DP DE DEĞİŞİM
DP Beypazarı
İlçe Teşkilatı
sessiz sedasız
kongre yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan
kongrede partiye yeni
katılımlar oldu
ve yönetim
kurulu yeniden

*www.yeniyildizgazetesi.com

belirlendi.
Kongrede DP Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen
Yaşar Arpacı parti olarak hedeflerinin yerel
seçim olduğunu ve yerel seçime güçlü adayla ve
güçlü il genel ve meclis üye listesi ile gireceklerini ve Beypazarı halkının bu liste karşısında
partilerine daha büyük teveccüh göstereceğini ve
oylarında büyük bir patlama yapacaklarını açıkladı. Amaçlarının yerel seçimde başarıya ulaşmak ve Belediyeyi kazanmak olduğunu belirten
Arpacı ‘çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz’

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

dedi. Arpacı, Belediye Meclis Listesinin bu
güne kadar oluşmuş en güzel liste olacağını ve
halkımızın yakından tanıdığı isimlerin listede yer
alacağını belirterek ‘Belediyeyi bu isimlerle daha
güzel yönetmeyi düşünüyoruz’ dedi.
‘’Başkan adayından daha önemli olduğuna
inandığımız Belediye Meclis Listesindeki isimler
üzerinde duruyoruz. Ekipsiz bir şey başarılamaz.
Tek adamlık Beypazarı’na zarar veriyor. Biz
Belediyeyi ekip çalışması ile yönetmeyi
düşünüyoruz ve bu nedenle meclis üyelerini,

*www.ortaanadoluas.com

kapasitesi olan, kafalı ve halkın tanıdığı isimlerden oluşturacağız, listemizde şok isimler olacak’‘
diyen Arpacı Belediye Başkan Adayı konusunda
da ciddi çalışma içinde olduklarını ve yönetim
kurulu istişareleri ile adaylarını da en kısa sürede
resmi olarak kamuoyuna açıklayacaklarını ve
destek isteyeceklerini belirterek ‘İlçe Başkanı
Ahmet Gencer Belediye Başkan adayımız olabilir, güzel bir liste ile seçimi kazanabiliriz.
Beypazarı’nda DP, AP deki gibi eski görkemli
günlerine geri dönüyor, bunu başaracağız’ dedi.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
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DİJİTAL BASKI-TASARIM
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yolu
Mansur
Mansur YAVAŞ’a Açılıyor.
Yavaş
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KARAŞARDA
ÇALIŞMALAR
TAM GAZ

Karaşar Belediyesi İmar
ve Kalkınma Programına
göre Karaşar Beldesi
Mahalleri bulvar, cadde,
sokak, meydanlarında
yapılmakta olan yol
düzenlemesi çalışmaları
(istinat duvarı, kaldrım
döşenmesi, yol genişlemesi) 2008 yılında da devam
ediyor. Belediye Fen İşleri
Müdürlüğü Ekipleri
Tarafından Yürütülen
Çalışmalar sonucunda
beldede bozuk, asfaltsız
ve kaldırımsız yolun
kalmaması hedefleniyor.
Karaşar Belediye Başkanı
Yılmaz KOÇAK, yol
düzenlemesi çalışmalarının 2008 yılında da
hızla devam ettiğini bildirdi.
Başkan Yılmaz KOÇAK,
yürütülen çalışmalar neticesinde Beldede kaldırım,
asfalt ve istinat duvarı
yapılmayan bozuk yol
kalmamasının hedeflendiğini kaydetti.
Belediye Başkanı Yılmaz
KOÇAK, yol düzenlemesi
çalışmalarının kış sebebi
ile durduğunu ve yaz
aylarının gelmesi ile çalışmalara başlandığını söyledi. Beypazarı Karaşar
arası yol yapımıda sürüyor.
LPG Lİ ARAÇ YANDI
28.06.2008 tarihinde Zafer
Mahallesi Dibek
Sokaktaki Mehmet Yiğit’e
ait araç yandı. Araç’ın
LPG’li oluşu çevreye
korku verdi. Beypazarı
İtfaiyesinin müdahalesi ile
araçyangını söndürüldü.
Aracın bagaj kısmı yandı.

Misafir Kalem

Özgür Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

Sevda’nınYolculuğu

Nazım Hikmet 3
Haziran 1963’te bu
dünyadan göçüp gitti.
O tarihten bugüne 45
yıl geçti. Geriye ise
ölümsüz eserler
bıraktı.

Yazısı Sayfa 2’de

Amerika'dan
döner
dönmez
sürprizle
karşılaştı...

döndüğü gün Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan
adaylığı konusunda isminin
geçmesi sürpriz oldu. Kanal
Türk Televizyonu haberinde
MHP Ankara Büyükşehir
Belediye Başkan adayı olarak
Beypazarı Belediye Başkanı
Mansur Yavaş’ın adı öne çıktı.
MHP’nin Büyük Otağ Prejesi
Bu konu ile ilgili internet
kapsamında yerel yönetimlerde
sitelerinde de haberler göze
başarıyı yakalamak için adaylar
çarptıyor.
Kanal Türk spikeri
özenle tesbit ediliyor. MHP'nin
Mansur Yavaş’ın Ankara
yerel seçimler için yapacağı
Büyükşehir Belediye
çalışmaların ana hatları belli
Başkanlığına adaylığı ile ilgili
oldu. Yerel seçimlere güçlü
şu şekilde yorum getirdi.
girmek isteyen MHP il başkan‘’Mansur Yavaş Turizmde
larını Ankara'da toplayarak
Beypazarı’nı dünyaya tanıttı.
seçim stratejisinin ana hatlarını
Adından çok söz ettirdi. Bu
açıkladı. Buna göre "Büyük
tanınmışlığı nedeniyle Ankara
Otağ" projesi kapsamında parBüyükşehir Belediye
tinin kazanma ihtimali olmayan
Başkanlığına adaylığı öne
yerlerde, belediye meclisi
çıktı’‘ yorumunu yaptı.
üyeliği karşılığında başka parBaşkan Yavaş ise bu güne
tilerle seçim işbirliğine
kadar Ankara Büyükşehir
gidilebilecek.
Belediye Başkan adaylığı
Amerika Birleşik Devletleri
konusunda bir açıklama yapTarım Bölümünde 26 Haziran madı. MHP’den kendisine tek19 Temmuz 2008 tarihleri
lif gelip gelmediğide bilinmiyarasında düzenlenen "Kırsal
or. Beypazarı Belediye
Kalkınma ve Kooperatifçilik"
Başkanlığına aday olmayaprogramına katılan Beypazarı
cağını bir çok ortamda dile
Belediye Başkanı Mansur
getiren Başkan Yavaş’ın bu
Yavaş Türkiye’ye döner dönkonu hakkında yapacağı açıklamez sürprizle karşılaştı.
ma merakla bekleniyor.
Mansur Yavaş Amerika’dan
Ö ZÜ R
Gazetemizin bundan önceki iki sayısı bizim tarafımızdan değil gazetenin yönetimini bıraktığımız kişi
tarafından kontrolümüz dışında çıkmıştır. Bu kişinin
gazetemizle uzaktan yakından bir ilgisi kalmamıştır.
Gazete yine bizim yönetimimizdedir. Çıkartılan son iki
sayı gazetemizin yayın politikasına uygun değildir. Bu
sayılar şirketimizin ve gazetemizin yayın politikasını
bağlamaz. Son iki sayıda gazetemizin imajı hakkında
verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK
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M.Ö. 583-333 yılları arasında
Perslerin egemenliğinde
bulunan Filistin bölgesine
Yahudiler bu dönemde tekrar
dönmüşlerdir.
Yazısı Sayfa 3’de

Nallıhan’a Bırakılan Yaban
Koyunları Çoğalıyor.
Hububat Çiftçinin
Yüzünü Güldürdü
Yaprak Altın Gibi
Haberleri Sayfa 4’de

Kasımda
Herkes Tiyatroya

Haberi Sayfa 3’de
Beypazarı Özel
Samanyolu Koleji
Birinci Çıkardı.
Haberi Sayfa 4’de

TEL:762

.Beypazarı Oymaağaç ve
Akkaya köylerinde ikamet
eden iki kişinin, kene ısırması ile ortaya çıkan ve
Beypazarı Devlet
Hastanesi'nde tedavi altına
alınma olayı ile başlayan
kene korkusu nedeniyle
Beypazarı’nda günlük 8-9
kişinin kontrol amaçlı hastaneye müraacat ettikleri
öğrenildi.
Son yıllarda kene ısırması
sonucu oluşan Kırım-Konga
kanamalı ateşi hastalığından
bir çok kişinin ölmesi sonucunda, kene ısırığını fark
eden vatandaşlar gerekli
müdahaleleri kendileri yapmak yerine, bilinçli bir şekilde sağlık kuruluşlarına
başvuruda bulunuyor.

Beypazarı’nda da bu nedenle
günde 8-9 vaka nedeniyle
Beypazarı Devlet
Hastanesine müracaatların
yapıldığı bu müracaatlarda
kırım Kongo kanamalı
virüsüne rastlanmadığı öğrenildi.
Beypazarı Oymaağaç ve
Ayaş ilçesine bağlı Akkaya
köylerinde kene tarafından
ısırılan 2 kişinin tedavi altına
alınması olayı ile başlayan
kene vakaları nedeniyle
Beypazarı Devlet
Hastanesine müracaatların
arttığı ve günlük kene ısırması vak’ası nedeniyle hastaneye insanların gittiği öğrenildi. Günlük 8-9 müracaatın yapıldığı yapılan
muayenelerde Kırım Kongo

virüsü vakasına rastlanmadığı belirtiliyor.
Beypazarı Devlet hastanesi
yetkilileri müracaatlarda
hastaların derisine yapışan
kenelerin kontrollü olarak
çıkarıldığını, ilk tedavilerinin
ardından taburcu edildiklerini belirttiler. Yetkililer
geçmişte de ilçede bu tür
kene ısırma vakalarının meydana geldiğini, ancak Kırım
Kongo hastalığının
görülmediğini açıkladılar.

Beypazarı'nda geçen
haftalarda gerçekleşen
haberini yazdığımız
korkunç cinayet
olayının esrarı çözüldü.
Üreğil Göletinde cesedi
bulunan kişinin otopsi
sonucunda, av tüfeğiyle
öldürüldüğü belirlendi.
Beypazarı’na bağlı
Üreğil köyündeki
gölette daha önceki
sayılarımızda kısa
haberini girdiğimiz
cesedi bulunan kişinin
otopsi sonucunda, av
tüfeğiyle öldürüldüğü
belirlendi. Soruşturma
kapsamında söz konusu
kişinin oğlu tarafından

öldürüldüğü ve cesedi
gölete attığı anlaşıldı.
Alınan bilgiye göre,
Üreğil köyündeki
gölette ceset gören
vatandaşlar durumu jandarmaya bildirmiş olay
yerine gelen jandarma
ekipleride göletteki
cesedin Üreğil köyü
nüfusuna kayıtlı Ahmet
Tanrıseven'e ait
olduğunu (60) tespit
etmişlerdi. Yaptıkları
incelemede cesedin
üzerinde yara gören
ekipler, cesedi otopsi
için Adli Tıp Kurumuna
gönderdi. Otopsi sonucunda, Tanrıseven'in av

tüfeğiyle vurularak
öldürüldüğü belirlendi.
Gelişme üzerine olayla
ilgili soruşturmayı
genişleten jandarma
ekipleri Tanrıseven'in
ailesi ve yakınlarının
ifadelerine başvurdu.
Yapılan sorgulamalar
sonrasında ölen kişinin
oğlu M. T'nin (35),
aralarında çıkan bir
tartışma sonucu babasını
av tüfeğiyle öldürdüğü
ve sonra gölete attığını
söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan M.T,
işlemlerinin ardından
çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.

Kırım Kongo Kanamalı
Hastalık nedeniyle Beypazarı
Devlet Hastanesinde 19
kişinin yattığı, halktan
gizlendiği dedikodusu halkı
tedirgin ediyor. Yetkililerden
resmi açıklama bekleniyor..

Gölete atılan cesetin esrarı çözüldü

Elektrik Borçları
Tarımı Susuz
Bırakacak.
Köylü Zor Durumda

Haberi Sayfa 2’de
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BEYPAZARI

KENENİN ADI BİLE KORKUTMAYA BAŞLADI
Kene Vakaları Nedeniyle Günlük 8-9 Kişi
Beypazarı Devlet Hastanesine Müracaat Ediyor...

YEREL ŞAİRLER
YARIŞMASINDA
Uruş Belediye Başkanı
Juri üyesi seçildi.
Şair Gülten Ertük ise
Yarışma Editörü oldu.
Haberi Sayfa 3’de

51 63

Cep:0.532.557

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KPSS Kursu İçin
Başvurular
11 Temmuz da
sona erdi.

Belediye gençlik
Merkezinde açılan ve
Genel Yetenek, Genel
Kültür, Türkçe,
Matematik, Coğrafya
ve Tarih derslerinin verileceği KPSS Kursu'na
müracaat 11 Temmuz
tarihinde sona erdi.
Beypazarı Belediyesi
"Meslek Edindirme ve
Beceri Kursları" kapsamında Belediye gençlik Merkezinde orta
öğretim ve önlisans
mezunlarına yönelik
açılacak KPSS (Kamu
Personeli Seçme
Sınavı) Kursu için
başvurular 11 Temmuz
akşamı sona erdi.

Kimsesizler
için mantı
günü

Beypazarı’nda geliri Türkiye
Güçsüzler ve Kimsesizler
Yardım Vakfı’na verilmek
üzere mantı günü düzenlendi. Otantik Cafe’nin
bahçesinde düzenlenen güne
Beypazarılılar büyük ilgi
gösterdi. Mantı Günü’nün
geliri Türkiye Güçsüzler ve
Kimsesizler Yardım
Vakfı’na verildi.
Beypazarı Sekli Köyünde de
bir şubesi bulunan
Güçsüzler ve Kimsesizler
Vakfı Başkanı Gülgen Dural,
bu işi ciddi anlamda yürüttüklerini ve titizlikle
çalıştıklarını belirtti. Senede
bir kez düzenledikleri
“mantı günü”nü yoğun istek
üzerine yılda birkaç kez
düzenlemeyi düşündüklerini
söyleyen Dural,
“Vakıflarında 200’e yakın
yaşlının barındığını ve ayrıca evdeki yaşlılara da bakım
hizmeti verdiklerini” belirtti.
Vakfı gönüllülerle birlikte
yürüttüklerini, ayrıca da
maaşlı da 500 tane çalışan
eleman olduğunu söyleyen
Dural, “Türkiye genelinde 4
tane Yaşlılar Vakfı var. Ama
maalesef sadece bir tanesine
yardım edebiliyoruz.
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Zaman değilmidir ki, durmadan akan
Ve bir yerden sonra bizi kaygılandıran
Bayanların takviminde hiç varılamayan
Gerekirse yeri boş kalan o yaş günü
Yirmili yaşların sonudur işte bu aşağı
yukarı
Siz deyin yirmi sekiz ben diyeyim yirmidokuz ya da otuz
Hangi yaş daha sevimli ve erdemli
bilmem ki
Yutturabilirler bana isteseler her şeyi.

Ahh zaman! neden olduğun yerde durmazsın ki?
Bırak artık ayları ve yılları kesip
biçmeyi
Bari yavaş yavaş kes keseceksen
Edilgen değilde etken olmaya niyet
ettiysen

Neyse ki, bizim rojda, değildi öyle
kaygılanacak bir yaşta
İnsanı kıvvamına getiren bir olgun yaş
vardır ya
Bu kızı oturaklı yapan, yaşı değil
yaşamış olduklarıydı
Acılar gördü, tornadan geçti varmak için
o noktaya
Hatırlamıyorum ki kaçıncı sayfada
(Esinperim üşeniyor şimdi açıp bakmaya)
Zaten tahmin etmişsinizdir
Yirmidokuzundan dokuz çıkardınız mı
Rojda’nın yaşı çıkar hemen ortaya

Daha onbeş yaşında bir ayçiçeği gibi
açtı
Ve döndü yüzünü yeşerebilmek için
Güneşin doğduğu tarafa
Pek met edildi tahmin edildiği gibi
Bir yaygara oldu ki, kaynana adayları
arasında
Çok değil onaltısında şark afrodit’ini
Cümle alem taç etti başına
Ondokuzunda ona hayran isteklileri
Önünde diz çöküp yalvarsalar da,
İnandım inat dedi bekledi hep
(Çıkar diye daha iyisi)
Sonunda maho denilen Mahmut’u seçti.
‘’En şanslı erkek’‘ olacak talihliyi
Yıldızı yeni parlayan bir şair ya da filozoftu
Aradığı belki-(Hiç sanmıyorum bunu ya)
Nedeni ne olursa olsun yerindeydi
kararı

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Özgüven, ihtiras ve sabır yüceltirmiş
kadını
Dedikodu yapıp çamur atmak için
bekleyenler
Yalasınlar şimdi avuçlarını

Her davranışın sebebinin izini sürmek,
Ne ki, bunun tasasında değilim şimdi
Ancak yine de unutmam mümkün değil
Dedim ya, yüzünü ışığa dönmüş
Bir ay çiçeği gibiydi.

Etrafında ne arılar uçuşmadı ki,
Onu yaralayacak iğnesi yoktu hiçbirinin
Kat kat üstündeydi çünkü
Uçuş yüksekliği hepsinin
Onur SEZGİN 16. 10. 2007
Fikirler ve Kirler
Su gibi akmalı, fikir dediğin
Berrak, Safi, duru, yüceden yüce
Güç vermeli bana, her söylediğin
Nasıl çözülür ki, bu zor bilmece ?..

ilebilir, dağıtılabilir.
Sitenizde yayınlayabilirsiniz.
Daha profesyonel çekim yapıldığında
mp3 ler güncellenecektir.
En iyi dileklerimle
ALi Rıza Malkoç www.arm.web.tr
1.) nitelikli sevda mp3
http://www.antoloji.com/siir/multimedya/redir.asp?multi=82291
2.) vasiyetten vaziyete mp3
http://www.antoloji.com/siir/multimedya/redir.asp?multi=82292
Nitelikli Sevda
Şu garip dünyaya ayak basalı
Dikenli dikenli, “ikramlar” gördüm
Kimisi kanunsuz, kimi yasalı
Çaresi düğümlü, ne “gamlar” gördüm

Görüntü aldatır, “adam” sanılır
Bastığı asfaltta, toz kıskanılır
Kişi o ki, fikri ile anılır
İçerden çürümüş, ne “hamlar” gördüm

Işığı depolar, sunar bizlere
Âşk ile yol sürer, kör dehlizlere
Yüz sürülür işte, böyle izlere
Eriyip ışıtan, ne “mumlar” gördüm

Nabza göre şerbet, sırıtır elbet
Mavi boncuk dağıtır, sepet sepet
Havanda su dövülmez ilelebet
Zulmün tahtı bize, cüceden cüce…

Özlenmez mi, kimsesizler kimsesi?
Bir kulak ver, belki duyulur sesi
Kirlendi bak, insanlığın nefesi
Altından kancada, ne “yemler” gördüm

Unutmayan, yutmayan bir vurguyla
Mert oğlu mert, hep yaşatan kurguyla
Varır hedefe ok , kırılmış yayla
Gün batsa da doğar geceden gece…
Karıncalar, ağır yürür menzile
Razıyız biz, engebeye tenzile
Hakikate köle, düşmandır ‘zül’e
Bu nasıl sabırdır, niceden nice ?..

Fikir bir zemindir, kurmalı bina
Tutarsa mayası, sığmaz kabına
Birkaç sözüm kaldı, sevdadan yana
Kırparız - ekleriz, heceden hece…
Ali Rıza Malkoç 08/05/2008 Bursa
Engebe : Zor arazi, çukur, dağ, bayır
Tenzil: İndirme, azaltma
Zül: Alçalma, düşkünlük, Ayıplanacak
www.arm.web.tr 13/05/2008
şey.

Merhaba Halk Şiiri Dostlarım
Sivaslı ve Ankara'da bir kurumda Harita
Teknikeri olarak çalışan THM Sanatçısı
Dostum Değerli Hüseyin Karakoç
( www.huseyinkarakoc.com)
Halk Şiirlerimden 2 tanesine türkü formunda beste yapmıştır.
Ağağıdaki linklerden mp3 olarak çek-

Bol keseden dağıt, vaat ve kâğıt
Çıkmamış canlara, olur mu ağıt?
Yıllar var fikir tok(!) , aşımız öğüt
Tedavülde geçmez, ne “zamlar” gördüm

Bir alana, bir bedava dediler
İşe yaramadı, yedi kediler
Geçide kapalı, dedikodular
Derecede eksi, ne “namlar” gördüm

Bir ile çoşanlar, Bir’e koşanlar!
Birlikte engeli, bir bir aşanlar!
Havuzda eriyip, göğe taşanlar!
Dumansız ateşsiz, ne “cemler” gördüm

Nitelikli sevda, tanır mı sınır?
Sevgiye çıkmayan yollar aşınır
Güneş batsa, buz gönülde ısınır
Susuz topraklarda, ne “çimler” gördüm
Ali Rıza Malkoç 21/04/2008 Bursa
www.arm.web.tr
ÖLÜRÜM
Seviyorsan sevdiğini söyle bileyim.

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

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

ZAYİ

Nüfus Kimliğimi Kaybettim.
Hükümsüzdür.
Celal ÇİFCİ
Nüfus Kimliğimi Kaybettim
Hükümsüzdür.
Sadi SAKARYA

Arala pencereni ordan gireyim.
Gülümse sevdiğim mutlu göreyim.
öl de sevgilim sana öleyim.

Köle deme bana zaten köleyim.
Çağır beni gülüm sana geleyim.
Seni sevmek değilmi benim dileyim.
Öl de sevgilim sana öleyim.

Duymayanmı kaldı sana şarkımı.
Ben sayıpta sarıldığın yastığı.
İsmimi dövme kollarıma yaptığın.
Öl de sevgilim sana öleyim.

Karardımı gökyüzü sana gelirim.
Al beni kollarına sana ölürüm.
Horozlar ötene dek senle kalırım.
öl de sevgilim sana sana ölürüm.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
SENİN İÇİN YAZDIM ŞİİR
Geziyorum ilden ile.
Bilemiyorumki niye.
Hergün kalem durur elde.
Senin için yazdım şiir.

Aşık oldum güzel göze .
Şiir yazıyorum size.
Bir kere sor noldu bize.
senin için yazdım şiir.
Adını yazdım kalbime.
Dolaştırdım ilden ile.
Şiir yazdığım sen güle.
Senin için yazdım yine.

Emrullahım derdim yüce.
Yazıyorum ben her gece.
İsmini ederim hece.
Senin için şiir yazdım.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
DÖNMÜŞ
Sırma saçlarına,
yakmışsın kına.
Sarı saça dönmüş
siyah saçların.
Güzel gözlerine,
lensi takmışsın.
Gökyüzüne dönmüş
güzel gözlerin.

Dudağına sürmüşsün,
kırmızı ruju.
Dudakların dönmüş
dalda kiraza.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

Elektrik borçları
Tarımı susuz
bırakacak.
Köylü zor
durumda

Beypazarı’nın bir çok
köyünde elektrikli arazi
sulaması yapıldığı ve bu
köylerin çoğunluğnun elektrik borçlarını ödeyemediği
için tarlalarının başındaki
elektrik trafolarının mühürlenmeye başlandığı öğrenildi.
Çiftçilerin taksitlendirme
imkanından yararlanıp
boçlarını taksitlendirdiği
ama bu taksitlerinide ürünlerini yeterli düzeyde satılamadığı için ödeyemedikleri
kaydedildi.
Beypazarı’nda en çok elektrik borcu olan köyler
arasında Akçavak köyü
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.

geldiği belirtiliyor. Bir çok
köyünde borçlarını ödeyemez duruma geldiğinden
yakında sebzelerini sulayamaz duruma gelecekleri vurgulannıyor.
Elektrikli arazi sulaması
yapan Beypazarı köylülerinin faiz affı ve ödeme
kolaylığı bekledikleri belirtildi.
Beypazarı Başkent Edaş
yetkililerinin köylüler için
tüm kolaylığı gösterdikleri
belirtildi.
Köylüler yapılan taksitlendirmeye rağmen taksitlerini bile ödemekte zorluk
yaşıyorlar.

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
SEVDA’NIN YOLCULUĞU

Özgür Karakaya
ozgkara@hotmail.com/Bursa

Nazım Hikmet 3 Haziran 1963’te bu dünyadan
göçüp gitti. O tarihten bugüne 45 yıl geçti.
Geriye ise ölümsüz eserler bıraktı. Pek çok
şiirinde yaşam sevgisine bağlılığını, Diyalektikmateryalist felsefeye dayanan bir tarih bilinci
ve insanlık sevgisiyle beraber içinde yaşadığı
dönemin toplumsal sorunlarını dile getirdi.
Geleceğe dair düşüncelerinde umut var oldu.
Ölümle yüz yüze geldiğinde bile umudunu kaybetmeyerek, yaşamı boyunca kimseye el
açmadı. Hayat karşısında savunma bilinciyle
yer aldı.
Gerçek sanatın halkın hizmetinde olması gerektiğini düşündüğünden, eserlerini ezilenlerin ve
sömürülenlerin daha iyi bir dünya kurma
mücadelesine adadı. Nazım’ın ismi mahkemelerdeki savunmalarıyla değil şiirleriyle yerleşti
akıllara.
Emperyalizme karşı duruş sergileyerek yazdığı
şiirler de yurtseverlik ve kahramanlık duyguları
da bulunmaktadır. Bununla birlikte egemenlerin edebiyat anlayışını savunanlara da karşı
çıkmıştır. O dönemden beri vatanı sata sata
bitiremeyenleri gördükçe Nazım’ın vatan hainliğine devam ediyor hala şiirinin ne kadar haklı
olduğu anlaşılır.

Aşklarını ve ideallerini yaşamına sığdırabilmiş,
açlık grevinde ve yoksullukta açlık çekmiştir.
Yaşadığı zaman zarfında şiirleri dünya dillerine
çevrilip kendi dilinde yasaklanmayla karşı
karşıya kalmıştır.

Kendisine yapılmış haksızlıklara karşın
“İnsanların İçindeyim”, “Seviyorum İnsanları”
şiirini söyleyebilen usta yürektir. Anadolu’nun
kasabalarını, istasyonlarını, trenlerini yıldızlı ve
yıldızsız geceleri, kadınları sevmeyi, aşkı,
ayrılığı, hasreti, kavuşmayı, emek vermenin
kutsallığını, Mustafa Suphi’yi, Süleymaniyeli
Şoför Ahmet'i, masmavi gözleri, çınar ağacını,
nehirleri, ovaları, toprakları, memleketi, özgürlüğü, kurtuluşu, büyük taarruzu, insanımızı, çok
sevmiştir.
Barışı ve aşkı dizelerinde taşıyandır. Dalları
dünyanın sayısız yerine uzanan, yapraklarının
rüzgârdaki hışırtısıyla içimizde fırtınalar
koparacak koskoca bir çınardır. Bizim toprağın
Anadolu'nun insanıdır. İyiliğini başkalarıyla
paylaşmayı bilendir.
Ama ne yazık ki, vasiyeti yerine getirilemedi
onca yıl geçmesine rağmen Anadolu’ da bir
köy mezarlığına gömülemedi.

Yazımızı Nazım Hikmet’in Vasiyet Şiiri’nden
bir dörtlükle tamamlayalım:
Vasiyet

Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani,
Öyle gibi de görünüyor
Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni
ve de uyarına gelirse
tepemde bir de çınar olursa
taş maş da istemez hani.
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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

Gaz etemiz Basýn Meslek Ýl kelerine
uymaya söz vermiþt ir.
Gaz etemizde yayýnl anan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemiz de yayýnlanan yaz ý haber
ve fotoðraflarýn her türl ü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aitt ir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Diz gi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Renk İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
Nihat UÇAR-Tarık AKYILDIZ
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 Y T L
Çeyrek Sayfa (SB)
375 Y T L
Kartvizit Reklam (SB )
30 Y T L
Resmi Ýlanlar St/cm
6 Y TL
Kongre Ýlanlarý
60 Y T L
Sosyal ilanlar
60 Y T L

HABER-İLAN

Beypazarı'na Kuraklık Desteği Yok.
25 Temmuz 2008 Cuma

Ülkemizde yaşanan kuraklıktan zarar gören çiftçilere
nakdi destek sağlayan ve
kredi borçlarını erteleyen
kuraklık kararnamesi 19
Temmuz’da yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Destek alacak 35 il ve 210 ilçe arasında dört mevsim sebze üretimi yapılan ve Türkiye’nin
havuç ihtiyacının %60’ını
karşılayan Beypazarı’nın
yer almaması, ilçe halkının
tepkisine yol açtı.
2008 yılı ilkbahar döneminde Türkiye'de meydana
gelen kuraklık nedeniyle
zarar gören çiftçilere nakdi
desteğin hibe olarak verilmesine ve bu çiftçilerin
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile
Tarım Kredi
Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelen-

mesine ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararında kapsama
alınan ürünlerin sınırlandırılması özellikle sebze
ve meyve üreticilerinde
hoşnutsuzluk yarattı.
Buğday, arpa, mercimek,
nohut gibi ürünlerde çiftçilerin kaybettikleri ürün miktarına karşılık gelen alan
için dekar başına kuraklık
desteği sağlanacak.
Ankara’da; Bala, Elmadağ,
Evren, Gölbaşı, Haymana,
Kalecik, Nallıhan ve
Şereflikoçhisar’ın destek
alacak ilçeler olarak yer
almasına karşın
ekonomisinin önemli bir
kısmı tarıma dayalı olan
Beypazarı’nın destek alamaması ilçe halkını şaşkınlığa
uğrattı. Beypazarılı çitçiler
kuraklıktan dolayı mağdur

Karara göre uygulanacak
diğer bir uygulama ise
Tarımsal kredi borçlarının
ertelenmesi.
İl/ilçe hasar tespit komisyonlarınca yapılacak tespitler
sonucunda kuraklık desteği
alabilecek olanların, Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatifleri (TKK)
tarafından kullandırılan
(Hazine kaynağına

dönüşmüş krediler dahil) ve
bu Kararın yayımı tarihi
itibarıyla (yayım tarihi
dahil) vadesi ya da taksit
vadesi veya hesap devresi
henüz gelmemiş olmakla
birlikte 1 yıl içerisinde dolacak olan veya 90 günlük
bekleme süresi içerisinde
olan tarımsal kredi borçları
(düşük faizli krediler ile
11/6/2007 tarihli ve
2007/12339 sayılı
Kararname kapsamında
ertelenen krediler dahil)
vadesinde,taksit vadesinde
veya hesap devresinde ilgili
mevzuatına göre faiz
tahakkuk ettirilmek
suretiyle vade
tarihinden,taksit vadesinden
veya hesap devresinden
itibaren 1 yıl süre ile ertelenecek.

tam donanımlı itfaiye aracı
alındı. Ankara İlçeleri
arasında güçlü itfaiye teşkilatına sahip olan Beypazarı
Belediyesi İtfaiye aracı;
7000 litre su, 500 litre
köpük ve 250 kilogram kuru
kimyevi toz kapasitesine
sahip olup tüm yangınlara
müdahale edebilecek
durumda. Ayrıca acil müdahale çıkrığı yüksek basınç
pompası, debi kontrolü,
elektronik su monitörü ve
otomatik 5 metrelik aydınlatmalarıyla modern bir

yapıya sahip.
Yeni alınan itfaiye aracı ile
Beypazarı Belediyesi İtfaiye
teşkilatı daha güçlü bir
yapıya kavuşurken, tarihi
ahşap evleri ile göz dolduran ilçede Belediye araç
parkına bir yeni araç daha
eklendi.
Olası bir afet durumunda
en büyük görevin itfaiyeye
düştüğünü belirten Belediye
Başkanı Mansur Yavaş
itfaiye araçlarını daha modern hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

olduklarını, böyle bir destek
verilirken ürünlerde sınırlandırma yapılmasına ve
üreticiler arasında ayrımcılık yapılmasına anlam
veremediklerini dile
getirdiler.

Tarımsal Kredi
Borçları
Ertelenecek

BEYPAZARINA YENİ İTFAİYE

Beypazarı Belediyesi
tarafından özel bir firmaya
yaptırılan modern itfaiye
aracı belediye araç parkına

dahil edildi.
Beypazarı Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü araç kadrosuna
yüksek teknolojiye sahip

İ LA N

Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan Beypazarı Devlet Hastanesi kantininin işletme hakkı yıllık
5.500,00 YTL muhammen bedel üzerinden 3 yıl süreyle kiraya verilmesi ve Kapullu Köyünde bulunan 3708
parsel sayılı 8.600 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın tarımsal amaçlı kullanılmak üzere yıllık 500,00 YTL
muhammen bedel üzerinden 5 yıl süreyle kiraya verilmesi ihaleleri, 2886 Sayılı Kanunun 45.nci maddesi
uyarınca Açık Teklif Usulü ile 06.08.2008 tarihinde saat 09;00 dan itibaren Beypazarı Mal Müdürlüğü Milli
Emlak Servisinde yapılacaktır.

Beypazarı Devlet Hastanesi Kantini ihalesi için geçici teminat bedeli 1.650,00 YTL ve ihale saati 09;00;
Kapullu köyünde bulunan 3708 sayılı taşınmazın ihalesi için geçici teminat bedeli 150,00 YTL ve ihale saati
09;30 dur.
İhaleye katılacak isteklilerin, ikametgah ilmuhaberini ve nüfus cüzdanı örneğini, tüzel kişilerin ise idare
merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından
veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ve geçici teminat makbuzunu ihale saatine kadar
Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale dosyaları ve şartnameler mesai saatleri içerisinde Beypazarı Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde
görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
T.C. MALİYE BAKANLIĞI
BEYPAZARI MALMÜDÜRLÜĞÜ

YEREL ŞAİRLER
YARIŞMASINDA
Uruş Belediye
Başkanı
Juri üyesi
seçildi.
Şair Gülten Ertük
ise Yarışma
Editörü oldu.

Antalyada yayın yapan
Güllük Radyo ve güllük dergisi
Antalya’daki yerel şairler için yarışma açtı ve
yarışmanın sonunda
Beypazarına özgü
gümüşler hediye edilecek. 5. kez yapılan
Antalya şairleri buluşmasında Aşık Şefkati
olarak bilinen M.Reşat
Büyükgedik juri
üyeliği yapacak.
Beypazarılı şair Gülten
Ertürk yarışma etidörü
olacak.
Antalya’da yapılan şiir
yarışmasında
Beypazarı gümüşleri
hediye edilecek.
30 Temmuz 2008 günü
mesai bitimi saatine
kadar şiirlerin gönderileceği, yarışma
sonuçlarının ise 30
Ağustos 2008 tarihinde
internet sitelerinden ve
radyolardan duyurulacağı belirtildi.

Kasımda
Herkes
Tiyatroya

13. Uluslararası Ankara Tiyatro
Festivali, kasımda yapılacak. 14-30
Kasım tarihlerinde düzenlenecek festival bu yıl, yeni bir projeye de imza
atacak. Kültür Bakanlığı'nın da destek
verdiği projede, hiç tiyatroya gitmemiş 2 bin kişinin tiyatroyla
tanıştırılması hedefleniyor. 5 yıl
boyunca sürdürülmek istenen proje
sayesinde toplam 10 bin kişinin 'tiyatro izleyicisi' olması planlanıyor.
Proje, Çankaya, Keçiören, Mamak,
Altındağ, Yenimahalle gibi beş
merkez ilçe ve Gölbaşı ile Beypazarı
olmak üzere Ankara'nın yedi ilçesinde
uygulanacak. Festival kapsamında
ayrıca, tiyatro temsilcileri, sanat
eleştirmeni ve yetkililerin katılacağı
söyleşi ve paneller de yer alacak.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.
İstediğiniz Kategoriye Göre
Sıfır Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Alamazsınız...

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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Mehmet BAŞTÜRK

M.Ö. 583-333 yılları arasında Perslerin egemenliğinde bulunan
Filistin bölgesine Yahudiler bu dönemde tekrar dönmüşlerdir. Daha
sonra kısa bir süre Mekadonyalıların eline geçen bölge M.Ö. 323
yılında Büyük İskender’in ölümü üzerine önce Mısırlı
Ptolemaislerin egemenliğine, M.Ö. 200 de de yine Mısırlı
Selefkilerin egemenliğine geçmiştir. Bu dönemde Helen
Kültürünün etkisi altında kalan bölge M.Ö. 64 yılında Romalıların
egemenliğine geçmiştir. Bu dönemde doğan İsa peygamberi öldüren
İsrail oğullarını daha sonra Hıristiyan olan Romalılar da bu topraklardan sürmüşlerdir. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğunun
ikiye bölünmesi üzerine Bzans İmparatorluğunun payına düşen
Filistin toprakları 634 yılında Gazze’nin, 636 yılında Ecnedin ve
637 yılında Kudüs’ün alınmasıyla beraber Müslümanların egemenliğine geçmiştir. Daha sonra önce Fatimilerin sonra da Selçukluların
egemenliğine geçen Filistin bölgesi, bu dönemde tarihte HaçlıMüslüman savaşını oluşturan ve Haçlı savaşları ile anılan dönemi
yaşar. Bu dönem de 1099-1187 yılları arasında kurulan Kudüs haçlı
Krallığı egemenliğinde kalan bölge Eyyubilerin hakimiyetine geçer.
1281 yılında Memlukluların egemenliğine geçen bölge 1516 yılında
Osmanlıların egemenliğine geçer. Bu tarihten 1917 yılında
İngilizlerin Kudüs’ü işgaline kadar 400 sene boyunca tarihinin en
huzurlu gününü yaşayan Filistin bölgesi, bu tarihten itibaren tekrar
kan ve gözyaşı ile anılmaya başlamıştır.
XIX. yüzyılın sonuna doğru (1897 yılında Basel’de toplanan I.
Siyon kongresinde alınan karar neticesinde) Filistin toprakları
üzerinde kurulması düşünülen İsrail devletini kurmak için yapılan
çalışmalar neticesinde, hala günümüzde de devam eden kanlı olaylar başlamıştır.1948 yılında Filistin bölgesinde kurulan İsrail
devletinden sonra Yahudiler katliamlarına Devlet eliyle devam etmeye başlamışlardır. Bu bölgenin yerli halkını oluşturan ve İslam
dinini kabul eden Filistinlilere karşı en acımasız katliama girişen
İsrail oğulları bir yerde bu katliamla birlikte o masum insanlardan
tarihi intikamlarını da almayı hedeflemektedirler. Aynı bölgeyi paylaştıkları insanlara bu katliamı uygulayan İsrail oğulları diğer
taraftan diğer milletlere de göz dağı vermeyi hedeflemektedirler.
İşte 400 yıllık Filistin tarihinin kısa bir özeti…
Tarihleri içerisinde bir çok defa çeşitli hakim milletler tarafından
Filistin topraklarından sürülen İsrail oğulları, kendilerini bu topraklardan sürgün eden milletleri yok ederek intikamlarını da almayı
başarmışlardır. Bu gün ne Asurlular dan, ne Babilliler den ne de
Romalılardan söz etmek mümkündür. Anılan tarihin bu güçlü
imparatorlukları ve o imparatorlukları oluşturan milletler bu gün
ortadan kalkmıştır ama İsrail oğulları hala büyük ihtişamıyla devam
etmektedir. Onca sürgüne, ezilmişliğe, horlanmışlığa rağmen aradan
geçen yaklaşık 3000 yıllık süreye rağmen İsrail oğulları Filistin
topraklarına gelerek İsrail Devletini nasıl kurmuşlardır. Tarih ilmi
bize şu gerçeği haykırmaktadır. 10-15 yıl gibi kısa süre içerisinde
asimile olarak kimliklerini kaybeden milletlerin çoğunlukta bulunduğu ve günümüzde de bunun örneklerini yaşadığımız halde nasıl
oluyor da 3000 yıllık bir tarihi süreç içerisinde İsrail oğulları kimliklerini kaybetmiyor..?
Tarihi itibari ile günümüze yakın olması nedeniyle, İsrail
oğullarının Romalılar dan intikamlarını almalarının kısa hikayesine
değinmekte fayda vardır. Kendilerini Filistin topraklarından süren
Romalılara Kral Neron eliyle Roma şehrini bile yaktıran İsrail
oğulları, bir Taraftan İsa peygamberi öldürmüşler diğer taraftan
daha sonra Hıristiyan olan Romalılara ilk Hıristiyanları katlettirmişlerdir. Kral Neron’un Roma’yı yaktığı “Darb-ı mesel” bile
olmuştur ama bu olayın arkasında ki asıl gereçeği hiç kimse tarihi
süreç içerisinde sorgulamamıştır. İşte tarihi gerçekler: Neron’un
karısı Poppe Yahudidir. Neron’un müşavirleri Attilius Şimon,
Joseph Akyılleros, Alexandre Tibera, Neron’a Hıristiyanları yok
ettirmek için kanlı sirk sahnelerini tertip ettirmeyi başarmışlardır.
Bu telkinleri neticesinde Roma şehrini de Roma’nın Kralı eliyle
yaktıran bu insanlar Romalılar dan böylece tarihi intikamlarını o
medeniyeti y0k ederek almışlardır. Bura da bizlerin dikkat etmesi
gereken en önemli husus ise, İsrail oğullarının hep perde arkasından
iş görmeleridir. Aradan geçen asırlara rağmen hala Roma’yı yaktığı
için Neron lanetlenir ama Neron’a telkinleriyle Roma’yı yaktıran
karısı ve müşavirlerinin adlarından bile bahsedilmez…
Tarihin kaydettiği en ihtişamlı ve adaletli İmparatorluğu olan,
Osmanlı imparatorluğunu da bu İsrail oğulları yıkmamış mıdır?
Dünyanın hiçbir yarinde barınamayan ve İspanyollar tarafından
katliama uğrayan İsrail oğullarını 1492 yılında İspanya’dan gemilerle alarak bağrına basan ve onlara her türlü kolaylığı ve her türlü
serbestliği tanıyan 400 sene huzur ve güven içerisinde Osmanlı
himayesinde yaşayan İsrail oğulları, değişmez idealleri olan
Siyonizm uğruna Osmanlı İmparatorluğunu bile parçalamışlardır.
Kendilerini himaye eden, koruyan ve her türlü kolaylığı sağlayan
Türklere yakın tarih içerisinde en büyük acıları maalesef İsrail
oğulları tattırmıştır. Bu gün bu gerçeği bilmeyen yoktur ama herkes
olayı kendine göre yorumlayarak asıl gerçekleri ört bas etmektedir.
Bu gerçeklerin daha iyi anlaşılabilmesi için burada bir anekdota
değinmek istiyorum…
1895 yılında gerek İsrail oğulları açısından olsun gerekse diğer
insanlar açısından olsun çok ilginç bir olay olur. Osmanlı demiryolu
inşaatlarından büyük servet eden Yahudi asıllı Alman vatandaşı
Baron Hirtch ölürken Yahudilere bir yurt kurulması için
250.000.000 Frank vasiyet eder. Avrupa’da bilhassa Doğu
Avrupa’da zulüm gören Yahudileri kurtarmak için vasiyette bulunan Hirtch, Yahudilerin yerleşerek yurt kuracağı yerin yerini ve
adını da tayin eder. Yahudilerin yurt kuracağı yer, arazisinin büyük
bir kısmı boş olan ve o tarihlerde her türlü göçmeni kabul eden bu
devlet “Arjantin’dir.”
Devamı Haftaya

IÞIKLI TABELA
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Nallıhan’a Bırakılan Yaban Koyunları Çoğalıyor
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Eylül 2004 tarihinde Konya
Bozdağ’dan üretim yapılmak üzere Sarıyar Yaban
Koyunu Üretme Sahasına
getirilen yaban koyunlarının
bölge topraklarına salıverildiğini Yeni yıldız
Gazetemizin 2004-2006 yılı
baskılarında haber olarak
yayınlamıştık.
Salıverilen bu koyunların
doğal yaşama uyum
sağladıkları ve üremeye
başladıkları belirtildi. Bu
proje ile 1950’li yıllardan
itibaren bölgede soyları
tükenen koyunlar , yeniden
ana topraklarına geri
döndürüldü. 2004 yılında
49 olan koyun sayısı şu
anda 11 adet yavru 52 adet
yetişkin olmak üzere 63
adete yükseldi.
Sayıları Gitgide Artıyor
Geçen yaz 64 olan yaban
koyunu sayısı, Konya Bozdağ’dan uygun şartlarda
getirilecek yaban koyunları
ile sayıları çoğaltılacak.
Onlarla birlikte yaban
koyunlarının sayısının 80 100 e ulaşması bekleniyor.
Doğu Anadolu bölgesinde
görülen Anadolu yaban

koyunundan tek farkı, dişilerinin de boynuzlu olması.
Bu tür, kış aylarında İran’a
göç ederek baharda yeniden
Türkiye’ye geliyor. Anadolu
yaban koyunu, Türkiye’ye
özgü bir tür olmasının yanı
sıra, evcil koyunun atası
olabileceği varsayımıyla da
dikkat çekiyor.
Koruma Altında
Ankara Milli Parklar Genel
Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yaban
koyunlarını avlamak
isteyenlerin ancak ücret
karşılığı avlanabilecekleribelirtiliyor. Belirlenen ücret
ise yaban koyununun ağırlığına göre tespit ediliyor.
Yaban Koyununun
Fiziksel Özellikleri
Kısa tüyleri, kısa kulakları
ve kuyruğu, uzun ve ince
bacaklarıyla koyundan çok
geyikgillere benzeyen
Anadolu yaban koyunu,
belki de bu nedenle halk
dilinde “ceren” adını almış.
Özellikle görme duyusu
gelişmiş olan yaban koyunları, hemen hemen tüm ot
oburlarda olduğu gibi geniş
bir görüş açısına sahip.

Duyma ve koku alma duyuları da gelişmiş. Son derece
çevik ve hızlı hayvanlar
olan yaban koyunları, ön
bacakları arka bacaklarından kısa olduğu için tehlike
anında hızla tepelere koşabiliyor.
Yaban koyunlarının dişileri
80-90 santim boyunda ve
35-50 kilo olabilirken,
koçlar 105-140 santim ve
45-75 kiloya ulaşabiliyor.
Ortalama yaşam süreleri ise
15-18 yıl.
Yaşadıkları araziyle uyum
içinde olan postları, onlara
kamuflaj avantajı sağlıyor.
Tüylerinin rengi, yalnızca
mevsimsel olarak değil,
zamanla da değişiyor. 2
yaşından büyük erkeklerin
postları daha koyu bir renk
alırken, karınlarının iki
yanındaki sağrı denilen
bölgede oluşan beyaz lekeler de yaşlandıkça daha
belirginleşiyor. Yine yalnızca koçlarda görülen, boyun
ve göğüs bölgelerinde
oluşan siyah yele de yaşlı
koçlarda daha uzun oluyor.
Tüylerin uzunluğu 3,5 – 4
santimetreyken, yele uzun-

luğu 9-10 santimetreyi bulabiliyor. Yaşlı koçlar bu
nedenle gençlere oranla çok
daha etkileyici bir
görünüme sahip.
Sürüler
Anadolu yaban koyunlarında erkek ve dişi sürüleri,
yılın neredeyse 10 ayını ayrı
geçiriyor. Erkekler genelde
10-15, dişiler ise 18-20
bireylik sürüler oluşturuyor.
Sürüde lider konumunda
olan yaşlı ve deneyimli bir
koyun, tehlike anında
ayağını yere vurup ıslığa
benzer bir ses çıkararak
sürüyü uyarıyor ve güvenli
bölgelere kaçışı yönlendiriyor. Koç sürüleri,
yalnızca cinsel olgunluğa
erişmiş erkeklerden oluşuyor. Dişi sürülerinde bulunan
genç koçlar ise, henüz
“çocuk” olanlar. Yaban
koyunları, yalnızca
çiftleşme döneminde daha
kalabalık ve karışık sürüler
oluşturuyor. Bu dönemlerde
sürü liderliği görevini
genelde yaşlı bir dişi
üstleniyor.
Mevsimsel Davranışlar
Yaz aylarında dişiler ve

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

erkekler ayrı sürüler halinde
ve ayrı bölgelerde, günlerinin yaklaşık 8-10 saatini
otlayarak geçiriyor. KasımAralık aylarında yavaş
yavaş dişilerin bölgesinde
görülmeye başlayan koç
grupları, bu dönemde dişiler
için şiddetli kavgalara girişiyor. Çiftleşme döneminin
ardından bastıran kış, yaban
koyunları için yılın en çetin
dönemi. Kalın kar
örtüsünün altında yiyecek
bulmakta zorlanan yaban
koyunları, toprağı kazarak
yazdan kalma yumru köklere ulaşıyor. Bu dönemde
dişi ve erkek sürüleri yine
ayrılıyor. Mayıs ayında,
hamile dişiler doğum yapmak üzere sürüden ayrılarak
ulaşılması güç bölgelere
gidiyor. 5 ay süren
hamileliğin ardından bir
süre tek başlarına yaşıyor,
doğum yaptıktan kısa bir
süre sonra yeniden sürüye
dönüyorlar. Doğduktan
birkaç saat sonra bile
anneleri kadar hızlı koşabilen yavrular, bir sonraki
yaban koyunu neslinin
müjdesini veriyor.

Hububat Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Geçtiğimiz yıl hububatta
büyük bir hayal kırıklığına
uğrayan Beypazarı çiftçisi bu
yýl hasattan memnun
görünüyor. Yağışların bu yıl
geçen yıldan daha fazla

olması çiftçilerin yüzünü
güldürdü. Bir ay öncesi
başlayan hasat sona ermek
üzere. Nallıhan ve Çayırhan
yörelerinde arpa hasatının
tamamlandığı, buğday

hasatının ise bitmek üzere
olduğu belirtildi. Beypazarı
çiftçisi ise durumdan oldukça
memnun. Beypazarının kırbaşı bölgesinde ve aşağı kesimlerinde hasatın tamamlan-

mak üzere oluğu, arpa ve
buğday boylarının kısa
olmasına rağmen danelerin
dolgun olması nedeniyle
hasatın verimli olduğu ve
çiftçinin yüzünü güldürdüğü

belirtiliyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle bilindiği gibi
çiftçi mağdur olmuş, tarlaya
attığı tohumun, mazotun,
gübrenin ve işçinin parasını
bile çikaramamıştı.

Beypazarý’nýn geleneksel
ürünlerinden olan yaprak
sarmasý, yurdun her
köþesinde büyük bir ilgi
görüyor. Bu nedenle
“dolmalık yaprak” olarak
bilinen Beypazarı üzüm
yaprağı pazarda altın borsası
gibi işlem gördü.
Beypazarý’na gelenler
Beypazarı Dolmasını tat-

madan ilçeden ayrýlmýyor.
Yörenin usta aþçýlarýndan
hemen tarif isteniyor ve
tadından dolayı doðal olarak
ilk iþleri meþhur Beypazarý
yapraðýný almak oluyor.
Beypazarý yapraðýnýn en çok
satýldýðý yer her hafta
çarþamba günleri
Beypazarı’nda kurulan
meşhur Çarşamba Pazarý.

Pazarda köylerden getirilen
yöresel gýdalar da satýþa
sunuluyor. Bu pazarda son
ayların en gözde ürünü “dolmalýk yaprak” oldu. Bu
nedenle çarşamba pazarında
yaprak satanlara özel yer
bile ayrıldı. Sabahýn erken
saatlerinden itibaren pazara
gelenlerin ilk ziyaret noktaları yaprak satýcýlarý oldu.

Üreticiler kendi yapraðýnýn
özelliðini anlatýrken,
“borsa” yı aratmayacak
görüntüler çıktı. Yaþ yaprak
7 YTL den başlayıp son haftalarda 5 YTL den satıldı.
Başka yörelerden gelen
yapraktan daha pahalı
satılan Beypazarı yaprağında
fiyat düşüşü görülmedi. Son
günlerde taze yapraðýn kilo-

su bütüm satýcýlarda ayný
fiyattan, 5 YTL’den iþlem
gördü. Toptan alýmlarda ise
4 YTL’ye satıldı. Pazara
taze dolmalık üzüm yaprakları Kertil, Macun, Tekke,
Tahirler, Baþaðaç, Uþakbükü
ve Seren civarından geliyor.
Beypazarı’nda Salamura
yaprak ise 7-10 YTL arasýnda alýcý buluyor.

Ortaöğretim Kurumları
Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sınavı
(Oks) Sonuçları
Açıklandı. Oks'de
Matematik -Fen (Mf)
ve Türkçe -Matematik
(Tm) Puan Türlerinde

97 Öğrenci 500 Tam
Puan Alarak Birinci
Oldu.
Beypazarı Samanyolu
Koleji Öğrencisi Emine
Büşra Çevik’de
Ortaöğretim Kurumları
Sınavı'nda (Oks)

Soruların Hepsini
Yapıp 500 Tam Puan
Alarak Türkiye
Birincisi Oldu.

Salonunda OKS
sonuçlarıyla ilgili basın
toplantısı düzenledi.
Bakan Çelik'in verdiği
bilgiye göre, sınava
905 bin 930 aday girdi.
Bunlardan 874 bin
709'unun puanı hesa-

planmaya değer bulundu. 31 bin 221 kişi ham
puan barajını aşamadı.
263 öğrenci ise 100
soru üzerinden 100
doğru yaptı. Sınavda
MF ve TM puan türlerinde 97 öğrenci 500
tam puan alarak birinci
oldu. 500 tam puan
alan 97 öğrenci arasına
Beypazarı Samanyolu
Koleji öğrencisi Büşra
Çevikde girdi.
Beypazarı Samanyolu
Koleji öğrencisi Emine
Büşra Çevik,
Ortaöğretim Kurumları
Sınavı'nda (OKS) soruların hepsini yapıp 500
tam puan alarak
Türkiye birincisi oldu.
Yenirenk Dersanesi'ne
giderek sınavlara hazırlanan Çevik, birinci
geldiği için son derece
mutlu olduğunu söyledi.

Beypazarı için Hava Durumu
Aşırı Yağış Uyarısı
Aşırı Rüzgar ve Fırtına
Şeklinde Görüldü.

16 temmuz 20008 tarihinde Ankara'nın kuzey ve batı
ilçelerinde iki saatlik periyotta, kuvvetli rüzgar ile birlikte
gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan
"Meteorolojik Uyarı"da, Nallıhan, Beypazarı ve Polatlı
çevrelerinde yağışa sebep olan bulut kütlesinin, kuzeybatı
doğrultusunda gelişerek iki saatlik periyotta Ankara'nın
kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte gök
gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Nallıhan, Beypazarı
ve Polatlı çevrelerinde yağışa sebep olan bulut kütlesinin,
kuzeybatı doğrultusunda gelişerek iki saatlik periyotta
Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli rüzgar ile
birlikte gök gürültülü sağanak yağışa neden olacağı
bildirilerek oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları istenmişti.
Beypazarında uyarı aşırı rüzgar ve fırtına şeklinde
görüldü.

İç ve doğu kesimlerde bugün de aşırı sıcak bir hava var.
Sıcaklık yer yer 40 dereceyi geçiyor. Özellikle Doğu
Karadeniz’de yüksek nemden dolayı hava çok bunaltıcı
olacak. Batı kesimler ise biraz serinlemeye başlıyor.
Bugün Türkiye’nin kuzey kesimlerinde kısa süreli yaz
yağmurları olacak, batıda sert esen poyraz serinlik vermeye devam ediyor.
İç Anadolu’da yüksek sıcaklıklar bugün daha da etkili,
rüzgar lodos yönlü ve sıcak esiyor. Ankara’dan
Kayseri’ye kadar 37- 38 derece sıcaklık var. Isı çarpmalarına karşı dışarıda uzun süre kalınmamalı. Yarından
itibarense 3-4 derece düşüş bekleniyor. Ankaralılar güneşe
çıkarken daha dikkatli olmalı, aşırı sıcak bir hava var.
Hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece
azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Beypazarında beklenen hava
durumuyla günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
raporu ise ise şöyle:

26 Temmuz Cumt.
En Yüksek
33 °C
En Düşük
19 °C

29 Temmuz Salı
En Yüksek
35°C
En Düşük
19°C

Sıcaklık (ºC)
34
Nem (%)
20
Basınç (hPa)
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) KL.G.D.B 8

27 Temmuz Pazar
En Yüksek
32°C
En Düşük
18°C

30 Temmuz Çrşam.
En Yüksek
36°C
En Düşük
19°C

28 Temmuz P.tesi
En Yüksek
33°C
En Düşük

16°C

31 Temmuz Perşem.
En Yüksek
34°C
En Düşük
18°C

MUAYENE ÜCRETİ ÖDEME
Dolma Yaprağı Altın Gibi Satıldı
ZORUNLULUĞUNA TEPKİ

Beypazarı Özel Samanyolu Koleji Türkiye Birincisi Çıkardı

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

Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik
Bakanlık Başöğretmen

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

Emekli sandığı mensuplarına da muayene ücreti
ödeme zorunluluğu getirilmesine Beypazarından
tepki geldi
Eczacıların üç gün sonra haberdar edildiği bu uygulama yüzünden işlemlerin geriye doğru düzeltilmesi
gerekecek. İlaçta belirlenen yeni ıskontolar ise, henüz
provizyon sistemine işlenmediği için de önümüzdeki
haftadan itibaren reçeteler karşılanırken eczanelerde
yığılmaların yaşanacağı belirtiliyor.
Beypazarılı memur emeklileri SSK emeklisi ve
yakınlarının sağlık ocaklarındaki
muayene ücretlerine yapılan yüzde 100’lük zammın
ardından, daha önce muayene ücreti ödemeyen emekli sandığı mensupları da yapılan yeni düzenleme ile
muayene ücreti ödemeye başlanmasına tepki göstererek bunun emekliye büyük haksızlık olduğunu
belirttiler.
1 Temmuz’dan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu,
SSK emeklisi ve yakınlarının muayene ücretlerine
yaptığı yüzde 100 zammın ardından, şimdiye kadar
muayene ücretinden muaf olan Emekli Sandığı mensuplarına da 2 YTL ödeme getirdi.
Bu durumun eczacıları da sıkıntıya soktuğu bildirildi.
Eczanelerini her açtıklarında yeni bir uygulamayla
karşı karşıya olduklarını ifade edilerek, 1 Temmuz'da
yapılması gereken uygulamanın sisteme 3
Temmuz'da yansıdığı kaydedildi

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR
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