Keltepe yamaç paraşütçülerine açılıyor

Beypazarı’ndaki Keltepe THK tarafından yamaç paraşütçülerine açılıyor
Bir kaç yıldır inceleme ve
araştırması yapılan Beypazarı
Kelpe mevkiindeki dağlık alan
Keltepe Yamaç Paraşütü için
elverişli olduğu tesbit edilmiş
ve bu konu ile ilgili rapor verilmişti.
THK’ya göe bu bölgenin en
büyük sorununun ulaşım

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

sorunu olduğu ve Sekli Köyü
tarafından Keltepeye çıkılabildiği belirtilerek ulaşım
sorunu nedeniyle proje hayata
geçirilememişti. THK tarafından bu dağa beypazarından
direk yol yapılabilirliği
üzerinde durulduğu ve dağa bir
tesis yapılmasının gerekli

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

olduğu vurgulanmıştı.
Türk Hava Kurumu (THK),
tüm bu olumsuzluklara rağmen
Beypazarı Keltepe de yamaç
paraşütçülüğünü başlatacağı
açıklaması yapıldı. THK
Beypazarı Şubesi Başkanı
Mehmet Ali Dikmenlioğlu,
ilçede turizmin canlanması

*www.ortaanadoluas.com

amacıyla bir proje hazırladıklarını söyledi. Bölgedeki
gerekli incelemelerin THK
yetkililerince geçen yıl
yapıldığını hatırlatan
Dikmenlioğlu, "Hazırladığımız
proje ile Keltepe bölgesinde
yamaç paraşütçülüğü başlatacağız. Karadoruk Tepesi’nde

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Kemal ÇE LEN

POLİS TEŞKİLATI KURULUŞUNU KUTLUYOR
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Akbabaların
Gelişi
Hürriyet
Gazetesi'nde

28 MART 2008 TARİHLİ
HÜRRİYET GAZETESİ'NDE CUMA EKİNDE
"TÜRKİYE'NİN EN HARİKA 10 DOĞAL OLAYI"
BAŞLIKLI HABERDE
"AKBABALARIN GELİŞİ"
İLE BEYPAZARI'NA YER
VERİLMİŞTİR

Beypazarı'na
Turist
Akını

04 NİSAN 2008 CUMA
GÜNÜ YAYINLANAN
CUMHURİYET GAZETESİ ANKARA EKİNDE
"BEYPAZARI'NA TURİST
AKINI" BAŞLIKLI
HABER YAYINLANDI.

Zaman
Tünelinde
Beypazarı

04 NİSAN 2008 CUMA
GÜNÜ YAYINLANAN
SABAH GAZETESİ
CUMA EKİNDE "ZAMAN
TÜNELİNDE BEYPAZARI" BAŞLIKLI
HABER YAYINLANDI.

FORUM
Kemal ÇELEN

BEYPAZARI HAKKINDA
GELİP GÖRENLER NE
DÜŞÜNÜYOR

Değerli okuyucularım.
Hem gazetemiz haberlerinde hemde köşe
yazılarımızda bir şeyler
yazıyoruz. Birileri bu yazı
ve haberleri art niyetli
haber veya yazı olarak
görebilir.
Yazısı sayfa 2’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

163. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
BEYPAZARINDA DA KUTLANIYOR
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 163. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
BEYPAZARINDA DA
KUTLANIYOR.

cek. 09-10 Nisan 2008
Çarşamba ve Perşembe
günü İlçe Emniyet
Müdürlüğüne bağlı tüm
birimler, halkın ve öğrencilerin ziyaretine açık
tutularak dilek ve temenniler kabul edilecek.
Haberi Sayfa 4’de

29 Mart 2008 Cumartesi günü
Kırbaşı Beldesinde Kırbaşı
Belediye Başkanına saldırı
oldu.
Belediyenin içme suyu amaçlı
kullandığı havzadan su almak
isteyen ve sondaj vuran Nuri

Kasap ve işçileri Belediye’ye
ait su havzasından su almasını
engellemek isteyen Başkan
Yılmaz’a Jandarmaların
yanında saldırdılar. Çıkan
arbede de Başkan Yılmaz’la
işçiler arasında boğuşma

yaşandı. Saldırı sonrasında
Başkan Yılmaz kendisine
saldıranlardan davacı oldu.
Başkana saldırıdan dolayı
Cumhuriyet Savcılığınca
soruşturma başlatıldı.
Haberi Sayfa 3’de

Beypazarı-Ankara yolu
üzerinde atderesi-aysantı
mevkii bölgesinde çift yol
da meydana gelen bozulma
nedeniyle yolda yol tamir
çalışmalarına başlandı. Çift

yol olan güzergahta tek
yönden trafik akışı
sürdürülüyor. Karayolu
ekiplerince bu bölgede
hummalı bir çalışma göze
çarpıyor. Haberi Sayfa 4’de

Beypazarı Belediyesi
İtfaiye Amirliği'ne Yeni
Kurtarma Ekipmanı.
Haberi Sayfa 2’de

Polis Teşkilatının 163
kuruluş yıldönümü
nedeniyle Beypazarında
da kutlamalar gerçekleşe-

1950 YILINDA
BEYPAZARINDA
LASTÝK AYAKKABI
ÝMALAT SANAYÝ
VARMIÞ.
Haberi Sayfa 4’de

Kırbaşı Belediye Başkanına
Çirkin Saldırı

BEYPAZARI ANKARA YOLUNDA
YOL ÇALIŞMASI VAR
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BUYURUN ABDESTSİZ..

Bugün 24 nisan 2004 tarihidir.
Türk milleti için bugünün tarihi
çok önemlidir. Bu tarih gelecek
kuşaklar için, 8000 yıllık Türk
tarihinin belki de en karanlık
günü olarak algılanacaktır.

Yazısı Sayfa 3’de

BEYPAZARI’NDA
EN ÇOK OKUNAN
GAZETE YENİ YILDIZ
GAZETESİ
Haberi Sayfa 2’de

İTHALATÇI FİRMA BAYİİ ORTA ANADOLU REKLAMCILIK AŞ. DEN
ŞOK KAMPANYA
BU FIRSAT
P4 BİLGİSAYARlLAR 329 Dolar+KDV’ye
ŞOK
KAÇMAZ
ARAYIN SİPARİŞ VERİN

Tzob, Mart Ayı
Üretici, Hal, Pazar ve Market
Fiyat Endeksi

Haberi Sayfa 3’de

de yamaç paraşütü eğitim pisti
kuracağız" dedi.
Yamaç Paraşütçülüğünün
Keltepede başlaması
Beypazarına hem sosyal bir
faaliyetin getirilmesi hemde
Beypazarı Turizmine katkı
yapacağı düşünülmekte.

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

2007 yılı
Meslekte Etik
Davranış Ödülü
Mansur Yavaş’a

Toplumsal Etik Derneği
tarafından her yıl düzenlenen "
Meslekte Etik Davaranışları
Teşvik Ödülleri"nde Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş; "2007 yılı Meslekte
Etik Davranış Ödülü"nü
almaya hak kazandı.
Toplumsal Etik Derneği'nin
toplumu iyiye yöneltmek ve
etik davranışları teşvik etmek
amacıyla verdiği ödüllerin bu
yılki sahipleri de belli oldu.
Dernek Seçici Kurulu tarafından; mesleğini icra ederken
"etik davranışlara" özen
göstermesinden ötürü
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş'ın ödüle layık
görüldüğü açıklandı.

RÜYA
DÜĞÜN
SALONUNDA
OSMANLININ
BİLİNMEYEN
YÖNLERİ
KONULU
KONFERANS

Osmanlı Kültürünü Yaşatma Derneği
tarafından yapılan seri konferansların
bu haftaki sırası Beypazarı’nda
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
Halim Albayrak’ın konuşmacı olarak
katılacağı konferansta Osmanlı ve
İslam Kültürü anlatılacak.
Haberi Sayfa 4’de

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

BEYPAZARINDA EN ÇOK OKUNAN GAZETE
YENÝ YILDIZ GAZETESÝ
04 Nisan 2008 Cuma

Seçime 11 ay
kala Gazetemiz Yeni
Yýldýz yine gündemi oluþturmaya devam ediyor.
Gazetemiz haberlerinin
konuþulduðu
Beypazarý’nda
Beypazarı gündemini
de yine Gazetemiz
Yeni Yýldýz belirliyor. 1000 baskı yapıp
dağıtıyoruz. Gazetemizi
Beypazarında tahminen
10.000’in üzerinde insan okumakta. Ayrıca internet sitemiz
aracılığıyla da onbinlerce insan
gazetemizi internetten takip
etmekte. Bu yüzden Yeni yıldız
Gazetesi ara verdiği ve yeniden
başladığı yayın hayatına ilk çıktığı günden itibaren tekrar baştaki
yerini aldı ve korumaya devam
ediyor.
Ak PartininYerel Seçim seçim
startý verdiðive yerel adayların
çalışmalarına hız verdiği ve yeni
yeni belediye başkan adaylarının
haberleri yine gazetemiz haberlerinden okuyucuya ulaşıyor.
Geçen yıllarda olduğu gibi yine
bu yıl Ramazan ayında
Gazetemiz Ýdare Merkezi
Belediye Baþkan Aday adaylarýnýn sohbet ve uðrak yeri
olmaya devam edecek.
Yanlý ve taraflý yayýn

politikasýna karþý olan
gazetemiz tarafsýzlýðýný ve
baðýmsýzlýðýný koruyarak Basýn
ahlak ve ilkelerine riayet ederek,
Laik, Cumhuriyet ve baðýmsýzlýk
ilke ve hedeflerimiz doðrultusunda halkýn gündeminde olan gündemi tutmaya devam ediyor.
Kavga ve gürültüden uzak haklý
olan ve haksýzlýða uðrayanlarýn
yanýnda yer almayý kendine ilke
edinen gazetemiz siyasi partileride izleme alanýna alarak parti
içi politikalarý kamuoyuna duyurmayý kendine görev addetti.
Seçime kadar partilerin tamamý
kapsam alanýmýz içinde olacak.
Beypazarý halkýnýn doðrularý
öðrenmesi ve huzuru için parti
teþkilatlarýnýn belki huzuru bozulacak, uykularý kaçacak, her yanlýþ politikalarýnýn karþýsýnda bizi

bulacaklar.
Taraf deðiliz ve taraf
olmayacaðýz. Ancak, haklýnýn ve
hakkýn tarafýyýz. Gazetecilik zor
bir görev. Doğruları yaparken
bazı yanlış kişilerin de ayağına
basabiliriz. Bunun karşılığında
değişik oyunlar ve tezgahlara da
maruz kalabiliriz. Biz bunları hep
yaşadık ve yaşamaya da devam
edeceğiz. Ama asla İnanç ve
doðrularýmýzdan
vazgeçmeyeceðiz.
Birilerinin
oyuncaðý da
olmayacaðýz.
Kaderimizde
zindan varsa
orayý Yusufiye
sayarýz. Ölüm ise
onu da yaratýcýya
kavuþmak sayarýz.
Kefenimizle gezeriz.
Allah yazdý ise olur,
yazmadý ise yine
Beypazarý taþýmýz,
topraðýmýzdýr. Yine döner
geliriz. Gelincede boþ gelmeyiz,
bu þahýslarla mücadelemize
devam ederiz. Boðazýmýzdan
geçecek lokmamýz varsa bunun
kursaðýmýzdan geçmesine kimse
mani olamaz. Nefes alacak saatlerimiz varsa bu nefesi kimse
sonlandýramaz. Verilmeyecek
hesabýmýz yok. Alamayacaðýmýz
hesabýmýz da yok.
Biz bugüne korkarak
deðil, yanlýþlarla mücadele
ederek geldik. Adaletsizleri
adalete teslim etmek için, hukuksuzlarý hukuk’a uymaya zorlamak
için, hukuku kullanýp haksýzlýklarýný sadrazamlaþtýranlara karþý,
hukuka sýðýnarak, hukuksuzluðu
giderme mücadelesi için var-

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

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.

lýðýmýzý sürdürüyoruz.
Oluşabilecek tezgahlara raðmen
dürüstlüðümüzle, kurulan tazgahlardan kurtularak özgür
oluþumuzdaki haklýlýðý kamuoyu
ile paylaþtýk ve paylaşmaya
devam edeceğiz. Biz mahkum
olmadýk. Mahkum olanlar; bizi
haksýz yere mahkum etmek
isteyen insanlardýr. Onlar bizim
ve insanlarýmýzýn yüreðinde ebediyete kadar mahkum yaþayacaklar.
Yine ayný oyun ve tezgaha baþvuranlar olabilir ve
onlarda ayný akýbete uðrayacaklar
hem bizim gönlümüzde, hem de
toplumun yüreklerinde mahkum
olacaklardýr. Zira her zaman ve
her hadisede, dürüstlüðümüz, ve
suçsuzluðumuz mutlaka ortaya
çýkacak, biz özgürleþirken onlar
önce kendi vicdanlarýnda mahkumiyeti yaþayacaklar. Bu mahkumiyetten kurtulabilirlerse, sonra
diðer mahkumiyetler gelecektir.
Yýlmayýz, yýkýlmayýz,
Kendimizide yýktýrmayýz.
Yýkacaðýmýzýda tam yýkarýz.
Bizim her zaman
duamız; ‘Bizim hakkýmýzda ne
düþünürsen Allah iki mislini
versin’ anlayýþý ve Bizim
hakkýmızda düþündüklerinde
baþarýlý olanlar için, ‘Allah’ým
saðlýðýmızda onlarýn ayný akýbetle akýbetlendiðini bize göster’
dua ve dileðimizdir. Allah’ýma
þükürler olsun, bugüne kadar tüm
dualarýmda bu gerçeði yaþadýk.
Hakkımızda aleyhte konuşanların
daha kötü bir akıbete maruz
kaldıklarını gördük. Bu gerçekler
yaþandýkça O’na baðlýlýðýmız
artarak devam ediyor
. Kemal ÇELEN
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.

BEYPAZARI TÝCARET ODASI
ÜYELERÝNE
WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN
PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM

Sýnýrsýz+10 E-po sta+.C om Ýsim Tescili KDV dahil
170 YTL deðil 145 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63
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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 B asýn 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
B aský:Renk İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Yüksel UYSAL
Kadın&Aile Köşesi Haberleri
Şükran ÇELEN
Bölge Haberleri
Mustafa Ekrem UYSA L
Muhabirler
Haldun ŞAHİN-Nih at UÇA R
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

FORUM

2

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarımız hakkında gelip görenler ne düşünüyor.

Değerli okuyucularım.
Hem gazetemiz haberlerinde hemde köşe yazılarımızda
bir şeyler yazıyoruz. Birileri bu yazı ve haberleri art
niyetli haber veya yazı olarak görebilir. Ama yazdığımız
hem haberler hemde yazılarımızda Beypazarı yöneticilerine, Beypazarı esnafına, Ev kadınlarımıza, kısacası
Beypazarı’na bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bazı kişilerin bakıpta göremediği ancak fayda gibi görünen şeylerin sonradan Beypazarının aleyhine sonuçlanan hadiseleri göstermeye çalışıyoruz.
İşte internet sitesine düşmüş ve bir yerel gazetenin
köşesinde yayınlanmış bir yazıyı alıntı yaparak yayınlıyoruz. Dikkatlice okunması ve söylenmek istenen şeylerin
anlaşılması Beypazarı’na ve Beypazarı’nda yaşayanlara
büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Her kes gelir
ziyaret eder ama birileri kendi şehirleri için gelir. Yorumu
size bırakıyorum.

Günce=Gülten Başol
Pervasız Gazeteden alıntı

Arkadaşlar “ille yaz” dedi, gezi üstüne gezi notları
düşürdük Pervasız’a…

Biz de gezdik, gördük ve yazdık. Giderken başka, dönerken başkaydık hepimiz. Çağdaş Yaşam’ın “BeypazarıKızılcahamam Gezisi”, sadece bir gezi değil;
öğrendiğimiz, şaşırdığımız, imrendiğimiz ve hatta
kıskandığımız bir gezi de oldu aynı zamanda.
Güle- oynaya Akşehir’den yola çıkmıştık;
Ankara Beypazarı’na bir kış günü sabah erkenden
indiğimizde, sisli-puslu bir vadinin içinden, etrafımıza
şöyle bir bakınıp da :
-Ele! Burası nasıl bir Beypazarı’dır kızlar! diye
şaşırmışız.
-Allah kimseyi şaşırtmasın ! Amanın şu
bildiğimiz tarhana, şu bizim yaprak sarması,şu kırk katlı
ev baklavası, pilavlı güveç ve lahana turşumuz var ya…
Burada “Beypazarı Tarhanası”, ”Beypazarı Sarması”,
“Beypazarı Baklavası”, “Beypazarı Güveci” oluvermiş!
Hele kışlık kuruların adı “Beypazarı Kurusu” olmuş da,
biz yeni duymuşuz ! Hem de şık paketlerin içinde, üstü
yazılı…
Hani bizim vatandaş,bir hıristiyanı tutmuş “siz
Hz.İsa’yı çarmıha nasıl gerersiniz!” deyip vurmaya
başlamış; O da,”iyi ama,o iş l500 yıl önceydi” deyince,
bizimki “bana ne, ben yeni duydum !” demiş ve adama
bir daha yapıştırmış. İşte o misal; biz de öyle şaşırmışız
ki,beş-altı bayan oturup bir şiir yazdık kahvaltı masasında…
“ ağacı yok,taşı yok
yuvası yok, kuşu yok
kel tepeli bir Beypazarı…
gördük ki,
turisti çok, işi çok
gümüşü çok, teli çok
birliği çok, dirliği çok bir Beypazarı…”
Şimdi yanmaz mıyız arkadaşlar ?
“ ah Akşehir, vah Akşehir
dağın var, gölün var
yeşilin var, alın var
kirazın var, balın var
bir de Nasreddin Hocan var…
gel gör ki,
sahipsiz bir halın var…”
Bizim Farma-Tur sahibi Semih Bey, durur mu;
taş gibi cevabını veriverdi yüzümüze: “ Aaa, sarmadan
bizde de var, çorbadan bizde de var,tatlıdan-tuzludan
bizde de var, deyip durursunuz hanımlar; öyleyse niye
geldiniz buraya ? Aynı paraya, ben size Akşehir’i gezdireydim! “ deyiverdi…
Doğru söze ne denir ? Beypazarlılara buradan
sesleniyorum:
-Pazarlamak bir sanattır. Sizler, bu işi başarmışsınız !
Yüreğimizde yenilginin acısı, düştük Beypazarı
sokaklarına…
Şehirdeki 3500 evden,400 adet eski ev restore
edilmiş ! (Biz de 3-5 ev!) Devlet desteği almamış,
Belediye, Sivil Toplum Örgütleri ve halkın işbirliği ile
sanki mucize yaratılmış. Bu mucizenin bir sırrı da,
Evliya Çelebi’nin bura için söylediklerinde yatıyor : “Haftada bir gün süslü-güzel pazarı kurulur…
Okumuş-yazmış insanı çoktur. Halkı bilgedir…” Bence
esas mesele “bilge ve olgun insan” olmada. Birbirini
gereksiz ayrıntılarla yiyip-bitiren değil, birbirini olumlu
işler için bütünleyip-tamamlayan kişi olmalıdır insan …
Beypazarlı, birlik ve dirlik içinde bu işi yapmış;
gelen turiste, öyle olgun, öyle efendi ve öyle saygılı
davranıyor ki; önümüzden bile geçmiyorlar.
Daha ne diyeyim ?
Hafta sonları, bazen yüzün üzerinde otobüsün
geldiğini, Japonların ve Almanların buraya daha çok rağbet ettiğini, öyle ki yazın,iğne atsan yere düşmez kalabalık bir hal olduğunu öğreniyoruz. Aklımız almıyor!
Kıskansak da, imrensek de, burası “Anadolu’nun
böğründe”, bu kurak ve kıraç yerde, bura halkı öyle bir
pazar yaratmış ki, hem yerliye hem yabancıya hitap ediyor. Elişi gümüş takıları kapışılıyor, bildiğimiz Anadolu
yemekleri burada markalaşıyor!..
Bu süslü ve güzel sosyete pazarını, Akşehirliye
örnek olsun diye anlattım…
Söz sırası Kızılcahamam’a gelince; yani nasıl
olacak bildiğimiz hamam işte diye gitmiştik amma.
Ben böyle hamamı ilk defa gördüm ! Suyu
sodalı; kükürdü yok; tül gibi, ipek gibi bir ince şifalı
su…
Soğuksu Milli Parkı, çam ormanı içinde Başkent
Üniversitesine ait bir işletme ki, eksiksiz, huzurlu ve konforlu bir kalma yeri.. İçimiz rahat; gezi paramızın bir
kısmı üniversiteye,bir kısmı da derneğimizin öğrencilere
vereceği bursa dönüşüyor…
Ne zaman gittik, ne zaman döndük ?
Zaman çok çabuk geçti. Bir Japon atasözü diyor
ki, ”dostlarla çıkılan yollar uzun gelmez”.
Bir dahaki sefere,yeniden…

HABER-HABER

Kırbaşı Belediye Başkanına Çirkin Saldırı
04 Nisan 2008 Cuma

29 Mart 2008 Cumartesi günü
Kırbaşı Beldesinde Kırbaşı
Belediye Başkanına saldırı oldu.
Belediyenin içme suyu amaçlı
kullandığı havzadan su almak
isteyen Kırbaşı Belde sakinlerinden Nuri Kasap’ın
Belediye’ye ait su havzasından
su alan ve bu amaçla sondajı
kulanan işçilere Belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz’ın
müdahale etmesi ve uyarması
sonrasında, bu uyarıyı dikkate
almayan işçiler sondajı kullanmaya devam edince Başkan
Yılmaz’ın Jandarma Karakoluna
giderek durumu izah etmesi ve
bir ekiple olay yerine varması
sonrasında işçiler Başkan
Yılmaz’a hakaret edip

saldırdılar. Çıkan arbede de
Başkan Yılmaz’la işçiler arasında boğuşma yaşandığı öğrenildi.
Saldırı sonrasında Başkan
Yılmaz kendisine saldıranlardan
davacı oldu.
Başkan Yılmaz konu ile ilgili
açıklamasında; ‘’Nuri Kasap
2008 yılı içinde Kasabamıza su
getirdiğimiz su havzası içinden
sondaj vurarak ceviz bahçesini
sulamak için su alma girişimi
müteahhit defalar ikaz edilmiş
ve uyarılmıştı. Belediyemizden
bu konuda resmi yazı da gönderilmişti. Konu Beypazarı
Kaymakamlığına, DSİ 5 nci
Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş
ve Nuri Kasap’a Belediye sondajına yaklaşmaması konusunda

yazılı uyarılar gönderilmişti.
Buna rağmen Nuri Kasap’a ait
sondaj ekibi Belediyeye tahsisli
alana mart ayı içinde sondaj
vurmuştur. Sondajı kaldırması
gerektiği söylenince telefon
açarak ‘benimle uğraşma ben
seni ve gelareyi dere kaşından
aşağıya atacak kadar güçlüyüm’
diye tehdit etti. Olay günü su
havzamızda belediyemize ait su
havzamızdan su almaları
nedeniyle su aldıkları tarafımızca görülmüş ve sözlü olarak su
almamaları konusunda uyarımız
işçilerden sert tepki verince olay
Kırbaşı Jandarma Karakoluna
bildirilmiş ve müdahale etmesi
istenmişti. Jandarma
Ekiplerinin de olay yerine

gelmesine rağmen güvenlik güçlerinin yanında Nuri Kasap ve
adamları tarafıma hakaret ve
tehdit edici sözlerle laf atarak ve
tehdit vari sözlerle beni tahrik
etmişlerdir. Daha sonra sondaj
dan su alan işçiler tarafıma fiili
saldırı yapmışlar ve boğuşma
yaşanmıştır. Nuri Kasap’ın
ceviz ağaçlarımı önemli yoksa
Kırbaşı halkının içme suyu mu
önemli. Burası hukuk devletidir.
Bende hem kendi hakkımı,
hemde belediyemin hakkını aramak için bu sahışlardan davacı
oldum. Dava dosyası
Cumhuriyet Savcılığındadır.’‘
açıklamasında bulundu.

Beypazarı Belediyesi İtfaiye
Amirliği'ne Yeni Kurtarma
Ekipmanı...
Beypazarı Belediyesi İtfaiye
Amirliği’ne kurtarma ekipmanı olarak atlama yastığı
alındı. Yüksek katlarda
itfaiyenin merdivenli
araçlarının yetişemediği ve

giremediği dar alanlarda kurtarma işlevinde bundan böyle
28 metre karelik atlama
yastığı kullanılacak.
Beypazarı’ndaki bir çok
sokağın dar olması, bazı
binaların bahçe duvarları ev
giriş kapılarının itfaiye
araçlarının girmesine uygun

olmamasından dolayı zaman
zaman yangınlardan etkilenen
insanların kurtarılmasında
çıkacak sorunlara önlem
olarak atlama yastığı kullanılacak. Beypazarı
Belediyesi İtfaiye Amirliği’ne
alınan atlama yastığı çok yüksek katlı binalarda rahatlıkla

kullanılabilecek fonksiyonda
olduğu bildirildi. Solunum
cihazı aletiyle ortalama 20-30
sn. içerisinde kullanıma hazır
hale gelen atlama yastığının,
ilk atlayış sonrasında 7 sn.
içerisinde kendini ikinci
atlayışa hazırlayabildiği belirtildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (Tzob)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar,
Mart Ayı Market Fiyatlarında Zam
Şampiyonunun Kuru Fasulye
Olduğunu Açıkladı. Bayraktar, Mart
Ayında Bakliyatta Üretici Fiyatları
Hiç Artmazken, Market Fiyatlarında
Kuru Fasulyede Yüzde 30, Kırmızı
Mercimekte Yüzde 19, Yeşil
Mercimekte İse Yüzde 13,4'lük Bir
Artış Olduğunu İfade Etti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, Mart ayı market fiyatlarında zam şampiyonunun kuru
fasulye olduğunu açıkladı.
Bayraktar, Mart ayında bakliyatta
üretici fiyatları hiç artmazken, market fiyatlarında kuru fasulyede yüzde
30, kırmızı mercimekte yüzde 19,
yeşil mercimekte ise yüzde 13,4'lük
bir artış olduğunu ifade etti.
TZOB, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yaş meyve ve
sebze fiyatlarıyla birlikte önem arz
eden çeşitli gıda ve ürünlerin fiyat
endeksini açıkladı. Ürünlerin üretici-

den tüketiciye ulaşıncaya kadar
geçtiği hal, pazar ve market zinciri
halkalarının fiyat artışlarında önemli
oranlarda etkili olduğunun
görüldüğünü belirten Bayraktar,
"Üretici ve tüketici arasındaki fiyat
farkına baktığımızda yaş sebze ve
meyvede yüzde 279'lara, kurutulmuş
ürünlerde yüzde 170'lere, baklagillerde yüzde 246'lara ve hayvansal
ürünlerde yüzde 176'lara kadar çıktığı görüldü. Görüldüğü üzere üretici
ve market fiyatları arasındaki makas,
daha önceki açıklamalarımızda da
ifade ettiğimiz gibi çok yüksektir"
dedi.
Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir
illerinden derlenen fiyatlara göre
Mart ayında perakende seviyesinde
artış görülürken, bazı ürünlerde de
azalma meydana geldiğini kaydeden
Bayraktar, "Bu dönemde kuru fasulyede yüzde 30, kırmızı mercimekte
yüzde 19, yeşil mercimekte yüzde
13,4, ette yüzde 12,1, sivri biberde
yüzde 12, nohutta yüzde 9, havuçta
yüzde 6 oranında artış görüldü. Kuru

üzüm ve armutta fiyat
değişimi gözlenmezken, en
önemli düşüş yeşil fasulyede
gerçekleşti. Baklagiller Mart
ayında fiyat artışının en fazla olduğu
ürün grubu oldu. Baklagillerde
görülen fiyat artışı üretimdeki azalmadan kaynaklandı. Baklagillerde
üretici fiyatında bir değişim gözlenmezken market fiyatlarında bu denli
artışın olması, fiyat artışının üreticilerimizden kaynaklanmadığını
göstermektedir" dedi.

Beypazarı Belediyesi İtfaiye Amirliği'ne
Yeni Kurtarma Ekipmanı.

Tzob, Mart Ayı Üretici, Hal, Pazar ve Market
Fiyat Endeksi

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Geçen aya göre yeşil fasulyenin fiyatının yüzde 50,8 düştüğünü, Mart
ayı itibarıyla hava sıcaklıklarının
yükselmesi ile birlikte ürün miktarının artışına bağlı olarak üretici
fiyatlarında görülen düşüşün marketlere de yansıdığını kaydeden
Bayraktar, ıspanak, pırasa, patlıcan,
yeşil fasulye gibi ürünlerde fiyat
düşüşünde üretici fiyatlarındaki
düşüşün etkisinin görüldüğünün
söylenebileceğini ifade etti. Üretici
fiyatlarında bakliyat, et, süt ve kuru
kayısı gibi ürünlerde bu dönemde bir
fiyat değişimi olmadığını belirten
Bayraktar, "Özellikle Mart ayında
bakliyat üretici fiyatları hiç artmazken, market fiyatlarında kuru
fasulyede yüzde 30, kırmızı mercimekte yüzde 19, yeşil mercimekte
yüzde 13,4'lük bir artış oldu. Kuru
üzümde üretici fiyatında yüzde 21'lik
bir atış gerçekleşti. Buda sezon sonu
olmasından kaynaklandı" diye
konuştu.
Kuru üzümün yanı sıra armut, havuç,
domates, sivri biberin üretici fiyatlarında bir artış görüldüğünü belirten

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

Bayraktar, "Havuçtaki fiyat artışına
baktığımızda ise önemli üretim
merkezlerimizden olan
Beypazarı'nda meydana gelen don
olayına bağlı olarak rekoltede
yaşanan düşüş fiyatlara yansıdı.
Domates, sivri biberin önemli ihraç
ürünlerimizden olması nedeniyle fiyatlarda bir miktar artış oldu. Üretici
fiyatlarında düşüş görülen ürünlere
baktığımızda yüzde 58,4'lük oranla
en fazla düşüş yeşil fasulyede
gerçekleşti. Mart ayında hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte
hasat edilen ürün miktarındaki artış
fiyat düşüşünde etkili oldu.
Fiyatların düşmesinde arz ve talep
faktörünün yanı sıra olumsuz hava
koşullarının etkisini yitirmesinin de
etkili oldu" ifadelerini kullandı.
Bayraktar, fiyat düşüşü görülen
ürünlerden birinin de yumurta
olduğunu, yüzde 12,8'lik bir azalama
meydana gelen yumurtanın talepte
meydana gelen değişikliğe bağlı
olarak fiyatlarda düşüş gözlendiğini
söyledi.

Çiftçilerin gelirlerinin artırılması,
üretim ve verim artışı yanında ürünlerini daha iyi değerlendirmeleriyle
de çok yakından ilgili olduğunu
hatırlatan Bayraktar, "Daha iyi
değerlendirme bir yönüyle
tüketicinin ödediği fiyattan daha
fazla pay alınması anlamına gelmektedir. Çiftçilerimiz, tarımda gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi ürünlerini
kendi organizasyonları ile pazarlamayı başarmak zorundadırlar. Ancak
bunu başardıkları takdirde pazarla
entegre olmaları, sanayi ile entegre
olmaları mümkün hale gelecektir.
Sanayi ve pazarlamanın katma
değerinden üreticilerimizin daha
fazla yararlanması, çiftçilerimizin
var olan örgütlerine, ziraat odalarına,
kooperatiflerine, üretici birliklerine
daha güçlü bir şekilde sahip çıkmalarına bağlıdır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Her Telden
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BUYURUN ABDESTSİZ….

Mehmet BAŞTÜRK

Bugün 24 nisan 2004 tarihidir. Türk milleti için bugünün tarihi çok önemlidir. Bu tarih gelecek kuşaklar için, 8000 yıllık Türk tarihinin belki de en karanlık günü olarak algılanacaktır. Çünkü bu tarih,
tarihi süreç içerisinde hiçbir zaman bağımsız devletsiz kalmayan Türk
Milletinin kendi bağımsız bir devletini kendi eliyle yıkarak, kendi
sonunu hazırladığı tarihtir…
Asıl konuya girmeden önce çok bilinmesine rağmen, hatırlatma
babında bir fıkraya temas etmek istiyorum: Büyük ayyaş Bekri
Mustafa nasıl olmuşsa olmuş Ayasofya Camiine baş imam olmuş. Her
cenaze namazını kıldırdıktan sonra mevtanın kulağına eğilerek bir
şeyler fısıldar. Herkes merak ederek sormasına rağmen Bekri Mustafa
sebebini söylemez. İş dönemin padişahına aksederek, padişah Bekri
Mustafa’yı huzuruna çağırır ve yaptığı işin ne olduğunu sorar:
Bekri Mustafa, kendisine ceza verilmeyeceği garantisini aldıktan
sonra şu cevabı verir:
—Padişahım biz dünya halini biliyoruz, giden mevtalar da biliyor.
Ama daha önce ölenler dünyanın yeni durumunu bilmiyorlar. Ben de
onun için yolcu ettiklerime,siz şimdi dünyadan ahirete
gidiyorsunuz,yakınlarınız sizi ziyarete gelerek kendilerinden sonra
dünyanın durumunu size soracaklar, siz onlara sadece “ Bekri Mustafa
Ayasofya ya baş imam oldu deyin” onlar gerisini anlar diye kulaklarına telkin ediyorum….
Böyle durumlar karşısında Anadolu halkının söylediği ve bizim ilk
bölümünü başlık yaptığımız sözde “Buyurun abdestsiz cenaze
namazına” dır… Evet, bugünün sonunda bir cenaze var ama bu
cenaze öyle bir şahsın değil, bir halkın değil, bir milletin, hem de tarihin en kadim milleti olan TÜRK MİLLETİNİN. Bu milleti, Türk
Milletinin cenazesini kaldıracak olanlar ise tarihi boyunca Türk
Milletinin ve İslam dininin düşmanı olan, Abdestsizler… Fakat işin
en vahim tarafı ise sapa sağlam bir milleti mevta haline getirme işini
ise, abdestsizler kendileri değil de, abdestsiz namazını kılmak istedikleri milletin fertlerine yaptırmaktadırlar. İşte bu nokta çok acıdır…
Dünyaca tanınmış ünlü Türk yazar ( Kırgız Türkü), Cengiz
Aytmatov’un eserlerinden birinin ismi “ Gün uzar yüzyıl olur”dur.
Evet, 24 Nisan günü, bizler için çok uzun bir gün… Beklide bir asır
hükmünde, ama hasta ruhlar için bu gün tarihi bir fırsat ve bayram
günü… Bir Milletin fertleri arasında ne çelişki… İnsan olana gerçekleri izah edebilirsin ama beyinleri boşaltılmış mangurtlara hiçbir
gerçeği kabul ettiremesin. Çünkü onların beyinleri kendilerini mangurtlaştıranlar tarafından doldurulmuştur… Aytmatov’un romanındaki
gibi, bugün anasını bile öldüren “mangurtların” günüdür…
Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin de referandum yapıılmıştır…
Ne için? Bağımsız olan devletinizi ortadan kaldırmak istiyor
musunuz, istemiyor musunuz? Evet, mi? Hayır mı? Ak mı? Kara mı?
Hani sokak ortalarında oynanan “bul karayı al parayı” diye oynanan
bir kumar vardır. İşte öyle bir şey… Kıbrıs’ta oynanan kumarda ise,
arada ince bir ayar farkı var… Sokak kumarında bul karayı al parayı.
Kıbrıs kumarında ise ver karayı al parayı taktiği geçerli…ne ince ayar
be …Usta sihirbaz Zati Sungur bile böyle ince ayar çekemezdi ama
Yahudi hanımından icazetli, ABD, AB, BM gibi adı kısa fakat eli
uzun olanların maşası Gana’lı Annan öyle bir ayar çekiyor ki…
insanların aklı başından gidiyor…
Ömer Seyfettin’in, Türk Milletinin en buhranlı günlerinde yazdığı ve
altında 5 Eylül 1919 tarihi olan ve aynı yıl “ İfham Gazetesinin” haftalık edebi ilavesinde yayınlanan “herkesin içtiği su” adlı makalesini
aslında günümüze uyarlamak gerekmektedir. Aklımızın olmadığını
ispat için evet mi dememiz gerekmektedir…

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARINA
REKLAM KAMPANYASI Son İlan

Günümüzde adayların kendilerini seçmenlerine tanıtabilmeleri ve mesajların doğru ve etkin biçimde kamuoyuna
iletilmesi için iletişim araçlarına ve uzman bir ekibe ihtiyaç
öenem arzetmektedir.
Şirketimiz ve gazetemiz Belediye Başkan aday adayları için
özel bir protokol ile partilerden aday olabilmeleri için tanıtım
kampanyası düzenlemiştir.
Aday adaylarına yapılacak Reklam Kampanyasında yapılacak
faaliyetler.
1-Belediye Başkan aday adaylarının gazete ve gazeteler
aracılığıyla haber, duyuru, ilan ve reklamlarının yapılması
2-Bez, Branda, folye ve dijital baskı reklam ve afişlerinin
tasarımı, hazırlanması ve basılması.
3-El ilanı, broşür, afiş, dergi, bülten, kartvizit gibi her türlü
marbaa işlerinin tasarımı, basımıve dağıtımı.
4-Kaset, CD, Video gibi görüntülü ve sesli Reklam tanıtımlarının hazırlanması, çoğaltımı ve dağıtımı.
5-Ses sistemi donanımlı araçlar ile ilçede reklam ve duyuru
turları.
6-Radyo ve televizyon reklamları hazırlanması ve yayımlatılması.
7-Aday adaylarına özel basın danışmanlığı.
8-Hazırlanan afişlerin ilçede izin verilen yerlere asılması.
9-Adaylara özel web sitesi.
10-Toplantı ve organizasyonların düzenlenmesi.
11-Toplu mail gönderimi.
12-Toplu SMS gönderimi.
13-Adayların diğer özel talepleri.
Her şey başarmak ve kazanmak içinse Siyasette etkili ve
başarılı tanıtım ancak bizimle mümkündür.
NOT:Adaylar partiler tarafından netleşinceye kadar tüm aday
adayları ile reklam sözleşmesine açığız. Partilerin adayları
netleştikten sonra sadece anlaşabileceğimiz 1 aday ile reklam
sözleşmesi imzalanacaktır. Bu şirketimizin etik ahlak
kuralıdır.
Başarıyı bizimle yakalayın. Seçmenler sizi daha iyi tanısın.

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’’
04 Nisan 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:171 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

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

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ

Kemal ÇEL EN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

1 Gb Flaş Disk+mp3 çalar+FM Radyo 35 YTL ~ 512 MB Flaş Disk+mp3 çalar+FM Radyo 25 YTL

BEYPAZARI

RÜYA DÜĞÜN SALONUNDA OSMANLININ
BİLİNMEYEN YÖNLERİ KONULU KONFERANS
Tel:762 51 63

Osmanlı Kültürünü Yaşatma Derneği tarafından yapılan seri konferansların bu haftaki sırası Beypazarı’nda
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Halim Albayrak’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansta Osmanlı ve
İslam Kültürü anlatılacak.

Osmanlı Kültürünü Yaşatma
Derneği tarafından
06.04.2008 Pazar günü saat
13-18 saatleri arasında
Beypazarı Rüya Düğün
Salonunda konferans verilecek. Konferansa konuşmacı
olarak Halim Albayrak katılacak. Sinevizyon eşliğinde
görüntüler verilerek yapılacak
konferansta Osmanlı'nın
adalet sistemi, devlet biçimi,
Osmanlının İslami yaşantısı

ve Kur'andaki İslam, Tasavvuf
ve mutluluk konuları konuşulacak.
2006 yılında Kurulan ve
merkezi Ankara’da bulunan
Osmanlı Kültürü Yaşatma
Derneği Başkanı Halim
Albayrak Türkiye'nin bir çok
il ve ilçelerinde aynı konferansı verdiklerini ve
Beypazarı'na ilk defa geldiklerini söyledi. Tasavvuf
konusunda eğitici bilgiler

aktarmak için Beypazarı'nda
bulunduklarını,
Beypazarı’nda 30 'a yakın
üyesi bulunduğunu ve bu
üyelerden gelen talep doğrultusunda Beypazarı’na gelerek
konferans vermek istediklerini
belirtti. Osmanlı Kültürünün
insanlar tarafından yeterince
bilinmediğini söyleyen dernek
başkanı; amaçlarının ‘’100
den fazla ülkeyi 400 yıl adalet
sevgi ve hoşgörü içerisinde

yönetmiş bu büyük imparatorluk hakkında bilgiler aktarmak’’ olduğunu söyledi.
Konferansta ayrıca Eren ve
Ermişler ile önemli Din
Adamlarının hayatlarından
kesintiler sunulacağı belirtildi.
Tasavvuf konulu konferansa
tüm Beypazarı halkının davetli olduğu belirtilerek konferansın ücretsiz olduğu hatırlatıldı.

BEYPAZARI ANKARA YOLUNDA
YOL ÇALIŞMASI VAR

Beypazarı-Ankara yolu
üzerinde atderesi-aysantı
mevkii bölgesinde çift yol
da meydana gelen çökme
ve bozulma nedeniyle yolda
yol tamir çalışmalarına baş-

landı. Çift yol olan güzergahta tek yönden trafik
akışı sürdürülüyor.
Karayolları tarafından eski
asfalt sökülerek yeniden
stabilizesi yapılan ve

genişletme çalışmaları ve
dolgu çalışmalarının devam
ettiği yola yeniden asfalt
atılacağı belirtildi.
Aynı zamanda geçen yıldan
kalan Beypazarı

istikametindeki atderesi
mevkiinde dağın genişletme
çalışmaları da devam ediyor. Karayolu ekiplerince bu
bölgede hummalı bir çalışma göze çarpıyor.

POLİS TEŞKİLATININ 163. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

BEYPAZARINDA DA KUTLANIYOR
TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 163. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
BEYPAZARINDA DA
KUTLANIYOR.

Polis Teşkilatının 163
kuruluş yıldönümü
nedeniyle Beypazarında
da kutlamalar gerçekleşecek. 09-10 Nisan 2008
Çarşamba ve Perşembe
günü İlçe Emniyet
Müdürlüğüne bağlı tüm
birimler, halkın ve öğrencilerin ziyaretine açık
tutularak dilek ve temenniler kabul edilecek.
09 Nisan Çarşamba günü
İlçe Emniyet Müdürlüğü
kutlama heyeti tarafından
İlçe Kaymakamı,
Garnizon Komutanı,

Belediye Başkanı ve
Cumhuriyet Başsavcısı
makamlarında ziyaret
edilecek.
Saat 10’da Polis
Ormanına ağaç fidanları
dikilecek, Öğle
namazından 1 saat önce
Merkez Yeni Camide
Polis Şehitlerimiz için
Mevlid-i Şerif okutulacak ve Mevlit sonrasında
Polis Şehit Ertuğrul
Dönmezin kabri ziyaret
edilecek.
Saat 15’de Şehit Ertuğrul
Dönmez Karakol
Amirliği üzerinde bulunan dinlenme salonunda
halkla huzur toplantısı
yapılacak. Ayrıca aynı
gün İlçede ikamet eden
emekli polis mensupları

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
RUF
ASAR
T
N
DA
SU

ve Şehit Polis Ertuğrul
Dönmez’in ailesi ziyaret
edildi.
10 Nisan Perşembe günü
ise günü Atatürk Anıtına
Çelenk Koyma, saygı
duruşu ve İstiklal
Marşından sonra İlçe
Emniyet Müdürü Nazmi
Küçükkale tarafından
günün anlam ve önemini
belirten konuşma
yapılarak konuşma sonrasında Polis Haftası
nedeniyle birinci olan
kompozisyon ve şiirler
okunacak ve şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren
öğrencilere ödülleri verilecek. Kutlama etkinlikleri Beypazarı İlçe
Emniyet Müdürlüğünde

tebriklerin kabul edilmesi
ile Türk Polis
Teşkilatının 163. kuruluş
Yıldönümü kutlanmış
olacak.

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 kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere
sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece
azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar, yurdun kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu,
diğer yerlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta,
yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetlice esecek. Bazı illerde
beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise
şöyle:
Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden
sonra batı çevreleri (Polatlı, Beypazarı, Nallıhan) kısa süreli
ve yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 35

Beypazarında beklenen hava
durumuyla günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
raporu ise ise şöyle:
05 Nisan Cumt
En Yüksek
15 °C
En Düşük
7°C
08 Nisan Salı
En Yüksek
16°C
En Düşük
6°C

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

06 Nisan Pazar
En Yüksek
17°C
En Düşük
3°C
09 Nisan Çarşam.
En Yüksek
14°C
En Düşük
5°C

7,1
39
1013
.......

Güneydoğudan 4

07 Nisan Pazartesi
En Yüksek
10°C
En Düşük
7°C
10 Nisan Perşem.
En Yüksek
17°C
En Düşük
7°C

GAZETEMÝZ AKÞEMSETTÝN
HAZRETLERÝNÝN BEYPAZARLI OLUÞUNUN BELGESÝNÝ YAYINLAYARAK BEYPAZARI TARÝHÝNE BÝR KATKIDA BULUNMUÞTU. Gazetemiz Beypazarý Tarihine katký
yapmaya devam ediyor.

ÝÞTE BÝR BELGE DAHA
1950 YILINDA BEYPAZARINDA
LASTÝK AYAKKABI
ÝMALAT SANAYÝ VARMIÞ.

Haber Merkezi-Gazetemiz tarafýndan Gazetemiz bürosunu
ziyaret eden Antalya’da oturan Beypazarlý 1933 doðumlu
Ýsmail Kabaklý bir gerçeðin daha su yüzüne çýkmasýný saðladý.
Beypazarý Pazaraðzýnda 1950 yýlýnda kendilerine ait
Lastik ayakkabý Ýmalat Sanayiinin bulunduðunu ve 1920
doðumlu babasý Hasan Kabaklý tarafýndan iþletildiðini belirtti.
Hasan Kabaklýnýn oðullarý Ýsmail ve Orhan Kabaklýnýn da bu
imalat sektöründe çalýþtýklarýný ancak kardeþ geçimsizliði
nedeniyle 1962 yýlýnda Fabrikayý kapattýklarýný açýkladý.
Beypazarýnda üretilen bu lastik ayakkabýlarý Kayseri ve
Konya gibi þehirlere sattýklarýnýda anlatan Kabaklý Fabrika
içinde Kauçuk Karma Makinalarý, Proster gibi Lastik
ayakkabý üretiminde kullanýlan her türlü makinanýn bulunduðunu ancak Fabrika kapandýktan sonra bu makinalarýn
2 nci baskı
Beypazarý dýþýna satýldýðýný açýkladý.

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

