BEYPAZARI YILDIZINA SAHİP ÇIKTI

BEYPAZARI İLÇE KAYMAKAMI VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE REKORTMENİ KIZIMIZA VE BEYPAZARINDA ÇEŞİTLİ
DALLARDA BİRİNCİLİK ALAN YILDIZ KIZLARIMIZA SAHİP ÇIKTI.
Kaymakam aydın; ‘’Bu başarı 10 senelik alt yapı
kırmıştı.
çıktı.
Beypazarında ilk defa gazetemiz tarafından
ve tempoyla sürdürülen çalışmaların sonucu,
Beypazarı Kaymakamlığı toplantı Salonunda
2007 yılında Güney Avrupa 4.sü ve balkan
duyurulan ve 07 Mart 2008 tarih 167 sayılı
buda özveri, fedakarlık ve disiplinle gerçekleşti.
Beypazarının Atletizmde derece ve ödül kazanan
şampiyonu olan Hande YAZICIOĞLU 1 Mart
gazetemizde haberi yer alan Beypazarı
Önce çocuklarımızın ailesi, sonra öğretmenlerYıldız Kızlarımızı, Beden eğitimi öğretmenlerini
2008 tarihinde Beyaz Rusya da yapılan Salon
İlköğretim Okulu öğrencisi Hande
imiz bu başarıda büyük rol aldılar. Hepsini
ve okul idarecilerini kabul ederek bu kızlarımıza
Atletizm Şampiyonasında 21 yıldır kırılamayan
Yazıcıoğlu’nun Türkiye Rekoru kırdığı
tebrik ediyorum. Ve başarılarının artarak devam
ve Beypazarı sporuna destek olacaklarını
800 metre Yıldızlar Salon Türkiye Rekorunu 2
haberinden sonra Beypazarı Kaymakamı Hikmet
edeceğini bekliyorum.
belirterek Atletizmde derece alan kızlarımıza
dakika 16 saniye ile 21 yıldır kırılamayan rekoru
aydın ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü hem rekoHaberi sayfa 4’de
kaymakamlık olarak çeşitli hediyeler verildi.
2 dakika 15 saniyeye indirerek Türkiye rekoru
rtmen kızımıza hemde Atletizm takımına sahip
*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

URUŞ BELEDİYE BAŞKANI ŞEFKATİ;
TE LEFONUNUZ

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

‘’Belediyemiz seçimlere kadar kapanmasada uygulamada kapandı.’‘
SOKAK, CADDE
VE PARK
ÝSÝMLERÝYLE
BEYPAZARI
ÜNLÜLERÝ,
ŞEHİTLERİ ve
YAZARLARI
YAÞATILIYOR

Beypazarý Belediye
Meclisi aldýðý kararlarla
Beypazarı ünlülerini,
aydın ve yazarlarını ve
şehitlerini Beypazarındaki
sokak, cadde, park gibi
yerlere vererek adını
yaşatmaya devam ediyor.

Haberi Sayfa 3’de

BEYPAZARINA
YENÝ PANSÝYON
EVLER
VE YENÝ
DÝNLENME
TESÝSLERÝ
AÇILIYOR

Beypazarý geliþen turizm
potansiyeli nedeniyle dışarıdan gelen ziyaretçilerin konaklama ve yemek yedirme
ihtiyaçlarýný karþýlamak
amacýyla Beypazarý
Belediyesinin yönlendirmesi
sayesinde yeni yeni konaklar
ve dinlenme tesisleri açýlmaya
devam ediyor.
Haberi Sayfa 4’de
28 Mart 2008 tarihli Hürriyet
Gazetesinin Cuma ekinde
‘’Türkiye’nin en harika 10
doğal olayı’‘ başlıklı haberde
‘’Akbabaların gelişi’‘ ile
Beypazarı’na yer verilmiştir.

FORUM
Kemal ÇELEN

SİYASETİN MEKTEBİ
YOK Kİ?

Siyasetle uğraştığımız yýllar
siyasette hep aktif rol
aldýðýmýz yýllardý. Hep
safkanlýkla ve saf duruþla,
gidilen yola dava diye baktýðýmýz temiz, berrak günlerdi.
Yazısı Sayfa 2’de

Uruş Belediye Başkanı Aşık
Şefkati gazetemize açıklamalarda bulundu. Şefkati
Uruş Belde Belediyesinin
Hükümet kararı neticesinde
belediyeliğinin düştüğü ve
belediyeliğinin seçime kadar
devam edeceğini belirterek,
belediyeliğimiz seçime kadar
beklemeye gerek yok zaten
uygulamada belediyeliğimiz

düşmüştür’‘ dedi.
Şefkati bu konuda şu görüşleri açıkladı.
‘’Ben göreve arada geldim.
Başkanın ölümü nedeniyle
göreve başladıktan sonra
gördüğüm şu. Kanuni olarak
Belediye devam etsede
hükümet önceki aldığı karardan dolayı belediyeleri gözden çıkarmış, hizmette tama-

BEYPAZARI ARILARIDA SAF ANADOLU
ARISI ÜRETMEK İÇİN KULLANILACAK

ODTÜ'lü Araştırmacılar, Türkiye'nin Çeşitli İllerinden Toplanan
Arıların Dna'larını Kullanarak, Dış Etkenlere Dirençli ve Bal
Üretimi Yüksek Saf Anadolu Arısı Üretecek.
ODTÜ'lü araştırmacılar, Türkiye'nin çeşitli illerinden toplanan
arıların DNA'larını kullanarak, dış etkenlere dirençli ve bal üretimi
yüksek saf Anadolu arısı üretecek. ODTÜ Biyoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Kence, ODTÜ bahçesindeki kovanlara Yozgat, Çankırı, Beypazarı, Konya, Niğde'den getirilen genetik
özellikleri bozulmuş erkek Anadolu arılarını yerleştireceklerini
bildirdi.
Bu arıların spermlerinde bulunan DNA'ları inceleyerek, iyi niteliğe
sahip olanlarla ana arıları dölleyeceklerini belirten Kence, bu şekilde
bal üretimi yüksek, hastalıklara ve dış etkenlere dirençli arılar elde
edeceklerini kaydetti. Kence, üniversite bahçesinde yürütülecek projeyle, Türkiye'deki bal arılarının ölümlerini azaltmayı ve bal üretimlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.
“TÜRKİYE ARI GENETİĞİ BAKIMINDAN ZENGİN”
Kence, üretilecek saf Anadolu arılarının özelliklerini şu anda ODTÜ
bahçesindeki kovanlarda bulunan ithal arılarla karşılaştıracaklarını
da bildirdi. Kence, yüksek oranda bal verdiği için kullanımı yaygınlaşan ithal arıların Anadolu arılarının genetiğini bozduğunu kaydederek, bu türü tekrar üretmeyi istediklerini dile getirdi.
Avrupa'da Anadolu arılarından yararlanıldığını belirten Kence,
“Avrupa, saf Anadolu arılarının genlerini kullanıyor. Bu şekilde arı
üretiyor. Türkiye'de 5-6 arı türü var. Dünyada bulunan toplam 25 alt
arı türünün yüzde 20'si de Türkiye'de. Ülkemizin arı genetiği
bakımından zenginliği burada yatıyor. Bu arıların üzerine titrememiz
lazım.”
“İTHAL ARILAR KISA SÜREDE ÖLÜYOR”
Prof. Dr. Kence, arıların ait oldukları bölgeye uygun fiziksel özelliklere sahip olduğunu belirtti. Türkiye'deki bal üreticilerinin çok bal
üreten İtalyan ve Karniyol arılarını ithal ettiklerini anlatan Kence, bu
arıların da Türkiye'deki iklim koşullarına direnç gösteremedikleri
için kısa sürede öldüklerini söyledi. Türkiye'deki toplu arı ölümlerine ilişkin bir araştırmada, bu arıların çoğunun Kafkas, Karniyol ve
İtalyan gibi ithal arı türleri olduğunun tespit edildiğini bildiren
Kence, Anadolu arılarının sert kışlara ve kuraklığa dirençli olduklarını, bu durumda bile nektar toplayabildiklerini kaydetti.
Kence, “Üreticiler, ithal arılar yerine Anadolu arısını kullansalar çok
daha verimli sonuç alabilirler. En iyi arılar, ülkenin kendi arılarıdır.
Yerli arıları korumaları lazım. Korumazlarsa, gelen yabancı arılar
onların yerini alacak. En ufak hastalıkta da yok olacaklar” diye
konuştu.

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BAĞIMSIZLIĞIN TEMELİ

Bir milleti millet
yapan temel özellikler vardır. Bu temel
özelliklere kültür
denmektedir. Kültür
o milletin tarihi
derinliklerinden
getirdiği dil, inanç,
tarih, sanat, edebiyat ve ortaya koymuş
olduğu her türlü
toplumsal değerlerdir.

Yazıs ı Sayfa 3’de

men köylere yönelmiştir.
İlller Bankası geliri dışında
mümkün olduğu kadar
beldelere yatırım yapmaktan
kaçınmaktadır. Köylere ise
özel idare kanalıyla her türlü
hizmeti vermektedir. Buda
gösteriyor ki hükümet
beldeleri kafasından silmiş.
Bizim ise yapacak, söyleyecek sözümüz kalmıyor.
Beldelerin seçime kadar
belediyeliği devam etse de
fiilen uygulanan yaptırımla
elimizi kolumuzu bağladı.
Zaten belde belediyeleri
kapanmış gibi oldu. Rutin
hizmetlerin dışında yatırımla
ilgili hizmetlerin verilmeyeceği duyumunu aldık.
İhaleler yasaklanıyor.
Şu anda devlete olan borcun
dışında piyasaya borcumuz
yok sayılacak kadar az.
Belediyeye ait binaları satışa
çıkarttık. Uruşlular Derneği
sabote etti. Satış yapamadık.
Var olan borçlarımızı ödemek ve ilerde sıkıntıya
düşmemek için bu tedbirleri
alacaktık. Ama bu
faaliyeimizide Uruşlular
Derneği sabote etti. Şu an
elimiz kolumuz bağlı. İller
Bankasından gelen para
ancak personel maaşına
yetiyor. 18 milyar personele
maaş ödüyoruz.’‘ dedi.
Uruş Beldelikten köye
dönüştüğünde Uruş’a faydası
ve zararı ne olur sorumuz
üzerine başkan Şefkati şu
açıklamayı yaptı.
Bugün ilçeden, özel idareden

AYAÞ ÝÇMECE VE
KAPLICALARINA
BU SEZON 6 AY
ÝÇÝNDE
20 BÝN CÝVARINDA
ZÝYARETÇÝ GELDÝ.

greyder istedik. 15 gün sonrasına söz verdiler. Yangın
olduğunda Uruş İtfaiyesi
yangını zamanında söndürür.
Biz söndürdükten sonra
çevre ilçeler gelir. Buda gösteriyor ki hizmet bundan
sonra geç ulaşacak. İç
hizmetlere gelince ulaşıma
halk 2 katı ödeyecek. Uruş
Beypazarı arası Belediyemiz
otobüsleriyle hizmet amaçlı
karsız yapıyorduk. Bu şimdi
vatandaşa yansıyacak. Daha
pahalı ulaşım yapılacak.
Patlayan sular, tıkanan
lağımlar belediye hizmetleri
içindeydi. Şimdi vatandaşlar
yapacak. Bu hizmetlerden
vatandaşın haberi bile
olmadan Belediye tarafından
yapılmaktaydı. Şimdi
muhtarla büyük çatışnaların
olacağına inanıyorum. Uruş
Beldemizde 3 mahalle
muhtarı vardı. Tek köy
muhtarına düşecek. Muhtar
köyün reisi olacak. Her iş
muhtardan sorulacak.
Belediyeden hizmet almaya
alışmış halk hizmeti kendi
görmeye başlayınca sıkıntılar
olacak.’‘ dedi.

E 1 KARAYOLU ve
SİNCAN-ARİFİYE DEMİR YOLU
NE ZAMAN AÇILACAK?..

Yýllardýr hükümetler tarafýndan açýldý açýlacak denilen
ve yatýrým amaçlý trilyonlarca lira para Sincan Arifiye
demiryolu’na yatýrýlýrken
halen bekleyen ve bir türlü
açýlamayan Hýzlý tren hattý
bölge insaný tarafýndan

acilen açýlmasý bekleniyor.
Tren yolu güzergahýnda
bulunan bütün il ve ilçelerin
beklentisi bu tren yolunun
bir an önce faaliyete geçmesi.

Haberi Sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Ayaþ Beypazarý
Karayolunun 23. km. sinde
(Ankara’ya 83 km) yer
alan Ayaþ Ýçmece ve
Kaplýcalarý Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi
A.Þ. nin hizmet verdiði,
Ayaþ Ýçmece ve
Kaplýcalarýna 6 ay içinde
20 bin ziyaretçi katýldý.
Haberi Sayfa 3’de

ANKARA
BEYPAZARI
OTOBÜSLERÝ
6 YTL OLDU

Beypazarı’nda 3 Otobüs firmasının kıyasıya girdikleri
rekabet bitince BeypazarıAnkara arası yolcu biletleride 6 YTL oldu.
Abonman biletler 5 YTL
den satılırken normal
biletler 6 YTL’den satılıyor.

Haberi Sayfa 4’de

Karayollarında
Durum

Karayollarının Yapım
Çalışmaları Sürdürülen
Kesimlerinde Trafik Kontrollü
Sağlanıyor.
Karayollarının yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde trafik kontrollü
sağlanıyor.
Karayolları Genel
Müdürlüğünden yapılan yazılı
açıklamaya göre, AnkaraAyaş-Beypazarı yolunun 1622. kilometreleri arasındaki
yol yapım çalışmaları
nedeniyle ulaşım Ayaş
yönünde iki yönlü olarak
sağlanıyor.
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ÞÝÝRLERÝNÝZ

VURMA FELEK
Her yazdığım satıra döktüm
yaşımı.
Hep gördüğüm taşlara vurdum
başımı.
Yaz görmedim neyleyim şimdi
kışımı
Vurma bana vurma dur artık felek.

Anadan babadan kardeşten oldum.
Sevgisiz sevdasız bi anda soldum.
Allahım bende bir garip kuldum.
Vurma bana vurma dur artık felek.

Yetmedimi daha bu çektiklerim.
Mezar oldu senin kahrettiklerin.
Ocağını yıkıp mahvettiklerin.
Vurma bana vurma dur artık felek.

Bir vurdun eşim dostum kaybettim.
Bir vurdun hasta ettin kahrettin.
Bir vurdun düşmanımı dost ettin.
Vurma artık vurma dur artık felek
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
NEDİYİM İŞTE
Sen çiçeğimin tozusun,
sen gözlerimin nurusun,
sen yeryüzünde hurisin,
sen benim canımsın nediyim işte.
Sen kalbimin atışısın,
sen kanımın akışısın,
sen hayatın bakışısın,
sen benim canımsın nediyim işte.
Sen yüzümde gülücüksün,
sen gönlümde huzursun,
sen içimde bir muzursun,
sen benim canımsın nediyim işte.

Sen hayatta varlığımsın,
sen rüyamda benliğimsin,
sen inanki herşeyimsin,
sen benim canımsın nediyim işte
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

SEVMEYİ BİLMEM
Ağlama kirpiğin ıslatma boşa;
Benim için değmez sen rahat yaşa.

Ben sana acıdan acı veririm;
Sevmeyi bilmem yemin ederim.

Boşuna arayıp halımı sorma;
Rüyalarda görüp hayaller kurma.
Ben sana acıdan acı veririm;
Sevmeyi bilmem yemin ederim.

Geleceğim diye sanma boşuna;
Çıkma kapılara bakma yoluma.
Ben sana acıdan acı veririm;
Sevmeyi bilmem yemin ederim.

Hergün mektuplara ismini yazsan;
Resmimi koynuna alıpta yatsan.
Ben sana acıdan acı veririm;
Sevmeyi bilmem yemin ederim.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
YAŞARMIYIM
Kızkardeşi bana mesaj yollamış,
mesajında ablam seni sevmiyor
demiş,
rahatsız etme diye beni uyarmış,
ben onsuz yaşarmıyım söyleyin
dostlar.

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

HAFTANIN SÖZÜ

‘’DÜÞMANLARIN EN BÜYÜÐÜ,
DÜÞMANLIÐINI GÝZLEYENDÝR.’’ Hz. Ali
ey insanoðlu!...
diþinle günahsýzlarý ýsýrma.
sakýnýlmaz,
kaçýnýlmaz darbeyi düþün.

Ne suçum vardı bu sonum oldu.
Allahım odamı kötü bir kuldu,
ben sevdim oysa ardımdan vurdu,
ben onsuz nasıl yaşarım dostlar.

Bir umudumdu sevip sevilmek,
bu mesaj acaba bana ne demek,
kardeşi diyor bana hoşt köpek,
ben onsuz nasıl yaşarım dostlar.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

ZAYİ
Nüfus kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mehmet oğlu İsmail ÇİFTÇİ
Nüfus Kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Fatma ÖREN

Ayaþ Beypazarý Karayolunun
23. km. sinde (Ankara’ya 83
km) yer alan Ayaþ Ýçmece ve
Kaplýcalarý Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi A.Þ.
nin hizmet verdiði, Ayaþ
Ýçmece ve Kaplýcalarýna 6 ay
içinde 20 bin ziyaretçi katýldý.

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

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

SİYASETİN MEKTEBİ YOK Kİ?

AYAÞ ÝÇMECE VE KAPLICALARINA
BU SEZON 6 AY ÝÇÝNDE
20 BÝN CÝVARINDA ZÝYARETÇÝ
GELDÝ. SEZON DEVAM EDÝYOR.

Halbuki nede çok sevmiştim onu,
sevgimin nede çabuk geldi sonu,
sadece elele kaldı bir anı,
ben onsuz yaşarmıyım söyleyin
dostlar.

Tarihin çok
eski derinliklerinden
bugüne
kadar þifalý
etkileri
bilinerek
insanlar
tarafýndan
kullanýlan
Ayaþ
Ýçmece ve
Kaplýca
suyu,
sýcaklýðý, radyoaktivitesi ve
içerisindeki mineraller
bakýmýndan dünyaca ünlü
Avrupadaki Kardlspat suyunun
aynýsý. 42 derece olan su hem
kaplýca, hemde içmece amaçlý
kullanýlmakta. Banyo olarak
þifalý etkisi bakýmýndan yurdumuzda bulanan diðer sýcak
kaplýca sularýnýn baþýnda
gelmekte. Ýçmece ve kaplýcalara tanýnmýþ simalarda
sürekli gelmeye devam ediyorlar. Ayaþ Ýçmece ve Kaplýcalarý
Yön. Kur. Üyesi Ömer
Hayyam Öziðdeci’den
aldýðýmýz bilgiye göre Ayaþ
Ýçmece ve kaplýcalarý 1892’de
faaliyete geçmiþ. 1957 de
Celal Bayar, 1958 de DSÝ
Genel Müdürü iken Süleyman
Demirel, 1962 de Adalet
Bakaný Abdulhak Kemal
Yürek, 1976 da Ýçiþleri Bakaný
Oðuzhan Asiltürk, 1979 da
Fuat Bayramoðlu, 1981 de
Ýhsan Sabri Çaðlayangil, 1987
de Kenan Evren, Turgut Özal
ve Sanatçý Yusuf Gül ziyaret
etmiþler. Tanýnmýþ simalarýn
þifa bulmak için uðrak yeri
olan kaplýcalar her yýl binlerce
insanla dolup taþýyor. Þimdi
sezonluk faaliyet gösteren
Kaplýcalar, yeni yapýlan tesis
sayesinde senenin 12 ayý
hizmet vermeye başladı.

Siyasetle uğraştığımız yýllar siyasette hep aktif rol
aldýðýmýz yýllardý. Hep safkanlýkla ve saf duruþla, gidilen yola
dava diye baktýðýmýz temiz, berrak günlerdi.
Geçen zaman ve yitirilen ömür içinde siyaseti daha
yeni yeni öðrenmeye baþlamýþýz...
Dava diye bir kavram sadece senin inandýðýn, ama
baþkalarýnýn inanmayýp senden menfeat saðlamak adýna yürüttüðü bir politika imiþ. Sen inanmalýsýn ki temsil ettikleri yapýda kalabalýklarý oluþturabilsinler, onlarý temsil edenlere
yaðcýlýk yapabilsinler ve liderlerine iþte benimde inanmýþ dava
arkadaþlarým var diyebilsinler...
Siyaset içinde ve dışında kaldığım süreç içinde çok
şey öğrendim. Öğrenmek istemesemde gözüme soka soka,
yüreğime basa basa öğretildi....
Senin toplantýlarda hakça söylediðin doðrular, onlarýn
koltuklarýný salladýðý için, siyasetin doðrulara bile karþý
gelmek olduðunu öðrendim.
O koltuðu yakalamak ve býrakmamak için üst’lerine,
onlarýn görmek istediklerini göstermek olduðunu ve bir nebze
yalancýlýk, riyakarlýk, yaðcýlýk yapýlmasýnýn siyaset olduðunu,
gerçeklerin kamuflaj edilmesi gerektiðini öðrendim.
O koltuk ne kadar kudretli bir koltukmuþ ki, kendi
iradenle býraksan bile baþkalarýna yar olmamasý gereken bir
mana ihtiva eden, ulvi duygular taþýyan, bu amaçla her türlü
yalan, desise, dedikodu, iftira’nýn vb. mübah sayýldýðý dava
adamý postunda kurt politikasý benimsemek gerektiðini
öðrendim.
Kendi deðerlerin, baþkalarýnýn deðerlerinden çok
üstün olsa bile, baþkalarýnýn yanýna yaklaþmak için kendi
deðerlerini ayaklarýnýn altýnda çiðnemekte vicdani bir rahatsýzlýk duymamayý ve hatta sahiplenilen ve hiç olan deðerler
karþýsýnda kendine ait ulvi deðerlerin küçük görülmesini ve
önemsenmemesinin siyaset olduðunu öðrendim.
Yolda karþýlaþmasak, birbirimize selam vermesek bile
seni güçlü ve kendine rakip görmüþlerse her türlü ortamda
seni görmeme ve sana itibar etmeme tavrýný ve ancak menfeat
karþýsýnda seni farketme pozisyonunun siyaset olduðunu
öðrendim.
Senin elinle verdiğin koltuğu yıllar geçtikten sonra
hatırlamak istemeyip senin hatırlatman karşılığında sen rüya
görüyorsun herhalde, sen hayallerinle oyalan istersen, sen
geçmişle yaşamaya devam edebilirsin. Ama o sen değilsin o
koltuğu bana başkası verdi diyebilmek miş siyaset.
İşin özünde ise senin kamuoyunda öne çıkmanı önlemekmiş siyaset. Yani senin önünü tıkamamakmış.
Daha neler neler öðrendim. Meðer bu siyaset bir mektep iþiymiþ. Ama Türkiyedeki siyasetin mektebide yok. Bu
siyaseti yapanlarýnda pek diplomayla falan ilgileri de yok.
Ama bunlara halk dilinde kurt politikacý diyorlar. Kendi
koltuklarý için ya sizlerin sýrtlarýna binip yükseliyorlar, yada
koltuklarýnýn gideceðini hissettikleri an koltuðu da feda
etmekten çekinmeyip ayaðýnýza karpuz kabuðu koyup kaydýrýyorlar.
Politik siyaset kavramý ölmüþtür. Artýk benim siyasetim ve davam; Devlet, Vatan, Toprak, Bayrak, Baðýmsýzlýk,
Adalet, Kalkýnma ve maneviyattýr. Artýk Parti isimlerini bir
kenara koydum. Bizim Türkiyeden baþka Vatanýmýz, Türk
Bayraðýndan baþkada bir bayraðýmýz yok. Her þeyden önce de
Müslümanýz.. Vatanýmýzýn baþýna birþey gelse bazýlarý
Amerika, Ýngiltere vb giderler ama bizim bu vatan topraðýndan baþka gidecek topraðýmýzda yok. Aklýmýzý baþýmýza
almanýn zamaný 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

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.

FORUM
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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.
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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
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

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 Haberleri
Şükran ÇELEN
Bölge Haberleri
Mustafa Ekrem UYSAL
Muhabirler
Haldun ŞAHİN-Nih at UÇAR
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

BEYPAZARI YILDIZINA SAHİP ÇIKTI

BEYPAZARI İLÇE KAYMAKAMI VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE REKORTMENİ KIZIMIZA VE BEYPAZARINDA ÇEŞİTLİ
DALLARDA BİRİNCİLİK ALAN YILDIZ KIZLARIMIZA SAHİP ÇIKTI.
Lisesi Müdürü Kemalettin
Beypazarlı sporculara ait olup,
Beye büyük görevler düşüyor.
bu rekorunda uzun yıllar kırılaBu başarı ortak olacak bundan
mayacağı tahmin edilmekte.
sonra. 2 okul birlikte çalışacak- kırılacaksa da yine Beypazarlı
lar bundan sonra. Tabii bu
sporcularımız tarafından kırılasadece bir okul değil tüm
cak.
okullarımıza da dağılmalı ve
Beypazarındaki atletizm takımyayılmalı. İlçemizdeki başarılı
larının son 6 yılda toplam
öğrencilerin sayısı artmalı.
olarak 15 Ankara şampiyonHem zaman, hem mekan
luğu, 4 Türkiye şampiyonluğu
olarak tüm imkanları seferber
derecesi mevcut. Son yılda
ederek bu tablonun ortaya çıksporcuların ferdi olarak 200
masına sebep olanlara teşekkür
kadar Ankara Şampiyonluğu,
ederim.
80 kadar Türkiye
Bizde elimizden gelen her türlü Şampiyonlukları bulunmakta. 3
katkıyı sağlayacağız.
sporcunun ise Milli Takım
2007 yılında bir değişiklik
Sporcusu olduğu açıklandı.
yaptık. Beypazarı
2007 yılında Samsundan gelen
Baştarafı Sayfa 1’de
Beden eğitimi öğretmeni
Stanyumunda yapılan tüm
Türk Bayrağı 19 Mayıs
Bu kızlarımız gelecek sene
Muhsin Soysal birlikte çalışaetkinliklerde, bayram ve törenGençlik ve spor Bayramı
Beypazarı Lisesinde okuyacakcaklar. İlköğretimden Liseye
lerde Muhsin beyi
törenlerinde
lar. Bu yüzden Beypazarı
geçen bu öğrencilerimizin
görevlendirdik. Muhsin beyin
Cumhurbaşkanı’na Hande
Lisesi Beden Eğitimi
başarısında Beypazarı
görevi bir iken 2’ye çıkardık.
Yazıcıoğlu tarafından sunulÖğretmeni Mustafa beyle,
İlköğretim okulu Müdürü
Bu çalışmalar Beypazarındaki
duğu, 2008 yılında
Beypazarı İlköğretim Okulu
Mehmet dinarlı ve Beypazarı
yetenekli öğrencileri ortaya
Çanakkale’den gelen Türk
çıkarmak için yapılıyor.’‘ açıkBayrağı Cumhurbaşkanı’na
lamasında bulunan Kaymakam
yine bu sporcu tarafından
Hikmet Aydın; İlçe
sunulduğu açıklanarak derece
Koordinatör Beden Eğiytimi
alan kızların aldıkları dereceler
öğretmeni Muhsin soysal
ve tanıtımlarıda yapıldı ve
tarafından Beypazarı’nda ilk ve sırayla Hande Yazıcıoğlu,
orta öğretim öğrencileriyle
Elçin Kaya, Gamze Barlas, Gül
yürütülen atletizm çalışTiftik, Merve Gökçe ile Fatma
malarının 10 yıllık bir geçmişi
Cemre Yurtsever, Tuba Yiğit,
olduğunu hatırlatarak son 5
Elif Yıldırım, Gülsen Demirel,
yılda bu çalışmaların yoğunMerve Yalçınkaya, isimli
laştığını ve 2007-2008 yıllarına
öğrencilerin dereceleri şampiygelindiğinde atletizmde ulular
onlukları ve başarıları anlatıldı.
arası başarılar kazanılmaya
Genel Hedeflerinde belirtildiği
başladığını belirtti.
toplantıda 6 spocunun Milli
Yapılan açıklamalara göre
Takıma sokulması 2008 yılının
Beypazarında atletizm takımhedefi olduğu ve 4 uluslar arası
larının son 6 yılda Bir Türkiye
yarışmada birincilik hedeüçüncülüğü, bir türkiye
flendiği, takım olarak Gençler
İkinciliği, Dört Türkiye
Türkiye şampiyonluğunu
şampiyonlukları var.
kazanmak olduğu açıklanarak
Küçük kızlar puanlı atletizm
Beypazarı’nı atletizmde pilot
Türkiye Rekoru; Beypazarlı
bölge ilan etmek olduğu belirkızlara ait olup, bu rekorun çok tildi.
uzun yıllar kırılamayacağı atle2012 olimpiyatlarında da 3-4
tizm otoritelerince de tahmin
sporcuyla ülkemizi temsil
edilmektedir.
etmek ve 1-2 sporcuya
Yine Yıldız Kızlar puanlı atlemadalya kazandırmak olduğu
tizm Türkiye takım rekoru
hedefi belirtildi.

SOKAK, CADDE VE PARK ÝSÝMLERÝYLE
BEYPAZARI ÜNLÜLERÝ, ŞEHİTLERİ ve
YAZARLARI YAÞATILIYOR

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.
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Sokaklar, Caddeler ve
Parklar þehri þehir yapan
önemli öðelerden biri.
Önemleri, geniþlikleri, yönleri ve kesiþim yerlerindeki
meydanlara göre isim alýrlar. Bazen kullanýlan sokak
adlarý kýsmen de olsa tarihi
anlatýr.
Beypazarý Belediye Meclisi
aldýðý kararlarla Beypazarı
ünlülerini, aydın ve
yazarlarını ve şehitlerini
Beypazarındaki sokak,
cadde, park gibi yerlere vererek adını yaşatmaya
devam ediyor.
Bunlardan bazıları,
Beypazarýna gelen ve
yüzyýlýn bilim adamý
seçilen, dünyaca ünlü beyin
cerrahý Prof. Dr. Gazi
Yaþargil. Yaşargil’in adı
Hacýkara Mahallesi
Karapýnar Sokaða, Dünyaca
ünlü Viyola sanatçýsý Ruþen
Güneþ’in adý Hacýkara

Mahallesi Karapýnar 1.
sokaða, Fatih Sultan
Mehmet’in Hocasý
Akþemsettin’in adý
Oðuzkentte bir sokaða, yine
Oðuzkentte baþka bir
sokaða Beypazarý Kitabýnýn
yazarý ve þu an rahatsýzlýðý
nedeniyle evinden çýkamayan Yaþar Þener Hocanýn
adý, yine oğuzkente başka
bir sokağa geçtiğimiz aylarda vefat eden dünyaca ünlü
şairimiz H.Hüseyin
Yurdabak’ın adı verildi.
Sokak isimlerinin deðiþikliði ile yeni yetiþen nesle,
tarihte önemli bir yer edinen hemþerilerinin tanýtýlmasýnýn hedeflendiði vurgulandý. Ayrıca Beypazarlı
olup polis veya asker olarak
vatana hizmet verirken şehit
olan şehitlerimizde unutulmadı ve Beypazarının parklarına ve sokaklarına adları
verildi.

Her Telden

BAĞIMSIZLIĞIN TEMELİ

Mehmet BAŞTÜRK

Bir milleti millet yapan temel özellikler
vardır. Bu temel özelliklere kültür denmektedir. Kültür o milletin tarihi derinliklerinden getirdiği dil, inanç, tarih, sanat,
edebiyat ve ortaya koymuş olduğu her türlü
toplumsal değerlerdir. Bu değerler olmadan
millet olunamaz. Olunsa olunsa ancak kalabalık ve halk yığını olunur. Toplumlar millet
olmadan da bağımsız olarak
yaşayamazlar.Toplumların millet olabilmesi
çok zordur ama milletlerin, millet olduktan
sonra halk yığını haline dönüşmesi ondan
daha zordur ama mümkündür de.
Bir topluluğun veya halk kitlesinin millet
haline gelebilmesi için oluşturduğu kültürün
temelinde ise o topluluğun dili vardır.
Toplum konuşma diline sahip çıkamazsa ne
halk oluşturabilir ne de kendini millet haline
getirecek olan kültürünü ortaya
koyabilir.İnsanlık tarihi dil sayesinde zirveye çıkan milletlere şahit olduğu gibi kendi
dilini unutarak tarih sahnesinden silinen milletlere de şahittir.
Bir milleti millet yapan temel unsur o milletin dilidir. Tarihinde biz Türkler kadar
devlet kuran, dünyanın çeşitli coğrafyasında
hüküm süren başka hiçbir millet yoktur. Biz
Türkler millet olarak dünya tarihinde söz
sahibi olduğumuz dönemlerde, daha millet
olma vasfını kazanamamış olan halk topluluğu, kendi diline sahip çıkmanın
mükafatını bugün dünyaya hükmederek
almaktadır.
Türk tarihinin belirli dönemlerinde çok
önemli kırılma noktaları vardır. Böyle
dönemlerin birincisinde Orhun Kitabeleri
imdada yetişerek Türkleri yok olmaktan
kurtarmıştır. İkinci kırılma noktası olan
dönemde ise Anadolu Türklüğünün yiğit
sesi Karaman Oğlu Mehmet Bey çıkarak
“Hiç kimse bugünden sonra divanda ve dergahta (hükümette) ve bergahta ( sarayda) ve
mecliste meydanda Türkçe den başka dil
kullanmasın”.Üçüncüsü ise Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’ten
gelmiştir. Türkçe’nin resmi dil olduğunu
anayasaya yerleştirmiş ve daha sonra
“Güneş Dil Teorisiyle” dünya üzerinde
Türkçe konuşan bütün toplumlara ulaşmayı
hedeflemiştir. Bu bağlamda bugün Estonya
sınırları içerisinde kalan iki küçük Türk
köyüne dahi o zor şartlarda Türkçe gazete
ulaştırmayı başarmıştır. Bugün küçülen
dünyada bizim o Türk köylerinden haberimiz dahi yoktur.
İşte böyle kırılma noktalarının yaşandığı bir
anda, Sovyet İmparatorluğunun dağılması
neticesinde bağımsızlığını elde eden beş
Türk Cumhuriyetinden birisi olan
Azerbaycan’ın yiğit Cumhurbaşkanı ve Türk
dünyasının yirminci yüzyılın sonundaki gür
sesi olan Büyük deha Sayın Elçibey
Birleşmiş Milletlerde yaptığı konuşmada
benim bir dilim var o da Türkçe’dir diyerek,
Türkçe konuşmuştur. Kendi ülkesinde dahi
kendi dilini konuşmaktan aciz olanlara ithaf
olunur.
Bir ülkenin bağımsızlığının temelinde
konuşmuş olduğu kendi dili yatmaktadır.
Kendi ülkesinde kendi dilini konuşmaktan
aciz olanlar ne bağımsız olabilirler nede
millet olabilirler. İnsanlık tarihi bunun şahididir. Ama tarihten ibret almakta ancak tarihi kendi diliyle okumakla mümkündür.
Kendi diliyle eğitim görmeyen, kendi diliyle
kültürünü ortaya koyamayan bir millet olabilir mi…?
Efendim Eurovision şarkı yarışması imiş.
Olabilir. Hani hep denir ya müzik
evrenseldir diye. Uluslar arası şarkı yarışması düzenlenebilir. Ama böyle bir yarışmaya herkes kendi kültürüyle, kendi
şarkısıyla, kendi diliyle katılmalı değil mi?
Biz İngiltere’nin sömürgesi miyiz ki,
İngilizce şarkı ile uluslar arası yarışmaya
katılıyoruz. Ben söylesem Türkçe den
utananlar kızarlar ama Alman Hans
Dernschwam yıllar önce yaptığı seyahatı,
Kültür bakanlığımız “İstanbul ve
Anadolu’ya seyahat günlüğü” adında yayınlıyor ve eserin 45. sayfasından bir aktarım.
“Her camiinin yanında tepesi sivri yüksek
taş kuleler yükseliyor. Bunların içinden
kıvrıla kıvrıla yukarıya çıkılıyor. Türklerin
hocası veya imamı günde dört defa çıkarak
hu hu diye
bağırıyor, bir
şeyler haykırıyor. Zaten
onların başka
WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN
bir şarkıları,
hatta müzikleri
PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM
dahi yok”.
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dediği müzikle
katılsak daha
iyi olmaz
mıydı...?

BEYPAZARI TÝCARET ODASI
ÜYELERÝNE

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

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

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ

Kemal ÇEL EN

E 1 KARAYOLU ve
SİNCAN-ARİFİYE DEMİR YOLU
NE ZAMAN AÇILACAK?..
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Tren yolu Ak Parti
iktidarý ile

Yýllardýr hükümetler
tarafýndan açýldý açýlacak
denilen ve yatýrým amaçlý
trilyonlarca lira para Sincan
Arifiye demiryolu’na
yatýrýlýrken halen bekleyen
ve bir türlü açýlamayan
Hýzlý tren hattý bölge insaný
tarafýndan acilen açýlmasý
bekleniyor.
Tren yolu güzergahýnda
bulunan bütün il ve ilçelerin
beklentisi bu tren yolunun
bir an önce faaliyete
geçmesi.
Tek parti iktidarý bu iþ için
en büyük fýrsat.
Görüþtüðümüz tüm siyasi
parti baþkanlarý ve yönetimleri ile vatandaþlar bu konuda konsensus saðlamýþ
durumda. Ülke ekonomisine
ve bölgesel ekonomiye de
büyük katký saðlayacak

Mecliste grubu
bulunan Ana Muhalefet
Partisi CHP ve MHP
tarafýndan öncelikli olarak
bu konuya eðilmeleri beklentisi, gün geçtikçe artýyor.
2003 yýında
Ulaþtýrma Bakaný Oktay
Vural tarafýndan AnkaraÝstanbul arasýnda hýzlý tren
projesinin Fizibilite raporu
için ihale açýlmýþtý. Ayaþ
Tüneli için trilyonlarca lira
yatýrým yapýlan proje
faaliyete geçirilmezse
yapýlan tüm yatýrým boþa
gitmiþ olacak. ‘Zira iþleyen
demir ýþýldar. Bakarsan bað,
bakmazsan dað olur’ atasözleri sanki bu proje için
söylenmiþ. Vatandaþ bu projenin milyarlarca lira
yatýrýldýktan sonra neden
hala faaliyete geçirilemediðini merak ediyor.

ANKARA -BEYPAZARI
OTOBÜSLERÝ 6 YTL OLDU

Beypazarı’nda 3 Otobüs firmasının kıyasıya girdikleri rekabet bitince Beypazarı-Ankara arası yolcu biletleride 6 YTL oldu. Abonman biletler 5 YTL den satılırken
normal biletler 6 YTL’den satılıyor.
Beytaş-Lider Beypazarı-Lüx Beypazarı geçtiğimiz aylarda
anlaşma sağlayarak ortak bir kararla bilet fiyatlarını 6
YTL’ye çıkardılar.
Vatandaşlar bilet fiyatlarının artması ile hizmet ve lükse
veya iş acele ise ilk kalkan veya ankaradan ilk gelen otobüs
firmasına binerek yolculuk etme tercihini kullanıyorlar.
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Bu hantal yapýya kim dur
diyecek? Beypazarý
Belediye Baþkaný ve Bölge
Belediye Baþkanlarý bu projenin hayata geçmesi için
yoðun çaba sarfetmelerine ve iþbirliði içinde hareket
etmelerine raðmen, geçmiþ
hükümetler bu sesi duymadýlar.
Beypazarý Belediye
Baþkaný Mansur Yavaþın
2003 yılında Bakan
Vural’la görüþmesinde fizibilitenin olumsuz çýkmasý
halinde Ankara-Beypazarý
Çayýrhan arasýnda ulaþýmýn
yapýlýp yapýlamayacaðýnýn
araþtýrýlmasýný Bakan Vural
ihaleyi alan firmadan
istemişdi. Hiç olmazsa
yolun bir bölümü faaliyete
geçirilsin görüşünde olan
Bakan ihaleyi alan firma ile
yaptığı görüþmede

Çayýrhan’dan Kömür külü,
Trona Madeninin ve kurulacak
Sebze halinden ve
Beypazarýna kurulacak
Organize sanayiinde üretilecek
mallarýn da tren yoluyla
nakledilebileceði bilgileri verilmişdi. Ýhaleyi alan firma
Bakanlýða 2 adet ara rapor
sunmuş, Nihai raporun ise
2003 yılının 6 Haziran ayında
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Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

da sunulacaðý belirtilmişti. Bu
konu Ak Parti Beypazarý Ýlçe
Baþkaný ve yönetiminde gündeminde ve yatýrým proðramlarý içinde idi. Ayrýca Ak Parti
yönetimi Ankara-SincanAyaþ-Beypazarý-NallýhanAdapazarý-Ýstanbul yolu olan
E-1 yolununda bir an önce
faaliyete geçirilmesi için
yoðun çaba içine girmişler ve
partinin yatýrým proðramý içine
almışlardı. Ancak Ak Parti
İlçede yönetim değişikliği
yaşandı ve bu konu yine
unutuldu.
Bölgedeki görüþtüðümüz tüm
siyasi partiler de bu konuda
hükümetten çözüm bekliyorlar
ve Menderes’in hayali olan ve
engellemelere takýlarak yarým
býrakýlan bu yolun, bu iktidar
döneminde açýlmasý ,bu yol
güzergahýnda bulunan vatandaþlarýn ümidi ve beklentisi ve
hayali.
Bu hayal gerçek olacak mý?
Ak Parti Beypazarý Ýlçe
Yönetimi bu konuda ne
düşünüyor ve eski yönetimin
çalışmalarına ne destek verdi
ve Demiryolu hakkında
hükümet ne düşünüyor? Ak
Parti Ýktidarý yýllardýr hem
ülke ekonomisine hem de
bölge ekonomisine büyük
katkýsý olacak bu projeye nasýl
bakýyor. Hem biz hemde
vatandaşlar bu sorulara cevap
bekliyor.

URUŞTA EV YANDI

25.03.2008 Salı günü gece Uruşta çıkan yangında bir ev
tamamen yandı. Uruş Beldesinde gece yarısı başlayan
yangın sonucu bir ev içindeki eşyalarla birlikte tamamen
yandı. Evde oturan Özcan ailesi canlarını zor kurtardılar.
Karı koca uyurken yangının çıktığı, çıkan yangın sonucu
evden bir şey kurtarılamadığı öğrenildi. Ev ile birlikte tüm
eşyanın yandığı Özcan ailesinin canlarını zor kurtardıkları
öğrenildi. Evin arazi ortasında oluşu ve etrafında ev bulunmayışı çevreye yayılmasını önledi. Uruş itfaiyesinin yangına erken müdahale etmesine rağmen aşırı rüzgarın oluşu
evin tamamen yanmasına sebep olduğu belirtildi. Yangının
bacadan veya elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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) Sıcaklık (ºC)
10,9
28
Nem (%)
55
Beypazarında beklenen hava duru- Basınç (hPa)
1007,7
muyla günün en yüksek sıcaklıkları Görüş (km)
.......
5 günlük tahmin raporu ise ise
Rüzgar (km/sa) Kuzeybatı 4
şöyle:

29 Mart Cumt
En Yüksek
17 °C
En Düşük
8°C
01 Nisan Salı
En Yüksek
12°C
En Düşük
4°C

30 Mart Pazar
En Yüksek
15°C
En Düşük
9°C
02 Nisan Çrşamba
En Yüksek
14°C
En Düşük
4°C

31 Mart Pazartesi
En Yüksek
12°C
En Düşük
6°C
03 Nisan Prşembe
En Yüksek
15°C
En Düşük
5°C

BEYPAZARINA YENÝ PANSÝYON EVLER
VE YENÝ DÝNLENME TESÝSLERÝ AÇILIYOR

Beypazarý geliþen turizm potansiyeli nedeniyle dışarıdan gelen
ziyaretçilerin konaklama ve yemek yedirme ihtiyaçlarýný karþýlamak
amacýyla Beypazarý Belediyesinin yönlendirmesi sayesinde yeni yeni
konaklar ve dinlenme tesisleri açýlmaya devam ediyor.
Beypazarı Alaattin sokakda yoğunlaşan Konaklardan oluşan Turistik
İşletmelerin yanı sıra İlçedeki diğer yerlerde de konak ve otellerin açılması İlçede yatak ihtiyacını karşılayacak seviyeye geldi.
İnözü Vadisi ise Dinlenme Tesisi ve Çay Bahçeleri ile donanmaya
devam ediyor.
İnözünde mevcut tesislere yeni tesisler de açılmak için yatırımlara
başladı. Önümüzdeki günlerde İnözünde yeni tesisler ile İnözü tamamen Turistik tesisve çay bahçeleri haline gelecek.
Dışardan gelen vatandaşlar ‘kendin pişir, kendin ye’ veya kafalarına
göre takılabileceği her şeyi tesis tarafından karşılanan çay bahçeleri
sayesinde huzur bulacakları ortamları gezip dolaşabilecekler ve
inözünde dinlenebilecekler.
İlçeye gelen Turizm firmalarının en büyük şikayeti ise 2 otobüs olarak
getirdikleri ziyaretçileri aynı otele veya konağa yerleştirmek. Bu konuda Beypazarı’nda bir eksikliğin olduğu belirtilerek bu yüzden
Beypazarı’na bir günlük gezi turu düzenledikleri ve yatmak amacıyla
Göynük gibi yerlerdeki otellerin tercih edildiği belirtildi. Buna da
alterbnatif olarak yeni oteller açılıyor. Bunlardan biri Kayıboyu konağı.

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

