ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'İN SEÇİM
ÇEVRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yüksek Seçim Kurulu, yeni ilçelerin kurulmasına
ilişkin yasa çerçevesinde İstanbul, Ankara ve
İzmir'in seçim çevrelerindeki ilçeleri yeniden
belirledi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de
yayımlanan kararına göre, İstanbul 3, Ankara ve
İzmir 2 seçim çevresine ayrıldı.
Yüksek Seçim Kurulu, yeni ilçelerin kurulmasına
ilişkin yasa çerçevesinde İstanbul, Ankara ve
İzmir'in seçim çevrelerindeki ilçeleri yeniden
belirledi.
*www.yeniyildizgazetesi.com

Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de
yayımlanan kararına göre, İstanbul 3, Ankara ve
İzmir 2 seçim çevresine ayrıldı. Karara göre,
İstanbul'un yeni seçim çevreleri ile bağlı ilçe ve
beldeler şöyle:
ANKARA'DA FAZLA DEĞİŞİKLİK YAŞANMADI
İlçelerde yapılan yeni düzenleme Ankara'yı fazla
etkilemedi. 2 seçim bölgesine sahip Ankara'nın
2. seçim bölgesine Pursaklar dahil edildi. Bu
çerçevede Anakara'nın 1. ve 2. seçim çevreleri

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

şöyle:
"Ankara 1. seçim çevresi : Bala, Çankaya,
Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Haymana,
Mamak, Polatlı, Sincan ve Şereflikoçhisar.
Ankara 2. seçim çevresi: Akyurt, Altındağ, Ayaş,
Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kalecik,
Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Nallıhan,
Pursaklar ve Yenimahalle.
İSTANBULDA SEÇİM ÇEVRELERİNDE
DEĞİŞİKLİK OLDU
"İstanbul'un 1. seçim çevresi: Adalar, Ataşehir,

*www.ortaanadoluas.com

Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe,
Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla,
Ümraniye ve Üsküdar İstanbul'un 2. seçim çevresi : Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler,
Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer,
Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu İstanbul'un 3.
seçim çevresi : Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar,
Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü,
Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören,
Küçükçekmece ve Silivri"
Devamı sayfa 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ

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

Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

DP YENİ GÖREV LİSTESİ BELİRLENDİ
BAŞKAN AHMET GENCER
Beypazarı Özel Eğitim
Kurumu Yöneticileri Serbest
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BEYPAZARI
KISA KISA

SANAYİDE
YANGIN

Aşağı Sanayi Çarşısı
Değirmenciler
Sokak da faaliyet
gösteren motor
ustası cipci Kadir
Çelen’in dükkanında
yangın çıktı.
İtfaiyenin erken
müdahalesi ile
yangın çevre
dükkanlara sıçramadan söndürüldü.
Yangının Elektrik
kontağından çıktığı
tahmin ediliyor.
MEMLEKETTE
BİR KAÇ GÜN
PROĞRAMI
ÇEKİMLERİ BEYPAZARINDA
YAPILDI.
TRT Ankara televizyonu tarafından
Beypazarında yeni
bir proğramın
çekimleri daha
yapıldı. 26 bölümden oluşan
Memlekette bir kaç
gün adlı proğramın
bir bölümüde
Beypazarının İnözü,
Karaşar ve ilçenin
tarihi doğasını yansıtan yerlerde çekildi.
Şimdiye kadar 6
bölgede çekimleri
yapılan proğramın
Beypazarında çekilen 7 nci bölümü
TRT int de yayınlanacak

Geçtiğimiz günlerde
sessiz sedasız kongresini yapan Demokrat
Parti Beypazarı İlçe
Teşkilatında görev
dağılımı belirlendi.
Yapılan kongrede
Yönetim Kurulu Asil
Üyeliklere Yaşar
Arpacı, Hüseyin Atak,
Seyfi Uzunoğlu, Orhan
Öztürk, Sabri Çalışkan,
Ahmet Bilgiç, Rahmi

Özdemir, N.Sadi
Köroğlu, Süleyman
Yaman, İbrahim Üstek,
Mutlu Atak, Turan
Yılmaz, Ali Günaydın,
Serkan Çelikel seçildiler.
Denetim Kurulu Asil
Üyeliklere ise Enver
Atak, Hüseyin Köroğlu,
Necati Temiz, Osman
Öztürk, Emin Günay,
Yakup Günoğan,
Yüksel İş, Yaşar Çiftçi,
İlhami Öztürk seçildiler.
İl Delegesi Üyeliklerine
ise Ahmet Gencer,

Yaşar Arpacı, Hüseyin
Atak, Seyfi Uzunoğlu,
Orhan Öztürk, Sabri
Çalışkan, Ahmet
Bilgiç, Rahmi Özdemir,
Mutlu Atak, Süleyman
Yaman, İbrahim Üstek,
M.Sadi Köroğlu, Turan
Yılmaz, Ali Günaydın
seçildiler.
Eski Başkan Ahmet
Gencer tekrar İlçe
Başkanlığına seçildi.
Gencer; önümüzde
yapılacak yerel seçimlerde Beypazarı
Belediye Başkanlığına
aday olduğunu açıkladı.

ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ
BÖLÜMÜNE YOĞUN İLGİ

Beypazarı Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesi bünyesinde bu yıl
açılan Acil Tıp Teknisyenliği bölümüne yoğun ilgi var.
Beypazarı ve çevre yerleşim birimlerinden gelen öğrenciler bu okulu
bitirdikten sonra KPSS ile büyük ölçüde Sağlık Bakanlığında istihdam
ediliyorlar. Okula OKS Matematik Fen puanı ile giriliyor.
Beypazarında yeni açılan okula girmek için yüksek puan almak
gerekiyor. Bu yıl okul en düşük 324 puanla öğrenci aldı. Toplam 24
öğrenci ile eğitim ve öğretime başlayacak bölüm bu yıl açıldı.
Tolunay Özaka Sağlık Meslek Lisesinde halen Hemşirelik ve Tıbbi
Sekreterlik Bölümleri mevcut. Bu bölümlerde yüksek puanla öğrenci
alıyor. OKS Matematik ve Fen puanı ile öğrenci alan bu okul hemşirelik bölümü için en düşük 347 puanla öğrenci alındı. Tıbbi Sekreterli
Bölümüne ise en düşük 324 puanla öğrenci alındı. Yeni açılan Acil Tıp
Teknisyenliği Bölümüne ise en düşük 331 puanla öğrenci alındı.
Beypazarındaki Tolunay Özaka Sağlık Meslek lisesi Ankara
Bölgesinde en yüksek puanla öğrenci alan okulların başında geliyor.
Okulun bu başarısında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okula olan ilgi
ve katkılarının büyük olması yer alıyor.

Misafir Kalem

Özgür Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

Şansın Çıkmazı

Şans oyunlarının ve yarışma programlarının temelinde kişiye
eğlence ve hoşça vakit geçirtmek
ve günlük gerçeklerin sıkıntılarından uzaklaştırmak vardır.
Yarışmalardaki sorulan sorularda
popüler kültürün hafızalarda ne
kadar yer ettiği üzerine kuruYazısı Sayfa 2’de
ludur.

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK
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Şans oyunlarının ve yarışma
programlarının temelinde kişiye
eğlence ve hoşça vakit geçirtmek ve günlük gerçeklerin
sıkıntılarından uzaklaştırmak
vardır.

Yazısı Sayfa 3’de

İBRAHİM DEMİR’E
BAŞKANLIK ŞANSI
YENİDEN
GÜLÜYOR

Haberleri Sayfa 2’de

Beypazarı’na
sentetik
Çim Koşu Pisti
Açılıyor

Haberi Sayfa 2’de

Ankara'nın üç
ilçesinde operasyon
adı ile basınada
haber olarak yer alan
Ankara Beypazarı,
Bala, Elmadağ
ilçelerinde, eğitim
merkezi faaliyeti
yürüten özel eğitim
merkezinin yöneticileri ifadeleri alındıktan sonra serbest
bırakıldı.
Merkezin yöneticileri
serbest
Beypazarı, Hacıkara
Mahallesi Kabaçam
Yapı
Kooperatifi'ndeki
eğitim merkezi
yöneticilerinden
Süleyman Türkoğlu
ile sorumlu müdürü
Başak Ünal emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı
Türkoğlu ve Ünal,
yaptıkları yazılı açıklamada, merkezin
yapılan asılsız bir
ihbarla hasımları
tarafından zarara
uğratılmaya
çalışıldığını iddia
etti. Açıklamada, şu
ifadelere yer verildi:
"İddia edilen suçlamalar sahte rapor
düzenlemek, boş
senet imzalamak ve
devleti zarara uğratmaktır. Bu iddialarla
ilgili olarak kurumumuz müdürü ve
sahibi, emniyete
başvurarak gerekli
ifadeleri vermiş ve
Beypazarı Kuraklık
Desteği
Ek Kararnamesinde
de Unutuldu
Haberi Sayfa 3’de
Dar sokaklara Park Tehlike
Arzediyor Haberi Sayfa 4’de

kurumdan istenen
rapor asıllarını
incelemek üzere teslim etmiştir. İddialar
arasında şantaj ve
personele tecavüz
gibi çirkin ve asılsız
bir suçlama yoktur."
denildi.
Basında bu eğitim
merkezinin merkez
ve şubelerine
emniyet güçleri
tarafından eş zamanlı
operasyon düzenlendiği ve
operasyonda çeşitli
evraka el konulduğu,
merkezin sahibi ve
sorumlu müdürü ile
bazı personel gözaltına alındığı şeklinde
haberler yer almıştı.
Özürlülere yönelik
hizmet veren eğitim
merkezinin,
Beypazarı'nın
Hacıkara Mahallesi
Kabaçam Yapı
Kooperatifindeki
merkez ofisi ile
Elmadağ, Bala
ilçelerindeki şubelerine polis tarafından
eş zamanlı operasyon
düzenlendi haberine
karşılık eğitim
merkezi yönetiminden gazetemize açıklama gönderildi.
Eğitim Merkezinin
sahibi Süleyman T.
ve sorumlu müdiresi
Başak Ü. imzası ile
faksla gönderilen
yazıda gazete haberlerinde çıkan haberBeypazarılı Gençler
Yaz Kurslarında
Haberi Sayfa 3’de
Üretici, Ürünün Karşılığını
Aalamamaktan
Şikayetçi
Haberi Sayfa 4’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

ler yalanlandı.
Gazete ve internet
haberlerinde yer alan
'sahte evrak düzenlemek, şantaj, zorla
senet imzalatmak,
personele tecavüz''
iddiaları üzerine
yapıldığı yazılan
haberlere tepki ve
veren eğitim merkezi
yöneticilerinin
gazetemize gönderdiği açıklamada
şu görüşlere yer verildi.
18.02.2008 tarih,
2008/227 sayılı
hakim kararı ile
Beypazarı İlçe
Emniyet
Müdürlüğüne bağlı
ekiğler şirketimizin
Beypazarı Şubesine;
17.07.2008 gecesi
155 polis ihbar hattına gelen isimsiz
ihbarı soruşturmak
üzere gelmişlerdir.
17.02.2008 Perşembe
gecesi 23.00 sularında 155 polis ihbar
hattına gelen isimsiz
ihbarda; ‘’Ayaş
ilçesinden gelen 3
öğrenc
i ve Çayırhan’dan
gelen 1 öğrencinin
doktor raporlarının
sahte olduğu,
çalışanlara boş senet
imzalattıldığı ve
devletin bu yolla
zarara
uğratıldığı’‘söylenmiştir. Bu iddialarla
ilgili olarak kurum
Beypazarı Belediyesi
122 Dükkanı İhaleye
Çıkardı
Haberi Sayfa 4’de
Ücretsiz Sağlık
Taraması Başladı
Haberi Sayfa 4’de

sahibi Süleyman
Türkoğlu ve kurum
müdiresi Başak Ünal
İlçe Emniyet
Müdürlüğünde
gerekli ifadeleri vermiş ve kurumdan
istenen rapor asıllarını incelemek
üzere ilgili kişilere
teslim edip dönmüşlerdir.
Soruşturma
‘’Ankara’nın
Beypazarı Bala ve
Elmadağ ilçelerinde
eş zamanlı
olmamıştır, gözaltına
alınan personel
olmamıştır, sahte
rapor düzenlemek,
şantaj, zorla senet
imzalatmak ve personele tecavüz gibi ‘’
iddialarla tarafımıza
soruşturma başlatılmamıştır ve
emniyette kesinlikle
bu konularla ilgili
ifadeler alınmamıştır.
Yapılan asılsız ihbar
ve akabindeki asılsız
iftiralar tamamen
kurum ve personelimizi zarara uğratmak maksatlı rakip
ve hasımlarımızın
yapmış olduğu bir iş
olmakla birlikte,
kurumumuzun
faaliyetlerinin resmi
prosüdüre uygun
olduğu gerekli tüm
rapor, izin ve belgelerin yasalara
uygun olduğu bildiririz. ‘’ denilmiştir.

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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Vaziyetten Vasiyete
Tanıyasın Yaradan’ı her daim
Üzerine farzdır, “boşlama” oğul!
Halk içinde hizmetkâr ol canlara
Tek kişilik hayat “düşleme” oğul!

Kanmayasın, şu dünyanın süsüne
Cazip görüntüsü, gümbürtüsüne
Mevlâm güç versin de haktan sesine
Dik duruşu asla “esleme” oğul!
Dilin sivri olsa, sakın batmasın
Gönlün hüzün dolsa, sakın yatmasın
Haramı helale asla katmasın
Vücutta habis ur “besleme” oğul!
Arı oğul verir, kendi cinsinden
İnsan tüter, haberi yok isinden
Sen örnek ol, iz sürülsün peşinden
Sağlam dala koruk “aşlama” oğul!

Kimi pulda yüzer, kimisi çulsuz
Azgın yoldan çıkmış, garibim yolsuz
Erenler deryayı geçiyor salsız
Hakiri, sakın ha, “fişleme” oğul!

Cemiyet insanı, hizmette önde
Toptan tamirat var, boş durma sen de
Yiğit belli olur, en kara günde
Sür atını coşsun, “çüşleme” oğul!
Uyurken bir gözün açıkta olsun
Dikkatin, akıldan kaçıkta olsun
Merhametin, sevgin, kucakta olsun
Şefkat sarayını, “paslama” oğul!

Aldatanlar, aldanmıştır bilesin
Kurtuluş bekleyen, hayır dilesin
Yüce hakikate, sen silsilesin
Kirli duvarlara, “toslama” oğul!

Bu topraklar, takas edildi canla
Yüzbinler yürüdü, Ukba’ya şanla
İnsanlık nişanlı, nefsi aşanla
Fikrini yabana “yaslama” oğul!

Vefa denen duygu, olmalı diri
Unutmayan kalpler, saklamaz kiri
Ruh yoksa birlikte, besbelli sürü
Faydasız binayı “süsleme” oğul!
İnsaf elden uçtu, dipsiz kuyuda
Olsun rağbet, yıkıp-döken ayıda
Güller açmış bize, karşı kıyıda
Kömürü elmasla “eşleme” oğul!

Her sâlâ duydukça, benim sanırım

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Sesteki mânâyı, iyi tanırım
Kötü mirasımla, çok utanırım
Üç olan hatamı, “beşleme” oğul!
Ali Rıza Malkoç 27/04/2008 Bursa
Ukba: Ahiret
Koruk: Ham, olgunlaşmamış, kısır
Hakir: Hor görülen, aşağılanan
Habis: Kötü, zararlı, pis
Silsile: Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra
Ali Rıza Malkoç www.arm.web.tr

NEDENİ ÜZERİNDE PEK DURULMAZ
YA,
SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEMEYİ TERCİH ETMİŞ AĞUSTOS BÖCEĞİ
VE REDDETMİŞ,
ÖYLE KARINCALAR GİBİ KENDİNE
BİR YER EDİNİP
YİYECEK BİRİKTİRMEYİ
KİMİ DOĞA BİLİMCİLERİNİN SÖYLEMEKTEN ÇEKİNİP GİZLEDİĞİ
“TABİATINDANDIR”
DİYE GEÇİŞTİREBİLİRİZ BELKİ BU
DAVRANIŞIN SEBEBİNİ
HAYVANLAR ẢLEMİ Kİ,
BİZLERİ HAYRETE DÜŞÜRECEK
DENLİ
ÇOĞU KEZ ŞAŞIRTICI BİR BOŞLUKTUR

YİNE DE YAZIP DURSUNLAR SAHTE
OZANLAR
HOŞNUTLUK ÜZERİNE İSTEDİKLERİ
NÜKTELERİ
(BU SÖZ BURDA, “ACIKLI BİR
BUDALALIK” ANLAMINA GELİR)
KURT MASALLARI, KUZU MASALLARI
BİLİMLE ÇELİŞEN KAHRAMANLIK
DESTANLARI
İLHAM PERİM BİLE BURDA
HAYRETLER İÇİNDE
KULAĞIMA BİRŞEYLER FISILDIYOR
DUR, AÇIKLIYORUM İŞTE! ÜSTÜNE
ANT İÇTİĞİM
ŞU KELİMELERİN AKABİNDE

BİLİYORUM, İNANMAK İSTEMEYECEKTİR ÇOĞU KİMSE
NE SOSYOLOJİYE, NE ANTROPOLOJİYE NE DE TARİHE
HATTA DENEYLERLE BİR BİR KANIT-

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.
FİYATLARI
Bize Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . İmkanlardan
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

LANSA BİLE
BAZI GERÇEKLERİN HASIRALTI
EDİLMESİ DAHA İYİ;
HELE DÜŞ KIRIKLIKLARI YARATACAKLARSA
BU YÜZDEN SEMBOLLERLE
YETİNİYORUM YA.

“BİR MİDYE KALLEŞLİĞE UĞRAMIŞ
OLABİLİR AŞKTA”
NEDEN Mİ? KABUĞUNA ÇEKİLMİŞ
ÜZÜLÜYOR ÇÜNKÜ
VE KİMBİLİR NE AĞITLAR YAKILMIŞTIR BU GÜNE KADAR
O TUZLU SUYUN ALTINDA

SEN, DENİZLER TANRISI POSEYDON!
SEN Kİ, FIRTINA VE ACIMASIZ DALGALARINLA,
NİCE DEVLERİ YIKIP SULARA
GÖMDÜN
VE SEN, TANRILARIN TANRISI
ZEUS’UN OĞLU HERKÜL!
NİCE MAZLUMUN YARDIMINA KOŞTUN
NE Kİ, SANA KÜÇÜK BİR İŞ DAHA
VAR BENCE

KÖLELERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDUN YA, --ŞİMDİ DE BAĞIMSIZLARI ATIVER
İÇERİ
ŞU EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜ OLAN
PARA BABALARINI,
VE ONLARIN KUKLALARI OLAN
BAZI POLİTİKACILARI AT KODESE!
MARS’A SÜRGÜNE GÖNDER,
BABAN ZEUS YARDIMCIN OLSUN
SENİN

KENDİLERİNİN CANI CAN DA -BAŞKALARININ PATLICAN MI ÖĞRET
ŞUNLARA
TUTSAKLIK NEYMİŞ, EZİLMEK
NEYMİŞ, ÇARESİZLİK NEYMİŞ
GÖRSÜN O ZİBİDİLER ŞİMDİ!
BELEŞTEN NEFRETLE BESLENEN
O YÜCE YİĞİTLİK TİMSALLERİ
KAPATIVER – HAYIR, ŞANS OYUNLARINI DEMEDİM
FUHUŞ YUVALARINI İŞTE!
YOKSA YATIRDIĞIMIZ KUPON BOŞA
GİDECEK

RİVAYET EDİLEN
ESKİ YUNAN TANRILARI GİBİ BEN
DE
TERK EDİP GİDECEĞİM HERHELDE
EN CİDDİ SORUNLARIN
ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ GÖREMEDEN
HEMDE
ONUR SEZGİN 3.11.2007
KÖYLÜ ÇİÇEĞİM
O kadar düşünüp içme ne olur;
Elbet senide bir seven bulur.
Mutluluk birgünde sana baş vurur.
Üzülüp ağlama köylü çiçeğim.

Gözyaşı dökmeye değmez gidene.
İnanma sen artık sevdim diyene.
O gider başkası gelir yerine.
Üzülüp ağlama köylü çiçeğim.

Kaderde olanlar gelirmiş başa.
Sök kalbinden onu, rahat ol yaşa.
Bırak terkedenin yerini taşa.
Üzülüp ağlama köylü çiçeğim.

Bir defa dönüpte aynaya baksan.
Ne kadar güzelsin anlayacaksın.
Unutma yanlız kalmayacaksın.
Üzülüp ağlama köylü çiçeğim.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
KAHPESİN YAR
Anlamıştım sen zalimsin.
Biliyorum sevdalımsın.
Ne ettimde terk ettin.
Bana göre kahpesin yar.

Önce çaldın beni benden.
Sonra kıskandın yelden.
Ne çabuk usandın benden.
Bana göre kahpesin yar.
Arıyorum seni bende.
Soktun beni böyle derde.
Hani o sevgiler nerde.
Bana göre kahpesin yar.

Düşünürüm kara kara.
Açtın yüreğime yara.
Boyun eğemem sevdana.
Bana göre kahpesin yar.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

Beypazarına Sentetik
Çim Koşu Pisti
Açılıyor.

AH! O DAYANAK NOKTASINI
BULANA DEK
OLİMPOS DAĞINDA YAŞADIKLARI

İl Özel İdere tarafından
finanse edilen ve
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından
kotrolluğü yapılan
Beypazarı Gençlik ve
Spor İlçe Müdürlüğü
bünyesinde bulunan
çim yüzeyli futbol
sahasının etrafına
yapılan sentetik çim
koşu pisti çalışmaları
sona ermek üzere.
Alt diranaj kısmıda
yapilan kosu pisti su
geçirgen 6 kulvarlidır.
Teknik ekip tarafindan
son zemin kontrelleri
yapildiktan sonra en
kisa zamanda Ilçemiz

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

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

halkinin hizmetine açilacaktir.
Genellikle tugla tuzundan yapilan kosu pisti

sentetik çim özelligi ile
Ilçe stadi Ankara Il
Müdürlügünün ilklerindendir.
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Misafir Kalem
Şansın Çıkmazı

Özgür Karakaya
ozgkara@hotmail.com/Bursa

Şans oyunlarının ve yarışma programlarının
temelinde kişiye eğlence ve hoşça vakit geçirtmek ve günlük gerçeklerin sıkıntılarından uzaklaştırmak vardır. Yarışmalardaki sorulan sorularda popüler kültürün hafızalarda ne kadar yer
ettiği üzerine kuruludur. Kişiyi, sahip olmaya
rekabete ve bireyciliğe yönlendirir. Yarışmalar
şöhretliğin kapısını açan bir araç konumundadır. Adorno da şöhret için “Egemenlerin
iletken çubuğu demişti.”

Şans oyunlarına ve yarışmalara ilginin artması
yoksullukla bağlantılıdır. Yoksulluğun artması,
yozlaşmayı kapkaçı ve hırsızlığın artmasını
getirir.

Anamalcı sistem kolay yoldan para kazanmanın yollarını açmak için çeşitli şans ve
yarışma oyunları geliştirmekte ve insanca
yaşam umudunu geri plana atmaktadır. Yapay
umutları göstermektedir. Bunu da yalnızlaştırarak ve rant üzerinden yapmaktadır. Kısa
yoldan, emek vermeden köşeyi dönmeyi sunmaktadır. Diğer yandan da, iktidarlar insanca
yaşayacak geliri sağlayamamaktadır.
Çalışabilir nüfusunun 14 milyonu işsiz olan
ülkemizde 8 bin bayide günde ortalama “700–
800” bin at yarışı kuponu yatırılmakta. Diğer
yandan ise On Numara, Şans Topu, Süper
Loto, Sayısal Loto, Spor Toto, Spor Loto,
İddia Kazı Kazan, Milli Piyango, At Yarışları...

Televizyon ekranlarında Var Mısın, Yok
Musun, Şansa Bak, Düello, Çarkıfelek, Rus
Ruleti, Şans Yolu, Kim 1 milyon ister, “Durma
Dans et, Şans Kapıyı Çalınca yer almaktalar.
Televizyon kanallarında yayımlanan bilgi ve
şans oyunlarından yansıyan görüntüler ülkenin
ekonomik durumunun iyi olmadığını göstermekte. ”Var mısın yok musun “yarışma programına katılmak için başvuranların sayısı 3
milyon civarında. Hemen hemen her kanalda
yer alan yarışma programlara yoğun ilgi
gösteren yurttaşların büyük bir bölümü,
“borçlarını ödemek ya da “ev almak için
katıldığını dile getirmekte”.

Yazımızı Tatar Ramazan filminden bir sözle
bitirelim “Biri bakacak biri doyacak biri oh
çekecek biri ah çekecek”.

DEMİR’E BAŞKANLIK ŞANSI
YENİDEN GÜLÜYOR.

Eski Belediye Başkanı İbrahim Demir’e önümüzde yapılacak yerel seçimlerde Beypazarı Belediye Başkanı olma
şansı gülmeye başladı.
15 yıl Belediye Başkanlığı yapan ve 1999 seçimlerinde
seçimi kaybederek Mansur Yavaş’a koltuğu kaptıran
İbrahim Demir geçen dönemde Ak Partiden aday olarak
seçim kaybetmişti. Seçimi kaybetmenin üzerinden geçen
10 yıl sonunda ibrahim Demir Belediye Başkanı olma şansını yeniden yakalamaya başladı.
Belediye Başkanlığını kaybettiği günden bu güne ilk defa
bu dönem şansı yakalayan ibrahim Demir Ak Partiden yine
aday olmak için gayret gösterecek. Ak Partiden aday yapılmazsada Beypazarı Belediye Başkanı olabilecek en sanşlı
aday olarak İbrahim Demir’in adı öne çıkmaya başladı. İki
sefer üst üste seçim kaybeden İbrahim Demir’in seçimi
kaybettiği dönemlerdeki şartlar ve olumsuzluklar Demir’in
lehine dönmeye başladı ve en sanşlı aday olarak Demir’i
öne çıkarttı. İlçede adaylıkta ismi geçen kişilerinde
Demir’in adının öne çıkmasında rol oynuyor.
Görüştüğümüz ilçe halkı gene en iddialı ve güçlü aday
İbrahim Demir diyor ve seçimi kazanabilecek tek aday
olarak gözüyle bakıyor. Son günlerde yaşanan yeni
gelişmeler de Demir’in hangi partiden aday olursa olsun
seçimi gögüsleyecek tek aday olarakismini öne çıkarıyor.
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Gazi Gü ndüzalp 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 Yönetmeni : Kemal Ç ELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ þiirlerden oluþmaktadýr.

Gönderilen þiirlerin yayýnlanmýþ
þiir olduðu tesbit
edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden okuyucularýmýzýn
gazetemize gönderdiði þiirlerinin
hiç bir yerde yayýnlanmamýþ olmasýna dikkat etmelerini rica ediyoruz.
Gazetemizin
özelliði budur.

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

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerin e
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýn lanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Ort a An adolu A.Þ.
Tel- Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Ren k İş Matbaası
Tel-F ax: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 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
6 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL
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İHALE İLANI
ANKARA-BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

HABER-İLAN

KATI YAKIT KALORİFER KÖMÜRÜALIMI İHALESİ Mal Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ýhale Kayýt No:
1- Ýdarenin
a) Adresi

:2008/110348
ANKARA-BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
:KURTULUŞ MAHALLESİ HALİL ŞIVGIN CAD. NO:6
BEYPAZARI/ANKARA
b) Telefon -Faks Numarasý
:0 312 763 07 75- 0 312 763 22 96
c) elektronik posta adresi (varsa) : Beydevhastanesi@ttnet.net.tr

2- Ýhale konusu malın
a) Niteliði, türü ve Miktarý
b) teslim (yeri/yerleri)
c)teslim (tarihi/tarihleri)

:KATI YAKIT KALORİFER KÖMÜRÜ Mal alımı1 (BİR KALEM)
:Beypazarý Devlet Hastanesi
:Sözleşme tarihinden 31.05.2009 tarihine kadar

3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý Yer
:Beypazarý Devlet Hastanesi Doktor Yemekhanesi
b) TarihiSaati
: 12.08.2008 - 10.00
4- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi
Odasý veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan
ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmı, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin
yazýlý taahhütname,
4.1.5. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptýrılamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn aldýðýna dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler.
4.3.1-İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve
ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler
. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dökümanında
belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.
İhale konusu işin ihale dökümanında belirtilen standardlara uygunluğunu gösteren, uluslararsı kuralllara uygun şekilde akredite edilmiş
kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar: Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, Kalorifer Kömürü mal alım işi
5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6- Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7- Ýhale dökümaný Beypazarı Devlet Hastanesi adresinde görülebilir ve 75,00 YTL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif
verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur.
8- Teklifler 12.08.2008 tarihi, saat 10.00’a kadar Beypazarý Devlet Hastanesi adresine verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9- Ýstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan
istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalýdýr.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Uz.Dr. Salim SARIYILDIZ
BAŞHEKİM

Kuraklık Desteği Ek Kararnamesinde
Beypazarı Yine Unutuldu

19 Temmuz’da
Resmi Gazetede
yayınlanan Kuraklık
kararnamesinde yer
almayan Beypazarı,
çıkarılacak ek kararname kapsamına da
alınmadı. Polatlı
ilçesinin ek karar-

namede yer alacağının açıklanmasının ardından
600 Bin Ton sebze
üretimi yapılan
Beypazarı’nda üreticiler hükümetin
kendilerini hatırlamasını bekliyor.

Ankara’da; Bala,
Elmadağ, Evren,
Gölbaşı, Haymana,
Kalecik, Nallıhan ve
Şereflikoçhisar’ın
destek alacak ilçeler
olarak yer almasının
ardından ek kararname ile Polatlı’nın

da destek kapsamına
alınacağı açıklandı.
Polatlı Belediye
Başkanı Yakup Çelik
ilçenin ek kararname
kapsamına alınması
konusundaki
katkılarından dolayı
AK Parti İlçe

Başkanına, milletvekillerine ve
bakanlara teşekkür
etti. Kuraklıktan
dolayı mağdur olan
Beypazarılı çiftçiler
ise endişeli bekleyiş
içinde.

ANKARA İSTANBUL
VE İZMİR SEÇİM
ÇEVRELERİNDE
DEĞİŞİKLİK
YAPILDI.
Haberi sayfa 1’de
Bu arada, ANKA'nın
belirlemelerine göre,
İstanbul 1. seçim bölgesine ilk kez Ataşehir,
Çekmeköy ve
Sancaktepe dahil edildi. İstanbul 2. Seçim
bölgesine, daha önce 3.
seçim bölgesinde olan
Zeytinburnu ve Esenler
kaydırıldı. 2. seçim
bölgesine, daha önce
Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Sultangazi
eklendi. Yine 2. seçim
bölgesinde olan
Eminönü ilçesi ise yeni
seçim bölgeleri arasında yer almadı.
Arnavutköy,
Başakşehir ve Esenyurt
ilk kez 3. seçim bölgesinde yer aldı.

Beypazarılı
Gençler Yaz
Kurslarında

Beypazarı
Belediyesi’nin yıl
içerisinde açtığı
kurslara yaz döneminde yenileri eklendi.
Halk oyunları ve
müzik kurslarının yanı
sıra futbol ve yüzme
kurslarına da ilgi
büyük.
Yaz Spor Okulu
bünyesinde düzenlenen
09-12 yaş arası çocuklar için yüzme kursunda 65 çocuk yüzmeyi
öğreniyor. Serbest stil
ve kurbağalama
stilinde sertifika alacak
öğrenciler, iki ay
süresince kursa devam
edecekler. Beypazarı
Belediyesi Yüzme
Havuzunda verilen
kursta çocuklar hem
eğlenceli vakit geçiriyor hem de yüzmeyi
öğrenerek tatillerini en
iyi şekilde değerlendiriyorlar. Futbol
kursunda ise 100’ün
üzerinde öğrenci ilçe
spor tesislerinde futbol
becerilerini geliştirme
fırsatı buluyor.

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

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 si telerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerd en, Oyun Siteleri nde n,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

Her Telden
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ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ
seri 8

Mehmet BAŞTÜRK

Fakat böyle bir proje geliştirildiği dönemde işe karışan bir
isim ki: Thedor Herzl, İsrail oğullarının kuracağı bu yeni
yurt projesine farklı bir boyut kazandırır. 1897 yılın da
İsviçre’nin Bal şehrinde yapılan dünya Yahudiler kongresinde delegeleri etkileyerek alınan karar çok dikkat
çekicidir. 240 murahhas delegenin iştirakiyle alınan
(Filistin topraklarında “İsrail” adında bir devlet kurulması) kararıdır. Bu kararın alındığı dönemde Filistin
toprakları, Osmanlı yönetiminde olduğuna göre yapılacak
ilk iş ise Osmanlı Devletinin yıkılmasıdır. 400 senedir her
türlü kolaylığı kendilerine sağlayan bir imparatorluğu
yıkma kararını İsrail oğulları, tarihi boyunca kendilerine
zulüm ve işkence yapan Avrupa’da işte bu şekilde alırlar.
Hem de kendilerini himaye eden devleti yıkma
kararını…bu gün hepimiz biliyoruz ki bu kararın alındığı
tarihten 20 yıl sonra Osmanlı Devleti yıkılmış,
Osmanlının yıkılışından 30 yıl sonra da İsrail Devleti
Filistin topraklarında kurulmuştur. Ama bu 50 yıllık süreç
içerinde bu topraklar üzerinde kurulan İsrail Devletinin
kurulması için Müslümanların ödediği diyet ne olacaktır?
Bunun hesabını kim verecektir.

Eğer bir milletin ferleri tarihlerinden ders alarak geleceğini planlayamazsa, zaman içerisinde o millet zayıflar ve
gücünü yitirerek nihayet tarih sahnesinden silinir. Tarihin
en kadim milleti olan TÜRKLER hala tarih sahnesindeki
yerlerini koruyabiliyorlarsa bu Türk Milletinin yüceliğindendir. Bunu kimse inkar edemez. Alman tarihçi Prof.
Neumark’ın da dediği gibi, “tarihten Türkleri çıkarırsak
tarih diye bir şey kalmaz” ifadeleri bu gerçeği ortaya koymaktadır. Ama gerçeğin bu olmasına rağmen insanlık tarihi içerisinde, Türkler kadar mağdur olan, zulüm ve
işkence gören ve soykırıma tabi tutulan başka bir millette
yoktur. Bir fikir edinebilmemiz için sadece şu örnek yeterlidir. M.Ö. 220 yılında kurulan Hun devleti döneminde bu
günkü Çin’in nüfusunun 20.000.000 dolayında olduğu
ifade edilmektedir. Aynı dönemde Türklerin nüfusunun da
bu rakama yakın olduğu belirtilmektedir. Bu gün dünya
üzerinde 1,5 milyara yakın Çin nüfusu olmasına rağmen,
en abartılı ifadeyle 250 milyon Türk nüfus vardır. Aradaki
bu aşırı farklılık nereden kaynaklanmaktadır… yoksa
Çinlilerde üreme hızı çok yüksek de buna karşılık Türkler
de kısırlık mı var? Bu sorunun cevabını çok iyi kavramamız gerekmektedir…
İnsanlık tarihinin son iki asrını etkileyen, dünyada iki
dünya savaşı başta olmak üzere sayısız savaşların çıkmasına neden olan milyonlarca insanın hayatını söndüren,
milyonlarca insanın sakat kalmasına sebep olan daha
doğrusu yaklaşık iki asırdır dünyayı göz yaşı ve kana
bulayan bütün vahşetin müsebbipleri İsrail oğullarıdır,
Komünizmin kurucusu Karl Marx ve Siyonizmin kurucusu olan Thedor Herzl Yahudi’dir. Aynı zamanda ikisi de
gazetecidir. Bu iki isim Osmanlının ve dolayısıyla da
İslam’ın da en büyük düşmanlarıdırlar. Kendileri perde
arkasında kalmak suretiyle hep maşalar kullanarak
Osmanlıyı yıkmışlardır.

Aslında Osmanlı tarihinin son dönemiyle ilgili şu tarihi
hakikat çok dikkat çekicidir. 1897 yılında alınan Filistin
de İsrail devleti kurulması kararının ardından 1898 yılında
Osmanlı Padişahı II.Abdul Hamit’i ziyaretten sonra,
Kudüs’e seyahat ederek Filistin topraklarında bir İsrail
Devletinin kurulmasını desteklediğini ve bunun için
Yahudilere yardım edeceğini açıklayan Alman İmparatoru
II. Wilhelm’in o günden bu güne hala Türkler tarafından
dost olarak bilinmesidir. Bu imparator hala İstanbul Sultan
Ahmet’e yaptırdığı Alman çeşmesiyle anılmaktadır.
Osmanlıya çeşme ama Yahudi’ye Osmanlı topraklarında
devlet … Ne dostluk gösterisi… Bilmeyenin de gözü
yaşaracak… daha dostunu düşmanını ayırt edemeyen
Türk Milleti birinci dünya savaşı sonrasında koskoca bir
imparatorluk kaybetti. Ya dost olarak bildiğimiz Almanya
bu savaş sonrasında ne kaybetti? Yakın tarihimizdeki bu
olayların getiri ve götürüsünün hiç hesabı yapıldı mı? Ve
hala bugün, bu tarihi olaylardan hiç ders almadan aynı
hatalara devam etmekteyiz…

Birinci dünya savaşı sonrasında Osmanlı
İmparatorluğunun parçalanacağını ve Almanya’nın savaş
sonrasında Orta Doğudan hisse alacağını ortaya koyan şu
tarihi belge çok önemlidir. 11 Mart 1917 yılında Bağdat’ın
İngilizler tarafından alınmasından sonra Bağdat’a gelen
İngiliz Ajan “Gertrude Bell” babasına yazdığı bir mektupta şu ifadelere yer vermektedir. “Artık Almanların Orta
Doğu’yu kontrol etme hayallerinin, Berlin- Bağdat hattının ve daha bir çok şeyin sonu geldi. Eğer savaşı zorlamasalardı biz onlara bu toprakların bir kısmını bırakacaktık. Şimdi kendi hatalarından dolayı her şeyi kaybettiler…
biz de bu toprakları Arap uygarlığının ve refahının bir
göstergesi haline getireceğiz.” İşte batı’nın gerçek yüzü
budur…Onların dostluğu menfaate dayanır…

Devamı haftaya

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
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BEYPAZARI BELEDİYESİ
122 DÜKKANI İHALEYE ÇIKARDI
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Beypazarı Belediyesi
28-29-30 Temmuz tarihinde toplam 122
dükkanı ihaleye
çıkardı. İçinde oturanların olduğu ve 10 yıl
dolduğu gerekçesiyle
ihaleye çıkartılan 122
dükkan Açık teklif
artırma suretiyle
Belediye Encümeni
huzurunda kira ihalesi
yapıldı.
Seçime 8 ay kala içinde
oturan esnafın olduğu
işyerlerinin kira ihalesi
yapılması esnafı şaşırttı.
Kiraya çıkartılan
dükkanlardan 10 yıllık
teninat ve bir yıl kira
peşinatı istenmesi de
ihaleye girenler tarafından tepkiyle karşılandı.
Buna rağmen dükkanını
kaybetmek istemeyen

esnaf bulup buluşturdu
ve ihaleye katıldı.
İhaleye çıkartılan 122
dükkandan 114
dükkanın bir kaç tanesi
hariç içinde oturanlar
tarafından ihalede tutuldu, 8 işyerine ise ihaleye kimsenin girmediği
öğrenildi. Bir kaç
dükkanın ihalesinde ise
kıyasıya mücedele
yaşandığı ve kira fiyatının anormal artışla
ihale edildiği öğrenildi.
İhaleye çıkartılan ve
kimsenin girmediği 8
dükkanın ihalesine
içinde oturanlarının bile
girmemesinin sebebi
ise belediyeye kira
borçlarının olması,
ihaleye girerken
belediye ye borcu yoktur yazısının istenmesi
nedeniyle ihaleye

giremedikleri öğrenildi.
Belediye 122 dükkanın
ihale edilmesi
sayesinde esnaf
üzerinde biriken kira
boçlarını hem tahsil
etti, hem de bir yıl
kirayı peşin alma kararı
ile para tahsilatı yaptığı
görüldü. İhale günü
konuşan Başkan Yavaş;
kiracılar kiralarını
ödemiyorlar, peşin
parası olan getirsin
oturduğu dükkanı satın
alsın. İhale edip satacam, Belediye dükkanlarından belediye doğru
dürüst kazanç elde
etmiyor satmak daha
karlısı’‘ dediği öğrenildi.
Borcu nedeniyle ihaleye giremeyen ve 8-10
yıldır aynı işyerlerinde
oturan esnafın durumu

ise karanlık. Esnaf bu
işyerlerini kiralarken
de ihaleye girerek ve
temininatını ödeyerek
belediyeden kiralamıştı.
Halen belediye de bu
dükkanlardan dolayı
teminatlarını durduğu
belirtildi. Hem kira borcumuz var hemde 10
yıllık teminat ve 1 yıllık kira peşinatı isteniyor bu sebepten oturduğumuz dükkanların
kira ihalesine katılamadık diyen dükkkanlarda oturan kiracılar
Belediyenin vicdanlı
davranmasını bekliyoruz, oturduğumuz bu
dükkanlar 10 yıl
dolduğu gerekçesiyle
belediye tarafından
yeniden kira ihalesine
çıkartıldı.. Son yıllarda
ekonomide yaşanan

Cep:0.532.557 98 53

kriz nedeniye esnaf
belediye ye olan
kiralarını gecikmeli
şekilde ödedi, öderken
de gecikme zammı ile
birlikte ödedik ve
belediyenin bunda bir
kaybı yok. Geç de olsa
kiramızı ödüyoruz açıklaması yapılarak,
‘’Kira ihalesine katılan
ve içinde oturan
esnafın hangi şartlarda
bu ihaleye girdikleri
ortada. Sağdan soldan
para bularak bu ihaleye
girdiler. Çünkü oturdukları dükkanlarını
kaybetmek istemediler.
Zaten girenlerin çoğunun kira borcu vardı ve
ihaleye katılmadan
önce bu borcuda ödeyerek ihaleye katıldılar.
Bu ihalenin yapılması
ihaleye dahil edilen 122

BEYPAZARI

kiracıyı zor durumda
bıraktı’‘ açıklaması
yapıldı.
Belediye yetkililerince
Başkan Yavaş’ın
‘dükkanlarda oturan ve
ihaleye katılmayan
esnafı tahliye edin’
dediği belirtildi.
İhaleye katılamayan
esnaf ise pazartesi günü
yapılacak ikinci ihaleyi
bekliyor. Borcu
nedeniyle pazartesi
günü yapılacak ihaleye
de katılamayacak
esnafın ihaleye kimse
girmezse dükkanların
pazarlık usulü ile
kendilerine verilmesini
bekliyor. ‘’Verilmezse
belediye dükkanlarını
tapulamadık.
Çıkmamızı istiyorlarsa
çıkar gideriz’‘ açıklamasını yaptılar.

BEYPAZARI'NIN DAR SOKAKLARINI İŞGAL EDEN
ARAÇLAR TEHLİKEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR
Beypazarı'ndaki
Dar Sokaklara
Park Edilen
Araçlar
Tehlikeye
Davetiye
Çıkarıyor.
Sokağın
Kapanmasına Yol
Açan Araçlar

Nedeniyle Ambulans ve
İtfaiyenin Vakalara
Zamanında Müdahale
Edememe Riski Oluşuyor.
Beypazarı'ndaki dar sokaklara park edilen araçlar
tehlikeye davetiye çıkarıyor. Sokağın kapanmasına
yol açan araçlar nedeniyle
ambulans ve itfaiyenin

vakalara zamanında müdahale edememe riski
oluşuyor.
Beypazarı Belediyesi, 600
yıllık çarşısı ve 3 binden
fazla tarihi konağın bulunduğu sokakların dar olması
nedeniyle bazı yerlerde
araçların park edilmesini
yasakladı. Belediye,

bununla ilgili olarak da
uyarı yazıları astı. Ancak,
ahşap evlerin yangından
korunması ve ambulansların sokaklara rahat
girebilmesi yönündeki ikazlara rağmen bazı vatandaşların araçları dar sokaklara park ettikleri görüldü.
Beypazarı'nda dar sokak-

lara araçlarını gelişi güzel
park edenlerin olası faciaya davet çıkardığına işaret
eden yetkililer, uygulanan
cezaların caydırıcı
olmadığın belirtiyor.
Yetkililer, bu konuda
vatandaşları daha duyarlı
davranmaya çağırdı

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye genelinde haftasonu sıcaklık 2-3 derece
artıyor. Batı kesimlerde rüzgar bu üç gün
kuvvetli esmeye devam edecek. Doğu Karadeniz
kıyıları ile Ordu, Tokat, Artvin, Kars ve Ardahan
çevrelerinde kısa süreli olmak üzere sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da rüzgar haftasonu da sert.
Gökyüzünde poyrazın Karadeniz üzerinden
taşıdığı beyaz bulutlar görülüyor. Akşam ve
geceleri rüzgar hafifleyip, nem oranı arttığından
hava çok bunaltıcı. Az bulutlu ve açık (Rüzgar il
genelinde kuzeydoğudan kuvvetli olarak esecek
29
İç Anadolu’da haftasonu sıcaklık 2-3 derece
artıyor. Konya-Ankara-Kırşehir arasında poyraz
sert esmeye devam edecek. Bugün Konya 29,
Eskişehir 31, Sivas 24 derece
Ankara’da poyraz sert, az bulutlu ve açık 31
İzmir’de kuvvetli karayel kıyılara serinlik veriyor, kent merkezinde ise rüzgar daha hafif.
Bursa bu üç gün güneşli ve rüzgarlı olacak.
Bursa 32,
Adana bugün 1-2 derece daha ısınıyor, hafif
lodos beraberinde hava çok bunaltıcı. Az bulutlu
ve açık 36 ,
İzmir Az bulutlu ve açık (Rüzgar il genelinde
kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak
esecek 36,
Antalya: Az bulutlu ve açık 40
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı
bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44
Beypazarında beklenen hava durumuyla
günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük
tahmin raporu ise ise
şöyle:

02 Ağustos Cumt.
En Yüksek
29 °C
En Düşük
14 °C

05 Ağustos Salı
En Yüksek
34°C
En Düşük
17°C

Sıcaklık (ºC)
Nem (%)
Basınç (hPa)
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa)

03 Ağustos Pazar
En Yüksek
32°C
En Düşük
16°C

06 ağustos Çrşam.
En Yüksek
33°C
En Düşük
18°C

29
14-32
.......

04 Ağustos P.tesi
En Yüksek
33°C
En Düşük

17°C

07 ağustos Perşem.
En Yüksek
32°C
En Düşük
16°C

Belediyeden
Ücretsiz
Sağlık
BEYPAZARI SEBZE ÜRETİCİSİ, EKTİĞİ ÜRÜNÜN
Taraması
KARŞILIĞINI ALAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ
Alamamaktan Şikayet Ediyor.

Türkiye'nin En Önemli Sebze Üretim
Merkezlerinden Biri Olan Beypazarı'nda
Çiftçiler, Ektikleri Ürünün Karşılığını

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL F
RU
ASAR
T
N
DA
SU

İç Anadolu ve Marmara bölgesi'nin sebze İhtiyacının
büyük bir bölümünü karşılayan Beypazarı'nda kuraklığı çeşitli sulama yöntemleriyle aşan çiftçiler, ürünlerini değerinde satıp para kazanamadıklarından
şikayetçi.
Türkiye'nin en önemli sebze üretim merkezlerinden
biri olan Beypazarı'nda çiftçiler, ektikleri ürünün
karşılığını alamamaktan şikayet ediyor.
İç Anadolu ve Marmara Bölgesi'nin sebze ihtiyacının
büyük bir bölümünü karşılayan Beypazarı'nda kuraklığı çeşitli sulama yöntemleriyle aşan çiftçiler, ürünlerini değerinde satıp para kazanamadıklarından
şikayetçi.

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 S T E M L E RÝ 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

Girdi maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde yüze
yakın arttığını belirten Beypazarı Ziraat Odası
Başkanı Mustafa Ateş, çiftçinin esas probleminin
kuraklık değil, yetiştirdiği ürünü değerinde satamamak olduğunu belirtti. Oda Başkanı Ateş, "İlçemiz
ülke tarımında önemli bir yere sahip. Beypazarı
çiftçisi çalışkandır, kar, kış, sıcak demeden yılın 365
günü tarlada çalışmaktadır. Kasım, Aralık aylarında
dahi karın altından havuç kazarak tüketicilere
ulaştırıyor. Fakat bu kadar çalışmaya rağmen para
kazanamıyor
Geçen sene ülkemiz büyük bir kuraklık yaşadı. Bu
kuraklıktan Beypazarı çiftçisi de etkilendi. Ama bu
sene geçen seneyle kıyaslandığında verim güzel.
Kuraklık konusunda çiftçimizden bize bir şikayet
gelmedi. Hatta Uruş bölgesinde hububat üretiminde
rekolte rekoru kırıldı" şeklinde konuştu.
Kuraklık kararnamesinde komşu ilçe olan Nallıhan'ın
yer almasının kendileri için sıkıntı olduğunu belirten
Mustafa Ateş, sözlerini şöyle tamamladı: "Kuraklıkla
ilgili borç ertelemesi ilk bakışta çiftçinin menfaatine
görünmesine rağmen borç katlanarak büyüdüğü için
ileriki yıllar aleyhine dönüşmektedir. Borcunu
ertelettiren çiftçilerimiz önümüzdeki sene yüksek
verim bile alsa borç batağından çıkamayacaktır.''
Beypazarı'nda çiftçilik yapan Mehmet Çalışkan ise
girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet ederek,
devletin ürüne ve gübreye destekleme vermesini istedi. Çalışkan, "Geçen sene gübrenin torbasını 40
YTL'ye alıyorduk bu sene 105 YTL alıyoruz. Mazot
ise 3 YTL'yi geçti. Geçen sene 48 yeni kuruşa ekin
satıyorduk bu sene 50 YKr satıyoruz. Girdiler yüzde
yüz artmasına rağmen ürünlerimizin fiyatı değişmedi" şeklinde konuştu.
Üretme gibi bir sıkıntıları olmadığını belirten
Mehmet Çalışkan, yetiştirdikleri üründen para kazanmaları halinde Türkiye'yi besleyecek sebzeyi üretebileceklerini ifade etti.

Beypazarı Belediyesi’nin her yıl yaptığı
ücretsiz sağlık taramaları, hava sıcaklıklarının arttığı şu günlerde de devam ediyor. Bu taramaların sıcak günlerde meydana gelebilecek yan etki ve sağlığı tehdit
eden faktörlere karşı vatandaşların
önlemlerini önceden almalarını sağlıyor.
Beypazarı Belediyesi Sağlık Ocağı
tarafından yapılan taramalar bu yıl da
gezici olarak gerçekleştiriliyor.
Cumhuriyet, Cemiyet, Oğuzkent, Ayvaşık,
Rüstempaşa Mahalleleri ile Kumsüren ve
Ilıman Mevkilerinde 3 hafta boyunca
yaklaşık 2000’den fazla vatandaşın kontrollerinin yapılması planlanıyor.
Rutin taramaların yanı sıra, sağlık ocağına gelemeyen özellikle yaşlı vatandaşlara
şeker, kolesterol, tansiyon gibi kontroller
de yapılarak bilgilenmeleri sağlanıyor.

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
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