Beypazarı - İnözü Vadisi Yerel Katılımla Doğa Turizmi Uygulama Projesi için 40.000 Dolar Yatırım

Çalışmanın Yeri: Beypazarı,
Çalışmanın Tanımı: Beypazarı ilçesi son yıllarda gerçekleştirdiği
başarılı tanıtım yöntemleriyle birçok yerel kurum ve kuruluşa
örnek olmaktadır. Ülkemizin farklı yerlerinden çok sayıda
ziyaretçi alan ilçe, doğa ile uyumlu yaşamın tanıtımı için de
*www.yeniyildizgazetesi.com

büyük bir potansiyele sahiptir. Beypazarı'nda oluşturulacak doğa
turizmi sistemi diğer yerel yönetimlere de örnek olabilecektir.
Böylece İnözü Vadisi'nin uzun vadede korunmasının yanı sıra
birçok Önemli Doğa Alanı'nın korunması için örnek bir sistem
geliştirilebilecektir. Bu sistemin en önemli parçası ise tüm çalışmaların yöre insanının katılımıyla gerçekleştirilmesinin hedeflenmesidir.
Bu proje İnözü Vadisi Önemli Doğa Alanı'nda yöre halkının
katılımıyla doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir bir turizm
örneğinin oluşturulmasını hedeflemektedir. Proje, ilk olarak
Beypazarı halkının İnözü Vadisi'ni kendi yörelerinde önemli bir
değer olarak benimsemesi ve vadinin bu yönde kullanımını esas
almasını hedeflemektedir. Bu süreçte vadide oluşturulacak doğa
turizmi sistemi için yerel kılavuzların yeterli bilgi ve yetenekleri
edinmesi ve gerekli fiziksel hazırlığın tamamlanması hedeflenmektedir. Sonuçta İnözü Vadisi'nin Beypazarı halkının desteği
ve katılımıyla örnek bir doğa turizmi uygulama alanı olması
hedeflenmektedir.
İnözü Vadisi Önemli Doğa Alanı'nı tanıtan poster ve broşürlerin
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basılması
Beypazarı İlçesi'nde Akbaba Uçurtma Şenliği düzenlenmesi
Beypazarı İlçesi'ndeki bir okulda Doğa Çantam Eğitim
Programının uygulanması
İnözü Vadisi Doğa Evi'nde ve vadideki turlarda kullanmak üzere
bir teleskop ve 15 dürbün alınması
İnözü Vadisi'nde yerel kılavuzlara, İnözü Vadisi ekosistemi,
uygulamalı kuş gözlemciliği, buradaki kuş ve diğer canlı türlerini tanıma ve tanıtma becerisi için eğitim verilmesi
İnözü Vadisi'nde yerel kılavuzları ve Türkiye'deki kuş gözlem
topluluklarını buluşturan bir gezi organize edilmesi
İnözü Vadisi Doğa Evi'nin inşa edilmesi
İnözü Vadisi Doğa Evi'nin iç dekorasyonunun yapılması
İnözü Vadisi doğa gözlemi yürüyüş yolunun rotasının belirlenmesi
İnözü Vadisi girişine, Beypazarı ilçe merkezine ve İnözü Vadisi
doğa gözlemi yürüyüş yolu üzerine bilgilendirme panolarının
konması
Beypazarı Web sayfasında İnözü Vadisi'ni ve İnözü Vadisi Doğa
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Evi'ni tanıtan sayfaların hazırlanması
Yerel kılavuzlar, yöre pazarındaki stand sahipleri, yöresel ürün
üretici temsilcileri, Beypazarı Belediyesi ve İlçe Turizm
Müdürlüğü satış planlamacıları ile İnözü Vadisi Doğa Turizmi
Birliği/Kooperatifi vs. oluşturmak için bir yerel örgütlenme
toplantısı yapılması
Beypazarı kurusu, tarhana vs. gibi yöresel ürünlerin paketlerine
konmak üzere, üretici ve pazarlamacıları da bu sürece dahil
ederek, logo ve bilgi/tanıtım metinleri içeren etiket tasarımları
geliştirmek, basmak ve ürün paketlerine konmasını sağlanması
Gümüş işçiliği ve el dokumacılığı ürünlerinde kullanılmak
üzere, yerel usta ve tasarımcıları dahil ederek, vadideki en az iki
türün stilize tasarımlarının hazırlanması ve üretilmesi.
İnözü Vadisi'ni ve burayı yaşam alanı seçen canlı türlerini tanıtan kartpostalların basılması
Proje süresince kullanılacak ev-ofisi, ofis ekipmanlarının ve
Internet sisteminin sağlanması
Destekçi: UNDP Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı
Toplam Bütçe: 44 000 USD

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

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

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

Mansur Yavaş,
Bir Kez Daha

"Yılın
Belediye
Başkanı"

FORUM

Kemal ÇELEN

DOĞAMIZI
TEMİZ TUTALIM

Havalar Isındı.
Hemen hemen herkes
açık hava da gezmek,
dolaşmak, doğa içinde
doğa ile baş başa
olmak, piknik yapmak
veya açık alanlarda
spor yapmak ister.

Yazısı sayfa 2’de

BEYPAZARI

Hıdırlık Tepesi'nde Uçurtma Tutkunları "7. Beypazarı Geleneksel Uçurtma Şenliğ’nde’‘ Bir Araya Geldiler.

Ödülünü Aldı.

Futbolun Başkenti
Dergisi'nin 2007 yılı
değerlendirmesinde
"Yılın Belediye
Başkanı" seçilen
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş
28 Nisan Pazartesi
günü Akalın Wedding
Plaza'da saat:20:00'de
düzenlenen törenle
ödülünü aldı.
Ankara’nın mesleğinde
en başarılı isimlerinin
ödüllendirildiği değerlendirmede 17 dalda
ödül almaya hak
kazananlara da ödülleri
bu törende takdim edildi. Törende kıs bir
konuşma yapan Başkan
Yavaş; ödülü almaktan
mutluluk duyduğunu
belirterek geceye
katılan herkesi
Beypazarı’nın güzelliklerini görmeye davet
etti.

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53

Beypazarı Semaları
Uçurtmalarla
Renklendi.

Beypazarı'nda 7.'si düzenlenen "Beypazarı Geleneksel
Uçurtma Şenliği" genciyle
yaşlısıyla tüm uçurtma
tutkunlarını bir araya getirdi. Beypazarı
Belediyesi’nin, Doğa
Derneği’nin katılımıyla
organize ettiği 7. Beypazarı
Geleneksel Uçurtma
Şenliği, bu yıl 26 Nisan
Cumartesi günü Hıdırlık
Tepesi'nde yapıldı.
Katılımcılar şenlikte uçurtmalarıyla yarışma fırsatı
buldular.
Çocuklar için çeşitli animasyon gösterilerinin de
düzenlendiği şenliğe, bu yıl
uçurtma kulüplerinin yanı
sıra Doğa Derneği de akbaba ve değişik kuş çeşitlerinde hazırlanmış uçurtmalarla renk kattılar.
Beypazarı Uçurtma
Şenliği’nin bu seneki
konusu, akbabalar oldu.
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

NATO ZİRVESİ

Haziran ayının son günlerinde İstanbul’un ev
sahipliğini üstlendiği bir
zirve yapıldı.
Yazısı Sayfa 3’de

Beypazarı’nda Akbaba
ve Uçurtma Şenliği

Uçurtma şenliğinin,
Beypazarı’nda yaşayan
nesli dünya ölçeğinde
tehlike altında olan küçük
akbabalara dikkat çekmeyi
hedeflediği belirtildi. Doğa
Derneği tarafından gün
boyunca akbaba ve kuş
motifli uçurtmalar uçuruldu
ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Doğa Derneği, şenlik
boyunca Hıdırlık
Tepesi’nde çocuklara
teleskop ve dürbünlerle
akbabaları göstererek bilgi
verdi.
Çocuklara özel animasyon
gösterilerinin gerçekleştirildiği şenlikte 300'ü aşkın
uçurtma tutkunu çeşitli kategorilerde yarıştı.
Yarışmalar, "En Büyük
Uçurtma", "En Farklı
Uçurtma", "En Yükseğe
Çıkan Uçurtma", "En
Uzağa Giden Uçurtma" ve
"En Yaşlı Uçurtmacı", "En
Küçük Uçurtma Uçuran"

Taş Olmadığı için
Suluhan
Restorasyonuna
Ara Veridi.

Haberi Sayfa 4’de

Kırbaşı’na Çinili Çeşme
ve Şadırvan Yapıldı

Haberi Sayfa 4’de

dallarında yarışan katılımcılardan dereceye girenler
Beypazarı Belediyesi
tarafından ödüllendirildi.
"En Büyük Uçurtma" dalında; Harun Çelik, "En Farklı
Uçurtma" dalında; Mehmet
Akif Katar, "En Yükseğe
Çıkan Uçurtma" dalında;
Nuri Öksüz, "En Yaşlı
Uçurtmacı" dalında; 73
yaşındaki Burhan Akdemir,
"En Küçük Uçurtma
Uçuran" dalında da Yunus
Emre Gedik birinci oldular.
Dereceye girenlere
Beypazarı Belediyesi
tarafından ödüller verildi.
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, bahar aylarının
gelmesiyle beraber bu tür
organizasyonlara hız
verdiklerini dile getirdi.

Dernekten yapılan
açıklama

‘’Doğa Derneği’nin projelerini desteklemek
amacıyla kurulan Doğa
Turizm, Beypazarı Uçurtma
21-23 Nisan tarihlerinde
Festival öncesinde, küçük
akbabaların kur danslarını
izlemek ve yuvalarını
göstermek için
Beypazarı’na özel bir tur
düzenledi. Bu turda sadece
küçük akbaba değil kara
leylek, kızıl şahin, gökdoğan gibi kuş türleri de
gösterildi. İnözü Vadisi’nde
bülbüller, baştankaralar ve

E -1 Kara Yolunun
Mudurnu Aynalıkaya
Geçidi'nde
Göçük Oluştu
Haberi Sayfa 4’de

ağaçkakanlar dinlenerek
keyifli kahvaltılar yapıldı.
Küçük Akbaba Türkiye’de
yaşayan dört Akbaba türünden en küçük olanı. Sarı
kafası ve siyah beyaz kanatlarıyla diğer akbabalardan
kolayca ayrılan küçük akbabanın kanat açıklığı 140
santimetreyi buluyor.
Beypazarı, nesli dünya
ölçeğinde tehlike altında
olan küçük akbabalar için
en önemli üreme ve beslenme alanlarından biri.
Dünyada olduğu kadar
ülkemizde de sayıları azalan
küçük akbabalar,
Beypazarı’nda yaşamaya
devam ediyorlar. İlçe’yi
çevreleyen vadilerde yuva
kuran akbabaların korunması için Birleşmiş
Milletler Küçük Destek
Fonu desteğiyle çeşitli

çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Kısa sürede turizm çalışmalarıyla adını duyuran
Beypazarı’nın akbabalarıyla
ve diğer doğal zenginlikleriyle de tanınması için
Beypazarı Belediyesi, Doğa
Derneği ve Birleşmiş
Milletler Küçük Destek
Programı'nın (SGP)
desteğiyle çalışmalara başlandı. Yerel rehberler
eşliğinde düzenlenen doğa
gezilerinin yanı sıra, küçük
akbabaları tanıtan poster,
broşür ve kartpostallar
basılıyor. Ayrıca
Beypazarı'nda 'Doğa Evi'
isminde bir ziyaretçi
merkezi inşa ediliyor. Bu
merkezde, gelen turistlere
Beypazarı’nın doğası ve
akbabalar anlatılacak, geziler ve etkinlikler düzenlenecek.‘’ denildi.

Beypazarı Derneği
Genel Kurulunu Yaptı

Beypazarı Kültür
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin 2008 yılı
Olağan Genel Kurulu 27
Nisan Pazar günü Ankara’da
gerçekleştirildi.
Ankara Ticaret Odası Vip
salonunda yapılan genel
kurula Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın
yanı sıra eski Millet Vekili Sezai Pekuslu, Et Balık
Kurumu Genel Müdürü Ali Kaya ile dernek üyesi
olan çok sayıda Beypazarılı katıldı. Genel Kurul
sonunda Beypazarı’nın yöresel yemekleri Beypazarı
Güveci ve 80 Katlı Baklava katılımcılara ikram edildi.

Kırbaşı
Belediyesinden
Çanakkale Gezisi
Haberi Sayfa 4’de

Beypazarı’nda da
yapılacak ‘Kentler
Çocuklarındır'
Proğramı Ordu'da
Haberi Sayfa 3’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

PAZAR GÜNÜ
KIRBAŞINDA
YAĞMUR
DUASI VAR

04.05.2008 Pazar günü
Kırbaşında Yağmur ve
Şükür duası yapılacak.
Saat 13’de yapılacak
Şükür ve Yağmur
duasına her kes davetli.
Yağmur duası
Kırbaşında her yıl
yapılmakta.

Beygem
Fransa’dan
Döndü

Kısa adı Beygem olan
Beypazarı Belediyesi
Gençlik merkezi, 20-26
Nisan tarihleri arasýnda
Fansa'da düzenlenen
"çevre" temalý gençlik
deðiþim projesine
katýlıp Cumartesi günü
döndüler. . Beypazarý
Gençlik Merkezini
temsilen Avrupa Birliği
Gençlik projeleri eğitimi alan ve Ýngilizce
bilen 14-17 yaþ arasý 4
genç Fransanýn
Marmande þehrinde
düzenlenen çevre
temalý gençlik deðiþim
projesinde BEYGEM’i
temsil ettiler. İlk defa
giden gençler Gençlik
deðiþim projesine
katýlarak uluslararasý
bir tecrübe edinerek,
farklý kültür ve insanlarý tanýyıp, kendi
kültürlerini tanýttılar.
24 Nisan Çarşamba
günü Türk günü düzenlendi ve bu günde
Beypazarından katılan
gençler gitar çalarak
Türk müziğini ve Türk
Kültürünü tanıttılar.
Avrupanın diğer
ülkelerinden gelen
gençlerle bir araya gelerek yemek, dans,
müzik, halk oyunları,
spor gibi çeşitli etkinliklere de katılan
gençler tanıştıkları
gençlerle iritibatlarını
devam ettiriyorlar.

02 Mayıs 2008 Cuma

ANILAR 1. PERDE 2.KISIM
Delifişek bir delikanlıydı
Kanın vücutda delisesine döndüğü anlar vardır ya,
İşte öyleydi.
Önce davranır sonra düşünürdü
Kimilerinin ‘cahil,cesurdur’‘ dedikleri gibi

Tehkileden kaçmazdı hiç,
Kaçmanın değerli bir beceri olduğunu bilse de
Şiir’in oğluydu o,
Gezinirdi er meydanında saf duygularla
Ne ki, gerektiğinde savaşıp
Tozu dumana katmasını da bilirdi.

Kötülük aklından geçmezdi hiç, yazsa da çizse de
İyi niyet ve tutkuyla yapardı işini
Geleceği bulanık bir dere gibi belirsizdi.

Umut diye bildiği ışıltılara aldanarak
Burnunun dikine ilerlerdi hep
Çatışmanın en yoğun olduğu yere
Ve en çok düşmanın olduğu yöne
Onur Sezgin 20.12.200
2.perde 2. kısım ( Selam vermek isteseydim )
İyiler tatlı bir biçimde yanılgıya düşerler
Yanılgıyı kabul edenler ise hep erdemlilerdir
Akıllı olanlar sonunda anlar çünkü
Birçok kez görüldüğü gibi
En büyük bilge, deney ve tecrübelerdir

Öyle değil mi ey Darvin, ey Froyd?
Ve ey “ dünya yuvarlaktır “ diyen Galile o Galili?
Sen ki, gerçekleri görmek istemeyenlerce
İşkenceye uğrayan
Yobazlarca sarsılması için mi kurtardın dünyayı
Öküzün boynuzlarından

Mükâfatı bu mu olacaktı çektiğin acıların?
Daha ne acı örnekler verebiliriz ya,
Ancak daha yerinde olur bunu bırakmak
Ulusların kendi vicdanlarına

Her şeye tepeden bakan
Alçak gönüllü bir kartalın kanatlarına kondum
Şehrin üzerindeyim işte
Hem de yaşamın sonsuz çeşitliliği içinde
İleri Esin Perim!
Çırp kanatlarını rüzgârın sert estiği yöne
Başarsan da – başaramasan da ileri!

Usta bürokratların okuduğu bildiriler gibi
Politik ve kurnaz ol
Zirveye çıksan da – çıkmasan da
Kayda değer şeyler bulunup çıkartılacaktır ortaya
Akbabalar tarafından nasıl olsa

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Böyle çalakalem yazılan bir yazıda
Sağlam bir düzen oluşturabilir miyim bilmem
Gerçek şu ki, cevap hakkı veriyor şiir bana
Küçük büyük herkesi kucaklayan
Şarkılar söylüyorum ben
Şatafatlı bir ses tonu istemeyen
Haykırıştır bu ilk bakışta
An gelir acı – an gelir tatlı olur kelimelerim

Sömürenlerin batmakta olan güneşine
Selam vermek isteseydim
Her şey bir başka olurdu ya;
Ne ki, karşı çıkmak için gelmişim bu dünyaya
Onur sezgin 12-12-2007
2.perde - 4.kısım
İkisi de pişmandı yaptıklarına şimdi...
derken ...
Tarihin üzerine damgasını vurmaya çekindiği
Korkusuz bir sayfa açıldı…
Sonra...

Sessizlik çöktü birden, sanki ikisi de uykuda
Daldılar bir ara, aynı rüyayı gören iki sevgili gibi
Ve bir mucize oldu, dokunaklı bir müzik çaldı
Rüzgârlı havada yere düşen yapraklar gibi kapandı
gözleri

Yeniden var olmaktı bu,
Zamanı durdurmak ya da geçmişe dönmek
Sanki, alınyazısıyla çatışmaya girmesine benziyordu iki
insanın
Duyular olmadan hissetmek, görmek kapalı gözlerle...
Kısa bir öpüşmeydi bu, yıldırım gibi çarpan
Hani o ilk öpüşmeler vardır ya, bütün benliğimizi
sarsan
Damarlarımızdaki kan ki, hızlı bir metro gibi akan
Kalpler sanki vızıldayan arılar;
Dudaklarsa balın toplandığı çiçeklerdi

Aşk Tanrısı Eros bile onları böyle görse
Sihirli oklarını atmaya gerek duymazdı
Durmadan akıp giden Zaman ise,
Aşka düşman olsa bile İmrenerek seyretti onları, şöyle bir esip geçerken

Ne kavurucu sıcakları ne de dondurucu soğukları istiyordu onlar
Yalnızca ilkbaharı yaşıyorlardı

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
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kemalcelen@ortaanadoluas.com

Ama bir keder vardı Boş’un yüreğinde
Gözleri özür diler gibiydi
Anlatması güç duygular içinde
İşte o an Med, dudaklarına dokundu Boş'un
Öptü ve susturdu onu bu şekilde

Sonra meydan okudu kötü kehânete,
Yanlarından kovdu onu
Kötülüğün uğradığı bir dünyada yaşamaya elverişli
değillerdi
Issız adalarda yaşamalıydı onlar
Görünmeden şarkılar söyleyen cırcır böcekleri gibi...
Yazık ki buradayız işte
Aslında olayların oyuncağıdır insan,
Olayları yazıyor gibi görünse de
Geldik, gidiyoruz işte bir mermiyle uzaklara

İyi ama kanımız aksın diye mi geldik bu dünyaya
Yok edebilir mi bedenimizi?
Kendi ellerimizle yarattığımız bir madde

Onur sezgin

YAYIMCILARIN ÇOĞUNUN ORTAK ÖZELLİĞİ,
BAŞARISIZLIKTIR… BİR YAZAR OLARAK
BAŞARISIZLIĞA UĞRAMIŞLARDIR… ONLARIN
MASALARININ BAŞINDA OTURMAYI, YAZMA
MUTLULUĞUNA TERCİH ETTİKLERİNİ SANMAYIN… HEPSİ YAZMAYA ÇALIŞMIŞ AMA
BECEREMEMİŞ İNSANLARDIR… MESELENİN
GARİP YANI, BU İŞ İÇİN EN UYGUNSUZ OLAN
ONLAR; NEYİN YAYINLANIP NEYİN YAYINLANMIYACAĞINA KARAR VERİRLER… HİÇBİR
YENİLİK GETİREMEYECEKLERİNİ, İÇLERİNDE
O TANRISAL ATEŞİN YANMADIĞINI KANITLAYAN BU İNSANLAR, YENİLİKLERİ VE
DEHALARI ELEŞTİRİP ÇAMUR ATMAKTAN DA
GERİ KALMAZLAR… KALİTELİ EDİTÖRLER VE
ELEŞTİRMENLER, ELBETTE VARDIR… ANCAK,
NE YAZIK Kİ, BİR ELİN PARMAKLARI KADAR
A ZD I R …

Olup bitenlere şaşırmayışının sebebiyse
Çok görmüş çok geçirmiş olmalarındandı gençliklerinde
Ya da başka bir deyişle
Kurumaya yüz tutmuş dallarında
artık meyve verecek çiçekleri olamayışlarındandı işte

Bağışlayın böyle her şeyi didik didik edişimi
En azından bu denli inceleyişimi
Oysa öykümü erdemli bir sonla noktalamayı
İlke edinirdim ben
Yemek öncesinde yapılan bir şükran duası gibi

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.

FORUM
Kemal ÇELEN

Aşkın gücü bulutlardan inmiş,
Mutluluksa onların tek çeyizi
Üstelik daha önce yaşayamadıkları
Öyle tatlı saniyeler yaşadılar ki
Zaman değişerek geçse de, değişmemiş buldu onları
Böylesi anları yaşamamış,
Belki de hiç duymamış olanlara saçma gelen
Şarkılı bir masal gibi...

Başlıyorum işte şimdi
Şu ana kadar olanlar bir ‘’giriş’‘ di
Asıl menüden önce gelen aparatifler gibi
Şarkıma girmeden önce
Sazıma akor verme çabasıydı benimki
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DOĞAMIZI TEMİZ TUTALIM

Ayrı kalmadıkça hiç yorulmazlardı
Yeri değiştirilmiş bir saksı,
Doğal ortamından uzaklaştırılmış bir canlı,
Ya da dalından yeni kopmuş bir çiçek gibi
Ki, bunlar bile kuruyup yok olamazdı
Ayrıldıklarında onlar kadar

Her şey yaşar da, hava, su, ateş,
Ya biz; ölür müyüz?
O her şeyi anlayan beynimizle

San ki, hayat yoktu evrende onlardan başka
Ve sanki hiç son bulmayacak gibiydi ömürleri
Herkesten uzakta o sessiz mekânda
Karanlığın getirdiği korkulardan uzak
Birbirinin oldular bütünüyle

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Onur Sezgin

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

Havalar Isındı.
Hemen hemen herkes açık hava da gezmek, dolaşmak, doğa içinde doğa ile baş başa olmak, piknik
yapmak veya açık alanlarda spor yapmak ister.
Yapılmalı da...
Beypazarı ve çevresi yeşili barındıran ve aranılan her
şeyi yaşayanlarına sunan bir özelliğe sahip.
Bundan dolayı ne kadar şükretsek az.
Elbette çalışıyorsak, gezip dolaşmayı, doğanın
insana sınduğu nimetlerden de faydalanmayı bilmek
gerek.
Geçmişte Beypazarı şehir merkezinde umuma açık
park ve bahçe pek yoktu ve yaşayanlarımız evde
oturmaktan sıkılırlardı. İnözü ise biracıların ve alkol
kullananların mekanı olduğundan aileler gitmeye
çekinirlerdi. Hatta ilçe merkezi ortasındaki Atatürk
Parkı bile alkol kullananların mekanı olmuştu.
Beypazarı insanı ailesiyle birlikte gezmek ve parklarda oturmak isteselerde bunu yapamazlardı.
Arabası olan, maddi durumu iyi olanlar, arabasına
atlayıp çevredeki tekke, eğriova veya karagöl gibi
ormanlık bölgelere gitmek tercih sebebi olurdu.
Beypazarı değişti ve değişmeye de devam ediyor.
Bugün hem ilçe merkezinde hemde çevresinde o
kadar çok gezilecek, görülecek ve piknik yapılabilecek alanlar var ki, yaşayanlarımız nereye gidelim?!
diye tercihte zorlanır hale geldiler.
Dudaş Karasu, Elma Beli, Yoğunpelit ormanlığı,
Tekke Yaylası, Eğriova, Karagöl, Madadın Bağları,
İnözü Vadisi, Kırbaşı Köprüsü yanındaki As
Balıkçılık gibi insanımızı ağırlayacak ve huzur bulacağı, ailesiyle birlikte gidip tatil keyfince vakit
geçirebileceği alanlarımız mevcut.
Gün geçtikçe hem halkımızın hem de dışarıdan gelen
insanlarımızın vakit geçirebilecekleri çay bahçeleri,
kendin pişir, kendin ye tesisleri ve turistik tesisler
hızla artmakta.
Beypazarı’nın bu konularda gösterdiği açılım devam
ediyor.
Ama bu kadar güzellikler içinde elbette bizlerinde
uyması gereken kurallar var...
Ben gezmeye gittiğimiz yerlerdeki atık ve pisliklerden hoşlanmıyorum. Hoşlanan varsa söylesin.
Peki bu alanları başkası mı kirletiyor? Hayır. Belki
geçen hafta, belki geçen yıl aynı yerde piknik
yaparken bizim bırakıp gittiğimiz atıklar ve çöpler
olmasın bunlar!?.. Bizim değilse de burada konaklayan ve gününü geçirip dönüşte arkasında bırakıp
giderinlerin atıkları yani.
Abilerim, ablalarım, amcalarım, kardeşlerim...
Neden böyle yapıyoruz. Oturduğumuz alanları kirletip, bırakıp gidiyoruz. Yapmayın Allah aşkına.
Allahınızı severseniz oturduğunuz alanları giderken
temizleyip terkedin. Siz orada gönlünüze göre oturup
eğlencenizi yaptınız ama aynı alanı başkalarının da
kullanacağını düşünün ve giderken bir 10 dakikanızı
ayırın ve çöplerini toplayıp bir poşet içinde bir
kenara koyun veya tedbirli bir şekilde yakın. Aman
dikkat yaktığınız ateşi de söndürmeden gitmeyin.
Bunları kim yapıyor diye sorduğumda her kes ben
yapmadım diyor peki bu alanlarımızı kirleten biz
değilsek kimler o zaman?!..
Gazi Gündüzalp İş Merkezinde iş yerimiz var.
Koridorları hemen hemen her gün temizleriz ama
kimdir, kimlerdir bilinmez; biz temizleriz onlar gelir
kirletir. Birileri gelir şişini yapar, bira şişelerini sağa
sola koyar. Çöplerini atar giderler. Her gün aynı hiç
değişmez. Artık bıktık mı diyelim, yoksa alıştık mı
diyelim, ne söyleyelim bilmiyorum. Kimdir bunlar
bir gün olsun bir türlü göremeyiz. Oldukça da eve
geç gidiyoruz ama bir türlü rastlaşamıyoruz. Kim
olduğunu görsek nasihatla uyaracaz ve bir daha yapmamasını söyleyeceğiz ama mümkün değil görmek,
yakalamak. Her kimse ayıp be kardeşim ayıp yani.
Kardeşim müslümanmıyız, değilmiyiz?...
Müslüman yaşadığı yerden belli olur.
Temizlik imanın yarısıdr...
Vaz geçin etrafı pislemekten. Allahdan birileri etrafı
temizliyor. Ya temizlemese ne olur biliyormusunuz?
Bu pislik dağlar gibi olur evinizin içine kadar girer.
Çünkü buralarda gezen dolaşan sizlersiniz. Kendi
pisliğinizi evinize taşıyorsunuz farkında değilsiniz.
Sen yapmıyorsun ama yapanları uyarmakda görevin
değilmi kardeş. Dediğim gibi gezdiğimiz kullandığımız ve başkalarının da kullanacağı alanları
temiz tutalım. Sen pislersin ama senin bir yakının
veya senin çocuğunun aynı yeri kullanmayacağını
nerden biliyorsun. Çok mu zor kullandığın alandaki
artıklarını alıp çöpe götürmek ve ortadan kaldırmak.
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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 Yöne tmeni : Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

Gazetemiz Basýn Mesl ek Ýlkelerine
uymaya söz v ermiþtir.
Gazet emizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðl ar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve foto ðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Renk İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Yüksel UYSAL
Kadın&Aile Köşesi Haberleri
Şükran ÇELEN
Bölge Haberleri
Mustafa Ekrem UYSAL
Muhabirler
Haldun ŞAHİN-Nihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
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)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB )
30 Y T L
Resmi Ýlanlar St/cm
6 Y TL
Kongre Ýlanlarý
60 Y T L
Sosyal ilanlar
60 Y T L

HABER-İLAN

02 Mayıs 2008 Cuma

Temizlik Hizmeti alınacaktır.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

2008-2009 YILI 18 AYLIK GENEL TEMİZLİK ÇAMAŞIR YIKAMA, YEMEK PİŞİRME VE KALORİFER YAKMA
hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ýhale Kayýt No:
1- Ýdarenin
a) Adresi

b) Telefon -Faks Numarasý

:2008/52678

:KURTULUŞ MAHALLESİ HALİL ŞIVGIN CAD. NO:5
BEYPAZARI/ANKARA
:0 312 763 07 75- 0 312 763 22 96

2- Ýhale konusu hizmetin
a) Niteliði, türü ve Miktarý
:2008-2009 Yılı (18 aylık) genel temizlik, çamaşır yıkama, yemek pişirme ve
kalorifer yakma işleri toplam 48 personel ile hizmet alımı 1 kalem
b) Yapýlacaðý Yer
:Beypazarý Devlet Hastanesi
c) İşin Süresi
:01.07.2008 tarihinden 31.12.2009 tarihine kadar

3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý Yer
:Beypazarý Devlet Hastanesi Doktor Yemekhanesi
b) TarihiSaati
: 27.05.2008 - 10.00
4- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret
ve/veya Sanayi Odasý veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmı, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair
belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile
tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname,
4.1.5. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptýrılamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn aldýðýna dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullamdırılmayacağına ilişkin
taahhütname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya
yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler.
4.3.1-İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %
70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle deneyimini gösteren ve
teklif bedelinin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3.2. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
ile ilgili olarak, ihale tarihi itibariyle geçerlilik tarihini doldurmamış Kalite Yönetim standardı TS-EN ISO 9001-2000
belgesinin aslı veya noter tastikli suretinin verilmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, Kamu ve özel sektörde Genel Temizlik Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7- Ýhale dökümaný Kurtuluş Mah. Halil Şıvgın Cad. No:5 Beypazarı/Ankara adresinde görülebilir ve 200 YTL/Milyon
TL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur.
8- Teklifler 27.05.2008 tarih, saat 10.00’a kadar Beypazarý Devlet Hastanesi Doktor Yemekhanesi adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9- Ýstekliler tekliflerini,her bie iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekli ile her bir iş kalemi
için teklif edilen birim fiyatlarýn miktarlarla çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleþme
imzalanacaktýr. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalýdýr.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

Op.Dr. Levent BALTACI
Baştabip v.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Beypazarı’nda
da yapılacak
‘Kentler
Çocuklarındır'
Proğramı
Ordu'da

Çevre ve Kültür Değerlerini
Koruma Vakfı (Çekül)
'Kentler Çocuklarındır
Kültürel Eğitim Programı'
Kapsamında Ordu'da Bir
Dizi Etkinlik Yapılacak.
Çevre ve Kültür Değerlerini
Koruma Vakfı (ÇEKÜL)
'Kentler Çocuklarındır
Kültürel Eğitim Programı'
kapsamında Ordu'da bir dizi
etkinlik yapılacak. ÇEKÜL
Vakfı'nın yürüttüğü program, ulusal boyutta bir
eğitim programına
dönüştürülmesi hedefliyor.
Bu amaçla, 2008 yılı eğitim
uygulamalarının, Tarihi
Kentler Birliği üyesi kentler
olan Kuşadası, Çanakkale,
Denizli, Niksar, Gaziantep,
Ordu, Beypazarı, Malatya,
Kütahya ve Akşehir kentlerin olması planlandı.
2003 yılında bu yana devam
eden 'Kentler Çocuklarındır
Eğitim Programı'nın 2008
yılı 8. eğitim uygulaması
Ordu ile devam ediyor.
Eğitim 25-27 Nisan tarihlerinde Ordu Belediyesi'nin
katkılarıyla yapılacak.
Toplam 24 öğrencinin
katılımıyla yapılan eğitim,
ÇEKÜL gönüllü eğitmenlerinden Hafize Şahin ve
Emre Alıcı'nın yaptıracağı
iletişim oyunlarıyla desteklenecek. Öncelikle kültür
bilincinin anlatılacağı
eğitimlerde, yerel eğitmenler kendi hazırladıkları
sunumlar eşliğinde
Ordu'nun doğa ve kültür
varlıkları hakkında detaylı
bilgiler verilecek. Kent gezi
programlarıyla da çocuklar,
aldıkları bilgileri yerinde
inceleme fırsatı bulacak.
Eğitim sonunda öğrencilere
'kültür elçisi' sertifikası verilecek. Ordu'nun kültür
elçisi olmaya aday öğrenciler, eğitimden sonra da farklı
etkinliklerle buluşmaya ve
kentlerini tanımaya, tanıtmaya devam edecek.
ÇEKÜL Eğitmeni Emre
Alıcı, 3 gün boyunca çocuklara proje eğitim programının tanıtılacağını ve
alan gezilerinin yapılacağını
söyledi. Eğitim boyunca
çocukların Ordu'nun tarihi
ve mimari özelliklerin neler
olduğunu anlatılacağını
belirten Alıcı, "Onlara burada büyük bir misyon yüklüyoruz. Aldıkları eğitimi
ve edindikleri bilgileri
arkadaşlarına aktaracaklar.
Bu vesile ile elçi sıfatı
kazanmış olacaklar. Bu
eğitim sadece belli bir
odada oturarak yapılacak bir
eğitim değildir. Örneğin
Ordu'nun uzmanlar tarafından mimari özelliklerini
anlatıyorsak, sonra otobüslere binip doğrudan
anlattığımız yerlere gidip
gezerek öğreteceğiz. Bu
şekilde onlara kültür ve
kültürel mirası koruma bilincini kazandırıp bunu da
arkadaşlarına aktarmalarını
sağlayacağız" dedi.

Her Telden
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NATO ZİRVESİ

Mehmet BAŞTÜRK

Haziran ayının son günlerinde İstanbul’un ev sahipliğini
üstlendiği bir zirve yapıldı. Görünüşte iyi niyetli olan ve dünya
kamu oyuna o şekilde takdim edilen , adına kısaca NATO denilen
ve devletler arası askeri güç birliği olan bir kuruluşun yapmış
olduğu bu zirvenin hiç de bahsedildiği gibi iyi niyetli olmadığı
daha zirve yapılırken ortaya çıkmıştır. ABD ve Fransa arasında
yaşanan gerginlik bunun göstergesidir.
Yapılan bu NATO zirvesi için “Zirve bahane paylaşım şahane”
dememiz gerekmektedir. Çünkü ABD Irak’ı işgal etmesindeki
gerçek amacı bu zirve ile perdeleyerek, BM.den alamadığı onayı
bu zirveden almayı amaçlamaktadır. İkinci dünya savaşı sonrası
Yalta’da Sovyet Rusya’yla dünyayı paylaşıma giden ABD, doksanlı yılların başında Rusya’nın dağılmasıyla dünyanın tek süper
gücü olarak kalmıştır. Bundan şımaran ABD karşısında güç bulamayınca kendini dünyanın tek hakim gücü olarak görmeye
başlamıştır. Tek hakim güç olmanın şımarıklığıyla ne yapacağını
şaşıran ABD, artık bu gücü insanlığın aleyhine kullanmaya
başlamıştır. Eğer bir an önce ABD’nin yaptığı zulümlere dur
denilmezse, bu hem ABD’nin hem de insanlığın sonunu getirecektir.
İslam inancına göre bir gün kıyamet kopacak ve dünyanın sonu
gelecektir. Fakat bu son gelmeden önce bakıyoruz ki birileri
insanlığın sonunu getirmeye çalışıyor. Bunun nedenleri üzerinde
iyi düşünmemiz gerekmektedir. Bütün ağırlığını Ortadoğu bölgesine veren ABD, bütün dünyada aleyhine gelişen olaylardan kendini soyutlayabilmek için, NATO’yu maske olarak kullanma planları yapmaktadır. Bu amacına ulaşabilmek için de bölgeye yakınlığından dolayı bu zirveyi İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Fakat
zirvenin gerçekleştiği akşam TV haber programlarına baktığımız
zaman ikram edilen yemeklerin güzelliğinden ve övülmesinden
başka bir habere rastlayamadık. İşte bizdeki toplumu aydınlatan
medyanın durumu.
Bu zirvenin yapılış amacı nedir? Türkiye’nin zirveden beklentileri
nelerdir? Veya Türkiye’ye NATO ve BOP çerçevesinde biçilen
misyon nelerdir? Geleceğe dönük olarak Türkiye ve Türk
cumhuriyetlerinin durumları ne olacaktır? Bu ve bunun gibi cevap
arayan sorulara hiç rastlamadığımız medyada, zirve çerçevesinde
yemek reklamlarına çok rastladık. Doğru ya “can boğazdan gelirmiş” ama can boğazdan da çıkarmış. Bakalım bu medya
Türkiye’nin canını mı getirecek Yoksa canını mı çıkaracak?
Nasrettin Hoca’nın deyimi ile “Halep oradaysa arşın burada” çok
yakında gerçekler ortaya çıkacaktır.
Bizce yapılan NATO zirvesinin tek bir amacı vardır. ABD bu zirveyle, BM nasıl egemenliği altına almışsa, NATO’yu da egemenliği altına alarak; dünyada İsrail’in menfaatleri doğrultusunda
yapacak olduğu haksızlıkların yükümlülüğünü bu kuruluşlara
yükleyerek kendini suçsuz olarak lanse etmeye çalışacaktır. ABD.
şöyle veya böyle kısa vadede bunda başarı sağlayacaktır.
Burada bizler açısından asıl üzerinde durulması gereken nokta
şudur. NATO bu zamana kadar Türklerin menfaatine hangi karara
imza atmıştır ki, İstanbul da yapılan zirvede Türklerin menfaatine
karar alacak. Kıbrıs’ın, Kerkük ve Musul’un, Doğu Türkistan’ın
dolayısı ile Türkiye ve Türk dünyasının durumu ortadadır. Türkçe
Türkiye de bile resmi dil olmaktan çıkarılmaya çalışılmakta. Türk
kültürü Anadolu topraklarından sökülüp atılmaya çalışılmakta,
Misyonerlik faaliyetleri alabildiğine hız kazanmış, resmiyette
sayıları fazla olmayan hatta hiç Hıristiyan’ın olmadığı bölgelerde
kiliseler açılmakta neredeyse Türkiye de Türküm (göğsünü gere
gere) demek suç sayılma noktasına gelmiş olmasına rağmen bunlara çare aranacağı yerde; ABD Ortadoğu’da bilmem şu kadar
devletin sınırları değişecek ifadesini kullanmakta ama Türküm
demeyerek Türkiyeliyim diyenler ise bu paylaşıma çanak tutmaktadırlar.
İstanbul’da yapılan NATO zirvesi “Ne mutlu Türküm diyene”
hiçbir menfaat sağlamadığı gibi, yakın gelecekte Türkiye’nin de
sınırlarının değişmesini sağlayacaktır. Bu zirveyi alkışlayanlardan
yakın gelecekte tarih hesap soracaktır…

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’’
02 Mayıs 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:175 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

TAŞ OLMADIĞI İÇİN SULUHAN
RESTORASYONUNA ARA VERİLDİ
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Suluhan’a taş temin tden taşoran firma Taş Ocağından Ruhsatsız Taş Taşıdığı
için Sekli Köyü Muhtarının şikayeti üzerine Taş yüklü aracı Jandarma tarafından yakalanarak Jandarma Komutanlığı önüne çekildi. Taş bulunamadığı için
Suluhan Restorasyon Çalışmalarına da ara verildi.
3-4 yıldır yapımı devam
eden ama bir türlü bitmek
bilmeyen Suluhan
Restorasyonu bu seferde
Taş yüzünden çalışmalara
ara verildi.
Suluhan duvarlarında kullanılan taşların hanın eski
taş şekline uygun olması
nedeniyle bu özelliğe sahip

Sekli Köyü civarındaki taş
ocağından sağlanıyordu.
Daha önceden ruhsat alan
ve ruhsatlı olarak bu ocağı
işleten Taşoran firma ruhsat
süresi dolduğu halde ruhsatını yenilemeyip
Suluhan’a taş çekmeye
devam edince Sekli Köyü
Muhtarının şikayeti üzerine

taş çeken taş yüklü araç
Jandarma ekiplerince
yakalndı ve araç taşlarla birlikte Jandarma Komutanlığı
önüne çekildi. Taş temini
yapılamadığı için suluhan
Restorasyonu çalışmalarına
ara verildi. Taş Temini
yapılıncaya kadar Suluhan
Restorasyonuna ara verildi.

Kırbaşında ilklere imza
atan belebiye başkanı
Cengiz Yılmaz yıllardır
kendi haline bırakılmış olan
tatlı su çeşmesine ile yeni
cami şadırvanına bakım ve
onarım yaptırdı.
Kırbaşı beldesinin içme
suyu ihtiyacının sağlandığı
cevizli çeşmesi zaman

içerisinde yıpranarak gerekli hijyenik şartları sağlamadığı için su deposunun
içi ve dışı tamir edilerek dış
cephesi kütahyadan getirtilen çiniyle kaplattırılarak
kasabalıların hizmetine
sunuldu.
Kırbaşı yeni cami şadırvanında abdest alanların
olumsuz hava şartlarından
etkilenmemesi içinde şadırvan yaptırılarak dış cepheside ciniyle kaplattırıldı.
Konuyla ilgili bir açıklama
yapan başkan Cengiz
Yılmaz, kasabalıların ortak
kullanım alanları olan tatlı
çeşme ve şadırvanın

kasabamıza yakışır şekilde
yapıldığını ve kırbaşılıların
daha güzellerini hakettiğini
söyleyerek, bu hizmetlerinde kendisine nasip
olduğu için çok mutlu
olduğunu belirtti.
Çinili çeşme yapılmasıyla
Kırbaşında çok güzel
estetik ve zerafetini yansıdı.
Ayrıca yapılan şadırvan ve
çeşmenin Beypazarı’nda
çinili çeşme olarak ilk ve
tek örnek çeşme olduğunu
belirten başkan Yılmaz,
vsözlerini ‘’halka hizmet
hak’ka hizmettir’’ diyerek
tamamladı.

KIRBAŞINA ÇİNİLİ ÇEŞME VE ŞADIRVAN YAPILDI

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 B A S K I S Ý S T EM L ER Ý M Ý Z L E B A S KI 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

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

Türkiye genelinde bugün ve yarın hava açık ve ılık olacak, sıcaklık biraz daha artıyor. Hafta sonu ise geçen ülke
genelinde bahar yağmurları ve yine biraz serinleme bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve Bursa’da hava açık ve sıcak, öğleden
sonra bulutlanma biraz artabilir. Hafta sonu yüzde 80 yağmur olasılığı var, yağmur günboyu değil de ara ara yağacak. İzmir güneşli ve sıcak, pazar günü ise sertleşecek
rüzgar, havayı bulutlandıracak ve biraz soğutacak. Adana
açık ve sıcak. Bugün İstanbul ve Ankara 23, İzmir 26,
Bursa 24, Adana 27 derece.

İç Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar hafif
esiyor ve hava ılık. Hafta sonu yine kısa süreli bahar yağmurları bekleniyor, yağış olan yerlerde sıcaklık fazla
olmasa da düşecek. Bugün Konya 22, Eskişehir 19, Sivas
18 derece.
Sıcaklık (ºC)
23,4
Beypazarında beklenen hava Nem (%)
26
durumuyla günün en yüksek Basınç (hPa)
1011,7
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
.......
Görüş (km)
raporu ise ise şöyle:
03 Mayıs Cumt.
En Yüksek
24 °C
En Düşük
10°C

06 Mayıs Salı
En Yüksek
19°C
En Düşük
7°C

Rüzgar (km/sa) Kuzeybatı 8

04 Mayıs Pazar
En Yüksek
22°C
En Düşük
9°C

07 Mayıs Çarşam.
En Yüksek
20°C
En Düşük
8°C

05 Mayıs Pazartesi
En Yüksek
20°C
En Düşük

8°C

08 Mayıs Perşem.
En Yüksek

22°C
En Düşük
9°C

E -1 Kara Yolunun
Mudurnu Aynalıkaya
Geçidi'nde
Göçük Oluştu

Beypazarı-İstanbul arası
seyahat eden araçların
dikkatli olması gerekiyor.

E -1 Kara Yolunun Mudurnu Aynalıkaya Geçidi'nde
Göçük Meydana Geldi. Yamaçtan Kopan Kaya
Parçalarının Düştüğü Yol 3 Saat Trafiğe Kapatıldı.
E-1 kara yolunun Mudurnu Aynalıkaya Geçidi'nde göçük
meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçalarının
düştüğü yol 3 saat trafiğe kapatıldı.
Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan alternatif yol
olarak kullanılan E-1 kara yolunun Aynalıkaya
Geçidi'nde sabah saat 9.30 sıralarında göçük meydana
geldi. Yağışlı hava nedeniyle yerinden oynayan kaya
parçalarının düştüğü mevkide yolu trafiğe kapadı. Kara
yolu 3 saat trafiğe kapanırken, yolu açmak isteyen
Karayolları 4. Bölge Beypazarı ekibinin kullandığı
kepçenin tekerleği patladı. Ekip, yolu açma çalışmalarına
ara verdi. Ekibin yerine çalışmalara Mudurnu Belediyesi
ekipleri devam etti.
Kısmen açılan yolda Mudurnu Jandarma Trafik timi,
kontrollü olarak trafik akışına müsaade ediyor. Yolu kullanan ağır vasıtaların sürücüleri, "Her yıl bu noktada
göçükler meydana geliyor. E-1 kara yolunu mesafe kısa
olduğu için kullanıyoruz, yoksa kullanmayız." dediler.

KIRBAŞI BELEDİYESİNDEN
ÇANAKKALE GEZİSİ

Kırbaşı Belediyesi geçmiş yıllarda başlattığı Kültür
Turizmi çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl 2. ncisini
düzenleyen Kırbaşı Belediyesi belde sakinleri için bir
kez daha Çanakkale gezisi düzenleyecek. Gezi için
müracaatların başladığını belirten Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz ‘’Çanakkale gezimizin bu yıl 2
ncisini düzenliyoruz. Çanakkale ruhunu anlamak için
Çanakkaleyi gidip görmek gerek. Hayatında hiç
Çanakkaleye gitmemiş halkımızı Çanakkaleye götürerek
Çanakkale ruhunu birlikte yaşayıp, bilmediklerimizi
öğrenerek gezip görme ile o gün yaşananları yaşamak
istiyoruz. Geçen yıl gezimize 35 kişi katılmıştı ve
geldikten sonra tekrar talep olmuştu. Bu yılda bir o kadar
katılımın olacağını tahmin ediyorum. Geçen yılki gezimiz çok verimli geçmiş ve kasabamızın yaşlısı genci bu
geziye katılarak duygulu anlar yaşamış ve Çanakkaleyi
ve orada yatan şehitlerimizi ziyaret ederek dua etmenin
sevincine ermişlerdi. Çanakkale gezi proğramımız
önümüzdeki günlerde gerçekleşecek, müracaatlar devam
ediyor. Çanakkale gezimiz 2 gün sürecek’‘ açıklamasında bulundu.

