TOBB'a Bağlı Ankara İli İçinde Bulunan Odaların Ortak
Bildirisinde, Umut ve Uyarı Vardı.
Ankara Ticaret Odası (ATO),
Ankara Sanayi Odası, Ankara
Ticaret Borsası, Beypazarı
Ticaret Odası, Çubuk Ticaret
Borsası, Haymana Ticaret
Odası, Haymana Ticaret
Borsası, Polatlı Ticaret
Odası, Polatlı Ticaret Borsası
ve Şereflikoçhisar Ticaret
Odası, ATO'nun ev
sahipliğinde Odalar Müşterek
Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Toplantıda Türkiye'deki son ekonomik gelişmeler
değerlendirildi.
Toplantı sonucu yayınlanan ortak bildiride, ülkenin
zor bir dönemden geçtiği vurgulanarak, bu dönemde
ülkeyi siyasi ve toplumsal kutuplara bölecek, söylem
ve uygulamalardan kaçınılması gerektiği dile getirildi. Bildiride, dünya ekonomisinin, ABD'den
başlayan ve diğer ülkelere de sıçrayan bir kriz
sürecinin içerisine girdiği kaydedilerek, "Krizin dip
noktasının neresi olduğu ve nerede duracağını henüz
bilinmiyor. Böyle bir ortamda, Türkiye ekonomisi,
düşen büyüme hızı, yükselen cari işlemler açığı,

*www.ortaanadoluas.com

yükselen enflasyon ve yükselen işsizlik gibi sorunlar
tarafından kuşatılmış durumda bulunmaktadır" denildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı
Ankara ili içinde hizmet veren odaların açıkladığı
ortak bildiride, Türkiye'nin yeni bir krizle karşı
karşıya olduğu uyarısında bulunuldu. Bildiride,
Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak
zor bir dönemden geçtiği, ekonomide kriz sonrasında yaşanan toparlanma sürecinin sonuna gelindiği
kaydedilerek, yeniden bir bozulma sürecinin
Haberi Sayfa 2’de
başladığı ifade edildi.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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Beypazarı
Lisesi
Atletizmde
Türkiye
Şampiyonu
Oldu
İzmir'de 10-11 Mayıs Tarihlerinde Yapılan Türkiye Liselerarası Puanlı Atletizm Müsabakalarında Beypazarı Lisesi Atletizmde Türkiye Şampiyonu Oldu. Beypazarı Lisesi Atletizm Genç Kız Takımı İzmir'de Yapılan
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Balık Tuttuğu
Tırıvırının
Koluna
Dolanması
Sonucu
Boğularak
Öldü

13.05.2008 Salı günü
Beypazarı İncepelit
köyü yakınlarındaki
Süveri Çayında Balık
tutmaya giden 34 yaşındaki Murat Çakıcı suya
düşünce balık tutmak
İçin kullandığı
tırıvırının koluna dolanması sonucu, boğularak
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre,
balık tutmak için
İncepelit köyü yakınından geçen Süveri
Çayı'na balık tutmaya
giden iki arkadaştan, 34
yaşındaki Murat Çakıcı,
tırıvırı ile balık tutmaya
çalışırken, dengesini
kaybedip ırmağa düştü.
Yüzme bilmeyen Murat
Çakıcı, tırıvırının koluna dolanmasıyla suda
boğularak hayatını kaybetti. Olay yerinde
toplanan vatandaşlar
1,50 metrelik derede
1,70 metre boyundaki
bir insanın boğulmasını
şaşkınlıkla karşıladı.
Beypazarı Cumhuriyet
Başsavcılığı yetkililerinin, olay yerinde
yaptığı incelemelerden
sonra ceset incelenmek
üzere Ankara Adli Tıp'a
gönderildi. 14.08.2008
günü Murat Çakıcı
toprağa verildi.

FORUM

Kemal ÇELEN

Yerel Medya Kuruluşlarının
Yazısı

Bu hafta Yerel Medya
Kuruluşlarının maille
tarafımıza gönderdiği
bir yazıya yer vereceğiz. Gazetemiz 4
sayfadan ibaret olduğu
için bazen kendi
yazılarımızdan fedakarlık yapma durumunda
kalıyoruz. kuyucularımızın anlayışına
sığınıyoruz.
Ya zı sayfa 2’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Gençler Türkiye Şampiyonasında 37 Takım Arasından Türkiye Şampiyonu Oldu. Sakarya'yı Temsil Eden 80. Yıl Cumhuriyet Lisesi Atletizm Takımı, Türkiye 2.'si Oldu.

Beypazarı Lisesi Atletizmde
Türkiye Şampiyonu oldu.
Beypazarı Lisesi atletizm genç
kız takımı İzmir'de yapılan
gençler Türkiye şampiyonasında
37 takım arasından Türkiye
şampiyonu oldu.
Beypazarı Lisesi atletizm takımı
Hande Yazıcıoğlu, Elçin Kaya,
Gamze Barlas, Merve Gökçe, Gül
Tiftik, Elif Yıldırım, Gülsen

Demirel,Tuba Yiğit ve Fatma
Cemre Yurtseven ile 16 dalda
yarışarak topladığı onbirbin 451
puan ve kazandığı 11 altın
madalya ile Türkiye Şampiyonu
oldu.
Gençler kategorisinde Türkiye
Şampiyonu olmanın minik ve
yıldızlar kategorisinden çok daha
zor olduğunu belirten İlçe
Koordinatör Beden eğitimi

Türk Eğitim-Sen Ankara
5 No'lu şubeye bağlı
Beypazarı temsilciliği
yeni yetki döneminde

yeniden yetkili sendika
olduklarını ifade ederek,
çiğ köfte partisi ile kutlama yaptı.

Öğretmeni Muhsin Soysal hedeflerinin liseler arası Dünya
Şampiyonu olup Türkiye'de bir
ilki gerçekleştirmek olduğunu
söyledi.
Muhsin Soysal, "Sporcularımızın
bir çoğu gençler kategorisine bu
yıl geçmesi ilerisi için takımın
çok daha başarılı olacağını
göstermektedir.Biz İzmir'de 37 il
birincisi takımla mücadele ettik,
ilçe olarak bir tek Beypazarı
Lisesi vardı. Türkiye
Şampiyonasında ilk 10'a giren
takımların tamamı transfer sonucu oluşmuş karma takımlardır. Bu
takımlar atletizm klüplerinin alt
yapıları ve toplama
takımlarıdır.Bizim takımımız ise
tamamen ilçemizde yetişen
çocuklardan oluşmaktadır. Bu
sebeple elde edilen şampiyonluk
küçümsenmeyecek bir başarıdır."
dedi.
Soysal, "Sporcularımızdan Hande
Yazıcıoğlu 800 Metrede Türkiye

rekortmeni, 2007 yılı Balkan
şampiyonu, Elçin Kaya 15 yaş
altı Disk ve Gülle atma Türkiye
Rekortmeni, Gamze Barlas
Yüksek Atlama Türkiye
Şampiyonu, Gül Tiftik ve Merve
Gökçe Bayrak Yarışları Türkiye
Birincisi oldu. Bizim hedefimiz
bu jenerasyonu koruyarak 2008
yılında 6 sporcumuzu Milli
Takımımızda yarıştırarak 4 uluslararası yarışta ferdi birincilikler
kazanmaktır.En önemlisi ise 2
yılda bir yapılan Liseler arası
Dünya şampiyonasında okulumuzu şampiyonluğa taşımaktır."
diyerek sözlerini tamamladı.
Türkiye Şampiyonu olan sporcuları makamında kabul ederek
çeşitli hediyeler veren Beypazarı
Kaymakamı Hikmet Aydın 17-18
Mayıs'ta Milli Takımımızı
Ukrayna'da temsil edecek Hande
Yazıcıoğlu ve Elçin Kaya'ya
başarı diledi.
İzmir'de 10-11 Mayıs tarihlerinde

Yapılan kutlamaya
Türk Eğitim-Sen Genel
Başkanı İsmail KONCUK, Genel Mevzuat
Sekreteri Musa AKKAŞ,
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur YAVAŞ
ile şube başkanı Sevgi
YALAV, şube yöneticileri ve ilçe temsilcileri,
eğitim çalışanları
katıldılar.
Yapılan konuşmaların
ardından "2007 yılı
faaliyetleri" adlı sunum
tüm davetlilere gösterildi. Emekli olan üye

Abdurrahman USLU'ya
teşekkür belgesi,
Beypazarı’nda yılın
annesi seçilen öğretmen
Satı GÖBÜT'e ise plaket
verildi.
Çiğ köfte, tatlı ve sarma

yapılan Türkiye Liselerarası
Puanlı Atletizm müsabakalarında
Sakarya'yı temsil eden 80. Yıl
Cumhuriyet Lisesi Atletizm
Takımı, Türkiye 2.'si oldu.
Türkiye birinciliğini kazanan
Ankara Beypazarı Lisesi'nin
ardından 47 puan farkla Türkiye
ikinciliğini elde eden 80. Yıl
Cumhuriyet Lisesi Atletizm
Takımı, geçen yıl da aynı başarıyı
göstermişti.
Öğrencileriyle birlikte İzmir'e
giden Okul Müdürü Vedat
Tezbiten, bu yıl Türkiye birinciliğini az bir farkla kaçırdıklarını
belirterek, önümüzdeki yıl hedeflerinin Türkiye birinciliğini
kazanarak 2009 yılında
Estonya'da yapılacak Dünya
Liselerarası şampiyonada
Türkiye'yi temsil etmek olduğunu
söyledi.
Antrenörleri Atakan Gündoğdu
ve Zeki Balta'nın öncülüğünde
İzmir'de başarılı sonuçlar alan 80.

TÜRK EĞİTİM-SEN; ‘’BEYPAZARI’NDA YETKİLİ SENDİKAYIZ’‘

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ
İnsanlık tarihi içerisinde,
insanların meydana getirdiği
bütün medeniyetlere beşiklik
yapmış olan Ortadoğu maalesef bugün gözyaşı ve kanda
boğulmaktadır.

Yazısı Sayfa 3’de

Beypazarı
muhtarlarından
Yalvaç’a ziyaret

Çin'deki Deprem
Beypazarı'ndaki
Çinlileri Derinden
Etkiledi

Beypazarı’nda
Yeşillendirme
Çalışmaları
Hız Kazandı
Haberi Sayfa 3’de

2008 Coast
Yarışmasında Beypazarı
H.E.M. İlk Üç sırayı
aldı.

Haberi Sayfa 3’de

Haberi Sayfa 3’de

Haberi Sayfa 4’de

ikramıyla birlikte
yapılan derin sohbetlerle,
sendika yöneticileri ve
ile üyeleri arasında
yoğun bir kaynaşma
yaşandı.

Meteoroloji’nin
Sağanak Yağış
Uyarısı vatandaşlara
tedbir aldırdı.

Beypazarı Meslek
Lisesi'sinden İç
Anadolu Bölge 1. ve
Türkiye 2. ödülü...
Haberi Sayfa 4’de

BEYPAZARI
FESTİVALİ
06-07-08
HAZİRANDA
3 GÜN SÜRECEK

HABER ÝSTÝHBARAT

Haberi Sayfa 4’de

Tel:762 51 63

Yıl Cumhuriyet Lisesi atletleri,
az bir puan farkıyla Türkiye birinciliğini kaçırmanın üzüntüsünü
yaşadı.
Türkiye Liselerarası Puanlı
Atletizm Müsabakalarında 100
metrede Çağla Gebeşoğlu, 400
metre engellide Kübra Sesli, Üç
Adım Atlama dalında Cansu
Eken Türkiye birinciliğini
kazanırken, 200 metrede Çağla
Gebeşoğlu, Sırıkla Yüksek
Atlamada Özge Kurteş, Gülle
Atma dalında Kübra Danış ve
Furkan Kahyaoğlu Türkiye ikincisi, 1500 metrede ise Tuğba
Malakçı Türkiye üçüncüsü oldu.
İzmir'den Adapazarı'na dönen 80.
Yıl Cumhuriyet Lisesi'nin başarılı
sporcularından Çağla Gebeşoğlu,
Kübra Sesli, Tuğba Malakçı ve
Özge Kurteş, 16-17 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'nın Yalta
Kenti'nde yapılacak olan 3.
Uluslar arası Dörtlü Turnuvaya
katılacak.

BEYPAZARI
KISA KISA

Ankara'da
Ekmeğe Zam
Yok.
Beypazarı’nda
Ekmeğe
5 Ykr Zam.

Beypazarı Bakkallar ve
Bayiler Odası Başkanı
İsmail Özkan, 200 gram
ekmeğin 35 Ykr'den
satıldığını hatırlatarak,
fırıncılardan gelen zam
talebini bir süre önce
Fırıncılar Federasyonu
yetkililerine ilettiklerini
söyledi.
Söz konusu talebin
toplanan kurul tarafından
görüşüldüğünü ve 35
Ykr'den satılan 200 gram
ekmeğe 5 Ykr zam kararı
aldığını bildiren Özkan,
karara ilişkin yazının
kendilerine ulaşması ile
birlikte zamlı satışlara
başladıklarını kaydetti
Zamla birlikte ''kara
somun'' olarak adlandırılan
450 gramlık ekmeğin fiyatı
da 70 Ykr'den 80 Ykr'ye
yükseldi.

Beypazarı İlköğretim
Okulu 2/C Sınıfından
Gösteri
Detaylı Haberi Haftaya

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
TOBB'a Bağlı Ankara İli İçinde Bulunan Odaların
Ortak Bildirisinde, Umut ve Uyarı Vardı.
16 Mayıs 2008 Cuma

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'ne (TOBB) bağlı
Ankara ili içinde hizmet
veren odaların açıkladığı
ortak bildiride, Türkiye'nin
yeni bir krizle karşı karşıya
olduğu uyarısında bulunuldu. Bildiride, Türkiye'nin
ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak zor bir dönemden
geçtiği, ekonomide kriz
sonrasında yaşanan toparlanma sürecinin sonuna
gelindiği kaydedilerek,
yeniden bir bozulma
sürecinin başladığı ifade
edildi.
Tüccar, esnaf, sanayici,
çiftçi ve toplumun diğer
kesimlerinin giderek
büyüyen sorunlarla kuşatılmaya başladığı savunulan
bildiride, "Eğer bu zorluklara şimdiden müdahale
edilmez ise önümüzdeki
aylar ve yıllarda çok daha
büyük sorunlarla karşı
karşıya kalabileceğimizin
işaretlerini almaya başladık"
denildi.
Ankara Ticaret Odası
(ATO), Ankara Sanayi
Odası, Ankara Ticaret
Borsası, Beypazarı Ticaret
Odası, Çubuk Ticaret
Borsası, Haymana Ticaret
Odası, Haymana Ticaret
Borsası, Polatlı Ticaret
Odası, Polatlı Ticaret
Borsası ve Şereflikoçhisar
Ticaret Odası, ATO'nun ev
sahipliğinde Odalar
Müşterek Toplantısı'nı
gerçekleştirdi. Toplantıda
Türkiye'deki son ekonomik
gelişmeler değerlendirildi.
Toplantı sonucu yayınlanan
ortak bildiride, ülkenin zor
bir dönemden geçtiği vurgulanarak, bu dönemde ülkeyi
siyasi ve toplumsal kutuplara bölecek, söylem ve

uygulamalardan kaçınılması
gerektiği dile getirildi.
Bildiride, dünya
ekonomisinin, ABD'den
başlayan ve diğer ülkelere
de sıçrayan bir kriz
sürecinin içerisine girdiği
kaydedilerek, "Krizin dip
noktasının neresi olduğu ve
nerede duracağını henüz bilinmiyor. Böyle bir ortamda,
Türkiye ekonomisi, düşen
büyüme hızı, yükselen cari
işlemler açığı, yükselen
enflasyon ve yükselen işsizlik gibi sorunlar tarafından
kuşatılmış durumda bulunmaktadır" denildi.
Bildiride, Türkiye'nin
büyüme hızının geçen yıl
dünya ortalamasının altında
kaldığı, söz konusu oranın
bu yılda yüzde 4'ün de altında kalma ihtimalinin
güçlendiği belirtildi.
Bildiride, enflasyona ilişkin
şu açıklamalarda bulunuldu:
-ENFLASYONLA
MÜCADELEDE ANLAYIŞ
BİRLİĞİ YOK
"Dünyanın en yüksek
faizinin uygulanmasına
karşın son iki yıldır olduğu
gibi bu yıl da enflasyon
hedefini tutturamayacak
olan Merkez Bankası'nın
yeni bir faiz artırımına
gitmesi, ekonomideki
büyüme hızının daha da
yavaşlamasından başka bir
amaca hizmet etmeyecektir.
Enflasyonun kontrolünün bu
aşamadan sonra parasal
önlemlerden çok yapısal
sorunların çözümüne bağlı
olduğunu hatırlatmakta
yarar görüyoruz.
Enflasyonla mücadele
konusunda Hükümetle
Merkez Bankası arasında
bir anlayış birliği
olmadığını gösteren işaretler

bizleri kaygılandırmaktadır."
-"YENİ TARIM POLİTİKASI BELİRLENMELİ"
Bildiride, temel gıda maddelerinin fiyatlarında, resmi
enflasyon oranının beş-on
katına ulaşan artışların bir
yandan enflasyonu azdırdığı
bir yandan da yoksullaşmayı hızlandırdığı kaydedildi. Gıda fiyatlarında
yaşanan gelişmelerin,
Türkiye'nin son yıllarda
uyguladığı tarım politikalarının yanlışlığını tüm
açıklığıyla ortaya koyduğu
savunulan bildiride, üretim
maliyetlerini azaltacak, verimliliği ve üretimi artıracak
yeni bir tarım politikasının
belirlemesinin kaçınılmaz
olduğu dile getirildi. Milli
gelir büyüme hızının
yavaşlamasına karşın cari
işlemler açığının hızla
büyümeye devam etmesinin
sürdürülebilir bir durum
olmadığı ifade edilen
bildiride, şöyle denildi:
"Merkez Bankası, "enflasyonu düşürmek için sıkı para
politikası uygulama' kararı
alırken, Hükümetin mali
disiplini bozacak adımlar
atmaya hazırlanması, yangına benzin dökmek anlamına
gelecektir. Böyle bir
gelişme kamu borçlarını
gelecekte yeniden içinden
çıkılmaz hale getirecektir.
Ayrıca, kamu mali disiplininde yaşanabilecek
bozulmanın cari işlemler
açığını daha da artıracağından kuşku duyulmamalıdır.
Bu yıl 50 milyar doları bulması beklenen cari işlemler
açığı yeni bir depreme yol
açarsa enkazın altında yüksek dış borçlanma nedeniyle
önemli bir kur riski bulunan

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

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

reel sektör firmaları kalabilir."
-"İŞSİZLİĞE KARŞI ATILACAK ADIMLARI
DESTEKLİYORUZ"
Bildiride, odaların, yüzde
11.3 olarak açıklanan ancak
"Umudu kırıklarla" birlikte
yüzde 20'yi aşan işsizlik
sorununa karşı atılacak
adımları destekleme kararlılığında oldukları kaydedilerek, "TBMM'de bulunan
İstihdam Paketi kapsamında
istihdam üzerindeki ağır
kamusal yükleri azaltmaya
ve istihdamı teşvik etmeye
yönelik düzenlemelerin bir
an önce uygulamaya konulmasını bekliyoruz" denildi.
Bildiride, İstihdam Paketi
kapsamında terör mağduru
ve eski hükümlü çalıştırma
zorunluluğu gibi ülkedeki
işletmelerin büyümesini ve
organizasyon yapısını
güçlendirmesinin önündeki
engellerin bir kısmının
kaldırılmasının memnuniyetle karşılandığı dile
getirildi.
Bildiride, Ankara özelindeki
talepler de şöyle sıralandı:
"-Ankara'daki odalar lisanslı
depoculuk ve Ürün
Borsaları A.Ş. konusunda
birlikte hareket ederek bu
konularda Türkiye'ye
öncülük yapmalıdır.
-Grosmarketler, küçük ilçelerdeki esnafı bile tehdit
etmeye başladı. Marketler
Yasası'nın TBMM'den hızla
çıkarılarak yürürlüğe konulması gerekiyor.
-Yüksek boyutlara ulaşan ve
haksız rekabete yol açan
kayıt dışı ekonomiyle
mücadeleden ödün verilmemelidir.
-Vergi kontrol memurlarının

esnafa keyfi olarak ceza
kesmesinin önüne geçilmelidir.
-İşletmelerin KOSGEB
desteklerinden yararlanmalarının önündeki
bürokratik engeller kaldırılmalı ve bu desteklere ulaşılmasının önü açılmalıdır.
-Özellikle Şereflikoçhisar
ekonomisinin de yüksek bir
payı bulunan kamyoncu
esnafı mazot fiyatlarına
gelen yüksek oranlı zamlar
nedeniyle güç durumda
bulunmaktadır.
-Organize sanayi bölgelerine doğalgaz dağıtım lisansı
verilmelidir.
-Hayvancılık için getirilecek
yeni teşvik sistemi doğrudan gelir desteği şeklinde
olmamalıdır.
-Çubuk ilçesinde kara yollarının yetersizliği, ilçe
ekonomisinin gelişiminin
önündeki en büyük engeli
oluşturuyor. HaymanaAnkara, Haymana-Polatlı
karayolu çift şeritli hale
getirilmelidir.
-Haymana'da kurulmasına
ihtiyaç bulunan iki yıllık bir
meslek yüksek okulu için
devlet adım atmayacaksa,
böyle bir okulun yapılmasını TOBB üstlenmelidir.
-Ankara'nın bir fuar kongre
merkezi haline getirilmesi
için 200 bin metrekarelik
bir fuar alanı kurulmasına
yönelik projeye Ankara'daki
tüm odalara destek vermelidir.
-Ankara'daki tüm odalar,
Merkez Bankası'nın
İstanbul'a taşınmazsı projesine karşı olduğunu bir daha
vurgulamak ihtiyacı duymaktadır."

Çin'deki Deprem
Beypazarı'ndaki Çinlileri
Derinden Etkiledi

Beypazarı'nda çalışan 300'ün üzerindeki Çin'li işçi
Sichan eyaletinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde yakınlarından bilgi almak için
yoğun çaba harcıyor.

Beypazarı’nda bulunan Eti Soda Maden İşletmesinde çalışan
300'ün üzerindeki Çinli işçi, ülkelerinde meydana gelen
büyük depremde yakınlarından bilgi alabilmek için
yoğun çaba sarf ediyor. Oturdukları evde bulunan TV B
karşısından hiç ayrılmayan Çin'li işçiler, merak ve
endişe ile depremde ölenlerin listesini takip edip
i
yakınlarının olup olmadığı hakkında bilgi almaya
z
çalışıyor.
Eti Soda'da çalışan işçilerin sorumlusu olan Çin'li
i
mühendis Feng Yan, yaşanan felaketin çok büyük
boyutlarda olduğunu belirterek arkadaşlarının çok
m
endişeli olduğunu söyledi.
Yang, "Ülkemizde büyük bir felaket yaşanıyor. Arama
kurtarma için bütün ülke seferber olmuş durumda.
Burada çalışan yaklaşık 350 Çinli işçi var. Ülkemizde G
bulunan yakınlarından bilgi alabilmek için yoğun çaba
harcıyorlar. Arkadaşlar sürekli TV karşısında deprem- a
le ilgili haberleri izliyor. Ölen kişilerin listesini dikkaz
tle takip ediyor. Cep telefonu ile yakınlarına ulaşmaya
çalışıyor" şeklinde konuştu.
e
Arkadaşları ile birlikte Çin haber kanalında depremle
ilgili görüntüleri izleyen Feng Yan, arkadaşı Lei
t
Zhung' un yakınlarını cep telefonundan arayarak
e
oradaki durum hakkında bilgi aldı.
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.
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FORUM
Yerel Medya Kuruluşlarının yazısı

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Bu hafta Yerel Medya Kuruluşlarının maille
tarafımıza gönderdiği bir yazıya yer vereceğiz.
Gazetemiz 4 sayfadan ibaret olduğu için bazen kendi
yazılarımızdan fedakarlık yapma durumunda kalıyoruz. Okuyucularımızın anlayışına sığınıyoruz.

…Bu gün bir CHP klasiği daha yaşadık.
TBMM gündeminde TRT kanununun bazı maddelerinin değişimine ilişkin yasama faaliyeti
yürütülürken CHP adına söz alan bazı Sayın
Milletvekilleri yasa üzerinde konuşmak yerine, TRT
ile yerel televizyonların ortaklaşa yürüttükleri 1+100
programını sözde eleştirmeye çalışmıştır.
Amacı bizce malum bazı çevrelerin yerel medya
kuruluşlarının kalkınması ve güçlenmesi adına
yapılan faaliyetleri içlerine sindirmesini beklemiyoruz.
Örgütlü olmayı becerememişlerin 12 yıllık bir
meslek örgütüne saldırmalarını olağan karşılıyoruz.
Yerelleşmeden nasibini almamış, demokrasiyi içine
sindirememiş kişilerin yerel medyayı tanımadıklarını
görüyoruz.
Cumhuriyeti ve onu kuran Atatürk’ü anlamakta aciz
olanların, onun kuva-i medyasını anlamasını beklemiyoruz.
İktidar olmayı unutmuş; muhalefet etmeyi ve bir
türlü gündem olmayı becerememiş bir anlayışın,
yerel medya kuruluşlarına saldırarak gündem olma
heveslerini çok görmüyoruz.
Ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasal
olaylar karşısında sözü olmayanların hemen her fırsatta ulusal medyaya çatmasına alışmıştık.
Ancak;
Bu yol ve yöntemle gündem olamayanların yeni
arayışlarının yerel medya için laf üretmek; nefes
tüketmek olduğunu görüyoruz.
Biz bu filmi çok gördük.
Niceleri tarih oldu; adı sanı unutuldu.
Tarih yazan yerel medya, hep var oldu.
Unutmayın:
Biz hancı, siz yolcusunuz.
Bugün varsınız; yarın yoksunuz.
Ama biz hep buradayız.
Sizi ANADOLU’YA bekliyoruz.
Türkiye’nin gerçeklerini görmeye davet ediyoruz
Gündem olmak için “gündemin içinde” olmanızı
tavsiye ediyoruz.
Yıllarca iktidar olmanızı bekledik; göremedik.
Şimdi muhalefet edecekler dedik; izledik:
Yanıltmadınız, müthiş muhalefet ettiniz!
Ama yine medyaya yüklendiniz.
Bu sefer farklı bir üslupla yerel medyaya yöneldiniz.
Yerel medya kuruluşları olarak, Gelin size yardım
edelim. Muhalefet nasıl yapılır öğretelim. Eleştiri
yapma adabınızı geliştirelim, Soru sorma
yeteneğinizi güçlendirelim.
Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Sizleri bu
kadar telaşlandıran nedir anlamadık. Kim, ya da
kimlerin çıkarına dokunduk bulamadık.
Anadolu’nun sesini duymaktan rahatsız olanlara
sesleniyoruz: Bizler belki küçük, küçük dereleriz,
Ama bu milletin, huzur ve mutluluğu;
Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği değerler için, Ülkemizin birlik ve dirliğini bozacak,
Varlığımıza yönelik her türlü tehdit karşısında, Bir
araya geldiğimizde, sel olur taşarız. Önümüze hangi
engel gelse aşarız.
Yerel medya kuruluşlarını hedef alan bu saldırı
kınıyoruz.
Ve size bir hatırlatma yapmak istiyoruz:
“Tarlada izi olmayanın konuşmaya yüzü olmaz”
Anadolu zordur ama zorlamaz
Yerel medyanın karşısına oturmak yürek ister yürek!
Ne ekerseniz onu biçersiniz.
Sizi seçimlerde hasretle ANADOLU’YA BEKLİYORUZ
Gelin,
Size ANADOLU’YU anlatalım. Orda insanlar öküz
altında buzağı aramıyorlar, Laf değil iş üretiyorlar.
Yerel medya kuruluşlarına sahip çıkan; Anadolu’nun
sesinin, sözünün Ankara’ya ulaşmasında büyük
katkıları olan kurum ve kuruluşları yıpratacağınıza,
keşke sizler de küçücük bir adım atsaydınız, ufacık
bir katkı sağlasaydınız.
Biz bu vesile ile, Anadolu’nun aydınlanmasına katkı
sağlayan tüm kurum, kuruluş ve kişilere şükranlarımızı sunuyoruz.
SAYGILARIMIZLA
Yerel Medya Kuruluşları
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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

16 Mayıs 2008 Cuma

İHALE İLANI

HABER-İLAN

Beton Parke Taşı Satın alınacaktır.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BETON PARKE TAŞI ALIMI alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ýhale Kayýt No:
:2008/62754
1- Ýdarenin
a) Adresi
:İRFAN GÜMÜŞEL CADDESİ NO:20 BEYPAZARI/ANKARA
b) Telefon -Faks Numarasý
:0 312 762 25 10-312 762 13 58
c)Elekktronik Posta adresi (varsa) :belediye@betpazari_bld.gov.tr
2- Ýhale konusu malın
a) Niteliði, türü ve Miktarý
:8 cm kalınlığında 1 beton parke taşı ve yol bordürü alımı işi
b) Yapýlacaðý Yer
:Fabrika teslimi
c) İşin Süresi
:Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günü
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý Yer
:Beypazarý Belediyesi
b) TarihiSaati
: 13.06.2008 - 14.00
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 ilgisine göre
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 alınmış, 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), (g) 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 alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptýrılamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn aldýðýna dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine 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 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 gerçekleştirilen ve idarece
noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla
ilgili deneyimini gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafındabn teklif edilen bedelin % 50
oranında, ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a)İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve sanayi sicil belgesi
b)İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi ve
imalatçı olduğunu gösteren belgeler verilmesi
4.3.3. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler
TSE Belgesi
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarıBelediye Fen İşleri Müdürlüğüne ihale tarihinde teslim edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, Beton Parke Taşı üreticisi veya ticaretini yapıyor olması
5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif,fiyat dışındaki unsurlarda dikkate alınarak belirlenecektir.
Beypazarı şantiyemize malzemenin nakliyesi düşülerek en uygun teklife göre belirlenecektir.
6- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7- Ýhale dökümaný Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 200 YTL/Milyon TL karþýlýðý ayný
adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur.
8- Teklifler 13.06.2008 tarihi, saat 14.00’a kadar Beypazarý Belediyesi adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta
vasýtasýyla da gönderilebilir.
9- Ýstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale
yapýlan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleþme düzenlenecektir. 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 45 takvim günü olmalýdýr.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
İdare Yetkilisi
Av. Mansur YAVAŞ
Belediye Başkanı

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Beypazarı
Muhtarlarından
Yalvaç’a ziyaret

Beypazarı Muhtarları
Yalvaç İlçesi’ne bir gezi
düzenleyerek, eski
Beypazarı Kaymakamı olan
Yalvaç Kaymakamı Nevzat
TAŞDAN’ı ziyaret ettiler.
Muhtarlar Kaymakam
Taşdan’ın Beypazarı
İlçesi’nde yaptığı çalışmaları fazlasıyla Yalvaç
İlçesi’nde de yapıldığını
görüp bunun kendilerini
şaşırtmadığını belirterek
“Kaymakam Nevzat Bey’i
Beypazarı’ndan tanıyoruz.
Kendisiyle bir çok projede
birlik ve beraberlik
içerisinde çalıştık. Şimdi ise
kendisini ziyaret etmek istedik. Kendisini
Beypazarı’nda yapmış
olduğu çalışmaları ile her
zaman takdirle anıyoruz..
Yalvaç İlçesi’nde yaptığı
çalışmaları gördük.
Çalışkan, devamlı proje ve
hizmet üreten bir
Kaymakama sahip
olduğunuz için Yalvaçlılar
olarak çok şanslısınız”
dediler.
Beypazarı’ndan gelen
muhtarlar daha sonra Yalvaç
İlçesi’nin tarihi ve turistik
yerlerini de gezdiler

BEYPAZARI’NDA
YEŞİLLENDİRME
ÇALIŞMALARI
HIZ KAZANDI

Beypazarı Belediyesi
tarafından ilçede başlatılan
ağaç dikme çalışmalarında
toplam 2000 adet ağaç
doğaya kazandırıldı.
Ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra 5000
adet gül ve 100 Bin adet
farklı türlerde çiçeklerin de
dikimine başlanıldı.
Beypazarı’nda yeşillendirme çalışmalarına hız
verildi. İlçenin çeşitli bölgelerinde başlatılan ağaç
dikme çalışmalarına
Beypazarılı öğrenciler de
1300 adet ağaç dikerek
destek verdi.
Her yıl Haziran ayının ilk
haftası düzenlenen
Beypazarı Festivali için
şimdiden hazırlıklara
başladıklarını belirten İlçe
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, ilçeyi ziyaret edenleri şehrin girişinden
itibaren çiçek ve yeşillikler
içinde bir Beypazarı’nın
karşılayacağını söyledi.

Her Telden
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BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ

Mehmet BAŞTÜRK

İnsanlık tarihi içerisinde, insanların meydana getirdiği bütün
medeniyetlere beşiklik yapmış olan Ortadoğu maalesef bugün
gözyaşı ve kanda boğulmaktadır. Aslında Ortadoğu’nun yaşamakta olduğu bu sıkıntı ve içerisine düşmüş olduğu buhranlı durum
diğer insanlara ve milletlere en güzel ibret vesikasıdır. Fazla değil
yaklaşık bir asır öncesine kadar Osmanlı idaresinde dünyanın en
huzurlu bölgesini oluşturan Ortadoğu, Osmanlının dolayısı ile
Türklerin bu bölgeden çekilmesinden sonra asla huzur ve rahat
yüzü görmemiştir. Elbette bunun çeşitli nedenleri vardır. Fakat bu
nedenler dün olduğu gibi bugünde geçerli nedenlerdir ve son günlerde gündemi oluşturan belirli projeler de bunun göstergesidir.
“Her yüzyılda dünya yeniden şekillenir” ifadesini doğrularcasına,
yirmi birinci yüzyılın başında da dünya siyasal yapısı ve bağımsız
olarak bilinen siyasal devletlerin yapılanmalarında da çok ciddi
boyutlara ulaşan değişiklikler olmaktadır. Bu projelerden en
önemlisi “Büyük Ortadoğu Projesi” denen ve İsrail tarafından
“Arz-ı Mev’ud” (vaat edilmiş topraklar) olarak binlerce yıl önce
planlanan ve bugün ABD. tarafından bölge ülkelerine dayatılan
projedir. Bu proje kapsamında Fas’tan- Afganistan’a kadar bir
çok ülkenin sınırlarının değişmesinden bahsedilmektedir. Bu projenin bizi ilgilendiren en önemli nedeni ise projenin kapsamı
içerisinde Türkiye’nin de bulunmasıdır. Belki de projenin en
önemli nedeni yaklaşık bir asır önce Osmanlıyı yok etme projesi
gibi bir asır sonra da Türkiye’yi dolayısı ile de Türk dünyasını
yok etme projesidir. Burada bir noktaya değindikten sonra olaya
bakışımızı daha da genişletebiliriz.
“İsrail Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu ile
ilgili dış politikasında, kendi ülkesinde sahip olduğundan çok
daha fazla nüfusa sahiptir.” Ayrıca İsrail’in gücünün kaynağını
belirlemesi açısından şu ifadeler de dikkat çekicidir. “Yahudi
yumruğunun gücü, üzerini kaplayan Amerika’nın çelik eldiveninden ve bu eldivenin içinde astar vazifesi gören dolarlardan gelir.”
Yirmi beş-otuz sene önce kaynaklara geçen bu ifadelerden sonra,
günümüzde ABD tarafından ortaya atılan Büyük Ortadoğu
Projesinin kime hizmet etmek üzere hazırlandığı ortaya çıkmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse ABD’nin askeri gücü ve doları
İsrail’e hizmet etmektedir. Bu gücü hizmetinde kullanan İsrail ise
her geçen gün Ortadoğu bölgesin nüfusunu güçlendirerek bölgeye
hakim olmaktadır.
Aslında bu proje ABD’nin birinci körfez harekatı ile başlamıştır.
Ekonomik gücü ile bölgeye oturan ABD. askeri gücünü de bölgeye yığarak bölgede İsrail’e karşı çıkabilecek bir güç oluşmasına
engel olmaya çalışmaktadır. Diğer taraftan ise bu askeri gücü
sayesinde Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya’yı kontrol altına
almaktadır. Bu plan şayet gerçekleşirse, yukarıda da ifade
ettiğimiz gibi Türkiye ve Türk dünyası tarihinin hiçbir devresinde
yaşamadığı esareti tatmış olacaktır; şöyle ki:
AB. Ve ABD dayatmaları ile yapılan kanunlar neticesinde, tekrar
tırmanmaya başlayan terörle birlikte çok yakın gelecekte
Türkiye’nin üniter devlet yapısında kırılmalar yaşanacaktır. Bu bir
kehanet değil, Türk tarihinden alınan dersler neticesinde ortaya
konan gerçeklerdir. Bu konuya sanırım şu örnek yeterlidir.
“Bulgarların isyan edeceğini söyleyenlere Osmanlı’nın Sofya
elçisi Balkanlardan imanın kadar eminim diyerek güvence vermiş
olmasına rağmen kısa bir süre sonra Bulgarlar isyan etmişlerdir.”
Birleşen Balkan güçleri Yeşilköy’e kadar gelmişlerdir. Devletin
mağlubiyetine mi üzülürsün elçinin imanına mı yanarsın?
Diğer taraftan toprak kazanımı ile genişleyecek olan İsrail ve
Kafkasya da güçlendirilecek Ermenistan arasına sıkıştırılacak olan
otonom Kürt bölgesi ile Türkiye’nin Orta Asya Türk devletleri ile
bağlantısı kesilerek hem Türkiye’nin hem de bağımsız Orta Asya
Türk devletlerinin gelecekte oluşturabilecekleri birlikteliğin yolu
kesilmek sureti ile Türk dünyasının esareti hazırlanmaktadır.
Zaten Türkçe üzerine yapılan oyunların birinci amacı da budur.
Dilde birlik bozulunca fikirde birlik bozulur. Neticede işte de birlik sağlanamaz. Büyük Ortadoğu Projesinin asıl amacı da işte
budur…Sapı ağaç olmasa baltanın ağacı kesemeyeceği gibi
gafiller olmazsa bu projede gerçekleşemez...

Dünya Engelliler
Haftası Kutlandı.

Dünya Engelliler Haftası
nedeniyle Özel Volkan
Türkoğlu Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi'nin
Beypazarı Belediyesi işbirliği ile "Engelsiz Yarınlar
Adına.." sloganıyla düzenlediği müzikli palyaço gösterileriyle coşku içinde bir
gün geçirildi.
Atatürk parkında düzenlenen gösterilerle engelli
öğrenciler doyasıya eğlendi.
Organizasyona katılarak,
hediyeler armağan eden
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş; engelliler
için bu tür sosyal organizasyonların yanı sıra belediye
olarak meslek kursları açtıklarını, her zaman destek
olmaya hazır olduklarını
dile getirdi.

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’’
16 Mayıs 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:177 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

Meteoroloji’nin Çarşamba günü Ankara Genelinde
Sağanak Yağış Uyarısı vatandaşlara tedbir aldırdı.
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Çarşamba günü
Ankara'nın güney ve
batısında gelişen bulut
kütlelerinin, akşam ve gece
saatlerinde Ankara
genelinde aralıklarla
yağışlara neden olacağının
tahmin edildiği bildirildi.
Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğünden
yapılan "meteorolojik
uyarı"da, son uydu ve radar
görüntülerine göre,
Ankara'nın güney ve
batısında gelişen bulut
kütlelerinin, 14.05.2008

Çarşamba günü acil yapılan
açıklamada 1 saat içinde
batı çevrelerinden
(Beypazarı da dahil olmak
üzere ) şiddetli yağış olacağı uyarısında bulundu.
Ankara'nın güney ve
batısında gelişen bulut
kütlelerinin, akşam ve gece
saatlerinde Ankara
genelinde aralıklarla
yağışlara neden olacağının
tahmin edildiği bildirildi.
Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğünden
yapılan "meteorolojik

uyarı"da, son uydu ve radar
görüntülerine göre,
Ankara'nın güney ve
batısında gelişen bulut
kütlelerinin, önümüzdeki 1
saat içinde batı
çevrelerinden (Beypazarı,
Polatlı) başlayarak, akşam
ve gece saatlerinde Ankara
il genelinde aralıklarla
yağışlara neden olacağının
tahmin edildiği belirtildi.
''Meteorolojik ihbar''da,
sağanak ve gök gürültülü
sağanak şeklinde görülecek
yağışların özellikle (başta

Polatlı, Beypazarı,
Kızılcahamam, Kazan,
Ayaş, Güdül, Çubuk,
Etimesgut, Sincan,
Yenimahalle ilçeleri olmak
üzere) akşam saatlerinden
sonra kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olması beklendiğinden, oluşabilecek
olumsuz şartlara karşı
(kuvvetli rüzgar, su baskını,
yıldırım) ilgililerin ve
vatandaşların tedbirli
olmaları istendi. Bu uyarıyı
duyan vatandaşlar tedbirlerini hemen aldılar.

BEYPAZARI

Duyduklarımız

2004 yılında Amasya
Vali Yardımcılığına
atanan ve 2006 yılına
kadar Amasya’da
başarılı bir şekilde görev
yapan, daha sonra da
Antalya ili Kaş İlçesi
Kaymakamlığına, oradan
da Beypazarı
Kaymakamlığına tayini
çıkan Hikmet Aydın
Amasyayı gezdi 13 nisan
2008 Belediye Başkanı
İsmet Özarslan ve dostlarını ziyaret eden
Kaymakam Hikmet
Aydın, daha sonra
Amasya’dan ayrıldı.

Beypazarı’nda Karavan Tatil Köyü Açıldı
10 Mayıs Cumartesi Beypazarı’nda Açılan Karavan
Tatil Köyü Türkiye'nin İlk Karavan Tatil Köyü
10 Mayıs Cumartesi günü
As Balıkçılık Tesislerindeki
Yeşil Göl’de hizmete giren
Karavan Tatil Köyü
Türkiye’nin ilk Karavan
Tatil Köyü oldu.
Tatil Köyü Karavan sahipleri ile birlikte törenle
hizmete açıldı.

BEYPAZARI'NDA
SU BEREKETİ

Ankara'da geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık, bu sene yerini bol yağışlara bıraktı. Akarsular yağmur
ve eriyen kar suları ile dolarken, ekim yapılan Sarıyar Baraj Göleti'ndeki 5 bin dönümden fazla
arazi de sular altında kaldı.
Yıllardır Beypazarı’na yeterince yağmayan yağmur bu yıl bereketi ile geldi. Beypazarı’nın önemli
akarsuları arasında bulunan Kirmir çayı ve Süveri çayı, bu yıl alınan bol yağışların ardından,
geçtiği bölgelerdeki tarım arazilerine hayat veriyor. Uruş beldesinde vatandaşlar, temiz ve berrak
akan Süveri çayı kenarlarında çeltik ekimi yaptılar. Belediye Başkanı Yaşar Büyükgedik, Süveri
çayında, son on yıldır görülmemiş şekilde doluluk yaşandığını, topraklarda verimin arttığını kaydetti. Bölgede geçen yıl kuruyan İnözü deresi ile Kirmir Çayı da dolu akmaya başladı. Öte yandan,
Nallıhan ilçesindeki Sarıyar Baraj Göleti'nde de doluluk yaşanıyor. Geçtiğimiz sene suların çekilmesi sebebiyle tarlaya dönüştürülen ve ekim yapılan 5 bin dönümden fazla arazi sular altında
kaldı. Sular altında tarlaları kalan köylülerin binlerce YTL zararları olmasına rağmen ektikleri
arazinin sular altında kalmasına üzülmediklerini belirterek "Yeter ki kuraklık olmasın, suyumuz bol
olsun. Allah bol yağmur versin diye dua ediyoruz" dedi.

POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİ ALACAK

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı için 200 öğrenci
alacak. Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik
Bilimleri Fakültesi, 2008-2009 Eğitim-Öğretim
Yılı için sınavla, lisans eğitimine genel lise,
teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunlarından 190'ı
erkek, 10'u bayan olmak üzere toplam 200 öğrenci alacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden yapılan
yazılı açıklamaya göre, adaylar, 21 Temmuz-1
Ağustos 2008 tarihleri arasında internet üzerinden
'www.pa.edu.tr' ve 'www.egm.gov.tr' adreslerinden
ön başvurularını yapabilecekler.
İNTERNET’TEN RANDEVU VERİLECEK
Ön başvurularını yapan adaylara asıl başvurularının alınması ve mülakat sınavı için 5-9
Ağustos 2008 tarihleri arasından internet
üzerinden randevu verilecek. Mülakat sınavından
başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik sınavından

da başarılı olmaları halinde 15 Ağustos 2008 tarihinde yazılı sınava katılacaklar.
ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
evli, boşanmış veya nikahsız yaşıyor olmamak,
lise mezunları için 1 Ekim tarihi itibariyle 22
yaşından gün almamış olmak, lisans eğitimine alınacak lise mezunları için (ÖSS-EA-2 veya ÖSSSAY-2) puan türünden 245 ham puan, emniyet
teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin
çocukları için ise (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2)
puan türünden 185 ham puan veya daha yukarı
puan almış olmak, sarhoşluk veya kumarbazlıktan
dolayı hakkında devam eden adli kovuşturma
bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hükümlü
olmamak, kamu haklarından mahrum bulunmamak erkeklerde 167 cm., bayanlarda 165 cm'den
kısa gibi olmamak gibi şartlar aranıyor.

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

Beypazarı’nda kurulan
Türkiye'nin ilk karavan tatil
köyü Beypazarı, tarih ve
doğa severlerin yanı sıra
şimdilerde karavan meraklılarının da ilgi odağı
olmaya aday. Beypazarı
Yeşil Göl'deki 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 fır-

satı buluyorlar. İlk kampın
Anneler Günü'nde gerçekleştirildiğini belirten tatil
köyü yetkilileri, ailelere
karavanlarda geçirilecek
hafta sonu ile farklı bir kutlama seçeneği sunduklarını
açıkladılar. Her türlü konfora sahip karavanların
içinde mutfak olması
nedeniyle restorana alternatif yemekleri kampçıların
kendilerinin pişirme
olanağı sağladığına da
değinen yetkililer, özellikle
Ankara’lıların şimdiden
tatil köyüne büyük ilgi gösterdiklerini belirttiler.

Beypazarı için Hava Durumu

Pazar günü Afrika
sıcakları geliyor

Türkiye’nin doğu kesimlerinde bahar yağmurları sürüyor
ama sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor, hafta sonu
batıda hava sıcaklığı 30 dereceye çıkacak.
İstanbul ve Bursa’da 5 gün boyunca hava güneşli olacak,
rüzgarlarda hafif esiyor. Pazar günü yaz havasında geçecek. Ankara da bugünlerde güneşli, sabahları pus oluşabilir. İzmir güneşli ve sıcak, hafta sonu sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Adana’da bugün ve yarın sağanak yağmur
geçişleri olacak, pazar günü hava açık. İstanbul ve Ankara
22, İzmir 26, Bursa 24, Adana 25 derece.
İç Anadolu’nun batı kesimlerinde hava açıyor ama
Karaman, Aksaray, Kayseri, Niğde ve Sivas boyunca
bugün de bir ara sağanak geçişi olacak. İç Anadolu’da
pazar gününden itibaren hava daha sıcak olacak, sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak. Bugün Konya 22, Eskişehir
19, Sivas 17 derece.
Hava sıcaklığı pazar günü Marmara ve Ege bölgelerinde
30 dereceye yaklaşırken, pazartesi gününden itibaren daha
büyük artış yaşanacak. Afrika üzerinden gelecek dalgayla
birlikte sıcaklık Marmara, Ege ve Akdeniz’de 35 dereceye
yaklaşacak. Hafta başından itibaren lodos yönlü rüzgarla
birlikte salı ve çarşamba günü İç Anadolu ve güneyde de
sıcaklıklar 30 dereceyi geçecek. Pazar gününden itibaren
sıcaklıklar Mayıs ayı ortalama değerinin yaklaşık 8-10
derece üzerine çıkmış olacak.
Mayıs ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 21.3 derece olan
İstanbul’da şimdiye kadar mayıs ayında sıcaklık en fazla
33 derece ölçüldü. 1994 yılının 19 Mayıs tarihinde
ölçülen bu rekor, bu hafta başında kırılabilir. Batı kesimlerdeki başka yerlerde de rekor kırılması bekleniyor.
Türkiye genelinde hafta sonu hava güneşli olacak. Sadece
Doğu Anadolu ile Rize-Artvin çevrelerinde bahar yağmurları bekleniyor.
19 Mayıs günü Türkiye genelinde sıcaklık çok yüksek ve
hava açık olacak. Salı günü ise lodosun Libya üzerinden
taşıyacağı çöl tozları Marmara ve Ege bölgelerinde puslu
bir havaya neden olabilir
Sıcaklık (ºC)
20,2
Beypazarında beklenen hava Nem (%)
43
durumuyla günün en yüksek Basınç (hPa)
1013,4
sıcaklıkları 6 günlük tahmin Görüş (km)
.......
raporu ise ise şöyle:
Rüzgar (km/sa) Güneybatıdan 8

17 Mayıs Cumt.
En Yüksek
23 °C
En Düşük
9°C

20 Mayıs Salı
En Yüksek
30°C
En Düşük
14°C

18 Mayıs Pazar
En Yüksek
25°C
En Düşük
10°C

21 Mayıs Çarşam.
En Yüksek
28°C
En Düşük
15°C

19 Mayıs Pazartesi
En Yüksek
27°C
En Düşük

11°C

22 Mayıs Perşem.
En Yüksek

29°C
En Düşük
15°C

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

2008 Coast Yarışmasında Beypazarı H.E.M. İlk Üç sırayı aldı
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

2008 Türkiye Çapında
Düzenlenen Coast Yarışmasında
Halk Eğitim Merkezi
Geleneksel Türk İşletmeleri
Dalında İlk Üç Sırayı Aldı ...
Geleneksel Türk İşlemeleri
dalında Beypazarı Halk Eğitim
Merkezi Öğretmenleri ve
Öğrencileri ilk üç sırayı aldılar
...
Çıraklık Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü ile Coast Türkiye
İplik Sanayi A.Ş. işbirliği ile
tüm TÜRKİYE çapında düzenlenen yarışmada Geleneksel
Türk İşlemeleri dalında
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi
Öğretmenleri ve Öğrencileri ilk
üç sırayı aldılar. Ayrıca öğretmen ve öğrenciler Mansiyon
ödülleri kazandılar..
GELENEKSEL TÜRK
İŞLEMELERİ
1. Öğretmen Semiha PEKMEZ-

Cİ - Öğrenci Filiz ARSLAN
2. Öğretmen Suna AKSÖZ Öğrenci Gülseren DURMUŞ
3- Öğretmen Saniye AÇIKGÖZ

- Öğrenci Mine AVCI
MANSİYON
Öğretmen Fatma KÖKSAL Öğrenci Emine TANRIVERDİ

Türkiye genelinde düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı
Mesleki ve Eğitim
Okul/Kurumları Arası Proje
yarışmasında Beypazarı
Meslek Lisesi,İç Anadolu
Bölge birinciliği ve Türkiye
ikinciliği ödülünü aldı.
2007–2008 Eğitim Öğretim
yılında Türkiye genelinde
düzenlenen Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Eğitim
Okul/Kurumları Arası Proje
yarışmasında Beypazarı
Meslek Lisesi olarak İç
Anadolu Bölge birinciliği ve

Türkiye ikinciliği ödülünü
aldı.
Projenin amacı, eski ve yeni
arasinda köprü vazifesi
yapan el sanatlarindan danteli , gümüs tellerle örüp çok
amaçli çok amaçli ürün
haline getirip , modern bir
sekilde kullanarak eskiyi
günümüze tasimak tır.Ülke
Ekonomisine hem çesitlilik
kazandirmak hemde katki
saglamak tır. Gümüsü tel
haline getirip tig ile dantel
örme teknikleri kullanilarak
olusturul an bu teknige “

Beypazari Ilmegi ” adi verilmistir. Beypazari’ nda
gümüs islemeciliginin önemi
düsünüldügünde de, bu proje
geliştirildigi taktirde gençlerimiz için yeni bir gelir kaynagi olabilecek özellige
sahip olacaktır.
Proje ekibi bu yarismada ,
Türkiye finalinde ikinci
olarak Beypazarı Meslek
Lisesi Okulu'na 15+1
Bilgisayar kazandırmıştır. Ve
proje ekibinde yer alan
ögrenciler 1000 YTL para
ödülü kazanmiştır.

Proje yarışmasında Beypazarı Meslek Lisesi'sinden
İç Anadolu Bölge 1. nciliği ve Türkiye 2. nciliği ödülü.

