Prof. Dr. Can Mehmet Hersek,
Beypazarı evlerini örnek gösterdi
Antakya'daki Sit Alanın
Tamamına Kaçak Yapılar
Dikilmiş

Yaklaşık 2 Yıldır Hatay'da Yürütülen Koruma Amaçlı İmar
Planı Revizyonu Çalışmasında, Birinci Derece Sit Alanlarının
Yüzde 100'ün de Kaçak Yapımlaşanın Olduğu Ortaya Çıktı.
Yaklaşık 2 yıldır Hatay'da yürütülen koruma amaçlı imar planı
revizyonu çalışmasında, birinci derece sit alanlarının yüzde
100'ün de kaçak yapımlaşanın olduğu ortaya çıktı.
Antakya Belediyesi Meclis salonunda birincisi gerçekleşen
koruma amaçlı imar planı revizyon toplantısında şehrin imar
*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

haritası ve tarihi dokuların yoğunlukta olduğu yerleşim yerleri
ve yapılacak çalışmaları hakkında sivil toplum örgütlerine bilgiler verildi.
Şehir Plancısı Hakan Altınörs, toplantıda sineveziyon eşliğinde
anlattığı sunumunda Antakya'da 366 adet tescilli yapının bulunduğunu aktardı.
Karma amaçlı imar planı çerçevesinde 1982 yılında Antakya'da
ilk kez tarihi eserlerin tespit edildiğini dile getiren Altınörs,
kentteki birinci derece sit alanın tamamının kaçak yapılaştığını
vurguladı.
Antakya'daki sit alanı içinde 10 yapının bulunduğunu belirten
Altınörs, bunun için Antakya'nın kadastro ve tapu bilgilerinin
çok önemli olduğunu ifade etti.
Toplantıda konuşan Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

*www.ortaanadoluas.com

Başkanı Prof. Dr. Can Mehmet Hersek ise Safranbolu ve
Beypazarı evleri kadar Antakya'daki tarihi evlerin de değerleri
olduğunu vurguladı. Hersek, gerekli çalışmayla buradaki evlerin
de Safranbolu ve Beypazarı evleri kadar turizme katkısı olacağını düşündüğünü söyledi.
CHP'li Meclis Üyesi Soytürk'te toplantının soru cevap
bölümünde eski Antakya olarak tabir edilen dağ mahallesinde
bulunan tarihi doku çevresindeki tüm evlerin yıkılmasını önerdi.
Söz konusu evlerin bulunduğu arazilerin tamamının hazine
arazisi olduğunu ileri süren Soytürk, "Dağ Mahallesi'nde bulunan ve beyaz renkteki tüm binalar hazine arazisi üzerinde kurulmuş. Tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için bu evlerin tamamının
yıkılması gerekir." dedi

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

KARAŞAR YİBO DA 9 ÖĞRENCİ KALDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

BEYPAZARI
KARAÖREN
KÖYÜNDE
YANGIN

09.05.2008 Cuma günü
saat 13.30 sıralarında
Beypazarı Karaören
köyünde çıkan yangında, Oturulan 2 ev, oturulmayan bir ev, , köy
camisi, imam lojmanı
ve samanlık yandı. Köy
sakinlerinden Mehmet
Çiftçiye ait evde çıktığı
öğrenilen yangın kısa
sürede yanındaki eve
sıçrayarak büyüdü.
Köylünün camide cuma
namazı kılarken
yangının çıkması ve
camiye de sıçraması
nedeniyle namazı yarım
bırakan köylü yangın
söndürme çalışmalrına
katıldı.
Beypazarı İtfaiyesinin
müdahalesi ile yangının
büyümesi güçlükle
önlenebildi.
Yanan evlerde eşya kurtarılamadığı sadece
cami lojmanında oturan
imamın lojmanından
çamaşır makinesi ve
bulaşık makinesini
çıkarabildiği yanan
evlerde tüm eşyaların
yandığı, Can kaybının
olmadığı büyük maddi
zaraın olduğu öğrenildi.
Köylünün yangını fark
etmeyip camiden çıkmamaları söz konusu
olsaydı can kaybının da
olacabileceğı ve cami
içinde namazda olanların yanabileceği iddia
edildi. Yangının çıkış
sebebi araştırılıyor.

FORUM

Kemal ÇELEN

BİNDİĞİMİZ AĞACI
KESMEYELİM

Havalar Isındı.
Dışardan ilçemize gelip
gezmek isteyenler
kadar hemen hepimiz
Beypazarı’nda gezme
ve çay bahçelerinde
oturup çay ve yemek
yeme ihtiyacı veya
düşüncesi içinde oluyoruz
Ya zısı Sayfa 2’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Karaşar Beldesi (Yibo) İsmail Hakkı Tonguç Yatılı Bölge Okulu Yatılı Bölümünün Kapanmasının Ardından Yatılı Olarak Eğitim Gören
37 Öğrenci, Başka Okullara Gönderildi. 8 Derslikli Okulda Yatılı Olmayan 9 Öğrenciyle Eğitime Devam Ediliyor.
dönemi başında kapanmasının
ardından bu okulda yatılı olarak
eğitim gören 37 öğrenci, başka
okullara gönderildi. Büyük paralar harcanarak yapılan 8 derslikli
okul, şimdi yatılı olmayan 9
öğrenciye eğitim veriyor.
Karaşar belde merkezinin dışında
bulunan İsmail Hakkı Tonguç
Yatılı Bölge Okulu (YİBO) 2002
yılında dönemin Milli Eğitim
Bakanı Metin Bostancıoğlu
tarafından eğitim ve öğretime
açılmıştı.
Beypazarı İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü yetkilileri okulla
ilgili hazırladığı raporda, okulun
belde merkezi dışında olması,
kışın ulaşımda güçlük çekilmesi,
personel sayısındaki yetersizlik
nedeniyle okulda istenilen öğrenci sayısına ulaşılamadığı belirtildi. 240 öğrenci kapasiteli okulun yatılı kısmında 37 kişinin
kaldığına dikkat çekilen raporda,
bu nedenle okulun yatılı
bölümünün kapatılması talep
edildi. Söz konusu raporun
Beypazarı Kaymakamlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığı yetk-

Nahiyesinde her sene
geleneksel olarak yapılan
yağmur duası, bu sene
şükür duası olarak
yapıldı.
Bölgeye Nisan yağmurlarının beklentilerden
iyi yağdığını, dolayısıyla
ürünlerin güzel olduğunu
belirten vatandaşlar,
bunun karşılığı olarak da
şükür duası yaptılar.
Doğu ve Güneydoğu'da
bu sene yaşanan kuraklıktan büyük zarar gören
çiftçiler, yağmur duasına
çıkarken; Nisan yağmurlarından yüzü gülen
Beypazarı’ndaki çiftçiler
ise şükür duası yaptılar.
Beypazarı Kırbaşı
Nahiyesi'nde yapılan
yağmur ve şükür dua ile

birlikte yağmur sağanak
bir şekilde yağmaya
başladı. Kazanlar dolusu
pişirilen etli pilavdan
vatandaşlar yağmur altında sırada bekleyip ıslanarak almaya çalıştı.
Yağmura rağmen traktör
römorkunda dağıtılan
yemeklerden alan vatandaşlar yağmura aldırış
etmeden yeşil çimlerin
üzerine oturarak yemeklerini yediler. Bazıları ise
aldığıpilavları araçları
içinde yediler. Bölgede
son iki senedir büyük
kuraklık yaşandığını
belirten Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz Yılmaz,
"Çok şükür, bu sene
yağışlar güzel, dolayısıyla mahsullerimiz de iyi,

ililerinin de onaylaması üzerine
önce okulun yatılı kısmı kapatıldı. Burada okuyan 37 öğrenci
il içindeki başka okullara gönderildi. Bu okulda görev yapan
öğretmenler ise öğretim yılı
başında Beypazarı’ndaki merkez
okullara alındı.
Yatılı öğrencilerin başka okullara
gönderilmesinin ardından, 8 derslikli okulda şimdi 9 öğrenciyle
eğitim ve öğretime devam ediliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkilileri, belde merkezinde otu-

KIRBAŞINDA YAĞMUR
ve ŞÜKÜR DUASI

Beypazarı Karaşar beldesindeki
(YİBO) İsmail Hakkı Tonguç

Sağanak Yağmur Altında
Şükür Duası
04.05.2008 Pazar günü
Kırbaşında Yağmur ve
Şükür duası yapıldı. Saat
11,30 da başlayan Şükür
ve Yağmur duasına ilçe
müftüsü İhsan Caner,

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

EVET Mİ, HAYIR MI?

Yirmi birinci asrı
yaşadığımız şu günlerde
ülkemizde yapılan en önemli
icadın mucidi olmanın gururunu yaşıyorum desem,
herkes hayretler içerisinde
kalarak bu kadar önemli olan
icat nedir diyerek kafa yormaya kalkışacaktır.
Yazısı Sayfa 3’de

Yatılı Bölge Okulunun , yatılı
bölümünün 2007-2008 öğretim

Saadet Partisi İl Yönetim
Kur. Üyeleri ve ilçe
Başkanı, Ak Parti İlçe
Başkanı, Beypazarı
Meteoroloji Müdürü ve
Tapu Müdürü ve çok
sayıda Kırbaşılı katıldı.
Beypazarı Kırbaşı

Beypazarı’nın
Vahşi Yüzü Projesi
Uygulamaya Geçti
Haberi Sayfa 3’de

Beypazarı’nda
Avcılar Yarıştı

Haberi Sayfa 3’de

Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur
Yavaş’dan Çorum
Hakimiyet Gazetesine
Teşekkür

SEVGİ EVİ
TÖRENLE
HİZMETE GİRDİ

Haberi Sayfa 3’de

Haberi Sayfa 4’de

Sekli Köyü Muhtarı Adil
Yıldırım; ‘’Suluhan’a Taş
Taşıyanları Şikayetle
İlgim ve Bilgim Yok’‘

BEYPAZARI
FESTİVALİ 3 GÜN
SÜRECEK
TARİH 06-07-08
HAZİRAN

Haberi Sayfa 3’de

inşallah yağmurlar bu
şekilde yağmaya devam
eder" temennisinde
bulundu.
Yılmaz, yağmur duasını
beldelerinde her sene
geleneksel olarak yaptıklarını ifade ederek, "Bu
sene rahmet bol. Biz de
yağan rahmetin karşılığı
olarak şükür duası
yapalım diye karar aldık.
Duamıza İlçe Müftümüz
İhsan Caner başta olmak
üzere bir çok davetli
katıldı" dedi. Yılmaz,
yağan rahmetin şükrü
olarak, şükür duası
yaparak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beypazarı’nda
Türkiye’nin İlk
Karavan Tatil Köyü
Cumartesi Açılıyor.
Haberi Sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

ran ve yatılı okumayan 9
öğrencinin 2007-2008 eğitim ve
öğretim dönemini burada tamamlayacağını bildirdiler.
Mevcut öğrencilerden 6'sının
ilköğretim 1, 2'sinin 2, 1'inin de
4. sınıf öğrencisi olduğunu
belirten yetkililer, bu öğrencilerin
gelecek yıl belde merkezinde
başka okullara nakledileceğini
belirttiler.
Yetkililer, mevcut okulun bu yıl
eğitim ve öğretim döneminin
sona ermesinin ardından
kapanacağını, binanın farklı şekilde değerlendirileceğini bildirdiler.
Karaşar Belde Belediye Başkanı
Yılmaz Koçak ise YİBO'nun
yatılı bölümünün kapatılmasının
isabetli bir karar olduğunu belirtti. Okulda öğrencilerin sürekli
sıkıntı içinde eğitim gördüğünü
savunan Koçak, “Defalarca okulun kapatılmasını istedik. Çünkü
dışarıdan gelen öğrenciler bu
okulda hep sıkıntı yaşattılar ve
öğretmenler de zor anlar yaşamaya başladılar” diye konuştu.

BEYPAZARI
KISA KISA

Beypi
sermaye
artırımı için
SPK'ya
başvurdu

Beypi Beypazarı Tarımsal
Üretim Pazarlama A.Ş. 8
milyon 829.6 bin YTL lik
bedelsiz artırım için
başvuruda bulundu

Karayollarında
Durum

Karayollarının bazı kesimlerinde yapım, onarım
çalışmaları nedeniyle
ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beypazarı-AyaşAnkara yolunun 3-26
kilometreleri arasındaki
bölünmüş yol yapım
çalışmaları nedeniyle
sürücülerin trafik işaret ve
işaretçilerine uymaları
gerekiyor.

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

09 Mayıs 2008 Cuma

ÞÝÝRLERÝNÝZ

2004 Edebiyat ödüllü yazar Onur Sezgin’in “
TEHLİKELİ BİR OYUN “ adlı eserinden bazı kesitler

– Yağmurlu bir kış günüydü,

Aralık’ın yirmi dokuzu
Zaman konusunda ciddi olduğum doğrudur.
İlk karşılaşmaları düşünün.
Hani o heyecanlı bekleyişleri
Yalnız aylar ve günler değil,
saatlerle önemlidir o zaman
Sanki duraklarıdır tarihler, alın yazılarının...
Rüzgâr gibi geçip bir sis gibi kaybolan ömürden
Sadece dörtnala giden bir atın ayak izleri kalır geriye
– İlk bakışlar dedik ya,
Nasıl da güzeldir utangaçlığın vuruşu kalbin yanaklarına
En küçük zerresi bile olmaksızın kötülüğün
Ve sen aşk!
Nasıl da kusursuzdur gizemli sanatın
Sen değil misin kuvvetliyi ezen, güçsüze güç veren!
Çekiciliğine kapılmış bir ölüyü bile dirilten
Onur Sezgin

– Değer bilmeyen bir koca ile yapılan
evlilik,

Şarabın sirkeye dönüşmesi gibidir.
Sıkıcı ekşi ve basit.
Oysa sevgililerin birbirine
Kur yapmaları ile ünlüdür aşk öyküleri...
Evliliklerse hemen geçiştirilir,
Çünkü artık kötü yanı yoktur öpüşmelerin...
Onur Sezgin

– Kadınların değişmez yazgısıdır belki,
hep aldatılmak

Kırılan kalpleri kaybeder umudu,
ilahlaştırdıkları erkekten
Ve kaybettiklerinde, onlara hatırlamaktan gayrı
bir şey vermez hayat geçmişin acılarını
Zehirli bir yılanın saldırısı gibidir hemen öç
almaları
Hızlı, vahşi ve ölümcül...
Ama çektikleri çileleri silemedikleri için
hafızalarından,
Duyarlar içlerinde onlara ne derin bir yara
açtıklarını
Onur Sezgin

– Duygulu ve sessiz bakan gözleri

Kırılgan bir ruhu gizliyordu derinlerde,
Üzülürse hemen çıksın ortaya diye.
Bir misafirdi o, vakti geldiğinde gidecek
Bir kadeh şaraptı, diğerlerinden daha berrak.
Sislerin ardında görünen bir tepeydi,
sonra kaybolan...
Ağrı Dağı gibi hani
Bunu ona söylesem eminim tatlı tatlı gülerdi
Ya anlamlı ya da anlamamış gözlerle... Onur Sezgin

11 Mayıs Anneler günü Kutlu Olsun.
Tüm Annelerin ellerinden öperiz.

– Bazı aşklar vardır hemen anlaşılmayan

Yeryüzünde sis gökyüzünde bulut olan
Tıpkı meleklerin dokunabilecekleri kadar hassas
Masumdur böylesine bir aşk iki insan arasında
Olmazsa bir tehlike yaratmadan
Önce bir bakış, sonra bir dudak öpülür
Kimine göre suç işlemiş olurlar – giderlerse daha ileri
Benden günah gitti
İşte söylüyorum ya tam zamanında her şeyi...
Onur Sezgin

– Önce bir çığlık koptu

Bulutlardan gelen gök gürültüsü gibi,
rüzgârın uğultusunu aşan
Ve suların acımasız saldırısı
Ancak arada bir kulaç sesleri duyuluyordu
Suda çırpınan ya da can çekişen bir adamın
Boğulma ânında ki çaresizliği gibi...

– Ey tutku, ve ey içimizdeki ihtiras!

Ne etkileyici şeymişsin sen
Lanetlenmeyi göze alsa da kişi senin uğruna
Artık çok geçti yaralı bir konuşma için
Gözlerden pişmanlık boşalıyordu
Ama kim tutkularının esiri olur da koruyabilirdi ki
aklını
Direnmedi değil insafı, baştan çıkmamak için
Direndi önce, karşı koydu dili döndüğünce, tövbeler
ettiyse de
Sonunda boyun eğdi “Boyun eğmem asla”diye diye
Onur Sezgin

– Hiç beklemediği bir anda

Bir erkeğin başına
Mümkün mü? Mümkündür getirmek böylesi bir belayı
En tecrübelisi de olsa erkeğin,
Kimi zaman öyle acımasız olur ki kadınlar
Silaha döner ellerindeki bir gül ya da yelpaze
Nedendir nasıldır bunu anlamaz kimse

MED – Diğerlerini bilmem ama benim hakkımda
korkunç bir hata yapıyorsunuz...
Onur Sezgin

– Bu gülmeler şaşkınlıkla dolu bir acıma

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

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=400 YTL
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým.
Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

Ve atladı çocuk sulara, kulaç attı uzaklara

Yağmur hafif şiddette, deniz dalgalıydı.
Pek de oynaktır deniz o sahilde, bilirim
Fışkıran dalgaların damlaları çarpar yüzümüze
Derken şimşek çaktı, gök gürledi,
Bir leke gibi kaldı çocuk uzakta
El salladı bir an için kabaran suların ardında
Selam etmek için ilk ya da son kez belki de
Onur Sezgin

– Yıkılmış gibiydi o an,

– Kadın üzüldü boğulan adama ve düşündü
Timsah gözyaşlarını akıtırken tuzlu denize
Ancak yoksul adamın bıraktığı şeyler vardı geriye
Karısı, çocukları ve bir martının çığlığı ile
biten yoksulluğu
Onur Sezgin

Ve insanı aşağılayan türdendi
Öfkeden kıpkırmızı kesildi Bayan Boş
Sonra da renkten renge girdi
Öylesi birini hiçbir şey daha fazla utandıramazdı
Bir budalanın kendine gülmesi kadar...
Bu çok anî ve ölümcül bir yara açtı bağrında
Sustu, baktı uzaklara doğru

Ela gözleri parladı gözyaşları arasından
Yağmurlu bir havada çıkan şimşek gibi
Ya da sulara gömülmüş bir elmas
Ve nefesinden daha iyi duyuluyordu kalbinin sesi
Onur Sezgin
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Kibirli bir kadının üstünlük kompleksiyle
Savaşması ve onu yemesi gerektiğini düşündü
Yenilgiyi hazmetmek bir zavallılık
Kaçmaksa korkaklık ve alçaklıktı
Ya da öyle göründü onun kırılan kalbine...
Onur Sezgin

– Boşa kürek çekmek budur işte

Bir türlü evet demez hayır demese de
Kendisi beklerken yağmuru yağmur altında
Müthiş bir keyif alır, kalbiniz kırılırken
Ona göre sadece bir oyalamacadır
Safça değil bu, saflık bozucudur.
Onur Sezgin

– Tavrı utangaç olmasa da kendini frenler
gibiydi,

Bunun nedeni karşısındakine yaklaşmak yerine
Karşısındakinin kendine yakalaşmasına olanak
vermek istemesiydi,
Ne var ki acı bir şeydir yeteneğin fark edilmemesi...
Onur Sezgin

– Sesinde buyurgan bir hava var,

Kestane rengi saçlarında ise derin bir sevgi yatıyor.
Heykeltraşa model olabilecek kadar ölçülü bir yüz,
Hele o dolgun dudaklar...
Onur Sezgin

– O anlarda bir merak vardır, tehlikeli mi
tehlikeli

Öyle bir heyecan ki, içimizde geniş yerler açar
Zümrütten bir ışık halkası sarar etrafı,
Her şey tozpembe görünür göze...
Ve öyle bir sarhoşluk olur ki, karşı konulmaz.
Onur Sezgin

– Bir bülbülün şakıması gibiydi sesi

Öyle berrak ve öyle tatlı geliyordu ki kulaklarıma
Hani nedenini bilmeden etkisi altına alır ya bizi
İşte öylesine derinden,
Düş mü görüyordum yoksa?
MED – İyi ama... Yolu bulamıyorum?
BOŞ – Biraz gayret edin
Onur Sezgin

– Ne olduysa o gün oldu.

Nasıl mı?
Bir yaz günüydü, hayır hayır bir ilkbahar sonu
Yaz tehlikeli bir mevsim ama ilkbahar da öyle
Güneş çok önemlidir kuşkusuz ama
Yine de kişi iradesinden çok doğaya mahkûmdur
Öyle aylar vardır ki, insanı ayartır
Mart kediyi, Mayıs kadını azdırır
Onur Sezgin
BİZİ BU ÖLÜM KALIM OYUNUNA GÖNÜLLÜ
YAPAN DUYGU NASIL BİR DUYGUYDU? ÖYLESİNE ÖNEMLİ VE ÖYLESİNE MANALI…
ŞİMDİ YERİNDEN KALK, KARANLIĞIN İÇİNDEN
YÜZÜNÜ GÜNEŞE DOĞRU ÇEVİR, SIRTINI
BULUTLARA DAYA VE TABİATIN YAPTIĞINI
YAPARAK BIRAK MAYMUN VE KAPLAN
ÖLSÜN…
SONRA DA O BÜYÜK HAZİNEYİ, TÜM GÜÇLERİN ELİNDEN ÇEKİP AL… BURDA DURMAN
OLANAKSIZ… DEVAM ETMELİSİN… SONUNA
DEK BİLİYORSUN…

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.

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
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BİNDİĞİMİZ AĞACI KESMEYELİM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Havalar Isındı.
Dışardan ilçemize gelip gezmek isteyenler kadar
hemen hepimiz Beypazarı’nda gezme ve çay
bahçelerinde oturup çay ve yemek yeme ihtiyacı
veya düşüncesi içinde oluyoruz.
Belki her gün gidemesekte, ayda bir iki defa
inözünde ki tesislere veya ilçe içinde bulunan konaklara gidip çoluk çocukla veya eş dostla kafa dinlemek isteriz.
İsteriz istemesine de bazen gittiğine pişman olup
ayak basmak istemediğimiz anlar da olabilir.
Elbette tesislerimiz, işletmelerine gelenler sayesinde
para kazanacaklar. Kazanmalılar da.
Ancak gelenleri pişman etmeyecek şekilde olmalı bu
kazanç.
Ben de arkadaş çevremle arada bir giderim bu
tesislere.
Gezmek değil maksat, kafa dinlemek, dostlarla birlikte olup eğlenmek, dinlenmek ve stres atmak.
Yemek yemek de değil maksat. Sadece yemek siparişi vererek adetten olsun mekanı boş yere işgal
etmemek.
Gidilen yere gittiğimize pişman olmak amacıyla
zaten gidilmez. Gidildiğinde gittiğine pişman olununca bir daha gidilmez ve gitmeme kararı alınır.
2 kişinin bu tesislerde masrafı ne olaki. 2 kişilik
mangal da 4 parça et, 4 parça köfte, ekmek ve
yoğurt. 50 YTL’ye yakın bir hesap ödenirse artık bu
tür tesislere gitmeme kararı alıp kasaptan 4 kilo et,
yanınada ekmek, kola, soğan, yoğurt ver elini tekke,
eğriova, karagöl, elmabeli. Yak mangalı keyfine bak.
işletme sahibi de yok başınızda. Kafana göre takıl.
Hemde maliyeti yine 50 ytl gibi para. tesise 2 kişi
için ödersin bu parayı ama 4 kilo etle 4-5 arkadaş
çok rahat piknik yaparsın hemde kafana göre ve
karnın doyarcasına.
Peki kaybeden kim oldu kazanan kim oldu bu
durumda.
Kardeşim tesis kurmuşsunuz, hizmetin bedeli olur
dersiniz. Eyvallah. Ama hizmetin bedelini pahalı
tutarsanız vatandaş kendi tesisine kaçmaya başlar.
Vatandaşın tesisi çoktur. Bir ağaç gölgesi bile vatandaşa tesistir.
El insaf edinde şu fiyatlarınıza bir çeki düzen getirin.
İlçedeki lokantalara gidilse senin verdiğin hizmetin
ve masaya getirdiğin yemeklerin aynısını getirse fiyatı senin aldığın paranın yarsısından daha az olur.
Yani inözüne geldi diye fiyatlar mı pahalılaşıyor ben
anlamıyorum. Birde üstelik fiş fatura da verilmiyor.
Para ödenirken fişi vermek zor gelmese gerek.
Vatandaşa fiş verirmisin diye istetmeden vermek
varken.
Bindiğiniz ağacı kesmeyin.
Dışardan müşteri her gün her hafta senin tesise
gelmez. Ama Senin Beypazarlın belki her gün
olmasa da haftada, ayda mutlaka senin tesise uğrar
ve az da olsa sana bir kazanç kapısı olur.
Birde inözünün beypazarı merkezden farkı nedir ki
fiyatları uçuk, anlamış değilim.
Sadece İnözü değil beyler, konaklar için de geçerli
bu sözlerim.
Beypazarı Göveci Beypazarı göveci olmaktan uzak,
dolmamız desen soğuk ve dağınık. Size bir şey söyleyim mi. İlçedeki Lokantaların kalitesini daha
yakalayamadınız siz. Üstelik lokantalarda fiyat sizden daha aşağı. Benim yeme konusundaki tercihim
konaklar değil lokantalar olmaya başladı bilesiniz.
Ha yine gelirim elbet tesisinize ama ancak misafirim
falan geldiğinde. Onda da istediğiniz ücret ne ise
öder geçerim.
Ama yapmayın, bu yazımı tesisinize müşteri
kazandırma tavsiyesi olarak alın ve fiyatlarınıza
dikkat edin. Neden Beypazarı ilçe merkezindeki
lokantalarla fiyatlarınız aynı olmasın. Kalite de
lokantalardan daha iyi olmasın.
Beypazarı’nda faaliyet gösteren işletmelerin fiyatlarını bence kontrol altında tutmak gerek.
Lokantalardaki gibi fiyat listelerinin veya masalarda
menü listesinin olmasının yaygınlaştırılması gerek.
Hem içerden gelenler, hemde dışardan gelen adına
turist koyduğumuz ziyaretçilerimiz görüp ne ödeyeceğini bilerek işletmenizde güvenle oturup yemeğini
yesin ve giderkende hoşnut, güler yüzlü ve teşekkür
ederek ayrılsınlar. Hoşnutsuzluk ve fiyatlardaki belirsizlik gidenlerin geri gelişinin önünü kesecek önemli
etkenler. Buda bindiğimiz ağacı kesmek demektir.
Kim kesmek ister bindiği ağacı?
Siz kesmek istermisiniz? Günü kurtarma politikasını
bırakın. O halde çeki düzen lütfen.

09 Mayıs 2008 Cuma YIL:4 SAYI:176

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
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Beypazarı’nın
Vahşi Yüzü Projesi
Uygulamaya Geçti
09 Mayıs 2008 Cuma

Doğa Derneği ve Beypazarı
Belediyesi, tarihi konaklarıyla ünlü Beypazarı’nın
şimdi de “vahşi” yüzünü
ortaya çıkarmak için bir
ortaklık protokolü imzaladı.
Ortaklık çerçevesinde,
Beypazarı ve çevresindeki
vahşi yaşamı anlatan bir
“Doğa Evi” kuruldu. “Doğa
Evi”ne gelen turistler hangi
hayvan veya bitki türünü ve
doğal alanları nerede, ne
zaman ve nasıl görebilecekleri hakkında bilgi ve
rehberlik hizmeti alacak.
Beypazarı Doğa Evi’ne
kavuştu
Doğa Derneği ve Beypazarı
Belediyesi yaptıkları ortaklık çerçevesinde, tarihi konaklarıyla ünlü Beypazarı ve
çevresinin doğal yaşamını
anlatan "Doğa Evi" 20
Nisan Pazar günü açıldı.
Türkiye’de bir ilk olan
“Doğa Evi”ne gelen
ziyaretçiler hangi hayvan
veya bitki türünü ve doğal
alanları nerede, ne zaman
ve nasıl görebilecekleri
hakkında bilgi ve rehberlik
hizmeti alacaklar.

görmek mümkün. Bunun
yanında dünyada yalnızca
bu bölgedeki bozkırlarda
yaşan birçok “endemik”
bitki bulunuyor. Yalnızca
yol kenarındaki birkaç
metrekarelik alanda yaşayan

Beypazarı geveni bu türlerin
en nadir olanı. Geven çiçeklerini bahar aylarında açıyor.

Akbabaları, ayıları ve
endemik bitkileri görmek
mümkün
Beypazarı çevresinde akbaba, kara leylek, kızıl şahin
gibi kuşların yanı sıra,
geyik ve ayı başta olmak
üzere yaban hayvanlarını

Türkiye’de bir ilk: Tarihi
konak “Doğa Evi” oldu
Doğa Derneği ve Beypazarı
Belediyesi ortaklığı sonucunda, ilçe merkezindeki
tarihi bir konak bölge
doğasını anlatmak ve
ziyaretçilere farklı gezi rotaları göstermek için
“Beypazarı Doğa Evi” adı
altında yeniden düzenlendi.
Doğa Evi’nde bir yandan
Beypazarı doğasını tanırken
bir yandan da
Beypazarı’ndaki canlıları

04.05.2008 Pazar günü
Azmak mevkiinde Avcılar
ve Atıcılar yarıştı.
Beypazarı Genç Avcılar ve
Atıcılar Derneği tarafından
düzenlenen yarışmaya bu
yıl 200 ün üzerinde avcı

katıldı. Geçen yıl 170 avcı
katılmıştı.
Yarışmalar iki kategori
üzerinden yapıldı.
Yarışma sonunda dereceye
girenlere çeşitli ödüller verildi.

simgeleyen hediyelik
eşyalar satın almak
mümkün olacak. Proje kapsamında Doğa Evi’nin yanı
sıra, şehir merkezine ve
ilçenin yanı başındaki İnözü
Vadisi’ne bilgilendirme
panoları yerleştirildi. Bu
panolarda küçük akbaba
gibi nesli tehlikedeki türlerin yaşamı hakkında bilgiler yer alıyor.
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş; ‘doğa derneği ile
yürütülen çalışmalar sonucunda Beypazarı’nın
doğasında yaşayan canlı türlerinin belirlenmesinin
ardından, zengin bir doğaya
da sahip olduklarını gördüklerini, kültürün olduğu
kadar doğal zenginliklerin

de Doğa Derneği ile birlikte çalışılarak korunduğunu
söyledi. Beypazarı’nın bu
zenginliklerini doğa severlere ulaştırmada rehberlik
edecek Doğa Evi’ni oluşturduklarını ifade eden Yavaş;
”Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik ve Beypazarı’nda
doğa evi açtık” dedi.
Doğa Evi hakkında ve
Beypazarı çevresinde bulunan bitki ve hayvan türleri
hakkında sunum gerçekleştiren Yerel Ortaklıklar
Koordinatörü Dicle Tuba
Kılıç, Beypazarı’nın değişik
coğrafi konumlarının birleşim yeri olduğunu, bu

nedenle değişik bitki türleri
ile yaban hayvanlarının sıklıkla görülebileceğini söyledi. Çok yakında vadideki
tesislere kuracakları platformlarla İnözü vadisinde
yaşayan yaban havyalarını
doğaseverlerin görebilecekleri müjdesini de verdi.
Türkiye'de bir ilk olan
'Doğa Evi'ne gelen
ziyaretçiler hangi hayvan
veya bitki türünü ve doğal
alanları nerede, ne zaman
ve nasıl görebilecekleri
hakkında bilgi ve rehberlik
hizmeti alacaklar.

Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı destekliyor
Yürütülen çalışmaları
Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı Küresel
Çevre Fonu – GEF Küçük
Destek Programı(UNDP SGP) Birimi destekliyor.
İlçedeki doğal zenginlikler
aynı zamanda yerel ürünlerle de anlatılmaya çalışılacak. Bu nedenle GEFSGP’nin desteklediği çalışma kapsamında
Beypazarı’nda sıkça
görülebilen akbaba ve sincap gibi türlerin stilize
motifleri hazırlanıp gümüş
rozetler üretildi. Tarhana ve
erişte gibi gıda paketleri
için kuşlar ve kelebekleri
tanıtan etiketler hazırlandı.
İlçenin doğasını anlatan
kartpostal, broşür ve posterler basıldı.
Doğa Derneği Genel
Müdürü Güven Eken konu
hakkında yaptığı açıklamada “Beypazarı Belediyesi
ortaklığı ile yürüttüğümüz
çalışma Beypazarı’nın
Türkiye’yi bir kez daha
şaşırtmasına neden olacak.
Bu ortaklığın Türkiye’de
zengin doğal alanlara sahip
çok sayıdaki diğer ilçelerimize örnek oluşturmasını
diliyoruz” dedi.

BEYPAZARI’NDA AVCILAR YARIŞTI

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Ödüllerin başında tüfekler
derecesine göre kuru sıkı
tabanca ödülleri yer aldı.
Bölgemizde her yıl düzenlenen Atıcılık yarışmaları
geleneksel hale geldi ve
Çevre ilçe ve beldelerinde

katılımını teşvik etmeye
başladı. Beypazarı Genç
Avcılar ve Atıcılar Derneği
yetkilileri yarışmaya katılan
ve ilgi gösteren herkese
teşekkür ettiler.

BEYPAZARI
BELEDİYE
BAŞKANI
MANSUR
YAVAŞ’DAN
ÇORUM
HAKİMİYET
GAZETESİNE
TEŞEKKÜR

Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur
Yavaş, Beypazarı’nın
Çorum’da tanıtımına
verdiği destek
nedeniyle gazete
yönetici ve çalışanlarına teşekkür etti.
Beypazarı ile ilgili
olarak Çorum’da
yayınlanan haberlerden
duyduğu memnuniyeti
dile getiren Mansur
Yavaş, Hakimiyet
Gazetesi muhabiri
Recep Mebet’i telefonla arayarak teşekkürlerini iletti.
4-6 Nisan 2008 tarihlerinde Çorum
Belediyesi’nin
evsahipliğinde düzenlenen Tarihi Kentler
Birliği Toplantısı’na
yurt dışında olması
nedeniyle katılamadığını bildiren
Beypazarı Belediye
Başkanı Yavaş, yerine
Başkan Vekili Ecz.
Hüseyin Doğan’ın
katıldığı hatırlattı.
Hakimiyet
Gazetesi’nde 2002
yılından bu yana
yayınlanan Beypazarı
haberleri ile ilgili
Recep Mebet tarafından hazırlanan dosyayı
vekili aracılığıyla teslim aldığını belirten
Yavaş, “Çorum
Hakimiyet Gazetesi’ne
Beypazarı’nın tanıtımı
ile ilgili yayınladığı
haberler nedeniyle
teşekkür ediyorum.
Beypazarı ile ilgili
yayınlanan haberleri
Kent Arşivimiz’de
sergiliyoruz.
Hakimiyet
Gazetesi’nin bu
arşivde müstesna bir
yere sahip olduğunu
hatırlatıyor, tüm
Çorumlular’ı
Ankara’nın şirin ilçesi
Beypazarı’na bekliyoruz.”dedi.
Hititler’in başkenti
Çorum’un Tarihi
Kentler Birliği
Toplantısı’na
evsahipliği yapmasının
tanıtım açısından
önemli olduğuna
dikkat çeken Yavaş,
başarılı organizasyonu
dolayısıyla Çorum
Belediye Başkanı
Turan Atlamaz’a
Hakimiyet gazetesi
aracılığıyla da tebrik
ve selamlarını iletti.

Her Telden
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EVET Mİ HAYIR MI

Mehmet BAŞTÜRK

Yirmi birinci asrı yaşadığımız şu günlerde ülkemizde yapılan en
önemli icadın mucidi olmanın gururunu yaşıyorum desem, herkes
hayretler içerisinde kalarak bu kadar önemli olan icat nedir diyerek kafa yormaya kalkışacaktır. Tabi ülke insanlarında ortaya
konan bir icadı düşünecek kadar kafa kaldı ise… insanlar, bilhassa cahil insanlar çok meraklı olduğu için onları fazla düşündürüp
de kafalarının üşümesine sebebiyet vermeden biz ortaya koyduğumuz beklide asrın icadı olacak olan buluşumuzu açıklayalım.
Bizim icadımız KUMAR dır. Ama bu kumar öyle bu güne kadar
bilinen bütün kumar yöntemlerinden farklı bir kumar türüdür.
Kumar denildiği zaman, Allah’a inanan Müslümanlar olarak
aklımıza gelen ilk fikir, İslam Dininde kumarın haram olduğudur.
Tabi kumar kimlere haramdır sorusu aklımıza gelirse fıkıh kitaplarında verilen fetvaya göre (biz söylemiyoruz) “Müslüman
olana haramdır.” Öyle ise bu dini gerçeği bütün açıklığıyla bilen
Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülke dünya kumar sıralamasında nasıl oluyor da ilk üçe girerek, dünya şampiyonluğuna
koşuyor… Allah Müslüman’ı koşmaktan, çalışmaktan, ileriye gitmekten mahrum bırakmasın ama bu çalışma haramda değil,
ilimde, teknikte, insanlıkta, medeniyette olsun. İnsan hakları
yönünden karnesi zayıf olan Müslüman bir ülkenin kumar
konusunda karnesi nasıl olur da şampiyonlar liginde telaffuz
edilebiliyor… düşün düşüne bilirsen, şayet düşünecek beyin
gövde üzerinde fiziki görüntüyü tamamlayan kafanın içerisinde
varsa…
Bir zamanlar bu ülkeyi idare edenler “at yarışları” tertip ederler
ve bu yarışların ülkede yaygınlaşması için her hafta yarışlara
katılırlar. Dönemin güçlü kalemi Rahmetli Peyami Safa “bu
gidişle bütün milleti kumarbaz yapacaksınız diye” feryat etmeye
başlar. Yapılan yanlışlıkların yakın gelecekte ülkeyi felakete
sürükleyeceğini açıklamaya başlar. Bu konuda sayısız makaleler
yazar ama, ülke bireylerinde okuyan olmayıp, gazete sayfalarındaki resimlere bakmaktan kelimeleri ve harfleri görmeyenler
gerçekleri idrak edememiş olacaklar ki bu gün ülke tamamen
kumarhane halk yığınları ise tamamen kumarbaz olmuştur. Bir
ülke ki kumarda dönen rant, o ülkenin üretiminden fazla ise,
böyle bir durum karşısında söylenecek söz tükenmiş demektir.

Kaba tabir, beygir yarışı, mili piyango, (dikkat edin kumarında
millisi, milli eğitim, milli savunma gibi. Biri ülke insanlarını eğitiyor, biri ülkeyi savunuyor, kumarın millisi neyi temsil ediyor
bilen varsa söylesin de bizde öğrenelim) toto, loto, sayısal ve
adını bildiğimiz bilemediğimiz bir sürü mili gayri milli kumar
türü ve şekillerinin yanında bizden başka kimsenin aklına
gelmeyen ve sadece mucidi bizim olduğumuz “evet mi hayır mı”
kumarı…

Hani Kıbrıs adasını Rumlara peşkeş çekmek için “Annan planı”
çerçevesinde uygulamaya konan bir “evet mi hayır mı” tartışması
vardı ya işte öyle bir kumar. Her hafta bir gündem konusu belirlenecek,ülke insanlarına evet hayır dedirttirilecek.kumarın özü bu,
ama tefarruatını çok bilmiş, isimlerinin önünde sayınlar bulunanlar artık tespit ederek ortaya koyarlar. Ama biz bir iki üzerinde
kumar oynanacak gündem konusunu ifade edebiliriz…
Heybeli ada ruhban okulu açılacak mı - açılmayacak mı? Al sana
bir evet mi hayır mı. Hemen safını belirle ve safta yerini al. Evet
diyenler hayır diyenler, evetçiler ilerici, hayırcılar gerici. Vay
gericiler vay…

Ayasofya kilise olsun mu - olmasın mı? Bir evet mi hayır mı
daha. Evetçiler ilerici, hayırcılar gerici. Ağrı mı – Ararat mı? Bu
şekilde liste uzar gider ve sonunda Aralık ayında AB. Bize müzakere tarihi verecek mi – vermeyecek mi? İle devam eder… sonuç
mu memlekette herkes kumarbaz oldu yetmez mi…

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’’
09 Mayıs 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:176 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Sekli Köyü Muhtarı Adil YILDIRIM;
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

‘’Suluhan’a taş temin eden taşoran firmanın şikayeti ile ilgimiz ve bilgimiz
bulunmamaktadır. Gazetenize gelen ‘Sekli Köyü Muhtarının şikayeti’ ile
ilgili bilgi yanlıştır. Kimin şikayet ettiği de tarafımızca bilinmemektedir.’‘

Geçen hafta gazetemizde
yayınlanan Suluhan’a taş
taşıyan taşoran firmanın

Ruhsatsız taş taşıdığı için
Sekli Köyü Muhtarının
şikayeti üzerine Jandarma

tarafından yakalandığı
haberimiz üzerine
Gazetemize açıklama yapan
Sekli Köyü Muhtarı Adil
Yıldırım, bu şikayetle kendisinin bir ilgisinin
olmadığını belirterek ‘’Ben
yapsaydım açık açık
söylerdim, şikayetimle ilgili
belge ve bilgileride
verirdim. Kimseden
çekinecek bir durumum yok
ama bu şikayeti ben yap-

madım. Gazetenize gelen
Sekli Köyü Muhtarının
şikayeti üzerine yazısında
bilgi eksikliği var. Şikayeti
yapan ben değilim ve
şikayetin kimin tarafından
da yapıldığını bilmiyorum.
Vatandaşın biri şikayet
etmiş olabilir ama bunun
bizimle uzaktan yakından
ilgisi yoktur. Size Sekli
Köyü Muhtarı şikayet etti
şeklinde bilgi verenlerin

şahsımızda kasıtlı bilgi
verdikleri kanaatindeyim.
Bizi Suluhan’ın restorasyonunu engelleyen kişi
olarak göstermek istedikleri
gibi bir şüphe oluşması
nedeniyle bu açıklamayı
yapma gereği duydum.
Şikayet eden ben değilim ve
şikayetin kim ve kimler
tarafından da yapıldığını
bilmiyorum.’‘ açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin İlk Karavan Tatil Köyü Beypazarı'nda Kuruldu
Beypazarı’nda kurulan Türkiye'nin İlk Karavan Tatil
Köyü 10 Mayıs Cumartesi Günü Hizmete Giriyor.
Beypazarı’nda kurulan
Türkiye'nin ilk karavan tatil
köyü 10 Mayıs Cumartesi
günü hizmete giriyor.
Beypazarı, tarih ve doğa
severlerin yanı sıra şimdilerde karavan meraklılarının
da ilgi odağı olmaya aday.
Beypazarı Yeşil Göl'deki

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

As Balıkçılık Camping
Tesisleri'nde kurulan karavan tatil köyüne her hafta
sonu Ankara'dan tur düzenlenmeye başlanıyor. Bir
gece iki günlük tur programı içerisinde katılımcılar, karavanlarda kamp
yapıp gölde balık tutmamanın yanı sıra
Beypazarı'nı da gezme fırsatı buluyorlar. İlk kampın
Anneler Günü'nde gerçekleştirileceğini belirten tatil

köyü yetkilileri, ailelere
karavanlarda geçirilecek
hafta sonu ile farklı bir kutlama seçeneği sunduklarını
söylediler. Her türlü konfora sahip karavanların içinde
mutfak olmasının da kampçılara restorana alternatif
yemeklerini kendilerinin
pişirme olanağını sağladığına değinen yetkililer, özellikle Ankaralıların şimdiden tatil köyüne büyük ilgi
gösterdiklerini belirttiler.

Beypazarı için Hava Durumu

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, yarın ve
cuma günü yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkili olacak.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, bugün yurdun güney
ve batı kesimlerinde görülen sağanak yağışların akşam
saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini, ancak kuzeybatı kesimlerin yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve
yağışlı havanın etkisine gireceğini belirtti.
Bugün Türkiyenin doğusunda sağanak şeklinde kuvvetli
bahar yağışları olacak. Rüzgarlar hafiflerken, batıda sıcaklık biraz artıyor ve hafif bahar yağışları da bekleniyor.
Hafta sonu bazı bölgelerimizde yağmur yağacak ama bazı
bölgeler tam bir bahar yaşayacak.
Bu hafta sonu yurdun geneli yağmurlu olacak. Sıcaklıklar
da mevsim normallerinin altına düşecek ama İstanbul tam
bir bahar yaşayacak...
Bahar yağışları hafta içinde olduğu gibi hafta sonunda da
devam edecek. Sıcaklıklar ise haftasonu mevsim normallerinin altında olacak.
İstanbul’da poyraz hafifledi, hava bulutlanıyor ve her
ilçede olmasa da hafif bahar yağmurları görülecek.
Ankara bugün parçalı bulutlu ve biraz ısınıyor ama yarın
yeniden sağanak yağmur var. İzmir’de bugünlerde açık ve
rüzgar hafif esecek. Bursa’da akşama doğru hafif yağmur
görülebilir. Adana’da yağmur hafif olarak geceye kadar
sürecek. Bugün İstanbul 18, Ankara 16, İzmir 23, Bursa
19, Adana 23 derece.
İç Anadolu'da Kayseri-Sivas dolayları yağışlı. Yağış bölge
geneline perşembe günü yayılacak ama zayıflayacak.
Sıcaklık artacak ancak cumaya sert bir düşüş var.
İç Anadolu’da Niğde-Kayseri ve Sivas’ta yer yer görülen
yağmur, öğleden sonra kesilecek, bölgenin batısında hava
parçalı bulutlu. Yarın ise yeniden kuvvetli yağmur ve
soğuma olacak. Bugün Konya 14, Eskişehir 15, Sivas 10
derece.
Yarın İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile sabah saatlerinde
yağış bekleniyor.
Sıcaklık (ºC)
16,1
Beypazarında beklenen hava Nem (%)
34
durumuyla günün en yüksek Basınç (hPa)
1011,2
sıcaklıkları 6 günlük tahmin Görüş (km)
.......
raporu ise ise şöyle:
Rüzgar (km/sa) Kuzey 10

10 Mayıs Cumt.
En Yüksek
15 °C
En Düşük
2°C

13 Mayıs Salı
En Yüksek
19°C
En Düşük
2°C

11 Mayıs Pazar
En Yüksek
16°C
En Düşük
1°C

14 Mayıs Çarşam.
En Yüksek
19°C
En Düşük
5°C

12 Mayıs Pazartesi
En Yüksek
17°C
En Düşük

4°C

15 Mayıs Perşem.
En Yüksek

20°C
En Düşük
6°C

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

SEVGİ EVİ TÖRENLE HİZMETE GİRDİ
Beypazarı’nda yardıma muhtaç insanların yardımlarını alabilecekleri ve yardım edecek
insanları buluşturan Beypazarı Belediyesi Sevgi Evi yapılan törenle Hizmete Girdi

Beypazarı Belediyesi tarafından Gazi Gündüzalp İş
Merkezinde ilçede kayıtlı
ihtiyaç sahiplerine yardım

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

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 ST 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

amaçlı kurulan Sevgi Evi
08.05.2008 Perşembe günü saat
11.00 da düzenlenen törenle
hizmete açıldı.
Sevgi Evinin açılışında konuşan
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, Türkiye’de insanlara
yardım sağlayan sosyal kuruluşların olduğunu belirterek
Beypazarı’nda da sevgi Evi adı
altında böyle bir kuruluşu açtıklarını belirtti. Yavaş; Belediye
olarak, kaymakamlık olarak
ihtiyaç sahibi insanlarımızın
ihtiyaçlarının görülmesi ve
ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçların
ulaştırılması gibi hizmet
Beypazarında zaten yapılmakta
idi. Buna vatandaşlarımız kendi
içinde de yapmakta idi.
Türkiyede yardımlar
dağıtılırken itiş kakışlar ve hoş
karşılanmayan görüntülerin
ortaya çıktığına hepimiz şahit
olmaktayız. Bu sevgi evinin
amacı bu tür görüntüleri ortadan
kaldırıp ihtiyaç sahibi insanlara
ihtiyaçlarının karşılanmasını
sağlamak amacıyla açtık. Hem
yardım edecekleri, hem de
yardım alacakları bu sevgi evinde buluşturuyoruz’‘ dedi.
Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın ise, Beypazarında sosyal
yardımlaşmanın hem kurumlar

içinde hemde vatandaşlar
arasında yaşatıldığına dikkat
çekerek bu Beypazarı içinde çok
güzel yaşatılıyor ve örnek oluyor. Sevgi Evi adıda güzel olmuş.
Beypazarımıza hayırlı olsun
dedi.
Açılışa Garnizon Komutanı
Emniyet amirleri, Daire amir ve
müdürleri, Ank. Ü.Beypazarı
Y.O. Müdürü, Banka Müdürleri,
bazı muhtarlar ve vatandaşlar
katıldı.
Sevgi Evi kurdelesi Belediye
Başkanı Mansur Yavaş ve
Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın ile birlikte kesilerek

Sevgi Evi Hizmete açıldı.
Açılış sonrası Sevgi Evi içinde
oluşturulan Giyim Reyonları,
Ayakkabı Reyonları, Halı
Mobilya Reyonları, Beyaz Eşya
ve Ev Aletleri reyonu gezilerek
Sevgi Evi yöneticilerinden bilgi
alındı.
Sevgi Evinde ki yardımların
önce ihtiyaç sahipleri tarafından
Belediye ye müracaatın yapılması gerektiği belirtilerek
ihtiyaç sahibi oluşunun tesbitinden sonra ihtiyacının belirlenmesi ve sevgi evinde varsa verilmesi yoksa temin edilerek teslim edilmesi şeklinde olduğu
açıklaması yapıldı. Öncelikle
kayıtlı ihtiyaç sahiplerine bu
yardımların verildiği belirtilerek
kayırlı 1500 ihtiyaç sahibinin
bulunduğu ve bu ihtiyaç sahipleri giyiminden ayakkabısına ve
evinde ihtiyacı olan ev eşyalarına kadar ihtiyaçlarının sevgi
evinden karşılandığı belirtildi.
Sevgi Evinde sadece kullanılmış
eşyaların olmadığı sıfır
eşyalarında bulunduğu, ihtiyaç
sahiplerinin ihtiyaçlarına göre
sevgi evinde bulunmayanlarında
temin edilip teslim edileceği
belirtildi.

