SİGORTA DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇIKTIĞI
TRAFODA YANARAK CAN VERDİ

Dikmen Köyünde Bir Çiftçi, Sigortasını Değiştirmek İçin Çıktığı
Trafoda Elektrik Çarpması Sonucu Yanarak Can Verdi.

Beypazarı Dikmen Köyünde çevresinde çok
sevilen Hurşit Aydın adlı çiftçi, 25.08.2008 tarım
amaçlı kullandığı elektrik sigortasını değiştirmek
için çıktığı trafoda elektrik çarpması sonucu
yanarak can verdi.
*www.yeniyildizgazetesi.com

Dikmen köyünde çiftçilik yapan 67 yaşındaki
Hurşit Aydın, tarımsal sulamada kullandıkları
elektriğe ait trafonun sigortasını bağlamak için
şarteli kapatmadan çıktığı direkte, sigortanın bir
ucunu bağladıktan sonra diğerini bağlarken elek-

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

trik çarpması sonucu feci şekilde yanarak vefat
etti.
Hurşit Aydın'ın cenazesi Beypazarı Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından olay mahallinde yapılan
incelemenin ardından köy mezarlığında defnedil-

*www.ortaanadoluas.com

di.
Hurşit Aydın için Pazar günü mevlit okutulacak.
Aydın Dikmen Köyünde çok sevilen ve herkesin
işine koşan, kimseyi kırmayan bir özelliğe sahip.
Küçük çocukların bile Hurşit amcası.

*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

Kuraklık Desteğinden Ayaş, Beypazarı,
Polatlı da faydalanacak.
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Kemal ÇE LEN
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Kıbrıscık Bolu
Yoluna Devam

Kıbrıscık-Bolu yolu
yapımı için 5 km
yol ihalesi 18
Ağustos 2008 tarihinde yapıldı.
Karaköy KöyüKıbrıscık arasında
yapılacak olan bu 5
km'lik yoldan
sonra, yıllardır
şoförlerin korkulu
rüyası olan BoluKıbrıscık yolunun
büyük bir bölümü
tamamlanmış olacak.
Kıbrıscık Belediye
Lojmanı Yapılıyor.
8 daireli kaloriferli
lojman inşaatı hızla
devam ediyor. 1
Mayıs 2008 tarihinde temeli atılan
binanın dış yalıtımı
ve sıvası yapılıyor..
Kıbrıscık Belediye
Başkanlığınca
‘Büyük bir aksilik
olmazsa Eylül ayı
içerisinde tamanlanacaktır.’ açıklaması yapıldı.

Bakanlar Kurulu
Kararına Göre, Bu Yılın
İlkbahar Döneminde
Meydana Gelen
Kuraklık Nedeniyle
Zarar Gören Çiftçilere
Verilecek Destekleme
Ödemelerine 33 İlçe
Daha Eklendi. Ankara:
Ayaş, Beypazarı, Polatlı
da Kuraklık
Desteğinden faydalanacak.
Bu yılın ilkbahar döneminde Türkiye'de meydana gelen kuraklık
nedeniyle zarar gören
çiftçilere verilecek
nakdi destekten, 13 ilin
33 ilçesindeki çiftçiler
de faydalanacak.
Bakanlar Kurulunun,
''2008 Yılı İlkbahar
Döneminde Türkiye'de
Meydana Gelen
Kuraklık Nedeniyle
Zarar Gören Çiftçilere
Nakdi Desteğin Hibe
Olarak Verilmesine ve
Bu Çiftçilerin Ziraat

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Değişimler Sosyal Sıkıntılarıda
Beraberinde Getirir.

Beypazarı bir değişim sürecinden geçiyor.
Bu değişim süreci çok sancılı ve bedeli
ağır olacak bir süreç bence.
Kaymakam Musa Uçar ve o günkü
Beypazarı Belediye Başkanı İbrahim
Demir’le birlikte başlatılan Beypazarı
Turizm süreci son 6 yılda beklenmedik bir
Yazısı Sayfa 2’de
hızla arrtı.

Bankası A.Ş. ile Tarım
Kredi Kooperatiflerine
Olan Tarımsal Kredi
Borçlarının
Ertelenmesine İlişkin
Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Karar''ı, Resmi
Gazetenin mükerrer
sayısında yayımlandı.
Kararda yapılan
değişiklikle, bu yılın
ilkbahar döneminde
meydana gelen kuraklık
nedeniyle zarar gören
çiftçilere verilecek
desteklemelere 13 ilin
33 ilçesi daha eklendi.
Karar 19 Temmuz 2008
tarihinden geçerli olmak
üzere, yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulunun,
"2008 Yılı İlkbahar
Döneminde Türkiye'de
Meydana Gelen
Kuraklık Nedeniyle
Zarar Gören Çiftçilere
Nakdi Desteğin Hibe
Olarak Verilmesine ve
Bu Çiftçilerin T.C.

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

-ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ 12
“Yahudi olmayan hükümetlere hepsi o
devletlerin ihtiyacı olmayan borç paralar
vererek o paraları iki misli, üç misli ve
daha fazla olarak geri almak hususunda,
idarecilerin rüşvet almalarından ve
hükümdarların gevşekliklerinden istifa
ettik. Kimse bize böyle bir şey yapabilir
miydi?... bundan dolayı ben sadece
dahili borçlanmaların teferruatından
bahsedeceğim.” Sh, 126
Yazısı Sayfa 3’de

Ziraat Bankası A.Ş. İle
Tarım Kredi
Kooperatiflerine Olan
Tarımsal Kredi
Borçlarının
Ertelenmesine İlişkin
Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Karar"ı, Resmi
Gazete'nin 29 Ağustos
2008 tarihli mükerrer
sayısında yayımlandı.
Desteklerden faydalanacak yeni ilçeler
şöyle:
Ankara: Ayaş,
Beypazarı, Polatlı
Çorum: Alaca, Laçin,
Sungurlu
Eskişehir: Çifteler
Kayseri: Melikgazi
Konya: Akören,
Doğanhisar, Kadınhanı
Malatya: Kuluncak
Muş: Bulanık, Korkut
Nevşehir: Merkez,
Derinkuyu, Kozaklı
Niğde: Çamardı, Çiftlik,
Ulukışla
Siirt: Kurtalan
Yozgat: Akdağmadeni,
Aydıncık, Boğazlıyan,
Çandır, Çayıralan,
Çekerek, Merkez,
Saraykent, Sarıkaya,
Sorgun
Kilis: Musabeyli
Sivas: Gemerek

Filiz Akın’ın adı
verilen Tarihi Konak,
ziyaretçileri
eski yıllara götürüyor.
Haberi Sayfa 3’d e
BEYPAZARI’NIN
KÖY SULARI DA
ŞİFALIYMIŞ

H a be ri Sa yfa 3’d e

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

582 bin metrekareye
4.5 milyon fidan

Beypazarı ilçesinde Orman Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen "Milli
Ağaçlandırma Seferberliği" projesi kapsamında, ilçedeki 582 bin metrekarelik
alanda 4.5 milyondan fazla fidan üretilecek.
Ankara Çevre ve Orman Müdürü Haluk

Özder, proje kapsamında Ankara'nın
Beypazarı ilçesindeki fidanlık sahasının
üretim üssüne dönüştürüldüğünü söyledi.
Özder, kış sezonunda da fidan üretimi
yapılacağını kaydetti.

KIRBAŞI BELEDİYE BAŞKANI
CENGİZ YILMAZ KIRBAŞININ
BELEDİYELİKTEN DÜŞMESİ
NETLİK KAZANIRSA İL GENEL
MECLİSİ ÜYESİ OLARAK
SİYASETE DEVAM EDECEK
Haberi Sayfa 3’de
AK PARTİ BEYPAZARI İLÇE
KONGRESİ 13 EYLÜLDE
Haberi Sayfa 4’de

SEVGİ EVİ
RAMAZAN AYINA
GİRERKEN
FAKİRLER İÇİN
GIDA YARDIMI
TOPLUYOR.

Haberi Sayfa 3’d e

KİRMİR ÇAYI
KURUDU

Haberi Sayfa 3’d e

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI
TUNCAY KAPLAN’A SUÇLAMA

Haberi Sayfa 4’de

FİKRİ KANIVAR
BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
ADAYLIĞI İÇİN
KOLLARI SIVADI

Haberi Sayfa 4’d e

İSMAİL ÖZEN
ÇAYIRHANDAN
ADAY OLMAK İÇİN
ÇALIŞMALARA
BAŞLADI
Haberi Sayfa 4’de

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

29 Ağustos 2008 Cuma

ZERAFET
Bu istanbulun toprağı,
düşürüyor zerafetten yaprağı.
Aşk doldurdum bütün kapları.
Zerafetten aldığım tatlı yaprağı.

Zerafetten eyledim dosta ziyafet.
Allahım bana yapıldı böyle ihanet.
Sevgilim arada eder beni ziyaret.
Zerafetten aldım kısmet yaprağı.
Döküldü zerafetin bütün yaprağı.
Alacakmış benide hasret toprağı.
Savundum zerafetin hakları.
Zerafetten aldım kısmet payımı.

Elbet duyulacak bu ihanet.
Dostlar anlamadan kopar kıyamet.
Dökülmüş yaprağın neden zerafet.
zerafetin yaprağı kısmet toprağı.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

ÇALI KUŞUMA
Ne olur kanatlansam gelsem yanına.
Can katardım senin tatlı canına.
Kurban olurum senin kirpiğina kaşına.
Ne olur değmeyin çalı kuşuma.

Benziyor kanatları al yeşile.
Bilmem bu avcının burda işi ne.
Diyin ona zarar vermesin eşime.
Ne olur deymeyin çalı kuşuma.

Şaşıyorum avcıya zalım kuşuna.
Neler olmuş neler çalı kuşuma.
Lanet ediyorum bu kör kurşuna.
Ne olur demeden vurdular çalı kuşuma.

Şimdi nasıl yaşarım söyleyin onsuz.
Nasılda kırdı çalımı kansız.
Bu dünyada çoktur böyle vicdansız.
Ne olur demeden vurdular çalı kuşuma
ansız.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

HIRÇIN KIZ
Öğrenmek istedi Hırçın Kız
Her şeyin yolunda gidip gitmediğini
Bilmesi gerekirdi, Arkasından ne dolaplar
çevrildiğini.
Özellikle sevdiği gencin ihanet edip
etmediğini

İhtimal o ki, hizmetçi kız yanıtlayacaktı
Her zaman olduğu gibi,
Sorulması yanıtlamasından daha kolay olan
soruları
Önce kekeledi tabi, seçmek için uygun
kelimeleri
Sonra da durakladı, ayıklamak istercesine
Ağzından çıkabilecek tehlikeli cümleleri

Ne yazık ki kamufile edemedi
Saklamaya çalıştığı şeyleri
Çok istediyse de göstermek

ÞÝÝRLERÝNÝZ

Hanımına olan sadakatini
Yine de el ele verdi kendini
Bir soru karşısında bu kadar titremesi
Hırçın Kız kolay yutulacak lokma değildi
Kimilerinin altıncı hiz dedikleri
Söz konusu olunca gönül meseleleri
Her bayan gibi açtı bütün antenlerini
Ve3 dikti yarı yarıya kısılmış ateşli gözlerini,
Gökyüzünde daireler çizip,
Süzülerek avını izleyen bir şahin gibi
Beklemedi bile karşısındakinin son hamlelerini
Hele bir de görünce tökezleyip, sesinin
titrediğini
Yeni yeni sorularla sıkıştırdı onu,
Adeta bir boksör oldu sağ gösterip sol
vurdu
Aldıkları cevaplar ise çelişkilerle doluydu
Gözpınarlarında birikmeye başlayan yaşlar
gibi
Değişti birden yüzünün şekli
Beyazdı beyaz olmasına da,
Kançanağına döndü sonra rengi
Hizmetçi Kız görünce bu belirtileri
İçinden kimbilir ne dualar etti
Dinsiz diye hanımının öfkesi
Durumu düzeltmek için
Daha çok şey söylerdi ya,
Konuştukça derin yaralar açıyordu
Hırçın Kızın bağrında

Öyle ki, kalbindeki her acı,
Siyah bir nokta oluyor,
Çil taneleri gibi yanaklarına vuruyordu
Güneşe doğru yüzünü çeviren ay çiçekleri
gibi
Ah! elimde kalem yerine bir fırça olsaydı
Yansıtabilseydim bu durumu
Renkler kelimelerim olurdu
Onur SEZGİN 02.12.2006
ANILAR - IX (Bodrum Bodrum)
Paparaziların uğrak yeri olmuş
O meşhur güzelliklerini gördük işte senin
Ey Bodrum!

Barlarını ve köpükler içinde Striptiz yapan
kızların
Ve sahip olmak ile uzaktan bakmak
Arasındaki farkı gördük
Senin o gösterişli yatlarını izlerken
Hani o kıyı boyunca uzanan
Ve onlara hayran bakan bir çocuğa
‘’Baba bizim neden yok’‘ diye sorduran

Sonra evlerini gördük senin
Aralarında bir bütünlük olsun diye
Sanki ağız birliği etmişcesine
Yalnız bir tek renge boyanmış,
Sessizce gün batımını izleyen o beyaz
evlerini

Güneş kızılını denizin üstüne usul usul

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.
Domain ve Hosting Paketlerinde
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
B
i
z
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . e Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
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

bırakırken
Her ihtiyaca cevap veren çarşını gördük.
Otantik kıyafetleri ile Türk lokumunu tattıran satıcılarını,
Zengin yemek kültürünü yansıtan restoranlarını,
Hele balık lokantalarını ve onlardan
Aşağı kalmayan o acımasız faturalarını
senin
Kendini senden esirgemeyen müşterilerine
kestiğin
O yüzden dua eder insan her şeyi gibi
Havası da parayla değil diye bu yerin

ONUR SEZGİN ,2007
“gerçekten büyük olan şairlerin her dizesi
güzel hakikatlerle doludur, insanın yüce ve
soylu duygularına seslenir. onların bir
dizesini bile atmak, dünyayı aynı ölçüde
yoksullaştırmak olur”
Prof. Dr. SİNAN SUSAM
(şairleri koruma ve geliştirme derneği as
başkanı)

Akçe: Para
Benlik: Kendilik, şahsiyet
Nâhoş: Hoş olmayan, çirkin, kötü

ŞEHİTLERİME (Polis ve Askerime)
Sen cansız yere yığılırken
Acısı nereleri yaktı bilirmisin!?..
Yere düştüğün an
Hangi yürekleri yaktı bilirmisin!?..

Sana öldü dediler,
Seninle kimler öldü bilirmisin!?..
Ana, baba, yar, evlat sel gibi gözyaşlarıyla
Su döktüler arkandan bilirmisin!?..

Arkanda kimleri bıraktın?..
Neler neler bıraktın, nasıl bıraktın?..
Gidişin dünyadan kaçış,
Cennete koşuşmuydu şehidim!?..

Gidişin ateş oldu yürekler yaktı.
Çocuklar babasız, analar eşsiz kaldı
Ana ocağında feryatlar koptu
Herkes, şehitsin diye ağıtlara taş bastı

Fikirler ve Kirler
Su gibi akmalı, fikir dediğin
Berrak, Safi, duru, yüceden yüce
Güç vermeli bana, her söylediğin
Nasıl çözülür ki, bu zor bilmece ?..

Sen ölmedin, şehitler ölmez
Akan gözyaşı bizden ayrılışınadır.
Albayrağa sarılan tabutuna,
Selam durmak, şehit oluşunadır...

Unutmayan, yutmayan bir vurguyla
Mert oğlu mert, hep yaşatan kurguyla
Varır hedefe ok , kırılmış yayla
Gün batsa da doğar geceden gece…

Şehidim yığıldığın yerde akan kan,
Gül oldu, çiçek açtı, yeşerdi yurt.
Ayrılığın ışık oldu, aydınlattı karanlığı,
Geride kalanlara en büyük miras.

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

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 şey.
http://www.antoloji.com/siir/siir/siir_SQL.a
sp?sair=25275&siir=956280&order=tarih

Dudak Payı
Büsbütün karartma, saf yüreğini
Bana da yer ayır, bir dudak payı
Sevdalara yol aç, bil gereğini
Bana da yer ayır, bir dudak payı

Elinde yüzünde var akçe izi
Maddi reçeteyle, diner mi sızı?
Kov da gitsin, benlik çalan hırsızı!
Bana da yer ayır, bir dudak payı
Garazın – marazın, sarmış bedeni
Kararan ufuklar, bitirir teni
Kim arar ki, terk edip de gideni?
Bana da yer ayır, bir dudak payı
Açık kapı kalsın, kapama yolu
Beklerken baharı, bastırır dolu
Sorun ve cevabın, nâhoş kokulu
Bana da yer ayır, bir dudak payı

Taş yerinde ağır, itekle hele
Güce güç katalım, verip el ele
Zehir doldurur mu, gönül gönüle?
Bana da yer ayır, bir dudak payı

Bu kötü, o yanlış, diğeri çirkin(!)
Çamur suyu ile, dönüyor çarkın
Hangi makam ile söylenir şarkın?
Bana da yer ayır, bir dudak payı
Ali Rıza Malkoç 23/05/2008 Bursa

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

Senle aydınlandı geride bıraktıkların.
Mirasınla büyüdü evlatların.
Ne kutlu bir ölüm ki,
Hem sana şeref, geride kalanlara şanı şeref

Belki dün, belki bugün, belki yıllar geçti
Unutuldun mu sandın şehidim!..
Seni kim, nasıl unutacak?..
Her kes unutsa tarih unutmayacak...
Kemal ÇELEN
ŞEHİD POLİSİME
Hilalin şan
Yıldızın şeref
Üniforman vatana eş
Sense bize en büyük şeref
Bastığın yeri toprak sayma
Altında yatanı cansız ceset sanma
Bu milleti kimsesiz sayma
Polisim; şanım, şerefim benim.

Edirne’den Kars’a
Koşar gider Polisim
Her karış toprağı
Vatan bilir Polisim

Yüklenince bulut, iner damlalar
Islaklık içime inşirah salar
Hayalini doldurmasın “şâşâ”lar
Bana da yer ayır, bir dudak payı

İnşirah: Gönül açılması, ferahlık
Şaşa: Gösteriş, süs

Sen önde arkanda binlerce insan olacak
Rütbeli, rütbesiz sana saygı duracak,
Herkes arkandan ağlayacak
Yaşarken bilirmiydin, her kes sana selam
duracak..

Evde eşi beklerken
Vatan görevi ikinci eşdir
Vazifesi başında
Vatan bağrında ikinci eşle eşdir.

Vatan dedin yurdun her yanında
Gece gündüz, zamanlı zamansız
Hepimizin güvenliğiydin.
Rahat uyuduk, sen nöbetteydin.

Şimdi sen rahat uyu Polisim.
Yıkıldığın yerden görevini millet aldı.
Gözün arkada kalmasın,
Her kes kutsal emanetlerini devir aldı.

Vatan dedin bayrak dedin,
Millet için alkanlara boyandın,
Namusun namus, emanetin emanet.
Emanetlerin, bıraktığın yerden bizlere
emanet.
Kemal ÇELEN
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.beypazari lan.com sitemiz yayına girdi.
İLANLARINIZI ÜCRETSİZ YAYINLAYABİLİRSİNİZ.
Emlak ilanlarınız için www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge halkımızın hizmetine girecek.
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Değişimler Sosyal Sıkıntılarıda
Beraberinde Getirir.

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarı bir değişim sürecinden geçiyor. Bu değişim süreci
çok sancılı ve bedeli ağır olacak bir süreç bence.
Kaymakam Musa Uçar ve o günkü Beypazarı Belediye
Başkanı İbrahim Demir’le birlikte başlatılan Beypazarı
Turizm süreci son 6 yılda beklenmedik bir hızla arrtı.
Eksiklerin sonradan görülüp ihtiyaca göre düzenlenmesi gibi
telafi çalışmaları yapılsada hazırlıksız yakalanan bir süreç
içine girilmiş bulunuyor. Eğitimsizlik, Alt yapı yetersizliği
bu süreci hızlandırıyor.
Bu değişim Turizmde bir değişim değil sosyal bir değişim.
Bu süreç Beypazarında olumlu hadisleri beraberinde
getirdiği gibi olumsuz bir çok hadiseyi de peşinden
sürükleyecektir.
Biz olumlu hadislerden bahsetmeyecez. Zira bu olumlu
hadiseler 8 yıldır medya da, basında değişik ağızlardan hatta
bizzat Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağzından anlatılmaktadır.
Bizim önemsediğimiz Beypazarı’nın değişim sürecinde
yaşadığı sıkıntılar ve yaşamaya mecbur kalacağı ve ödemek
zorunda olduğu bedeller üzerinde ki konu olacak.
Beypazarı değişime her zaman hazır bir yer olmuştur. Her
türlü değişime de karar olarak hazır bir ilçedir. Sadece
değişim isteyen Beypazarı’nın önünde bu değişimi
yapacağım diyen birileri olsun yeter.
Değişimler devrim gibidir. Eskiyi bir anda yok eder yeni bir
şeyleri alıp getirir eskinin yerine koyarsınız. Sorun eski olanı
hiç hatırlamamakve sanki yokmuş hiç olmamış gibi
hafızalardan silip atmaktır.
Beypazarı hanlar önünden kadın geçmezmişti bir zamanlar
bugün hanlar önü kadınlar pazarı gibi.
İşte bu bir değişim. Bazı şeyler değişmeli elbet. Dün olan
doğrumu diyede tartışmalı insan. Ama bu gün olanlara da
doğru bu demek ne derece doğru, düşünmek gerek.
Kadın özgür olmalı ama her hreketinde özgür bir kadın Türk
Toplumunun örnek gösterdiği kadın özelliğiyle bağdaşmıyor.
Değişimleri yaşarken değişim sürecinde olması muhtemel
sosyal sıkıntılar mutlaka olacaktır. Ben bir gazeteci olarak
kendi ilçemde bu değişim sürecinde olması muhtemel sosyal
sıkıntılarla ilgili toplantılar yapıldığını ve alınması gereken
tedbirler konusunda kararlar alındığını duymadım. Duyan
varsa bana bilgi versin.
İlçede yaşanan değişim sürecinde benim beklediğim olması
kaçınılmaz gelişmeler sırasıyla şu şekilde gelişebilir.
‘’Cinayetler, intiharlar, hırsızlıklarda artış, kapkaçcılık, soygunlarda artış, tecavüz, fuhuş, esrar, eroin, kalpazanlık,
beyaz kadın ticareti, Alkol tüketimin artışı, çocuk kaçırma
olayları’‘
Bunları yaşamadan da bu değişimler yaşanabilirdi.. Bu
değişimin yaşanacağı bilinerek ön tedbirler alınıp hiç bir
bedel ödemeden de değişimler yaşanabilirdi. Yani değişimi
başlatanların nasıl bir değişim hedeflediği bilinerek,
değişime hazırlıklı olunarak bu değişimler yaşanabilirdi.
Beypazarında gerçekleşmeye devam eden ve artık kimsenin
önleyemeyeceği ve geri döndüremeyeceği bu değişim
sürecinde olabilecek sosyal hadiselere hiç hazırlık yapılmamış ve tedbir alınmamıştır. Beypazarının en büyük hatası
budur. Herkes değişime razı olmuş ama kimse tedbir
almamıştır. Bu hepimizi bir şekilde arkadan vuracaktır ve bir
bedel ödettirecektir. Acı olan budur ve ve Beypazarı mutlaka bir bedel ödeyecektir. Emmareleri de görülmeye
başlamıştır. Benim tavsiyem şimdi bu bedeli, bedeli ağır
olmadan atlatabilmektir. Halen geç kalmış sayılmayız.
İlçenin ileri gelenleri bu konuda bir panel yaparak bu
konuyu tartışmalı ve alınması gereken tedbirleri oturup
tartışmalıdırlar. İlçede akedemisyenlerimizde var. araştırmacılarımızda. Düşünen beyinlerde var. Sadece bir araya
gelebilmek diye bir sorunumuz var.
Değişim geçiren her yerde bu sıkıntılar oluşmuş ve bazı yerler bu değişimleri çok ağır bedellerle aşarken bazı yerler bu
değişimleri ön tedbir aldıkları için daha az bedel ödeyerek
aşmışlardır. Beypazarı daha başında bu değişimin. Mutlaka
Beypazarı bu değişimde bir bedel ödeyecek. Bu bedelin
keşke faturası ağır olmasa. Bana göre ağır olacak gibi.
Çünkü hiç bir hazırlığımız yok ve alınan bir tedbir de görmüyorum. İşimiz Allah’a kalmış yani.

Gelecek haftaki yazımız Beypazarı Kasaba mı, Şehir mi?

29 Ağustos 2008 Cuma YIL:4 SAYI:192
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ıspanak, marul, soğan ve benzeri sebze türleri de tamamen sulu olarak yapılıyor. Zor
durumdayız ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa
Ateş, Kirmir Çayı ve İnözü Deresi’nde
suyun kesilmesi karşısında, çiftçilerin tarla
kenarlarına kuyu ve sondaj vurdurarak çıkacak su ile sebzelerini yetiştirmeye devam
edeceklerini, tarım işinin su kesildiği zaman
tamamen çıkmaza gireceğini söyledi.

Beypazarı’nın içinden geçen ve ilçenin en
büyük çayı olarak bilinen Kirmir Çayı
kurudu, ilçe çiftçisi tarlalarını sulamak için
yeni arayışlara girdi.

Beypazarı’nda sulamalı tarım yapıldığını
belirten çiftçiler, "Su bizim can damarımız.
Havuç tamamen su ile üretilen bir sebze,

Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı ve
Çayırhan hattında akan Kirmir Çayı’nın
deltasında Akdeniz iklimine özgü incir ve
zeytin ağaçları yetişiyor. Delta aynı zamanda, angut, sakarca kazı, küçük kuğu, sessiz
kuğu, elmabaş, tepeli, dikkuyruk, ak
balıkçıl, gri balıkçıl ve gece balıkçıl gibi
göçmen kuşlarının konuklama yeri.

SEVGİ EVİ RAMAZAN AYINA GİRERKEN
FAKİRLER İÇİN GIDA YARDIMI TOPLUYOR.

Beypazarı Belediyesi tarafından Gazi
Gündüzalp İş Merkezi Pazar katında
açılan ve faaliyetlerine devam eden
Sevgi Evi Ramazan ayında fakir ve
fukaranın yanında olmak için gıda
yardımı yapacak.
Bu amaçla Gıda ve çeşitli yardımlar
toplama kampanyası başlatan Sevgi
Evi Ramazan ayı boyunca yardımları
ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Halktan
toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılarak Ramazan ayında da ihtiyaç
sahipleri kimsesiz ve yalnız bırakılmayacak.
Yardım toplama kampanyası amacıyla
halka buroşürler bastırılıp dağıtılıyor.

HABER-İLAN

Filiz Akın’ın adı
verilen Tarihi Konak,
ziyaretçileri
eski yıllara götürüyor.

Yeşilçam'a 1962 yılında çevirdiği 'Akasyalar
Açarken' filmiyle adım atan Film yıldızı Filiz
Akın’ın adı verilen Beypazarında yaşadıkları ev
ilgi odağı oluyor.
Filiz Akın’ın adı verilen Tarihi Konak,
ziyaretçileri eski yıllara götürüyor.
Filiz Akının, doğduğu yer olan ve tarihi
evleriyle ünlü Beypazarı'ndaki Filiz Akın evi
adı verilen ev ziyaretçileri şaşırtıyor.
Filiz akın’ın çocukluğunu geçirdiği konağı gezerken ilginç ve yıllar öncesine ait hapishane
ziyaretçileri düşündürüyor. Filiz Akın adı verilen konağın sahibi Necmettin Demircioğlu.
Konak içinde hapishane oluşu ve mahkumların
durumlarını yansıtan izlerin halen var oluşu ise
ziyaretçileri şaşırtıyor. Mahkumlara yemeğin üst
taraftan bir delikten verilmesi ise düşündürücü.

BEYPAZARI’NIN
KÖY SULARI
DA ŞİFALIYMIŞ

Çakıloba Köyün Çengel Kaya mevkiinde
çeşmeden akan suyun Çıbanlara karşı şifalı su
olduğu iddia ediliyor.
Çakıloba köy merkezinin çengel kaya mevkii alt
kısmında bulunan ve köy halkının çıban suyu
dedikleri çeşme suyunun ergenlik çıbanı ve deri
üstü yaralara iyi geldiği iddia ediliyor. Çeşme ve
küçük havuzu çıban ve deri üstü yaralara şifa
arayanlar için uğrak yeri.
Bu sudan şifa bulduklarını belirtenler sudan
nasıl şifa bulacaklarının formülünü de söylüyorlar. Bu sudan iki üç kez banyo olacaksın ve
iyileşeceksin. Çıban suyu adı verilen su çok
soğuk ve yosunlu. İçildiğinde de iç yaralara iyi
geldiği iddia ediliyor.
Sağlık Grup Başkanlığının bilgisine. Bu su
gerçekten şifalımı yoksa halk dedikodusumu.
İnceleme ve araştırma size düşer.

KIRBAŞI BELEDİYE BAŞKANI
CENGİZ YILMAZ, KIRBAŞININ
BELEDİYELİKTEN DÜŞMESİ
NETLİK KAZANIRSA İL GENEL
MECLİSİ ÜYESİ OLARAK
ALPARSLAN TÜRKEŞ
SİYASETE DEVAM EDECEK

Kırbaşında başarılı çalışmalara imza atan ve
farklı bir Belediye Başkanı modeli ortaya
koyan, Kırbaşında asfalt, kaldırım ve yaya
yolları yapmakla, park ve bahçeleri oluşturmakla, atıl binaları tamir etmekle cami,
iamm evi, cenaze yıkama yerlerini düzenlemekle, Kırbaşı çeşme ve şehitlik anıtlarını
yapmakla Kırbaşı Beldesine yeni bir yüz
kazandıran Kırbaşı Belediye Başkanı
Cengiz Yılmaz görüşlerini gazetemize açıkladı.
Yılmaz; ‘’Kırbaşının Belediye seçimlerine
katılacağını tahmin ediyorum. Şu an bir netlik yok. Bölge idare mahkemesine müracaatımız var. CHP’nin yargıtaya itirazı var.

ARPACI
EMLAK İNŞAAT

Eğer Kırbaşı Belediyelikten düşmezse
Kırbaşından Belediye Başkanlığına yine
adayım. Eğer Kırbaşı Belediyelikten
düşürülür ve Kırbaşında Belediye seçimi
yapılmazsa ben siyasete devam edeceğim ve
bu siyaseti halkıma hizmet için İl Genel
Meclisinde yapacağım. Beypazarı için
Belediye Başkanlığına sen aday ol diyorlar.
Şimdilik Beypazarı Belediye Başkanlığı gibi
bir konuyu düşünmüyorum. Benim tercihim
İl Genel Meclisi üyeliği olur.
Tabii Kırbaşında Belediye seçimleri yapılmazsa. Belediye seçimleri Kırbaşında
yapılırsa ben Kırbaşından yine Belediye
Başkanlığı için adayım’‘ dedi.
www.beypazariemlakci.com
yasararpaci@beypazariemlakci.com

Yaşar ARPACI

Ev-Arsa-Daire-Arazi-İşyeri
Alınır Satılır ve kiralanır.
İnşaat İşleri-Plan-Proje-İş Takibi

Tel:762 65 28 Gsm:0.532.737 57 60

Mübarek Ramazan ayına girmemiz nedeniyle hemşehrilerimizin Ramazan ayı ve oruçları
Mübarek olsun. Huzur, sıhhat ve Afiyet Dileklerimizle.

BULVARINA
SICAK ASFALT

Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarına sıcak
asfalt kaplama yapıldı.

Karayolları tarafımdan İlçenin ortasından geçen
Alparslan Türkeş Bulvarına eski asfalt kazımadan üzerine kaplama asfalt döküldü.
Asfaltın ilk döküldüğü günden bu güne yolda
seyir halindeki araçların taş fırlatması yayaların
ve sürücülerin dikkatli olmalarını gerekli kılıyor.
Asfaltın üzerine kalın kum dökülmesi ve tam
olarak asfalta yapışmaması nedeniyle araçların
tekerlerinden fırlayan taşlar tehlike saçıyor. Bu
yüzden bu yolda giden araç sürücülerin yavaş
gitmeleri ve arkadan gelen araçların camlarının
kırılmaması ve maddi hasar meydana gelmemesi için dikkatli araç kullanmaları öğütlendi.

Her Telden

3

ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ
seri 12

Mehmet BAŞTÜRK

“Yahudi olmayan hükümetlere hepsi o devletlerin ihtiyacı
olmayan borç paralar vererek o paraları iki misli, üç misli
ve daha fazla olarak geri almak hususunda, idarecilerin
rüşvet almalarından ve hükümdarların gevşekliklerinden
istifa ettik. Kimse bize böyle bir şey yapabilir miydi?...
bundan dolayı ben sadece dahili borçlanmaların teferruatından bahsedeceğim.” Sh, 126

1902/1903 yılının kışında ilk defa bir Moskova
gazetesinde tefrika edilen bu protokoller, aradan bir asır
geçmesine rağmen halen geçerliliğini korumaktadır. Bir
asır sonra işlenecek olan terörün hesabını yapanlar,
günümüzde ne hazindir ki işledikleri bu terörün hesabını
Müslümanlara ödetmektedirler. İsrail oğulları yeryüzünde
hayatta oldukları müddetçe insanlık tarihi içerisinde terör
ve katliamlarda son bulmayacaktır. Kur-an bu hususu şu
ayetlerle ortaya koymaktadır:

“Biz, Kitap’ta İsrail oğullarına, sizler yeryüzünde iki defa
fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibire
kapılacaksınız diye bildirdik. Bunlardan ilkinin zamanı
gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik.
Bunlar, evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu, yerine
getirilmesi gereken bir vaat idi. Sonra onlara karşı size
tekrar galibiyet ve zafer verdik; servet ve oğullarla
gücünüzü artırdık; sayınızı daha da çoğalttık. Eğer iyilik
ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı
gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi
yine Mescid-i Aksa’ya girsinler ve ellerine geçirdikleri
her şeyi büsbütün tahrip etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık.” İsra Suresi, Ayet, 4-7

ayetlerden anlaşılacağı üzere İsrail oğulları ilk çıkardıkları
fesattan sonra Filistin topraklarından güçlü kuvvetli insanlar tarafından çıkarılmışlardır. Yeryüzüne dağılmışlar uzun
yıllar dağınık bir şekilde hayatlarını sürdürmek
mecburiyetinde kalan İsrail oğulları, aradan yaklaşık
2.000 yıl geçmesine rağmen tekrar Filistin topraklarında
bağımsız İsrail Devletini kurmayı başarmışlardır. Tekrar
eski katliamlarına girişen İsrail oğulları bir gün tekrar
Kudüs şehrine hakim olacaklardır. Fakat bu seferki
hakimiyetlerinden sonra tekrar rezil ve rüsvay olacaklardır. Ama o zamana kadar da en acımasız bir şekilde kan
dökmeye ve katliam yapmaya devam edecekler, nice
masum insan kanını hamursuz ekmeğine katık yapacaklardır.

Fazla söze lüzum yoktur. “ Görünen köy kılavuz istemez.”
İsrail oğullarının yaptıkları zulüm ve katliam ortadadır.
Zaten bu katliamı da hiç kimseden çekinmeden açıkça
yapmaktadırlar. Onun için konumuzu İsrail oğullarının
gerçek karekterini ortaya koyan şu ifadelerle noktalamaya
çalışalım. 1910 yılında Yahudi doktor MÜNZER’in “SİYONA DOĞRU” eserinden. “dünyanın bütün ırklarının
kanını bozduk. Esasen bu gün artık her şey Yahudileşmiş
demektir. Bizim zihniyetimiz her yere girdi, bizim ruhumuz dünyayı idare ediyor. Dünyanın efendisi biziz. Çünkü
bu gün kuvvet tabir olunan madde bizim ruhumuzun bir
fidanıdır. Bizi kovanlar, bizden nefret etsinler, bırakın
düşmanlarımız sadece maddi kuvvet ve sayı üstünlüğüyle
öğünsünler, biz artık onların içlerinden çıkmayacak kadar
girift olduk. Biz ırklara ağaç kurdu gibi sokulduk, milletlere kanımızı bulaştırarak onları çoktan kirlettik. Kendi
munkariz hırsımızla onların kuvvetlerini söndürdük, her
şeylerini çürüttük ve küflendirdik. Bizim ruhumuz artık
onların içlerinden kazınıp atılamaz.”
Fakat burada unutulan bir gerçek vardır. Allah’ın vaadi
gelince o pis ruh kazınıp atılacaktır. Yeter ki Müslümanlar
gaflet uykusundan uyansınlar. Ayrıca şu gerçek de unutulmamalıdır ki: Allah Resulünün, Allah’ın emriyle yıkıp
taşını bile kullanılamaz hale getirdiği “Mescid-i Dırar’ın”
günümüzdeki şübelerini iyi tespit edip, onların müdavimlerini sağlam inanç sahibi Müslümanlar dan uzak tutabilelim. Çünkü bu gibilerin sahip olduğu inanç Yahudi’ye
hizmet eder ve gerçek İslam’a ise zarar eder. Bu konu da
geniş bilgi edinmek isteyenler Kur-an’ın tevbe Suresine
müracat edebilirler. Mümkün mertebe gerçek yüzlerini
ortaya koymaya çalıştığımız İsrail oğulları, insanlık tarihi
içerisinde var oldukları günden itibaren çevresinde bulunan insanlara ve bütün insanlığa huzur ve güven vermemişlerdir. Bundan dolayı Kur-an İsrail oğullarını lanetlemektedir… insanlığın lanetli kavmi ve yüz karalarıdırS ON
lar…

İLKOKUL 1NCİ SINIFA YENİ KAYIT YAPTIRAN ÇOCUKLAR
1 EYLÜL PAZARTESİ OKULA BAŞLAYACAKLAR.
Okullar 8 Eylülde Açılacak

İlköğretim okulu 1 nci sınıfa başlayacak öğrenciler 1 Eylül
Pazartesi günü okula başlayacaklar. Okula alışmaları amacıyla bir
hafta önceden okula gidip gelecek öğrenciler bu sayede arkadaşları
ve öğretmenleri ile tanışıp okula alışacaklar. Okullar 2008-2009
ders yılına 8 Eylülde başlayacak.

ZAYİ
Nüfus Hüviyetimi
kaybettim.
Hükümsüzdür.
Durmuş BIDAK

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
29 Ağustos 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:192 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

AK PARTİ BEYPAZARI İLÇE
KONGRESİ 13 EYLÜLDE
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

AK PARTİ KONGRESİNDE 2 ADAY YARIŞACAK
İhsan ÖNAL ve Birol KOÇAK’ın Kongrede İlçe
Başkanlığına Aday olarak seçime girecekleri öğrenildi.

13 Eylülde kongre
yapacak Ak Partide
uzun zamandır kim
aday olacak konusu
açıklık kazanmaya
başladı.
Ak Parti İlçe Başkanı
Tuncay Kaplan’ın
Yerel seçimlerde
Beypazarı Belediye
Başkanlığına aday
adayı olduğundan
dolayı kongrede ilçe
başkanlığına aday
olmayacağı bu
nedenle de uzun
zamandır ilçe başkan-

lığına kim aday olacak soruları ilçede
kamu oyununun gündeminde yer alıyordu.
İlçe Yönetiminde
meydana gelen sıkıntılardan dolayı
Yönetim Kurulu
Üyesi Birol Koçak 13
Eylülde yapılacak
kongrede kesin aday
olacağını açıklarken
Parti yönetimince
İhsan Önal’ında
aday gösterileceği
öğrenildi.
Tevfik Gümüş, Nail

Coşkun ve değişik
isimlerin ilçe başkanlığına aday olacağı
söylentileri kongre
günü yaklaşmaya
başladıkça netlik
kazanmaya başladı ve
2 adayın ismi ilçe
başkanlığında öne
çıktı.
Emekli Öğretmen
İhsan Önal’ın parti
yönetimince aday
gösterilecek isim
olduğu öğrenildi.
İkinci isim ise İlçe
Başkanı ile muhale-

fete düşen Yönetim
Kurulu Üyesi Birol
Koçak.
Koçak; ‘’her kesimden gelen destek
nedeniyle 13 Eylülde
yapılacak Ak Parti
İlçe Kongresinde Ak
Parti Beypazarı İlçe
Başkanlığına
adayım’‘ açıklamasını yaptı.
2 hafta kalan kongrenin hareketli geçeceği belirtiliyor.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANI
TUNCAY KAPLAN’A
SUÇLAMA

Ak Parti Gençlik kolları Başkanı ile Ak
Parti Ankara İl tarafından görevlendirilen İl
Koordinatörlerinin Ak Parti İlçe Binasında
yapılması planlanan toplantı nedeniyle
Beypazarı Ak Parti İlçe binasında hazır
bulundukları esnada İlçe Başkanı Tuncay
Kaplan tarafından Ak Parti Gençlik Kolları
başkanının ve İl Koordinatörlerinin tartaklandığı ve dövüldüğü iddia edildi.
Gençlik kolları başkanının hastaneye

giderek rapor aldığı ve Cumhuriyet
savcılığına şikayetçi olduğu öğrenildi. İl
Koordinatörlerinin de durumu genel
merkeze bildirdikleri belirtildi. İçişleri
Bakanının da konudan haberdar olduğu ve
ilçede yetkilileri aradığı öğrenildi.
Ak Parti Beypazarı ilçede yaşanan son
gelişmeler kongre öncesi yeni gelişmeleri de
beraberinde getirecek gibi görünüyor.

İSMAİL ÖZEN ÇAYIRHANDAN ADAY
OLMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Ergaz tüp bayiliği ile ticari hayata atılan
Bimtaş ltd şti ortaklarından ve yerel gazete
Adalet Gazetesinin sahibi İsmail Özen
Çayırhan Belediye Başkanı Hüsamettin
Yüksel’in koltuğunu hedefliyor.
Çayırhan Belediye Başkan aday adayı olarak
çalışmalara başlayan ve Çayırhanda bu

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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amaçla büro açan Özen kendini tanıtım
çalışmalarına hız verdi. Ak Partiden aday
olmayı hedefleyen Özen Belediye
Başkanlığını kesin kazanacam diyor. Bartınlı
ailenin 1973 Çayırhan doğumlu ikinci
çocuğu İsmail Özen El Ezher Üniversitesi
mezunu.

İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

FİKRİ KANIVAR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ADAYLIĞI İÇİN
KOLLARI SIVADI

AK PARTİDEN ADAY ADAYI
OLDUĞUNU BELİRTEN FİKRİ KANIVAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN
TANITIM ÇALIŞMALARINA HIZ
VERDİ.
Yerel seçimlere 6 ay kala aday adaylarıda
Ramazan ayını fırsat bilerek tanıtım
çalışmalarına hız verdiler.
Ak Parti aday adayı olarak çalışmalara
hız veren Muhasebeci Fikri Kanıvarda bu
amaçla takvim ve imsakiye bastırdı ve
dağıtımına başladı.
Ak Partide aday olabilmek için uzun
süredir çalışmalarını aralıksız sürdüren
Fikri Kanıvar Ramazan ayına girerken
tanıtım çalışmalarınıda hızlandırdı.

Ak Partinin aday adayı olacağı söylenen
ve bu konuda çalışma yapan isimler ise
şöyle; Tuncay Kaplan, Fikri Kanıvar,
Yaşar Hız, Avni Erdoğan, Ünal Eken.

Adaylık tanıtım çalışmalarının Ramazan
ayı içinde artacağı ve seçim trafiğinin bu
ayda daha da yoğunluk kazanarak
ramazan ayı boyunca devam edeceği ve
özellikle bazı merkezlerin siyasetçilerin
buluşma noktası olacağı ve siyasi sohbetlerin yapıldığı mekanların olacağı belirtiliyor.
Yerel seçimlere 6 ay kalması bu
Ramazan ayının önemini daha da önemli
hale getiriyor.

Beypazarı için Hava Durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, yağış alan
yerlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde
önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları, yurdun doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun kuzeybatı kesimleri ile yağış alan yerlerde yağış anında
kuvvetlice esecek.

Kuzey kesimler sonbaharı andıran hava
koşullarını yaşamaya başladı. Sert esen poyraz
Marmara ve Karadeniz’e serin hava ve bulut
taşıyor. Güneyde ise biraz düşüş haricinde, sıcaklık halen yüksek değerlerde.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile öğle saatlerinden
sonra Doğu Akdeniz'de kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağış geçişlerinin görüleceği, diğer yerlerin az
bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu bölgesinde de sıcaklık düşüşe geçti,
rüzgar sert ve serin esiyor, Ankara-Sivas boyunca
bölgenin kuzeyi bulutlanacak. Bazı illerimizde
beklenen hava durumuyla günün en yüksek
sıcakları ise şöyle:
Ankara: Ankara da serinliyor ve rüzgar sert esecek. Az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu 31
İstanbul: sıcaklık 30 derecenin altına iniyor.
Poyraz çok sertleşti ve hava bulutlanıyor, bulutlar
kısım kısım yağmur da bırakabilir. Az bulutlu ve
açık (Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli olarak
esecek) 33
İzmir: Az bulutlu ve açık (Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek) 36
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağışlı 32
İzmir de kuvvetlenen rüzgar, sıcaklığı oldukca
düşürecek ve hava bulutlanacak, İzmir’in iç kesimlerinde hafif yağmur olabilir. Bursa’da hava
daha bulutlu olacak, Adana’da rüzgar hafif, hava
açık. Bugün İstanbul 26, Ankara 32, İzmir 31,
Bursa 29, Adana 35, Eskişehir’de yağmur geçişleri bekleniyor 30, Konya 32, Sivas 27,
derece.
Beypazarında beklenen hava durumuyla
günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük
tahmin raporu ise ise
şöyle:

30 Ağustos Cumt.
En Yüksek
36 °C
En Düşük
22 °C

02 Eylül Salı
En Yüksek
33°C
En Düşük
19°C

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

31 Ağustos Pazar
En Yüksek
35°C
En Düşük
20°C

03 Eylül Çrşam.
En Yüksek
34°C
En Düşük
21°C

36
34

.......
01 Eylül P.tesi
En Yüksek
33°C
En Düşük

20°C

04 Eylül Perşem.
En Yüksek
35°C
En Düşük
21°C

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

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 JÝTA L B ASK I SÝ STE ML ER ÝM ÝZ L E B AS KIL 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

