Kumarbazlara kötü haber

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kocası veya karısı alkolik,
kumarbaz ve kötü yaşam tarzına sahip olanları sevindirecek bir karara imza attı.
Yargıtay, verdiği kararda, eşi alkolik ve kumarbaz olanların maaşının evin idaresini üstlenecek yeterliliğe
sahip diğer eşe verilebileceğine karar verdi.
Yargıtay'ın bu kararına göre, çiftler boşanma
davası açmadan da evliliğin birliğini devam ettirmek için
alkolik, kumarbaz ve evin idaresini yapamayan diğer eşin
maaşının tamamının veya bir bölümünün kendilerine
bağlanması talebiyle dava açabilecekler.
Susurluk Aile Mahkemesi'nin verdiği kararı
bozan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 45 yıllık evli olan
çiftlerden kocanın evine bakmadığını, elektrik ve su giderlerini ödemediğini, köy bakkalını kendisi ile alışveriş yap*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

maması konusunda uyardığını ve kumar oynadığını ileri
sürerek aylık 300 YTL nafaka bağlanmasını talep eden
davacı eşi haklı buldu.
"EVLİLİK BİRLİĞİ, NAFAKAYA HÜKMEDİLEREK
KORUNABİLİR"
Yargıtay, kumar oynayarak evinin giderlerini karşılamayan
Bağ-Kur emeklisi kocanın maaşının eşe bağlanması gerektiğine karar vererek şu görüşleri dile getirdi:
"Davalının Bağ-Kur'dan aldığı yaşlılık aylığını
doğrudan diğer eşin almasına karar verilmesinde Bağ-Kur
Yasası yönünde bir engel bulunmamaktadır. Davalı
kocanın sorumluluk sahibi olmadığı, kumar oynadığı,
evine harcama yapmayan bir kişi olduğu, eş ve çocuklarının alışveriş yapmaması için talimat verdiği, telefon
faturalarının ödenmemesi nedeniyle telefonun kesildiği

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

*www.ortaanadoluas.com

ifade edilmektedir. Bu bakımdan Medeni Kanun'un 198.
maddesinin öngördüğü koşulların gerçekleştiği kabul
edilebilir.
Davalı eşin düzenli ve haczi kabil geliri bulunmaktadır.
Evlilik birliğinin nafakaya hükmedilmek suretiyle korunması mümkündür. Bu gibi durumlarda, diğer eş için ağır
neticeler doğuran; onun tasarruf selahiyetini sınırlayan
yahut 'kısıtlı' durumuna sokan bir önleme başvurulmamalıdır. Mahkemece nafakaya hükmedilmesi gerekirken,
yazılı şekilde hüküm kurulması doğru
görülmemiştir."
Yargıtay bu kararı, Medeni Kanun'un 198
ve 406. maddelerine dayandırdı.
Söz konusu maddeler ise şöyle:
"Madde 198 - Eşlerden biri, birliğin

giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse,
hâkim onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen
diğer eşe yapmalarını emredebilir.
Madde 406 - Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde
bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü
yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya
yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden
devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da
başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır."

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

TZD, 2007 tarımsal değerlendirmesi
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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AK PARTİ
EĞİTİM TOPLANTISI
KIZILCAHAMAMDA
YAPILDI

Ak Parti eğitim toplantısı
Kızılcahamamda yapıldı.
Ankara merkez ve ilçelerin
katılımıyla Kızılcahamam
asya Termal Tesislerinde
gerçekleştirilen Eğitim
Toplantısına Beypazarı ilçe
yönetimi, Gençlik kolları ve
kadın kollarıda katıldı
Haberi Sayfa 3’de

ILIMANDAKİ
SU HATTINDA
PATLAK

20.01.2007 Pazar günü
şehir şebeke suyu hattında
patlak nedeniyle Ilıman
mevkiine yarım gün su verilemedi. Haberi Sayfa 2’de

YANLIŞ
İHBAR
HEYECAN
YARATTI

Beypazarı Hacıkara
Mahallesi, Ziya Paşa sokak
Oğuzhan apartmanında
kalorifer kazanının içinde
su tükenmesi sonucu oluşan
buhar yangın ihbarına
neden oldu.
Haberi Sayfa 3’de

Hırsızların
Antika
Merakı

Haberi Sayfa 3’de

FORUM
Kemal ÇELEN

DEĞİŞİM SLOGANIYLA
BAŞLAYAN SÜREÇ

Beypazarı’nda ‘bir şey değişecek, her şey değişecek’ sloganıyla 2 nci bir geçiş süreci
başlatıldı.

Yazısı sayfa 2’de

Türkiye Ziraatçılar Derneği
(TZD) Genel Başkanı İbrahim
Yetkin, Türkiye 2007'de tarımda çok büyük bir deprem
yaşadığını ve pek çok üründe
üretimin düştüğünü belirterek,
tarıma ayrılan kaynakların
artırılması gerektiğini söyledi.
Yetkin ayrıca, tarımsal destekleme politikalarının tekrar
gözden geçirilmesi gerektiğini
belirterek, "DGD'nin toplam
tarımsal destekler içindeki
payı yüzde 40-45'lerde. Bu
oranın düşürülmesi ve modelin ürün prim desteğine
dönüşmesi gerekmektedir"
diye konuştu.
Yetkin, 2007 yılında tarım
sektöründe yaşananlar ve 2008
beklentilerine ilişkin bir basın
toplantısı düzenledi. İçkale
Otel'de düzenlenen toplantıda
konuşan Yetkin, 2007 yılında
temel tarımsal ürünlerde
önemli onarda üretim kaybı
yaşandığını vurguladı. Bunun
en önemli nedenlerinden birincisinin 'kuraklık' olduğunu
kaydeden Yetkin, kuraklığın
aynı zamanda 2007'nin temel
tartışma konusu olduğunu
belirtti. Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'nın kuraklığın bu
yılki faturasının 2.5-3 milyar
YTL'yi bulduğunu ve 435
bin çiftçinin zarar gördüğünü
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

MİLLETTEN MOZAİĞE

Son zamanlarda bilerek veya
bilmeyerek söylenen bir söz
vardır ki; bu ve bunun gibi
söylemler yakın gelecekte biz
Türkleri çok zor durumda
bırakacaktır.

Yazısı Sayfa 3’de

açıkladığını hatırlatan Yetkin, "Bize
göre 4-5 milyar
YTL'lik kayıp
olmuştur" dedi.
Yaşanan kuraklıktan
tahıl ürünleri kadar
ayçiçeği, mısır, incir,
elma, karpuz gibi
ürünlerin de zarar
gördüğünü söyleyen
Yetkin, narenciyenin
de kuraklıktan nasibini
aldığını dile getirdi.
TÜİK verilerine göre buğdayda yüzde 13.3, toplam tahıllarda ise yüzde 14.3'lük bir üretim kaybı yaşandığını belirten
Yetkin, kendi rakamlarına
göre buğdayda üretim kaybının ortalama yüzde 20
olduğunu ve yıllık yaklaşık 18
milyon ton olan buğday ihtiyacının karşılanamayacağını ve
ithalatın devam edeceğini
söyledi. Hammaddesi tahıl
olan işletmelerin kuraklık
bahanesiyle 'fırsatçılık' yaptığını da savunan Yetkin,
bunun da en çok ekmek fiyatlarının artışında görüldüğünü
kaydetti. Bakanlar Kurulu'nun
aldığı
bir kararla kuraklığın etkisini
azaltmak için çalışmalar
başlattığını anlatan Yetkin,
bunun buğdayla sınırlandırılmaması gerektiğini, ürün kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Yetkin,
"Muhtemel kuraklık ve sel
gibi doğal afetlerin risk kapsamına dahil edilerek tarım
sigortalarına dahil edilmesi,
bu alanda yaşanacak mağduriyetleri ortadan kaldıracaktır" dedi.
Tarımsal üretimdeki azal-

Üretici Birliği
Kurulması için
Bostancılar Odasında
Toplantı yapıldı
Haberi sayfa 4’de

Ankara Okuyor’‘
projesinde en fazla kitap
okuyan öğrenciler
ödüllendirildi
Haberi Sayfa 4’de

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

manın ikinci nedeninin ise
ekonomik güçlükler olduğuna
işaret eden Yetkin, Türkiye'de
tarım ürünlerinin destekleme
kapsamında olmakla birlikte,
özellikle son yıllarda uygulamaya konulan IMF önlemleri
nedeniyle bu kapsamın son
derece daraltıldığını kaydetti.
Türkiye'de halen desteklemenin temel biçiminin
Doğrudan Gelir Desteği
(DGD) olduğunu kaydeden
Yetkin, bunun üreticiler
açısından uygun bir model
olmadığını söyledi. Yetkin,
"Türkiye 2007'de tarımda çok
büyük bir deprem yaşadı.
Tarıma ayrılan kaynakların
artırılması lazım. 2007 her
yönden çok zor geçti. Tarımsal
destekleme politikalarını
tekrar gözden geçirmeliyiz.
DGD'nin toplam tarımsal
destekler içindeki payı yüzde
40-45'lerde. Bu oranın
düşürülmesi ve modelin ürün
prim desteğine dönüşmesi
gerekmektedir" diye konuştu.
Türkiye'de 2007 yılında bütçeden tarıma ayrılan kaynakların
toplamının 5.2 milyar YTL
olduğunun altını çizen Yetkin,
"Bu rakam bütçenin yaklaşık
yüzde 2.5'ini, GSMH'nin ise
yaklaşık yüzde 1'ini oluşturmaktadır. Üyesi olmayı hedeflediğimiz AB'de toplam
bütçenin yüzde 40'ının tarım
desteklerine ayrıldığı
düşünülürse, bu oranlarınyetersizliği daha açık
anlaşılır" diye konuştu. Tarım
sektörünün 2007'nin ilk
çeyreğinde yüzde 2.9 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 2.1, üçüncü çeyrekte
yüzde 7.8

"KENTTEN KIRSALA GİTTİKÇE İŞSİZLİK ARTIYOR"
2007 yılında tarım kesiminde
yoksulluk ve işsizliğin arttığına vurgu yapan Yetkin, buğday, arpa, mısır ve daha birçok
hububat ürününde gümrük
vergilerinin yüzde 60-130
düzeyinden yüzde 5-8'lere
düşürüldüğünü ifade etti.
Tarımsal kredilerdeki artış ve
özel bankaların tarım kredilerine yönelmesini olumlu bir
gelişme olarak gördüklerini de
kaydeden Yetkin, ancak
çiftçinin gelirleri artmadığı
sürece bu kredileri vemekte
zorluk çekeceğini dile getirdi.
Yetkin ayrıca, TÜİK verilerinin de gösterdiği gibi
kentten kırsala gittikçe yoksulluğun arttığını kaydetti. "2007
yılında Türkiye AB üyeliğinden biraz daha uzaklaştı"
diyen Yetkin, Türkiye ve AB
arasındaki en önemli sorunun
tarım olacağını öne sürdü.
Tarım ve hayvancılık alanında
kayıt dışı üretim sorununun
2007'de de devam ettiğini
ifade eden Yetkin, çıkartılan
Haller Yasası'nın da uygulanmadığını savundu.
Su kaynaklarının özelleştirilmek üzere olduğunu da
belirten Yetkin, "Bu
mülkiyetinde kamu sistemi
devam etmelidir" dedi.

Haberi sayfa 4’de

Haberi sayfa 4’de

Kırbaşı’nda Aşure
Geleneği Devam Ediyor

küçüldüğüne işaret eden
Yetkin, bununla ilgili TÜİK'in
Mart ayında açıklayacağı
rakamlara ise inanmadığını
söyledi. TÜİK'in bu rakamlara
'hormon vererek' yayınladığını
ileri süren Yetkin, "Örümüze
inanılmaz, gürbüz rakamlar
çıkıyor" dedi.

Beypazarı’nda
Gelenekselleşen Aşure
Dağıtımı Yapıldı

Bununla ilgili çalışmaların
kendilerini kaygılandırdığını
ifade eden Yetkin, "Ya su
bakanlığı kurularak su
konusundaki yetki ve sorumluluklar bir çatı altında toplanmalı, ya da DSİ'nin yapısı
güçlendirilerek yetki ve
sorumluluklar bu kuruluşta
toplanmalıdır" dedi.

ELEKTRİĞE
ZAM GELDİ

Haberi Sayfa 3’de

Sefa Varlık:
‘’Siyasetin
içindeyim ve
olmaya da
devam
edeceğim’‘

Beypazarı’nın
havasını teneffüs eden, aşını
yiyen, suyunu içen biri olarak
Beypazarı ile dertlenmemem,
Beypazarı siyasetinin dışında
kalmam mümkün mü? Haliyle
içindeyim ve içinde olmaya da
devam edeceğim.

Ropörtajı Sayfa 3’de
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ÞÝÝRLERÝNÝZ

kulusun
Ulusuma elleme yoksa ölürsün
Gözümü korkutma vermem
vatanı

Ethem Baba Türbesi
KALDIRAMAZ KİMSE
Etem baba derler onun adına
Göç eyledi ruhu allah katına
Cenazesi defnedildi narman
ortasına
Hiçkimse kaldıramaz yollar
bahane
Kaldırmak istedi narmanın halkı
Dozerin kepçenin dişi kırıldı
Kaymakam kızdı kendiyürüdü
Bir taş fırladı kafa yarıldı
O gece kaymakam bir rüya gördü
Anladı burda büyük bir zat
gömülü
Orayı çevirip yol oldu iki yönlü
Hiç kimse kaldıramaz yollar
bahane
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
VEREMEM VATANI
Kanımla donattım ben bu bayrağı
Canımla var ettim ben bu toprağı
İçimde sır ettim ben bu bayrağı
Veremem düşmana düşman oğluna

Düşmanlardan aldık biz bu
vatanı
Kötülersen başta olan atanı
İş işten geçmeden anla hatanı
Kanımı akıtırda vermem vatanı

Kime karşı çatışıp kimi vurursun
Sen allah kulu değil düşman

Bu vatan bizim kimse bölemez
Askerim kuvvetli hiç aman vermez
Düşmanlığın sonu inanki gelmez
Kellemi veririmde vermem vatanı
Kardeşiz kardeşçe yaşamalıyız
Türk bayrağı altında dik durmalıyız
Bu toprak hepimizin korumalıyız
Boşa isyan etme vermem vatanı

Şairim sorarım nedir bu kavga
Kardeşi kardeşe vurduran halka
Ödüldür takarlar boynuna halka
Vermem vatanı senin gibi bölücü
halka
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

ÖRTÜM
Düşünüyorumda seni
Ne hallere koydun beni
Ne kadar zulüm yapsalarda
Terk edemem örtüm seni

Bir bez parçasısın ama
Bazı zihinler için tehlike oldun
Ne de çok korkarlar senden
Mahrum bırakılmakta kardeşlerim ilimden
Kanayan yarasın bitmeyen çile
Korku salmışsın kuş beyinlere
Örtünürüm seni seve seve
Alah’ın emridir diye

Köylü örtünürse tehlikeli değilsin
Çünkü o köylü gelenek usulü
örter
Bilinçli ilim sahibi örtünürse
İşte o zaman tehlikelisin
Uzaya füze fırlatıldı da
Ucuna mı takıldın

Enflasyon aşağı düştü de
Sen mi yükselttin

Güzelsin hoşsun
Başlarda taşsın
Seviyorum seni
Asla terk edemem örtüm seni

Sen neden tehlikelisin bilirmisin
Yolsuzluk hırsızlık değilsin
Şehidimin son örtüsüsün
Rabbimin emrisin örtüm benim
Fatma Özcan ALADAĞ
Ne zaman son bulacak?..
Zilletten öfkeden zulümden
doldurulan şırıngaları
Hakkı uğruna mücadele veren
insanlara püskürtenler
Zulümdarların bitmeyen
esaretinden
Mazlumların gözyaşlarını
Bilmem ki hangi vuslata giden
yolda dindirecekler.
Rabbimin rızasını kazanmak için
Yanıp tutuşsaydık bizler
Şimdi zulmün izlerini
Kendi ellerimizle bulmazdık
Maddenin laşelerinden uzaklaşsaydık eğer
Zulümle dost olan aynalara bakmazdık
Ellerine vermezseniz istediği
mıngırları
Yöneltirler size ucu laşeli okları
Çıngıraklı belalardan şer bezirganı kuranlar
Sevmezler ülkenin yararı için
çalışanları
Fatma Özcan ALADAĞ
BULAMADIM SENİ
Şimdi sen yanımdayken
Kaçıp gittin benden
Sokak sokak aradım

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
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Bulamadım seni

Kemal ÇELEN

Konu komşuya sordum
Bilmiyoruz dediler
Şehir şehir dolaştım
Bulamadım seni

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Önüme gelene sordum
Elimdeki resmini gösterdim
Bu kızı gördünüz mü dedim
Bulamadım seni
Sana benzeyen birisine rastladım
Belki odur diye yanına gittim
Gördüm sen değilmişsin
Ama yine de bulamadım seni
Şenol ERAS
İNSAN
İnsan önce anne karnında doğar
Süt ile beslenir
Her kes kucağına alır
Sever onu
Sonra çocukluk çağına gelir
Oynar hoplar zıplar
Konuşur anne baba der
Az da yaramazlık yapar
İnsan gençlik çağına gelir
Tuttuğunu koparır
Taşın suyunu çıkarır
Güçlüdür gençlikte insan
Yavaş yavaş yaşlanmaya başlar
Saçına aklar düşer
Her tarafı ağarır
Kendiliğinden yorulur
İhtiyarlık çağına gelir insan
Bükülüp durur beli
Ölüm gelip çatınca
Azrail alır canını insanın
Şenol ERAS

ILIMAN
MEVKİİDEKİ
SU HATTINDA PATLAK

20.01.2007 Pazar günü şehir
şebeke suyu Ilıman Mevkii
ana hattında patlak nedeniyle
Ilıman mevkiine yarım gün su
verilemedi.
Belediye su Otobüs Ekipleri
tarafından su patlak olayına
müdahale edildi.

Beypazarı’nda ‘bir şey değişecek, her şey değişecek’ sloganıyla 2
nci bir geçiş süreci başlatıldı. Bizim de içinde bulunduğumuz ve
değişime katkı yaptığımız bir süreç....
Evet bir şey değişti ve Beypazarında değişim arka arkaya bir çok
şeyi de beraberinde değiştirdi...
Beypazarı’nda imaj değişti, tanıtım faaliyetleriyle Beypazarı değişimi tüm gazete ve basına malzeme oldu. TV’ler Beypazarı’nı gündemden düşürmez hale geldi.
Değişti, değişti ve Beypazarı halen yeni değişimlere ve atılımlara
açık, yeni değişimleri bağrında yaşatıyor.
Değişim Beypazarlıların yapısında var. Birileri yeter ki değiştirmek
istesin. Beypazarı buna dünden hazır.
Değişimler hep devam edip gidecek ve Beypazarı her şeyde en layık
olduğu seviyeye bu değişimlerle ulaşacak.
Evet değişiyor...
Kafalar değişiyor, partiler değişiyor, parti yöneticileri değişiyor, oda
başkanları, dernek başkanları değişiyor, binalar değişiyor...
Değişiyor....
Üzerimizde giydiğimiz kılık kıyafet değişiyor, saç modelleri değişiyor, yaşadığımız evler değişiyor...
Değişiyor...
Siyasi parti ilçe başkanları koltuğa oturunca değişiyor...
Birileri iyi yönde, birileri olumsuz yönde değişiyor...
Değişelim hep beraber, değiştirelim her şeyi...
Ama nereye kadar değişim...
Önümüzde yerel bir seçim var.
Beypazarı Belediye Başkanı Av. Mansur Yavaş, başlattığı değişim
sürecinden sonra iki dönem Belediye Başkanlığı yaptı ve bir çok
platformda aday olmayacağını açıkladı. Seçime de 14 ay kaldı.
Şimdi yine değişim özleminde olanlar var. Değişim de hangi
değişim.. Zaten başkan Mansur Yavaş aday olmayacak. O zaman
partinin değişimi mi konuşulanlar? MHP gidecek Ak Parti mi gelecek?.. Peki gönderdik MHP’yi, geldi Ak Parti.
Ak Parti gelince Beypazarı’nda ne değişecek bunu anlatan yok.
Sadece Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan başkanın parti adı mı
değişecek?..
Değiştirmek Beypazarı’na ne kazandıracak!?..
Mansur Yavaş’la bir değişim yakalandı. Bu değişimi devam ettirecek
fikirler ve projeler hiç konuşulmuyor. Değişimle başlayan süreçte
Beypazarı Türkiye gündemine oturdu, Beypazarı reklamı yapılıyormu, yapılıyor. Değişim isteyenler bu süreci devam ettirebilecekler
mi? Beypazarı bu gün bulunduğu süreçten daha ileriye gidebilecek
mi? Beypazarlılar beklediğini bulabilecekler mi?...
Değişim isteyenler beypazarı’nda neleri değiştirecek biraz da bunlar
konuşulmalı ve tartışılmalı. Değişim kulağımıza hoş gelmeli..
Değişim; yeni olumlu değişimleri peşinden sürüklemeli. Yoksa
değişim beklentisi yanlış. Bırakın bir şey değişmeyecekse her şey
olduğu gibi kalsın. Bir şeyler değişecekse bırakın partinin adı MHP
olmuş, CHP olmuş, AKP olmuş, Saadet olmuş ne önemi var ki...
Bir şeyler değişecekse anlatın bunu da hep birlikte değişimden yana
olalım. Değiştirelim tüm Beypazarı’nın çehresini.
Değiştirelim olumsuzlukları, değiştirelim kinleri, değiştirelim kavga
siyasetini, değiştirelim Beypazarı’nın çamurundan çömlek olmaz
lafını. Gösterelim herkese bakın Beypazarı’nın çamurundan çömlek
de oluyormuş, anıtsal eserler de, heykellerde yapılıyormuş...
Bu memleketten adam yetişmezmiş... Gösterelim herkese bak bu
memleketten ne adamlar yetişiyormuş... Yükseltelim yetişmiş
adamları, yükseğe daha yükseğe çıkartalım ve sahip çıkalım onlara.
Ne adamlar yetişmiş de bu memleketin bağrında haberimiz yokmuş.
Ne insanlar varmışda biz habersizmişiz. Sahip çıkalım bu adamlara...
Sahip çıkalım vatan evlatlarına.
Değişimse işte bu değişime ben varım.
Ama bir binanın içindeki koltuk değişecek, sandalyeler, döşemeler
değişecek, tablolar değişecek, koltuğa oturan adamlar değişecek ama
kafalar değişmeyecekse ben bu değişime hayır diyorum.
Kardeşler önce kafalar değişecek, kafalar...

Ana hatta patlak olduğu için
Ilıman mevkiindeki bir evin
bodrum katını su
bastı ve sular
NOT:Gazetemiz
yarım gün kesilde bu güne kadar
di. Saat 15,00
yayýnlanan þiirler
civarında meydana gelen patlak
hiç bir yerde yayýnnedeniyle çalışlanmamýþ þiirlermaların sürdüğü
den oluþmaktadýr.
için akşam saatlerine kadar
Gönderilen þiirIlıman mevkiine
lerin yayýnlanmýþ
su verilemedi.

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.

DEĞİŞİM SLOGANIYLA
BAŞLAYAN SÜREÇ

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

Sefa Varlık: ‘’Siyasetin içindeyim ve
olmaya da devam edeceğim.
25 Ocak 2008 Cuma

Yeni Yıldız Gazetesi: Sefa bey
Beypazarı halkına kendinizi
tanıtırmısınız?
Sefa Varlık: 1963 Güdül
doğumluyum. 1974 yılından
beri Beypazarı’nda yaşamaktayım. Uludağ Üniversitesi
İşletme Fakültesi mezunu olup
1987 yılından beri
Beypazarı’nda Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir
olarak hizmet vermekteyiz.
Beypazarı Hacıkara Camii
emekli müezzini Hafız
Hüseyin Varlık’ın oğlu merhum Fahri Topbaşı’nın
damadıyım. İki çocuk
babasıyım.
Yeni Yıldız: Siyasetin şu an
neresindesiniz?
Sefa Varlık: Şunu açıkca
belirtmeden geçemeyeceğim.
Malum mesleğimiz gereği yıl
sonu işlemlerinin yoğun
olduğu bir dönemde sorularınıza çok ayrıntılı cevap
vermem mümkün değil.
İnşallah daha sonraki sohbetlerimizde ayrıntılı olarak sorularınıza açık yüreklilikle cevap
veririz.
Siyaseti soruyorsunuz. Sizler
beni yakınen tanırsınız.
Beypazarı’nda yaşayan,
Beypazarı’nın havasını teneffüs eden, aşını yiyen, suyunu
içen biri olarak Beypazarı ile
dertlenmemem, Beypazarı
siyasetinin dışında kalmam
mümkün mü? Haliyle içindeyim ve içinde olmaya da devam
edeceğim. Siyasette olmak
demek illa makam almak,

AK PARTİ
EĞİTİM TOPLANTISI
KIZILCAHAMAMDA
YAPILDI

Ak Parti eğitim toplantısı
Kızılcahamamda yapıldı.
Ankara merkez ve ilçelerin
İlçe Başkanları, ilçe
yürütme kurulları, kadın
kolları ve Gençlik
Kollarının katılımıyla
Kızılcahamam Asya Termal
Tesislerinde gerçekleştirilen
Eğitim Toplantısına
Beypazarı ilçe yönetimi,
Gençlik kolları ve kadın
kollarıda katıldı.
Toplantıya Cemil Çiçek,
Reha Denemeç, Necati
Çetinkaya, Bülent Gedikli,
Ömer Dinçer, Haluk İpek
konuşmacı olarak katıldılar.
Toplantıda Ak Parti kongrelerinin Temmuz ayında
başlayıp Kasım ayında tammalanması ve buna göre
teşkilatların çalışmaları
istendi. Toplantıda ayrıca
Belediye Başkanlığına aday
olacakların ilçe başkanı ve
yönetimde görev almamaları istendi.

makamda
durmak
demek
değildir.
Siyaset
kelimesinin
tam yedi
harfini anlamak lazım.
Yeni Yıldız:
Siyaset dışında kalmam
mümkün mü
dediniz?
Ufukta bir başkanlık adaylığı
var mı?
Sefa Varlık: Bakınız. Biraz
önce bir laf ettim. Siyasetin
yedi harfi. İnşaallah bunu ilerki dönemlerde hepsini açıklayacağım. Ancak herkesin bir
sorumluluğu olduğu, sizin
gazetecilik sorumluluğu,
benim mesleki sorumluluğum,
Diğer tüm insanların kendilerine göre sorumlulukları vardır.
Ancak ve ancak daha da
önemli sorumluluk insanların
birbirlerine karşı sorumluluğu,
yaşadığı yere karşı sorumluluğu. Bu anlamda her kes
sorumluluğun gereğini yapmak zorunda ve vebalindedir
de. Bunu bu şekilde algılamak
ve anlamak sorunuzun cevabı
olsa gerek. Benim sorumluluğumu soracak olursanız
geçmişime bir baktığınızda
bunu açıkca görmeniz
mümkündür.
Yeni Yıldız: İnsanların dertlerini takip ettiğinize göre
Beypazarı’nın genel durumu
da takip ediyorsunuz demektir.
Türkiye’nin ve Beypazarı’nın
gelinen en son durumu
hakkında genel bir açıklama
yaparmısınız?
Sefa Varlık: Türkiye’nin ve
Beypazarı’nın genel durumu
hakkında açıklama yapmam şu
noktada uygun olabilir.
Ülkemin son yıllarda sağlıkta,
eğitimde, bayındırlıkta, dış
politikada ve sayısız alanda
yapılan değişim ve gelişimden
huzur ortamından zevk alıyo-

rum. Bu değişim ve gelişimde
en kısa zaman da ekonomi
alanında olacağını düşünüyorum.
Beypazarı’nda bu gelişim ve
değişimle örnek gösterilen bir
şehir haline gelmiştir. Emeği
geçen herkese sonsuz teşekkür
ederiz. Aynı zamanda Sayın
Başbakanımızın ve Devlet
Bakanlarımızın övgü ile bahsettiği bir şehirde yaşamak
ayrı bir tad, ayrı bir lezzet.
Yeni Yıldız: Her şey toz
pembe mi? Şehrimizde ekonomi çok mu iyi? İşsizlik yok
mu?
Sefa Varlık: Bakınız şunu
açıkca ifade etmek istiyorum.
Bizler şanlı tarihimizle devamlı diri duran bir milletiz.
İstiklal Savaşında analarımız,
bacılarımız ülkesinin esaret
altında yaşamaması için,
bağımsızlığı için alyansını,
bileziğini hiç tereddüt etmeden
teslim etmiştir. Şu anda da
insanlar fedakarlık yapmak
zorunda. Hükümetimiz
Cumhuriyet tarihinin en sıkı
disiplin proğramını uyguluyor.
Haliyle de sıkıntılar çekilecek
ve çekiliyor da. Sıkıntı sadece
Beypazarı’nda değil, tüm
ülkemizde hissedilmektedir.
Yeni Yıldız: Sizce bu sıkıntılar
nasıl aşılabilir?
Sefa Varlık:Bakınız Türkiye
hızla Avrupa Birliğine girmek
için gayret sarfediyor. Bu istek
ve gayreti insanlarımız
üzerinde psikolojik etki yapmıştır. Anadolunun bir çok
şehri psikolojik ortamın etkisiyle kendisini dünya ticaretine uyumlu hale getirmiştir.
Ben Beypazarı’nda bu tür
gayretlerle aşılabileceğini
umut ediyorum. Mühim olan
etkileşim ve işbirliğine
gereken önemi verelim.
Ekonominin olumsuz yönleri
ile ilgilenmenin yerine
ekonomik gelişime nasıl katkı
sağlanır gayreti içinde olalım.
Türkiye’de olduğu gibi
Beypazarı’mızda hakikaten

genç bir nüfusa sahip. Yeter ki
bir olalım, iri olalım ve diri
olalım.
Yeni Yıldız: Gayretli olmak,
bir olmak yeterli olur mu
sizce?
Sefa Varlık: Gayret demek
gereklilik demek. Gayret
demek gereğini yapmak
demek. İnşallah ülkemizde
siyasi gelişmeler ve küresel
ekonomik krizlerden ne kadar
az etkilenir, birlik içinde olur
isek yükselme grafiğimizde o
yönde yüksek olacaktır.
Yeni Yıldız: İşlerinizin yoğunluğu nedeniyle sizden alacağımız cevaplar bir dahaki
görüşmeye kalmış gibi
görünüyor. Son soru olarak
sizce Beypazarı’nda bir yönetim değişikliği zamanı geldi
mi?
Sefa Varlık: Bu sorunuzun
muhatabı ben olmam mümkün
değil. Buna TBMM karar
verir. Seçimlerin ne zaman
yapılacağına TBMM karar
verir. Şu anda seçilmişlerin
görev süresi 2009 yılı içinde
sona erecek. Ancak bir erken
seçim kararı alınır ise o zaman
değişim zamanı gelip
gelmediği konuşulabilir.
Değişime de halkımız karar
verecektir.
Yeni Yıldız: Sizin iyi bir
Galatasaray taraftarı
olduğunuzu biliyoruz.
Takımınız şampiyon olacak
mı?
Sefa Varlık: Küresel değişim
sporuda etkiledi. Arzumuz
şampiyon olmak. Ancak Sivas
sporuda yabana atmamak
gerekiyor. Her alanda süprizler
yaşandığı gibi sporda da
şampiyonlar değişebilir.
Yeni Yıldız:Bize vakit
ayırdığınız için teşekkür ederiz.
Sefa Varlık: Ben teşekkür
ederim. Yaptığınız vazife en
az yöneticiler kadar ağır ve
mesuliyetli bir iş. Başarılar
diliyorum.

Beypazarı Hacıkara
Mahallesi, Ziya Paşa sokak
Oğuzhan apartmanında
kalorifer kazanının içinde su
tükenmesi sonucu oluşan
buhar yangın ihbarına neden
oldu.
Kalorifer kazanında su
olmadığı için buharın basınç

yapması sonucu çatı katında
yoğunlaşan buharın çatının
deliklerinden çıkması
nedeniyle çevredekileri tedirgin eince yangin paniğine
neden oldu ve itfaiyeye haber
verildi.
Yangın ihbarı nedeniyle Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri

olay yerinde yaptıkları kontroller sonucunda yangın
olmadını ve buhar basıncı
nedeniyle buharın çatıdan
duman gibi çıktığını tesbit
ettiler. İtfaiye ekiplerinin
olaya müdahale etmesi
nedeniyle bir facia da böylelikle atlatılmış oldu.

Uzun yıllardır Beypazarında
Kuyumculuk yapan ilçe
eşrafından Kuyumcu Alaattin
Bozkurt’un dükkanına hırsızların girdiği belirtildi.

İşyerinin vitrin tarafından
tornovida ile camı açan hırsızlar vitrinde yer alan antika
eşyaları alarak kayıplara
karıştıkları öğrenildi. Antika

eşyaların çalınması
Hırsızların Antika meraklısı
olduğu veya daha çok para
eder düşüncesiyle eşyaları
çaldıkları yorumu getirildi.

YANLIŞ İHBAR HEYECAN YARATTI

HIRSIZLARIN ANTİKA MERAKI
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Doğan YILMAZ
Beyaz Eşya Özel Servisi
Kayhan Güven Caddesi 22/C Beypazarı/ANK.
Tel:762 89 19 Gsm:0.536.402 48 10
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MİLLETTEN MOZAİĞE

Mehmet BAŞTÜRK

Son zamanlarda bilerek veya bilmeyerek söylenen bir söz
vardır ki; bu ve bunun gibi söylemler yakın gelecekte biz Türkleri
çok zor durumda bırakacaktır. Tabi o zamana kadar bu ülkede Türk
kimliğinden bir eser kalırsa… Yanlışa bir an önce dur denilmezse,
yakın gelecekte Anadolu topraklarının sahibi olan Türkleri ortadan
kaldıracak olan bu tehlike nedir… Türk Milleti adına, bilerek veya
bilmeyerek kendilerinde konuşma yetkisi bulan ve Türk Milleti
istemediği halde onun adına karar vermeye çalışanlar bu ülke insanlarını mozaiğe benzetmektedirler… Bu ifadeleri kullananlar için,
mozaik kelimesi bir anlam ifade etmeye bilir ama biz Türkler için
bu kelimenin anlamı çok daha farklıdır.
Bu ülke coğrafyasını tanımayanlar, bu ülke üzerindeki
insanlardan habersiz olanlar; bu coğrafyayı kendilerine vatan yapan
Türkler hakkında istedikleri gibi konuşamazlar… Onların bu
ifadelerinin altında yatan tek gerçek ise; bu vatan topraklarını küçük
coğrafya parçalarına bölerek emperyalist güçlere peşkeş çekme
vardır. Bu ifadeleri kullanma yarışına girenlerde ki gayretin arkasında da emperyalist güçlerden rızıklanma kaygısı vardır.
Yeri gelmişken bu mozaikçilere şunu sormakta yarar görüyorum. Sahi biz Çanakkale de on binlerce şehidi ne için verdik. O
şehitler ki, hiçbir kaygıya meydan vermeden seve seve canlarını
ortaya koydular… Atatürk’ünde dediği gibi “önde şehit olanı görüyor, üç dakikaya kadar kendisinin de öleceğini bildiği halde siperlere
koşuyor.” O şehitlere bu ölme aşkını ne vermişti veya onlar hangi
düşüncelerle canlarını ortaya koymuşlardı… Sarıkamış sırtlarında
düşmana bir tek mermi atmadan şehit olanların gayesi ile
Çanakkale’de şehit olanların gayesi arasında bir fark yoktu… Diğer
şehitlerin gayesi de aynıdır… Ama bizlere emanet ettikleri vatan da
bizler ne yapıyoruz… Şehitlerin kemiklerini sızlatıyoruz…
Bir an için şöyle düşünelim… Hayatlarını ortaya koyarak
bizlere bu vatanı bırakan şehitlerimiz, biz bu dünyadan ayrıldıktan
sonra bana faydası olmayan toprakları ben ne yapayım diyerek canlarını ortaya koymamış olsalardı bu gün durumumuz ne olurdu…
Ortada ne vatan olurdu nede dünkü işbirlikçilerin torunlarının
söylediği mozaik lafı olurdu. Bu coğrafya üzerinde yaşayan insanlar
emperyalist güçlerin kölesi olurdu… Ama Türk evladı olan bizlerin
dedeleri canlarını ortaya koyarak biz Türk Milletine bu vatanı bıraktı. Türk olanlar emperyalist güçlerle savaşırken, içeride işgalcilerle
işbirliği yapanlar nasıl mevcutsa bu günde aynısı devam etmektedir.
Biz diyoruz ata yadigârı bu vatan bizimdir. Dünkü işbirlikçinin akıllanan torunu hayır aslında sizler mozaiksiniz bölünüp parçalanın da
emperyalist güçler sizi daha kolay yutsun diyor… Birileri de bilerek
veya bilmeyerek bu oyuna geliyor… Hani türküde olduğu gibi
“Sosyete sever biberin dolmasını / Karadenizlide sever lahana sarmasını” düşünceler farklı, ifadeler farklı… Biz bu vatana midemizle
değil kanımızla bağlıyız…
Aslında Anadolu toprakları Türk Milletinin öz yurdu, öz
vatanıdır. İşte bunu ortaya koyan bir alıntı. Kültür Bakanlığı yayınları arasında yer alan, İsmail Habib Sevük’ün “Yurttan Yazılar” adlı
eserinin 7 sayfasından… “Anadolu toprağı çok kesifmiş. Fakat
Anadolu’nun tarihi belki toprağından da daha kesif. İki kıtanın dağ
akınları gibi iki kıtanın tarih saldırışları da orada birbiri üstüne istiflendi. Anadolu topraklarını tabaka tabaka elli asır kalınlığında bir
tarih örtüyor. Bu tarihin Malazgirt’le başlayan en üstü nasıl bizimse
Hititlerle başlıyan en altı da bizimdir.” İsmail Habib Bey bu ifadeleri
1936 senesinde kullanmaktadır. Şimdi sormak lazım 70 senede bilim
adına kaç arpa boyu yol kat etmişiz… Hele hele de kendi köklerimiz
konusunda. Otun bile kökü mevcutken kendisini köksüz ilan eden
ilericiler bunun cevabını iyi düşünmelidirler… Vay be ne betoncular
varmış da haberimiz yokmuş… Anadolu topraklarında beton dökmek kolay değildir. Bu topraklar çok betoncuya mezar olmuştur….

Elektriğe zam geldi

Elektrik tarifelerine, yılbaşından itibaren konut
aboneleri için yüzde 15, sanayi aboneleri için yüzde 10
oranında artış yapıldı. Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede
yayımlandı.
Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre,
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9. maddesi
çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)
tarafından onaylanmış geçiş dönemi ''TEDAŞ Geneli 2007
Yılı Fonsuz Tarifesi'' tablosunda yer alan tek zamanlı nihai
tüketici fiyatlarında ayarlama yapıldı.
Buna göre, tabloda yer alan tek zamanlı nihai tüketici
fiyatlarında sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma abone gruplarında yüzde 10, mesken ve ticarethane abone gruplarında
yüzde 15 oranında artışa tekabül edecek şekilde belirlenen
perakende satış tarifeleri, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere uygulanmaya başladı.
Elektrik tarifelerinde konut ve sanayi aboneleri için
iki farklı zam öngörüldüğü için 4628 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununun geçici 9. maddesine göre bu tarifeler ''çapraz sübvansiyona'' giriyor ve Bakanlar Kurulu kararı gerektiriyor.
Eğer konut ve sanayi için aynı oranda zam talep
edilseydi, elektrik dağıtım şirketleri, Bakanlar Kurulu onayına
gerek duymadan doğrudan EPDK'ya başvuracaklardı.

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

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

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

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

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
25 Ocak 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:162 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ

Kemal ÇEL EN

ÜRETİCİ BİRLİĞİ KURULMASI
İÇİN TOPLANTI YAPILDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

23.01.2008 Çarşamba günü
saat 11.00 de Bostancılar
Odasında İlçe Tarım
Müdürlüğü ve Bostancılar
Odası girişimleri ile
Beypazarı
Kaymakamlığının
katılımıyla Üretici
Birliklerinin kurulması,
amaçları, faydaları ile ilgili

toplantı düzenlendi.
Beypazarında Sebze
Üreticileri Birliği kurulması
için çalışma yapılması
yönünde yapılan bilgilendirme toplantısına
konuşmacı olarak Ankara İl
Tarım Müdürlüğü
Destekleme Şubesi Teknik
elemanları katıldı.

Kaymakam Hikmet
aydın’ın açılış konuşmasını
yaptığı toplantıda
Kaymakam Aydın ‘birlik
olmanın faydaları’ na
değindi.
Ankara İl Müdürlüğünden
gelen Teknik elemanlar
Beypazarında kurulacak
Üretici Birliklerinin

amaçlarına değinerek, üreticilere sağladığı faydalar ile
ilgili geniş çaplı bilgi
aktardılar.
Beypazarında Tarım işi ile
uğraşan bostancılardan genç
nesil tarafından bu projenin
denenmesi gerektiği belirtilerek kurulması fayda sağlar
dediler.

Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün "Ankara
Okuyor" projesi kapsamında
"Kitap Bir Dünyadır,
Okunarak Gezilir" sloganı ile
başlatmış olduğu kitap okuma
kampanyasında en fazla kitap
okuyan öğrenciler çeşitli
hediyelerle ödüllendirildi.
Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün "Ankara
Okuyor" projesi kapsamında
"Kitap Bir Dünyadır,

Okunarak Gezilir" sloganı ile
başlatmış olduğu kitap okuma
kampanyasında en fazla kitap
okuyan öğrenciler çeşitli
hediyelerle ödüllendirildi.
Ankara'nın Beypazarı
İlçesindeki Beypazarı Lisesi,
Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün, "Ankara
Okuyor" projesi kapsamında
altı haftalık sürede en fazla
kitap okuyan öğrencilerine
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Enver Kesiktaş'ın da katıldığı
bir törenle çeşitli hediyeler
verdi.
Kampanyada 9. sınıf öğrencisi
Sırdem Kemiksiz, 10. sınıf
öğrencisi Büşra Demirel,11.
sınıf öğrencisi Osman
Yıldırım'ın en fazla kitap okuyarak birinci olduklarını
söyleyen Okul Müdürü
Kemalettin Yıldırım, "Bu
kampanyaların öğrencilere
okuma alışkanlığı kazandır-

masına katkı sağladığını"
belirtti.
Kemalettin Yıldırım, "İl Milli
Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu "Ankara
Okuyor" projesini esnafa da
anlatarak destek olmalarını
istedik. Öğrencilere
verdiğimiz hediyeler esnaf
tarafından karşılandı, bu
sayede öğrenci esnaf kaynaşmasıda sağlanmış oldu" dedi.

Kırbaşında Belediye Başkanı
Cengiz Yılmazla başlayan
Aşure yemeği dağıtımı
geleneği bu senede devam

ettirildi Aşureler 18 OCAK
CUMA günü Cuma
Namazından sonra
Camilerimizin önünde

dağıtıldı . Vatandaşlarımız
Aşure geleneğini yaşatan
Belediye Başkanı Cengiz
Yılmaz’a teşekkür ederek dua
ve tebriklerini sundular .Daha
sonra Merkez camii hocamız
tarafından memleketimizin
birlik ve beraberliği ve İslam
dünyasına hayırlar getirmesi
için birlikte dua edildi .
Vatandaşlarımız evlerine de
Aşure götürdüler.
Hicri takvime göre Muharrem
ayının 10. günü AŞURE
günüdür.Dinimize göre bu
günde meydana gelen on tane
önemli olaylar vardır .
Bunlardan bazıları Cenabı

Allah Hz. Ademin tövbesini
bu günde kabul etmiş , Hz.
Eyyub peygamber o günde
şifaya kavuşmuş , Hz Yunus
balığın karnından o gün kurtulmuş , Hz Nuhun gemisi o
günde Cudi dağının üzerine
oturmuştur. Bu günde aileye ,
akrabalara , dostlara ikramda
bulunmak güzel adettendir.
Belediye Başkanı Cengiz
Yılmaz Hz. Hüseyİnin Şehit
edildiği bu matem günü için
‘’ BİZİM İÇİN HER YER
KERBELA , HER GÜN
AŞURA EFENDİMİZ DİR
HZ HÜSEYİN
SEYYİDÜŞŞÜHEDA ‘’dedi.

Beypazarı Belediyesi tarafından her yıl Aşure Günü
nedeniyle geleneksel olarak
dağıtılan aşureler, bugün
Cuma namazının ardından tüm
camilerin bahçesinde toplanan
kalabalığa ikram edildi.
Beypazarı Belediyesi tarafın-

dan her yıl Aşure Günü
nedeniyle geleneksel olarak
dağıtılan aşureler, bugün
Cuma namazının ardından tüm
camilerin bahçesinde toplanan
kalabalığa ikram edildi.
İslamiyet'te önemli bir yere
sahip olan Aşure geleneğinin

Beypazarı'nda hatırlanması
adına, Belediye tarafından
vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Beypazarı'ndaki tüm camilerin
önünde gerçekleştirilen aşure
dağıtımı; Beypazarılılar
tarafından memnuniyetle
karşılandı.

Geleneklere sahip çıkmanın
önemini her fırsatta dile
getiren Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş; bu
amaçla gerçekleştirdikleri
uygulamalara devam edeceklerini belirtti.

‘’Ankara Okuyor’‘ Projesinde En Fazla Kitap
Okuyan Öğrenciler Ödüllendirildi

KIRBAŞINDA AŞURE GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Beypazarı'da Gelenekselleşen Aşure Dağıtımı Yapıldı
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI
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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.
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
Beypazarında beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları
5 günlük tahmin raporu ise ise
şöyle:

25 Ocak Cum
En Yüksek
1.8°C
En Düşük
-10°C
28 Ocak Pazartesi
En Yüksek
0°C
En Düşük
-3°C

Sıcaklık (ºC)
1.8
Nem (%)
60
Basınç (hPa)
......
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Doğrudan 4

26 Ocak Cmt
En Yüksek
0°C
En Düşük
-10°C
29 Ocak Salı
En Yüksek
-2°C
En Düşük
-8°C

27 Ocak Paz
En Yüksek
2°C
En Düşük
-9°C
30 Ocak Çrş
En Yüksek
-4°C
En Düşük
-12°C

SARAÇ

SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ
Serhat SARAÇ

GÜNEŞ SİGORTA

YETKİLİ A ACENTELİĞİ

Milli Egemenlik Caddesi No:21/C Beypazarı/ANKARA

Tel&Fax:762 64 36 Gsm:0.533.462 55 61-0.544.937 02 99

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

