıkıntıları kadar sıkıntıları yok. Aylık gelirleri var en azından. Bostancı,
Esnaf kazanacak ki yaşamını sürdürebilsin. Aksi halde yaşam hakkı
bile yok. Vergi mükellefi ise ay boyunca siftah bile etmese aylık
KDV ile damga vergileri, elektrik, telefon, su, kira, muhtasar vergi
giderleri ödenecek, sonrasında da çoluk çocuğuyla geçim yapabileceği ve karnını doyurabileceği ekmeğe kavuşacak.
Beypazarı’nda siyasetle uğraştığını söyleyen ve Beypazarı’nı yönetmeye aday olan siyasiler!..
Beypazarı’nda tablo belli. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yok oluş
sürecindeki üretici ve esnafa kurtuluş reçeteniz nedir? Nasıl olsa
bunlar sırtımızda yük deyip bir darbe de siz mi vuracaksınız, yoksa
ilçenin genel sorunlarına eğilip ekonomiyi düze çıkartmak, hem
üreticiyi, hem esnafı rahata erdirecek ve eski günlere döndürecek
sihirli bir formülünüz var mı!?.. Yoksa siyaseti cebiniz için mi veya
çevrenizdekilerin nemalanmaları için mi yapıyorsunuz?!..
Hadi buyrun. Bu güne kadar siyaset sahnesinde olan ilçeye aday
olup ilçeyi yöneteceğim diyen sizler ne tür formüllerle vatandaşın
karşısına çıkacaksınız?!.. Biz sizden yol, asfalt, park, bahçe, kaldırım
istemiyoruz. Beypazarı ekonomisini daha iyi duruma getirmeniz için
çaba, gayret, birlik, beraberlik ve ortak çalışma istiyoruz. Fabrikalar
istiyoruz. Ürettiğimizi satacak pazar istiyoruz. Kısacası aş için iş
istiyoruz. Beypazarı’nın eski günlerini istiyoruz... Hadi nerdesiniz?..
Yarın meydanlarda halkın karşısına çıkıp oy isteyeceksiniz. Bende
sizden Beypazarı ekonomisinin düzelmesi için projeler isteyecem.
Buna hazırsanız aday olun. Ama biliyoruz ki siz siyaseti hizmet için
değil mevki için yapıyorsunuz. Bakın, ilçede nüfus azaldı. Sürekli
bir göç var. Okuyan nesil Beypazarı’ndan kaçıyor. Beypazarı’nda
gelecek yok. Beypazarı’nda geleceği var edin. Sahip çıkın şu güzelim ilçeye. Heder etmeyin. Yoksa yarın çok geç olacak...

Mahmutlar Köy Konağı,
17.06.2007 tarihinde
İstanbul’da görevli iken
geçirdiği trafik kazası neticesinde görev başında şehit
olan Uzman Çavuş Mücahit
ARKAÇ’ın anısına tamamlanıp şehidimizin ismi verilerek hizmete açıldı.
Şehidimizin ailesinin ve
köylüsünün acısını paylaşan
İlçe Kaymakamımız Hikmet
AYDIN, olaydan çok etkilenerek, şehidin isminin
köyde yaşatılması için,
yapımına 5-6 yıl önce başlanıp
kaba inşaatı dahi tamamlanamayan köy konağı, İl Özel
İdaresi ile
Kaymakamlığımı
NOT:Gazetemiz
z Köylere
de bu güne kadar
Hizmet Götürme
yayýnlanan þiirler
Birliğinin imkanhiç bir yerde yayýnları kullanılarak
lanmamýþ þiirlerkısa sürede
den oluþmaktadýr.
tamamlanıp,
köylümüzün kullanımına sunulGönderilen þiirdu.
lerin yayýnlanmýþ

Tüm ilanlarınız için
yeni bir sitemiz yayına
giriyor.
www.beypazariilan.com
ile emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.co
m
sitelerimiz çok yakında
aktif olarak bölge
halkımızın hizmetine
giriyor.

BEYPAZARI
NEREYE GİDİYOR!?..

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:6-7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik 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:
Yüksel UYSAL
Bölge Koordinatörü:
Mustafa Ekrem UYSAL
Ankara Haberleri
Saadettin ÜLKER
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayh an DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSA L
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
4,40 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

HABER-HABER

Başbakan "kaleleri" istedi
18 Ocak 2008 Cuma

Yerel seçimler için düğmeye basıldı

Ak Parti Seçim Hedefini
Belirledi.
Çankaya Belediyesi,
Beypazarı Belediyesi ve
Nallıhan Belediyesi de isteniyor.

28 Mart 2004 tarihinde
yapılan yerel seçimlerin ardından 2009 yılının Mart ayında
yapılması beklenen yerel
seçimler için Ak Parti düğmeye bastı.
AK Parti, yerel seçimler için
bütün teşkilatlarını alarma
geçirdi. AK Parti'nin il ve ilçe
kongrelerinin mart ayına kadar
tamamlanmasının planlandığı
kaydedildi. Ak Parti Yerel
Seçimler nedeniyle Ankara
için alınması gereken
Belediyeler için Çankaya
Belediyesi başta olmak üzere
Beypazarı ve Nallıhan
Belediyesi de var. Teşkilatlara
talimat veren Ak Parti seçimlerde bu belediyeler alınacak,
buna göre çalışma yapılacak
talimatı verdi.
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan Geçen hafta içinde
AK Parti'nin il ve belediye
başkanlarını Ankara'da topladı
ve yerel seçimlerin startını
verdi.
Bazı şehirlerin isimlerini tek
tek sayan Erdoğan nokta hedef

Bilgisayar
çıktısı
karneler
ücretsiz

Milli Eğitim Bakanlığı

(MEB), öğrenci karnelerinde atak yaptı.
MEB, internet üzerinden
bilgisayar ortamında tüm
okullara ulaştırdığı yeni
karne formatı sayesinde,
velilerin karne parası
şikayetleri ortadan kalkacak.

Okulda ücretsiz olarak
bilgisayar çıktısı olarak
elde edilen karneler için
ücret isteyen okul yöneticileri hakkında bakanlık
soruşturma açacak.
MEB, 16 milyon karnenin basılacağı özel
yazıcı kağıtlarını 81 ilde
ilk ve orta dereceli
okulların tamamına gönderdi. Okullar, 21
Ocak’tan itibaren bu karneleri basabilecekler.

gösterdi; 'Diyarbakır, Şırnak,
Batman, Tunceli, İzmir ve
Çankaya'yı mutlaka kazanmalıyız.' dedi. Belirli aralıklarla yapılan bu olağan toplantıya
'yerel seçimler' damgasını
vurdu. Parti teşkilatına 'Yerel
seçimlere 444 gün kaldı.
Hedefimiz yüzde 60... Buna
göre çalışın.' dendi. Bu toplantı AK Parti örgütlerini seçim
havasına soktu. Bundan sonra
AK Parti'nin önemli gündem
maddesi olacak... Yerel yönetimlerden sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Hüseyin
Tanrıverdi ile konuştum; 'Bu
toplantıyla biz teşkilatlarımızı
yerel seçimler konusunda projelendirdik ve programlandırdık. Artık gün sayıyoruz.
Seçimlere her zaman hazır bir
partiyiz. Yerel seçimler için
özel çalışma yapacağız.
Türkiye'yi 12 bölgeye ayırdık,
buralarda toplantılar
yapacağız. En alttan en üste
parti olarak seçime kilitlendik.' dedi.
Erdoğan başbakanlık koltuğuna belediye başkanlığından
geldiği için yerel seçimlere
özel önem veriyor. AK
Parti'nin başarısında belediye
başkanlarının performansı
belirgin rol oynadı. Erdoğan'ın
öncülüğündeki siyasi çizgi
önce yerel yönetimlerde iktidar oldu, sonra genelde. Bu
nedenle Başbakan'ın yerel
seçimlere yakın ilgisini olağan
karşılamak lazım.
İzmir ve Çankaya CHP'li,
diğerleriyse DTP çizgisinde
başkanlar tarafından yönetiliyor yıllardır. Başbakan patlama
sonrası gittiği Diyarbakır'ı
anlatırken 'Çöpler ortada.

Kokudan gezilmiyor. Oralarda
doğru dürüst belediyecilik
hizmeti yok. Hizmet için
kazanmalıyız, halk bir de bizi
görsün.' dedi.
Bugünden belli oldu; hem
nüfusu hem de önemi
nedeniyle İzmir ve Diyarbakır,
partiler arasında çetin
mücadeleye sahne olacak. Bu
iki ilde heyecanlı bir yarış
yaşanacak. AK Parti yukarıdaki illeri kazanmak için özel
çalışma yapacak. Seçim stratejisini buna göre oluşturacak.
Daha yerel seçimlere bir yıldan fazla zaman var. Siyasette
bu uzun bir süre. Kulislerde
zaman zaman gündeme gelse
de AK Parti sandığın öne alınmasına pek sıcak bakmıyor.
Vaktinde seçimden yana. Buna
rağmen Ankara'da seçimlerin
2008'in sonbaharında yapılacağı beklentisi içine girenler
var. Kulislerde Ak Partinin
seçimi öne almak için anayasa
değişikliğine hazırlandığı şeklinde görüşler Ankara
Kulislerinde konuşuluyor. Bir
süredir kulislerde bazı isimler
üzerine yoğun spekülasyon
yapılıyor. Falan aday olacak,
filan aday olmayacak diye.
Kimi yeni isimlerden söz
ediliyor. Bana gelen bilgiler
AK Parti yönetiminin mevcut
belediye başkanları ve potansiyel adayları yakın takibe
aldığı yönünde. Bu normal
de... Partideki havaya bakılırsa
adaylar belirlenirken ince
elenip sık dokunacağı
söylenebilir. Milletvekili
seçimlerinde olduğu gibi...
Bazı belediye başkanlarının
tekrar aday gösterilmemesi,
yerlerine yeni isimlerin kon-

ması hiç de sürpriz olmaz.
Her seçimin kendine özgü
anlamı vardır. Önümüzdeki
yerel seçimlerde sadece
belediye başkanının kim olacağı belirlenmeyecek.
Sonuçlar genel siyaseti de
derinden etkileyecek. Sandık,
22 Temmuz'da oylarını yüzde
47'ye yükselten AK Parti'nin
bundan sonraki trendini
gösterecek. Yüzde 47 çıtası
AK Parti için psikolojik eşik.
Muhalefet partileri açısından
özellikle de CHP ve DTP
açısından yerel seçimin hayati
önemi var. 22 Temmuz'da
umduğunu bulamayan CHP'de
sular nispeten duruldu. Parti
yönetimine dönük eleştirilerin
dozu düştü. Yerel seçimlerde
İzmir veya Çankaya'nın
kaybedilmesi partide tam bir
bozgun etkisi yapar. DTP için
de benzer akıbet söz konusu.
Bir bölge partisi olan DTP, 3
Kasım'da Van başta olmak
üzere dört şehrin belediye
başkanlığını kaybetmişti.
Buna yenilerinin eklenmesi
çözülmeyi hızlandırır. AK
Parti'nin Diyarbakır ve İzmir'e
özel ilgi göstermesinin bir
nedeni de bu.
Ak Parti parti politikası gereği
parti başkanlarını aday yapmayacak. parti yöneticileride
aday olamayacak.
Ankara için de Ak Parti
kalelerin alınmasını istedi.
Aldığımız bilgilere göre
Çankaya başta olmak üzere
Beypazarı, Nallıhan ve
Ayaş’da da yerel yönetimlerin
kazanılmasını isteyen Ak Parti
başarı için seçime start verdi.

sergileneceği belirtildi.
Yetkililer, nesli yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya
bulunan vaşağın bölgede
ilk kez görüldüğünü, kara
yolunda bir aracın çarpması sonucu telef olduğunu
tahmin ettiklerini bildirdiler.
Avlanması yasak
Kedigiller (Felidae) familyasından, orta büyüklükteki etçil ve yabani hayvan
türünden olan vaşaklar,
kediye benzemekle birlikte
normal kediden 5 kat fazla
ağırlığa sahip ve kediye
kıyasla daha uzun tüylere
sahip.
Gövdelerine göre küçük
kalan başları ve kısa
kuyrukları ile dikkat çeken
vaşaklar, görünüş farklılıkları ile değişik adlarla
anılıyor.
Engebeli araziler ve genellikle çam ormanlarında
yaşadığı bildirilen vaşakların diğer coğrafi mekanlarda da rahatlıkla yaşamlarını sürdürebildiği

kaydedilirken, deniz
seviyesinden 3 bin metre
yükseklikte bile yaşayan
vaşakların bulunduğu
aktarılıyor.
Tavşan, ördek ve balık gibi
geniş bir av yelpazesine
sahip olan vaşaklar, World
Conservation Union
(Dünya Koruma Birliği)
tarafından nesli tehlike
altındaki 120 memeli türü
arasında sayılıyor.
Avlanması yasak olan
vaşakların zaman zaman İç
Anadolu Bölgesi'nde
görüldüğünü kaydeden
yetkililer, bu nedenle hayvanın "Anadolu vaşağı"
adıyla da anıldığını
bildirdiler.

Nesli Tükenen "Step vaşağı"
Beypazarı yolunda ölü bulundu

Nesli yok olma tehlikesi
altında bulunduğu için
avlanması yasak olan step
vaşağı, Beypazarı yakınlarında yol kenarında ölü
bulundu.
Beypazarı karayolunda
Doğan Kırankaya'nın
bularak Milli Parklar Bölge
Müdürlüğü yetkililerini
haberdar etmesi üzerine
yapılan incelemede, hayvanın, "karakulak" diye
bilinen, "Anadolu vaşağı"
olarak da anılan step
vaşağı olduğu belirlendi.
Tutanak karşılığı teslim
alınan ve incelenmek üzere
Milli Parklar Genel
Müdürlüğüne gönderilen
step vaşağı ölüsünün tahnit
işleminden sonra Milli
Parklar Genel
Müdürlüğü'ndeki müzede

ZAYİ

Nüfus kimliğimi ve
Denizbank Üretici Kredi
Kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.
Hüseyin Arkaç oğlu
Harun ARKAÇ
Kırşıhlar Köyü

Her Telden
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BİR SEVDADIR KIBRIS

Mehmet BAŞTÜRK

Bazı anlar olur ki, insan söze başlamak ister ama bir türlü başlayamaz. Şu satırları yazmak için oturduğum andaki duygularımı aktara bilmek
için sanki lügat da ki bütün sözcükler bitti de, o sözcüklerle beraber aklımda
bulunan bütün kelimeler kaybolup yerleri boş kaldı. İnsanın böyle anlarda
yapması gereken en güzel iş fıkra ile beraber kendisini toparlamasıdır. İşte
böyle bir anda aklıma gelen güzel bir Nasrettin Hoca fıkrasını sizlerle paylaşmak istedim…
“ Hoca bir gün kızlarını ziyarete gider. Büyük kızına uğrar, hoş-beş den
sonra Hoca kızına geçim durumlarını sorar. Kızı, babasına:
Baba bu sene eşimle çok çalıştık. Kaliteli ve çok miktarda çömlek imal ettik.
Birde havalar güneşli ve yağmursuz geçerse iyi miktarda para kazanacağız.
Hoca,büyük kızına veda ederek diğer kızına gider. Aynı karşılama ve ikramdan sonra Hoca,o kızına da geçim durumlarını sorar. Küçük kız da babasına:
Baba bu sene çok çalıştık,bol ekin ektik,havalar yağmurlu giderse iyi ürün
alarak bol kazanç elde edeceğiz. Kızlarından birbirine zıt iki beklentiyi
duyan Hoca da:
Bu sene birinizin anası ağlar ama bakalım hanginizin…”
Bütün dayatma ve baskılara rağmen Kıbrıs’ta da böyle bir ikilem var. Hani
denilir “iki ucu … değnek” Tam da öyle bir durum. 24 Nisan da referandum
yapılacak. Daha bir hafta var ama,sonrası malum. İster evet çıksın isterse
hayır,Rum kesiminin tuzu kuru.onlar nasıl olsa biz 1 Mayıs tarihinde
AB.giriyoruz. Gerisini Türkler düşünsün…Ama şu da unutulmamalıdır
ki,her ne kadar “tuz kokmaz” dense de,öyle anlar olur ki tuz bile
kokar.Yalnız şu gerçek iyi bilinmeli ki kokan şeylerin kokusunu gidermek
için kullanılan tuz kokunca,tuzun kokusunu başka hiçbir şey gideremez.
Yeter ki tuz kokmasın…
“Tarihi tekerrürden ibaret diyorlar,ibret alınsa tarih tekerrür mü eder?” Çok
doğru söz.ama kimler için.Tarih şuuruna erişip de,tarihinden aldığı güçle
geleceğine yön verenler için.Yoksa tarihini inkar edenler için bu sözün
hiçbir değer ve anlamı yoktur. Yeri gelmişken bir noktaya da değinmekte
fayda vardır. “Benzetme yok misal verme vardır” sözü gereğince kendini
akıllı sanan insanlar hırsızdan korunmak için köpek beslerler. Ama yağlı bir
kemik görünce köpek hemen yeni sahibine kuyruk sallar…
Şöyle bir tarihe bakınca Kıbrıs adasının Osmanlılar tarafından fethinin ilginç
bir kıssası vardır. “Osmanlı Ordusu 1571 tarihinde Kıbrıs adasını
Venediklilerden alınca,Venediklilerde İnebahtı da gafil avladıkları Osmanlı
donanmasını yakarlar. Osmanlıların donanmayı kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü bir kat daha artırarak tatmak isteyen Venedik elçisine
Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa’nın şu tarihi cevabı bugün çok daha önem
kazanmaktadır.”Siz bizim donanmamızı yakmakla sakalımızı tıraş etmiş
oldunuz,ama biz sizden Kıbrıs adasını almakla kolunuzu kestik. Tıraş edilen
sakal eskisinden daha gür çıkar fakat kesilen kol bir daha yerine gelmez.”
Evet kesilen kol bir daha yerine gelmez ama el oğlu Türk’ün kestiği kolun
intikamını hem de Türk’e kendi kolunu kendisine kestirmek suretiyle asırlar
sonra almaktadır.Beyaz zemin üzerinde özgürce dalgalanan Kıbrıs
bayrağı,ortadan kaldırılırsa bilinsin ki bu TÜRK’LÜĞÜN ÖLDÜĞÜ
GÜNDÜR. Kıbrıs sevdamdır Türklük ölmezse. Unutulmamalıdır
ki,Kıbrıs’ta dalgalanan bayrak,Türkiye’nin sigortasıdır.

"Kentler Çocuklarındır"
Kültürel Eğitim Proğramı
Başlıyor

ÇEKÜL Vakfı’nın, 2003 yılından bu yana yürüttüğü “Kentler
Çocuklarındır Kültürel Eğitim
Programı” 2008 yılı çalışmaları
Tarihi Kentler Birliği (TKB)
üyesi kentler olan Kuşadası,
Kocaeli, Çanakkale, Denizli, Niksar, Gaziantep, Ordu, Beypazarı,
Malatya, Kütahya ve Akşehir kentlerinde başlıyor. Kentler
Çocuklarındır 2008 Programı’nın ilk eğitim uygulaması Kuşadası
Belediye Başkanı Fuat Akdoğan’ın desteği ile Kuşadası’nda 3-6
Ocak 2008 tarihlerinde yapılacak.
Bu program ile çocukların kentlilik bilincinin ve kültürel kimlik
duygusunun gelişmesi, yaşadıkları kentin kültürel zenginliğinin
farkına varmaları, kentlerinin birer “Kültür Elçisi” olmaları
amaçlanıyor. 2008 yılında TKB ile ortaklaşa yürütülecek Kentler
Çocuklarındır Kültürel Eğitim Programı kapsamında uygulama
yapılacak her kentten, yaklaşık 30’ar çocuğa eğitim verilecek.
ÇEKÜL Vakfı, kültür eğitimi konusunda Türkiye’de bilimsel ve
teknik altyapısı kuvvetli, sürekliliği olan, kendini yenileyen ve
temel eğitim sisteminin bir parçası olabilecek tarihsel, kültürel, bilimsel ve yerel bilginin, “kent-havza-bölge-ülke” ölçeğinde bir
bütünlük halinde çocuklara ve eğitimcilere aktarılabileceği bir
eğitim programı oluşturma çabası içerisinde. Hedeflenen eğitim
programı, kentlerden başlayarak doğal, tarihsel ve kültürel varlıkların araştırılması, korunması ve bilginin genç kuşaklara aktarılmasında önemli bir kazanım sağlayacak.
Kentler Çocuklarındır 2008 Programı’nın ilk eğitim uygulaması
Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan’ın desteği ile
Kuşadası’nda 3-6 Ocak 2008 tarihlerinde yapıldı. ÇEKÜL Vakfı,
Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen programda,
sunuşların ve alan gezilerinin yanı sıra, öğrencilerin oluşturuculuklarını ön plana çıkartan katılımcı eğitim yöntemleri kullanılarak bir
kültürel eğitim programı veriliyor. Eğitim çalışmalarının yapıldığı
Kuşadası’nda, Kuşadası Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı Merkez
Koordinatörü S.Yeşim Dizdaroğlu ve ÇEKÜL Vakfı Kuşadası
Temsilcisi Dr. Ayşe Şerifoğlu’nun verdiği destek ile hazırlanan programda, konusunda uzman kişiler ve ÇEKÜL eğitmenleri Tuğçe
Isıyel ve Oğuz Kaygalak’ın rehberliğinde üç gün boyunca kentin
tarihi, coğrafi, arkeolojik, mimari ve folklorik özellikleriyle ilgili
eğitimler verildi. Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Beypazarında da
sırayla aynı Kültürel Eğitim Proğramı uygulanacak.

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil 170 YTL deðil 145 YTL
Tel:0.312.7625163

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
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REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
18 Ocak 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:161 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ
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BEYPAZARI

Amerikan dergisi 'The
Atlantic Monthly', Ocak-Şubat
sayısında Irak'ı parçaladı,
Türkiye'nin Doğu Karadeniz
sınırına kadar uzanan bir
Kürdistan haritası çizdi
ABD'de Demokratlara yakınlığıyla tanınan aylık "The
Atlantic Monthly" dergisi,
Ocak-Şubat sayısında,
parçalanmış Ortadoğu'nun

nasıl bir hal alacağını kapak
konusu yaparak
tartışmaya açtı.
"Irak'tan Sonra"
başlığını atan
derginin kapağındaki Kürdistan
haritası
Türkiye'nin Doğu
Karadeniz sınırına
kadar uzanıyor.
Jeffrey
Goldberg'in kaleme
aldığı kapak yazısında
ABD'nin Irak'ı işgalinin 5.
yılında "hesapta olmayan"
sonuçlar ortaya çıktığı ve bunlardan Kürt bölgesinin bağımsızlığının ilk sırada bulunduğu
dile getirildi. Goldberg,
Akdeniz'den İndus Nehri'ne
kadar uzanan bölgedeki bütün
ülkelerin sınırlarının tartışmalı
olduğuna dikkat çekti.

Yazıda 2006'da ABD Silahlı
Kuvvetler dergisinde
Türkiye'nin bir bölümünü
içine alacak şekilde Kürdistan
haritası yayımlayan emekli
asker Ralph Peters'in görüşleri
de aktarıldı.
Kürtlere bağımsızlık sözü
Haritanın Türkiye'de "paranoya yarattığını" söyleyen
Peters, "Haritayı kalemle ras
gele çizdim. Ama Türklerin
çok kızdığını biliyorum.
Herkes o haritayı ciddiye aldı,
50 mil ileriye 20 mil geriye
tartışmaya başladı" dedi.
Peters, Avrupalı devlet
adamlarınca geçen yüzyılda
çizilen sınırlara ABD yönetiminin hâlâ sadık kalmasını
"garip bulduğunu" da sözlerine ekledi.
Goldberg, "Wilson
Beyannamesi"nin 12. maddesinde Kürtlere bağımsızlık

sözü verildiğini hatırlatarak,
"Türkiye, en fazla desteğe
muhtaç olduğu bir sırada
ABD'ye yardım etmedi.
ABD, Türkiye'ye pek çok
kişinin iddia ettiği kadar
borçlu sayılmaz. Oysa Kürt
liderler, sorumluluk içinde
davranarak ülkelerini bir arada
tutmaya çalışıyorlar" diye
yazdı. Kerkük Valisi
Abdülrahman Mustafa'ya
"Halkınız bağımsızlık istemiyor mu?" diye sorduğunu
belirten Goldberg, Mustafa'nın
"Dikkatli konuşacağım, istediğimizi yakında alacağımızı
düşünüyorum. Bana neyi istediğimizi daha fazla sorma"
yanıtını verdiğini aktardı.
Goldberg'in yazısı www.theatlantic.com adresinde yer alıyor.

Yeni anayasa çalışması
tamamlandı. Çalışma,
önümüzdeki hafta Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'a
sunulacak. AK Parti ve
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
yeni anayasanın referanduma
sunulmasını istiyor.
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Dengir Mir
Mehmet Fırat, seçmenin
önüne çift sandık konulabileceğini, yerel seçimlerle birlikte yeni anayasanın da
halkoyuna sunulabileceğini

söyledi.
CNN TÜRK'e konuşan Fırat,
3 aylık tartışma süresinin
ardından anayasa ile ilgili teklifi nisan ayında Meclis'e sunabileceklerini söyledi.
AK Parti Anayasa
Komisyonu'nun da başkanlığını yürüten Fırat, Meclis'in
çalışmasını ise kasım ya da
aralık ayında tamamlayabileceğini belirtti.
Mart ayındaki yerel seçimlere
dikkat çeken Dengir Mir
Mehmet Fırat, "Alınacak bir

kararla referandumla yerel
seçimler birleştirilebilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
de, New York'ta anayasanın
referanduma sunulmasından
yana olduğunu açıkladı.
Yatırım kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtlayan
Gül, "Bağlayıcı ve önemli bir
belgenin halkın onayına sunulması gerektiğini düşünüyorum. Ama kesin kararımı vermedim" ifadesini kullandı.
Başbakan Erdoğan'ın anayasa
çalışmasını basın toplantısıyla

açıklaması bekleniyor.

Çin'in en büyük ulusal televizyonu CCTV, başkent

Pekin'de 2008 yılında gerçekleştirilecek
olan Dünya
Olimpiyatları'nda
Türkiye'nin tanıtımı
için Ankara'nın
Beypazarı ilçesine
gelerek Haziran ayı
içinde 3 gün boyunca
çekim yaptı.
Beypazarı'nda telkari
işlemeciliği, dokumacılık, bakırcılık,
ayakkabıcılık gibi kaybolmaya

yüz tutmuş mesleklerle ilgili
çekimler yapan ekip, yöresel
türkülerin seslendirildiği özel
bir geceye de katıldı. CCTV
yapımcısı Ciren Duojie,
Beypazarı'nda geleneksel
yaşamın halen devam etmesinden çok etkilendiklerini dile
getirerek, özellikle el sanatlarını, kültürel yaşamı ve tarihi dokuyu ön plana çıkaran
çekimler yaptıklarını söyledi.
CCTV'nin yaklaşık bir ay
süren çekimlerinde İstanbul,

Ankara, İzmir, Denizli,
Kapadokya ve Beypazarı gibi
önemli merkezlerin tarihi ve
kültürel özelliklerine yer verilecek. 2008 Pekin
Olimpiyatları süresince uydudan tüm dünyada izlenecek bu
belgesel, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.
Belgeselde Beypazarının tarihi
ve kültürel özellikleri Türkiye
tanıtım belgeseli içinde gösterilecek.

Seçmenin önüne çift sandık konulabilir

Beypazarı 2008 olimpiyatlarda tanıtılacak.
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DİJİTAL BASKI MERKEZİ

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.
D Ý J ÝT A L B A S K I S Ý S T E M L E R ÝM Ý Z L E B A S K I L A R
Üniversite Tezleriniz Hazýrlanýr
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 -0.542.762 51 63

Beypazarı için Hava Durumu

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağış geçişlerinin görüleceği tahmin edilmektedir. Yağışların;
Marmara'nın doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile
Eskişehir, Çankırı, Kütahya, Kars, Ardahan ve Ankara'nın batı
çevrelerinde etkili olması bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere
göre, hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte
azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar,
kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı,
Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu bölgelerinde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yurdun batı kesimlerinde kuvvetli
olarak esecek. Beypazarı’nda beklenen hava durumuyla günün en
yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli kısa süreli ve yerel olmak
üzere gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; batı ilçelerinde
(Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Kızılcahamam, Kazan, Ayaş, Güdül ve
Çamlıdere) etkili olması bekleniyor. Rüzgar; yağış anında kuzeyli
yönlerden kuvvetli olarak esecek) 28
Sıcaklık (ºC)
-0.9

-1°C
Nem (%)
92
Basınç (hPa)
Yağmur
......
.......
Rüzgar: Güney yönünde 8 km/s hızında Görüş (km)
Rüzgar
(km/sa)
Sakin
0
Nem: % 93
18 Ocak Cum
19 Ocak Cmt
20 Ocak Paz
En Yüksek
En Yüksek
En Yüksek
2°C
2°C
1°C
En Düşük
En Düşük
En Düşük
- 10°C
-11°C
-11°C
21 Ocak Pazartesi 22 Ocak Salı
23 Ocak Çrş
En Yüksek
En Yüksek
En Yüksek
3°C
4°C
5°C
En Düşük
En Düşük
En Düşük
-12°C
-13°C
-13°C

TARİHİ KONAKLAR BEYAZLARA BÜRÜNDÜ

Kış aylarının en yoğun zamanlarını geçirdiğimiz şu günlerde tarihi
ilçe Beypazarı; ziyaretçilerine karlarla kaplı konakları ile adeta
yaşayan bir tual görünümü sunuyor.
Soğuk havanın yaşam şartlarını zorlaştırdığı Ankaralılar; karlı günlerin tüm güzelliğini Beypazarı’nda yaşama fırsatı buluyorlar.Yol
durumunun düzelmesinin hemen ardından hafta sonunu karlarla
kaplı tarihi konaklarlarda geçirmek isteyen turistlerin yanı sıra ,
Beypazarı’nın eşsiz görüntülerini karelemek isteyen fotoğraf meraklıları da ilçeyi ziyaret ediyor. Kış etkinliklerinin de organize edildiği
Beypazarı’nda ilerleyen günlerde bu yıl ikinci kez düzenlenecek
kızak şenliğinde ise yine 7’den 70’e tüm kızak meraklıları bir araya
gelecek.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

Acil Yardým.................................................................................112
Yangýn...........................................................................................110
Polis Ýmdat...................................................................................155
Jandarma Ýmdat............................................................................156
Su Arýza........................................................................................185
Telefon Arýza................................................................................121
Devlet Hastanesi................................................................763 07 75
Saðlýk Ocaðý......................................................................763 10 76
Kaymakamlýk(Sant)...........................................................763 10 04
Belediye Bþk.lýðý...............................................................762 25 10
Ýtfaiye.........................................................................000-763 10 18

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

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

