23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Beypazarı’nda Kutlandı

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*www.yeniyildizgazetesi.com

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramın 88. yılı tüm
yurtta olduğu gibi Beypazarı’nda
da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Atatürk Parkındaki Atatürk anıtına saat 09.00 da çelenk koyma
töreni ile başlayan kutlamalar
saat 10’da şehir stadında halkın
büyük katılımının olduğu ve gösterilerin yapıldığı kutlamalarla
devam etti. Beypazarı
Kaymakamı Hikmet Aydın,
Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
Cumhuriyet Başsavcısı ve

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Garnizon Komutanının halkı ve
öğrencileri selamlaması sonrasında geçit töreni ile başlayan 23
nisan şenliklerine kadınlı erkekli,
genç yaşlı yüzlerce insan katıldı
ve gösterileri izledi. Törene ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü,
daire amirleri ve öğretmenlerin
de protokolda yer aldığı görüldü.
Halkın büyük beğenisini kazanan

*www.ortaanadoluas.com

gösterilerde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler okundu. Gazipaşa İlköğretim
okulunun hazırladığı Kurtuluş
Gösterileri yapıldı. Artvin yöresel
halk oyunları oynandı. .
İlköğretim okulları tarafından
şehir stadında sunulan çeşitli gösteriler sergilendi.
Ront ve vals gösterileri ile

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Mansur Yavaş, Bir Kez
Daha "Yılın Belediye
Başkanı" Ödülünü
Alacak...

Ankara'da Futbolun
Başkenti Dergisi'nin 2007
yılı değerlendirmesinde
"Yılın Belediye Başkanı"
ödülüne Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş layık
görüldü.
28 Nisan Pazartesi günü
Akalın Wedding Plaza'da
saat:20:00'de düzenlenecek
törenle 14 dalda ödül
almaya hak kazananlara
ödülleri takdim edilecek.

KIRBAŞINDA
HIRSIZLIK

Kırbaşı Beldesinde Bakkal
dükkanına giren hırsız veya
hırsızlar Dükkanda bulunan
Çelik kasayı alarak kayıplara karıştılar.
Daha önce de buna benzer
hırsızlık olaylarının olduğu
hırsızların aynı kişiler olabileceği üzerinde duruluyor.
Çalınan kasada para, çek,
senet bulunmadığı ancak
tapu ve çapların bulunduğu,
ayrıca bir milyar lira
değerinde sigara bulunduğu
belirtilerek nakit paraların
akşam eve giderken alındığı
öğrenildi.

FORUM

Kemal ÇELEN

BEYPAZARINDA
SİYASET DURAKLADI

Beypazarı’nda siyaset
durakladı.
Ak Partiye kapatma davası
açılmasının ardından
Beypazarı siyasetinde bir
duraksamanın olduğu göze
çarpmaya başladı.
Beypazarı Belediye
Başkanlığına aday olacak
kişilerde de bir beklenti
Yazısı sayfa 2’de
var.

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53

araya getirecek. "7. Beypazarı
Geleneksel Uçurtma Şenliği", 26
Nisan Cumartesi günü Hıdırlık

Yargıtay: "Akciğere 39 Saçma
Saplanması Tazminat Nedeni
Değil"
Komşusunun Av Tüfeğinden
Çıkan Saçmalar Nedeniyle
Yaralanan, Ancak Saçmaların
Vücudunda Kaldığını 9,5 Yıl
Sonra Öğrenen Davacı, Maddi
ve Manevi Tazminat Talebiyle
Dava Açtı. Mahkeme, Vücuda
Saplanan Saçmaların Hayati
Tehlikeye ve Fonksiyonel Bir
Bozukluğa Neden Olmadığını
Belirterek Tazminat Talebinin
Reddine Karar Verdi.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi,
komşusunun av tüfeğinden
çıkan saçmalar nedeniyle
yaralanan, ancak 39 saçmanın
vücudunda kaldığını 9,5 yıl
sonra öğrenerek dava açan
Ragıp Teke'nin, zarara uğramadığına, üzüntü çekmediğine

ve bu nedenle maddi ve
manevi tazminatı kazanmaya
hak etmediğine dair verilen
mahkeme kararını onadı.
Oy çokluğuyla alınan karara
muhalefet şerhi yazan
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi
üyesi Mehmet Uyumaz,
"Ciğerlerinde saçma taneleri
bulunan davacının, zarara
uğramadığını, üzüntü
çekmediğini kabul etmek
yasalara ve hukuka aykırıdır.
Toplumda kişileri suç işlemeye teşvik eder" dedi.

Tepesi'nde yapılacak.
Katılımcılar şenlikte uçurtmalarıyla yarışma fırsatı da bulacaklar. Bu kapsamda "En Büyük
Uçurtma", "En Farklı Uçurtma",
"En Yükseğe Çıkan Uçurtma" ve
"En Yaşlı Uçurtmacı" dallarında
yarışacak katılımcılardan dereceye girenlere Beypazarı
Belediyesi tarafından sürpriz
ödüller ve plaketler verilecek.
Çocuklar için çeşitli animasyon
gösterilerinin de düzenleneceği
şenliğe, bu yıl uçurtma kulüplerinin yanı sıra Doğa Derneği de
akbaba şeklindeki uçurtmalarla
renk katacak. Beypazarı'nda
yaşayan nesli dünya ölçeğinde

tehlike altında olan küçük akbabalara dikkat çekmeyi hedefleyen
Doğa Derneği tarafından gün
boyunca akbaba ve kuş motifli
uçurtmalar uçurulacak ve çeşitli
yarışmalar düzenlenecek. Doğa
Derneği, ayrıca şenlik boyunca
Hıdırlık Tepesi'nde çocuklara
teleskop ve dürbünlerle akbabaları gösterecek ve bilgi verecek.
Tüm uçurtma sevenleri 26 Nisan
günü Beypazarı'na davet eden
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, bahar aylarının
gelmesiyle beraber bu tür organizasyonlara hız verdiklerini dile
getirdi.

Mahkemesi'nde yargılanarak
"Dikkatsizlik ve tedbirsizlik
sonucu yaralama" suçunu
işlediği gerekçesiyle hapis
cezasına çarptırıldı. Şahin'in
aldığı hapis cezası, para cezasına dönüştürüldü.
Şahin hakkında açtığı ceza
davası sonuçlanan Teke,
aradan 9,5 yıl geçtikten sonra
akciğerlerinde 39 saçma
tanesinin kaldığını öğrendi.
Yurtdışına işçi olarak gitmek
için yaptığı müracaat, vücudundaki saçmalar gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.
Vücudunda saçma kaldığını
öğrenen Teke, Şahin aleyhine
bu kez maddi ve manevi
tazminat talebiyle dava açtı.
Ankara 4. Asliye Hukuk
Mahkemesi'ne dava açan
Teke'nin talebi mahkeme

tarafından reddedildi.
Mahkeme'nin talep ettiği
bilirkişi raporlarında Teke'nin
akciğerinde bulunan saçmaların hayati tehlike doğurmadığı ve fonksiyonel bir
bozukluğa neden olmadığı
belirtildi. 4 Şubat 2005 tarihinde yapılan muayenede
Teke'nin vücudunda 39 adet
saçmanın bulunduğu da
kaydedildi.
Mahkeme, Teke'nin vücudunda bulunan saçmaların,
maluliyete, fonksiyonel
bozukluğa, iş gücü kaybına ve
deformasyona neden
olmadığını bu nedenle maddi
ve manevi bir kaybının bulunmadığını belirterek davanın
reddine karar verdi.

‘’Akciğere 39 saçma Saplanması Tazminat Nedeni Değildir’‘

Beypazarlı Ragıp Teke’nin, kendisini av tüfeğiyle yaralayan Ekrem Şahin hakkında açtığı Tazminat davasında Yargıtay karar verdi.

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

HIZ KURBANLARI

İnsan hayatı tek düze gitmez.
Hayat çok cilveli bir yoldur. İnişiyokuşu,düzlüğü-tümseği vardır. Bu
yüzden insanlar hayatın bu cilveli
akışı karşısında bazı tabirler üretmişlerdir.

Yazısı Sayfa 3’de

12 YIL ÖNCE YARALANDI

Beypazarı’nda yaşayan Ragıp
Teke, 7 şubat 1996 tarihinde
Ekrem Şahin'in av tüfeği ile
ateş etmesi sonucu yaralandı.
Şahin, Ankara 2. Ağır ceza

Kutlu Doğum Haftası
Kutlandı

Haberin devamı Sayfa 3’de

Haberi Sayfa 4’de

Bedensel Engelliler İçin
Hediyelik Eşya Eğitimi
ve Uygulaması Projesi
Hayata Geçiyor.
Haberi Sayfa 3’de

BOLU SPORTİF
YAMAÇ PARAŞÜTÜ
BAŞLANGIÇ
EĞİTİMİ ABANT’TA

Haberi Sayfa 4’de

SULUHAN’DA
RESTORASYON
ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
Haberi Sayfa 4’de

TRT’DEN BEYPAZARLI
GURBETÇİLER İÇİN
FIRSAT
Haberi Sayfa 4’de
BELEDİYE SEVGİ EVİ AÇTI
Haberi Sayfa 4’de

Hanlar Önü ve Bankalar Caddesi de
Otantik Görünüme Kavuşuyor

Beygem
Fransa’da

BEYPAZARI

26 Nisan Cumartesi Günü Beypazarı Hıdırlık Tepesi'nde Uçurtma Tutkunları "7. Beypazarı Geleneksel Uçurtma Şenliğ’nde’‘ Bir Araya Gelecek.

Beypazarı'nda 7.'si düzenlenecek
"Beypazarı Geleneksel Uçurtma
Şenliği" uçurtma tutkunlarını bir

Beypazarı halkına güzel ve neşeli
dakikalar yaşatan ilköğretim
okullarının öğrencileri final gözterileri ile de halkın büyük
beğenisini kazanarak alkış aldılar.
Öğrenci andıyla stadtaki tören
sona erdi. Beypazarı 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramını en güzel şekilde kutlamış oldu.

Haberi Sayfa 3’de

Kısa adı Beygemolan
Beypazarı Belediyesi
Gençlik merkezi, 20-26
Nisan tarihleri arasýnda
Fansa'da düzenlenen
"çevre" temalý gençlik
deðiþim projesine katýldı.
Beypazarý Gençlik
Merkezini temsilen Avrupa
Birliği Gençlik projeleri
eğitimi alan ve Ýngilizce
bilen 14-17 yaþ arasý 4 genç
Fransanýn Marmande
þehrinde düzenlenecek olan
çevre temalý gençlik
deðiþim projesinde
BEYGEM’i temsil edecekler.
Gençlik deðiþim projesine
katýlarak uluslararasý bir
tecrübe edinmeyi; farklý
kültür ve insanlarý tanýmayý
ve kendi kültürünü tanýtmak
isteyen gençler Avrupanın
diğer ülkelrinden gelen
gençlerle bir araya gelerek
yemek, dans, müzik, halk
oyunları, spor gibi çeşitli
etkinliklere katılacaklar.

Ayaþ
Jandarmasýndan
Hırsızlara Suçüstü

Ayaþ’ta üç kiþiyi jandarma suçüstü yakalandý.

Ayaþ Jandarmasý başarılı bir
operasyonla bir þebekeyi
daha suçüstü yaparak çökertti. Ayaþ ortabereket
Köyünde bulunan ‘baz istasyonu’nun jenaratör ve elektrik panolarýný çalmaya
çalýþan üç kiþi jandarma
tarafýndan yakalandý.
24 Mart pazartesi günü
yapýldığı belirtilen operasyonla suçüstü yakalanan Y.G,
M.A ve G.Y adlý þahýslarýn
arabalarýnda yapýlan aramada, arabada bulunan elektrik
panolarý ve suç aletlerine el
konuldu.
Ayaþ mahkemesi’ne sevk
edilen suçlularýn daha
önceleri de çevrede bulunan
baz istasyonlarýnda soygun
yaptýklarý belirtildi.

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

25 Nisan 2008 Cuma

7.Kısım - (Baba ve Kızı)
Oldukça sessiz ve kararlı bir şekilde,
Ansızın çıkıp geldi yaşlı adam
Durgun ve soğuk gözlerle baktı,
Kızının yanında duran genç adama
Durgun dedik ya,
Bu hiç bir şey olmayacağı anlamına
Her zaman
Kızına baktı biraz manalı
Ama ağzından bir tek kelime çıkmadı
Sonra genç adama baktı,
Kızına sımsıkı sarılmıştı
"Bırak kızımı delikanlı!" diye
haykırdı
"Hayır olmaz!" dedi delikanlı

Yaşlı adam kıpkırmızı olmuştu
Korku ya da acizlik değildi bu
Zaten silahını çoktan doğrultmuştu
Söylemek için ‘’Kanın Akacak
Öyleyse!’‘
Diye son sözünü
ve bitirecekti bu oyunu

Ne var ki, kızı attı kendini sevdiği
gencin önüne
Babası gibi kararlı çıktı, ‘’vuracaksan önce beni vur.
Gözü kara biri olduğunu bilirim
senin,
Kızının da gözü karadır, bunu
bilesin!’‘ dedi.
Ve dikti gözlerini babasının gözlerine
Meydan okurcasına
Dimdik durdu karşısında
Kaygı duymuyor da değildi hani
Yaptığı blöf, ya tutmazsa diye
Hırçın biri gibi dursa da,
Bembeyaz olmuştu yüzü
İnsanca korkular içinde
Baba kızına, Kız babasına baktı
Nasılda benziyorlardı birbirlerine
Aynı duruş, aynı ifade
Baba her an öç alabilirdi, kızı da
öyle
Evcil de olsa dişi bir kaplandı çünkü
Ve kükreyebiliyordu hiç çekinmeden
Aynı kandan geldiğini kanıtlarcasına
Çok az insan dayanabilirdi buna, çok
az insan
Tatlı duygularla sarılmak ya da
Hoş görülü olmak yerine,
İkisini düşmanca görmek şimdi,

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Gösteriyordu bize, aşırı tutkuların
İşte böyle nasıl bir şey oldukları
Onur Sezgin (şiir'in peygamberi)

GÖNÜL ÖĞRETMEN
Ders Kompozisyon dersiydi
Anlattı öğretmen yapılması gerekenleri
Yazabilmek için en etkili cümleleri
Onu can kulağıyla dinleyen öğrencilerine
Sonra ekledi, ‘’Kelimeler’‘ dedi
‘’Ancak kelimeler yansıtabilir
En saklı düşüncelerin resimlerini!’‘
Anlaşılan o ki, her şeyde olduğun
gibi
Bu işinde varmış bazı incelikleri
Küçük bir ev ödeviydi yanlızca
verdiği
Küçük tü küçük olmasına da,
Şaşırtmıştı yine de bazı öğrencileri
Hiç biri tahmin etmiyordu başlangıç
için böyle yöntemi

Babalarının işten dönmelerini
bekleyeceklerdi
Sonra sarılacaklardı babalarına,
Sevgi dolu bir gülümseme ile
Daha kapıda ilk gördükleri anda
hemde

‘’Peki ya daha sonra?’‘ diye sordu
bir öğrenci sabırsızlıkla
Sınıfın en çalışkan öğrencilerinden
biriydi Fatma
Keşke diğer öğrencilerde hep böyle
olsa
Demişlerdi ya, hani öğretmenler
toplantısında

Karma eğitim diyorlardı bunun adına
Üstün zekalısıda vardı, oldukça geç
anlayanı da
Elmalarla armutları karıştırmak
doğru olmasa da
Ülke koşulları diyorlardı, alt yapı
gerekir diyorlardı,
Sorumluluğumuz büyük deyip,
Toplantıyı kapatıyorlardı
İyi ama bu durumda ne yapmalı?
Önce Fatma’nın sorusunu yanıtlamalı
Diye düşündü Gönül Öğretmen
Dalgın düşüncelerden sıyrılarak ve
cevap verdi,
‘’Babanızın tepkilerini yazacaksınız’‘

Hiç oralo olmadı Ahmet,
Oralı da değildi zaten
‘’Sen’‘ dedi Gönül Öğretmen,
‘’Sen anladın mı ne yapacağını?’‘
Cevap vermedi Ahmet
Nemli nemli bakan gözlerinin karası
Sanki arap atlarından kalmaydı
Kaybettiği yarışa üzülür gibi
Biraz daha üstelense,
Eminim ıslanacaktı göz bebekleri

Bu çocuk için, durgun bir öğrenci
diyordu
Toplantıya hep geç gelen Fen Bilgisi
Öğretmeni
Ya ilgili gibi görünmek,
Ya da amacı öğrenmekti sebebini
‘’Sanırım ciddi bir beslenme sorunu
var bu çocukta’‘
Diye açıklama yaptı sınıf öğretmeni
‘’Bu doğru’‘ dedi Haluk Öğretmen
‘’Kuru ekmeği ıslatarak yiyorlarmış’‘
‘’Babasını bilirim’‘ diye söz aldı
Selçuk Öğretmen,
‘’Bağışlayın beni ama... çok uyuz bir
adamdır,
Çalışmayı pek sevmez’‘
‘’Bir şeyler yapılamaz mı?’‘ diye
ısrar etti
Fen Bilgisi öğretmeni
‘’Bunlardan öyle ço ki, zibil gibi
Hangi birine yardım etmeli
Abisi çalışmazsa perişan olurdu halleri’‘
Dendi ve konu geçiştirildi.

‘’Sen Necati, peki sen anlayabildin
mi ev ödevini?’‘
Necati, saf bir öğrenciydi
Uzmanların kaynaştırma öğrenci
dedikleri,
Çan eğrisinin alt kısmında olanlardan
hani
Okuma yazmayı bir türlü öğrenememişti
Ailesine katkıda bulunabilmek için
se,
Bıkıp usanmadan, sabırla diziyordu
Çoğumuzun hanballık dediği
O bıncuk tanelerini oluşturabilseydik
bu tür öğrencilere
hafifletilmiş el sanatları ağırlıklı
Okul modelleri,
Ülke için olamazlar mıydı,
Yük yerine daha verimli?

Neyse bırakalım şimdi bu kafiyeli
cümleleri
Ne söylemiş Necati
ona bakalım
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
‘’Babamızı kucakORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
layacakmışız öğretmenim’‘
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
Çok güldü bu söze
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
arka sıralarda oturan
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
Abdulkerim
tescillerini de biz yapýyoruz
‘’Neden güldün
Abdulkerim?’‘
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
‘’Hiç öğretmenim’‘
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
‘’Hiç olur mu
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Abdulkerim,
Bir nedeni vardır
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

elbet bu cümlelerin’‘
‘’Necati babasını kaldıramaz ki, o
çok şişman bir adam’‘
‘’Babamızı kucağımıza alacağımızı
da kim söyledi?...
Sadece sarılacağız’‘ dedi Gönül
Öğretmen
‘’Sonra da tepkilerini yazacağız’‘
diye ekledi
Zilin çalmasını beklerken derin bir of
çekerek.
Belki de ön sıralarda oturan Ayşe’nin
Neden ağladığını merak ederek
“Nesi var bunun?’‘
“Babası geçen gün evi terk etmiş
öğretmenim
Ben şimdi kime sarılacağım diye
ağlıyor’‘
‘’Üzülme Ayşe’‘ diye yanına gitti
Gönül Öğretmen ‘’Üzülme, sende
annene sarılır, onun tepkilerini
yazarsın’‘
‘’Olur mu öğretmenim’‘
diye sordu Ayşe
Silerken gözyaşlarını,
İçi de bir az olsun rahatlamıştı

‘’Ben de anneme sarlsam olur mu?’‘
diye sordu
Arkalarda oturan sınıfın en uzun
boylu kızı Arzu
‘’Hayrola Arzu, yoksa senin de mi
baban?’‘
‘’Hayır’‘ diye hızla cevap verdi Arzu
Leb demeden anlamıştı leblebiyi
Sorusunu daha tamamlamadan öğretmeni,
Kusmuştu içinde birikenleri
‘’Ben her zaman sarılırım babama,
Sorun olmaz ki bu bana
Bilirim içinden geçenleri
O yüzden harcamak istemem boş
yere kelimeleri
Yazmak için her gün yaşadığım şeyleri’‘

‘’Annene hiç sarılmıyor musun
peki?’‘
Diye sormak istemişti ki,
Ansızın çalan zilin sesi bitirmişti bu
dersi
Ağır ağır inerken merdivenleri
Bu soruyu düşündü, acaba neydi
sebebi?
Takılmıştı bir kez aklına
O kızın söyledikleri

Sonunda öğrendi Gönül Öğretmen
Sınıfta okunurken Kompozisyon ödevlerini
Arzu’nun annesi öz değil üveydi
İşte buydu nedeni
(Bir çocuğun anne özlemi)

‘’Kelimeler’‘ dedi sınıfın dahi öğrencisi Bahri
‘’Ancak kelimeler yansıtabilir
En saklı düşüncelerin resimlerini
Tıpkı sizin bize söylediğiniz gibi’‘
Onur Sezgin 7-3-2007

merhaba dostlar! sizlere Türkiye’de yeni bir
kavram olan (tiyatral şiir) lerden bir şiir ziyafeti
daha.. hemde edebiyat çevresi tarafından (şiir'in
peygamberi )olarak bilinen ONUR SEZGİN' den
nefes kesen ve sürükleyici bir anlatımla..hazır
olun...geliyoorr..............iyi seyirler................
prf.SİNAN SUSAM
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.

ZAYİ

Nüfus Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.
Mikail UYAR
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SİYASETTE YAPRAK KIPIRTISI DURDU

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarı’nda siyaset durakladı.
Ak Partiye kapatma davası açılmasının ardından Beypazarı
siyasetinde bir duraksamanın olduğu göze çarpıyor.
Beypazarı Belediye Başkanlığına aday olacak kişilerde de bir
beklenti var.
Kulağımıza gelen duyumlara göre Ak Partiden Beypazarı
Belediye Başkanlığına aday olmayı düşünen ve aday adayı
çalışması yapan kişilerin, partinin kapatılacağı gibi bir fikre
kapıldıkları, bu nedenle yeni oluşumda durumlarının ne olacağı
gibi bir merakla çalışmalarını rolantiye aldıkları görülüyor.
Ak Partinin kapatılacağı ve yerine kurulacak partide yer alma
düşüncelerinin öne çıktığı duyumundan hareketle sessiz bekleyişin sürdüğü iddia ediliyor.
MHP’de ise yeni bir aday adayından söz ediliyor. Bu adayın
Ahmet Kavas olduğu ve MHP’den aday yapılabileceği görüşleri son günlerde konuşulan konular arasında.
Ak Parti kapansa da, kapanmasa da Beypazarı siyasi yapısında
fazla bir değişimin yaşanacağına ben inanmıyorum. Ak
Partiden aday adayı olan kişilerin parti kapansada aday adayı
yarışlarının devam edeceği, sadece yeni oluşumda kişilerin yerlerinin değişebileceği kanaatini taşıyorum.
Belediye Başkanlığına aday enflasyonu yaşanıyor. Hem
MHP’den, hem Ak Partiden, hem de diğer partilerden tanınan
ve bilinen bir çok ismin aday adaylığında isimleri geçiyor.
Partilerden aday olacak bir sürü aday adayı var. Aday olmayı
düşünenler ve bu amaç için çalışma yapanlar var. Aday adayı
olmasalar bile aday olmayı düşünüp, bu noktada gönlünden
geçirenler var.
Adayların bu dönem sık oluşundaki sebep Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın hemen hemen her ortamda aday olmayacağını
açıklamasından ileri geliyor sanırım. Aday olduğunu açıklasa,
acaba bu aday enflasyonunda nasıl bir değişim yaşanır?..
Şimdi aday olmayı gönlünden geçirenler yine de aday olmayı
düşünürler mi!?.. Belki bazıları, çoğu adaylıktan çekilir diye
düşünüyorum.
Bir de Beypazarı’nda son günlerde ortaya atılan ve konuşulmaya devam eden bir konu ki, ‘bu kadar Belediye Başkan
adayının çok oluşu gerçekten Belediye Başkan adayı olmak
istemelerinden değil, çoğunun belediye meclis üyeliğinde veya
il genel meclis üyeliğinde yer kapma mücadelesi olarak yorumlanması.’ Ben önce buna inanmasamda aday olmayı düşünen
insanları gözden geçirdiğimde bu görüşe hak verme gibi bir
gerçeğin öne çıktığını görüyor ve bu kanaate katılmak zorunda
kalıyorum. Çünkü aday adayı olan kişilerin çalışmalarını
izlediğimde, sanki aday olmak gayesi değilde başka hedefler
var gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Aday olacak insanlar, bunu
samimiyetle ortaya koymuyorlar, toplumda kabul görmemiş
insanlarla birlik olmayı devam ettirmeleri bu kanaati yükseltiyor. Siyaseten de olsa siyaset te bu insanlarla birlik olmaktan
vazgeçmezler veya bazı kişilerin yanında bulunmayı kendilerince kazanç saymaya devam ederler veya birilerini halen kendilerine rakip görüp muhalefet etmekte devam ederler, yanlarında
bulunarak prestij sağladığı ve bunun oya dönüştüğünü düşünen
insanlardan daha fazla oy getirebilecek insanları görmezden
gelip küçümseme politikalarını devam ettirirler ve bu devam
edip gelirse, bende de aynı kanaatin doğmasına sebep olur.
Aday olacak insanların hata yapma lüksü yoktur. Bir oy’un,
muhelefeten kaç oy olarak yansıyacağını siyasette tecrübesi
olmayan aday adayları bilemezler. Ancak tecrübe onların akıllarını başlarına almalarına sebep olabilir. Tecrübe ise sonuçtur.
Sonuç ise kayıptır.
Kime oy vereceğiz belirsizliği devam ediyor. Bende de bu
belirsizlik var. Ben gerçekten Belediye Başkanı olacak adayı ve
başkanlık koltuğunu dolduracak adayı şu an göremiyorum.
Varsa da ben ikna olmuş değilim. Kimi Belediye Başkanı seçeceğimiz konusunda halen netleşmiş bir fikrim yok. Çünkü o
koltuğu dolduracak adayı göremiyoruz. Güven verilmiyor. Evet
birileri çalışıyor o koltuğu dolduracağını iddia ediyor.
Bu gidişle galiba yine Mansur Yavaş’la İbrahim Demir’i arayacak gibiyiz. Geçen seçimde çoğumuzun yarısı diğeri olmasın
derken bir yarısı da diğeri olsun diyen bir düşünceyle tüm oylar
iki adayda toplandı. Bir tarafta isteksizlik bir tarafta isteksizliğin getirdiği istek.
Şimdi önümüzdeki seçimde de yine aynısı olacak gibi. Zira
aday adayıyım diye ortaya çıkan adaylar halen kamuoyuna tam
güven verebilmiş ve sağlıklı bir portre çizmiş değiller.
Dolaştığımız insanlar da da bu düşüncenin var oluşu,
önümüzdeki seçimin belirsizlikler içinde olacağı kanaatimizi
öne çıkarıyor.
Ak Parti yerel seçimlerde sürpriz bir adayla kamuoyunu şaşırtabilir. Kamuoyunda aday adayı olarak çalışma yapan aday adayların hiç biri aday yapılmayabilir. Erken seçim de konuşuluyor.
Bu belirsizliğin, son çare olarak İbrahim Demir’in ve Mansur
Yavaş’ın tekrar aday olması üzerine bir baskı sürecini doğuracağına inanıyorum.
Bu belirsizlik o kadar net ki Mansur Yavaş’da, İbrahim Demir
de yine Belediye Başkan adayı olarak karşımıza çıkarsa ben
şaşırmam. Çünkü seçecek başka aday yok gibi. Bakalım
seçime 11 ay kala Beypazarı’nda ne sürpriz gelişmeler
yaşanacak?!.. Ben merakla bekliyorum.

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.

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

25 Nisan 2008 Cuma YIL:4 SAYI:174

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 UYSA L
Muhabirler
Haldun ŞA HİN-Nihat UÇA R
Nallýhan Temsilcisi
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Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.50 0 YTL
Yarým Sayfa (SB)
75 0 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
37 5 YTL
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Resmi Ýlanlar St/cm
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60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

HABER-İLAN

‘’Akciğere 39 saçma Saplanması
Tazminat Nedeni Değildir’‘
25 Nisan 2008 Cuma

Beypazarlı Ragıp Teke’nin, kendisini av tüfeğiyle yaralayan Ekrem Şahin hakkında açtığı Tazminat davasında Yargıtay karar verdi.

Baştarafı Sayfa 1’de
-""CİĞERİNDE SAÇMA
BULUNAN DAVACININ
ZARARA UĞRAMADIĞINI KABUL ETMEK
HUKUKA AYKIRI"Teke, mahkemenin kararını
temyiz etti. Kararın temyiz
incelemesini yapan Yargıtay
4. Hukuk Dairesi, oyçokluğuyla kararı onadı. Karara
Muhalif kalan Yargıtay 4.
Hukuk Dairesi üyesi
Mehmet Uyumaz karşı oy
yazısında, "Ciğerlerinde
saçma taneleri bulunan
davacının zarara uğramadığını, üzüntü
çekmediğini kabul etmek
yasalara, hukuka aykırıdır.
Toplumda kişilere suç işlemeye teşvik eder. Adalete

olan inancı zayıflatır"
görüşünü dile getirdi.
İşte, Uyumaz'ın tarihe geçecek nitelikteki karşı oy
yazısı:
"Zarar veren davalının
kusurlu olduğu ve mahkumiyetine karar verildiği
anlaşılmıştır. Davacının
bedensel zarara uğradığı ve
bu eylem nedeniyle üzüntü
duyduğu da açıktır.
Davacının akciğerlerindeki
saçma taneleri gözlendiği
Adli Tıp Kurumu'nun 11
Ekim 2006 günlü raporuyla
belirlenmiştir. Borçlar
Kanunu'nun 47. maddesindeki koşulların oluşmadığını söylemek
mümkün değildir. Yerel
mahkeme kararı hatalıdır.

Zira, davalının kusurlu
olduğu anlaşılmıştır.
Davacının (zarar gören)
olaydan zarar gördüğü ve
gerçek bir üzüntü duyduğu
ve acı çektiği de
anlaşılmıştır. Hukuk bu
üzüntü ve acıyı görmelidir.
Borçlar Kanunu'nun 47.
maddesi zarara uğrayan
kimseye, manevi zarar için
adalete uygun bir manevi
tazminatın verilmesini
hüküm altına almıştır.
Ciğerlerinde saçma taneleri
bulunan davacının zarara
uğramadığını, üzüntü
çekmediğini kabul etmek
yasalara, hukuka aykırıdır.
Toplumda kişilere suç işlemeye teşvik eder. Adalete
olan inancı zayıflatır. Bu

durumdan adalet yara alır.
Hukukçuların bu hususu
görmeleri gerekir. Kamu
düzenini bozan eylemler bu
şekilde yasa koyucu tarafından ve yasaları uygulayanlar tarafından korunmaz.
Olayda, davacı acı çekmiştir. Bu acıyı çekmeye
devam etmektedir. Yaşamı
boyunca da acı çekmeye
devam edecektir.
Mahkemenin red gerekçesine katılmak mümkün
değildir. Karar hatalıdır.
Bundan dolayı da çoğunluğun onama kararına
katılmıyorum."
Davacı Teke, karar
düzeltme talebinde bulunmadığı için karar kesinleşmiş oldu.

Bedensel Engelliler İçin Hediyelik Eşya Eğitimi ve
Uygulaması Projesi Hayata Geçiyor.
Bedensel Engelliler İçin
Hazırlanan Proje 12 Mayıs'ta
Başlıyor...
Beypazarı Belediyesi’nin İş
Kur ile ortaklaşa hazırladığı “
Bedensel Engelliler İçin
Hediyelik Eşya Eğitimi ve
Uygulaması Projesi” Mayıs
ayında başlıyor.

Beypazarı’ndaki bedensel
engelliler için düzenlenecek
kursta katılımcılar sertifika
almanın yanı sıra günlük 15
YTL. ücret alacaklar. Kurs
sonunda Beypazarı
Festivali’nde sergilenecek
ürünler için, istenilen sonuç
elde edildiği takdirde bir de

satış yeri belirlenmesi planlanıyor. Altı ay süre ile eğitim
alacak oniki bedensel engelli
kursiyer, başvuru yapanlar
arasından belirlenecek. 8
Mayıs’ta belirlenecek kursiyerler 12 Mayıs tarihinde de
eğitime başlayacaklar.

Bölgesinde gerçekleştirilecek
olan Yamaç paraşüt
Eğitimiminin ayrıntıları belirlendi.
Yelkenkanat eğitim proğramı
13 MAYIS - 24 MAYIS 2008
tarihleri arasında Abant da
yapılacak. Kurs için son
başvuru tarihi 02 MAYIS
2008 olduğu açıklandı.

Verilecek eğitim, Bolu
Sportif Havacılık ve Doğa
Sporları Derneği ile THK
ortak girişimi olup, THK
pilotları tarafından verilecek.
Bu organizasyonu gerçekleştirirken THK, Bolu Valiliği,
Bolu Belediyesi ve A.I.B.Ü
nin tam desteğinin olduğu
belirtildi. Bu kursun bölgesel

olarak Bolu’da yapılacak
olması hava sporu meraklıları
için büyük bir fırsat.
Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi için Bolu Sportif
Havacılık ve Doğa Sporları
Derneği sitesinin ziyaret
edilmesi gerekiyor.

BOLU SPORTİF YAMAÇ PARAŞÜTÜ
BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ ABANT’TA

Bolu Sportif Havacılık ve
Doga Sporları Derneği bir
yeniliğe daha imza atarak
"Yamaç paraşüt Başlangıç
Eğitimi" programını bölgesel
olarak Bolu'nun Abant
Bölgesinde gerçekleştirecek.
Bolu Sportif Havacılık
Derneği ve THK ortak girişimi ile Bolu'nun Abant

Her Telden
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HIZ KURBANNLARI

Mehmet BAŞTÜRK

İnsan hayatı tek düze gitmez. Hayat çok cilveli bir yoldur. İnişiyokuşu,düzlüğü-tümseği vardır. Bu yüzden insanlar hayatın bu cilveli akışı
karşısında bazı tabirler üretmişlerdir. Ama bunların hepsi aşağı yukarı kaderle ilgilidir. “kader kurbanları”, “kader mahkumları”, “kadersizler”, “talihsizler”, “şansızlar”, “şansı yaver gitmedi”, “vermeyince Mabut ne yapsın
Mahmut”, “Amma talih kör Salih…” gibi liste uzar gider… bütün bu
ifadelerin yanına son günlerde ortaya çıkan bir tabiri daha eklememiz gerekmektedir. “HIZ KURBANLARI”

Hız aslında çok önemli bir kavramdır. İnsan hayatının doğumundan başlayıp
ölümüne kadar hatta ölüm ötesine kadar yakasını bir türlü bırakmayan bir
kavramdır. Hızlı doğdu – yavaş doğdu sözlerinden başlayıp da daha hayatını
tam yaşamadan, çok hızlı öldü tabirinin yanına, hayat çok hızlı akıyor tabirini de eklemek gerekmektedir. Bunlar işin bir yönünü ilgilendirmektedir.
Bizim üzerinde durmak istediğimiz konu daha farklıdır… Asıl konuya değinmeden önce, hız konusunu biraz mizahileştirelim…
Kainat için ışık hızının önemini bilmeyen yoktur. Şayet ışık hızını kavrayamaz isek, kainat konusunda bir şey anlayamayız. Işık hızından etkilenerek
roket gibi hızlı araçlar yapılmamış olsaydı, uzay konusunda da pek bilgi
sahibi olamazdık. Ama her şeyden önce zaman olmamış olsaydı hız
kavramının varlığından da asla haberimiz olamazdı.

Hız kavramından haberimiz olduğu için hızla ilgili birçok söz bile üretmişiz.
İşte bunlardan bir tanesi “Hızlı yaşa genç öl” sanırım dünya üzerinde hızlı
yaşayıp genç ölmek bizim milletimize özgü bir olgudur. Tarihi süreç
içerisinde nizamı bozulan aleme nizam vermek için at sırtında huduttan
hududa koşan ve vatan müdafası uğruna canlarını hiçe sayarak şehit olan
hızlı yaşayanlar artık tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır. Onların anıları
tarihin tozlu rafları arasında kalmıştır.

Zamanın değişmesiyle hızlı yaşamanın da kuralları değişti. Şimdi hızlı yaşama denince 10 yaşında hızlı sigara içmek, 12 yaşında uyuşturucu kullanmak,
15 yaşında disko – bar dolaşmak ve bütün bunlardan zaman kalırsa 20 yaş
dolaylarında “altın vuruş” tabir edilen aşırı dozda uyuşturucuyla dünyaya
veda etmek. Bu hızlı yaşayan hele biraz da sonradan türedi zengin çocuğu
olursa seyret o zaman tepe göz denen beyaz camdaki görüntüleri. Sahte ağıtlar, sahte göz yaşları ve göz boyamayla beraber “vur patlasın çal oynasın”
tabir edilen hızlı yaşam. Şayet yaşam buysa yaşa yaşayabilirsen… Bunlar
kader kurbanı mı? Toplum kurbanı mı? Hızlı yaşam kurbanı mı? Beğen
beğen de al. İşte Pazar işte mal…

Birde bize yine bize özgü bir hız kavramı var ki: Türk toplumunun sonunu
bu hız getirecek diye söylemek kehanet olmaz. Mübarek öyle hızlı yaşıyor ki
günlük 10, 20, 30 katlamalı hayatı söndürüyor. İşte asıl hız kurbanları bunlardır. Adına “Trafik canavarı” dedik, yol kenarlarına koca koca vampir
suratlı panolarını astık ama, hız tutkunlarının hızını engelleyemedik. Nasıl
engelleyeceksin? Sonradan türedi zengin veledi, aldığı uyuşturucu neticesinde göklerde uçarken çarpıp katlettiği bir insan için, bir insan öldü de ne
oldu dediğinde o yerde ayağından asmadık dan sonra (Cezayı otorite verir,
ama suça verilen ceza suçu engellemiyorsa bu ceza, ceza olmaktan
çıkar)hızlı yaşam engellenir mi? Memleketin büyük bir çoğunluğu açlık
sınırının altında olduğu ülkede askeri ücretin üçte ikisi kadar olan trafik para
cezası, büyük bir kitle için çok ağırdır ama asıl hızlı yaşayan “hava da bulup
tava da yiyenler” için hiç de ceza değildir. Gerisini ona göre hesap etmek
lazım… ve şimdi hız sonucu hayatını kaybedenler mi hız kurbanı yoksa hız
yüzünden insanların hayatlarına son veren insanlık kaçkınları mı hız kurbanı?...

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’’
25 Nisan 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:174 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONU NUZ
YETERLÝ

Kemal ÇEL EN

KUTLU DOĞUM HAFTASI KUTLANDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Peygamberimizin dünyaya teþriflerinin 1437. yýldönümü
nedeniyle hazýrlanan “Kutlu
Doðum Haftasý” programý,
Beypazarý Ticaret Lisesi salonunda yapýldý.
Beypazarý’nda düzenlenen “Kutlu
Doðum Haftasý” programý büyük
ilgi gördü
15 Nisan Çarþamba günü saat
14.00’da baþlayan programa, Ýlçe
Kaymakamý Hikmet Aydýn,
Emniyet Müdürü Nazmi
Küçükkale, Ýlçe Müftüsü Ýhsan
Caner, Kýrbaþý Belediye Baþkaný
Cengiz Yýlmaz, daire amirleri ve
çok sayýda Beypazarýlý katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþý’nýn hep bir aðýzdan söylenmesinin ardýndan Tayyar
Özdemir tarafýndan Kuran’ý

Kerim ve meali okundu.
Daha sonra bir açýþ konuþmasý
yapan ilçe Müftüsü Ýhsan Caner,
sevgili peygamberimizin doðum
haftasý nedeniyle bu bu programý
düzenlediklerini söyleyerek, tüm
konuklara teþekkür etti.
KUTLU DOĞUM HAFTASI
TÜM DÜNYADA
KUTLANIYOR.
Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle
dünyanýn her yerinde bu tip programlarýn düzenlendiðini belirten
Beypazarı Müftüsü İhsan Caner,
1989 yýlýndan itibaren bu
programlar deðiþik atmosferlerde
yapýlýyor dedi. Sevgili peygamberimizi bu kýsa sürede anlatmak
zordur diyen Caner konuþmasýný,
“Sevgili peygamberimizin en
büyük özelliði bir kin ve nefret

içinde yaþayanlarý, bir sevgi
toplumu haline getirmektir.
Çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin
Hz. Muhammed’in kýlavuzluðuna
ihtiyacý vardýr” diyerek tamamladı.
Daha sonra konuşan Beypazarı
Kaymakamý Hikmet Aydýn da
çok heyecanlý olduðunu
belirterek böyle bir programý
düzenleyenlere ve katýlanlara
teþekkür etti. 21. yüzyýlda
teknolojinin çok geliþtiðini ve her
þeyin ileriye doðru gittiðini ifade
eden Kaymakam Aydýn, buna
paralel olarak maddi deðerlerin
önde manevi deðerlerin ise geride
kaldýðýný belirtti. Bu nedenle Hz.
Muhammed’in yaþam tarzýndan
bir þey kapabilmek çok önemli.
O’nun yol göstericiliðine her

Beypazarı Hanlar Önü ve
Bankalar Caddesindeki binalarda
Beypazarı Evleri şeklinde
yeniden düzenleniyor.
Bu bölgedeki binalar ilçenin
otantik görünümüne göre
yeniden yapýlandırılıyor...
Beypazarý’nýn giriþinde bulunan
ve ilçenin bankalarýyla önemli iþ
merkezlerini barýndýran Bankalar

Caddesi’ndeki ve Hanlar önündeki binalar, Halk Bankası binası
da dahil olmak üzere ilçenin
otantýk görünümüne uygun þekilde yeniden dizayn ediliyor.
Yapýlan düzenlemelerin sona
ermesinden sonra caddenin
ilçenin otantik yapýsýyla daha iyi
uyum saðlayacaðý belirtiliyor.
Şimdiden ilçenin merkezini

değiştirmeye başlayan çalışmalar
tamamlanınca ilçe merkezi farklı
bir görünümle ziyaretçileri
karşılayacak. Biçen Otel olarak
bilinen bina ile Bostancılar
olarak adlandırılan ve eski
Şekerbankın bulunduğu binanın
yeniden dizayn edilmiş hali şimdiden hanlar önü mevkiini
değiştirdi bile.

HANLAR ÖNÜ VE BANKALAR CADDESİ DE
OTANTİK GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

ARPACI
EMLAK İNŞAAT
www.beypazariemlakci.com
yasararpaci@beypazariemlakci.com

Yaşar ARPACI

Ev-Arsa-Daire-Arazi-İşyeri
Alınır Satılır ve kiralanır.
İnşaat İşleri-Plan-Proje-İş Takibi

Tel:762 65 28 Gsm:0.532.737 57 60

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

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

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

zaman ihtiyacýmýz var diyerek,
”O güzel insanýn yaþam tarzý ve
felsefesi inþallah bizlere de nasip
olur” diyerek konuþmasýný
tamamladý.
Daha sonra Ankara Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi
Prof. Dr Mustafa Akþar, “Milli ve
Manevi Deðerlerimiz” konulu bir
konferans verdi.
Yapılan proğrama ilgi büyüktü.
Güzel Görünen Değil,
Güzel Görendir Güzel

......Kutlu Doğum
Haftası anısına…

Mevsimlerde, türlü türlü mânâ
var
Topal döner dünya, “kışı”
olmazsa
Bahar gelir, tüm ataleti savar
Garip öterdi dal, “kuşu”
olmazsa

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye’nin batısı soğuk havanın, doğusu ise sıcak havanın etkisinde kalıyor. Sıcaklık hafta sonu Marmara’da 10 derecenin de altına inebilir ve sağanak yağmurlar bekleniyor. İstanbul’da gökyüzü
dört gün boyunca kapalı olacak. Poyraz kuvvetli, sıcaklık 10-13
derece civarında hissedilecek, bu gece hafif yağmur olacak. Hafta
sonu ise yüzde 90 olasılıkla daha kuvvetli yağmur görülecek.
Ankara ve İzmir de serinlemeye başladı, pazar günü sağanak yağış
var. İzmir’de poyraz bugün de çok kuvvetli esiyor. Bursa bulutlu,
Adana’da yarın sıcaklık düşmeye başlayacak. Bugün İstanbul 15,
Ankara 20, İzmir 21, Bursa 16, Adana 33 derece. İç Anadolu’nın
doğu kesimleri bugün de sıcak, Ankara-Eskişehir çevresi ise bulutlanıyor. Bölgede hafta sonu sıcaklık 20 derecenin altına inerken,
yarın özellikle Sivas-Kayseri, Niğde boyunca sağanak yağmur
geçişleri bekleniyor. Pazar günü de Ankara-Eskişehir çevresinde
yağış sürecek. bugün Konya 22,
Sıcaklık (ºC)
12
Eskişehir 19, Kayseri 25, Sivas 23
Nem (%)
68
derece. Beypazarında beklenen
Basınç (hPa)
1017,4
hava durumuyla günün en yüksek
.......
Görüş (km)
sıcaklıkları 6 günlük tahmin raporu
(km/sa)
8
Rüzgar
Güney
ise ise şöyle:

26 Nisan Cumt
En Yüksek
26 °C
En Düşük
9°C
29 Nisan Salı
En Yüksek
19°C
En Düşük
9°C

27 Nisan Pazar
En Yüksek
23°C
En Düşük
10°C
30 Nisan Çarşam.
En Yüksek
19°C
En Düşük
4°C

28 Nisan Pazartesi
En Yüksek
18°C
En Düşük
10°C
01 Mayıs Perşem.
En Yüksek
22°C
En Düşük
6°C

“Suluhan”da restorasyon
çalýþmalarý devam ediyor.

Gezerim gezerim, çağlar gezerim
Ovadan ovaya, dağlar gezerim
Ümidi özleme, bağlar gezerim
Yorgun kalkar hayal, “düşü”
olmazsa
Balığın gözyaşı, suda gizlidir
Duygu bazen haldir, bazen
sözlüdür
Damla damla gelir, içten
sazlıdır
Neyi görür ki göz, “yaşı”
olmazsa?

Uyumla raks eder, zamanla
mekân
Gönülden gönüle, su gibi akan
Kerem’i Mecnûn’u nedir ki
yakan?
Ağlar mıydı güzel, “kaşı”
olmazsa?

Yokuşta gözyaşı, inişte ter var
Bazen şerde hayır, hayırda şer
var
Şükür ki derdime ortak beşer
var
Zindan olur hayat, “hoşu”
olmazsa

Bize mesken dünya bile vadeli
Hüzünlüyüz, en sevgili gideli
Yatanlar akıllı, bakanlar deli
Ders vermezdi mezar, “taşı”
olmazsa

Ali Rıza Malkoç
11/04/2008 Bursa

Kutlu Doğum Haftası anısına…

Atalet: Tembellik, işlemezlik
Raks Etmek: oynamak,
melodik hareket

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

3-4 yıldır restorasyon çalışmaları devam eden ve bir ara restorasyon
çalışmalarına ara verilen Beypazarı suluhan’da restorasyon çalışmaları
son günlerde hız kazandı.
Suluhan’ýn 2008 yýlý sonunda hizmete gireceði belirtiliyor
Beypazarý’nýn simgelerinden olan Suluhan’ýn restorasyon çalýþmalarý
bütün hýzý ile devam ediyor. Kýþ mevsimi dolayýsýyla çalýþmalara bir
süre ara verildiği belirtilen tarihi handa restore çalýþmalarýna yeniden
baþladý. Çalýþmalarýn 2008 yýlýnýn sonunda biteceði belirtiliyor.
Yine edinilen bilgiye göre hanýn taþ iþçiliðinin 7’nci ayýn sonuna kadar
biteceði belirtildi.
Handa bulunan saat kuleside orijinali bulunan resimden yola çıkılarak
yapılacağı ve suluhan’ın tarihi dokusunun aynen ortaya çıkarılacağı
öğrenildi. Han’ýn orijanalinde bulunan 40 adet kemerin yapýmýnýn da en
kýsa zamanda tamamlanacağı açıklandı.
Orijinali iki katlý olan Han’ýn ikinci katýnýn da restoresine baþlanacaðý ve
her iki katta da ceþitli bölümlerin bulunacaðý ifade ediliyor.
Ahýrlýk olarak tabir edilen bölümlerin þekillendiði handa, buralarýn satýþ
yerleri olarak kullanýlacaðý belirtildi.
Yetkililer Han’ýn tamamen bitmesinin ardýndan Beypazarý’nýn çehresinin
olumlu yönde deðiþeceði bunun da ilçeye olan turist akýnýnýn artýracaðýnýn kesin olduðunu görüşleri ileri sürülüyor.

TRT’den Beypazarılı
Gurbetçiler İçin Fırsat

TRT Televizyonunda yayınlanacak yeni bir program aracılığıyla, yurt
dışında yaşayan Beypazarılılara ilçelerini ziyaret etme fırsatı
yaratılıyor.
TRT-INT'de yayınlanacak programda, gurbette yaşayanlara, memleketlerinin kültürünü yaşadıkları ülkedeki yabancı bir misafirleriyle
birlikte gezerek, yaşarak tatma, hem ilçelerini tanıtma hem de
özledikleri memleketlerini ziyaret etme şansı veriliyor. Beypazarı'nda
yapılacak çekimler için yurt dışından Beypazarı'na geleceklerin, yol
masrafları program tarafından karşılanıyor. Bu programda yer almak
isteyen gurbetçilerimizin en kısa zamanda Belediye Basın Yayın
Birimiyle irtibata geçmesi gerekiyor.

Belediye Sevgi Evi Açıldı

Beypazarı Belediyesinin bir süre önce başlattığı ‘’ihtiyacın yoksa getir,
ihtiyacın varsa götür’‘ sloganıyla başlattığı yardım toplama kampanyasına
olan ilgi Belediyenin sevgi Evi açmasıyla devam ediyor. Gazi Gündüzalp
İş Merkezinde açılan Belediye Sevgi Evi yardıma ihtiyacı olanlarla
yardım edecekleri buluşturan nokta oldu. Evlerinde veya ellerinde ihtiyacı
olmadıkları ve kullanmadıkları giysi, ayakkabı, ve ev eşyalarının toplandığı merkez olan sevgi evi ihtiyacı olanlara da dağıtma merkezi oldu.
Mağaza şeklinde düzenlenen Sevgi Evi ihtiyaç sahiplerine toplanan
yardımları dağıtarak hayırlı bir işe öncü olundu. Cansu Derneği, Deniz
Feneri, Kimse Yokmu Derneği gibi faaliyetlerle sosyal yardımlaşmaya
hizmet veren Derneklerin kervanına Beypazarı’nda da Beypazarı
Belediyesi Sevgi Evi katıldı.

