AK PARTİ GENEL BŞK. YRD. HÜSEYİN TANRIVERDİ;

‘’Uruş Köy Olunca Daha Çok Hizmet Alacak’‘
Uruşlular Derneğinin Organizesi dahilinde
Güdül ziayareti sonrsında Uruşa geldi. Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi
Uruş’a hangi amaçla geldiği Uruş Kahvesinde
yapılan toplantı sonrasında ortaya çıktı.
Geçen hafta çıkan sayımızda haberini
verdiğimiz Hüseyin Tanrıverdinin gelişinin
Uruş’ta var olan bir sorunu da gün yüzüne
çıkardı. Uruş Belediye Başkanı Şefkati

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Uruşlular Derneği tarafından verilen yemeği
yemedi ve Tanrıverdinin toplantısına geç katıldı.
Tanrıverdinin konuşma yaptığı Kahvede de
fazla bir kalabalık olmadı. Aşık Şefkati ‘’Ben
Ak Parti Belediye Başkanıyım. Hüseyin
Tanrıverdinin Uruş’a geleceğini başkalarından
duyuyorum. Tanrıverdi ise Uruş Dernek
Başkanının arkasına takılıp Uruş’a geliyor’‘
Haberi Sayfa 3’de
dedi.

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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BEZ AFÝÞ-BRANDA
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İŞLERİNİZ İÇİN
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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ANKARADA KAPANACAK BELEDİYELERDE TASFİYE BAŞLADI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

GÜDÜLDE
FECİ KAZA

Geçen hafta Güdül
istikametinden Çayırhan
istikametine gelmekte olan
Çayırhan Belediyesine ait
kamyon aşırı yağışlardan
dolayı yolda meydana gelen
kayganlık nedeniyle
Köptüye yakın Güdül 10 km
de kayarak uçuruma uçtu.
Tala atan araç şoförü Rahmi
Karaaslan vefat etti. Araçta
bulunan diğer iki kişi
kazadan sağlam kurtuldu.
Kazada hayatını kaybedeb
Belediye Araç Şoförü
Rahmi Karaaslan Pazartesi
günü toprağa verildi.

Misafir Yazar

Beypazarı’nda
İktisadi Yönelimler©
Ortak Geleceğimiz 2023

Ali BAŞARAN basaran@ankara.edu.tr

Ortak Geleceğimiz, 2023’e kadar
Beşeri ve Fiziki Beypazarı
Coğrafyasının İyileştirilmesi”
başlıklı bir müsvetteyi 2003’de
yazdım, bu yazı bir takım sebeplerden dolayı tamamlanmadı.

Yazısı Sayfa 2’de

BEYPAZARI

11 AY VAR AMA NE KÖY, NE BELDE!

Beypazarında kapanmasına
karar verilen Uruş ve
Kırbaşı 2 beldelerinin tüzel
kişilklerinin ilk mahalli
idereler seçiminden geçerli
olmak üzere kaldırılıp köye
dönüştürüleceğinden dolayı

belediyelerin personellerinin, mal varlıklarının il
özel idaresine taşınmazları
ile ihtiyaç duyulan araç ve
gereçlerinin ilgili tüzel
kişiliğine devredilmesi
gerektiği belirtilerek pay-

laştırma devir ve tasfiye
komisyonu kurulması
gerektiğinden tasfiye
komisyonu için belediyelerden birer temsilci yetkilendirilmesi istendi.
Ankara Valiliği İl Mahalli

İdareler Müdürlüğü
04.04.2008 tarihli yazı ile
Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde ilçe
kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması
hakkında Haberi Sayfa 2’de

İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Abbas MOHTAJ ve
beraberindeki heyet, bir günlük ziyaret için Beypazarındaydı.

PKK'yı Türkiye-İran Ortaklığı Bitirecek

Türk Ordusu'nun sınır ötesi operasyonunun ardından İran sınırına yönelen terör örgütü PKK ile örgütün
İran'daki uzantısı PJAK'a karşı ortak tedbir alınması için İran, Türkiye'ye bir heyet gönderdi.

Köylere
Hizmet Götürme Birliği
1.Olağan Genel Kurul
Toplantısı'nı yaptı.

Beypazarı Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme
Birliği, 1.Olağan Genel
Kurul Toplantısını
16.04.2008 tarihinde saat
11.30 da İlçe Kütüphane
Müdürlüğü toplantı salonunda yaptı.
Köylere Hizmet Götürme
Birliği 1.Olağan Genel
Kurul Toplantısı için
Kaymakam ve Birlik
Başkanı Hikmet AYDIN
başkanlığında, birlik üyesi
köy muhtarları, İl Genel
Meclis Üyeleri ile toplandı.
Gündemdeki konular, meclis
tarafından değerlendirilerek
oybirliği ile karara bağlandı.
Toplantı sonrası birlik
tarafından üye köy muhtarlarına yemek verildi.

Cep:0.532.557 98 53

Türk Ordusu'nun sınır ötesi
operasyonunun ardından İran
sınırına yönelen terör örgütü
PKK ile örgütün İran'daki uzantısı Kürdistan Özgür Yaşam
Partisi'ne (PJAK) karşı ortak tedbir alınması için İran, Türkiye'ye
bir heyet gönderdi. Ankara'da
Türk ve İran heyetleri arasında
terör örgütüne karşı düzenlenecek
operasyonlar ele alınacak.
İran İçişleri Bakanı Başdanışmanı
Resul Hosseyini, Sınır Güvenlik
Sorumlusu Genel Müdür
Yardımcısı Reza Sutude, İran
Büyükelçilik Müsteşarı Sabir
Ghasemi, Güvenlik Uzmanı
Mohammed İshaki ve İran
Emniyet Genel Müdürlüğü üst
düzey yetkilisi Zerrih Kolah'dan
oluşan İranlı heyet, Türkiye ile
PKK ve PJAK'ı konuşacak. Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü

Misafir Yazar

KORKU İMPARATORLUĞU

Özgür KARAKAYA/Bursa ozgkara@hotmail.com

Korku içinde yaşayan asla hür
değildir
HORATİUS
Korku kültürü bir dünya görüşü,
yaşama bakış tarzı ve bir algılama
zemini oluşturmaktadır.
Yazısı Sayfa 3’de

PKK'ya yönelik sınırötesi
harekatının ardından PKK ve
PJAK'a karşı sınırda daha çok
tedbir almaya yönelik harekete
geçen İran bu doğrultuda Türkiye
ile toplantı düzenleyecek.
İran ile Türkiye arasında imzalanan sınır güvenliği anlaşması
kapsamında Ankara'ya gelen İran
güvenlik heyetine toplantılara
geçilmeden önce İçişleri
Bakanlığı Başkent'in turistik yerlerinden biri olan Beypazarı'nı
gezdirdi. Uluslararası ülke güvenliği konusunda karşılıklı iş birliği
yapmak için Türkiye'ye gelen
İran İçişleri Bakanı Başdanışmanı
Resul Hosseyini, Sınır Güvenlik
Sorumlusu Genel Müdür
Yardımcısı Reza Sutude, İran
Büyük Elçilik Müsteşarı Sabir
Ghasemi, İran Güvenlik Uzmanı
Mohammed İshaki ve İran
Emniyet Genel Müdürlüğü Üst
düzey yetkilisi Zerrih Kolah'dan
oluşan İran'lı güvenlik heyeti
Türkiye'deki ilk ziyaretini
14.04.2007 günü Beypazarı'na
yaptı.
İRAN İÇ İŞLERİ BAKANI
BEYPAZARINI GEZDİ
Resmi ziyaret için ülkemizde

El Sanatlarına
Sempozyumla Dikkat
Çekilecek

Haberi Sayfa 4’de

Ankara Öğretmen Okulu Mezunları
Beypazarı’nda Buluşuyor.

Haberi Sayfa 4’de

bulunan İran İslam Cumhuriyeti
İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın
Abbas MOHTAJ ve beraberindeki heyet, bir günlük ziyaret için
Beypazarındaydı.
İran güvenlik heyeti ilk olarak
Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın'ı makamında ziyaret etti.
İlçe Kaymakamı Hikmet Aydın
İran'lı heyete Beypazarı'nın tarihi
dokusu ile turizm çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Daha sonra
konuk bakan, yardımcısı ile
beraberindeki heyet Beypazarını
gezdiler. Hıdırlık tepesinden
Beypazarı'nın tarihi dokusunu
izleme fırsatı bulan heyet
Beypazarı konaklarına hayran
kaldı. Kaymakam Hikmet Aydın
eşliğinde tarihi müze ve konakları gezen heyet yöresel mönüden oluşan öğle yemeğini İçişleri
Bakanlığı yetkilileriyle birlikte
yediler. Beypazarı müzesinde
eski Osmanlı haritasına uzun süre
bakan İranlı heyet, Türk-İran
sınırında Kasr-ı Şirin'den bu yana
bir değişiklik olmamasına rağmen Ortadoğu'daki değişikliğe
dikkat çektiler. İranlı heyet,
Beypazarı'ndaki gezisinin ardından toplantılar için Ankara'ya

hareket etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı
Tuğamiral Abbas Muntac,
Beypazarı ilçesini gezdiği sırada
İran topçusu Kandil Dağı'na
bomba yağdırdı.
Bugün, Türkiye ile İran heyetleri
terör örgütüne dönük stratejiyi
belirlemek amacıyla İçişleri
Bakanlığı'nda Yüksek Güvenlik
Toplantısı'nda bir araya gelecek.
En son 2006 yılında toplanan
terör zirvesinde PJAK'a ve
PKK'ya düzenlenecek operasyonlar görüşülecek. İçişleri
Bakanlığı'nda üç gün sürecek
toplantılarda, Kürdistan Özgür
Yaşam Partisi'nin (PJAK)
İran'daki faaliyetleri kapsamlı
olarak ele alınacak. 15-18 Nisan
tarihleri arasında yapılacak
Yüksek Güvenlik Komisyonu
toplantısında Türk heyetine
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
Osman Güneş başkanlık edecek.
Türk heyetinde, Emniyet Genel
Müdürü Oğuz Kaan Köksal, MİT
Müsteşarlığı, Jandarma Genel
Komutanlığı ile Dışişleri
Bakanlığı'ndan üst yetkililer de
yer alacak.

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

BU HAFTA
HALLERDE
BEYPAZARI HAVUCU

Haberi Sayfa 2’de

KULÜPLER LİGİ MAÇI
BEYPAZARINDA OLDU
Haberi Sayfa 4’de
KIBRISCIK BELEDİYESİ
4 YILLIK İCRAATI
Haberi Sayfa 4’de

Beypazarı UNESCO
Dünya Mirası
Koruma Komitesi'nin
Araştırmasında

Unesco Dünya Mirası
Komitesi kapsamında “Rémy
Prud'homme Arastırma
Projesi” için Fransa’dan gelen
araştırmacılar Beypazarı’nda
incelemeler yaptılar
Paris Sehircilik Enstitüsünde
mühendis ve araştırmacı
olarak çalışan Fransız Bernard
Henri Nicot ve Fransa’da
Marne-la-Vallée
Üniversitesi’nde IPCity isimli
Avrupa Birliği araştırma projesi kapsamında araştırmacı
olarak görev alan Burcu
Özdirlik, Beypazarı’nı ziyaret
ettiler.Çalışma konusu Dünya
Mirası listesinde yer almanın
sosyo-ekonomik etkileri üzerine olan Rémy Prud'homme
Arastırma Projesi’nin üç
bölümden oluştuğunu belirten
Burcu Özdirlik; üçüncü aşamanın Türkiye örneğinden
hareketle gerçekleştirdikleri
alan çalışması olduğunu söyledi. Türkiye alan çalışmasının
birbirine benzer özellikler
taşıyan alanların karşılaştırılmaları üzerine kurgulandığını
dile getiren Özdirlik; Dünya
Miras listesinde yer almayan
Beypazarı’nın turizm sektörü,
imaj, yatırım, istihdam ve gelir
durumunun zaman içindeki
gelişimini incelemek için ilçeye geldiklerini söyledi.
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ı makamında
ziyaret ederek bilgiler alan
araştırmacılar; ilçede turizm
sektöründe çalışan işletmelerle
ve sivil toplum kuruluşları ile
de görüşmeler yaptılar.
BEYPAZARI İSYANI
OLARAK ADLANDIRILAN
TARİH 19 NİSAN
Tarihte 19 Nisan'da Meydana
Gelen Önemli Olayların
Kronolojik Sıralaması Şöyle:
Tarihte 19 Nisan'da meydana
gelen önemli olayların kronolojik sıralaması şöyle:
19 Nisan 1920 Kurtuluş Savaşı
sırasında Beypazarı, Nallıhan
isyanları başladı.

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

18 Nisan 2008 Cuma

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ankara
Şubesi ve Beypazarı Temsilciliğinin
2008 Yeşilay Haftası Etkinlikleri
kapsamında düzenlediği yarışmalarda
ilköğretim ikinci kademe şiir yazma
yarışmasında birinci seçilen şiir

Sigara ve Babam

Gençlikte seninle arkadaş olmuş
babam
Onu kollarına almışsın sigara
Babamla hayli yol aldın
Neden onun kollarını kırdın sigara
Yıllar geçti senden ayrılamadı
İçinden çıkılmaz bir hal aldı
Para bulamayınca borç bile aldı
Babamın cebini yaktın sigara
Genç, ihtiyar seni içiyor
Evine çevreye zehir saçıyor
Akıllılar senden kaçıyor
Acaba babam delimi sigara?

Senin yüzünden evde kavga oluyor
Bana para yok sana buluyor
Dumanın gidiyor külün kalıyor
Babamın cebinden hiç çıkmıyorsun
sigara.

Babam yaşlandıkça dalına bindin
Her fırsatta onu yerlere serdin
Vücuduna bin türlü hastalık verdin
Babamı delik deşik ettin sigara

Benim babam seni içti
Hem içti hem nefret etti
İçtikçe kesildi her an nefesi
Artık bıraktı içmiyor seni sigara.
(Şair Tuğba Önder 6-B 877 Gazipaşa
İ.Ö.O.)

sevgili dostlar! amacımız şiir'de
gövde gösterisi yapmak değil;
serüveni olan, akıcı, estetik ve
gerçek bir duyarlılıkla yazılmış olan
şiirlerden sizi haberdar etmekti..
şiir'in özenti ve boş kelimelerden
arındırılınca nasıl daha etkili
olduğunu GÖSTERMEK İSTEDİK..
daha etkili ve daha çekici olanlarını
ise.. ONUR SEZGİN'in yeni çıkan
iki kitabın da bulabilirsiniz..tabi tiyatral şiir'i tanımak, anlatım gücünüzü
daha çarpıcı kılmak
istiyorsanız...ekte gönderdiğimiz
kitapları inceleyin..
not: kitabı bir kez inceleyin, şiir'i

ÞÝÝRLERÝNÝZ

sevmekle kalmayacak, şiir yazmaya
başlayacaksınız..inanın...
prof.dr.Sinan Susam
(santçıları koruma ve geliştirme
derneği as başkanı)
7 SİLAHŞÖR
Bir baba ve altı oğlu kalmıştı koskoca bir orduda
Karşı taraf da çok kayıp vermişti ya,
Ne var ki, şimdi durumları pek iç
açıcı değildi
Fırtınaya yakalanan ağaçlar
O an boyun eğseler de kaderlerine
Yine de başlarını dik tutacağı günlerin
Hayâli saklıdır yüreklerinde
Anlaşılan o ki, kolay pes etmeyeceklerdi
Kılıçlarını çekerek cevap verdiler
Her türlü başeğme önerisine
Tıpkı yavru bir aslanın karşı koyması
gibi
Çevresini saran aç tilkilere
Ve kükremesi gibi olgunlaşmamış
sesiyle boş yere
Bu şekilde başkaldırmaları, çok
kızdırdı düşmanlarını
Baba kendini ne sanıyordu,
İlkçağ Uygarlıkları’nda Tanrılar
tarafından kutsanmış
Ölümsüz savaşçı Akhilleus mu?
Hayır! Cesur yürekli, yaşlı, inatçı,
yalın bir adamdı
Bütün iş onu ele geçirmekti.

Anî oldu saldırıları
Yok edebilmek için baba ve
oğullarını
Yağmur gibi yağdılar üzerlerine
Kılıç darbeleri havada şaklayan kırbaç gibiydi
Yedi silahşör, ustaca savurdu bu acımasız hamleleri
Ama alınyazıları, öyle uzun ömürlü
yazılmış değildi

Beşincisi özürlü olduğu için hep horlanır,
Yok, sayılırdı ya,
Kahramanca vuruşarak son nefesini
verdi
Doğumuyla yüzünü kızarttığı
babasını
Kurtarmak uğruna,

Altıncısına gelince, en yakışıklı olanlarıydı
Ölçülü yüzüne uyum sağlayan mavi
gözleri
İri iri açıldı – öldürücü darbeyi ensesinde hissedince –
“Ahh!” diye inleyebildi sadece
Belki de cenneti gördü
Bütün sırlar perdesi kalkmış bir
biçimde
Ve ruhunun derinliklerinde duydu
O parlak sonsuzluğu

Bir solukta seçebildi her şeyi,
Hurileri, melekleri, ermişleri
Ve öldü sonra

Babaların babası ise, ne hurileri
ne de
Başka şeyleri değil de;
Sadece etrafında selvi ağaçları
gibi,
İhtişamla büyüyen oğullarını görmüştü
Şimdiyse, yüzünde anlatmaya
kelime bulamadığım
Bir hayal kırıklığının izi vardı
Son yiğidinin de kesilen bir ağaç

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
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gibi
Yere yıkıldığını görünce,
Bir an için donup kaldı olduğu
yerde
Ve ilk kez ve son kez baktı
yavrusuna

Onun bu halini gören düşmanları
da durdu
Kendilerine meydan okumayı
bırakırsa eğer,
Yine razıydılar onun canını
bağışlamaya
Ama o, çevresindekileri unutmuştu bile
Hiç sarsılmayan direnci bir anda
yok oldu
Kaybettiği çocuklarına baktığı
anda

Anladı yaşamın son perdesinde
yalnız kaldığını
Karar verdi o an;
Kısa ömürlü kelebekler gibi
kozasından çıkıp,
Güneşe doğru son ölüm uçuşunu
yapmaya
Ve oğullarına bulanık bir bakış
attıktan sonra
Açılan derin yaradan uçup gitti
ruhu bir anda
onur sezgin 24.12.2006

KAPANACAK BELEDİYELERDE TASFİYE BAŞLADI

Beypazarında kapanmasına
karar verilen Uruş ve Kırbaşı 2
beldelerinin tüzel kişilklerinin
ilk mahalli idereler seçiminden
geçerli olmak üzere kaldırılıp
köye dönüştürüleceğinden
Öyle ki, biri yıkıldı bile yere
dolayı belediyelerin personelYüzüne aldığı ters bir kılıç darbelerinin, mal varlıklarının il özel
siyle,
idaresine taşınmazları ile
İkinci oğul ise sinsî bir mızrak hamihtiyaç duyulan araç ve gereçlesiyle,
lerinin ilgili tüzel kişiliğine
Üçüncüsü çok direndiyse de yenik
devredilmesi gerektiği belirtildüştü
erek paylaştırma devir ve tasArd arda gelen ok darbelerine,
fiye komisyonu kurulması
En uzun olan dördüncüsünün hançergerektiğinden tasfiye komisylenmek düştü şansına
onu için belediyelerden birer
temsilci yetkilendirilmesi
istendi.
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
Ankara Valiliği
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
kapanacak
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
belediyelere yazı
göndererek
tasfiye
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
için belediyeler.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
den temsilci ismi
tescillerini de biz yapýyoruz
istedi.
Ankara Valiliği İl
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
Mahalli İdareler
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
Müdürlüğü
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
04.04.2008 tarihli
yazı ile
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Büyükşehir
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Belediyesi sınırSýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
ları içerisinde ilçe
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
kurulması ve bazı
kanunlarda
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
değişiklik yapılBeypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
ması hakkında
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
kanun resmi
gazetede yayınlaÝþte 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
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narak yürürlüğe girmiştir.
Bahse konu kanunun geçici 1.
nci maddesinin 1 nci fıkrası
uyarınca Oltan, Kırbaşı, Uruş,
Peçenek, Çağa, Sorgun,
Yeşilöz, Bumsuz, Çalış,
Yurtbeyli, Çeltilci, Sarıyar,
Çalören, Devekovan,
Gülhöyük, ve Kacarlı
belediyelerinin tüzel kişilikleri,
ilk mahalli idarereler seçiminden geçerli olmak üzere geçerli
olmak üzere kaldırılarak köye
dönüştürülmüştür.
Anılan kanunun geçici 2 ncinin
4 ncü fıkrası kapsamında köye
dönüşen belediyelerin personellerinin mal varlıkları, hak alacak ve borçlerının il özel idaresine taşınmazları ile ihtiyaç
duyulan araç ve gereçlerinin
ilgili tüzel kişiliğine
devredilmesi gerekmektedir.
Bu iş ve işleri yürütmek üzere
Valiliğimizce aynı maddenin 8
nci fıkrası gereğince paylaştırma, devir ve tasfiye komisyonu
kurulmagerektiğinden İlimiz İl
Özel İdaresi ve isimleri yukarıda yazılı belediyelerin birer
temsilcisinin yetkilendirilerek
bildirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Yetkili temsilci isimlerinin tesbit edilerek ünvanları
ile birlikte Valiliğimize (İl
Mahalli İdareler Müdürlüğü) ne
17.04.2008 tarihine kadar
bildirilmesini rica ederim
denilmektedir.

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.

Beypazarı’nda İktisadi Yönelimler©
Ortak Geleceğimiz 2023

Ali BAŞARAN

basaran@ankara.edu.tr

“Ortak Geleceğimiz, 2023’e kadar Beşeri ve Fiziki Beypazarı Coğrafyasının
İyileştirilmesi” başlıklı bir müsvetteyi 2003’de yazdım, bu yazı bir takım
sebeplerden dolayı tamamlanmadı. Bilgisayarımdan bu yazıyı buldum,
değiştirip yazıyorum. Yirmi yıl sonrası Beypazarı için bir planlamaya ihtiyaç
olduğu düşüncesinden yola çıkmıştı bu müsvette. Cumhuriyetin 100’üncü
yılında Beypazarı’nı planlama gereği fikrini işliyordu. İşte bu fikirle bir dizi
yazı hazırlayacağım inşallah. Toplum, iktisadî işler ve tabiatın planlamasına
dair. Umarım bu yazılar mahalli faydalar sağlar, Beypazarı’nın idaresine talip
olanlar, atanan ve seçilenler için bir rehber olur.
Bazen Ege denizinde boğulan, Avrupa ülkelerine kaçak yollarla girmeye
çalışanların haberleri yer alıyor televizyonlarda. Afganistan’dan, İran’dan,
çeşitli Afrika ülkelerinden. Düşünüyorum, neden bu insanlar doğdukları,
yetiştikleri ülkeleri iyileştirmeye çabalamıyorlar, Avrupa’ya ulaşsalar bile
orada sığıntı yaşamayacaklar mı? Hor görülmeyecekler mi? Bundan sonra
ülkemizi, Beypazarı’nın kıymetinin bilinmesi, daha da yüceltilmesi için çalışmalıyız fikri doğuyor. Avrupa’nın herhangi bir küçük şehrinden çok daha
yaşanır olmalı Beypazarı.
Cumhuriyetin 100’üncü yılında Beypazarı’nın beşeri ve fiziki coğrafyası ne
durumda olacak? Beypazarı’nın 15 yıl sonrasına yaşayacağımız 15 yıl ne
kadar etki edebilir? Lise yıllarımda Türkiye Coğrafyası derslerinde gösterilen
fiziki haritalara sonradan uzun süre bakmadım. Bir gün, bir vesileyle Türkiye
fiziki coğrafyası haritasına baktığımda bana yabancı gelen bir şeyler olduğunu
fark ettim. Türkiye fiziki coğrafyası haritasının üzerinde büyükçe yeni göller
duruyordu, insan eliyle yapılan baraj gölleri. Bu fiziki coğrafyanın kısmen
büyük değişiklere uğratılabileceğinin alametiydi. Sizde bu meyanda tecrübeler yaşamışsınızdır. Beypazarı fiziki coğrafyasını çocukluğumuzdan bugüne
belleğimizden geçirirsek, olumlu ya da olumsuz değişiklikleri anımsarız.
Vatanı ve vatan evlatlarını sadece dışardan gelecek tehlikelere karşı mı korumalıyız? Ortak geleceğimiz Beypazarı’nın iklimi, havası, suyu, toprağı, bitkileri, yabani hayvanları ortak sorumluluğumuzu gerektirmiyor mu? Zaman
bizde ve mekân bize emanet değil mi? İstikbale, torunlarımıza biz emanet
bırakmayacak mıyız onları? Yaşadığımız ortamın iyileştirilmesinin planlanması ve uygulamasını, tenkidini, tekrar tekrar daha iyiye yönelik tasarlanmasını, tatbikini ve eleştirisini yapmamız gerekmiyor mu?
DPT 2023’e kadar Türkiye için planlar hazırlamakta, bu planları nazarı itibara
alarak Beypazarı beşeri ve fiziki coğrafyası için istatistik, tahmin, yorum
üretilmesi gerektiğini, bu hususta aklıselim her Beypazarılının katkıda bulunması gerektiği kanısındayım.
Ortak geleceğimiz planlama aşamasında iken, ortak beşeri ve fiziki
coğrafyanın yararına aykırı olmayan ferdi yararlar planlanarak desteklenmelidir. Ferdi yararın ortak yarara zarar vermeden planlaması yapılmalıdır.
Faraza, evini ısıtarak yarar sağlayan bir Beypazarılının diğer Beypazarılıların
teneffüs ettiği havaya zarar vermemesini sağlayacak bir planlamaya ihtiyaç
vardır.
Beypazarı’nda fertler ya da müesseseler, kendi yararlarını en fazlalaştıran
(maksimum) planları kurgular, yine kendi zihni ve maddi kaynaklarıyla tatbik
ederler. Bu plan ve tatbikatın bir kısmı, beşeri ve fiziki Beypazarı’na olumlu
katkı sağlarken, bir kısmı da olumsuz katkı sağlar. Beşeri ve fiziki
Beypazarı’na zararlı olacak planların mümkünse yararlı, mümkün değilse
zararsız hale getirilmesi gereklidir.
Cumhuriyet tarihinde Birinci Beş Yıllık Sanayi planı 1934-1938 yılları
arasında uygulandı. Birinci Beş Yıllık Kalkınma planı ise 1963-1967 yılları
arasında. Birinci Beş Yıllık Sanayi planında Prof. Orlof, Birinci Beş Yıllık
Kalkınma planında da Prof. Timbergen’in katkıları vardı.
Yaşadığımız, çocuk ve torunlarımıza nasıl bir Beypazarı emanet etmeliyizin
planlaması, 2009-2013 yılları için aşağıdaki hususlarda planlama yapılması
gerektiği kanısındayım. Bu planlama yapısı DPT planlarıyla uyumlu olmalı.
İktisadî planlamada sanayi, tarım ve hizmetlere ana planlar oluşturulur.
Beypazarı ve havalisinin sanayi planlamasıyla ilgili düşünceler, hareket noktaları neler olmalıdır sorusunun cevabıyla başlayalım. Sanayi planı DPT planlarıyla uyumlu olmalı. Yüksek katma değer üreten, Beypazarılıların rekabetçi
üstünlüklerinin olduğu, yeraltı ve yerüstü tabii kaynaklarla uyumlu, çevreye
en az zararlı sanayi dalları tespit ve teşvik edilmeli. Beypazarı’nın sanayi tarihi araştırılarak, daha evvelki tecrübelerden, yayınlardan istifade edilmeli. Bu
ilkeler çerçevesinde fırsat ve tehdit değerlendirilmesi yapılmalı. Tabii yeraltı
kaynaklarının işlenmesine öncelik verilmelidir. Trona, soyum sülfat, linyit,
jips, yapı taşları, granit, kireçtaşı yatakları, su kaynakları bir fırsattır. Bu kaynakların işlenmesine yönelik sanayiler teşvik edilmelidir. İşletme kurması için
kooperatifler ve yurtiçi ve yurtdışındaki hemşerimiz müteşebbisler teşvik
edilmelidir. Yerüstü kaynaklarını işleyen sanayilerden gıda sanayi desteklenmelidir. Özellikle et ürünleri, süt ürünleri, unlu ve şekerli mamuller, gıda
kuruta ve paketleme tesisleri desteklenmelidir.
Beypazarı çevresinde bir sanayi arsa kooperatifi kurulmalı, bu alanın alt
yapısını kooperatif yapmalıdır. Sonra özellikle sanayi üretimine yönelik kooperatifleşme desteklenmelidir. Bir örgü, dokuma, hazır giyim kooperatifi kurulmalıdır. Beypazarı’ndan ünlü terziler yetişmiş ama hazır giyim fabrikaları
maalesef kurulamamış. Yine Beypazarı’nın eski bir mesleği ayakkabıcılık,
deri işleme tesisleri teşvik edilmelidir.
Yukarıdakiler bir planlama münazarası açılması için serdedilen fikirler.
Bunların işlenmesi, tasnif ve tashihi gerekebilir. Yanılıyor da olabilirim.
Umarım bu fikirler zihinlerinizde yankılanır ve daha iyi fikir ve planlara yol
açar. Sonraki yazılarımızla fikirlerimiz inşallah paylaşmaya devam edeceğiz.
© Makalenin telif hakkı Ali Başaran’a aittir, yazılı izni olmadan kısmen de
olsa hiçbir şekilde değiştirilemez ve yayınlanamaz.

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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AK PARTİ GENEL BŞK. YRD. HÜSEYİN TANRIVERDİ;

‘’Uruş Köy Olduğu için avantajlı.’‘

Uruş Belediye Başkanı Şefkati ile
görüşmemizde şefkati; ‘bu durumu
protesto etmek için yemek bile
yemedim ve şiir yazmaya gittim.
Şiir yazdım, şiirimi yazdıktan sonra
kahvedeki toplantıya katıldım’‘
dedi. Toplantıya katılan Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin
Tanrıverdi konuşmasında ak Parti
ile ilgili kapatma davası hakkında
üstü kapalı konuştu. Tanrıverdi;
‘’Demokrasinin hakim olmasını
istiyorlarsa ve diyorlarsa, siyasi
menfeat ve rant elde etmek için girişilecek ve gerçek olursa ki bunda
siyasi rantta yok. Bu çerçevede parlemento sıkıntı çeker, bu çatı çöker,
iş adamları sıkıntı çeker, iş dünyası
sıkıntı çeker. Bu noktadan sonra bu
çatı çökerse bir bütün Türkiye sıkıntı çeker. Onun için biz parlementoda
demokrasinin dimdik ayakta
kalması gerektiği adına söz verdik.
Çatının çökmemesi için biz burada
halkımızdan aldığımız gücü sonuna
kadar kullanarak elimizden gelen
gayreti sonuna kadar göstereceğiz.
Bu noktada milletimize güveniyoruz, inanıyoruz, milletimizin
demoktratik bilincinin arttığını
biliyoruz. özellikle yerel yönetimlerde görev yapan arkadaşlarımızın
halkımızla birlikte hareteket ettiğini
görüyoruz. dolayısıyla halkımızın
bu bilinci bu halkımızla paylaşmamız, halkımızın Türkiye’de
istikrarlı ve güvenli bir politik süreç
ve o yönde ilerleme olmasını istediğinide biliyoruz ve dolayısıyla bu
istikrar ve güvenin artması özellikle
dış dünyada kazandığımız itibarı,
kimsenin yok etmesine müsade
etmeyiz.’‘ dedi.
Tanrıverdi’nin Uruş’a geliş amacı
konusunda da şu açıklamalarda
bulundu. Tnarıverdi; ‘’Buraya
gelmeden önce belde başkanlarımızla görüşmüştük. Bir kanun çık-

mıştı. Bu kanunda küçük nüfuslu
belediyelerin tüzel kişiliklerinin özel
idarelere devri kanunu. Yerel idarelerde Dünyada ve Türkiyede değişim
yaşanmaktadır. Dünyada ve
Türkiyede dünyadan geri kalamazsınız. Medeniyetler yarışında
yerinizi almanı gerekir.
Medeniyetler yarışında yerinizi
alamıyorsanız o performansta, o
enerjide koşamıyorsanız o zaman
Türkiye olarak ço gerilerde
kalırsınız. Yerel Yönetimler başkanı
olarak İçişleri Bakanlığı çalışmalarını yakından takip eden biri
olarak bu düzenlemeler çıktı. Bu
düzenlemede 862 belde köye
dönüştürüldü. Türkiye genelinde
bunların nüfusları 3300 lerdi. 2000
in altında olan yerler köye
dönüştürüldü. Aslında dünya standartlarına baktığımız zaman aslında
bunu biraz daha yükseltmemiz
lazım. Yani sadece 5000 nüfusun
altındaki bir yerleşim merkezlerinde
belediye olarak tutarsanız
Belediyenin çoğu hizmetlerinin
halka ulaşmamasına yol açar. Hele
hele sizin aldığınızla sağlıklı hizmet
veremezsiniz. Bu çerçevede
BizTürkiye genelini taradık,
inceledik. Bu incelemeler sonucunda 862 beldemizin köy hükmünde
olduğunu gördük. Bu çerçevede
anayasanın 127. maddesine baktığınız zaman mahalli idareler, köy,
özel idareler ve belediyeler olarak
tarif edilir. Yani köy olduğu zamanda özel idareye tabi olduğunuz
zamanda, belediye olduğunuz
zamanda bu mahalli iadereyle
yönetilirsiniz. Mahalli idare
denildiği zaman illa da belediye
akla gelmemeli. Hizmet dediğiniz
zamanda belediye akla
gelmemeli.Belediyede bir hizmet
veriyoruz, özel idarede de bir
hizmet veriyoruz. köy olduğu
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zamanda hizmet veriyoruz. Bu
çerçevede özellikle 2007-2006 nın
ortasında 2007-2008 bir köydes projesini sunduk. İnsanlar görsünler,
anlasınlar diye. Yıllardır köylü milletin efendisi denmiş ama köyler
ihmal edilmiş. Köyler en fazla
sıkıntıyı çeken kesim olmuştur.
Şimdi biz köylü milletin efendisidir
sözünü doğrulatmak adına köydes
projesini, Cumhuriyet tarihinin en
önemli projesini başlattık. Şimdi
köylerimize gittiğimiz baktığımız
zaman meydanlarda parke taşı
döşeli olduğunu artı köylerimizin
ilçe başkanımıza, belediye
başkanımıza sorduğumuz zaman
susuz köy kalmadığını görüyoruz.
Ama çoğu küçük beldelerimiz
vardır ki bu belediyelerimizin su
sorunu hala çözülememiştir. Çok
küçük belediyelerimiz vardır ki yol
sorunu çözülememiştir. Çoğu küçük
belediyelerimiz vardır ki küçük
yavrularımızın park ve rahat
oynayabilecekleri alanları yoktur.
Çoğu küçük belediyelerimiz vardır
ki elektriği bile yoktur. Niye o
belediyelerin gelirleri iller bankasına bağlıdır. İller bankası payı çok
düşüktür. Uruş’a eski nüfusa göre
12 milyar geliyor, 18 milyar maaş
veriyoruz. Uruşun eski nüfusu 1700
lerdeydi. Şimdi 800 lerdedir. Bu
nüfus göçtenmi düşmüştür.. Burda
belediye başkanlığı yapan arkadaşın
biraz daha iller bankasından fazla
para alim diye ankaradakileri hayali
yazmasıdır. Mezardakiler bile
yazılmıştır. Niye yazılıyor. Nüfusu
artıralımda iller bankasından fazla
para alalım diye. Şimdi bu şapka
düştü kel göründü. Kapıya dayalı
nüfusda gerçek nüfus ortaya çıktı.
Gerçek nüfus ortaya çıkınca Uruş
yeni nüfusa göre 3 milyar alması
lazım. 18 milyar harcaması lazım.
Belediye olarak devam ederse yani
15 milyar açık var. Bu açığı nerden
kapatacak. İş adamlarından isteyeceksin, su parasını artıracaksın,
halktan toplayacaksın. Suyunuz yok
26 kilometreden suyu getirebilmek
için 26 rilyon para lazım. Köye
dönüştüğünüz daha hayırlısı olur.
Bu köye dönüştüğünde bu içme
suyunukaliteli bir şekilde özel idare
suyunuzu bulmak zorunda. maliyeti
ne olursa olsun. Kaç lira harcanırsa
harcansın bunu bulmak zorunda.
:Geniş bir yerleşim yeri ise bu yerleşim yerinde bir kanalizasyon ihtiyacı varsa, bide şimdi arıtma gerekiyor, Avrupa Birliği standartalrında.
Bunu da yapmaya kalkarsanız ne

kadar bir kaç trilyon harcamanız
gerekecek. Bu durumda
Belediyenizi 25-30 yılı ipotek altına
alacaksınız. Dolayısıyla ömür boyu
borçlusunuz. Şimdi bu durumda siz
büyük bir avantaj yakaladınız, avantaja sahipsiniz.
1-Su sorununuz artık özel idareye
devredilmiştir.
2-Belediyeniz borçlu, bu borcu kim
ödeyecek. Bu borcu artık devlet
ödeyecek. Çünkü borcu ile özel
idareye devredilecek.
Belediye olarak devam etmiş olsaydınız bu borcu belediye olarak
ödeyeceksiniz. Nasıl ödeyeceksiniz?
2009 da yapılacak seçimlere kadar
Belediye başkanlarının görevleri
devam ediyor. Belediye başkanlarının o tarihe kadar belediyeliği
devam ederken bu hizmetlerden
yararlanması zor. 2009 yerel seçimlerinden sonra artık İl Genel Meclisi
arkadaşımın buraya göre bir tek
görevi var. Bu görev kaliteli suyu
getirmek olacak. Yolunuz, park ve
bahçelere kadar bundan sonra özel
idare hizmetinizde olacak.
Köy olduğunuzda iller bankası
devreden çıkıyor. Belediye Başkanı
iller bankasını istediği kadar zorlasa
mümkün değil. Ama şimdi muhtar,
azalarınız birde şanslısınız Uruşlular
derneğiniz var. Başkan Mustafa bey
le birlikte Ankara kapılarını
çaldığınızda her yerden en güzel,
her türlü hizmeti alırsınız. ‘’dedi.
Hüzseyin Tanrıverdi toplantı sonrasında Uruş’dan ayrıldı. Dernek
Başkanı ise Ak Parti Belde
Başkanlık binasına girdi. Toplantıya
katılan gazeteciler se ikiye bölündü.
Bazıları Uruşlular Dernek Başkanı
ile Roportaj yapmak için Belde
Başkanlığına girerken bazılarıda
Uruş Belediyesine giderek Belediye
Başkanlığı makamında başkan ile
ropörtaj ettiler.
Sorunların olduğu öğrenilince
Belediye Başkanlığındaki toplantıya
katılan Ak Parti İlçe Başkanı
Tuncay Kaplan’a da sorduk.
Belediye Başkanının haberi yok
peki Hüseyin Tanrıverdinin Uruş’a
geleceğinden sizin haberiniz varmıydı diye. Kaplan sorumuza Bir
hafta öncesinden haberim vardı şeklinde cevap verdi.
Başkan şefkati ise ‘’İlçenin haberi
var, beldenin haberi var. en son
haberi olan ben oluyorum. Ben se
Ak Partinin Uruş Belediye
Başkanıyım’‘ diyerek tepkisini dile
getirdi.

Misafir Yazar

KORKU İMPARATORLUĞU

Özgür KARAKAYA/Bursa

ozgkara@hotmail.com

Korku içinde yaşayan asla hür değildir
HORATİUS
Korku kültürü bir dünya görüşü, yaşama bakış tarzı ve bir algılama zemini
oluşturmaktadır. Korku güçlünün güçsüzü sindirerek ezdiği bir yaşam biçimi
ortaya koyup güvensizliği beraberinde getirir…

Kimi insanlar karanlıktan, ölümden, gelecekten, bazıları bencillikten, faşizmden, tecavüzden, şiddetten, işkenceden, kimileri yükseklikten, işsiz kalmaktan, kimisi karanlıktan, kimiyse cinsel kimliğin ortaya çıkışından korkuyor.
Bazı korkular çocukluktan veya aileden genetik olarak gelirken bazılarıysa
“toplumsal baskı” ile oluşuyor. Sistemin çarklarının daha iyi dönmesi korkutarak sağlanıyor.

Egemen anlayış, hakkını vermeme ve parayı kendi çıkarı için kullanma şeklinde korkutmayı en iyi yol olarak kabul ediyor.
Para merkezciliğin toplumda yarattığı en önemli korku, geleceğin belirsizliği
ve işsizliktir.

Sosyal güvenlik, belli kesimler için risklerin sonuçlarını ortadan kaldırarak
ya da azaltarak yarınını az çok ta olsa güvence altına alıyordu, çalışanları
kaygıdan uzak tutuyordu. Böylelikle insanların daha rasyonel, insana muhtaç
ve savrulmasını önlüyordu. Bu tür insan her an hakları için başkaldırıya
hazır yani kapitalizm için tehlikeli insandı. Sistemin bu insanı yok etmesi
gerekiyordu. Öyle de yapılmaktaydı. Sosyal güvenliği etkisiz kılmak ve
korkutma ile kaygılı insanı yaratmak aynı noktaya işaret eder. Mevcut olan
sistem kendisine güvenen insana karşıdır.

Egemen anlayış korku ve zora dayalılığı kabul etmekte…

Korku ve zorlama, verimliliğe ve üretkenliğe yansır. İşsiz kalmak gelirden
yoksun olmak korkusu onu boyun eğmeye, koşulsuz kabule zorlamaktadır.
Yarışmanın olduğu yerde bir kazanan bir kaybeden bulunur…

Rekabet, serbest pazarcı temel özelliği ile korkunun da kaynaklarından birini
oluşturur. Rekabette, kaybetme korkusu nedeniyle insan insanı tanımaz olur.
Birisinin başarı hırsı ve kazanma isteği bir başkasının kaybetmesini ve
beraberinde yıkımını getirir. Rekabet, insanlar arasında kuşkunun,
kıskançlığın, nefretin de temel sebebini oluşturarak, dayanışma duygusu ile
paylaşım isteğini de yok eder.

Günümüzde gazetelerin üçüncü sayfalarına yansıyan olaylarla televizyon
haberlerinin içeriğine iyi bakınız. “Reyting”i arttıran olaylar dolaylı yoldan
bir ölüm korkusunu her gün insanların beyinlerine işleyerek yani korkuyu
kullanarak topluma korku aşılamamakta mıdır?
W. Shakespeare, “Korkmak” adlı şiirinde şöyle diyordu:
İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor.
Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için.
Düşünmekten korkuyor sorumluluk getireceği için.
Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.
Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için.
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için.
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi birşey vermediği için.
Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için…

Özgürlüklerimizi kısıtladığının da bilincinde olarak yazıyı Goethe’nin güzel
bir sözüyle, “korkacağımız tek şey korkunun kendisidir” diyerek noktalayalım.

İddia Ediyoruz..... Bu Fiyatlara hiç bir yerden satın alamazsınız!.. Sadece Bizde....
1 Gb Flaş Disk+mp3 çalar+FM Radyo 35 YTL ~ 512 MB Flaş Disk+mp3 çalar+FM Radyo 25 YTL Tel:762 51 63

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

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’’
18 Nisan 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:173 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ

Kemal ÇEL EN

El Sanatlarına Sempozyumla Dikkat Çekilecek
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Gazi Üniversitesi Türk El
Sanatları Araştırma, Uygulama
Merkezi İşbirliği ile 24 -26 Nisan
Tarihleri Arasında "1. Ulusal El
Sanatları Sempozyumu"
Gerçekleştirilecek.
Sempozyumda, El Sanatlarının
Ulusal Boyutta Tanıtılması,
Geliştirilmesi, Korunması ve
Pazarlanmasında Yaşanan
Sorunlara Çözüm Aranması
Hedefleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Gazi Üniversitesi Türk El
Sanatları Araştırma, Uygulama
Merkezi işbirliği ile 24-26 Nisan
tarihleri arasında "1. Ulusal El
Sanatları Sempozyumu" gerçek-

leştirilecek.
El sanatları alanında uğraşan tüm
kamu, özel kurum ve kuruluş
çalışanlarını bir araya getirerek el
sanatlarının ulusal boyutta tanıtılması, geliştirilmesi, korunması ve
pazarlanmasında yaşanan sorunlara çözüm aranması amacıyla ilk
kez düzenlenecek sempozyumda,
kurumlar arasında bilgi ağı oluşturmak, ilgililere kaynak oluşturacak bir yayın hazırlamak da
hedefleniyor.
Sempozyumun ana konularını, El
Sanatları Ve Kadın Eğitimi, El
Sanatlarının Turizmdeki Yeri ve
Önemi, El Sanatlarındaki
Yozlaşma, El sanatlarındaki
Üretim ve Kalite, El Sanatları ve

İstihdam, Kaybolmakta Olan
Yöresel El Sanatları Ve Ustaları
oluşturuyor.
"1. Ulusal El Sanatları
Sempozyumu"na 12 Üniversite,
Halk Eğitim Merkezi
Müdürlükleri, Meslek
Yüksekokullarından el sanatları
alanında görev yapan 120 öğretim elemanı ve folklor uzmanı 62
sözlü, 13 poster bildiri ve 50 kişi
de sergi ile katılacak.
Sempozyum açılış programı 24
Nisan'da saat 10.00'da başlayacak. Sempozyumda aynı gün 6
oturumda 32, 25 Nisan'da ise 30
bildiri sunulacak. Sempozyumun
7. ve son oturumunda ise değerlendirmeler yapılacak.

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Katılımcılar, 24 Nisan'da akşamı
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Kadri Yamaç tarafından verilen kokteylde, 25 Nisan'da da
Keçiören Belediye Başkanı
Turgut Altınok tarafından
Estergon Kalesi'nde verilecek
yemekte buluşacaklar.
26 Nisan'da el sanatları konusunda açık müze niteliği taşıyan
Ankara Beypazarı İlçesinde,
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş tarafından hazırlanan program ve ilçeye bağlı
Karaşar Belediyesi'nde
incelemeler yapılarak "1. Ulusal
El Sanatları Sempozyumu"
tamamlanacak.

Ankara Öğretmen Okulu Mezunları Beypazarı’nda Buluşuyor.

Ankara Öğretmen Okulu
Mezunları, Anılarda yaşamak ve
dostlukları pekiştirmek için
gelenekselleşen toplantılarını, bu
yıl Beypazarı’nda gerçekleştiriyorlar.
Okulun mezunları arasında
Mustafa Cankara, Ahmet
Yıldırım, Mesut Ayan, Mesut
Ünsal, Alibey Başaran, Cemal
Avcı, Ahmet Mutlu, Lütfullah
YAMANTÜRK gibi isimlerde

var.
Ankara Öğretmen Okulu mezunlarının buluşması 17 Mayıs 2008
cumartesi günü gerçekleşecek.
Buluşma proğramının şu şekilde
olduğu bildirildi.
11.30 da Beypazarı Atatürk
parkında toplanacak okul
mezunları 11:45de Anıta çelenk
koyma ve saygı duruşundan
sonra saat 12:00 de Hıdırlık
tepesinden ilçeye kuş bakışı bak-

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

mak, halk eğitim merkezinde
inceleme yapmak ve ilçe hakkında bilgilendirme yapılacak.
13:00-15:00 Bağ evinde yemek
sonrası 15:00-17:00 Şehir
merkezinde alışveriş ve gezi.
17:00 İnözü vadisinde,
bahçelerinde dinlenme ve çay.
Katılım için sadece Yemek ücreti
20 YTL alınacağı ve bu amaçla
davetiye gönderildiği belirtildi.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ 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 Ý T A L BA S K I S Ý S T E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L A R
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

KULÜPLER LİGİ MAÇI
BEYPAZARINDA OLDU
Cem ARSLAN TBSF Spor
Uzmanından aldığımız bilgiye
göre 13 Nisan 2008 pazar günü
saat :13:00'te Türkiye Beyzbol
Softbol Amerikan Futbolu ve
Ragbi Federasyonu Başkanlığı
Amerikan Futbolu branşında
Kulüpler Ligi (Ankara Üni.
Spor Kulübü-Çınarspor) müsabakası Beypazarı Şehir
Stadında yapılldı.

BU HAFTA HALLERDE
BEYPAZARI HAVUCU

Türkiyede yaşanan ekonomik
ve siyasi belirsizlik nedeniyle
yükselen enflasyon ve artan
döviz ve altın fiyatlarına rağmen tarım ürünleri fiyatları
düşüş eğilimine girdi. İstanbul
ve Alanya halinde bir çok
ürün fiyatları mart ayına göre
düştü. Kabak geçen aya göre
yarı fiyatına düştü. Salatalıkta
da yarı fiyatına satılan mallar
arasına girdi. Beypazarı havucu ise geçen ayda bu ayda fiyatını korudu.
En büyük düşüş soğanda
yaşandı. İstanbul halinde
Beypazarı Havucu 0,60-1,20
arasında satılıyor.
Alanya halinde 0,50-1,30 arası
işlemgörüyor.
Yaş sebze ve meyve ihracatı
% 125 oranında arttı. 3 aylık
dönem içerisinde narenciye
ihracatında düşüş yaşandı.
Meyve ve sebze ihracatındaki
artış ise halen devam ediyor. 3
aylık döneme göre % 50 artış
var.

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

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

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
Sıcaklık (ºC)
12
Beypazarında beklenen hava
Nem (%)
57
Basınç (hPa)
1014,7
durumuyla günün en yüksek
.......
Görüş (km)
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
(km/sa)
2
Rüzgar
Güneydoğudan
raporu ise ise şöyle:
19 Nisan Cumt
20 Nisan Pazar
21 Nisan Pazartesi
En Yüksek
En Yüksek
En Yüksek
19 °C
24°C
27°C
En Düşük
En Düşük
En Düşük
7°C
9°C
11°C
22 Nisan Salı
23 Nisan Çarşam.
24 Nisan Perşem.
En Yüksek
En Yüksek
En Yüksek
30°C
30°C
31°C
En Düşük
En Düşük
En Düşük
13°C
14°C
15°C

KIBRISCIK BELEDİYESİ 4 YILLIK
ÇALIŞMALARINI AÇIKLADI

Geçen Haftanın Devamı

12-) İlçemize ait mezbahayı standartlara uygun hale getirmek için
eksiklikleri tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir.
13-) Belediyemize ait binaların bakım ve onarımı devam etmektedir.
Çatı bakımı ve yağmur olukları değiştirilmiştir. Vali M.Ali TÜRKER
Kültür Merkezi ve İşhanına kalorifer tesisatı döşenmesi tamamlanmıştır.
Belediyemiz hizmet binasının tabanına laminat parke döşetilmiş,
kalorifer tesisatında değişiklik yapılmış olup, binanın camları ısıcak
yapılarak çatıyada izocam döşettirilmiştir. Böylece enerji tasarrufu
sağlanarak daha ekonomik ve randımanlı ısınma sağlanmıştır.
14-) Köroğlu mevkiinin turizme açılması için Orman İşletme
Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yol çalışmaları devam etmektedir.
2008 yılında tamamlanması planlanan çalışmalar bittiğinde dikili
mevkiine kadar araçlarla rahat bir şekilde çıkılabilecek ve İlçe turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Yollardaki bazı menfez döşeme işleri
Belediyemiz tarafından yapılmıştır. (Bu çalışmalarda büyük özveri
gösteren Orman Bölge Müdürlüğüne ve Kıbrıscık Orman İşletme
Müdürlüğüne İlçe halkı adına teşekkür ederiz.)
15-) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünden değişik projelerle karşılıksız olarak 265.000.YTL nakdi yardım alınarak İlçe
halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için kullanılmıştır.
16-) Kira, su ve Belediyenin diğer hizmetleri ile ilgili alacaklarının tahsili için, faizlerin % 70 affedilerek geriye kalan borçları 5 eşit taksitle
ödeme kolaylığı sağlandı.
17-) Belediyemizin eski dönemlerden kalan 302.000,00YTL borcu
yeniden yapılandırılarak aylık olarak ödenmeye başlanmıştır.
18-) Orman işletme Müdürlüğünden başlayarak Jandarma ve Cezaevi
arasından ve İlçemizin Köroğlu Mahallesi Sefa Sokaktan geçen dere
yatağının yönü, değiştirilerek yerleşim alanının dışına yönlendirildi.
Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında tehlike arz eden yağmur ve kar
suları ilçe dışına çıkartılmış oldu.
19-) Belediye gelirlerimizi artırmak için kum, çimento ve kömür satışı
başlatılmıştır Halkımızın kış mevsimini rahat, huzurlu ve sıcak bir
ortamda geçirmeleri için 4 yıl içerisinde 525 ton kömür uygun fiyat ve
taksitle satılmıştır.
20-) İlçemizde bulunan tavuk kümesleri atıklarının organik gübre
olarak değerlendirilmesi amacıyla organik gübre tesisi kurmak için
gerekli proje Belediyemiz tarafından hazırlatılmış, yeri de
5.000.YTL’ye şahıstan alınarak Kıbrıscık Tavukcular Kooperatifine
verilmiştir. İnşallah 2008 yılı içerisinde bu konuda somut bir adım atılacaktır.
21-)Her yıl geleneksel olarak düzenlenmekte olan Kıbrıscık Kültür
Sanat Festivali ve Er Meydanı güreşleri 2007 yılında da 22-23-24
Haziran günlerinde yapılmıştır . Değerli hemşerilerim bu yatırımları zor
şartlar altında yapmak için ince eleyip sık dokuduk. Belediyenin
parasını çarçur etmedik. 5 kuruşunun hesabını yaparak sizlerin paralarını en iyi ve doğru alanlarda harcamaya çalıştık. Bize göre bu paralarda tüyü bitmedik yetimin hakkı vardır. Biz Belediye olarak halka
hizmet hakka hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük ve
sürdüreceğiz.
22-) İlçemizde mevcut olan umumi wc’ler kötü durumda olduğundan
bakım ve onarım görmesi gerekiyordu. 2007 yılı içinde wc’lere büyük
bir bakım ve onarım yapılarak ilçe halkının hizmetine sunulmuştur.
23-)İlçe mezarlığı zamanla yetersiz gelmeye başlamıştır. İlçe halkından
üç hayırsever kişinin sayesinde mezarlığı bitişik 3 parsel tarla, masrafları Belediyemiz tarafından karşılanmak suretiyle mezarlık arsasına
katılmış ve 2008 yılı içersinde teleduvarıda yapılarak İlçe mezarlığı
genişletilmiş olacaktır.
24-) İlçe merkezindeki 70 muhtaç ailelere 4 yılda yiyecek ve yakacak
yardımı yapılmıştır.

BAŞKAN AKTAŞ 4 YILIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPTI

Kıbrıscık Belediye Başkanı Kemal Aktaş yaptığı açıklamda şu
görüşlere yer verdi.
Bildiğiniz gibi 2007 Mart ayı sonunda 4.yılımızı doldurmuş bulunmaktayız. Her yıl yaptığımız gibi tüm çalışmalarımızı küçük bir kitapçık
halinde bu senede sizlere iletmek sizlerle paylaşmak istiyoruz.
İlçemizin küçük olması, yerleşim yerlerine uzaklığı, coğrafi
koşullarının güçlüğü hizmet alanındaki çalışmalarımızı oldukça zorlaştırmakta ve maliyeti artırmaktadır. Fakat biz Belediye çalışanları
olarak bu güçlüklerden yılmadan “Halka Hizmet Hakka Hizmettir.”
anlayışı ile dört yıl içerisinde azımsanamayacak hizmetler yaptık.
Yapmaya da devam edeceğiz.

