Fransız Bakan Novelli TEPAV’da
TOBB Başkan Yardımcısı Koçer: ''Fransa ile
Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin
geliştirilmesi ve artırılması yönünde atılacak
*www.yeniyildizgazetesi.com

olan her türlü adıma destek vermeye hazırız''
Fransa Dış Ticaret ve İşletmeler Bakanı Herve
Novelli, TEPAV’ın organizasyonuyla TOBBETÜ'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkan Yardımcısı Nejat Koçer ile bir araya
geldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan
Yardımcısı Nejat Koçer, görüşmede yaptığı
konuşmada, Fransa ve Türkiye'nin iki önemli
düşünce kuruluşu olan Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Fransız
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) arasındaki
işbirliğine yeni bir ivme kazandırmak için top-

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

landıklarını bildirdi.
IFRI'nın hayata geçireceği ''Çağın Türkiye'si''
başlıklı araştırma programının hiç şüphe yok ki
Fransa'nın Türkiye'yi daha iyi tanımasını sağlayacağını belirten Koçer, Türkiye'nin en önemli
düşünce kuruluşlarından biri olan TEPAV'ın bu
programa katkısının, iki ülkenin sivil toplum
kuruluşları arasında yeni bağlar oluşturulması
açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.
Koçer, ''Çağın Türkiye'si'' programı kapsamında
kurulacak olan ekonomik diyalog mekanizmasının Fransız işadamlarını Türkiye'deki
ekonomik ve siyasi gelişmeler hakkında bil-

*www.ortaanadoluas.com

gilendirerek iki ülke iş çevreleri arasındaki
yakınlaşmayı hızlandıracağını anlattı.
''TOBB olarak biz Fransa ile Türkiye arasındaki
ekonomi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve
artırılması yönünde atılacak olan her türlü adıma
destek vermeye hazırız'' diyen Koçer, Avrupa'nın
en köklü ekonomisine sahip olan Fransa ile son
dönemde Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olmayı
başaran Türkiye arasında, her sektörde işbirliği
yapılması ve ikili ticaret rakamlarının da iki
ülkenin potansiyeline uygun seviyeye ulaştırılması gerektiğini bildirdi.
Haberi Sayfa 3’de
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IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

THK’DAN KEMAL ÇELEN’E PLAKET
TELEFONUNUZ

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

Kemal ÇELEN

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

MANSUR YAVAŞ
BRÜKSELDE

Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş;
NATO Genel Sekreterliği
Kamu Diplomasisi
Direktörlüğünün davetlisi
olarak 20 Şubatta
Brüksel’e gitti.

Haberi Sayfa 4’de

DP İLÇE BAŞKANI
AHMET GENCER;

‘’Beypazarı Belediye
Başkanlığına adayım.’‘

Haberi Sayfa 3’de

AK PARTİ BEYPAZARI
İLÇE BAŞKANLIĞINA
ADAY ARAYIŞI

Ak Parti Beypazarı İlçe
Başkanlığının kongre sürecine
girmesi nedeniyle Beypazarı
gündemini Ak Parti İlçe
Başkanının kim olacağı
tartışılmaya başladı.
Tuncay Kaplan’ın aday
olmayacağı kongrede yeni
aday olacak isimler gündemde

Haberi Sayfa 4’de

FORUM
Kemal ÇELEN

2007 SEÇİMLERİ
ÖNCESİ TAHMİN
YORUMUMUZ VE
SEÇİM SONRASI
TAVSİYELERİMİZ

Milli Görüşle tanışmamız
Ortaokul döneminde Ülkü
Ocaklarına giderken oldu. 1974
‘de MTTB açıldı.

Yazısı sayfa 2’de

THK Genel Başkanlığı
tarafından Türk Hava
Kurumu faaliyetlerine verilen destek ve yakın ilgiden
dolayı plaket verildi.
THK Genel Başkanı Hv.
Pilot Tümg. Yusuf Güngör
adına plaketi Beypazarı
THK Şube Başkanı Mehmet
Ali Dikmenlioğlu takdim
etti.
THK Beypazarı Şube
Başkanı Dikmenlioğlu;
‘’Beypazarı’nda THK na
basın olarak desteğini

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

esrigemeyen ve her zaman
yanımızda yer alan Kemal
Çelen’e plaket verilmesi
talebimiz THK Genel
Başkanlığınca onaylanmış
olup Genel Başkanlığımızca
hazırlatılan plaket törenle
Kemal Çelen’e verilmiştir.
İlçemizde ayrıca 3 basın
mensubuna ve ilçe kaymakamımıza da plaket verilecektir. Plaket verilen
kişiler hakkında basına
açıklama yapacağız’’ açıklamasında bulundu.

Hollanda Büyükelçisi ve Lahey
Belediye Başkanı Beypazarı'nda
Gazetemiz Genel Yayın

Yönetmeni Kemal Çelen’e

Beypazarı Belediyesi ve
Doğa Derneği'nin
Beypazarı'nda ortaklaşa
yürüttüğü "İnözü Vadisi
Yerel Katılımla Doğa
Turizmi Uygulama Projesi"
çalışması kapsamında
Hollanda Büyükelçisi
Marcel Kurpershoek ve
Lahey Belediye Başkanı
Jozias Van Aartsen
(18.02.2008) Beypazarı’nı
ziyaret etti.
Beypazarı Belediyesi ve

Doğa Derneği'nin Beypazarı'nda
ortaklaşa yürüttüğü "İnözü Vadisi
Yerel Katılımla Doğa Turizmi
Uygulama Projesi" çalışması kapsamında Hollanda Büyükelçisi Marcel
Kurpershoek ve Lahey Belediye
Başkanı Jozias Van Aartsen
Beypazarı’nı ziyaret etti. Aynı zamanda AB'nin Doğal Gaz Boru Hatları İle
İlgili Koordinatör olan Jozias Van
Aartsen, bölge ülkeleri doğal gazının
Türkiye üzerinden Avrupaya ulaştırılmasını öngören Nabucco Projesi
konusunda görüşmelerde bulunmak

üzere, geçtiğimiz hafta ülkemize
gelmişti.
Beypazarı Belediyesi ve Doğa
Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmaları yerinde görmek amacı ile
Beypazarı'na gelen heyet Belediye
Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında
ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı. İlçede
tarihi ve turistik yerleri gezerek, yöresel yemekleri de tatma fırsatı bulan
heyet, olumlu izlenimlerle
Beypazarı'ndan ayrıldı.

Başkanlarını, sürekli değişen
kentsel faktörler karşısında izlenilen stratejik plan ve projeleri,
yerel yönetimlerin sorun ve beklentilerini ekranlara taşıyor.
Kent ve İnsan adlı proğram 19
Ocak 2007 de saat 16.00 da
gerçekleşti ve ilk konuğu Kültür

Bakanlığı Eski Müsteşarı,
Başbakanlık Eski Müsteşarı ve
şuanda Başbakan Başmüşaviri
Fikret Üçcan oldu. Her hafta aynı
saatte yapılan proğramın
sunucusu Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş.

MANSUR YAVAŞ ATA TV DE KENT VE İNSAN
ADLI PROĞRAMI SUNUYOR

Ata Tv’de Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın hazırlayıp sunduğu Kent ve İnsan adlı
program yayınlanmaya başladı.
Her hafta Cumartesi günleri canlı
olarak yayınlanan programda
kentler, kentli hakları ve sorumlulukları yerel yönetimler
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

DİN ELDEN GİDİYOR MU?

En olmadık işlerin bir anda gündem oluşturduğu bir ülke olan
Türkiye, bir yılın bittiği yeni bir
yılın başladığı geçen yıllarda
kendini yeni bir tartışma
konusunun içerisinde bulmuşdu
. Yazısı Sayfa 3’de

çerçevesinden değerlendiriliyor.
Farklı konuların ele alındığı programda konunun uzmanlarının
yanı sıra her hafta farklı bir il
veya ilçenin yerel yöneticileri de
konuk olarak yer alıyor. Mansur
Yavaş’ın sunumu ile gerçekleştirilen program; Belediye

Beypazarı Ak Parti
İlçede Başkan Arayışı

Haberi sayfa 4’de
Beypazarı’nda iki ayrı
film çekimi yapılıyor
Haberi Sayfa 4’de

Rotary Klüplerden
Mansur Yavaş’a
bir ödül daha

Beypazarı
Kültür Sanat Evi
Törenle Hizmete Girdi.

Beypazarı’na
Doğa Evi Kuruluyor

İbrahim Demir’in yabancı
konuğu Beypazarı’nda
Müslüman oldu
Beypazarı’nda Hava Durumu
(6 Günlük Tahmin Raporu)
Haberileri Sayfa 4’de

Haberi sayfa 4’de

Haberi Sayfa 4’de

Haberi sayfa 4’de

KIRŞEYHLER
KÖYÜNDE
YANGIN

Geçen hafta içinde
Kırşeyhler Köyünde
yangın çıktı.
Haberi Sayfa 3’de

Yeşilay Haftası
Nedeniyle
Yarışma Düzenlendi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Beypazarı Temsilciliği
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında yarışma
düzenledi.

Haberi Sayfa 3’de

KIBRISCIK
BELEDİYESİ
KARLA MÜCADELE
EDİYOR…

Başkan Aktaş;
‘’Kıbrıscık’ın ilçelikten
düşmesi haberleri asılsız
haberlerdir’’ dedi.
Haberi Sayfa 3’de

Beypazarı'nda
kar yağışı

Beypazarında akşam saatlerinde başlayan iki gün ara
ara devam eden kar yağışı,
ulaşımı olumsuz etkiledi ve
okullar Pazartesi günü bir gün
tatil edildi.
Haberi sayfa 3’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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Üstad, Rahmetli Hüseyin
Yurdabak abimizi rahmetle anıyoruz. Unutmadığımızı ve unutmayacağımızı ve her zaman
hatırlayacağımızı belirterek anısına tarafımızayayınlanması için
bıraktığı ve ancak bu gün
anlaşılabilecek şiirini yayınlıyoruz.
BAŞBAŞALAR
Dünya olmuş dert diyarı
Gözlerle yaş başbaşalar.
Kış götürmüş bahçeleri,
Toprakla taş başbaşalar...
Bilmediler değerimi,
Kaybettim ben çok yerimi,
Diyemedim dertlerimi
Sırla sırdaş başbaşalar...

Kımıldamaz dünya ağır,
Kimse duymaz herkes sağır,
İçindeki yalnız uyur
Mezarla taş başbaşalar...
Tüm arzular hedefsiz ok,
Umutlu az, umutsuz çok,
Yolcu eden ortada yok
Yolla yoldaş başbaşalar...

Doğru gibi, çok şey eğri,
Bu dünyanın bitmez seyri,
Siyah ayrı, beyaz ayrı
Başla tıraş başbaşalar...

Neyi tutsam, hep kördüğüm,
Nakış tutmaz, ip ördüğüm,
Hiç ayrılmaz, hayat-ölüm
İkiz kardeş başbaşalar...

Her kes para-pula dalmış,
Gerçekler hep hayalmiş,
Yiyenler yok, sofra kalmış
ekmekle aş başbaşalar...
Hüseyin YURDABAK

LÜTFEN
Dün gece bize gelmişsin
Haber bile vermeden
‘’Girebilirmiyim’‘ bile demeden
Hayırdır?..

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Her halde ya bir derdin var ya da
kederin
Hala beni eski ben mi bildin?
Yine suçlu gibi niye boynunu
yere eğdin?
Yüreğimde seni öldüreli yıllar
oldu
Verdiğin çiçekler bile kitaplar
arasında soldu
Halbuki bir zamanlar şu kalbim
sana kordu

Bir bilsen yerini neler aldı?
Senin için ağladığım günler
geceler
Mazide kaldı
Bir zamanlar dünyamı allak bullak eden sen
Bir dileğim var senden
Rüyada dahi olsa
Beni bir daha rahatsız etme
Lütfen!..
Gülten ERTÜRK
..........
Kalbimde oluşan lekizi değil
Senden kalan yürek acısına delil
Dünden bu güne ne kadar geçen
yıllar
Çektiğim ne varsa hepsine kefil
Gülten ERTÜRK
DÖRTLÜK
Koltuk kimsenin saltanatı olamaz
Nasipsiz kuş bile uçmaz
Halkın parasını kim yerse
Huzur ve rahat bulamaz
Fatma Özcan ALADAĞ
DÖRTLÜK
Saltanat ebedi sanmaki süreç
Halkın parasını çar çur edersen
Haydan gelen huya gider
Saltanattan edilen mal yok olup
gider
Fatma Özcan ALADAĞ
BIRAKTIN BENİ
Ardına bakmadan çekipte gittin.
Beni ağlattın, beni kahrettin.
Unuttuğun birşey yokmuydu

bende?
Böyle yapayanlız bıraktın beni.

Bilemem ne suçum ne hatam
vardı.
Elele tutuşup gezmekten başka.
Yeryüzü şahit inan bu aşka.
Böyle yapayanlız bıraktın beni.

Ardından sadece bakakalmıştım.
Gidişine inan içten yanmıştım.
Seni ben delice sever sanmıştım.
Böyle yapayanlız bıraktın beni.

Bir sevgi uğruna bin cefa çektim.
Sen beni ağlatıp nasılda gittin
Acaba ne vardı neden terkettin.
Böyle yapayanlız bıraktın beni.

Sen beni bırakıp gittinya canım.
Şimdi geri dönüp bir gör eserin.
Yalvartma boşuna kız seni bana.
Yalvarsam dönmezsin gitmişken
bana.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

DİYEMEM
Ömrümün baharı kış oldu gitti;
Dertsiz olan bir gün gördüm
diyemem.
Gülen gözlerime yaş doldu gitti;
Birgün mutlu olup güldüm diyemem.

Zalim sevgililer ağlattı beni;
Şu yalancı dünya ağlattı beni;
Kaderim bir kötüye bağlattı beni;
İyiki dünyaya geldim diyemem.
Ne zaman sevdimse bin pişman
oldum;
Aşktan yana şansım oldu diyemem.
Sevdikçe sevgiye hep düşman
oldum;
Gönlüm gerçek aşkı buldu diyemem.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
KANIYOR YÜREĞİM
Yüreğim kanıyor sevgilim
Senden ayrı düştüm düşeli

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

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
Kimseler silmiyor gözlerimin
selini
Askere geldim geleli

Nöbet tutuyorum gecenin 3’ünde
Seni düşünüyorum ne halde diye
İki damla yaş iniyor gözlerimin
önüne
Kanıyor yüreğim sen gittin gideli

Yıldızlara bakıyorum gecenin
sessizliğinde
Hep seni arıyorum Balıkesir’in
her köşesinde
Seni arıyorum her nefesimde
Yanıyor yüreğim askere geldim
geleli

Sessiz gecelerime güneş doğmuyor
Yorgun gözlerime uyku girmiyor
Hasretini silmeye gücüm yetmiyor
Kanıyor yüreğim gurbete düştüm
düşeli

Günler geçmiyor çilem bitmiyor
460 gün saymakla bitmiyor
Sana gelen yollar bir bir kesiliyor
Kanıyor yüreğim düşündükçe
seni

Tüfek tutan ellerim tutar mı
ellerini
Son defa görür mü gözlerim gözlerini
Ölmeden bağrıma basayım seni
Kanıyor yüreğim sen gittin gideli
Mehmet ÖZCAN
SENSİN
Her rüzgar
Savuracak toz bulur kendine
Her hayal yaşanacak bir can
Her düş gerçekleşecek bir umut
bulur
Bulunmayan bir tek sensin
Hayatımdaki
En değerli varlık sensin
Seni ölesiye seviyorum

Karanlık akşamlarda
Mutsuz yarınlarda
Yalnızken uzaklarda
Gülmeyi unutma

Sevdiklerin seninle olmasa da
Sevmeyi unutma
Sevmeyi unutmuş olsanda
Sevildiğini unutma
Mehmet ÖZCAN

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

idare@yeniyildizgazetesi.com

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

2007 SEÇİMLERİ ÖNCESİ TAHMİN YORUMUMUZ
VE SEÇİM SONRASI TAVSİYELERİMİZ

Geçen haftanın devamı
Milli Görüşle tanışmamız Ortaokul döneminde Ülkü Ocaklarına giderken
oldu. 1974 ‘de MTTB açıldı. Bazı ağabeyler bizi de davet ettiler. Gittik ve
bir daha oradan kopamadık. 1983’de RP’nin ilçede kuruluşunu gerçekleştirdim, üniversitede öğrenci olduğum için üye bile olamadım. Ancak RP
seçime sokulmadı. Önümüze üç parti kondu. Ben tercihimi yardımseverlik
faaliyetimin sonucu Necdet Calp’in partisi Halkçı Partiden yana kullandım.
Partinin seçime girebilmesi için ülke genelinde belirli sayıda teşkilatlanma
gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Beypazarı’nda kurulan Parti ile Halkçı Parti
bu sayıya ulaştı ve son gün evraklar Ankara Valiliğine benim tarafımdan
teslim edildi. Beypazarı’nda Halkçı Partiyi kurmak isteyen yaşlı insanlara
yardım severliğim ve Halkçı Partiyi kurmaya yardım etmem Halkçı partililer içinde sevgi ve gönül bağını oluşturdu ve Parti kurma evrakları tamamlandıktan sonra Dosyayı Genel Merkeze ve oradan da Ankara Valiliğine
götürerek partinin kuruluş aşamasını tamamlayınca resmiyette üye bile
olmadığım partide beni asil başkan yapıp başkanlık koltuğuna oturttular.
Seçimlerde halkçı parti adına köy çalışmalarında bulunduk. Her iyiliğin bir
karşılığı vardır diye inanırım ve ben bu iyiliğin karşığını da Halkçı Parti
tarafından alanlardanım. Bu yüzden Necdet Calp’in hanımı Sevil Calp’e
teşekkür borcumu geçte olsa bu gün yapıyorum. TKİ Genel
Müdürlüğünden partiye bir yazı geldi ve TKİ-OAL Çayırhan Linyit
İşletmelerine işçi alımı yapılacak ve Beypazarı Teşkilatının işçi alımı için
liste oluşturup gönderilmesi istendi. Bu yetki partide yine bana verildi.
Belirli yaşa gelmiş, İşsiz, güçsüz, Beypazarı’nda yaşayan 380 kişinin listesi
yapılarak gönderildi. ANAP İktidarı ve hükümet olması nedeniyle gönderilen liste bir yıl engellendi ve ANAP Beypazarı İlçe Başkanlığı ayrı bir
liste yaparak bizim liste işe girecek baskısı yapıldı. Buna rağmen ANAP
listesinden önce Halkçı Parti tarafından yapılan liste ANAP’ın listesinden
bir yıl önce işe başladı. O gün işe başlayan insanların bu gün emekli olduklarını görünce yaptığımın yanlış olmadığına bir kez daha inanmaya
başladım.
İşe giren insanların çoluk ve çocuklarının yaptıkları dualar bana yetiyor. Aş
ve iş bekleyen insanları aşa ve işe kavuşturmanın mutluluğu her şeye
bedel.
‘Sen bir iyilik yap kelp bilmezse halık bilir’ diye bir söz var ya. Emin olun
işe girenlerin hiç birisi bu listenin yapıldığını ve benim tarafımdan
yapıldığını bilmiyor. Çünkü listede olanlar TKİ-OAL Çayırhan Linyit
İşletmeleri yönetimi tarafından telefonla aranarak ve tanıdıkları vasıtasıyla
imtihana girmesi istenerek çağırıldılar ve imtihan sonrası işe başladılar.
Yaptığın yardımı veya iyiliği diğer bir elin duymaması prensibi nedeniyle
bu olayı fazla kişinin yanında da konuşmadım. Bu olayı çok az kişi biliyor.
Bu insanlar Emekli olmasalardı bu konuyu yine yazmazdım. Halkçı Parti
Sosyal Demokrat Parti ile birleşip SHP olunca tekrar kurduğum RP’ye
geçtim. Halkçı partide çalıştın diye çevremden de çok büyük tepki gördüm
ve ağır bir bedel de ödedim. Yıllar sonra bu konuları ilk defa yazıyorum.
Yani ben Milliyetçi gruplara, solcu gruplara ve merkez sağcı gruplara
yabancı bir insan değilim. Hepsiyle yakın ve iç içe diyaloglarım oldu.
Birlikte çalıştığımız ve siyaset yaptığımız dönemler oldu. Ayrıca HHA ve
DHA muhabirliği yapmam ve Yerel bir gazete çıkartmam tüm grupları ve
Türkiye siyasetini yakından takip etmemi ve araştırma yapmamı da gerekli
kılıyor. Türkiye’deki tüm grupların kafalarındakilerini gönüllerindekilerini ve niyetlerini az çok bilirim. Hepsi hakkında daha rahat ve gerçeğe
yakın yazı yazabilmem bu yüzdendir. Yazdıklarım kehanet değil herkesi
çok iyi tanımam ve araştırmacı olmamdan kaynaklanmaktadır.
Tahminlerimizde çok az hata payının oluşu bu yüzdendir. Birde Türkiye
seçmenini az çok tanıyoruz. Çünkü bu seçmenlerle yani halkla iç içe
bulunuyoruz. Yeri geliyor kahvede, yeri geliyor çay ocağında, yeri geliyor
esnaf dükkanında, yeri geliyor pazarda, çarşıda, alışveriş merkezlerinde,
yeri geliyor dernek ve lokallerde, yeri geliyor siyasi parti binalarında bir
araya geliyor, havadan sudan derken siyasetten çıkıyoruz. Dolayısıyla
nabız tutuyoruz. Bizim tuttuğumuz nabız seçimden seçime bir nabız değil.
Günlük, haftalık bir nabız. Bilmediğimiz sadece devletin üst düzeyinde
Gizli olan şeyler ki bunların azda olsa bazılarını da ulusal basına sızmalarda okuyoruz. Dolayısıyla tahminlerimizde hata payı çok aza düşüyor.
Sözün kısacası şu. Türkiye gerçekleriyle yaşıyoruz. Bu gerçekleri dağdaki
çobanın bile bildiğinden emin olmanız için yazdıklarımızın dikkate alınması Ülkemiz açısından fayda sağlayacağına inanıyoruz. Artık fanatizmi,
egoizmi ve şartlanmışlığı bir tarafa bırakalım. Ülkemizin yükselmesi,
büyümesi, zenginleşmesi ve ülkede yaşayanların refah seviyesinin yüksek
olması için herkesin üzerine düşen bir görevi var. İlerlemek ve çağdaş
devletleri de geçmek için ilerlemeyi hedef gösteren şeylere yapışmak ve
ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmak gerektiğini unutmamak gerek.
Ülkemizi kalkındırmak temel görevimiz. Bunun içinde bir ve beraber
olmak, toprak bütünlüğümüzü korumak gerek. Aksi halde bu ülkede
bağımsız devletten ve hür dalgalanan şanlı bayraktan söz edilemez. Karnı
tok insanların ve başkalarına yardım edebilecek seviyeye gelmiş bir
toplumun yaratılması aramızdaki hoşgörüye bağlı. Paylaşamamak değil, bir
şeyleri paylaşabilmek bizi yükseklere çıkaracaktır. Yarınlar hepimizin
inşallah.

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.com
sitelerimiz çok yakında
aktif olarak bölge
halkımızın
hizmetine giriyor.
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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.

22 Şubat 2008 Cuma YIL:4 SAYI:165

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
Kadın&Aile Köşesi
Şükran ÇELEN
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

Mansur Yavaş NATO Gezisi için Brüksel’e Gitti
22 Şubat 2008 Cuma

Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş; NATO Genel
Sekreterliği Kamu Diplomasisi
Direktörlüğünün davetlisi olarak
20-25 Şubat tarihleri arasında
milletvekilleri, üst düzey
bürokratlar ve öğretim
üyelerinden oluşan bir heyetle
NATO Genel Merkezini ziyaret
etmek amacıyla Brüksele gitti.
20 Şubat Çarşamba günü

Brüksel’de giden heyet 21
Şubatta NATO Genel
Sekreterliği’nde; NATO’daki
son gelişmeler, yeni gündem
maddeleri ve Türkiye-NATO
ilişkileri hakkında uzmanlar
tarafından verilecek konferanslarla bilgilendirilecekleri ve
gezinin 25 Şubata kadar devam
edeceği belirtildi.

Beypazarı’nda Pazar günü
akşam saatlerinde başlayan iki
gün ara ara devam eden kar
yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi
ve okullar bir gün tatil edildi.
Çocuklar senenin son kar
yağışında gönüllerince eğlendiler, kardan adam yaptılar, kızağa

Bütün Türkiye'yi etkisi altına alan
kar yağışı ve soğuk hava meyve
sebze sevkıyatını olumsuz etkile-

Baştarafı sayfa 1’de
- FRANSA DIŞ TİCARET VE
İŞLETMELER BAKANI
HERVE NOVELLI Fransa Dış Ticaret ve İşletmeler
Bakanı Herve Novelli ise, Türk
firmalarının Fransa'daki yatırımlarının istenilen düzeyde
olmadığını belirterek, ''gelip
Fransa'da yatırım yapacak aktif
Türk kapitalizmine ihtiyacımız
var. Fransa, Türk yatırımcıların
yatırımlarına olumlu bakmaktadır'' dedi.
Novelli, iki ülke arasındaki inişli
çıkışlı siyasi ilişkileri aşmanın
yolunun ekonomik ilişkilerin canlandırılması ile mümkün olacağını söyledi. İki ülke arasındaki
zor dönemin üstesinden gelmenin
başlıca yönteminin ekonomik
ilişkilerin hızlandırılması, ilişkilerin ticari ve yatırım boyutunun
canlandırılması olacağını belirten
Novelli, işletmelerin de bu ilişkilerin canlandırılmasında önemli
rol üstlenebileceklerini söyledi.
İki ülke arasındaki ticaret

hacminin 10 milyar avro
olduğunu belirten Novelli,
Fransız şirketlerden 300'ünün
Türkiye'de yerleşik olarak
faaliyette bulunduğuna, bu firmaların yaklaşık 60 bin istihdam
yarattığına ve Türkiye'de 7 milyar avroluk yatırım hacmine
ulaştıklarına dikkati çekti.
Türk firmalarının Fransa'daki
yatırımlarının ise istenilen
düzeyde olmadığına işaret eden
Novelli, Türk ekonomisinin ise
Fransa'nın kıskanacağı düzeyde
olduğunu kaydetti. Novelli, ''gelip
Fransa'da yatırım yapacak aktif
Türk kapitalizmine ihtiyacımız
var. Fransa, Türk yatırımcıların
yatırımlarına olumlu bakmaktadır'' dedi.
Temmuz 2009 ile Mart 2010
arasında Fransa'da düzenlenecek
olan Türk Yılı'nın çok önemli
olduğunu belirten Novelli, bu
yılın kültürel olduğu kadar tarihi
ve ekonomik ilişkileri de kapsayacağını anlattı.
Türkiye'de kaliteli işgücü bulun-

Kar ve Soğuk Hava Meyve
Sebze Sevkıyatını Engelledi

KIBRISCIK BELEDİYESİ
KARLA MÜCADELE
EDİYOR…

Her Telden

DİN ELDEN GİDİYOR MU?

Mehmet BAŞTÜRK

Beypazarı'nda kar yağışı
bindiler ve kar
topu oynadılar.
Şehir merkezinde
kar kalınlığı 5
santimetreye,
yüksek kesinlerde
ise 15 santimetreye ulaştı. Kar
yağışı nedeniyle
şehir içi ulaşımda
aksaklıklar
yaşandı.
İki gün arka
arkaya aralıklarla
yağan kar yağışı
sonrası Cuma günden itibaren
havalar ısınmaya başlıyacak.
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di.
Bütün Türkiye'yi etkisi altına alan
kar yağışı ve soğuk hava meyve
sebze sevkıyatını olumsuz etkiledi.
Yollarda meydana gelen buzlanmadan dolayı kışlık taze sebze
üretim merkezi olan Antalya'dan
diğer bölgelere ürün sevkıyatı
yapılamadı. Bu durum Antalya
Hali'nde sebze fiyatlarının düşmesine neden oldu. Hal yetkilileri,
ulaşımda yaşanan sıkıntılardan
dolayı meyve sebze alımının
azaldığını bildirdi. Antalya'da
süren don riskinin de hale ürün
girişini azalttığına dikkat çeken
yetkililer, buna bağlı olarak tüketim bölgelerinde fiyatların artabileceğini kaydetti.
Antalya Toptancı Hali'nde işlem
gören sebze fiyatları en yüksek ve
en düşük şöyle oluştu Havuç
(Beypazarı) 1,40 0,40

duğuna da konuşmasında işaret
eden Novelli, Fransız Areva fabrikasını gezerken bunu
gördüğünü kaydetti. Türkiye'nin
AB'ye üyeliğinin Türkiye için
aynı zamanda stratejik bir konu
niteliğini taşıdığını belirten
Novelli, bunun Fransa için de
aynı olduğunu söyledi. Bu konuda iki ülke arasındaki görüş
ayrılığının doğal olduğunu
belirten Novelli, ancak bu
ayrılığın iki ülke arasındaki ilişkilere olumsuz yansımaması
gerektiğini söyledi.
Toplantıda konuşan IFRI
Kurumsal Gelişimden Sorumlu
Direktör Yardımcısı Brynhild
Dumas da, enstitü hakkında bilgiler verdi.
Görüşmelerin öğleden sonraki
bölümünde ise IFRI'nin 2008
yılında hayata geçireceği ''Çağın
Türkiye'si'' başlıklı program kapsamındaki ekonomik diyalog
çalışmalarına ilişkin TEPAV
ortaklığıyla düzenlenen yuvarlak
masa toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus’taki
Fabrikamızda bulunan
ihracata yönelik
Sandık Çakma
Makinaları (Otomatik
ve Manuel) Satılıktır.
Komple ekipman
olarak veya tek tek
satılacaktır.

Tel:0.324.613 01 01
Nihat Bey Gsm:0.532.767 00 77

Başkan Kemal Aktaş;
‘’Kıbrıscık’ın ilçelikten
düşmesi haberleri asılsız
haberlerdir’’ dedi.

Yoğun kar yağışı bütün yurtta
olduğu gibi Kıbrıscıkta da hayatı
büyük oranda zorlaştırıyor.
Kıbrıscık açısından büyük öneme
haiz olan turizm çalışmaları
devam ederken bu amaçla
Kırıkkale dağcılık klübü üyeleri
Köroğlu Zirve yürüyüşü yapmak
için 09.02.2008 cumartesi günü
Kıbrıscık’a geldiler. Ve Köroğlu
Zirve yürüyüşü gerçekleştirdiler.
Yürüyüşe Belediye Başkanı
Kemal AKTAŞ ta iştirak etti.
Ancak yoğun kar nedeniyle
Kırıkkale Dağcılık Kulübü ekipleri 2000 m. Rakımdan yukarıya
çıkamadılar.
Bu tarihten sonra geçen
hafta içinde tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Kıbrıscıkta da
etkili oldu ve hayatı etkiledi.
Kıbrıscık Belediyesi
bütün araç-gereç ve personel
gücüyle gece gündüz çalışarak
vatandaşın sıkıntılarını çözme
yolunda gayret sarf etmekte ve
vatandaşların yoğun kış şartlarından daha az etkilenmesine katkıda bulunuyor. Tüm ilçe halkını
olumsu etkileyen kar yağışı
nedeniyle Belediye ekipleri alarma geçtiler ve fen işleri araç ve
gereçleri alarma geçerek yoğun
karın etkisini azaltmaya çalışıyor.
Kıbrıscık belediye Başkanı
Kemal Aktaş Kıbrıscık’ın ilçelikten düşmesi gibi gazetelerde
çıkan haberler konusunda
gazetemize açıklama yaptı. Aktaş
açıklamasında; ‘’Zaman zaman
bazı gazetelerde çıkan
önümüzdeki yerel seçimlerde
belediyelerin kapatılması
konusunda belediyemizinde adı
geçmektedir. Hangi maksatla
olduğunu anlayamadığım bu
konuda açıklama yapma gereğini
hissettim. Yeni hazırlanan bu
tasarıya göre nüfusu 2000 in
altındaki 875 belde belediyesi ile
30 ilk kademe belediyesinin kapatılması söz konusudur. Bu tasarıda ilçe belediyeleri bulunmamaktadır. İlçemiz için çıkan bu yanlış
haberlerden dolayı ilçe halkımız
ve dışarıdaki kıbrkıscıklılar tedirgin olmaktadırlar. Bu asılsız
haberlere itibar edilmemesi ve
son üç dört yılda iyi bir iğme
kazanan ilçemiz için tüm
kıbrıscıklı hemşehrilerimin
desteklerinin devamını beklerim.’’ dedi.

KIRŞEYHLER
KÖYÜNDE YANGIN

Geçen hafta içinde Kırşeyhler
Köyünde yangın çıktı. Kırşıhlar
Köyü Marangoz Atölyesinde
çıkan yangına Kırbaşı İtfaiyesi ve
Beypazarı İtfaiyesi müdahale etti.
Atölyede maddi hasar meydana
geldi

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

En olmadık işlerin bir anda gündem oluşturduğu bir ülke olan
Türkiye, bir yılın bittiği yeni bir yılın başladığı geçen yıllarda kendini
yeni bir tartışma konusunun içerisinde bulmuşdu. “Din elden gidiyor
mu” bu tartışmanın başlamasına neden olan ise Bayan Ecevit’in bir açıklamasıydı. Bayan Ecevit ülkedeki son gelişmeler karşısında “Türkiye’de
misyonerlik faaliyetleri arttı. Ben bir Müslüman’ım, dinim elden gidiyor…” diye bir basın açıklaması yapınca, Türkiye’de aklı erende
ermeyende, işi bilende bilmeyende herkes bu konuyu tartışmaya başladı.
Görsel ve yazılı basın günlerce bu konu üzerinde konuştu ama neticede
bir saç teli kalınlığı kadar mesafe alamadılar.
Bizce bunun nedeni herkesin olaya kendi mantığı çerçevesinde
ve kendisini ait hissettiği grup veya düşünce akımının oluşturduğu bilgi
içerisinde yaklaşmasıdır. Fakat gerçek anlamda olaya objektif olarak
yaklaşacak olursak, olayın bir dinler üstü, birde farklı dinler realitesi
içerisinde izahı mümkündür.
Her şeyden önce dünya üzerinde dinsiz insan olamayacağı,
herkesin bir inancı olduğu kabul edilerek izah edersek, ortaya şöyle bir
sonuç çıkar. Bu bağlamda kimsenin dini elinden gitmez. Herkesin bir
dini vardır. Müslüman da dindardır, satanist’de dindardır. Ama olayın
birde farklı dinler arası ilişkiler açısından değerlendirmesi vardır.
Aslında “din elden gidiyor mu” ifadesi yerine, Türkiye’de
İslam’ın geleceği elden gidiyor” ifadesi kullanılmış olsaydı daha doğru
bir yaklaşım sergilenmiş olurdu. Bizce bu ülkede din elden gitmiyor.
Ama bunu ifade ederken biz, hiç kimseyi taklit etmeden bu ifadeleri kullanmaktayız. Bir de çoğunluğun algıladığı anlamın dışına çıkarak bunu
söylüyoruz. Çünkü biz bu ifadeyi kullanırken mutlak bir doğrudan
hareket ediyoruz. Bu noktadaki kendi görüşümüzü ifade etmeden önce,
bir alıntıya yer vermek istiyoruz.
1961 yılında, Paris’teki “Laikliğe hizmet yolundaki” adlı
cemiyet; Ord. Prof. Ali Fuad Başgil’e bir mektup yazarak “Türkiye’deki
anti laik hareketlerin başında siz bulunuyormuşsunuz. Biz buna ihtimal
vermedik. Fakat hakikati de bir türlü öğrenemedik. Bizi bu hususta
aydınlatmanızı rica ediyoruz” diye aldığı mektuba şu tarihi cevabı verir.
“… Ben laiklik aleyhtarı değilim, Allahsızlık aleyhtarıyım. Bu iki tabirin
manaları arasındaki farkı siz Fransız dostlarım çok iyi bilirsiniz.”
En son ve en mükemmel din olan İslam Dininden sonra insanların gideceği bir din yoktur. İslam Dini, insanlara Allah’ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği dinlerin en mükemmelidir. Bu husus “Bugün
sizin dininizi kemale erdirdim ve sizin için din olarak İslam-ı seçtim”
ayetiyle sabittir. İnsan mükemmele ulaştıktan sonra veya zirveye çıktıktan sonra düşerse boşluğa yuvarlanır ve kendisine büyük bir zarar vermiş
olur.
Misyonerler ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar asla ve asla
Müslümanları dinlerinden uzaklaştırıp da Hıristiyan yapamazlar. Onların
amacı da zaten Müslümanları Hıristiyan yapmak değil. Öyle ise burada
akla şu soru gelebilir. Misyonerlerin amacı ne… İşte asıl üzerinde
düşünülmesi gereken noktada budur.
Bir Müslüman, İslam dan uzaklaşırsa dinsizlik dinine geçer.
Hiç kimse merak etmesin Türkiye Hıristiyan olmaz. Zaten misyonerlerin
amaçladığı asıl husus da, Türkleri İslam’dan uzaklaştırarak emperyalist
güçler karşısında direnecek siyasal güç alanı bırakmamaktır. İşte asıl
amaç budur… gerisi “havanda su” dövmektir…

İBRAHİM DEMİR’İN YABANCI KONUĞU
BEYPAZARI’NDA MÜSLÜMANLIĞI SEÇTİ

DETAYLI HABERİMİZ HAFTAYA

Yeşilay Haftası Nedeniyle
Yarışma Düzenlendi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Beypazarı Temsilciliği Yeşilay Haftası
etkinlikleri kapsamında yarışma düzenledi. İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce gerekli hazırlıklar
yapılacak ve Sağlık Grup Başkanlığından bir hekim seçici kurulda
yer alacak.
Yeşilay yarışmalarıyla ilgili Türkiye Yeşilay Cemiyeti Beypazarı
Temsilcisi Ali Başaran açıklama yaptı. Başaran;“Yeşilay Ankara
Şubemiz ile Beypazarı Temsilciliğimiz bu yılki Yeşilay Haftası
etkinliklerinde işbirliği yapıyor. Bu kapsamda ilçemizde yarışmalar
düzenleniyor. Yarışmalara ilköğretim ve lise öğrencileri, öğretmenleri ve tüm hemşerilerimiz katılabilecek. Amacımız Beypazarı’nda
Yeşilay’a ilgiyi artırmanın yanında Yeşilay’ın yetenekli öğrenci,
öğretmen ve hemşerilerimizi tespit etmesi ve küçükte olsa ödüllendirmesidir. Biliyorsunuz marifet iltifata tabidir. Biz yetenekli
hemşerilerimizi tespit edelim, ödüllendirelim gayretlerini artıralım ki
daha güzel eserler ortaya çıksın. Alışılmışın dışında yeni türleri
yarışmalara ekledik. Mekanik tasarım, elektronik tasarım, fotoğraf,
kısa film bunlardandır. Umarız güzel eserler çıkacak. Bu eserlerden
tüm Türkiye’de de faydalanılmasının yolunu açacağız. Yeşilay
dergimize, web sitemize yayınlanması için önereceğiz. Belki afiş
yapacağız. Hemşerilerimize şimdiye kadarki desteklerinden dolayı
teşekkür eder, yarışmalara katılmalarını isteriz” dedi.
Yarışmacılar eserlerini 21 Mart Cuma mesai saati bitimine İlçe Halk
Kütüphanesine teslim edecekler. Bir yarışmacı birden çok eserle
yarışmaya katılabilecek. Ödüle layık görülenlere 29 Mart 2008
Cumartesi günü saat 12’de İlçe Halk Kütüphanesi Merasim
Salonunda öğretmen, öğrenci, velilerin ve hemşerilerin katıldığı
törenle küçük altın ya da muhtelif ödüller verilecek.

DP İlçe Başkanı Ahmet Gencer ‘’Adayım’‘
DP Beypazarı İlçe Başkanı
Ahmet Gencer; halkımızla
konuşuyoz, meydanlarda
konuşuyoz, vatandaşlarımız
yanımıza kadar gelerek duygularımıza tercüman oldunuz
diyor, ama sandığa oy olarak
yansımıyor. Eğer doğruları
söylüyorsak gelecek için bu

doğruların sandığa yansıması
lazım’‘ dedi.
Gencer kamuoyunda var olan
birilerinin DP den aday olabileceği dedikodularına cevap vermeyeceğini partisinden
Beypazarı Belediye
Başkanlığına aday olduğunu
açıkladı.

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’’
22 Şubat 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:165 Kuruluş:1995 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ

Kemal ÇEL EN
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AK PARTİ İLÇEDE
BAŞKAN ARAYIŞI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

BEYPAZARI

Ak Parti Beypazarı İlçe
Başkanlığının kongre sürecine
girmesi nedeniyle Beypazarı gündemini Ak Parti İlçe Başkanının
kim olacağı tartışılmaya başlandı.
Tuncay Kaplan’ın aday olmayacağı kongrede yeni aday olacak
isimler gündemde.

Ak Parti prensip kararları
nedeniyle belediye başkanlığına
aday olacaklar ilçe başkanı ve
yönetimlerde görev alamayacaklar. Beypazarı Ak Parti İlçe
Başkanı Tuncay Kaplan’ın
Belediye Başkanlığına aday olacağı bu nedenle kongrede aday

ilçe başkanlığına aday olmayacağı ve yeni ilçe başkanının kim
olacağı kamuoyunun gündeminde
Kamuoyunda Tuncay Kaplan’ın
yerine Tevfik Gümüş’ün aday
yapılmak istendiği öğrenilirken
Gümüş’e de büyük bir tepki
olduğu ifade edilmekte. Yine Ak

Partiden Belediye Başkan adayı
olacak Fikri Kanıvar’ın da
kendine yakın bir aday arayışı
içinde olduğu konuşuluyor.
Ak Parti İlçe yönetiminde de yeni
sıkıntılar oluştu. Yönetim Kurulu
üyelerinden bir grup yeni arayış
içine girdi.

Son yılların turizm merkezi Beypazarı
prodüksiyon firmalarının da gözdesi
olmaya devam ediyor. Show Tv’de
yayınlanan “Kanlı Düğün”, TRT’de
yayınlanan “Hisarbuselik” Kanal 7 de
yayınlanan ‘’Baba evi’’ gibi yapımların ardından bu yıl da iki ayrı yapım
için Beypazarı, çekimlere ev sahipliği
yapıyor.
TRT ekranlarında yayınlanacak “Dur

Yolcu” adlı dizinin çekimleri 0 9
Şubat’ta Beypazarı’nda başladı ve
çekimler devam ediyor.
Yönetmenliğini İsmail Güneş’in
üstlendiği dizinin başrol oyuncusu
Hazım Körmükçü. Yapımcılığını dizilerden tanıdığımız Ahmet Yenilmez’in
yaptığı dizide, Çanakkale Savaşı döneminde geçen bir hikaye konu alınıyor.
Çekimlerde dizinin iki bölümü

Beypazarı’nda tamamlandı.
İkinci yapım da yine TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Mehmet
Akif Ersoy’un hayat hikayesinin
anlatıldığı belgesel yapım. Şubat ayında bu iki ayrı çekime sahne olan
Beypazarı özellikle tarihi atmosferi ile
yapımcıların büyük beğenisini
kazanıyor. Bu filmin çekimlerinde
eski Belediye Başkanı İbrahim

Demir’de fes giydi. Çekimler devam
ediyor.
Bu tür çalışmalar için Beypazarı’nın
ideal bir mekan olduğunu belirten
Beypazarı Belediye Başkanı Mansur
Yavaş; Beypazarı’nın tanıtımına büyük
katkısı olan yapımların Beypazarılıları
da mutlu ettiğine değindi. Geçen hafta
iz Tv ekibi de Beypazarına gelerek
çekimler yaptı.

Uluslararası Rotary Sivil
Toplum Kuruluşu tarafından 22 Şubat 2005 de ki
“Meslekte Üstün Başarı
Ödülü” nden sonra 19
Ocak 2008 tarihinde de
Kızılay Rotary kulübünden
‘’Meslek Başarı Ödülü’’
verildi.
Mesleği ve toplumu için
başarılı hizmetler yapanların hak kazandığı belir-

tilen 2007-2008 dönemi
ödülü Mansur Yavaş’a verildi. 19 Ocak 2008 tarihinde düzenlenen törenle
ödülü alan Yavaş;
Beypazarı'nda yaptıkları
çalışmaların takdir
görmesinden mutluluk duyduğunu belirterek şahsı ve
tüm Beypazarılılar adına
Ankara Kızılay Rotary
Kulübü'ne teşekkür etti.

Bu ödül ile birlikte Başkan
Yavaş’ın Rotary
Kulüplerinden aldığı ödülün
2 nci ödül olması ve Özel
misafir olarak eşi ile birlikte çağırılması Rotary klüplerinin Başkan Yavaş’ı
yakın takibe aldıkları,
hizmetlerini ve başarılarını
izledikleri yorumunu
getiriyor…

Beypazarı çevresinde
akbaba, kara leylek,
kızıl şahin gibi
kuşların yanı sıra,
geyik ve ayı başta
olmak üzere yaban
hayvanlarını görmek
mümkün. Bunun
yanında dünyada yalnızca bu bölgedeki
bozkırlarda yaşayan
bir çok “endemik”
bitki bulunuyor. Yalnızca yol
kenarındaki birkaç metrekarelik
alanda yaşayan Beypazarı geveni
bu türlerin en nadir olanı. Geven
çiçekleri bahar aylarında açıyor.

“Beypazarı Doğa Evi” adı altında
yeniden düzenlenecek. Aynı
zamanda, şehir merkezine ve
ilçenin yanı başındaki İnözü
Vadisi’ne bilgilendirme panoları
yerleştirilecek. Bu panolarda
küçük akbaba gibi nesli
tehlikedeki türlerin yaşamı
hakkında bilgiler verilecek.
Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı destekliyor
Yürütülen çalışmaları Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı
Küresel Çevre Fonu – Küçük
Ölçekli Projeler (UNDP - SGP)
Birimi destekliyor. İlçedeki doğal
zenginlikler aynı zamanda yerel
ürünlerle de anlatılmaya çalışılacak. Bu nedenle UNDP-SGP’nin
desteklediği çalışma kapsamında
Beypazarı’nda sıkça görülebilen
akbaba ve sincap gibi türlerin
stilize motifleri hazırlanıp gümüş
rozetler üretiliyor. Tarhana ve

erişte gibi gıda paketleri için
kuşlar ve kelebekleri tanıtan
etiketler hazırlanıyor. İlçenin
doğasını anlatan kartpostal,
broşür ve posterler basılıyor.
Beypazarı’ndaki doğal hayatın
önemine dikkat çeken Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur Yavaş;
hazırlanan projeyle ilçenin tarihi
ve kültürel dokusunun yanı sıra
barındırdığı yüzlerce kuş türü ve
diğer canlı türleri ile de ilgi odağı
olacağını söyledi. Doğa Derneği
Genel Müdürü Güven Eken ise
konu hakkında yaptığı açıklamada “Beypazarı Belediyesi ortaklığı ile yürüttüğümüz çalışma
Beypazarı’nın Türkiye’yi bir kez
daha şaşırtmasına neden olacak.
Bu ortaklığın Türkiye’de zengin
doğal alanlara sahip çok sayıdaki
diğer ilçelerimize örnek oluşturmasını diliyoruz” dedi.

Beypazarı’nda iki ayrı film çekimi yapılıyor.

Rotary Klüplerden Mansur Yavaş'a Bir Ödül Daha...

"Doğa Evi" Kuruluyor...

Beypazarı Belediyesi ve Doğa
Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü
çalışmalar kapsamında Beypazarı
ve çevresindeki vahşi yaşamı
anlatan bir “Doğa Evi” kurulacağı belirtildi. “Doğa Evi”ne
gelen turistler hangi hayvan veya
bitki türünü ve doğal alanları
nerede, ne zaman ve nasıl görebilecekleri hakkında bilgi ve
rehberlik hizmeti alacakları ifade
edildi.

Tarihi konak
“Doğa Evi” olacak

İlçe merkezindeki tarihi bir
konak da bölge doğasını anlatmak ve ziyaretçilere farklı gezi
rotaları göstermek için
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ORTA ANADOLU
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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:7-32
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. 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)
3,1
Beypazarında beklenen hava duru- Nem (%)
78
muyla günün en yüksek sıcaklıkları Basınç (hPa)
1032
5 günlük tahmin raporu ise ise
.......
Görüş (km)
şöyle:
Rüzgar (km/sa) Kuzeyde 2

22 Şubat Cum
En Yüksek
3 °C
En Düşük
-4°C
25 Şubat Pazartesi
En Yüksek
9°C
En Düşük
-2°C

23 Şubat Cmt
En Yüksek
9°C
En Düşük
-3°C
26 Şubat Salı
En Yüksek
10°C
En Düşük
-1°C

24 Şubat Paz
En Yüksek
8°C
En Düşük
-2°C
27 Şubat Çrş
En Yüksek
10°C
En Düşük
0°C

Beypazarı Belediyesi Kültür Sanat Evi Törenle Açıldı...

Belediye tarafından düzenlemesi yapılan Beypazarı sporda oynayan futbolcuların kaldığı eski Belediye Emek sineması yanındaki ek binada
Kültür Sanat Evi açıldı. Beypazarı Gençlik ve Spor Kulübü
(BEYGEM) öğrencilerinin halk oyunları, müzik, tiyatro ve Avrupa
Birliği Gençlik Projeleri'nde katıldıkları kursların düzenleneceği yeni
merkezleri olan "Beypazarı Belediyesi Kültür Sanat Evi" törenle
hizmete açıldı.
Beypazarılı gençlerin hem yeteneklerini keşfetmeleri hem de sosyal bir
ortama sahip olmalarını sağlayan BEYGEM kursları özel olarak dizayn
edilen yeni merkezde devam edeceği belirtildi. Açılış töreninde halk
oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunan gençler, ailelerinden ve
törene katılanlardan bolca alkış aldı. Törene katılan Başkan Mansur
Yavaş da Kültür Sanat Evi'nin Beypazarılı gençler için inşaa edildiğine
değinerek, gençlerin başarılarını gördükçe aileleri ile birlikte gururlandıklarını sözlerine ekledi.

ELEMAN ALINACAK

Halkla İlişkiler ve Sekreterlik için
Tecrübeli Eleman Alınacaktır.
Tel:712 20 12

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:7-32
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

