Ergenekon Operasyonu Beypazarı'na Sıçradı
Beypazarı’nda Ergenekon
soruşturması kapsamında
interaktif takibe takılan bir
kişi (09.02.2008) gözaltına
*www.yeniyildizgazetesi.com

alındı.
Ergenekon operasyonu
Beypazarı’na da sıçradı.
Ergenekon soruşturması
kapsamında interaktif takibe
takılan Park Termikde İşçi
olarak çalışan ve örgütle
ilişkisi olduğu belirlenen bir
kişi gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından Ergenekon soruşturması kapsamında

*idare@yeniyildizgazetesi.com

yürütülen çalışmalarda
Beypazarı'nda işçi olarak
çalışan Vatan B’nin
Ergenekon çetesiyle internet
ortamında çeşitli yazışmalarda bulunduğunun
tespit edildiği öne sürüldü.
Vatan Bölükbaş isimli bu
kişinin yakalanması için
polis harekete geçti.
Beypazarı Emniyet
Müdürlüğü tarafından

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

ilçede ikamet ettiği adresi
tespit edilen Bölükbaş ilçe
polisi tarafından gözaltına
alınarak Emniyet Genel
Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İddiaya göre; söz konusu
kişinin Çanakkale'den 4-5
ay önce Beypazarı'na
geldiği ve Çayırhan
beldesinde Park Holding'e
ait maden işletmesinde
çalışmaya başladığı, bu

*www.ortaanadoluas.com

dönemde de Beypazarı'ndan
çetenin beyin takımıyla
yazışmalarda bulunduğu
öne sürüldü.
Ergenekon çetesiyle internet
ortamında yazışmalarda
bulunduğu iddiasıyla
gözaltına alınan Bölükbaş'ın
intiraktif takibe takıldığı ve
gözaltı sorgusunun yapılması için İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Ümraniye `de ele geçirilen
patlayıcılarla ilgili
yürütülen soruşturma kapsamında emekli Tuğgeneral
Veli Küçük , Kuvayı
Milliye Derneği Genel
Başkanı emekli Kurmay
Albay Mehmet Fikri
Karadağ , avukat Kemal
Kerinçsiz gibi isimler de
tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TELEFONUNUZ

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

YETERLÝ

Ankara'dan Gelen İthal Hırsız Suçüstü Yakalandı
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Kemal ÇELEN

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

ARABA ÇEKME
DEVRİ BİTTİ

"Acaba arabam çekilir mi"
kabusu sona eriyor. Yasak
yere park eden araçlar için
yeni düzenleme...
Haberi Sayfa 3’de

KREDİ KARTI
MAĞDURLARININ
PARALARINI
BANKA ÖDEDİ

Banka Kartları
Kopyalanan ve
Hesaplarındaki Paraları
Çekilen Beypazarı Devlet
Hastanesinde Görevli 2
Hemşirenin Zararları,
Banka Tarafından
Karşılandı.

Haberi Sayfa 3’de

Şirket&Üniversite
Eğitim İşbirliği
Dönemi Başlıyor

Uluslararası Şirket ile
Beypazarı MYO’nun
Eğitim İşbirliği 11 Şubat
2008’de başladı 36 hafta
sürecek
Haberi Sayfa 4’de

ISINMAK İÇİN
KAĞIT YAKTILAR
YANGIN ÇIKTI

Haberi Sayfa 2’de

FORUM
Kemal ÇELEN

2007 SEÇİMLERİ
ÖNCESİ TAHMİN
YORUMUMUZ VE
SEÇİM SONRASI
TAVSİYELERİMİZ

Şunu unutmamak gerekiyor.
Anayasa iki ucu keskin bir kılıç
gibidir.

Yazısı sayfa 2’de

Ankara'nın Altındağ
ilçesinden Beypazarı'na
hırsızlık yapmak üzere
gelen bir yankesici,
Beypazarı Emniyeti
tarafından suçüstü
yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinden Beypazarı'na hırsızlık
yapmak üzere gelen bir
yankesici, Beypazarı Emniyeti
tarafından suçüstü yakalandı.
Tarihi konakları ve yöresel
yemekleriyle kültür turiz-

minde önemli bir yere sahip
olan Beypazarı’nda şehir
dışından gelip yankesicilik
yapan 29 yaşındaki M.S adlı
şahıs 13.02.2008 Çarşamba
günü emniyet güçlerince
suçüstü yakandı.

Yılda 300 bin yerli ve yabancı
turistin ziyaret ettiği
Beypazarı, yankesici ve hırsızların da gözde mekanı oldu.
Turistlerin yoğun olarak ilçeyi
ziyaret ettiği, hafta sonları ve
mahalli pazarın kurulduğu
çarşamba günleri oluşan kalabalıktan istifade etmek isteyen

yankesicilere emniyet güçleri
göz açtırmıyor.
13.02.2008 Çarşamba
günü yakalanan yankesici
Mehmet S.'nin yaptığı hırsızlık olayı şöyle gerçekleşti:
"Ramazan Başaran adlı vatandaş, şehir merkezindeki şadırvanda abdest almak için
cebinde cüzdanının bulunduğu
ceketini askılığa astığı sırada
Ramazan Başaran’ı bir süredir
takip eden Ankara'nın
Altındağ ilçesinde yaşayan 29
yaşındaki yankesici Mehmet
S, Ramazan Başaran'ın
meşguliyetinden yararlanarak

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

ceketinin cebinde bulanan
para, bankamatik ve kredi
kartlarını da çalarak olay
yerinden uzaklaşır.
Bankamatik, kredi
kartları ile parasının
çalındığını fark eden Ramazan
Başaran, emniyet güçlerine
giderek ihbarda bulunur.
Şahsın ifadesi ve olay sırasında çevrede bulunan insanların
da yardımı ile eşkali belirlenen yankesici Mehmet S'yi
emniyet güçleri şehir
merkezinde aramaya başladı.
Emniyet güçleri, şüpheliyi bir
bankanın önündeki banka-

Tarsus İlçe Belediyesinden Beypazarı’na ziyaret

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, Meclis Üyeleri ve Eşlerine Yönelik
"Etkili İletişim ve Beden Dili" Konulu Kızılcahamda düzenlenen seminer sonrasında Beypazarı ziyareti yaptılar.

Mersin'in Tarsus İlçe
Belediyesi, meclis üyeleri ve
eşlerine yönelik "Etkili İletişim
ve Beden Dili" konulu
Kızılcahamamda düzenlenen
Seminerden sonra
Beypazarında incelemelerde
bulundular.

Ankara'nın Kızılcahamam
ilçesinde düzenlenen eğitim
seminerine, AK Parti, CHP ve
MHP'li belediye meclis üyeleri
ile eşleri katıldı. 2 gün süren
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

DİN GÖREVLİLERİNİN SIKINTILARI

C- DİN GÖREVLİSİNİN
HİZMETTE KARŞILAŞTIĞI SIKINTILAR:
1- Din görevlisi halkla bire
bir karşılıklı diyalog
içerisinde olduğu için, halkın
din görevlisinden kendi
lehine bazı beklentileri
olmaktadır. Yazısı Sayfa 3’de

seminere, Lider İnsan
Kaynakları Yönetim
Akademisi Yönetim Kurulu
Başkanı Günsu Başer konuşmacı olarak katıldı.
Seminerin bitiminden sonra
Belediye Başkanı Burhanettin
Kocamaz'ın başkanlığında
Beypazarında incelemelerde
bulunan MHP, CHP ve AK
Parti'li Tarsus Belediyesi
meclis üyeleri, kentten olumlu
izlenimlerle döndü.
Belediye Başkanı Burhanettin
Kocamaz'ın başkanlığında
düzenlenen inceleme gezisine;
MHP, CHP ve AK Parti'li
belediye meclis üyeleri de
katıldı.
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş tarafından
karşılanan Tarsus heyeti, ilk
olarak Belediye Başkanlığı

makamında fikir alış verişinde
bulundu.
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, bu işe başladıklarında hayal gibi görünen
hizmetleri hayata geçirdiklerini
ve bugün Türkiye'de
Beypazarı'nın örnek gösterildiğini söyledi.
Beypazarı'nın sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendirmeye ve ilçeyi tanıtmaya
çalıştıklarını belirten Yavaş,
ilçenin son yıllarda ziyaretçi
akınına uğradığını söyledi.
İlçenin kültür turizminde
önemli yol kat ettiğine işaret
eden Yavaş, "İyi bir tanıtım
yapmamızla birlikte ilçemiz
turistlerin gözde yerlerinden
biri haline gelmiştir'' dedi.
Yavaş, Beypazarı'nın tarihi
evleri, konakları ve yöresel

yemeklerinin yerli ve yabancı
turistlerin büyük ilgisini çektiğini anlattı.
Beypazarı Belediye Başkanı
Yavaş, daha sonra Tarsus
heyetine Beypazarı'nda yapılan
hizmetleri yerinde gösterdi.
Amaçlarının Beypazarı'nda
yapılan hizmetleri belediye
meclis üyelerine yerinde
göstermek olduğunu belirten
Tarsus Belediye Başkanı
Burhanettin Kocamaz,
Haberi Sayfa 3’de

"Cemevleri ibadethane olamaz"

Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi,
''Cemevlerinin ibadethane olarak
kabul edilmesi anayasa ve
yasalara aykırı'' kararını verdi.
Aleviler 2005 yılında
Başbakanlık'a "Cemevlerine
ibadethane statüsü verilmesi",
"ibadet için bütçeden pay ayrılması" ve "Diyanet işlerinde Alevi
inanç önderlerine kadro tahsis
edilmesi" taleplerinde bulunmuştu. Ancak bu talepler
Başbakanlık tarafından reddedilmişti. Cem Vakfı da 6'ncı
İdare Mahkemesi'ne Başbakanlık
kararının iptali istemiyle dava
açmıştı.
6'ncı Daire davayı esastan karara
bağladı, iptal istemini reddetti ve

"Başbakanlık haklı" dedi.
Gerekçede Cemevlerinin dava
konusu yaptığı üç talebin
anayasa ve yasalara aykırı
olduğu belirtildi.
Kararda, "Camii ve mescid dışında bir yerin ibadethane olarak
kabul edilmesi ve Alevi
inancının gereği olan ibadetin
icrası için kamu görevlisi istihdam edilmesi ve bunun için
bütçeden ödenek ayrılması
mümkün değildir" denildi.
Gerekçeli kararda, Alevilerin din
ve inanç özgürlüklerinin engellendiği konusunda somut veri
olmadığı vurgulandı.
Mahkemeye göre, Aleviler bu
istekleriyle pozitif ayrım talep

ediyor.
6'ncı Daire'nin kararında, "Eşitlik
ilkesiyle amaçlanan farklılıkların
yokedilmesi değil, farklı gruplara
tanınan imtiyazların önlenmesidir. Davacılar İslam'ın farklı
yorum ve uygulamasını benimseyen Alevi topluluğu adına pozitif bazı ayrımlar talep etmektedir" ifadesine de yer verdi.
Mahkeme, "Cem Vakfı'nın taleplerinin tüm Alevilerce benimsendiğine ilişkin somut veri de
yok" dedi.
Cem Vakfı kararı temyize götürecek. Bu durumda dosya
Danıştay'a gidecek. Alevilerin
talepleriyle ilgili son sözü de
Danıştay söyleyecek

matikten para çekmeye hazırlanırken düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı.
Şahsın emniyette yapılan üst
aramasında Ramazan
Başaran'a ait bankamatik,
kredi kartları ile çalındığı
iddia edilen paralar bulundu."
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk
edilen yankesici Mehmet S.,
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan F tipi ceza
evine gönderildi.

Ankara'da
Ekmeğe
Zam Yok

Ankara Ticaret Odası (ATO)
Başkanı Sinan Aygün,
Başkent'te ekmeğin tavan
fiyatının 30 kuruş olduğunu,
un fiyatları, doğalgaz ve
toplu sözleşmeyle işçilere
gelen maaş artışlarına rağmen, Mayıs ayı sonuna
kadar ekmek fiyatlarına zam
yapmayacaklarını açıkladı.

Haberi Sayfa 3’de

Bu Okullar
Kazandırmıyor

Ankara'da, Meslek ve
Teknik Liseleri ile Çok
Programlı Liselerden Oluşan
57 Okul, 2007 Öğrenci
Seçme Sınavı (ÖSS)
Sonucuna Göre, Ön Lisans,
Lisans veya Açıköğretim
Programlarına Öğrenci
Gönderemedi.
Haberi Sayfa 4’de

Ayvaşık
Mahallesinde
ahşap ev yandı

Haberi Sayfa 4’de

Macun Köyünde
Sondaj

Haberi Sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

2
KURBAN OLAYIM
Kurban olayım havasına suyuna;
yemyeşil tarlasına, demli çayına.
Kurban olayım yaylasına, dağına
Adını sevdiğim güzel memleket

Kurban olayım peynirine, yağına;
tertemiz suyuna, inek sütüne.
Kurban olayım halayına, barına;
Adını sevdiğim güzel memleket.
Kurban olayım şalvar giyen kızına,
aşıkların o duygulu çalan sazına.
Kurban olayım, yarimin ela
gözüne.
Adını sevdiğim güsel memleket.

Kurban olayım ağacına dalına.
Selam olsun benden doğulu
Allah kuluna.
Kurban olayım çiçeğine gülüne,
Adını sevdiğim güsel memleket.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

DOSTLAR
Sevmediğim birine nikah
kıymışlar.
Alacaksın diye haber salmışlar.
Nişan yüzüğünü zorla takmışlar.
Nasıl mutlu olunur söyleyin dostlar.
Toplanmış akraba halay çekiyor.
Sevmediğim kızsa beni bekliyor.
Babam halay başında beni duymuyor.
Nasıl mutlu dersiniz söyleyin
dostlar.
O gün işte hayatımı yıktılar.
Sevmediğim birinin koynuna
soktular.
Akrabalar havaya silah sıktılar.
Nasıl mutlu olayım söyleyin
dostlar.

Gencecik yaşımda beni yaktılar.
Amcamın kızıyla gerdeğe soktular.
Onlar büyüktür tabi haklılar.
Peki ben nasıl mutlu olurum
dostlar.
Bir çocuğum oldu ayağı sakat.

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Doktorlar çare bulamaz fakat.
Sebebi amca kızıyla yatak.
Şimdi ben mutlumu olmuşum
dostlar.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

BEYPAZAR

Beypazarı’nda kuş konmaz evler
Süslüyor tarihi güzellikler
İlgi çekiyor ahşap konaklar
Tarihe tarih yazar Beypazar

Tarhana bulgur makarnalar
Taş fırında bişer kara somunlar
Zerdeliden kurutulan gaglar
Boncuklara nazar dizer Beypazar
Sucuğu niye beğenmezsin
Kuruyu çaya banarsın
Seksen katlı baklavayı ister
sayarsın
Ağızlarda tad bırakır Beypazar

Yaprağı kalem gibi sararlar
Suyunu içmek için Ayaş’tan dönerler
Tarhanasını tahta kaşıkla içerler
Höşmerimi bal sayar Beypazar

Açılmış beylerin konakları
Bir başkadır Beypazarı yemekleri
Eski tarihi gelenekleri
Turistlere sunar Beypazar

Çoktur Beypazarı şairi
Yazar kalemlerin her biri
Ne kadar övsek de seni
Yine azdır Beypazar
Fatma Özcan ALADAĞ
FATMA ÖZCAN ALADAĞ
Fatma ( Özcan ) Aladağ : 1963
Kırbaşı Doğumlu . Rahmetli Sarı
Çoban Mehmet Özcan İle
Gıyıcılar Sülasesinden Havva
Hanımın Kızıdır. İlk Öğrenimini
Kırbaşında Tamamladı .Şiir
Yazmaya 18 Yaşlarında Başladı
.Beypazarı Belediyesinin
Düzenlediği Şiir Yarışmasında
Ödül Aldı . Beypazarı
Kaymakamlığından Onur Ödülü
Aldı .Kırbaşı Belediyesinden
Teşekkür Belgesi aldı. Şiirleri
Beypazarı Şairleri Kitabında

Ankarada Yeni Hayat, Hakses ,
Beypazarında Cemiyet ,
Seğmenler Ve Yeni Yıldız
Gazetesi ile adalet Gazetesinde
yayınlandı. Evli ve Üç Çocuk
Annesidir.

GÜZELDİR BEYPAZARI

Küçük Mısır demişler
Biter türlü yemişler
Adını Bey koymuşlar
Beylerin Beypazarı
Girişinde Akyazı
Meleşir koyun kuzu
Hem kavunu karpuzu
Doludur Beypazarı

Fabrikası unu var
Hem tiftik hem yünü var
Yumurtası yemi var
Güzeldir Beypazarı
Ayvaşıktan bakınca
Madadın’a akınca
Tatlıçeşme yakınca
Güzeldir Beypazarı

Çarsısı parkı güzel
Hem suyu arkı güzel
Yeriyle yurdu güzel
Güzeldir Beypazarı

Havucu turpu başta
Seyahatı Beytaşta
Hem düzü hem yokuşta
Güzeldir Beypazarı
Demirciler çarşısı
Bedesten’in karşısı
Develik’dir komşusu
Güzeldir Beypazarı
Hünerli elleri var
Ne tatlı dilleri var
Açılan gülleri var
Güzeldir Beypazarı

Yedisinden yetmişe
Özenir ince işe
Hem altın hem gümüşe
Güzeldir Beypazarı
Garcıkaya yakası
İnce olur yufkası

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

15 Şubat 2008 Cuma

FORUM

Bulgurdede tepesi
Güzeldir Beypazarı

Kemal ÇELEN

Güveci baklavası
Lezzetlidir tavası
Yeşil zümrüt ovası
Güzeldir Beypazarı

kemalcelen@ortaanadoluas.com

2007 SEÇİMLERİ ÖNCESİ TAHMİN YORUMUMUZ
VE SEÇİM SONRASI TAVSİYELERİMİZ

Ayakkabı mesi var
Şalvarı var fesi var
Bülbülü kafesi var
Güzeldir Beypazarı

Üzümü yaprağı var
Hem taşı toprağı var
Sürüsü otlağı var
Güzeldir Beypazarı
İnözü’nde bağları
Çiçek kokar dağları
Taze taze yağları
Güzeldir Beypazarı

Hamamı var çayı var
Hem şifalı suyu var
Maden yüklü dağı var
Güzeldir Beypazarı

Beypazarı arması
Mayhoş olur sarması
Hemde sarım burması
Güzeldir Beypazarı
Tabakhane Kurşunlu
Paşa camii çok ulu
Tatlıçeşme’si dolu
Güzeldir Beypazarı

Arabanda kasası
Zengin olur kesesi
Berberin garip sesi
Duyulmaz Beypazar
Kırbaşılı Aşık Ömer SAKARYA

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

idare@yeniyildizgazetesi.com

ISINMAK İÇİN
KAĞIT YAKTILAR
YANGIN ÇIKTI

08.02.2008 Cuma günü saat 17,36
sıralarında Farık Kefeli İlköğretim
Okulu bahçesinde bağımsız bulunan
Okul kantini yakınında ısınmak
amacıyla kağıt yakan öğrencilerin
yaktıkları ateş yangına sebep
oldu.
Öğrenciler kantin dışında ısınmak
amacıyla kağıtları yaktılar.
Saçdan oluşan kantin ısınma
sonucu kantin içinde de yangın
çıktı.
Beypazarı İtfaiyesinin olaya
müdahale etmesi sonucu yangın
söndürüldü.
Kantinde maddi hasar meydana
geldi.

Geçen haftanın devamı Şunu unutmamak gerekiyor. Anayasa iki ucu
keskin bir kılıç gibidir. Dün kendi yaşam standardlarınızı düzenlerken
başkalarının yaşam Standardlarını önemsemeden yaptığınız anayasalar gün
gelir sizin karşınıza çıkar ve sizi de yaşam standartlarını önemsemediğiniz
insanların durumuna sokabilir. Kendiniz için istemediğiniz bir şeyi
başkaları içinde istememek, kendiniz için istediğiniz şeyi başkaları içinde
istemek insanlık görevidir. Demokrat insan, sosyal insan olmak bunu
gerektirir. Son günlerde tartışılan sivil anayasa konusunda Ak Parti bu
anlayışla bir anayasa hazırlamalı ki tüm toplum tarafından kabul görsün ve
herkes çe benimsensin. Hatta mecliste bulunan muhalefet partileri de alternatif birer anayasa hazırlasınlar. Birde hazırlanacak anayasalarda yoruma
mahal bırakılmasın. Türkçe olarak okunduğunda herkes tarafından aynı
şekilde anlaşılsın. Tartışmaya mahal bırakılmasın. Toplumsal mutabakat
böyle oluşur. Toplumsal barış da böyle pekişir. Kimsenin kimseye diyecek
bir şeyi kalmaz. Devlet halkından, halk da devletinden memnun kalır.
DSP kendi başına seçime girseydi dünkünden farklı bir sonuç çıkmayacaktı. DSP Genel Başkanı Zeki Sezer çok akıllı bir politika izledi. Kendi başına seçimlere girdiğinde bir milletvekili bile çıkartamayacakken CHP ile
ortak seçimlere girerek şimdi mecliste grup kuracak milletvekili sayısına
yaklaştı. DSP önümüzdeki günlerde grup kuracak sayıya da ulaşacak
bence. Sezer kendisi Milletvekili adayı olmamakla hem partisinin, hem de
kendisinin gelecekteki yükselişinin alt yapısını hazırladı ve Ecevit’in
küstürdüğü seçmenlerle sosyal bir barışa doğru emin adımlarla ilerliyor.
TBMM’de Merve Kavakçı’ya yapılan dolayısıyla başörtüsü olarak
algılanan uygulamanın izlerini silme ve dindar insanlara uygun mesajlar
verme politikalarıyla partisinin geleceğini daha iyi bir konuma yükseltme
çalışmaları Zeki Sezer’i geleceğin Başbakanı olmaya hazırlıyor. Zeki
Sezer’in akıllı bir danışmanı olsa gerek. CHP artık iniş sürecinde. DSP ise
yükseliş sürecinde. Sol buna bir çözüm getirecek. Belki Sezer Ecevit’in
eski partisi CHP’nin başına gelecek. Sol yine 1974 lerdeki günlerine böyle
dönecek ve Tek parti de bütünleşilecek. Sol artık kendini yeniden göz
geçirmek durumunda. Ecevit’in 1974 lerdeki halkçılık, köylücülük, işçi,
esnaf ve bağkurluların haklarını koruyan politikalara yeniden dönmek ve
inandırıcılığı olan, halkın yanında olduğunu hissettiren politikalar yapmak
zorunda. Halkta inandırıcılığı olmayan, ‘rejim tehlikede, laiklik tehlikede,
Atatürkçülük tehlikede gibi söylemler artık sola oy getirmiyor sadece azınlık bir grubu tatmin ediyor, Halksa bu söylemlere artık gülüp geçiyor, tepkisini de sandıkta veriyor. Benim bile desteklemediğim bir parti yüksek bir
oyla meclise giriyor.
Ben Ak Partili değilim ve hiç olmadım. Başbakan Tayip Erdoğan’la 1978
yılında MSP Fatih İlçe Başkanlığında tanıştık. Mehmet Zahit Koktu (R.A.)
Hazretlerini ziyarete geldiğimizde MSP Fatih İlçe Teşkilatına da uğramıştık
ve orada ilk ve son defa karşılaştık. Taa o günlerde aktif siyasi çalışması
vardı. Boş durmuyordu. O gün akşam vakti birlikte gittiğimiz gecekondu
semtinde kalan Üniversite öğrencilerinin kaldığı bir evde yapılan sohbet
toplantısı Tayyip Erdoğan’ın yükseklerde bir yerlerde olacağını ve Milli
Görüş hareketi içinde olanların yüreklerinde sevgili olacağının işaretini
veriyordu. Evet oldu da. Hatta halen yüreklerinden atamadıkları ve Dünya
lideri olarak gördükleri Erbakan’ı da bırakarak Tayip Erdoğan’ın peşinden
gitmeleri bunun bir kanıtı. Milli Görüşçüler ikilem içindeler. Bir yanda liderleri Erbakan, diğer yanda gönüllerindeki sevgili Tayip Erdoğan. Bu ikisi
farklı bir kavram, bilenler bilir. Erbakan’ın kurduğu Saadet Partisine oy
vermeseler de Ak Parti içinde yer aslalarda onların yüreklerinde Erbakan
yine liderleri ve hocaları.
Tayyip Erdoğan iktidar oldu. İktidar olmasını geçmişten bu güne siyasi
çalışmalarına bağlamak en doğrusu. Siyaset üretmek, halka yakın olduğunun mesajını vermek ve çözümü biz üretiriz mesajı verebilmek. Boş durmadı, çalıştı ve boş konuşmadı. Kim bunları yaparsa Tayyip Erdoğan kadar
başarılı olabilir. Başarısız olanların kendilerini yeniden dizayn etmeleri
gerekiyor. Halk değişim istiyor ve değişimden yana olmayanlar kaybediyor. Halk korkutulmak değil yüreklerine su serpilerek daha güzel günlerin
vaadini istiyor.
Beni herkes bilir. Siyasete MSP ile girdim RP ile devam ettim. RP’nin iktidar döneminde parti içi kavgalar nedeniyle kovulduğum için ANAP’da yer
aldığımdan, beni kovanların Fazilet içinde de yer almaları nedeniyle
Fazilet dönemini hatırlamam. İlçe başkanlığını telefonla genç bir delikanlıya verdiler ve yıllardır var edilenlerin bu dönemde yok edildiğini üzülerek
dışardan izledik. Şimdi bu kavgaları çıkartanlar ve beni kovanlar Fazilet
Partisi sonrası hep Ak Partide yer aldıkları için tekrar yuvaya geri döndüm
ve Saadet Partisinin kurulduğu günden bu güne çizgimi değiştirmedim.
Beni Saadet’in iktidar olup olmaması ilgilendirmiyor. Son olan sonda ki
müjde ilgilendiriyor. Ama iktidar olmasını yürekten istiyoruz. Sadece
Türkiye’nin değil Dünyanın bile kurtuluşunun Milli Görüş fikirlerinin hayDevamı haftaya
ata geçirilmesi ile mümkün olduğuna inananlardanım.

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

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.

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ þiirlerden oluþmaktadýr.

Gönderilen þiirlerin yayýnlanmýþ
þiir olduðu tesbit
edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden okuyucularýmýzýn
gazetemize gönderdiði þiirlerinin
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ olmasýna dikkat etmelerini rica ediyoruz.
Gazetemizin
özelliði budur.
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: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
6 Y TL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

Ankara'da ekmeğe zam yok

Kredi Kartı
Mağdurlarının
Parasını
Banka Ödedi

Banka Kartları
Kopyalanan ve
Hesaplarındaki Paraları
Çekilen Beypazarı Devlet
Hastanesinde Görevli 2
Hemşirenin Zararları,
Banka Tarafından
Karşılandı.
Banka kartları kopyalanan ve hesaplarındaki
paraları çekilen
Ankara'nın Beypazarı
ilçesindeki Devlet
Hastanesinde görevli 2
hemşirenin zararları,
banka tarafından karşılandı.
Alınan bilgiye göre, 3
hafta önce hesaplarındaki
para ve maaşları farklı
şehirlerden çekilen A.G.
ve Z.A'nın zararları,
banka tarafından ödendi.
Banka, hemşirelere, paralarının hesaplarına
yatırıldığını bildirdi.
Maaşlarına 21 gün gecikmeyle kavuşan 2
hemşire, banka yetkililerine teşekkür ederek,
böyle üzücü bir olayı
tekrar yaşamak
istemediklerini ifade
ettiler.
Üç hafta önce, hemşireler
Z.A. ile A.G, maaşlarının
yatırıldığı özel bankadan
para çekmek istediklerinde, hesaplarında para
olmadığını görerek banka
yetkililerine haber vermişlerdi. Z.A'nın
maaşının tümünün, maaş
günü olan 15 Ocak'ta
Tekirdağ'ın Malkara
ilçesindeki banka
şubesinin otomatik para
çekme makinesinden
(ATM) çekildiği tespit
edilmişti. Aynı hesaptan,
14 Ocak'ta da
Çanakkale'nin Gelibolu
ilçesindeki ATM'den 80
YTL çekildiği belirlenmişti. A.G'nin hesabının
ise Antalya merkezdeki
bir ATM'den boşaltıldığı
anlaşılmıştı. Yetkililer,
hemşirelere zararlarının
karşılanacağı sözünü vermişlerdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO)
Başkanı Sinan Aygün,
Başkent'te ekmeğin tavan fiyatının 30 kuruş olduğunu, un
fiyatları, doğalgaz ve toplu
sözleşmeyle işçilere gelen
maaş artışlarına rağmen, Mayıs
ayı sonuna kadar ekmek fiyatlarına zam yapmayacaklarını
açıkladı.
ATO'ya kayıtlı fırıncılarla yaptıkları toplantıda, ekmeğe
Mayıs sonuna kadar zam yapmama kararını aldıklarını
belirten Aygün, "Vatandaşımız

bugünlerde ekmek fiyatlarına
zam geleceği endişesi taşıyor.
Un fiyatları, doğalgaz fiyatları
ve toplu sözleşmeyle işçilere
gelen maaş artışlarına rağmen,
Mayıs ayı sonuna kadar zam
yapmayacağız. Fiyat artışlarını
vatandaşımıza yansıtmamak
için 4 ay daha direneceğiz"
dedi. Buğday rekoltesindeki
düşüşün alarm verdiğini,
ekmeklik unun çuval fiyatının
40 YTL'ye dayandığını anlatan
Aygün, "Hükümetin önlem
almasını bekliyoruz" diye
konuştu. 2006 yılında 20 milyon ton olan rekoltenin 2007
yılında yüzde 13.3 azalmayla
17 milyon 340 bin tona gerilediğini anlatan Aygün, şunları
söyledi:

buğday fiyatları 400 dolara
ulaştı. Türkiye'de de rekolte
düşüşü alarm veriyor. Hem
rekolte azlığı hem de stokların
erimesi nedeniyle un fiyatları
artıyor. Tip-1 ve Tip-2 olarak
tabir ettiğimiz ekmeklik unun
çuval fiyatı 40 YTL'ye
dayandı. Önlem alınmazsa bu
rakam 45-50 YTL'ye çıkar ki
bu da sektörde büyük deprem
yaratır. Ekmek, üç öğün
soframıza gelen çok önemli bir
besin maddesi. Hükümet, buğday sıkıntısını giderecek
önlemler almazsa, vatandaşımız mağdur olur."

"Tüm dünyada buğday
rekoltesinde düşüş yaşanıyor.
Dünyada tonu 250 dolar olan

Aygün, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'ndan, pasta ve
poğaça gibi lüks tüketim
haricinde fırıncılara sadece
ekmek yapımında kullanılmak
kaydıyla un tahsisi yapılmasını
istediklerini kaydetti.

düzenleme...
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 81
ilin valilerine bir genelge göndererek, yasak yere park etmiş
araçların çekicilerle parka
götürülmesini yasakladı.

araçlara zarar verildiği, çekilen
araçların emniyetli ve izin verilen yerlerde muhafaza
edilmediği ve çekme işlemleri
sonrası aşırı fiyat istendiğine"
dikkat çekildi.

Araba çekme devri bitti

13 Şubat 2008 Çarşamba 09:25
"Acaba arabam çekilir mi"
kabusu sona eriyor. Yasak yere
park eden araçlar için yeni
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HABER-HABER

08 Şubat 2008 Cuma

Bundan sonra yasak yere park
eden araçlar, parka çekilmeyecek ve sadece para cezası
yazılacak.
Genelgede, "Araçların, yetkili
olmayan kişi veya kuruluşlara
ait çekicilerle çekildiği, çekme
ve kaldırma işlemi sırasında

Bakan Beşir Atalay, bazı polislerin lüks araçlarla ceza
kesmekten çekindiği yolundaki
iddialardan hareketle de, ceza
yazılırken kesinlikle lüks araç
ayırımı yapılmaması direktifini
verdi.

Her Telden

DİN GÖREVLİLERİNİN SIKINTILARI

Mehmet BAŞTÜRK

Geçen haftanın devamı

C- DİN GÖREVLİSİNİN HİZMETTE KARŞILAŞTIĞI SIKINTILAR: 1- Din görevlisi halkla bire bir karşılıklı diyalog
içerisinde olduğu için, halkın din görevlisinden kendi lehine bazı
beklentileri olmaktadır. Ama çoğu zaman bu beklentiler kanun,
yönetmenlik, genelge ile çelişki arzetmekte olup, İmam-Hatipler
kanun ile vatandaş arasında sıkışıp kalmaktadır.Çoğu zaman bu
ikilemden doğan çelişkiler neticesinde İmam-Hatipler mağdur
olmaktadır. Bu konunun kaynaklanma sebebi ise Diyanet Teşkilat
Kanununun olmamasıdır. 2- Asıl görevi cemnaate camide namaz
kıldırmak ve müftülüğün izni ile halkı dini konuda aydınlatmak
olan İmam-Hatiplerden, görevleri dışında halkın bir çok beklentileri olmaktadır. Cami müştemilatının ve tuvaletlerin temizlenmesi
gibi. Buralar umuma açık yerler olduğu için, merkezi yerlerde
sıkıntı olmasa bile kırsal alandaki görevliler için büyük sıkıntılar
oluşturmaktadır. 3- Ekonomik yönden güçlü olmayanlar daima
başkasına muhtaçtır kaidesinden hareketler, ekonomik gücü zayıf
olan İmam-Hatipleri kendi görüş ve düşüncesi doğrultusunda
baskı altına almaya çalışanların bu davranışlarında başarılı olamaması neticesinde doğan çelişkiden daima İmam-Hatipler zarar
görmektedirler. 4- Hukuki yönden memur olan ve müftülüğe
dolayısı ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bulunan İmamHatipler, Cami yaptırma dernekleri yöneticileri tarafından yönlendirilmeye çalışılmakta olup, cami yaptırma dernekleri yöneticilerinin oyununa gelmeyen görevlilerin görev yerleri değiştirilerek mağdur edilmektedirler. 5- Bir hizmet teşkilatı olan Diyanet
İşleri başkanlığı personeli olan İmam-Hatipler, Diyanetin
sağladığı imkanlardan eşit şekilde yararlanamamaktadırlar.
Bunlar Yurt dışı ve hac görevleridir. Bilhassa Diyanet kendi personelinin hepsinin hac görevini yapmasını sağlamalıdır. Bunun
içinde ikiden fazla hacca konumu ne olursa olsun hiçbir görevliyi
göndermemelidir.Hacca gidecekler için birinci tercih yurt dışı
görevine gitmeyenlerin olmalıdır. Aslında bu sıkıntıları maddeler
halinde daha da uzatmak mümkündür. Ama şu da bir gerçektir ki
İmam-Hatiplerin sıkıntılarının çoğu, Diyanet Teşkilat kanununun
çıkması ile son bulacaktır. Diğer taraftan sıkıntının kaynaklandığı
nedenlerden bir tanesi de Diyanete kadro tahsisinin yapılmamasıdır...

Tarsus İlçe Belediyesinden Beypazarı’na ziyaret

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, Meclis Üyeleri ve Eşlerine Yönelik "Etkili İletişim ve Beden Dili"
Konulu Kızılcahamda düzenlenen seminer sonrasında Beypazarı ziyareti yaptılar.

ilçesinde düzenlenen eğitim seminerine, AK Parti, CHP ve MHP'li
belediye meclis üyeleri ile eşleri
katıldı. 2 gün süren seminere,
Lider İnsan Kaynakları Yönetim
Akademisi Yönetim Kurulu
Başkanı Günsu Başer konuşmacı
olarak katıldı.
Seminerin bitiminden sonra
Belediye Başkanı Burhanettin
Kocamaz'ın başkanlığında

Beypazarında incelemelerde bulunan MHP, CHP ve AK Parti'li
Tarsus Belediyesi meclis üyeleri,
kentten olumlu izlenimlerle
döndü.
Belediye Başkanı Burhanettin
Kocamaz'ın başkanlığında düzenlenen inceleme gezisine; MHP,
CHP ve AK Parti'li belediye
meclis üyeleri de katıldı.
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş tarafından
karşılanan Tarsus heyeti, ilk olarak
Belediye Başkanlığı makamında
fikir alış verişinde bulundu.
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, bu işe başladıklarında hayal gibi görünen hizmetleri hayata geçirdiklerini ve bugün
Türkiye'de Beypazarı'nın örnek
gösterildiğini söyledi.
Beypazarı'nın sahip olduğu turizm
potansiyelini değerlendirmeye ve
ilçeyi tanıtmaya çalıştıklarını
belirten Yavaş, ilçenin son yıllarda
ziyaretçi akınına uğradığını söyledi. İlçenin kültür turizminde
önemli yol kat ettiğine işaret eden
Yavaş, "İyi bir tanıtım yapmamızla
birlikte ilçemiz turistlerin gözde

yerlerinden biri haline gelmiştir''
dedi.
Yavaş, Beypazarı'nın tarihi evleri,
konakları ve yöresel yemeklerinin
yerli ve yabancı turistlerin büyük
ilgisini çektiğini anlattı.
Beypazarı Belediye Başkanı
Yavaş, daha sonra Tarsus heyetine
Beypazarı'nda yapılan hizmetleri
yerinde gösterdi.
Amaçlarının Beypazarı'nda
yapılan hizmetleri belediye meclis
üyelerine yerinde göstermek
olduğunu belirten Tarsus Belediye
Başkanı Burhanettin Kocamaz,
Beypazarı'nı gezen meclis
üyelerinin izlenimlerini Tarsus'a
yansıtmak için çalışmalar yapılacağını söyledi.
Tarsus'un, tarihin her döneminde
büyük yerleşim yeri olduğunu
ifade eden Kocamaz, "Tarsus'un
yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişi
var. Türkiye'nin halen müstakil en
büyük ilçesi. Nüfus bakımından
59 ilden daha büyük ve 24. yerleşim birimi. Tarihin derinliklerinden günümüze kadar birçok
medeniyete ve dine ev sahipliği
yapmış, başkent ya da sancak

adımını atmış oluyoruz" dedi.
60. Hükümet'in 2008-2012 yıllarını kapsayan "eylem planı",
Başbakan Erdoğan tarafından
kamuoyuna açıklandı. Eylem
planını açıklayan Başbakan
Erdoğan, önümüzdeki dönemin
yol haritasına ilişkin ipuçları
verdi. Türkiye'nin 2000 ve 2001
yıllarında tarihinin en derin
ekonomik krizlerini yaşadığını,
bu krizlerin yanı sıra ekonominin

on yıllar boyunca üst üste birikmiş, kronik hale gelmiş, bazı
noktalarda kördüğüm haline
gelmiş sorunlarının bulunduğuna
dikkati çekerek, AK Parti
hükümetlerinin bir yandan
ekonomik krizlerin bıraktığı
tahribatı onarma mücadelesi
verirken, bir yandan da ekonomik
kronik sorunlarının çözümüne
odaklandıklarını söyledi. 5 yılda
Türkiye'yi belirlenen hedeflere

yaklaşan, kronik sorunlarını
çözen ve geleceğe umutla bakan
bir ülke haline getirdiklerini ifade
eden Erdoğan, hiçbir şeyin durup
dururken olmadığını söyledi.
İktidara geldiklerinde Türkiye'nin
IMF'ye olan borcunun 23 milyar
dolarken, bugün borcun 7.2
milyar dolara düştüğünü hatırlatan Erdoğan, borçları ödeme noktasında herhangi bir sıkıntılarının
olmadığını kaydetti.

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi,
meclis üyeleri ve eşlerine yönelik
"Etkili İletişim ve Beden Dili"
konulu Kızılcahamamda düzenlenen Seminerden sonra
Beypazarında incelemelerde
bulundular.
Ankara'nın Kızılcahamam

beyliği olmuş çok önemli bir caz-

ibe merkezi, özelliğini her zaman
korumuş ve yaklaşık bin kusür
yıldır da Türk şehri. Anadolu'ya
açılan Gülek Boğazı, şifa kaynağı
Berdan Nehri, bakir sahilleri ve
tarihi, turistik, doğa ve kültürel
zenginlikler, Hristiyan, Musevi ve
İslam aleminin önemli kişilerini
bağrında bulundurmuş. Dünyada
beklide ilk kanalizasyon sisteminin uygulandığı, yine ilk üniversitelerden birisinin kurulduğu,
birçok filozof, bilim adamı ve
ünlü kişilerin bizzat görev aldığı,
Antonius ile Kleopatra'nın büyük

aşklarına, Eshab-ı Kehflerin, Saint
Paulusların, Daniyal Peygamberin,
Halife Mem'unların, Lokman
Hekimlerin, Bilali Habeşilerin,
Mencik Babaların ve daha
nicelerinin yaşadığı gizemli bir
şehir. Ama maalesef Tarsus, turizmden istediği payı alamıyor. Bu
nedenle geçtiğimiz yıllarda
Beypazarı'na Tarsus'tan müteşebbis heyet gönderdik. Şimdi de
belediye meclis üyelerini, bu güzel
ilçeye getirerek yerinde görmelerini sağlamak istedik. Bizim
insanımızın bir kere yerinde
görmesi lazım. Gözleri ile şahit
olması lazım. Arkadaşlar burada
gelişen olayı görüyorlar. Tarsus'un
çok büyük potansiyeli var. Sahili,
yaylası, denizi ile inanç turizmi ile
yoğrulan bir Tarsus var. Tarsus
Evleri'nin de hayata geçirilmesi
lazım. Bu gezi çok faydalı oldu.
Buradaki izlenimlerin Tarsus'a
yansımasını bekliyoruz. Tüm bu
çalışmalarımız Tarsus'un turizmde
pay almasını sağlamaktır. Herşey
Tarsus için" dedi.

Doğrudan Gelir Desteği kalkıyor
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
yeni dönemde çiftçilere yönelik
uygulanan Doğrudan Gelir
Desteği'ni (DGD) kaldıracaklarını
açıkladı. Erdoğan, bundan sonra
araziye değil, ürüne destek vereceklerini belirterek,
"Bakıyorsunuz devasa arazi var.
Ekilmiyor, biçilmiyor. Bunu haklı
olarak görmüyoruz. Ne kadar
ürün, o kadar destek. DGD'yi
kaldırıyoruz. Bu şekilde bunun

DOĞRUDAN
GELİR DESTEĞİ
SÜRPRİZİ

Başbakan Erdoğan, eylem planını
açıklarken çiftçilere yönelik
uygulanan Doğrudan Gelir
Desteği'ni de kaldıracaklarını
açıkladı. Erdoğan, bundan sonra
araziye değil ürüne destek vereceklerini söyledi. Erdoğan,

"Bakıyorsunuz devasa arazi var.
Bunu haklı adım olarak görmüyoruz. Ne kadar ürün, o kadar
destek. DGD'yi kaldırıyoruz. Bu
şekilde bunun adımını atmış
oluyoruz" dedi. Erdoğan, 2007'ye
ait tüm borçları hemen süratle
ödeyeceklerini belirterek,
"2008'de hemen bu uygulamaya
geçireceğiz. Bunun çalışmaları
yapılıyor. Şu an yapılıyor. Adım
atılacak" diye konuştu.
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Uluslararası Şirket ile Beypazarı MYO’nun Eğitim
İşbirliği 11 Şubat 2008’de başladı 36 hafta sürecek

Merkezi Viyana’da bulunan ve
Türkiye’nin yanısıra dünyanın
çeşitli ülkelerinde kulüpleri olan
Alman turizm şirketi Magic
Life der Club International’in
çalışanlarının dünya kalitesinde
eğitilmelerine yönelik gerçekleştirilecek “Turizm-Otelcilik ve
Rekreasyon Mesleki Eğitim
Sertifikalı Programı” Ankara
Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (ANKÜSEM),
Beypazarı Meslek
Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu, TÖMER ve
Magic Life der Club
International işbirliği ile düzenlenecek. Üniversitemizin

Manavgat-Çolaklı’daki ÖRSEM
tesislerinde 11 Şubat 2008 tarihinde başlayan program, 12
hafta teorik ve 24 hafta uygulamalı olmak üzere toplam 36
haftayı kapsayacak.

Sertifikalı olduğu için
ANKÜSEM çatısı altında
sürdürülecek olan programın
teorik eğitimleri Beypazarı
Meslek Yüksekokulu ve Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
öğretim elemanları ile Magic
Life eğitmenleri tarafından
yürütülecek. Genel Turizm,
İletişim, Turizm Pazarlaması,
Spor ve Sağlık, Rekreasyon

Oyunları ve Materyal
Kullanımı, Spor Tesisleri
Planlaması ve Yönetimi gibi
derslerin verileceği Programın
teorik kısmı Manavgat-Çolaklı
ÖRSEM’de, uygulama (pratik
eğitim) ise Magic Life Türkiye
Kulüplerinde verilecek.
Kursiyerlere ayrıca Ankara
Üniversitesi Türkçe ve Yabancı
Dil Araştırma ve Uygulama
Merkezi (TÖMER) tarafından
da 120 saatlik Almanca Dil
Eğitimi sunulacak.
Turizm sektörüne yönelik nitelikli eleman yetiştirilmesi ve
çalışanların kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği pro-

gram beş yıllık bir dönemi kapsayacak. Eğitime katılacak olan
yararlanıcılar ise Magic Life
tarafından belirlenecek.
Tüm konaklama ve eğitim
giderleri Magic Life tarafından
karşılanacak olan eğitim 12
hafta teorik ve 24 hafta uygulamadan oluşuyor. Adayların 18
yaşını doldurmaları askerlikle
ilişkileri olmamaları, sağlık
açısından engeli olmamaları
gerekiyor. Önbüro, mutfak,
servis gibi alanlarda eğitim verilecek. Adaylar A.Ü. Beypazarı
MYO’dan daha geniş bilgi ve
müracaat formu alabilirler.

Bu Okullar Kazandırmıyor

Ankara'da, Meslek ve Teknik Liseleri ile Çok Programlı Liselerden Oluşan
57 Okul, 2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sonucuna Göre, Ön Lisans,
Lisans veya Açıköğretim Programlarına Öğrenci Gönderemedi.

Ankara'da, meslek ve teknik
liseleri ile çok programlı liselerden oluşan 57 okul, 2007
Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)
sonucuna göre, ön lisans,
lisans veya açıköğretim programlarına öğrenci gönderemedi.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezinin (ÖSYM) ortaöğretim kurumları bazında 2007
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemi (ÖSYS) verilerine
göre, Ankara'da en başarılı
okullar fen liseleri ve Anadolu
liseleri oldu.
Ancak istatistiklerde, başarılı
okulların yanı sıra üniversiteye hiç öğrenci gönderemeyen
okullar da dikkati çekti.
Öğrencileri ÖSS'ye girmesine
karşın, ÖSS ile kabul eden
hiçbir programı kazanamayan
57 okul bulunduğu tespit edildi. Meslek liseleri ile çok programlı liselerden oluşan bu
okulların öğrencilerinin büyük

bölümü sınavsız geçişle
meslek yüksekokullarına yerleştirildi.
57 okulun isimleri şöyle:

- Bala Faik Güngör Çok Programlı
Lisesi
- Bala Afşar Çok Programlı Lisesi
- Çamlıdere Çok Programlı Lisesi
- Mamak Kutludüğün Çok Programlı
Lisesi
- Gölbaşı Ali Güder Çok Programlı
Lisesi
- Elmadağ Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi
- Kalecik Şehit M. Yıldırım
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- Polatlı İmam Hatip Lisesi
- Haymana İmam Hatip Lisesi
- Gölbaşı İmam Hatip Lisesi
- Polatlı Ticaret Meslek Lisesi
- Kızılcahamam Ticaret Meslek L.si
- Şereflikoçhisar Ticaret Meslek L.si
- Yenimahalle Batıkent Ş. Evliyagil
Ticaret Meslek Lisesi
- Ankara Balgat Teknik Lisesi
- Ankara Dikmen Teknik Lisesi
- Ankara Yıldırım Beyazıt Teknik L.
- Ankara Atatürk Teknik Lisesi
- Mamak Türközü Oğuzhan Teknik
Lisesi
- Nallıhan F. Güngör Teknik Lisesi
- Yenimahalle Çiğdemtepe Anadolu

Teknik Lisesi
- Ankara İnşaat Teknik Lisesi
- Ankara Abidinpaşa Endüstri
Meslek Lisesi
- Ankara Atatürk Endüstri Meslek
Lisesi
- Haymana Endüstri Meslek Lisesi
- Beypazarı Endüstri Meslek Lisesi
- Şereflikoçhisar Endüstri Meslek
Lisesi
- Kızılcahamam Endüstri Meslek
Lisesi
- Ankara Dikmen Endüstri Meslek
Lisesi
- Çubuk Endüstri Meslek Lisesi
- Yenimahalle Çiğdemtepe Endüstri
Meslek Lisesi
- Bala Atatürk Endüstri Meslek
Lisesi
- Keçiören Pursaklar İMKB Endüstri
Meslek Lisesi
- Ankara Ortaköy 80. Yıl Endüstri
Meslek Lisesi
- Kızılcahamam Anadolu Meslek L.
- Kazan Efes Anadolu Meslek Lisesi
- Ankara D. Çağlar Ortopedik
Engelliler Meslek Lisesi
- Çankaya 100. Yıl Kız Meslek L.
- Çankaya Gaziosmanpaşa Kız
Meslek Lisesi
- Polatlı Kız Meslek Lisesi
- Şereflikoçhisar Kız Meslek Lisesi
- Ankara Atatürk Kız Meslek Lisesi

- Elmadağ Hasanoğlan Kız Meslek
Lisesi
- Mamak Üreğil Anadolu Kız Meslek
Lisesi
- Kalecik Sağlık Meslek Lisesi
- Akyurt Prof. Dr. Nusret Fişek
Sağlık Meslek Lisesi
- Kızılcahamam Sağlık Meslek Lisesi
- Nallıhan Sağlık Meslek Lisesi
- Polatlı Sağlık Meslek Lisesi
- Ankara Abidinpaşa Prof. Dr. R.
Üner Sağlık Meslek Lisesi
- Bala Kemal Şahin Sağlık Meslek
Lisesi
- Keçiören Pursaklar Y.K.- M.S.
Sağlık Meslek Lisesi
- Keçiören Laboratuvar Sağlık
Meslek Lisesi
- Ankara Adalet Meslek Lisesi
- Çankaya Tarım Meslek Lisesi
- Ankara Anadolu Tapu ve Kadastro
Meslek Lisesi
- Altındağ K. Yurtbilir İşitme
Engelliler Meslek Lisesi

Bu 57 okulun dışında, 64 okulun
hiçbir öğrencisi üniversitelerin
lisans programlarını kazanamadı.
52 okul ise üniversitelerin lisans
programlarına sadece 1'er öğrenci
yerleştirebildi.
Ankara'da, 2007 ÖSS'ye 446
liseden 56 bin 352 öğrenci katıldı

BEYPAZARINDA YANGIN

AYVAŞIK MAHALLESİNDE AHŞAP EV YANDI
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Ayvaşık Mahallesi
girişinde alt sokakta
bulunan Ahşap ev de
yangın çıktı.
15.02.2007 Cuma
günü saat 16.45
sıralarında meydana
gelen yangına
Beypazarı itfaiyesi
ihbar alır almaz
müdahale etti.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Gazetemiz yayına hazırlandığı sırada yangın söndürme çalışmaları
halen devam ediyordu.

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. Bazı illerde 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)
4,6
Beypazarında beklenen hava duru- Nem (%)
41
muyla günün en yüksek sıcaklıkları Basınç (hPa)
......
5 günlük tahmin raporu ise ise
.......
Görüş (km)
şöyle:
Rüzgar (km/sa) K.batıdan 2

15 Şubat Cum
En Yüksek
3 °C
En Düşük
-4°C
18 Şubat Pazartesi
En Yüksek
-4°C
En Düşük
-12°C

16 Şubat Cmt
En Yüksek
2°C
En Düşük
-3°C
19 Şubat Salı
En Yüksek
-3°C
En Düşük
-11°C

17 Şubat Paz
En Yüksek
-5°C
En Düşük
-7°C
20 Şubat Çrş
En Yüksek
2°C
En Düşük
-6°C

Kağıt paralar hastalık yapıyor!

Kağıt paraların hastalık yaydığı
İsviçreli bilim adamları tarafından da
test edilerek doğrulandı. Bilim
adamlarına göre özellikle grip virüsü
banknot üzerinde 2 haftadan fazla kalabiliyor.
İsviçre'de bulunan bir bankanın talebi
üzerine yapılan araştırmada grip
virüsünün, banknot üzerinde 2 haftadan
fazla canlı kalabileceği ortaya çıktı.
Bilim adamları çeşitli grip virüsü türlerini, kullanılmış sıcak ve
nemli ortamlarda muhafaza edilmiş banknotlar üzerine koydu.
Grip virüsü sadece birkaç saat canlı kalabilse de, virüsün yoğun
olduğu bölgelerde virüs köklerinin günlerce, insan salgısıyla karışınca ise iki haftadan fazla canlı kalabildiğini görüldü.
Araştırmayı yapan İsviçreli bilim adamları grip virüsünün bu beklenmedik dayanıklılığının salgın ihtimalinde göz ardı edilmemesi
gerektiğini belirtiyor.
Cenevreli bilim adamları yakın zamanda da banknotların virüsün
yayılmasına ne ölçüde katkıda bulunduğunu araştıracak.
Salgın döneminde virüsün asıl bulaşma nedeni olarak havada asılı
kalan tanecikler ve insanlar arasında öpüşme, el sıkışma gibi
temaslar olduğuna dikkat çekildi.

ZAYİ

Bağkur sağlık karnemi kaybettim. hüküğmsüzdür.
Hüseyin Oğlu Refik BAKIR

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

MACUN KÖYÜ ARAZİSİNDE
TRONA SONDAJI

PARK HOLDİNG SONDAJ EKİPLERİ 850 METRE SONDAJ VURAC A K L AR

Park Holding
ekipleri tarafından Macun Köyü
yakınlarında
Sondaj çalışmaları başladı.
185 metre sondaj
vurulduğu belirtilen çalışmaların
3 ay süreceği
belirtildi.
850 metre ye kadar inileceği ve Trona madeni araştırması
yapıldığı öğrenildi.

