YASAKLANSIN...
YASAK VAR AMA
GELENEK DEVAM EDİYOR
Beypazarı'nda, 160 kuş türüne ev sahipliği
yapan İnözü Vadisi'nde, kuşların sesten
rahatsız olmamaları için havai fişek gösterileri bir süre önce yasaklanmıştı ama Regaip
kandili gecesi tüm Beypazarı’nda patlayıcılar
ve havai fişekler atıldı. Hem inözü
Vadisindeki 160 kuş türü hemde İlçenin oksijen damarı ve en fazla kuşun barındığı aynı
zamanda ilçenin en yeşil merkezi madadın
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*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

bağlarında yaşayan 200 ün üzerindeki kuş
türü patlayıcılardan ürktü. Akşam 11 den
sabah 8’lere kadar madadın bağlarında öten
bülbüller Regaip Gecesi nedeniyle atılan
havai Fişeklerin ve patlayıcıların gürültüsü
nedeniyle ötmez oldu. Sabah saatlerinde
ortaya çıkan kuş hareketlerinde de anormallik göze çarptı. Hızlı ve sert uçuşları gece
meydana gelen patlamalardan etkilendiklerini ortaya koyar gibiydi.
REGAİP KANDİLİNİN ADI BEY-

*www.ortaanadoluas.com

PAZARI’NDA "FİŞEK BAYRAMI"
Dünyada Sadece Beypazarı'nda Farklı
Kutlamalara Sahne Olan Üç Ayların
Başlangıcı, Regaip Kandili her yıl ortaya
çıkan görüntülere sahne oldu.
Dünyada sadece Beypazarı'nda farklı kutlamalara sahne olan üç ayların başlangıcı,
Regaip Kandili akşamı yine yangın ve
yaralanmalar vardı.
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

Nesli tehlike altında olan küçük akbaba, bıyıklı
doğan ve kara leylek İnözünde kuluçkaya yatıyor.
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Mansur
Yavaş
Amerika'da

Amerika Birleşik
Devletleri Tarım
Bölümünde 26 Haziran 19 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen
"Kırsal Kalkınma ve
Kooperatifçilik" programına Beypazarı
Belediye Başkanı
Mansur Yavaş katılımcı
olarak davet edildi.
Tüm masrafları
Amerikan Hükümeti
tarafından karşılanacağı
programın, Washington
D.C'de başlayarak
Colardo eyaletinde
devam edeceği bildirildi.
Program Detayları:
26-28 Haziran’da
Washington
29 Haziran -12 Temmuz
Arasında Colorado
12-19 Temmuz
Tarihlerinde Newyork
Ziyaret edeceği
kentlerde yaşayan
hemşehrilerine seslenen
Mansur Yavaş; belirtilen
tarihlerde yurt dışındaki
Beypazarılılarla da
görüşme fırsatı bulmaktan mutluluk duyacağını
belirtti.

Misafir Kalem

Özgür Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

Güvenmek İnanmaktır.

Güvenmek, bir
kişiye inanmak ve
şüphe etmemektir.
Ondan emin olmak
ve bunu gerektiğinde uygulamaya
koymaktır. Bir
insanın tanınması,
düşüncelerin ve
yargıların derlenip
toplanmasıdır.
Yazısı Sayfa 2’de

Turizme doğa
projesi desteği

Doğa Derneği ve Beypazarı
Belediyesi, Birleşmiş
Milletler’in desteklediği yeni
bir projeyle İnözü Vadisi’nde
doğa turizmini geliştirmeye
yönelik yeni girişimler
başlattı.
İnözü Vadisi’nin Türkiye’nin
184 önemli kuş alanından
biri olduğunu vurgulayan
proje yetkilileri, vadinin kayalıklarında, nesli tehlike
altında olan küçük akbaba
(Neophron percnopterus),
bıyıklı doğan (Falco biarmicus) ve kara leylek (Ciconia
nigra) kuluçkaya yattığını
belirtti.
Bu projeye BM kapsamındaki GEF Küçük Destek
Programı’nın (SGP) katkı
sağladığını ifade eden yetkililer şöyle konuştu:
"Doğa Derneği, İnözü
Vadisi’nin doğal değeri ve
zenginliği bilgisini tüm turistik tesislerle paylaşarak
başladı. Eski konakları ile
tanınan ilçede düzenlenen
festival ve şenlikler, vadideki
doğal yaşamın zenginliğinin
tanıtılmasına ortam oluşturdu. Vadideki kuşları, bitkileri, kelebekleri anlatan renkli kartlar yörede hazırlanan
tarhana, erişte gibi ürün
paketlerine yerleştirildi.
Ayrıca ilçedeki önemli el
sanatlarından olan gümüş
işçiliğine doğal yaşamdan da
motifler kazandırıldı."
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

-ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ 6

Hıristiyanlığa da geçen bu
adette, Hıristiyanlar mayalı
ekmek kullanırlar. Ayinlerinde
ve cenaze törenlerinde mayalı
ekmeği kırmızı renkli şaraba
(aslında İsa peygamber’in
kanı niyetine) batırarak yiyen
Hıristiyanlara karşılık, İsrail
oğulları hamursuz bayramında
yedikleri mayasız ekmeği
neye batırıyorlar? Yazısı 3’de

Bu yolla yöresel ürünlerin
albenisi ve çeşitliliği
artırılarak yöre insanına katkı
sağlanırken, ziyaretçilerde de
vadinin doğal yaşamı
hakkında farkındalık yaratılması amaçlandığını ifade
eden yetkililer ziyaretçileri
doğaya yönlendirebilmek
için İnözü Vadisi boyunca
bilgilendirici panolar yerleştirildiğini belirtti.
proje yetkilileri, "Doğa
Evi’ne ilçedeki doğa alanlarını ve burada yaşayan canlıları tanıtıcı panolar yerleştirildi, bir odası sürekli
sunumların yapılacağı eğitim
salonu olarak düzenlendi.
Poster, broşür ve kartpostallar basıldı" dedi.
İki yıl boyunca ilçedeki yerel
kılavuzlara, turizm bölümü
öğrencilerine ve Ankara
Rehberler Odası’ndaki profesyonel rehberlere uygulamalı eğitimler verildiğini
vurgulayan yetkililer şöyle
konuştu:
"Beypazarı Doğa Gezileri
için Doğa Turizm Acentesi
ile doğa temalı turlar başladı.
2009 yılı boyunca, ilçeye tur
düzenleyen acentelerin
rehberlerine, bölgedeki doğal
alanların tanıtımı ve eğitim
gezileri, tesis çalışanlarına
teleskop kullanımı ve kuşları
tanıtma becerisi eğitimleri
devam edecek. Beypazarı,
kültürel değerlerinin yanında
eşsiz doğal zenginliğiyle
ziyaretçilerini ağırlamaya
devam ediyor."
ÜNLÜ
YAYLA
MERKEZİMİZ
EĞRİOVA
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YEŞİLAY,
Uyuşturucu ile
Mücadelede herkesi
aktif olmaya davet etti
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TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Kıbrıscık’ ta işler yolunda…

Kıbrıscık Belediyesi
tarafından yaptırılan ve
müteahhitliğini Güven
İnşaat Ltd Şti.nin yaptığı
8 daireli lojman inşaatı
büyük bir hızla devam
ediyor. 3 kat kalıpları
devameden Lojman
inşaatının bitmesi, ilçedeki konut sıkıntısını uzun
bir süre sona erdireceği
belirtildi.
Kıbrıscık Bolu yoluna
3.000.000,00 YTL
ödenek ayrıldı.
Bolu Kıbrıscık yolundaki
çalışmalar hızla devam
ediyor. Karayolları Genel
Müdürlüğü tarafından
yolun devamı için
3.000.000,00 YTL yeni

ödenek ayrıldı. Ayrılan
bu ödenekle birlikte
Kıbrıscık Bolu yolunun
büyük oranda yenilenmesi bekleniyor.
Kaldırım Çalışmaları
Kıbrıscık’ı güzelleştirme
ve daha yaşanabilir bir

Beypazarı Doktor İsmet
Bilgiç Sağlık Eğitim
Çevre Ve Kalkınma
Derneği (DİBSEÇDER)
genel kurulu 23 Mayıs
2008’de yapıldı.
DİBSEÇDER’de
Beypazarı’nda kurulan
ve halen faaliyetlerine
devam eden en eski
derneklerden. Derneğin
kurucuları: Dr. İsmet
BİLGİÇ (Beypazarı
Hükümet Tabibi M.
Salim oğlu, 1926
doğumlu), Hamza
GÜNEŞ (Beypazarı
Hükümet Tabibliği
Sağlık Memuru Ahmet
oğlu, 1928 doğumlu)
Osman DURSUN
(Şoför Ali oğlu, 1338
doğumlu), Ahmet
KALTALI (Emekli
Memur Ahmet Hamdi
oğlu, 1334 doğumlu),
Yaşar SALMAN (Terzi
İsmail oğlu, 1935

doğumlu), Mustafa
Recep TOK, Memur
Mustafa Zeki oğlu, 1943
doğumlu), Nevzat
YÜCEL (Memur
Osman oğlu, 1943
doğumlu) idi.
2008 yılında üye sayısına artıran derneğe
Türkiye Yeşilay
Cemiyeti Beypazarı
Temsilcisi Ali Başaran
da üye oldu ve Yönetim
Kurulu Üyeliğine seçildi. Yönetim Kuruluna
seçilen diğer üyeler
İbrahim Demir,
Abdullah Özdemir,
Ahmet Kavas, Hakan
Türkoğlu, Nursel Işık,
Osman Karadede.
Genel Kurulda oluşan
fikirler doğrultusunda
yönetim kurulu yeni
dönemde Beypazarı’na
sağlık, eğitim, çevre ve
kalkınma alanlarında
açılım getirmeyi hede-
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AYVAŞIK
MAHALLESİNDE
YANGIN

02.07.2008 Çarşamba
günü Ayvaşık
Mahallesinde Ev yandı.
İtfaiyenin erken müdahalesi sonucu yangın
büyümeden
söndürüldü.

yer yapma çalışmaları
devam ediyor. Hastane
caddesine kaldırım
yapılıyor. Bu çalışma
özellikle ilçenin
Beypazarı tarafından girişini güzelleştirecek.

DİBSEÇDER DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR.

Beypazarılı Kültür
Elçileri İstanbul
Yolunda....

BEYPAZARI
KISA KISA

flemekte. Bu çerçevede
Beypazarı’nda sağlık,
eğitim, çevre ve kalkınmanın mevcut durumu
ile ilgili istatistik veriler
toplanması ve verilen
çözümlemesi sonrasında
planlama (önceliklerin
belirlenmesi ve kaynakların tahsisi)
yapılarak Beypazarı ve
havalisine planlı hizmet
amaçlamaktadır.
Uygulama aşamasında
yurtiçi ve yurtdışındaki
hemşehrilerimiz, diğer
dernek ve vakıflar, fonlar ile işbirliği imkânları
araştırılacaktır. Sınırlı
kaynakların verimli
alanlarda kullanılması
hedeflenmektedir.
Derneğin bir diğer hedefi de sağlıkla ilgili
hemşerilerimizin eczacı,
hemşire, doktor, memur,
sağlık lisesi çalışanları
Haberi Sayfa 3’de

YUKARI OVADA
BİR EV YANDI

30.06.2008 tarihinde
Eminağa Çiftliği olarak
geçen Yukarı Ovada bir
ev yandı. Adil Ercan’a
ait olduğu belirtilen
evde meydana gelen
yangın gece saatlerinde
başladı. İtfaiyenin geç
geldiği belirtilerek evin
tamamen yandığı belirtildi.
ÜREĞİL KÖYÜNDE
KUYUDA ÖLÜM
Üreğil Köyünde Kuyuda
meydana gelen ölüm
olayında oğlu gözaltına
alındı.

KPSS Kursu’na
Başvurular Devam
Ediyor.

Beypazarı Belediyesi
"Meslek Edindirme ve
Beceri Kursları" kapsamında Belediye gençlik
Merkezinde orta öğretim
ve önlisans mezunlarına
yönelik açılacak KPSS
Kursu başvurular devam
ediyor.
Belediye gençlik
Merkezinde açılan ve
Genel Yetenek, Genel
Kültür, Türkçe,
Matematik, Coğrafya ve
Tarih derslerinin verileceği KPSS Kursu'na
müracaat edeceklerin, 11
Temmuz tarihine kadar
Belediye’ye başvurmaları
gerekiyor.

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

HABER-HABER

YASAKLANSIN...
04 Temmuz 2008 Cuma

Çete gibi dolaşan çocuklar
ellerinde özel yapılmış havan
tipi demirden yapılmış patlatma araçlarıyla hobilerini
tatmin edip etrafa hava
attılar. Bir çok yerde mahalle
sakinlerine korku dolu
dakikalar yaşattılar. Bir çok
aile yangın tehlikesi
nedeniyle evlerinin önünde
nöbet tuttu.
Gençlerin çılgınca yaptığı
hareketlerden rahatsızlık
duyan ailelerin yanı sıra
Kadınlı kızlı bir çok aile de
çocukları ile beraber patlayıcı madde atıp eğlendiler.
Gece geç saatlere kadar
süren patlayıcı madde sesleri
ilçenin genelini etkisi altına
aldı ve bir çok çocuk ve
hasta insan bu patlamalardan
rahatsızlık duydu.
Her sene olduğu gibi bu
yılda yangın ve yaralanmalar
oldu.
Belediye Başkanı Mansur
Yavaş’ın oturduğu Boztepe
Konut Yapı Kooperatifinin
sol tarafındaki tarlada kuru
otlar tutuştu ve yangın
karanlığı delercesine kıpkırmızı dumanlarıyla
gözyüzünü aydınlattı.
Yangına ilk müdaheleyi
çevre sakinlari yaparken
yarım saat sonra aynı yerde
yangın tekrar alevlendi ve
İtfaiyenin müdahalesi ile

söndürüldü.
Geçmiş yıllarda da bir çok
ev yanmış ve
hastanelere
bir çok
yaralanmalı
olay
nedeniyle
müracaatlar
olmuştu.
160 yıllık
geçmişe sahip olduğu belirtilen Regaip Kandili kutlamaları halkı ikiye ayırdı.
Regaip Kandilinin patlayıcılarla kutlanmasını
isteyen ve yasaklanmasını
isteyenler şeklinde ikiye
ayrılan halk görüşlerini
gazetemize açıkladılar.
Patlayıcılarla kutlanmasını
isteyen halk ‘’Beypazarı’nda
yıllardır regaip gecesi patlayıcılarla kutlanır.
Beypazarının yöresel adetlerindendir. Yasaklanamaz.’‘
derken yasaklanmasını
isteyen vatandaşlar ise; ‘’ bu
dini bir gecedir ve bu gecede
ibadet ağırlıklı kutlanır.
Ayrıca israftır. Bir gecede
atılan havai fişek ve patlayıcıların parasal değeri
araştırıldığında bu
Beypazarı’nda bir fabrika
kuracak para karşılığı
demektir. Hadi abartıyoruz
iki yıllık harcamaların
karşılığında Beypazarı’na bir
fabrika kurulur.
Beypazarı’ndaki işsiz insanlarımız işe kavuşur. Regaip
gecesi huzur dolu bir gece
olması gerekirken huzursuz
bir gece olmaktadır ve ses
kirliliği ve görüntü kirliliğini
de beraberinde getirmektedir.
Ayrıca gazetelerde haberler
çıkıyor. Kuşlar kaçıyormuş.
Yüzlerce kuşun vatanı

Beypazarı. Bu sesle, yaşayan
kuşlar tedirgin ediliyor.
Korkan çocuklar var, hasta
yatağında yatan hastalar var.
Bunlar rahatsız ediliyor. En
önemlisi bir gecede trilyonlar harcanıyor ve havaya
atılıyor bu paralar. Yazık
günah, israf. Dinimizde de
yeri olmayan bu kutlama
biçimi yasaklanmalı.
REGAİP GECESİ
KUTLANDI.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da
kabir ziyaretlerinin ardından
havanın kararmasıyla 7'den
70'e herkes sokağa çıkarak
satın aldıkları torpil, çatapat
ve maytap gibi maddeleri
patlattılar. "Fişek Bayramı"
olarak da anılan kandil
gecesinin daha görkemli
geçmesi adına 3 Temmuz
Perşembe günü Beypazarı
Belediyesi tarafından üç ayrı
yerde havai fişek gösterileri
düzenlendi. Gün boyunca
farklı alanlarda oluşturulan
standlardan da halka ücretsiz
kandil simidi dağıtıldı.
Kandil kutlamalarının
Beypazarılılar için büyük
önem taşıdığını söyleyen
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş; yıllardır
süregelen geleneklerini
güvenli bir şekilde yaşatmak
adına bu yıl da gereken tüm
güvenlik önlemlerinin
alındığını belirtti.
YASAKLANMASINI
DESTEKLİYORUZ.
Patlayıcı maddelerle ilgili
Ankara Valiliğinin tüm
ilçelere gönderdiği genelgeler doğrultusunda her yıl
ortaya çıkan patlayıcı madde
atılmasının tüm ilçe
genelinde yasaklanmasını
destekliyoruz. Bu amaçla
Beypazarı Belediyesinin

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

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.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
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Bize Transfer Edin
FİYATLARI
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . İmkanlardan
DÜŞÜRDÜK
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı 20 MB lık mail 50 adet
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
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

HOSTİNG FİYATLARI
ALAN ADI TESCİLİ
ARTIK HERKESE
Hemde 700 MB 65 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

öncülüğünde Kamu oyunun
bilgilendirilerek uyarılmasını
ve yasaklanmaya destek verilmesini istiyoruz. Beypazarı
Kaymakamlığının da Ankara
Valiliğinin tüm ilçelere gönderdiği patlayıcı maddelerle
ilgili genelgelerin Beypazarı
ilçe genelinde uygulanmasını
ve sıkı takiple kaldırılmasını
bekliyoruz.
BEYPAZARINDAKİ PATLAYICI MADDE ATIMINA
ANKARA VALİLİĞİNDEN
DENETİM İSTİYORUZ.
Hem regaip kandilinde
hemde düğün, bayram ve
şölenlerde organizasyonsuz
ve bilinçsiz yapılan patlayıcı
maddelerin ilçede yasaklanması ve valilik yasak genelgelerinin uygulanması için
Ankara Valiliğinden daha
sıkı tedbirler alınmasını bekliyoruz.
Beypazarı Belediyesinin
yapacağı emniyet ve güvenlik tedbirlerinin de alındığı
bir alanda belediye tarafından yapılacak bir organizasyonla halkın katılımı ile birlikte tek alan içinde bu kutlamaların yapılmasının sağlanması ve bu kutlamaların
sokak ve caddelere taşmasının önlenmesi gerekir.
Yasaklanması için gerekirse
sert tadbirlerin alınması ilçe
genelinde meydana gelebilecek yangın ve ölümcül ve
yaralanmalı kazaların önüne
de geçecektir.
Geçmiş yıllarda bu patlayıcı
maddelerle ilgili yaralanmalarla ilgili kayıtlar
Beypazarı Devlet Hastanesi
kayıtlarında mevcuttur.
Halkımız isterse bu konu ile
ilgili araştırmamızı da kamu
oyu ile paylaşabiliriz.
YETKİLİLERE ÇAĞRIMIZ
BEYPAZARI’NDA PATLAYICI MADDE VE
SİLAH ATIŞLARI YASAKLANSIN....
REGAİP GECESİ İLE
İLGİLİ BEYPAZARI
MÜFTÜLÜĞÜNDEN DE
GÖRÜŞ ALDIK.
Beypazarı İlçe Müftüsü
İhsan Caner’e Regaip Gecesi
nasıl kutlanır diye sorduk ve
Beypazarında Regaip Gecesi
nde yapılan patlayıcılarda
yapılan kutlamanın dinimizdeki yerini sorduk. İlçe
Müftüsü İhsan Caner bu
konuda gazetemize şu açıklamaları yaptı.
Caner; ‘’Edirneden
Hakkari’ye kadar Regaip
Kandili kutlamaları dini
muhtevalı olarak yapılır.
Genellikle mevlid-i şerif,
vaaz ve dua ile kutlanır. Dini
açıdan da ibadetle, tövbe
etmek suretiyle, hayatımızın
muhasebesini yapmak,
tebrikleşme, helalleşme ve
hediyeleşme ile kutlanması
gerekir. Bir gecede maytaba
şu kadar para harcanmakta
ve israf edilmektedir. Ayrıva
çocuklar yaşlılar
düşünüldüğünde onlarda
rahatsız edilmekte ve incitilmektedir. Bu açıdan
bakıldığında bu maytap
atmanın dinimizce uygun
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.

olmadığı bellidir. Bu kutlamalar kimseyi rahatsız
etmeden, israfa kaçmadan
uygun şekillerde yapılabilir’‘
diyerek temkinli konuştu ve
yıllardır gelenek haline gelen
ve halkın tepkisine neden
olabilecek bu konu hakkında
geniş çaplı açıklama yapmaktan kaçındı.
Bizim yaptığımız dini
araştırmalarda Bu tür patlamaların dinimizde yeri yoktur ve dini bir gün patlamalarla da kutlanmaz.
Regaip Gecesi atılan patlayıcılar büyük israftır. İsraf
ise haramdır.
İşin dini yönü budur.
İşin sosyal ve çevresel faktörleri var ki daha vahim ve
önemli olanı da budur.
Beypazarı’nda Regaip gecesi
barut kokladık. Korktuk,
ürktük ve endişe duyduk.
Birileri belki eğlendi ama biz
endişe içinde nöbet tuttuk.
Çevre kirlendi. Cadde ve
sokaklar patlayıcı madde
atıklarıyla doluydu. Çevre
etkilendi, kuşlar etkilendi,
hastalar etkilendi, çocuklar
etkilendi. Yangınlar çıktı.
Yaralanmalar oldu. Geçmiş
yıllarda meydana gelen bu
yaralanmalardan dolayı
halen izini taşıyan insanlarımız içimizde yaşıyor.
Yıllardır süre gelen bu kutlamalarda bir mahelle komple
yanarken zor söndürüldü ve
3-5 ev yandı. İki yıl önce
Oğuzkentte çatı tutuştu ve
binanın demirlerinin erimek
üzere olduğu belirtildi ve
itfaiyenin müdahelesi ile zor
söndürüldü. Yine bu yıl kutlamadan bir gün önce ahşap
ev yandı ve kutlama gecesi
ot yangınları oldu. İtfaiyenin
müdahalesi ile çevreye zarar
vermeden söndürüldü.
EVET
ARTIK YASAKLANMALI.
DAHA BÜYÜK MADDİ
VE MANEVİ ZARARLARA MEYDAN VERMEDEN İLÇE GENELİNDE
YAPILAN KUTLAMALARIN BİR MERKEZE TOPLANARAK YAPILMASININ
SAĞLANMASI GEREK.
İLÇENİN GENELİNDE
CADDE VE SOKAKLARDA, BALKONLARDAN
ATMALARIN YASAKLANMASI VE AĞIR YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI GEREK.
BEYPAZARI’NIN VE
ÇEVRENİN SAĞLIĞI
AÇISINDAN ARTIK
GEREKLİ HALE GELDİ.
BEYPAZARINDA
GAZETE OLARAK
HEMEN HEMEN HER YIL
YASAKLANMASI ŞEKLİNDEKİ GÖRÜŞLERİMİZİ İFADE EDİYORUZ.
ANKARA VALİLİĞİ
KONUYA EL ATMALI
BU SEFER ANKARA
VALİLİĞİNİN KONUYA
EL ATMASINI BEKLİYORUZ.....
Neden Ankara Valiliği?..
Görüş istenirse bilgi verilecektir.

Tüm ilanlarınız için
www.beypazariilan.com
sitemiz yayına girdi.
Emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.com
sitemiz çok yakında aktif
olarak bölge halkımızın
hizmetine girecek..
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Misafir Kalem
Güvenmek İnanmaktır

Özgür Karakaya
ozgkara@hotmail.com/Bursa

Güvenmek, bir kişiye inanmak ve şüphe
etmemektir. Ondan emin olmak ve bunu
gerektiğinde uygulamaya koymaktır. Bir
insanın tanınması, düşüncelerin ve yargıların
derlenip toplanmasıdır. Bir insana yanlış
yapmamaktır. Aynanın bizim tarafımızdaki
kısmı ve bir iyi niyet göstergesidir.
Tırmanılan ağaçta rastlanılan sağlam dal,
sudan geçerken basılan sallanmayan taştır.
Sevgiyle hep beraber giden ve dostluğun
boynuna geçirilen bir çelenktir.
Bazısı için ise bir güç, beraberinde hayatın
içersinde başarılı olmak için insanın kendisiyle bir bütün olması ve var olduğuna
inanmasıdır. Herkes sırtını döndüğünde
sana, onun sırtını dönmeyeceğini
bilebilmektir. Bir öğretmenin öğrencilerine
öğrettiği konuyu yapar demesi, insanın
başarılı olmasıdır. Rahatlatan bir duygu ve
beklentidir.

Güvendiğin dağlara kar yağdığında karlı
yollardan ılıman bir limana gitmek zorunda
hissedersin kendini, oysa kar doğallığı,
huzuru ve saflığı beraberinde getirir.
İnsanoğlu güvenmek ister çünkü doğasında
vardır. Bir insana nasıl güvenilir? Açık sözlü
olmasını, ihtiyacımız olduğunda yanımızda
olmasını isteriz. Karşılaştığımız güvensiz ya
da güvenemediğimiz insanlar, belki de
kendilerine güvenleri olmayanlardır. Nasıl
güven versinler ki. Bir o kadar da zordur
yeni insanlara kapılarımızı açmak. İnsanlar
birbirine güvenmek ister oysa güveninin
kaybedilmesinde yalan ve samimiyetsizlik
bulunmaktadır. Eğer insan verdiği sözlerin
arkasında durmuyorsa orda güvensizlik
başlar. Unutmamalıdır ki güven insanın içinden gelir. İdeal olan da herkesin birbirine
güvenmesidir.
Hayatın her alanında güvenmenin rolü
vardır: Yazar kalemine, mühendis hesabına,
şoför frenine, piyanist parmaklarına…
Güvenmek zorundadır.

Tarihsel süreç göstermiştir ki, anamalcı sistemin yapısından kaynaklanan istikrarsızlık,
eşitsizlik, daha çok kazanma hırsı ve kafa
karışıklığı sorunları nedeniyle kişinin kendini tek başına güvende hissetmesi mümkün
değildir. Ülkemizdeki yönetim anlayışına
bakarsak, borçla yiğitlik yapmaya dönük,
başkalarının akıllarına güvenen, üretim
anlayışını benimsemeyen bir yapı tarafından
yönetilmektedir. İnsanlarımızın huzurlu bir
şekilde yaşaması, yaşamlarının güvence altına alınması ile mümkündür. Yönetici kadroların ülkeyi dürüst bir şekilde yönetmesi
güveni beraberinde getirir.
Türkiye’nin aydınlanması, Türkiye’nin
bağımsız, saygın bir ülke olarak yaşamasının güvencesidir.
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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
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İ H A LE İ LA N I
BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HABER-İLAN

BETON PARKE TAŞI VE BORDÜR NAKLİYE İŞİ

Ýhale Kayýt No:
1- Ýdarenin
a) Adresi
b) Telefon -Faks Numarasý
c)Elekktronik Posta adresi (varsa)
2- Ýhale konusu yapım işinin
a) Niteliði, türü ve Miktarý
b) Yapýlacaðý Yer
c) İşe Başlama Tarihi

:2008/88198

:İRFAN GÜMÜŞEL CADDESİ NO:20 BEYPAZARI/ANKARA
:0 312 762 25 10-312 762 13 58
:belediye@betpazari_bld.gov.tr

:6000 TON MALZEME NAKLİ
:BEYPAZARI
:Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür

d)İşin Süresi
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý Yer
:BEYPAZARI BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU ODASI
b) TarihiSaati
: 11.07.2008 - 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; ayrýca irtibat için telefon ve 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptýrılamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn aldýðýna dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğuveya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullamdırılmayacağına ilişkin
taahhütname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 10’unden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya
yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler.
4.3.1-İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %
70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale
konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, malzeme nakliyesi hizmet işini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5-Ekonomik açıdan en uygun teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-Ýhale dökümaný BEYPAZARI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 200,00 YTL
karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur.
8- Teklifler ihale saatine kadar BEYPAZARI BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU ODASI adresine verilebileceði gibi,
iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9- Ýstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif
edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat üzerinden sözleşme
imzalanacaktır. 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 30 takvim günü olmalýdýr.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

DİBSEÇDER
DE
YENİ
DÖNEM
BAŞLIYOR.

Derneğin bir diğer
hedefi de sağlıkla
ilgili hemşerilerimizin
eczacı, hemşire, doktor, memur, sağlık lisesi çalışanları ile
sağlık öğrencilerinin
(tıp, eczacılık,
hemşirelik vb.) öğrencilerinin derneği
sahiplenmesidir.
Sağlık öğrencilerinden başarılı olanlara ayni ve nakdi
yardım yapılması
yönetim kuruluna
önerildi.
Derneğin başarıyı
teşvik etme hedefi
çerçevesinde bu yıl
Türkiye Yeşilay
Cemiyeti Beypazarı
Temsilciliği ile birlikte OKS ve ÖSS’de
dereceye giren öğrencilerden T.Y.C.
Beypazarı
Temsilciliğinin
belirleyeceği (alkol ve
sigara kullanmayan) 6
öğrenciden birisini
dizüstü bilgisayar
diğerlerini küçük
altınla ödüllendirecek.
Dernek faaliyetlerine
hemşerilerimizin
katılım ve desteğini
sağlamak amacıyla
basın ve elektronik
ortamda iletişimi de
hedeflemekte.
Elektronik sayfalar
hazırlanması için
planlama yapılmakta.

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

Her Telden
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ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ
se ri 6

Mehmet BAŞTÜRK

Hıristiyanlığa da geçen bu adette, Hıristiyanlar mayalı ekmek kullanırlar. Ayinlerinde ve cenaze törenlerinde mayalı ekmeği kırmızı
renkli şaraba (aslında İsa peygamber’in kanı niyetine) batırarak
yiyen Hıristiyanlara karşılık, İsrail oğulları hamursuz bayramında
yedikleri mayasız ekmeği neye batırıyorlar? Bunun cevabı yukarıda
Talmut’tan yaptığımız alıntıda da geçtiği gibi elbette Yahudi
olmayan, ve Yahova’ya kurban ettikleri bir insanın kanına…Bunun
insanlık tarihi içerisinde sayısız örnekleri vardır. Bir fikir vermesi
açısından burada bir örneğe değinmek istiyorum
“Fransa’nın Şarkiyat Cemiyeti üyelerinden biri olan Achile
Laurent’in 1840 ve 1842 yıllarında, Fransa da yayınladığı “Suriye
İşleri Tarihçesi” adlı eserinde efkarı umumiyeye duyurduğu ve
1840 yılında İsrail oğullarının Şam’da işledikleri ve Peder Toma
cinayetinin itiraflarından öğreniyoruz. Adı geçen bu eserde bu
cinayetin bütün mahkeme safhaları ve itirafları mevcuttur. İşte eserden bazı itiraflar…
Murat el-Fethal’ın itiraflarından:
Bu kanı ne yaptılar?
Harun İslamboli kanları şişeye koydu, Yusuf Menahim
Farhi’ye verdi, o da bu şişeyi Yakup Ebulafiye’ye teslim etti.
Yahudiler bu kanı ne için alırlar?
Hamursuz ekmeğine koymak için alırlar.
Bu mahkeme neticesinde yakalanan on altı kişiden hakikati itiraf
eden dördü affa mahzar olmuşlardır. Bunlar Musa Abu-el Afieh
(Müslüman olmuş dönme Yahudi), Aslan farki, berber Salamon ve
Murat el-Fethal’dır. Bu mahkemenin açıkta her milletten müşahitlerin huzurunda yapılmasına rağmen dünya “Siyon Teşkilatı” örtbas
edemediği bu hakikat karşısında bilahare, Avrupa’yı Osmanlı aleyhine kışkırtarak, başta Avusturya olmak üzere bir çok Avrupa
devleti Osmanlı Hükümetine baskı uygulamışlardır.
Mezarı Şam’da bulunan Peder Toma’nın mezar taşında Arapça ve
İtalyanca olmak üzere “Bu mezarda Peder Toma’nın bakıye-i izamı
bulunmaktadır. Kapıçin Misyonundan olan müteveffa Sardınyalı
idi. 5 Şubat 1840 da Yahudiler tarafından katledilmiştir.”
Tarih değişse bile hiçbir zaman İsrail oğullarının karakterleri
değişmiyor. Babaları olan Yakup peygamberi çeşitli hile ve
dalaverelerle aldatarak kandırdıkları gibi aradan asırlar geçse bile
çeşitli vesilelerle işledikleri cinayetleri bile çeşitli hile ve dalaverelerle başkalarına mal edebilmektedirler. Bunlardan bir tanesi de,
aslında Museviliği benimseyen Türklere Hitler’in yapmış olduğu
katliam ve soykırımı bahane ederek, yakın tarihte kendilerinin
işledikleri katliamları örtmeye çalışmalarıdır. Yukarıda
değindiğimiz örnekten hareket edecek olur isek, açık alanda ve
umuma açık bir şekilde yapılan mahkeme neticesinde suçlu bulunmaları halinde bile,bu mahkemeyi yapan devleti dünya efkarı umumiyesinin gözünde suçlu duruma düşürerek, çeşitli devletlerin
siyasi baskı yapmalarını sağlamışlardır. Dün olduğu gibi bu günde
aynı taktiği devam ettirmektedirler. Türkiye de İsrail menfaatlerine
aykırı bir gelişme veya İsrail çıkarlarına ters olan gerek siyasi
gerekse ekonomik kararlar alındığı taktirde İsrail’in askeri gücünü
(daha doğrusu yumruğunu oluşturan) ABD’nin ambargo uygulama
kararları alması veya Türkiye’yi ekonomik veya siyasi ambargo ile
tehdit etmesi boşuna değildir.
İşte İsrail oğullarının bütün bu yönlerini en ince teferruatına kadar
ortaya koyan Kur-an ve Kur-an’ı gereği gibi okuyup anlayan
Müslümanlara, İsrail oğullarının en acımasız şekilde düşman
olmalarının nedeni de anlaşılmaktadır. İsrail oğullarının ruhi karakterlerini Kur-an doğrultusunda ana hatlarıyla bu şekilde özetledikten sonra, Ortadoğu meselesini iyi anlayabilmemiz için Filistin tarihini de, kısa olarak olsa da biraz bilmemizde fayda vardır.
FİLİSTİN : Filistin coğrafi bölge olarak Akdeniz’in kenarından
Asya ve Afrika kıtasının kesiştiği noktadır. Tarihi konum olarak
Mısır, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları arasında devamlı bir
harp sahası olmuş, Filistin bölgesi tarihi süreç içerisinde sadece
Osmanlı döneminde sulh ve güven içerisinde olmuştur. Osmanlının
bölgeden çekilmesinden sonra tekrar harp alanına dönmüş ve bu
bölgede yaşayan insanların göz yaşı ve acıları o günden beri dinmemiş ve günümüzde de en acımasız bir şekilde işkence, katliam
ve soykırıma tabi olarak hayatlarını ikame ettirmeye çalışmaktadırlar
Filistin’e M.Ö.2000 yıllarında Arap yarımadasından Kenanlılar,
Asya bozkırlarından bazı göçebe kavimler (Türkler olması çok
muhtemeldir. Çünkü Türklerin Orta Asya’dan batıya başlattıkları
büyük göç dalgası ile tarih olarak kesişmektedir.) Girit ve Ege
adalarından başka kavimlerde göç ederek yerleşmişlerdir. Sami
ırkından Amurrular ve Kaldaliler yönetimindeki Filistin M.Ö. 1800
yıllarından başlayarak uzun bir süre Hititlilerle Mısırlılar arasında
çekişme sahası olmuş, M.Ö. 1286 yılında yapılan Kadeş antlaşması
ile kesin olarak Mısır’ın egemenliğine geçmiştir. Bu antlaşma aynı
zamanda tarihin bilinen ilk yazışlı antlaşmasıdır. Bu dönemde Musa
Peygamberin önderliğinde İsrail oğulları Filistin’e yerleşmişlerdir.
Bu toprakların tanrı tarafından kendilerine vaat edilen (Arz-ı
Mev’ut) olduğunu öne sürerek İsrail Krallığını kurmuşlardır. Davut
ve Süleyman peygamber döneminde tarihinin en ihtişamlı ve parlak
dönemine ulaşan krallık, M.Ö. 931 yılında Süleyman peygamberin
vefatından sonra ikiye ayrılmış ve eski güç ve ihtişamını kaybetmiştir. Aradan asırlar geçmesine rağmen bu gün dahi her, İsrailli
hala daha o ihtişam günlerinin özlemi ile yaşamaktadır. “sınırları
NİL-FIRAT nehirleri” olan ve “Arz-ı Mev’ut” dedikleri kutsal ideallerini gerçekleştirmek için İsrail oğulları o günden itibaren çalışmaktadır. Daha sonra Asur egemenliğine geçen Filistin bölgesinden, Asurlular M.Ö. 720 yılında on Yahudi kabilesini sürmüşlerdir.
Asurlulardan sonra Babillilerin egemenliğine geçen Filistin bölgesinde, Babilliler de aynı uygulamayı sürdürerek Yahudileri
Devamı Haftaya
Babil’e sürmüşlerdir.
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

Ünlü yayla merkezimiz EĞRİOVA
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Şehirden uzun süreli uzaklaşamayan Ankaralılar, yeni
alternatifler arıyor. Başkent
çevresindeki Eğriova, Benli,
Sorgun, Andız, Ulucak,
Başköy ve Salın yaylaları,
doğaseverlere kısa süreli tatil
imkanı sunuyor.
BOZKIRIN ortasında yer
almasına rağmen çevresinde
ormanlık ve doğal güzellikleri barındıran Başkent
Ankara, şehrin gürültüsünden
sıkılan doğaseverler için
değişik imkanlar sunuyor.
Doğaseverler, günübirlik
gezilerle doğanın tüm güzelliklerini Ankara’nın yaylalarında görebiliyor.
Doğa yürüyüşü, kamping,
günü birlik dinlenme ve
sportif olta balıkçılığı gibi

çeşitli faaliyetlere olanak
sağlayan yaylalar, Beypazarı,
Güdül, Çamlıdere,
Kızılcahamam ve Nallıhan
ilçelerinde bulunuyor.
Değişik imkanlar sunuluyor
Bisiklet tutkunu olan doğaseverlere bisikletleriyle gezinti yapma imkanı da sunan
bu yaylalar, Ankara’nın kuru
sıcağından bunalanlar için de
serin bir çözüm oluyor.
Genelde hayvancılık için
kısa süreli yerleşimlerin
görüldüğü yaylalar,
balıkçılık, kamping ve
yürüyüş gibi değişik imkanlar da sunuyor. Başkent’in
kuzey kesiminde özellikle
görülen yaylalar, Beypazarı,
Güdül, Çamlıdere,
Kızılcahamam ve Nallıhan

ilçeleri bünyesinde bulunuyor. Ayrıca bisiklet tutkunları
Eğriova ve Benli
Yaylaları’nın yanında Kirmir
Çayı Vadisi, Ankara Çayı
Vadisi, Karagöl, Mogan ve
Eymir Gölü gibi yerlerden de
yararlanabiliyor.
BEYPAZARI
KARAŞAR-EĞRİOVA
YAYLALARI
Beypazarı’nın kuzeyinde, ilçeye 55 kilometre, Karaşar
beldesine ise 20 kilometre
uzaklıkta. Bünyesinde
Belenova, Kuyucak,
Sarıalan, Çukurören ve yaylaları bulunuyor. 650 hektar
alandaki Eğriova Yaylası,
Köroğlu Dağları’nın
tepesinde ve yayla turizmi,
doğa yürüyüşleri, çadırlı

kamping ve günübirlik dinlenme gibi faaliyetler için
çok elverişli. Yeşilin değişik
tonlarını barındıran Eğriova
Gölü ise, sportif balıkçılık
için de elverişli. Eğriova
Yaylası’ndaki göl, Uzungöl
ve Abant’ı aratmayacak nitelikte.
NALLIHAN
ANDIZ YAYLASI:
Nallıhan’a 30 kilometre uzaklıkta bu yayla "At Yaylası"
anlamına da gelir. Genelde
civar köylerdeki vatandaşlar
tarafından hayvan otlatmak
için kullanılıyor. Yeterli
altyapının olmadığı bu yaylanın etrafı karaçam ormanlarıyla kaplı. Andız Yaylası,
dağ ve doğa yürüyüşü ile
çadırlı kamping için oldukça

elverişli. Yaylada Küçük
Göl, Büyük Göl, migrene ve
ağrılara iyi gelen yel suyu,
buz tutan ağaçlar ve Söğen
Kayası bulunuyor.
Doğaseverler hem dinlenip,
hem gezme fırsatı bulabilir.
GÜDÜL
SORGUN YAYLASI:
Güdül’e 23 kilometre uzaklıkta. 1976 yılında yapılan
bir göleti de olan yaylanın
etrafında zengin çam ormanları bulunuyor. Yolu son
derece keyifli kat edebileceğiniz yaylada dağ ve doğa
yürüyüşü, çadırlı kamping,
günübirlik dinlenme ve
sportif balıkçılık yapılabiliyor.

26 Haziran Uyuşturucu ile
Mücadele Günü'nde YEŞİLAY mesaj bir yayınladı ve
herkesi bu mücadelede aktif
olmaya davet etti: *
*"Madde bağımlılığı
gençliğimizi çürütüyor"*
*Yeşilay Eğitim Uzmanı Prof.
Dr. Cahit Babuna, TBMM'de
Uyuşturucu komisyonuna
brifing verdiğini, uyuşturucu
ve bağımlılık konusunun
sadece 26 Haziran'da hatırlanmaması gerektiğini belirterek,
"Yılın 365 günü uyuşturucu
ile mücadele edilmelidir"
dedi.*
Yeşilay Eğitim Uzmanı Prof.
Babuna, 26 Haziran
Uluslararası Uyuşturucu
Kullanımı ve Kaçakçılığı İle
Mücadele Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, toplumun her
kesimini ilgilendiren madde
bağımlılığına dikkat çekti.
Babuna, uyuşturucu ve bağımlılık konusunun sadece 26
Haziran'da hatırlanmaması
gerektiğini belirterek, "Yılın
365 günü uyuşturucu ile
mücadele edilmelidir" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu'nun, 1987 yılında
aldığı bir kararla, uyuşturucusuz, temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası
alanda eylem ve işbirliğini
güçlendirme konusundaki
kararlılığını vurgulamak
amacıyla 26 Haziran gününü,
Uluslararası Uyuşturucu
Kullanımı ve Kaçakçılığıyla
Mücadele Günü olarak ilan
ettiğini hatırlatan Babuna, bu
maksatla tüm dünyaya 26

Haziran'da bağımlılığı
engellemek, gençlerimizi
uyuşturucudan uzak tutmak
için birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini söyledi.
*Hep birlikte mücadele şart
*Uyuşturucu illetinin gençlerimizi öldürdüğüne dikkati
çeken Prof Babuna, açıklamasında şunlara değindi:
"Kötü alışkanlıkların başında
gelen uyuşturucu madde
kullanımının insan sağlığına,
akıl ve rûhî sistemlerimize,
topluma yaptığı tahribat tek
kelime ile korkunçtur. Hâli
hazırda bütün dünya
ülkelerinde uyuşturucu madde
kullanma alışkanlığı bir çığ
gibi artmakta ve ülke sorumluları bu felaketin nasıl
önleneceğini düşünmektedirler. Uyuşturucu madde;
silah kaçakçılığında, casuslukta, anarşik hadiselerde ve bir
ülkenin diğer ülke gençlerini
dejenere eden soğuk harpte,
gayri meşrû kazançlarda en
müessir ve en çok kullanılan
tahripkâr bir vasıtadır.
Bilhassa gençleri bu felaketten korumak ve kurtarmak
insanî ve millî bir vazifedir.
Bu bataklığa saplanan gençler,
tehlikeyi bilmediklerinden
basit bir hevesle ve kötü
arkadaşların telkini ile beden
ve dimağlarını, istikballerini
uçuruma atmış
olmaktadırlar."
Anayasanın 58'inci maddesinde devletin, gençleri
alkol düşkünlüğünden ve
uyuşturucu maddelerden korumak için gerekli tedbirleri ala-

cağı ifadesinin yer aldığını
hatırlatan Babuna, "Madde
kullanımı ve bağımlılığı problemi, nüfusumuzun büyük
çoğunluğunun gençlerden
oluşması sebebiyle, üzerinde
önemle durulması gereken
konulardan birisidir.
Bağımlılık yapan maddelerin
satıcılarının özellikle gençlerimizi hedef aldığı, güvenlik
güçleri kaynaklarından
anlaşılmaktadır. Güvenlik
güçlerimizin uyuşturucu ile
yaptıkları mücadeleyi Yeşilay
olarak yakından izliyor ve
takdirlerimizi sunuyoruz."
Dünya Sağlık Örgütü'nün,
madde kullanımı ve bağımlılığının dünya çapında bir
tehlike olduğunu vurguladığını ve tedbirler almaya
yönelik gelişmeleri desteklediğini ifade eden Yeşilay
Eğitim Uzmanı Prf. Dr. Cahit
Babuna, "Yeşilay Cemiyeti
olarak bağımlılık konusuna
büyük önem veriyoruz. Bu
maksatla geçtiğimiz aylarda
ikincisini düzenlediğimiz
Uluslar arası Bağımlılık
Kongresi büyük ilgi gördü.
Üstlendiğimiz misyonunun
gereği, halkımızın aydınlatılması açısından bilgilendirme
toplantılarımız ve bu tür uluslar arası kongrelerimiz devam
edecektir. Bu toplantı, ülkemize ve dünyaya bağımlılıklarla
ilgili en son gelişmelerin
aktarılmasında önemli bir
kaynak özelliği taşıdı" diye
konuştu.
*Bağımlılık Kanserden Beter*
TBMM Uyuşturucu

Komisyonuna katılarak bilgi
veren Ankara AMATEM
Başkanı Doç. Dr. Nesrin
Dilbaz, madde kullanımının
toplumsal bir sorun olduğunu
ve *bağımlılığın
şeker hastalığı, kanser gibi
kronik bir hastalık olduğunu
ancak bunun tedavisinin de
mümkün görülmediğini söyledi*. Dilbaz, bir bağımlıyı 1 yıl
hiç uyuşturucu kullanmayacak
duruma getirme yönündeki
tedavi başarısının bile yüzde
20'lerin altında olduğunu
belirterek, bir kez bağımlı
olan kişinin ömür boyu bu
bağımlılıktan kurtulmasının
mucize olduğunu da söyledi.
*Polisimiz başarılı ama…
*Uyuşturucu ile mücadelede
hem arzın hem talebin durdurulması gerektiğini de
belirten Dilbaz, Türk polisinin
uluslar arası düzeyde ödül alacak kadar başarılı olduğunu
ve arz'ı engellemekte büyük
bir mesafe aldığını ancak
talebin durdurulması yönündeki çalışmaların yeterli
olmadığını ileri sürdü.
Komisyon üyelerinin de; bu
konuda bir devlet ve hükümet
politikası oluşturulması özellikle ilgili devlet bakanlığı,
sağlık bakanlığı ve milli
eğitim bakanlığının bu konuda
uyarılması istekleri komisyon
tarafından kabul edildi.
*İnanılmaz Veriler*
*Ankara AMATEM Başkanı
*Dilbaz'ın verdiği bilgiler ile
komisyonun devlet birimlerinden topladığı verilere
göre ortaya çıkan uyuşturucu

tablosu inanılmaz. İşte o bilgiler:
*Okullarda ve yetişkinlerde
uyuşturucu kullanım oranı her
yıl ikiye katlanıyor. *
- Esrar ve bali gibi uyuşturucu
kullanımının en fazla
görüldüğü il: Diyarbakır.
*-Tedavi için başvuranların
yüzde 67 Güneydoğu kökenli.
*
- Bağımlı çocuklar arasında,
sokak çocuklarının oranı
yüzde 6, aileleri ile birlikte
yaşayan çocukların oranı
yüzde 94.
*-Tedavi merkezlerine başvuranlar arasında yapılan araştırma ile çoklu kullanım (birden
farklı türde uyuşturucu kullanımı) oranının artış gösterdiği belirlendi. *
- Damar içi eroin kullanımı en
fazla Kilis ve Gaziantep'te
görülüyor.
*- Uyuşturucu kullananların
ortak enjektör kullanımı üçte
iki düzeyinde yaygın. Bu
nedenle Hepatit ve HIV
virüsü yüksek. Türkiye'de
bağımlılar arasında Hepatit C
hastalığı yüzde 80 düzeyinde.
*
*-Diyarbakır'daki yaygınlığın
nedeni; göç, soysa ekonomik
yoksunluk ve çok çocukluluk.
*
- Bu nedenlerle; çocuklar suç
çetelerine kiralanıyor. Çocuk
başına 300 YTL alınıyor.
*- Cezai ehliyeti olmadığı için
11 yaşındaki çocuklar uyuşturucu satıcılığı başta olmak
üzere, gasp, kapkaç, hırsızlık,
yankesicilik gibi suçlara
bulaştırılıyor. *
- Yapılan araştırmaya göre;
Cuma ve cumartesi günü
çocuklarının nerede olduğunu
bilmeyen ailelerin çocuklarında bağımlılık oranı çok yüksek.
*Yeşilay Yeniden Gündeme
Geliyor *
Bir asırdan beri uyuşturucu ile
mücadele eden Yeşilay,
yeniden yapılanma sürecinde
kurumsal kimlik çalışmalarını
tamamlayarak, şube ve temsilcileri çoğaltma yoluna gidiyor.
Hızla çoğalan Yeşilay gönül
dostları ve üyeleri, madde
bağımlılığına karşı eğitim programları, seminerler, tiyatrolar, festivaller, yayınlar ve
kampanyalar yapılıyor. .
Akademik alt yapısını
güçlendiren Yeşilay, profesyonel anlamda hizmetlerini
artırıyor.

YEŞİLAY, Uyuşturucu ile Mücadelede herkesi aktif olmaya davet etti

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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DİJİTAL BASKI MERKEZİ

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
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

Beypazarı için Hava Durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine
göre; bugün yurdun kuzey kesimlerinde bahar mevsimine
uygun kısa süreli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış
geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
Bugün Türkiye’nin kuzey kesimlerinde kısa süreli yaz
yağmurları olacak, batıda sert esen poyraz serinlik vermeye devam ediyor.
Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece
azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak
Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıklar bu iki gün
2-3 derece daha yükselecek. Hafta sonu ise Karadeniz’e
kıyısı olan kentlerde yaz yağmuru örülebilir.
İstanbul’da rüzgar iki gün boyunca hafif eseceğinden,
fazla serinlik veremeyecek, sıcaklık 36 derece civarında
hissedilecek. Hafta sonu bulutlanma biraz artacak. Ankara
bu iki gün daha sıcak, pazar günü bulutlanma artabilir.
İzmir’in sahil beldelerinde rüzgar öğle saatlerinde sert
esiyor, merkezde ise hava çok daha bunaltıcı. Adana’da
nem oranı öğle saatlerinde yüzde 55’e çıkıyor. Bugün
gölgede İstanbul 33, Ankara 32, İzmir ve Adana 35,
Bursa 33 derece.
İç Anadolu’da sıcaklık artıyor, yarın daha sıcak geçecek,
sıcaklık 35 dereceye yakın olacak. Bölgede nem oranı
düşük ama güneşin altında uzun süre kalınırsa, hava aşırı
sıcak hissediliyor. Pazar günü hava daha bulutlu olacak.
Konya 30, Eskişehir 31, Sivas 26 derece.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta yağış beklenmezken, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu,
diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
hava sıcaklığı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3
derece artacak, güneydoğu kesimlerde biraz azalacak,
diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar,
genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun
güneydoğusu ile zamanla Akdeniz kıyılarında güney ve
güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yurdun
güneydoğu kesimlerinde kuvvetlice esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek
sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
Beypazarında beklenen hava
durumuyla günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
raporu ise ise şöyle:

05 Temmuzs Cumt.

En Yüksek
33 °C
En Düşük
16 °C
09 Temmuz Salı
En Yüksek
31°C
En Düşük
15°C

Sıcaklık (ºC)
30,1
Nem (%)
10
Basınç (hPa)
1005,7
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) batıdan 6

06 Temmuz Pazar

En Yüksek
30°C
En Düşük
16°C
10 Temmuz Çarşam.
En Yüksek
33°C
En Düşük
16°C

07 Temmuz P.tesi

En Yüksek
30°C
En Düşük
13°C
11 Temmuz Perşem.
En Yüksek
34°C
En Düşük
17°C

Beypazarılı Kültür Elçileri
İstanbul Yolunda....

ÇEKÜL Vakfı ve ETİ’nin işbirliği ile gerçekleştirilen “Kentler Çocuklarındır Kültür Eğitim
Programı” kapsamında eğitim almaya başlayan 26
Beypazarılı öğrenci, İstanbul’daki buluşmaya
katılıyor.

Çekül Vakfı’nın ETİ ile birlikte, öğrencilerin
kentlilik bilincinin ve kültürel kimlik duygusunun
gelişmesi, yaşadıkları kentin kültürel zenginliğinin
farkına varmaları, kentlerinin birer kültür elçisi
olmaları amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarının
ilki 22-28 Mayıs’ta Beypazarı’nda gerçekleştirildi.
Eğitim çalışmaları’nda 13 erkek ve 13 kız
Beypazarılı 6.sınıf öğrencisi; alan gezilerinde
yaratıcılıklarını ön plana çıkartan katılımcı eğitim
yöntemleri kullanılarak bir kültür eğitim programı
almaya başladıklarını belirten yetkililer, kısa
sürede çok güzel gelişmeler yaşadıklarını söylediler.
“Kentler Çocuklarındır” sloganıyla uygulanan
programın ikinci aşaması olarak İstanbul’da beş
gün sürecek bir program gerçekleştirilecek. Farklı
il ve ilçelerdeki kültür elçileri olarak eğitim gören
öğrencilerin bir araya gelerek, kentlerini birbirlerine anlatmalarının amaçlandığı İstanbul buluşmasına katılan Beypazarılı kültür elçileri de hem
Beypazarı’nı katılan diğer öğrencilere tanıtacaklar
hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacaklar.

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