İntihar Şovmu, yoksa?!..
25.02.2008 Pazartesi akşamı saat 18. sıralarında
Ayvaşık Mahallesi Boztepe mevkii Esertepe
Sokakta bulunan 60-70 metre yüksekliğindeki

Telsim direğine çıkan bir vatandaş çevre sakinlerini ve görevlileri tedirgin etti.
Telsin direği karşısındaki bir evin kapısına
‘’intihar edeceğim polise bildirmeyin’‘ şeklinde
bir mektup bıraktığı söylenilen ve bu nedenle
yetkililere haber verilen olay nedeniyle Emniyet
Müdürü başta olmak üzere emniyet yetkilileri,
itfaiye personeli ve ambulanslarla hastane
görevlileri olay yerine akın ettiler.
Direğin orta yerinde olduğu öğrenilen intihar
girişimcisinin polislerin gelmesiyle direğin en
üst zirvesine çıktığı ve imam istediği öğrenildi.
Saatlerce yetkileri uğraştıran kimliği o an
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meçhul olan şahıs trafik komiseri Mustafa beyin
girişimleri ile ikna edilmeye çalışıldı. Mustafa
bey vatandaşın ikna olması üzerine anlaşabilmek
amacıyla Telsim direğinin yarısına kadar çıkarak
intihar girişimcisi vatandaşla diyalok kurdu.
İlçe Kaymakamınında gelmesini isteyen ve
diyarbakırlı olduğunu adapazarında çalıştığını,
adapazarına giderken direği görüp intihar amaçlı
direğe çıktığını aının Ali olduğunu söyleyen
şahıs 440 YTL borcu olduğunu ve borcunu
ödeyemediği için intihar edeceğini, kaymakam
borcunu öderse aşağı ineceğini belirtmesi üzerine komiser Mustafa’nın ve Emniyet Müdürünün
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kontak kurarak konuşmaları neticesinde vatandaş
ikna edilerek direkten indirildi.
Antalya doğımlu ve Ali Raşat olduğu öğrenilen
30-35 yaşlarındaki intihar girişimcisi şahıs direkten indirildikten sonra emniyet görevlilerince
ekip otosuna bindirilerek götürüldü. Sahıs
hakkında tahkikat başlatıldı.
25.02.2008 Salı günü Emniyet yetkililerince intihar girişimcisi Sevcılığa sevk edildi.
TELSİM HATLARININ ARIZALANMASI
TESADÜF MÜ!?..
İntihar girişimcisi vatandaşın direğe çıkması
Haberi Sayfa 3’de
sonrasından bu güne
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

Bu da Yatırım Çilesi...
TE LEFONUNUZ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Satranç Turnuvası
Halk Evinde yapıldı

Beypazarı Belediyesi tarafından Beypazarı’nda ikinci kez
düzenlenen ödüllü satranç turnuvasına Beypazarılılar yoğun
ilgi gösterdi. Dört grupta 80
yarışmacının katıldığı turnuvada satranç tutkunları bir araya
geldi.
Halk Evi’nde geçen hafta sonu
düzenlenen turnuvada; 7-11
yaş arası D grubu, 12-14 yaş
arası C grubu, 15-18 yaş arası
B ve 18 yaş üstü de A grubu
olmak üzere dört grupta
satranç maçları oynandı. 45 –
50 yaş arası yarışmacıların da
katıldığı gözlenen turnuvanın
birincileri yine gençler arasından çıktı. A grubunda Talip
Ayan, B grubunda Samanyolu
Koleji öğrencisi Sefa Açıkgöz,
C grubunda Altay İlköğretim
Okulu öğrencisi Hacire Adsoy,
D grubunda da Altay
İlköğretim Okulu öğrencisi
Yunus Emre Gökgör birinci
oldu. Birinci ve ikincilere
ödüllerin verildiği turnuvanın
her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirileceği belirtildi.

Türkiye’de fabrika kurmak
için tam 349 adet imza ve
71 adet belge gerekiyor.
Ankara Ticaret Odası
(ATO), yatırım yapmak
isteyenlerin koşması
gereken ‘’bürokrasi maratonu’‘nun aşamalarını
gözler önüne serdi.
Türkiye’de yatırım yapmayı
aklına koyan bir yatırımcının Çevresel Etki

Değerlendirmesi (ÇED)
Raporu alabilmesi için
toplam 291 adet imza
gerekiyor. Firma öncelikle,
ÇED Raporu gerekip
gerekmediğinin belirlenmesi için proje tanıtım
dosyasıyla birlikte İl ve
Çevre ve Orman
Müdürlüğü’ne başvuruyor.
ÇED raporu gerekmesi
durumunda firma Çevre ve

Orman Bakanlığı’na gidiyor. Bakanlık’ta da dosyanın
incelenmesi, ÇED raporunun formatının belirlenmesi, raporun denetime
sunulması gibi pek çok aşamadan geçiriliyor.
Bu işlemleri tamamlayarak
ÇED raporunu alan firma
işyeri açma ve çalışma ruhsatı için belediyeye başvuruyor. Belediyenin başvu-

ruyu kabul etmesi için 3
imza, başvuruyu incelemek
üzere kurul oluşturulması
için 18 imza, kurulun onay
vermesi aşamasında da 4
imza gerekiyor. Firma,
yatırım aşamasında 316
imza attırmak zorunda...
Süreç burada bitmiyor.
İşletme aşamasında
‘’emisyon izni’‘ ‘’desarj
izni’‘
Haberi Sayfa 3’de

İbrahim Demir’in konuğu Alman kadın Beypazarı’nda müslüman oldu.

Eski Beypazarı Belediye Başkanı
İbrahim Demir’in konuğu olduğu
öğrenilen 82 yaşındaki Alman
kadın Beypazarı’nda müslüman
oldu.
82 yaşındaki E. Margaret Reinke

isimli Alman kadın Beypazarı
Müftülüğüne başvurarak müslüman olmak istediğini söyledi.
Beypazarı İlçe Müftülüğü’nde
düzenlenen “ihtida töreni” (islam
dinini kabul etme) ile Müslüman

olan Alman kadın ismini de
değiştirerek Meryem adını aldı.
İlçe Müftüsü İhsan Caner’in de
hazır bulunduğu törende,
kelimeyi şehadet getirerek müslüman olan Alman kadına İslam

dini hakkında özet bilgiler verildi
ve çeşitli kitaplar hediye edildi.
Müslümanlığı seçen Alman kadın
Müslüman olduğu için içinde
huzur bulduğunu belirtti.

İstanbul Teşvikiye Rotary Kulübünden
Mansur Yavaş’a; ‘’Meslekte Başarı Ödülü’‘
Rotary Klüplerden
bir ödül daha geldi.
İstanbul Teşvikiye
Rotary Klübü
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur
Yavaş’a "Meslekte
Başarı Ödülü" verdi.
İstanbul Teşvikiye
Rotary Kulübü
tarafından
mesleğinde önemli
başarılara imza

Kapıya dayalı nüfus sayımında
nufüs sayım memurlarının ilk
sayım yaptığı yerlerden biri olan
Kırbaşında sayım sonucunda
nüfusun 2400 olduğu öğrenildi.

Haberi Sayfa 4’de
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Mehmet BAÞTÜRK

Beypazarında aktif olarak
belkide en uzun politika
içinde yer alan insanlardan
biriyim.
Yazısı sayfa 2’de

BEYPAZARI

TÜRKİYE’DE YATIRIMCI OLMAK PEYGAMBER SABRI İSTİYOR’‘
FABRİKA KURMAK İÇİN 349 İMZA GEREKİYOR...
YATIRIMCI FABRİKA KURMAK İÇİN 71 ADET BELGE HAZIRLAMAK ZORUNDA...
ATO BAŞKANI SİNAN AYGÜN: ‘’YATIRIM YAPMAK İSTEYEN 349 ENGELLİ BÜROKRASİ MARATONUNU KOŞMAK ZORUNDA...’‘

KIRBAŞI RİZİKOLU
BİR HAFTAYA
GİRİYOR..

POLİTİKA
BİZİM İŞİMİZ
DEĞİLMİŞ

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53

ANKARA KRİTERLERİ

Yaklaşık kırk yıldır AB.
Sevdasına tutulan Türkiye bu
yolda harcadığı enerjiyi,
Anadolu’num kalkınmasında ve
Türk halkının refahının yükselmesinde harcamış olsaydı;
Türkiye Cumhuriyeti devleti
geldiğimiz şu noktada dünyanın
sayılı süper güçlerinden biri
Yazısı Sayfa 3’de
olurdu…

Yargıtay Nişanlılık
süresini Belirledi

Haberi sayfa 3’de
Beypazarı’nda Tarım
Haberi Sayfa 4’de

atmış kişilere her yıl verildiği
belirtilen "Rotary, Meslekte
Başarı Ödülü”nün 2007-2008
dönemi sahibi Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur Yavaş
oldu.

19 Şubat akşamı İstanbul
Kuruçeşme Divan Tesisleri’nde
düzenlenen törende Teşvikiye
Rotary Kulübü üyeleri; 2000
yılında başlattığı ve kesintisiz
sürdürdüğü 'Beypazarı Yeniden”
Dikkat!..
Microsoft
Ofise Casusu Soktu

Haberi sayfa 3’de

Nakliyeciler Birlik
Arayışında
Beypazarı’nda 6 günlük
Hava durumu
Haberleri Sayfa 4’de

projesi ile tarihin ve kültürün yalnızca yasalarla değil, insanlarla
korunacağını kanıtladığı için
Mansur Yavaş’a bu ödülü vermekten mutluluk duyduklarını
belirttiler.
Geçtiğimiz yıl Beypazarı’nı
ziyaret eden ve her fırsatta
Beypazarılı olduğunu dile getiren
değerli sanatçı Filiz Akın da eşi
eski büyükelçi Sönmez Köksal
ile birlikte ödül töreninde Mansur
Yavaş’ı yalnız bırakmadı.
Emekliler:
‘’Yeni Yasayla emeklilik
Mezarda Gerçekleşecek’‘

Haberi sayfa 3’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

BEYPAZARI
BELEDİYESİNDEN
BİR DİZİ FAALİYET

Kahvelerde
Domina alışkanlığı
olanlar Halkevinde
yarıştı...

Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Domino
Turnuvasına ilgi büyüktü.
Geçen hafta sonu Halkevi'nde
düzenlenen turnuvada 24
yarışmacı dominodaki ustalıklarılarını gösterdiler. Tüm
katılımcılara katılım belgesinin yanı sıra gümüş tesbih
armağan edilirken, dereceye
giren birinci, ikinci ve
üçüncülere ise altın hediye
edildi. Turnuvada Kudret
Köksal ve Ertuğrul Erdoğan
birinci, Nail Çetin ve Memduh
Özdemir ikinci, Ramazan
Caymaz ve Hamza Çakır da
üçüncü oldular.

BEYPAZARINA
KATI ATIK
BERTARAF TESİSİ
KURULUYOR
Geri Sayım Başladı...

Beypazarı'nda insan ve çevre
sağlığı için büyük bir önem
taşıyan katı atık bertaraf tesisi
için çalışmalara başlanıldığı
belirtildi. Beypazarı'nın 6 km.
dışında kurulması planlanan
tesis için 28 Şubat'ta ihale
yapılacağı belirtilmişti.
Katı atık bertaraf tesisi ile
Beypazarılılar düzenli çöp
depolama tesisine kavuşacakları, tesis sayesinde evsel atıkların ayrıştırılmasıyla birlikte
geri dönüşüm sağlanacağı
ifade edilerek en kısa sürede
tamamlanması planlandığı
açıklandı.
Katı atık tesisi yapıldıktan
sonra eski çöplük alanının da
kapatılacağı bildirildi.
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KIYARIM CANA
Tükendi sonunda dağlarca
sabrım.
Gelip kaçıracağım seni ben
canım.
Anlamasalar bile dostlar bu
halım.
Kıyarım bu cana sensiz be canım.
Sabret dediler hep bile bile.
Kızgınım kardeşim o esen yele.
Sandılar beni dünyada köle.
Kıyarım bu cana, fedadır gül'e

Nasıl dayanırım gelin olursa.
Benim olacak yere elin olursa.
Güneşime bir anda gölge vurursa.
Kıyarım bu cana onsuz olursam.

Dertleri yazarım derman aramam.
Sevdiğimi bilerek ele veremem.
Onsuz dostlar hayatta bir gün
gülemem.
Kıyarım bu cana onsuz olursam.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

PAVYON
Ben geçmişi düşünmem.
Geçmiş geçmiştir zaten.
Düşündükçe acılarımı.
Gözümde birikir matem.

Seviyorum diyipte kandırdı biri.
Gitti gençliğim baharım gülüm.
Zehir oldu dostlarım en güzel
günüm.
Şimdi pavyonlarda masacı
oldum.

Onyedi yaşımda hayat doluydum.
Evimizin tek gülü tek kızıydım.
Alnımdaki yazılar ters bir yazıydı.
Şimdi pavyonlarda masacı
oldum.
Kendimi kaybettim buldum burada.
Kimbilir daha kimler sırada.
Ağlıyorum şimdi annem nerede.
Yetiş be annem kızın var pavyon-

larda.

ÞÝÝRLERÝNÝZ

İnan annem zorla düştüm buraya.
Aldılar beni burda inanki farfaraya.
Al götür beni burdan düşmeden
keraneye.
Şimdi beni ararsan gel gör pavyonhaneye..
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

TÜM SEVDİKLERİM
Bana yanlız yaşamak iyi gelmedi.
Sevdim dedim o yari, o yar
sevmedi.
Kurudu dallarım hergün ağlarım.
Beni sevmelerden mahkum ettiler.
Hep yanlız yaşadım çaresiz
kaldım.
Rüyalara düştüm sevgiye daldım.
Ben böyle kaderden dostlar
usandım.
Beni mahkum etti tüm sevdiklerim
Olurmu demeyin oldu birkere.
İsyanım feryadım gitti heryere.
Düşüyorum dostlar hergün
dertlere.
Beni mahkum eden tüm sevdiklerim.

Soruyorum hergün Allah kuluna.
Kimler düşürdü beni şeytan yoluna.
Herkes sevdiğini takmış koluna.
Beni mahkum etti tüm sevdiklerim.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
SEVGİLİYE
Ey esmer hüznünü hicrandan
bekleyen sevgili
Kendini bana beni yollara sürgün
etmeden bilki
Mavi düşlerine sardığın o acar
delikanlı
Seni ve aşkını zehir bir yürekte
kuşandım

Ve unutma ki,
Gülüşü yaraladım
Mavi düşlerine sardığım
O acar delikanlı
Seni
Nerede olsa
Nasıl olsa bulur.
Mehmet ÖZCAN

KİMSETİ SEVME ARKADAŞ
Hayat olmuş derin bir kuyu
Sevda denizinin kurumuş suyu
Mutlu olmak için bir ömür boyu
İnanıpta kimseyi sevme arkadaş
Adı var kendi yok aşka inanma
Seviyorum deseler boş sözdür
kanma
Bir Leyla bir Mecnun yaşıyor
sanma
İnanıpta kimseyi sevme arkadaş

Boşuna dönüyor dünya dediğin
Bir hayal çıkıyor umut bildiğin
Terk edip gidiyor gönül verdiğin
İnanıpta kimseyi sevme arkadaş
Mehmet ÖZCAN
Neden doğmuyorsun be güneş
Neyi karartmak istiyorsun
Şafak karanlık günler karanlık
İstiyorsan bahtımı karartmak
O dünden karanlık

Kızgın güneş batıyorsa
Durgun sular akıyorsa
Süründüğümüz günler
Geçmeye mahkumdur
Mehmet ÖZCAN
DURUM BUNDAN İBARET
Damlaya damlaya göl olur derler
Aktı sağnak sığmadı göle
Gurbet dar sıla dar azap verirler
Kum olsam savrulsam sahile çöle
Boyun bükülünce kılıç inermiş
Şarap sunulunca gazap dinermiş
Beli bükülene semer binermiş

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
Kısaca son durum bundan ibaret

Hayal güzel amma hayat pek acı
Düşümde padişah başında taşı
Öyle garip dertki meçhul ilacı
Darılsın onurum böyle vaziyet

Sözlükler değişmiş manalar
başka
Güzel beypazarı düşürdü aşka
Gelip görmeseydim diyorum
keşke
Doğrular yanılmış yalan meziyet

Çile gönül çile gelsin ne varsa
Nil Fırat şaşırıp terse akarsa
Pişmeye razıyım sevda yakarsa
Koşarak giderim hakkımız darsa
Sazsız’ım son sözüm bundan
ibaret
Ercan GÜNDÜZ

Arkadaşımsın-Canımsın
Bal rengi gözlerinle bakma
Beni yüreğimden yakma
Kıskanırım saçına toka bile
takma
Arkadaşımsın, canımsın

Kalbimde birincisin
Gelde gözlerim sevinsiz
Gökteki yıldızlar yoluna serilsin
Arkadaşımsın, canımsın
Sana hep gülmek yakışır
Aşıklar gizli gizli bakışır
Kaç gönül senin için yarışır
Arkadaşımsın, canımsın

Kestane rengi saçların savrulur
Seni görenler sarsılır, vurulur
Benim gibi seven kaç kişi
bulunur
Arkadaşımsın, canımsın
Orta boylu bir esmersin
Gözlerinden yaşlar düşmesin
Mevlam seni hep mutlu etsin
Arkadaşımsın, canımsın

Seninle dolu günlerim gecelerim

Yokluğunda seni arar özlerim
Kulak ver yalan değil sözlerin
Arkadaşımsın, canımsın

Gümüşten, altından kıymetlisin
Adım adım gölgem gibisin
Sen ta yüreğim içindesin
Arkadaşımsın, canımsın
Kuşlar kadar özgür ve hürsün
Arkadaşlığımız bir ömür kadar
sürsün
Merak eden varsa sen ömürsün
Arkadaşımsın, canımsın

Kuşlar kadar özgür ve hürsün
Arkadaşlığımız bir ömür kadar
sürsün
Merak eden varsa sen ömürsün
Arkaşımsın, canımsın
Ercan GÜNDÜZ

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

POLİTİKA BİZİM İŞİMİZ DEĞİLMİŞ

Beypazarında aktif olarak belkide en uzun politika içinde yer
alan insanlardan biriyim.
Yaşadığım şu 3-4 sene beni bazı kararları almaya mecbur
bıraktı. 1 yıl öncesine kadar politika içinde yer alacağımı ve
aday olduğumu bir çok ortamda dile getirmiştim. Ancak
görmek istemediğim ama gözlerimi kapatsamda gerçeklerinden
kaçamadığım hadiseler beni politikayı yani diğer bir anlamda
siyaseti bırakmayı gerekli kıldı.
Biz politikayı dava olgusu içinde yapıyorduk. Vatana, memlekete, yaşadığın yere ve insanlarına hizmet ön plandaydı.
Bunun herkesde var olduğuna inanmak istiyorduk ve 1 yıl
öncesine kadar böyle inanmak istedik.
Hayatımız boyunca koltuk sevdalısı olmadık. Elimizin altında
bile olsa o koltuğa oturmaya kendimizi layık görmedik ve
layık olan birilerini o koltuğa davet ettik.
Cebimizi düşünmedik, yakınlarımızı düşünmedik, akrabalarımızı düşünmedik. Önce vatan dedik, önce hizmet dedik.
Hep böyle yaşadık ve bu günlere geldik.
Rant varmıydı siyaset içinde biz bilmeyiz. Çünkü rantın adını
bile telaffuz etmedik, ettirmedik.
Ama öyle değilmiş. Siyasette rant varmış. Birileri vatan,
toprak, bayrak, hizmet derken, senin yanında yer alan
arkadaşların rantın içindelermiş meğerse. Veya birilerinin
rantına hizmet etmişler. Dolayısıyla bizde bu ranta farkında
olmadan hizmet vermişiz ve destek olmuşuz.
Siyaset menfeatmiş. Menfeati olanların yapacağı bir meslekmiş meğerse.
Bizim siyasetten beklentimiz yok tu ki rantımız olsun.
Siyaset içinde bulunduğumuz yıllar içinde de hep birilerinin
rantına hizmet vermişiz. Bunu yıllar sonra daha yeni anlaybilmişiz. Rant demek sadece cebe giren para demek değilmiş.
Rant; makam, mevki, rütbe, yakınlarını kollamakmış.
Dolayısıyla bu meslekten nemalanmakmış. Rant beraber
olduğunuz insanlar içinde abi olmakmış, söz dinletmekmiş.
Rant, rantı olan insanlarla ortak yola girmekmiş. Oysa benim
rantım ve rant beklentim hiç olmadı ki. Evet birileri ile o yollarda yürüdük. Birlikte yürüdük o yollarda. Ama gemisini kurtaran çok yol aldı ve biz kaldık yaya.
Layık olmadıkları halde layık olanların yerine koltuklarda
oturdular. Meğer o koltukların değeri ne kıymetliymiş. Biz o
koltuğu sandalye zannederdik. Sandalye falan değilmiş. O
koltuklar senin davandan da değerliymiş. Vatandan da hizmetten de değerliymiş.
Koltuğa oturuncaya kadar her şey güzel. Ama koltuğa oturunca koyun postuna bürünen kurtun dişleri görünmeye başlamış.
Biz var olan mücadeleyi iktidara giden yoldaki hizmet
mücadelesi olarak görürdük, ama gerçek; ranta kavuşmak için
sahiplenilmesi gereken çok önemli bir amaçmış.
Hani Nasrettin Hocanın ‘ye kürküm ye’ fıkrası var ya. Halkın
kendisine itibar edilmesi o koltuktan geçiyormuş. Yoksa o
koltuğa oturmadan itibar mitibar eden yokmuş. Rantın
başlangıcı o koltuğa oturmakmış. Bizim dava olarak
gördüğümüz mücadele meğer koltuk kavgasıymış. O koltuğa
oturmak için bütün yollar mübahmış. İftira atarmışsın, dedikodu üretirmişsin, parayla adam satın alırmışsın...
Gördük ama inanmak istemedik tüm bu olanlara. Niyetleri halisdir diye düşündük hep. Ama olayların bir türlü ardı arkası
kesilmedi. Ne varsa o koltukta varmış...
Dost olduğumuzu sandığımız insanların koltuğa oturduktan
sonra değişim geçirdiklerini sandık. Meğer değişim falan
değilmiş. Zaten geçmişte de aynı insanlarmış. Parası varmış,
pulu varmış, zenginmiş ama ona itibar ve saygı lazımmış. Abi
denmesi en büyük rantmış.
Gördük neler neler gördük. Sonunda, 1 yıl önce karar verdik.
Siyaset yani politika bizim işimiz olamaz. Zaten yeni nesle de
ayak uyduramayız artık. Bırakalım yeni nesle bu politikayı
onlar yapsınlar dedik ve tamamen politikadan kendimizi
akladık. Bir yıldır politikanın içinde değilim. Politikanın dışındayım ve şu an sadece esnafım. Artık politikayla işim olmaz
benim. Biz kendimizi ehil görürdük ama meğer ehil falan
değilmişiz. Ehil olanlar oturabilirmiş koltuklara. Zaten bizi de
adam yerine koyan yokmuş, rakip görürlermiş meğer, itibarsızlık rakip görmekten gelirmiş. Uğraşmaları da bu sebebtenmiş.
Tavandan tabana aynı kafalar yönetirmiş partileri. Benim
kafam o kafalarala pek anlaşamıyor nedense. Neden dertsiz
başımı derde sokayım ki. Benden başka kimin girdi kafası
derde bu güne kadar. Derde girdi de ne oldu. Takdir mi edildik.
Bilakis kaçtılar ve bilakis uzak durmanın yolunu seçtiler.
Aman kardeş politika mı artık uzak dursun benden. Politikanın
kirliliği ile üzerimi kirletmek istemiyorum artık. Daha yeni
banyo oldum üzerime leke sıçramasın. Temiz kalmak istiyorum ben. İhtiyaçları olduğunda kapısı çalınan adam olmaktan
da yoruldum artık. Madem bu siyaseti iyi biliyorsunuz bize
ihtiyaç duymadan da yapabilirsiniz. Buyrun meydan sizin...
Ben artık siyasetin S ve T si içinde, Politikanın da P ve N si
içinde değilim. Koltuklar sizin olsun bana huzurumu geri
verin. Vatana hizmetse, bayrağa hürmetse biz bunu ispatlayanlardanız. Üzerimize bir görev düşerse her zamanda bu görevi
yapanlardanız. Ama artık beni politika dışında tutun.

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.

29 Şubat 2008 Cuma YIL:4 SAYI:166

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:Renk İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 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

Bu da Yatırım Çilesi...

HABER-HABER

29 Şubat 2008 Cuma

Baştarafı sayfa 1’de
‘’itfaiye raporu’‘ ve
‘’işletme belgesi’‘ almak
için de 33 imzaya ihtiyaç
bulunuyor.
71 ADET BELGE
Fabrika kurmak isteyen bir
yatırımcı, yatırım aşamasında 32, işletme aşamasında
39 olmak üzere 71 belgeyi
hazırlamayı da göze almak
zorunda...
Yatırım aşamasında sıhhi
işyerlerinden 6 belge isteniyor. 1. sınıf gayri sıhhi işyerlerinden yer seçimi ve tesis
kurma izni için 5 belge, ruhsat için 7 belge, 2. sınıf gayri
sıhhi işyerlerinden ise ruhsat
için 7 belge, emisyon izni
için 20 belge, işletme belgesi
için 4 belge sunmak gerekiyor.
ATO BAŞKANI AYGÜN
ATO Başkanı Sinan Aygün,
Türkiye’de fabrika kurmak
isteyen kişinin kapı kapı
dolaşarak imza attırması
gerektiğini belirterek,
‘’Türkiye’de yatırım yapmak
isteyen 349 engelli bürokrasi
maratonunu koşmak zorunda’‘ dedi. Bürokrasinin
yatırımcıyı yıldırdığını

belirten Aygün, ‘’Birde buna
bugün git yarın gel repliği
eklenince bürokrasi iyice
çekilmez hale geliyor.
Türkiye’de yatırımcı olmak
peygamber sabrı istiyor’‘
diye konuştu. Aygün, şöyle
devam etti: ‘’Yatırımcı,
bürokratizm hastalığından
muzdarip... Türkiye’de katı
ve ağır bir bürokrasi hükümranlık sürüyor.. Bu da
zaman, emek ve para kaybına yol açıyor. Kırtasiyecilik
yüzünden Türkiye
ekonomisinin önü tıkanıyor.
Sistem baştan aşağı yenilenmeli. Yatırımın önündeki
engelin kaldırılması için
acilen reforma ihtiyaç var.
Reform yapılırsa, yatırımcı
da emek, para ve zamanını
daha verimli kullanır.’‘
Hantal bürokratik yapının
rüşvet ve yolsuzluklara da
kapı araladığını söyleyen
Aygün, ‘’Uluslararası
Saydamlık Enstitüsü’ne göre
Türkiye rüşvet almada da
vermede de üst sırada yer
alıyor. Rüşvet ve yolsuzluğu
önlemek için öncelikle bu
hantal yapının değişmesi
lazım’‘ dedi.

TABLO-1:FABRİKA AÇMAK İÇİN GEREKLİ İMZALAR
YATIRIM AŞAMASI
ÇED Yönetmeliği Çerçevesinde İzlenecek Adımlar

Proje tanıtım dosyasının onaya sunulması
Dosyanın değerlendirmeye alınması ve görüş yazısının yazılması
ÇED Raporu gerekmesi durumunda dosyanın Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulması
Dosyanın bakanlıkça incelenmesi, 15 birime yazı gönderilmesi, halkın katılımı toplantısının yapılması için tarih belirlenmesi

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İİ Çevre ve Orman Müdürlüğü
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı

Halkın katılımı toplantısının saat ve yerinin belirlenmesi
Halkın katılımı toplantısının saat ve yerini belirten yazının hazırlanması
Halkın katılımı toplantısıiçin gazeteye ilan verilmesi
ÇED raporunun formatını belirlemek için toplantı yapılması
ÇED Raporu başvurusunun kabulü ve raporun denetleme kurulu üyelerine dağıtımı

İİ Çevre ve Orman Müdürlüğü
İİ Çevre ve Orman Müdürlüğü
İlgili Gazete
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı

Raporun onaylanması ve 20 ilgili noktaya gönderilmesi

Çevre ve Orman Bakanlığı

5 imza

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Çerçevesinde İzlenecek Adımlar
Başvurunun kabulü
Belediye
Başvuruyu incelemek üzere kurul oluşturulması ve 5
Belediye
İlgili noktaya yazı gönderilmesi

Emisyon izni

İŞLETME AŞAMA SI

Deşarj izni
Yangın ve patlamalara karşı itfaiye raporu
İşletme Belgesi

Çalışma Bakanlığı

TOPLAM İMZA SAYISI

YATIRIM AŞAMASI

GEREKLİ İZİN
İşyeri açma ve ruhsatlandırma

BAŞVURU YERİ
Belediye

ÇED Raporu

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü

Deşarj izni
Emisyon İzni
İşletme Belgesi

İŞLETME AŞAMA SI
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
TOPLAM BELGE SAYISI

ve telsim hattı kullananların
telsim hattı satan telefonculara kadar giderek hatlarda
arıza olduğu şikayetleri arttı.
Telsim hatlarında meydana
gelen ve halen devam eden
arızanın intihar girişimcisi
olayı ile başlaması bu iş

tesadüf mü sorusunu gündeme
taşıdı.
Yetkililerin intihar girişimi
yapılmak istenen direkte
detaylı bir inceleme yapmaları
kafalarda oluşan şüpheleri
giderecek.

yılında nişanlandıklarını, 13
bin YTL ödeyerek davalıya
mesken satın aldığını ve daha
sonra davalının nişan
yüzüğünü atarak ayrıldığını,
sebepsiz zenginleştiğini ve
satın aldığı meskenin tapusunun iptali ile adına tescilini
talep ederek dava açtı.

da davacı tarafından davalıya
yapılan para yardımı ile alınan mesken tapusunun iptali
ile davacı adına tescili
olmadığı takdirde davalının
sebepsiz zenginleştiği 17 bin
YTL bedelin tahsili isteminden ibarettir. Davacı ile
davalının bir araya gelerek iki
sene karı koca gibi yaşadıkları, daha sonra geçinemeyerek ayrıldıkları anlaşılmaktadır.
Tarafların iki sene nikahsız
yaşamaları bu birleşmenin
kanuni ve medeni evlenmeye
tekaddüm eden bir nişanlanma mahiyetinde olmadığını
göstermektedir. Bu nedenle
davacının davalıya verdiği ve
yaptığı harcamaların meşru
olmayan bir maksadın istihsali için verilmiş bir paradan
ibaret olduğunu kabul zarureti
vardır. Borçlar Kanunu'nun
65. maddesine göre gayri
ahlaki bir amacı sağlamak
için verilen şeylerin geri alınması mümkün değildir.
Nişanın bozulmasında
hediyelerin iadesi ile ilgili
hükümlerin burada kıyasen
uygulanması yoluna gidilerek
davanın kısmen kabulünde
isabet yoktur. Mahkemece
değinilen bu yön gözetilerek
davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şeklide davanın kabulüne karar
verilmiş olması usul ve
yasaya aykırıdır. Bozmayı
gerektirir."

Yargıtay 'nişanlılık süresini' belirledi

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi,
mal iadesiyle ilgili aldığı bir
kararda nişanlılık süresini
gerekçe gösterdi.
Yerel mahkemenin kararını
bozan Yargıtay 13. Hukuk
Dairesi, iki sene birlikte yaşamanın evlenmeyle
sonuçlanacak bir nişanlanma
mahiyetinde olmadığına karar
vererek, "Tarafların iki sene
nikahsız yaşamaları bu birleşmenin kanuni ve medeni
evlenmeye tekaddüm eden bir
nişanlanma mahiyetinde
olmadığını göstermektedir"
dedi.
İzmir 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi'nin verdiği kararı
bozan Yargıtay 13. Hukuk
Dairesi, diş hekiminin nişanlısına satın aldığı dairenin
tapusunun iptali için açılan
davada davacı lehine karar
verilmesinin yasaya aykırı
olduğunu belirtti.
İzmir'de diş hekimi olarak
görev yapan davacı,
boşandıktan sonra yanında
yardımcı eleman olarak çalışmaya başlayan kişi ile
aralarında duygusal bir yakınlık meydana geldiğini ve 2001

-DAVALI KADIN:
"NİŞANLANMADIK,
BİRLİKTE YAŞADIK"-

Davalı kadın da mahkeme
verdiği ifadede davacı diş
hekimi ile 2 yıl boyunca
nikahsız bir birliktelik
yaşadıklarını, nişanlanmadıklarını, daireyi kendisinin satın
aldığını belirterek davanın
reddini talep etti. Mahkeme,
nişanın bozulması ve evlenmenin gerçekleşmemesi
nedeniyle 12 bin 250 YTL'nin
davalıdan tahsil edilerek
davacı diş hekimine ödenmesi
gerektiğin karar verdi.
Mahkemenin verdiği kararın
temyiz incelemesini yapan
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi,
emsal bir karara imza atarak,
iki yıllık sürenin nişanlanma
için uzun bir süre olacağına
dikkat çekerek yerel mahkemenin kararını bozdu.

-"GAYRİ AHLAKİ BİR
AMAÇ İÇİN VERİLEN
ŞEYLER GERİ ALINAMAZ"-

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi,
verdiği emsal kararda şu
görüşlere yer verdi: "Dava,
gayri meşru birleşme sırasın-

3 imza
3 imza
5 birimx 3’er
imza=15 imza
25 imza

6 imza

6 imza
6 imza
15 imza
33 imza
349 imza

TABLO:2 FABRİKA AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

TELSİM HATLARININ ARIZALANMASI TESADÜF MÜ!?..

İntihar girişimcisi vatandaşın
direğe çıkması sonrasından bu
güne Telsim hatlarında arıza
oluşması bu olay tesadüf mü
sorusunu akıllara getirdi.
Telsim hatlarında var olan
arıza halen giderilemedi.
Hatların ara ara gidip geldiği

Çevre ve Orman Bakanlığı/İl
Çevre ve Orman Müdürlüğü
İİ Çevre Müdürlüğü

3 imza
5 imza
5 imza
5 imza
15 birimx5’er
imza=75 imza
3 imza
5 imza
2 imza
5 imza
5 imza
15 birimx 5’er
imza=75 imza
5 imza
15 birimx5’er
imza =100
imza
291 imza

BELGELER
Sıhhi işyeri için 6 belge
1. Sınıf Ga yri Sıhhi İşyeri
- Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni için 5 belge
- Ruhsat için 7 belge
2. Sınıf Ga yri sıhhi İşyeri
-Ruhsat için 7 belge
7 Belge
32 belge

15 belge
20 belge
4 belge
39 BELGE
71 BELGE

Dikkat!
Microsoft
ofise casus
soktu.

Microsoft bilgisayar başında
çalışanları ele verecek bir program geliştirdiği iddia edildi. İş
verenler için üretilen bu rogram,
personelin A'dan Z'ye ne yaptığını izleme imkanı sunuyor.
İngiltere'den bir firmanın, sistemi
getirtip kullanmak için
Microsoft'a başvuruda bulunduğu
belirtilen haberde, "sistemin,
çalışanın bilgisayarı ve bir sensör
aracılığıyla bu kişinin metabolizmasını izleme imkanı verdiği"
kaydedildi. Haberde, "böylece
işveren ve şirket yöneticilerinin
çalışanın kalp atışlarını, vücut
ısılarını, hareketlerini, yüz
ifadelerini ve kan basıncını izleyerek performansı konusunda fikir
sahibi olabileceği", bu şekilde
çalışanın bıkkınlık ve stres gibi
duygularının ölçülebileceği belirtildi. Bu teknolojik gelişmeden
memnun olmayan sendikaların,
bu veriler gerekçe gösterilerek
çalışanların işlerinden olmasından çekindiği ifade edildi. Şu ana
kadar sadece pilotlar, itfaiye
erleri ve astronotların belli bir
merkezden izlenmesine imkan
veren teknolojiler kullanıldığına
işaret edilirken, Microsoft'un ofis
casusunun yaygın biçimde
çalışanların izlenmesine olanak
tanıyacak ilk teknoloji olduğuna
dikkat çekiliyor.

ZAYİ

Nüfus kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Hakan TUNCEL
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ANKARA KRITERLERİ

Mehmet BAŞTÜRK

Yaklaşık kırk yıldır AB. Sevdasına tutulan Türkiye bu yolda harcadığı
enerjiyi, Anadolu’num kalkınmasında ve Türk halkının refahının yükselmesinde harcamış olsaydı; Türkiye Cumhuriyeti devleti geldiğimiz şu
noktada dünyanın sayılı süper güçlerinden biri olurdu… ama maalesef
yirmi birinci asrın başlangıcında Yüce Allah’ın Türk Milletine nasip
ettiği tarihi bir fırsatı, Türk Milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin idareci kadrosu değerlendiremeyip, fırsatı elden kaçırmışlardır. Bir tabirimiz vardır, ifademiz af ola “Öküzün trene baktığı
gibi.” Diye, artık kaçan fırsatların peşinden bizde öylece bakarız. Yakala
yakalaya bilirsen. Çünkü “atı alan çoktan Üsküdar’ı geçti.”

Son iki yıldır büyük bir hız kazanan ve AB. Üyeliği için müzakere tarihi
almaya (burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki: Türk
Milletinden ısrarla saklanan bir husus, sanki Türkiye AB.liğine hemen
üye olacak ve Türk Milletinin fakirliği hemen sona erecek.) çalışan
Türkiye Devleti, Avrupa’nın, aslında dünya emperyalist güçlerinin bütün
dayatmaları karşısında geri adım atmaktadır. Bir gün gelecek verilen
tavizler sonunda AB. De misyonunu tamamlamış olacak ve Türkiye
Cumhuriyeti devleti, kimya tabiri ile iyot gibi açıkta kalacaktır. Ama
Türk Milleti fakirleşmiş, sömürülmüş, hatta bütün siyasal ve ekonomik
haklarını kaybetmiş olarak açıkta kalacaktır. Bunun çaresi yok mu?

“Dert bende dermen bende” diye bize özgü olan bir tabirimiz vardır.
Evet dert, sıkıntı, elem hepsi Türk Milletinde ama yine bunları, Türk
Milletinin makus talihini yenecek yegane güç ve kuvvette yine Türk
Milletinin kendisindedir. Yeter ki; Türk Milleti kendi öz benliğine sahip
olup, kendisini ayakta tutan öz kuvvetin farkına varabilsin. Erzurumlu
İbrahim Hakkı’nın “ Anotomi bilmeyen hakkı bilmez” sözünden hareketle şu gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyabiliriz. Kendini, kendi
yapısını, kendi öz benliğini bilmeyenler ne hakkı bilebilirler ne de hak
adına bir icraat ortaya koyabilirler…
Türk olduğunu söyleyemeyenler, Müslüman gözüküp, İslam Birliğine
karşı çıkanlar hem de Kur-an’ın ( Bütün Mü’minler kardeştir Hucurat
Ayet, 10 ve Hep birlikte topluca Allah’ın ipine (Kur-an’a) sarılın sakın
tefrikaya düşmeyin. Aliimran Ayet 103) açık hükümlerine rağmen. Bu
gerçeklere rağmen emperyalist güçlerle işbirliği ve ortaklık kuranlar asla
ve asla bu ülkeyi felaha ulaştıramazlar. Tarih bunun açık örnekleriyle
doludur…

İşte bu gerçeklerle tıpa tıp örtüşen ve tarihin hakikatını Osmanlı tokatı
gibi insanın yüzüne vuran bir belge. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları
olarak 2001 yılında yayınlanan “Karadeniz kıyılarında yaşama,insana ve
izlere dair” adlı eserin 7. sayfasından bir alıntı. “Bu çerçevede Tuna
Vilayetinin başına getirilen Mithat Paşa, Bulgaristan’a birçok hizmetler
getirdi. Hatta bazı tarih kaynakları, Mithat Paşa’nın bölgedeki Hıristiyan
halkın gönlünü hoş etmek için, Türk Bayrağına bir de haç ilave ettiğini
öne sürmektedirler.” Tarihin bu gerçekleri ve emperyalistlere verilen
tavizler karşısında Balkan Topraklarını elde tutabildik mi? Balkanlardaki
Osmanlı eserlerinden kaç tanesi ayakta kaldı ki: bugün bizim tarihimizi
yerle bir edenler bizden tarihin hesabını sormaya kalkışıyorlar.

AB’liği için verdiğimiz tavizlerin sonunda Kuzey Kıbrıs’ta olduğu gibi,
bağımsız bir devletin bayrağını iptal mi edeceğiz yoksa, tarihte de Tuna
Valisi Mithat Paşa örneğinde olduğu gibi Türk Bayrağındaki Ayyıldızın
yanına, Hıristiyanlığı sembolize eden Meryem yıldızı mı yerleştireceğiz?
Bütün bu tavizler verilse bile Osmanlıyı bir asır önce yıkan emperyalist
güçlerin Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmayacağı ve Türk Milletini
ortadan kaldırmayacağı garantisi verebilirler mi? Elbette sonuç kocaman
bir HAYIR… olacaktır..

Emekliler: "Yeni Yasayla
Emeklilik Mezarda
Gerçekleşecek."

Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Yücel Coşkun,
"Sosyal Güvenlik Yasası olarak bilinen 5510 sayılı yasa çıktığında çalışanlar emekli olamayacaklar. Emeklilik mezarda
gerçekleşecek" dedi.

Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Yücel Coşkun, "Sosyal Güvenlik
Yasası olarak bilinen 5510 sayılı yasa çıktığında çalışanlar emekli olamayacaklar. Emeklilik mezarda gerçekleşecek" dedi.
Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği üyesi emekliler, Sosyal
Güvenlik Kurumu önündeki otoparkta biraraya gelerek 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bunda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısını protesto ettiler.
Tekbirler getirerek temsili tabutu getiren emekliler, tam bu sırada öğle
ezanının okunması nedeniyle eylemlerine ara verdiler. Ezanın bitmesinden
sonra konuşan Yücel Coşkun, "Hükümet, 5510 sayılı kanunla düzeltmek
yerine, açlık sınırı altında yaşayan emeklileri daha da perişan hale getirmeyi
amaçlamaktadır" diye konuştu.
Konuşmanın ardından, üzerinde "Emekli, ölmeden mezara" yazılı temsili
tabut ortaya konularak, "Barınma, yeme içme ve giyim sorunu olmayan bir
yere gitmek isteyen emekli var mı?" diye soruldu. Tabutun yanına gelen
Türk Emekli-Sen Genel Sekreteri İlhan Eray'a temsili kefen giydirildi. Eray,
kefenlendikten sonra "Emekli Duası"nı okudu: "Yardım et Allah'ım, yardım
et bize! Ölmeden mezara dolduracaklar. Yüzde 2 zam var ücretimize, sokak
ortasında öldürecekler. Ellerimi açtım sana Allah'ım, mazlumum, zalimden
al benim ahımı, namusluca yaşamak mı günahım? Üst üste mezara dolduracaklar."
"Bu tabuta girmeyeceğim" diye haykıran Eray, emeklileri meydanlarda haklarını aramaya çağırdı. Boş tabut ise tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak
Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bahçesine atıldı. Eylemciler olaysız şekilde dağıldı.

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
29 Şubat 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:166 Kuruluş:1995 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ

Kemal ÇEL EN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

KIRBAŞI RİZİKOLU BİR HAFTAYA
GİRİYOR..
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

2000 altında açıklanması bizi
şaşırtmıştır. Açıklanan resmi
rakamlar kasabamızın
belediyelikten düşmesi
anlamına geliyor. Gazetelerde
de kırbaşı beldesinin köy olacağı haberleri çıkmaya
başlamıştır ve halen devam
etmektedir. Bu nedenle bu
açıklamalrın yapılması sonrasında bu tarih itibariyle bu
durumun doğruluğunu öğrenmek amacıyla TBMM,
Bakanlar ve bölge milletvekilleri düzeyinde görüşmelerimiz
oldu. Ak Parti Genel Merkez
ve İl Başkanlığı ile
görüşmelerimiz oldu. İlk
sayımda köyde sayılan sonradan Beypazarı merkez
nüfusta sayılmış gözüken
Belde sakinlerimiz bu hatadan
dolayı Beypazarı Nüfus
Müdürlüğüne giderek tekrar
kayıtlarını Kırbaşı beldesine
yazdırmışlardır. Hatadan
dönüleceğini ve beldemizin
beldelikten düşürülmeyeceğini umut ediyoruz. İçişleri
Bakanlığına da durumun
düzeltilmesi amacıyla dilekçe
gönderdik ve sonucu bekliyoruz. Amacımız hatadan
dönülerek Kırbaşının beldelikten düşürülmemesidir.
Belediyeliğinin devam etmesidir. Beldemizin Coğrafi konumu itibariyle de
belediyeliğinin devam etmesi
gerekmektedir. Hem

Kapıya dayalı nüfus sayımında nufüs sayım memurlarının
ilk sayım yaptığı yerlerden
biri olan Beypazarı Kırbaşı
Beldesinda sayım sonucunda
nüfusun 2400 olduğu öğrenildi.
Beypazarı merkez nüfus
sayımı tamamlandıktan sonra
Kırbaşı Belde nüfusunun
1917 olduğu açıklanmış ve 08
Şubat tarihli gazetemizde
sayım sonuçlarını açıklamıştık. Beypazarı merkez
nüfusu sayılırken Kırbaşında
sayılan vatandaşlar Beypazarı
merkez de de yazıldıkları için
son sayılan sayım baz alınarak Kırbaşı nüfusu
düşürülmüş ve 1917 olarak
resmiyette açıklanmıştı.
Gazetmizde yayınlanan haber
sonrası Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz;
nüfuslarının beldede yapılan
ilk sayımda 2400 olduğunu,
gizli olan bu bilgi sayım
esnasında sayım memurlarının
yanındabelediyemizden
gözlemci bulunduğunu bu
gözlemciler sayesinde bu
sayımın 2400 olduğu öğrenilmiştir. Beldemizde nüfusun

Beypazarı merkezde evi olan
hemde Kırbaşı beldemizde evi
olan ve sadece kış aylarını
Beypazarında geçiren belde
sakinlerimiz senenin 8 ayını
kırbaşında geçirmektedir.
Tarla taban ve hasat işleri
nedeniyle Kırbaşında ikamet
etmeye de mecburdurlar.
Senenin 8 ayını Kırbaşında
geçiren belde sakinlerimiz de
bu hatadan dönülmesini arzulamaktadır. Nüfus sayımında
hata oluşmuştur ve belde
sakinlerimiz ilçe nüfus
müdürlüğüne giderek bu bu
hatayı düzeltmişlerdir. Bahar
ve yaz aylarında belde
nüfusumuz 2400 ünde üzerine
çıkmaktadır. Zira beldemiz
halkının Beypazarında veya
başka yerlerde oturanların
tamamı bahar ve yaz aylarında beldemize gelmektedirler.
Tarım işiyle uğraşmaktadırlar.
Mahsul ekimi ve hasat
amacıyla kırbaşında bulunmaya da mecburdurlar. İçişleri
Bakanlığına verilen dilekçemizin dikkate alınacağını ve
hatadan dönüleceğini sanıyoruz. Bu hafta belediyelikten
düşürülecek ve köye
dönüştürülecek yerler
mecliste görüşülecek.
Kırbaşı’nın da adı bu listede
yer alıyor. Temennimiz bu
hatadan en kısa zamanda
dönülmesidir. ‘’ dedi.
Bu hafta Kırbaşı Beldesi ve

BEYPAZARI

Kırbaşında yaşayanlar için
kıritik bir hafta.
İçişleri Bakanlığı, sunulan
dilekçeyi dikkate almaz ve
TBMM de görüşülür ve onaylanırsa Kırbaşı Beldesi tamamen köy olacak. Ama Kırbaşı
için halen bir umut var. Şu an
Belde nüfusu 2000’in
üzerinde. İlçe Nüfus
Müdürlüğündeki kayıtlarda
nüfus 2000 in üzerinde
görünüyor. Beypazarı
merkezde evi olup hem
Kırbaşında hemde Beypazarı
merkezde yazılanlar ilçe
nüfus müdürlüğüne müracaat
ederek nüfuslarının
Kırbaşında olduğunu beyan
ederek düzeltme yaptılar.
Kırbaşı beldesi için bu yeni
bir umut. İçişleri Bakanlığı da
bu konuyu dikkate alırsa
Kırbaşı Belde olarak kalabilir
ve belediyeliği devam eder ve
köy hükmüne düşmez.
Şu an Başkan Cengiz
Yılmaz’ın ve Kırbaşı Belde
halkının gözü İçişleri
Bakanlığından gelecek müjdeye bakıyor. Gözler hem
Bakanlıktan gelecek müjdeli
bir haberde hemde meclisten
çıkacak bir haberde.
Belde sakinleri umutlarını
halen yitirmemişler ve bekliyorlar. Ak Parti ilçe, il ve
Bölge Milletvekillerinden de
destek bekliyorlar.

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
Beypazarında beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları
5 günlük tahmin raporu ise ise
şöyle:

01 Mart Cumt
En Yüksek
3 °C
En Düşük
-4°C
04 Mart Salı
En Yüksek
12°C
En Düşük
1°C

Sıcaklık (ºC)
Nem (%)
Basınç (hPa)
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa)

02 Mart Pazar
En Yüksek
12°C
En Düşük
2°C
05 Mart Çarşamba
En Yüksek
14°C
En Düşük
1°C

15,2
44
1014,2
.......

Doğudan 2

03 Mart Pazartesi
En Yüksek
11°C
En Düşük
0°C
06 Mart Perşembe
En Yüksek
16°C
En Düşük
2°C

Şoför Esnafı Birlik Arayışında

SS. Beypazarı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ruhi Topbaşı başkanlığında bir araya gelen Kamyoncular ve şoförler 2008 yılında açılacak
Trona madeninin nakliyesini alabilmek için bir araya Birlik kararı
aldılar. Kendi aralarındaki sorunlarını tartışan şoför esnafı ‘güç olmanın
yolu birlik olmaktan geçer, birlik olursak Beypazarında tarım
nakliyesinden, sanayi nakliyesine kadar her işi biz alırız’ kararına
vardılar ve Trona madeninin taşıma nakliyesini alabilmek için tır alma
konularını tartıştılar. Şoförler trona nakliyesini alabilmek için kolları
sıvadılar.

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

BEYPAZARI'NDA TARIM
Beypazarında 2004 yılı rakamlarına göretarıma
elverişli olan alanların büyük çoğunluğunda
tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarla
bitkilerinin kapladığı alan, nadas da dahil
olmak üzere toplam 551.040 dekardır. Tarıma
elverişli alanların kullanım durumları şöyledir :

Kullanım durumu

Miktarı

Tarla Bitkileri(Nadas Dahil) 551.040
Sebze Bitkileri
76.460
Meyve Alanları
6.400
Bağ alanları
7.840
Toplam
641.740

Oran (%)
85.87
11.91
1.00
1.22
100

Beypazarında toplam 76.460 dekar alanda
sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır.Özellikle
marul ve havuç yetiştiriciliğinin Beypazarı
tarımına büyük bir katkısı bulunmaktadır.

Ayrıca kış sebzeleri de büyük ölçüde yetiştirilmektedir. Türkiye havuç üretiminin yaklaşık
% 48’i Beypazarında yapılmaktadır. Ayrıca
toplam alanın yaklaşık 4/1 lik kısmında ikinci
ve hatta üçüncü ürün yetiştirilmektedir.
Beypazarında tarımı yapılan sebzelerin
dağılımı ve miktarı şöyledir:
Ürün Çeşidi : Alanı (Dekar): Üretim Mik (Ton):

Havuç
Marul
Soğan (taze)
Ispanak
Kabak
Domates
Diğerleri
Toplam

RUF
ASAR
T
N
DA
SU

20.000
18.000
7.500
5.500
5.500
4.900
14.060 76.460

105.000
42.200
7.500
3.850
7.480
24.500

Beypazarında dağınık ve toplu olarak meyvecilikte önemli bir yer tutmaktadır. En çok
yetiştirilen meyvelerin başında armut, elma,
vişne, ve kiraz, erik gelmektedir. Son zamanlarda kurulan ve kurulacak olan
Demastrasyonlarla meyvecilik alanları giderek
kapama bahçe dediğimiz geniş bahçe alanları
şeklinde gelişmeler olmaktadır.
Beypazarında son 5 yıl içinde bağcılıkta önemli bir gelişme görülmektedir. Özellikle toplu
bağ tesisi ve aile işletmeciliği şeklinde önemli
miktarda bağ tesisi yapılmıştır. 2004 yılında
uygulanan Yüksek Sistem Bağ
Demonstrasyonu çalışmaları kapsamında 11
Adet Bağ Demonstrasyonu kurularak, bunlarla
birlikte Bağların kapladığı alan yaklaşık 7875
dekardır. Çiftçilerin talepleri ile toprağa uygun

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

amerikan asma anaçları getirilerek yöreye has
çeşitlerinde devamı sağlanmakta ve bağ alanları artmaktadır.
İlçemiz hayvancılıkta ise, merkez ve köylerde
toplam 6.500 adet büyükbaş, 47.200 adet
küçükbaş hayvan mevcuttır. Büyükbaş hayvanlardan yaklaşık 3.500 adedi yerli, 500 adet
melez ve 2.500 adedi kültür ırkıdır. Küçükbaş
hayvan mevcudunun 17.200 adedi tiftik keçisi
geri kalan kısım koyundur. Yıllık yapağı üretimi 33,709 tondur. Kanatlı olarak 40 adet
işletme mevcuttur. Toplam kanatlı yaklaşık 497
bindir. Yıllık yumurta üretimi 59 milyon adettir. Arıcılık özellikle ilçemizin kuzey bölgesinde yapılmaktadır. Yaklaşık 5650 adet arı
kovanı mevcuttur. Yıllık bal üretimi 56,5 tondur.

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.
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TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

