KADERİ İLE BAŞBAŞA
20 YILLIĞINA BORÇLANARAK YAPILAN HAL
Beypazarı Belediyesince 20 yıl borçlanarak İller
Bankası’na 2.096.729.32 YTL ye yaptırılan
Beypazarı Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali
İnşaatı bir yıldır kaderine terkedilmiş halde duruyor.
Bir İnşaat tarafından 20.01.2006 tarihinde inşaatına başlanan ve 15.11.2006 tarihinde inşaatı
tamamlanarak Beypazarı Belediyesine teslim
edilen Yaş Sebze ve Meyve Hali kaderine
terkedilmiş halde bekliyor.
İller Bankasına 20 yıllık kredi ile borçlanarak yap-
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tırılan Yaş Sebze ve Meyve Hali yeni çıkan hal
yasası nedeniyle hal yasasının değişmesi bekleniyor açıklaması yapılarak hizmet vermiyor.
Eski Ziraat Odası Başkanı Satılmış Tanır, Ziraat
Odası Başkanlığı yaptığı günlerde gazetemize
Beypazarı’na yapılmaya başlanan Yaş Sebze ve
Meyve Hali ile ilgili görüşlerini aktarmış ve şu
görüşlere yer vermişti. Tanır; ‘’Eski hal yasasıda
yeni çıkan hal yasasıda hemen hemen aynı.
Beypazarı’nda sebze meyve hali gitmez görüşlerimiz dinlenmedi ve hal yapımına başlandı’‘

*www.ortaanadoluas.com

demişti.
Trilyonluk yatırım şimdi boşa mı gitti? Beypazarı
20 yıllığına ipotek altına mı girdi? Beypazarı’na
seçilecek yeni Belediye Başkanları faaliyeti
olmayan ve atıl bekleyen Yaş Sebze ve Meyve
hali için 20 yıl boyunca İller Bankasına borç mu
ödeyecek? Gelecek sayılarımızda Beypazarı Yaş
Sebze ve Meyve Hali ile ilgili uzman görüşleri ve
geniş haberimizi gazetemizde yayınlayacağız.
Yapılan Yaş Sebze ve Meyve Halinin durumunu
sorgulayacağız. Yakında gazetemizde.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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TE LEFONUNUZ
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Kemal ÇE LEN

AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

TEL:762 5 1 63

AK PARTİ BEYPZARI İLÇE KONGRESİNDE BAŞKAN İHSAN ÖNAL
Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

İÇİŞLERİ BAKANI ATALAY: OKUL GÜVENLİĞİ PROJESİ'YLE UYUŞTURUCU ÇETELERİNİ ÖNLEDİK

SON DAKİKA
'SAKAL-I
ŞERİF' KADİR
GECESİ
ZİYARETE
AÇILACAK

Beypazarı Sultan
Alaeddin Paşa
Camisi'nde Bulunan
'Sakal -I Şerif'in
Kadir Gecesi Ziyarete
Açılacağı Bildirildi.
İlçe müftülüğünden
yapılan yazılı açıklamada, tarihi Sultan
Alaeddin Paşa
Camisi'nde bulunan
sakal-ı şerifin kadir
gecesi, sabah saatlerinden itibaren
halkın ziyaretine
açılacağı ve ikindi
namazına kadar
ziyarete açık tutulacağı belirtildi.
Açıklamada, ''sakal-ı
şerif''in Beypazarı'nda
asırlardır kadir gecesi
günü ziyarete
açıldığını kaydedildi.
''Sakal-ı şerif''
ziyaretinde izdiham
yaşanmaması için
gerekli önlemlerin
alınacağı belirtildi.

Avrupa Miras
Günleri 2008

Haberi Sayfa 4’de

Kıbrıscıkta AK
PARTİ ilçe kongresini
yaptı.
Haberi Sayfa 3’de

Ak Parti Kapatma
davasının sona ermesi ile
kongrelerini tamamlamaya
başladı. İlçe Kongrelerini
bir bir tamamlayan Ak
Parti geçen hafta Cumartesi
günü Beypazarı İlçe
Kongresini gerçekleştirdi.
Sabah 04.00’a kadar birleştirme çalışmalarının
sürdüğü Ak Partide birleştirme gerçekleştirilemedi
ve Kongrede 2 liste çıktı.
AK Parti'nin Ticaret
Meslek Lisesi Salonunda
saat 14.00 da gerçekleşen
Beypazarı 3. Olağan İlçe
Teşkilatı Kongresine,
Devlet Bakanı Mustafa Sait
Yazıcıoğlu, İçişleri Bakanı
Beşir Atalay, Sanayi ve
Ticaret Bakanı Zafer
Çağlayan, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Reha
Denemeç, AK Parti Ankara
İl Başkanı Halis Bilge, bazı
milletvekilleri Doç Dr.
Aşkın Asan ve partililer
katıldı.
Kongrenin açılışında
bakanlar adına bir konuşma
yapan Bakan Atalay, şu
anda AK Parti olarak ülke
genelinde parti kongrelerini
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Beypazarı'nın Ankara'nın
çevre ilçelerinin en önemlisi olduğuna işaret eden
Atalay, Beypazarı'nın aynı
zamanda kendi başına bir
cazibe merkezi haline
geldiğini ifade etti.
Hükümetin uygulamakta
olduğu KÖYDES Projesi
hakkında da bilgiler veren
Atalay, bu proje kapsamında Beypazarı'na 19 milyon
YTL ödenek gönderdiklerini anlattı. 34 köyün içme

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarında Çok Şey Değişecek
Beypazarı’nda siyaset hızlanmaya
başladı.
Ak Parti ilçe kongresi beklentiside
sona erdi. Yerel seçimlere de 6 ay
kaldı.
Beypazarı bir değişim sürecinde.
Yazısı Sayfa 2’de

suyuna kavuşturulduğunu,
260 kilometre köy yolunun
asfaltlandığını belirten
Atalay, KÖYDES kapsamındaki çalışmalarının
devam edeceğini bildirdi.
Beypazarı'ndaki yapımı
devam eden duble yol
hakkında görüşlerini dile
getiren Atalay, duble yolun
15 kilometrelik kısmının
hala yapılamadığını, bu
konuda geciktiklerini
belirtti. Atalay, ''Duble
yolun bitmesi gerekiyordu.
Onu da hızlandıracağız''
dedi.
Bakan Atalay: AKP
Türkiye için büyük bir
barış projesidir
Ayrıca, AK Parti'nin kavga
ve gerginliklerle iş yapan
bir parti olmadığını ifade
eden Atalay, herkesi kucakladıklarını dile getirdi.
AK Parti'nin Türkiye için
büyük bir barış projesi
olduğunu ifade eden
Atalay, AK Parti'nin aynı
zamanda Türkiye'nin
bütünlüğünün sigortası
olduğunu kaydetti. AK
Parti'nin bütün insanları
büyük bir şemsiye altında
birleştiren bir parti
olduğunu belirten Atalay,
bunu daha da geliştirmek
zorunda olduklarını söyledi.
Atalay, AK Parti'nin
gerginlikler ve çatışmaların
partisi olmadığını, uzlaşma,
barış ve kardeşliğin partisi
olduğunu ifade ederek,
herkesi kardeş yapmak için
çalıştıklarını bildirdi.
-''EN GÜÇLÜ DÖNEMİ
YAŞIYORUZ''AK Parti'nin şu anda en
güçlü dönemini yaşadığını

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ 3

1990 yılında Sovyetler Birliğinin dağılması, Varşova Paktının son bulması,
21.asrın başında dünyanın yeniden
siyasal yapılanmasını gündeme getirdi.
Yazısı Sayfa 3’de

belirten Bakan Atalay, yaptıkları araştırmaların bunu
gösterdiğini, vatandaşların
partiye desteklerinin her
geçen gün arttığını söyledi.
Atalay, ''Bunun kıymetini
bilelim'' dedi.
Türkiye'nin her alanında
ince ince çalıştıklarını ve
hiçbir boşluk bırakmadıklarını belirten Atalay, millet
için ne yapılması gerekiyorsa onu hayata geçirdiklerini söyledi.
Beşir Atalay, yaptığı
konuşmada, yeni eğitim
öğretim yılıyla ilgili tüm
tedbirlerin alındığını, yine
okul kitaplarının hazır
olarak verildiğini söyledi.
İmkânı olmayan çocuklara
çanta, kalem ve kırtasiye
yardımı için Sosyal
Yardımlaşma Vakfı şubelerine yardım gönderildiğini
belirten Atalay, 2008-2009
eğitim-öğretim yılının
sorunsuz bir şekilde
başladığını kaydetti.
Geçmiş yıllarda okullarda
zaman zaman öğrenci kavgalarının yaşandığını hatırlatan Atalay, "Okul
çevrelerinde çocuklarımızı
kötü alışkanlıklara bulaştırmak isteyen çeteler oluyordu. Biz, geçen yıl başlattığımız Okul Güvenliği
Projesi'yle bunların hepsini
önledik. Her okuldan bir
polisimizi sorumlu tuttuk.
Okul çevrelerine gerektiği
sivil personel koyduk.
Okuldan da bir yönetici
sorumlu oldu. Bu sayede
okul önlerinde kötü
alışkanlıklara ve uyuşturucuya alıştırmaya çalışan
çeteleri önledik. Geçen yılı
okullar açısından güvenli
bir yıl olarak geride bıraktık. bu projenin yeni
eğitim öğretim yılında da
devam ettirileceğini
belireterek, yani inşallah
Türkiye genelinde 15 milyREKABET KURULU, BEYAZ ET
SANAYİCİLERİ
HAKKINDA
SORUŞTURMA
BAŞLATTI.
Haberi Sayfa 4’de

KONAKLAMA
TESİSLERİ DOLDU

on çocuğumuzun gittiği ilk
ve ortaöğretim öğrencilerinin gittiği okullara
güvenli bir şekilde
başlamış olduk. Dileğimiz
bu şekilde huzurlu olarak
devam etmesi." dedi.
AK Parti Beypazarı 3.
Olağan İlçe Teşkilatı
Kongresi'nde şu anki
başkan Tuncay Kaplan'ın
belediye başkanlığı seçimlerinde aday adayı olması
nedeniyle ilçe başkanlığına
aday olmadı.
Kongrede, İhsan Önal ile
Birol Koçak tarafından
çıkarılan iki liste ile seçime
gidildi. Önal ve Koçak,
kongrede kürsüye gelerek
kısa açıklamalarda bulundular.
Konuşmaların ardından,
seçime geçildi.
421 delegeden 100 kadarı
seçime katılmadı. Birol
Koçak 102 oy alırken İhsan

Karcıkayada
SU BULUNDU

Haberi Sayfa 3’de
Amerikalılar Tarım
Sektörünü İnceledi.
Haberi Sayfa 3’de

Önal 209 geçerli oy alarak
seçimi kazandı.
Seçimi kazanan İhsan Önal
Yönetimi Asil üyeleri şu
şekilde oluştu.
Oğuz Acar, Nusret
Hancıoğlu, Tevfik Gümüş,
Nail Coşkun, Mehmet
Gündoğan, Sadettin Erol,
Ahmet Tekin, Rıza Öztürk,
Adem Bozkaya, Süheyla
Dönmez, Basri
Kaymakoğlu, Halil Kaya,
Serhat Saraç, Hasan
Hancıoğlu, Alaattin
Solmaz, Nevzat Taşcıoğlu,
Ali Çakıroğlu, Bilal
Kaplan, Ali Karaalp.
Üst Kurul Asil Delegeleri
ise şu şekilde oluştu.
İhsan Önal, Tuncer Kaplan,
Nusret Hancıoğlu, Ulvi
Ruşen Çevik, Şevket
Aksoy, Cengiz Yılmaz,
M.Reşat Büyükgedik,
Tevfik Gümüş, Seyit Çakır,
Mehmet Katı, Nail Coşkun.
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Beypazarı İlçesindeki Konaklama Tesisleri, Yaklaşan
Ramazan Bayramı Dolayısıyla Şimdiden Doldu.
İlçedeki Konaklama Tesisleri Bayram Boyunca Tam
Kapasite Hizmet Verecek.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkma ihtimalini
fırsat bilen yerli turistler bayrama 15 gün kala tatilini
geçirecekleri yerlerdeki rezervasyonlarını yaptırıyor.
Kültür turizminin önemli yerlerinden biri olan
Beypazarı ilçesi özellikle Başkentlilerin bayram
tatilini geçirebilecekleri mekanların başında geliyor.
İşletme sahipleri, ilçedeki 600 yataklı konaklama
yerlerinin tamamının bayram boyunca dolu olacağını
ifade ettiler.
Beypazarı'nda otel işletmeciliği yapan Kayıboyu Otel
sahibi Necip Emreli, karşılaştıkları yoğun talepten
oldukça memnun olduklarını belirterek, otelin tüm
odalarının 27 Eylül'den itibaren 5 Ekim'e kadar rezerve edildiğini söyledi. Necip Emreli, " Bu sene
kültür turizmi sezonu ile Ramazan Ayı çakıştığı için
işlerimiz biraz durgun geçiyor. İşletmemize yapılan
bayram rezervasyonların çoğunda ilgi not bırakılıyor.
Rezervasyon yaptıranlar bayram tatilinin 9 gün olmaması durumunda iş günleri iptal edeceklerini not
aldırıyorlar. İnşaallah bayram tatili 9 güne olurda
işlerimiz biraz hareketlenir" temennisinde bulundu.
Ayrıca Beypazarı'nda otobüs işletmeciliği yapan
Lüks Beypazarı Seyehat Otobüs İşletmesi Müdürü
Aytekin Irmak ise Ramazan bayramı süresince ek
sefer koyduklarını söyleyerek ilçeye gelecek turistlerin mağdur olmamaları için gerekli tüm tedbirleri
aldıklarını belirtti. Diğer otobüs firmaları da bayram
nedeniyle tedbirlerini almış durumdalar.

Kıbrısçık’ta Orman yangını

Sonbaharın ilk günlerinde olmamıza rağmen yağışların
henüz gelmemesi, orman yangınlarını da bir türlü gündemden kaldırmıyor. Bu yılı az zararla atlatan Bolu’da,
son olarak 12 Eylül 2008 meydana gelen tehlike,
ormancıların hızlı müdahalesiyle ucuz atlatıldı.
Kıbrıscık ilçesinde çıkan örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü.
Kıbrıscık İlçesi Kızık ve Sarıkaya mevkisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Çıkan
yangına Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Kıbrıscık ve
Seben Orman İşletmesine bağlı ekipler müdahale etti.
Çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan
söndürülürken 0,7 hektarlık örtü alanı yandı.
Bolu Orman Bölge Müdürü Sırrı Köstereli, ''Bolu'da
2008 yılının ilk 7 aylık sürecinde 13 adet yangın meydana geldiğini, bu yangınların örtü yangını olduğunu
ve toplam 7 hektarlık bir alana zarar verdiğini söyledi.
Köstereli, Bolu'nun Kıbrısçık ilçesi ile Ankara'nın
Beypazarı ilçesi arasında bulunan Karaarmut mevkisinde çıkan yangın ile ilgili olarak yaptığı açıklamada,
''Kıbrısçık İşletmemiz ile Beypazarı sınırındaki
Karaarmut mevkisinde çıkan yangında 1 dozer 4 arazöz
ile müdahale edildi. Yangında 3.5 hektarlık alan zarar
gördü'' dedi. Köstereli, ''Orman yangınları ile ilgili
ilçelerde bulunan orman işletme şeflikleri orman köylülerini bilinçlendiriyor. Bizde her türlü tedbiri aldık.
Olası bir orman yangınına hızlı bir şekilde müdahale
edeceğiz'' diye konuştu.
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Demet Sarıoğlunun Arnavut kaldırımı adlı
şarkı sözüne bile konu olan arnavurt
kaldırımları
ARNAVUT KALDIRIMLARI
Biten sevgilerin ardından
Ağlayamam ben böyle yas tutamam
Her sözde her gözde şefkat aramam
Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
Giden aşklarımın ardından
Ağlayamam ben böyle yas tutamam
Her sözde her gözde şefkat aramam
Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
Dün seni gördüm rüyamda
Arnavut kaldırımlı boş sokakta
Ah bir dili olsa da bir konuşsa
Anlatırdı masumca seni bana
Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar
Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar
Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi
Ey kader böyle mi olmalı solmalı sevgililer
Giden aşklarımın ardından
Ağlayamam ben böyle yas tutamam
Her sözde her gözde şefkat aramam
Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa
Dün seni gördüm rüyamda
ARNAVUT KALDIRIMLARI
Çocukluğum kaldı
Arnavut kaldırımı sokaklarında,
Her bayram kapı aralarından
uzanan eller,
Birkaç bozuk kuruşa..
mutluluğa

Yalancının mumu, öğlende söner
Kararsız söz verir, üç günde döner
Münafık bakışa, artık kim kanar ?
Bugünün kararı, yarına kalmaz
Takma olsa kolu, bırakır yolda
Unutkanlık, yakışmıyor bir kulda
Her maharet, öğretilmez okulda
Cemiyet insanı, zamandan çalmaz

Dünya yansa, bir tutam otu yanmaz
Gamsız; en ufacık derde dayanmaz
Vefasız; adını bir defa anmaz
Aşk bahçesi, susuz kalsa da solmaz

Deşifre edildi, kirli duygular
Kimi çöpe atar, kimi uygular
Yeter artık, sona ersin kaygılar
İnsanlık yüce güç, oyuna gelmez
Ali Rıza Malkoç 24/08/2008 Bursa

ANILAR -VIII (Ulusa Sesleniş)
I.Perde 2.Sahne
Ah bu topraklar’
Kimilerine deliş hunisi yerine
Belki de yakışıyor diye taç takıldığını
gördü,
İbret olsun diye kafası kesilen ve asılanlar
gördü.

Kaplan gibi kükreyen, bazen de
Çıngıraklı bir yılan gibi
Islık çalan padişahlar gördü

Bak yine bayram,
Gelemedin değil mi?
Gönül yorgun,
Gönül hep tutkun,
beklemekten suskun,

Nefesini duyarken
hala sokaklarında
Yüzümü yere eğip bende gidemedim..
Aşk tek renk değilmiş göremedim.
Boyabat'lım
Mutluluk için iki kişi gerekmiş
bilemedim.....

Arızalı Duygular
Noterden tasdikli gurur sahibi
Burnu yere düşse, eğilip almaz
Mağrur nefis, kükreyen aslan gibi
Neyi sunsan, uslanıp iflah olmaz

Cimri insan, evde silker tozunu
Hiddet ehli, ayarlamaz dozunu
Nankör kafa, gizli oynar kozunu
Cahil ise, adabı erkan bilmez

ÞÝÝRLERÝNÝZ

israfkârın eli delik, gözü aç
Tembel insan, hiç sormaz ki saat kaç?
Vurdum duymaz, kulağında var tıkaç
Duyarlı gönüller, gaflete dalmaz

Hayat acımasız bir sahnedir
Oynayın öyleyse acınası oyuncular
oyunuzu!
Gününüzü gün edin, iki yüzlü olun
Böylece kamufle edebilirsiniz kendinizi
Söylediklerinizi savunun

Yapmadıklarınızın yerine
Ve hepinizin koro halinde söyledikleri
O övünçlü yalanı

Nasıl olsa sonu gelir yarın,
Çiğneyip yutar hep aynı canavar
Bu son hamlelerinizi de

Anlamıyorum nedense,
‘’Susmak en anlamlı haykırıştır’‘ diyenleri
Sesimi kesip bekleyemem ben öyle (Godo’yu bekleyerek)
Siyaha beyaz diyenlere katılıp,
Değişmem özgür düşüncelerimi
Altın kafesin içinde sunulan tahtlara
Onur sezgin( şiir’in peygamberi)
26.02.2005
ANILAR – I
Çam ağaçlarının etrafını sardığı
Bir tepenin yamacındaydı evim
Ceviz ağacı ise insanlarla şakalaşır gibi,
Sanki dallarını etrafa açarak,
Fırtınalara meydan okuduğu yerdeydi
Gün olunca çizgili kelebekler uçardı

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

Yaprakları arasından

Keçi sürüleri inerdi tepelerden aşağıya
Kanarya gibi şakıyan bir derenin
Köpüklü sularından doya doya içmeye
Öyle bir dere ki, çıkardığı fısıltılar,
Ninni söylenerek uyutulan bir çocuk gibi
Dalgacıklara gömülürdü küçük küçük
Sessiz bir göl yatardı evin birkaç adım
önünde
Geniş ve derin olmasa da suyu saydamdı
Çevresini saran sazlık ve eğrelti otları
arasında
Kim bilir hangi kuşlar kuluçkaya yatardı
Ormanın içinde bir yeşil bir mavi olurdu
hani
Üzerine gölgesini düşüren gökyüzü gibi

Parlak bir yıldız varsa eğer gökyüzünde
Hele meltem esintisi içinde
Bir müziğin uğultusu duyulurdu
Sanki bu dünyadan olmayan
Sonra vızıldayan arılar gibi kaybolurdu
Kavak ağaçlarının yapraklarında
Kimilerine göre şarkısıydı gece rüzgârlarının
Dağlara, taşlara çarpan
Ve çok sesli bir koro gibi geri dönen

Arka bahçede de bir çeşme akardı
Sanki bir karnaval gününde
Kimi nur, kimi şeytan bakışlı maskeler
giymiş
İnsan yüzleriyle dolu, mermer taşa yontulmuş ağzından
Su fışkırırdı
Ve akıntısı bulanık suların kesiştiği derelere
akardı
Tıpkı insanoğlunun boşa çıkan umutları
gibi
Onur sezgin (şiir’in peygamberi)
28.02.2005
Gurbetten Mektup / Beypazar özlemi
Gurbetten Memleketime Mektup..........
Gurbet türküleri
Şavakkal Şekeri gibi yapışmış dilime
Bazlamam, Toprak damlarda serili
tarhanam..... gibi tütüyorsun gözümde.
Zerdali dallarının ağdırması yükünden......
Arnavut Kaldırımlar....
Tekke Yaylası nın kokusu burnumda.

Annaçına geçip hayalinin
Seyreyliyorum Beypazar seni.
İpek Yolunun başladığı yerden
Gurbetimin bittiği yeri, seni düşlüyorum.

Hint Kınası Baharat İpek yüklü kervanım
Ve Menzili Sensin hasret katarlarının......
Ayaş ın kıvrım kıvrım yollarından inip
Kayanın Bedenleri çevirin gidenleri
Türküsünü sevinçle söyleyeceğim güne
özlemim.

Nice diyar gördüm belledim.
Emme yoktu kokusu memleketin
Nice güzel yedi iklimde....yok.
Bürgüsü simli donu sırtında güğümü
Salınarak suya giden beypazar kızları ille
de.

Kandıramadı suyu pınarların
Çiğdemleri aradı gözlerim
Kenarlarında Geçtiğim yolların.
Şimdi çıksam Gelegıra ya
Kansam Cevizli çeşmesinde
Sonra hasret gidersem Ahretliklerimle.
Tütün kaçamağı yapsam karşı İnler de.
Hava kararsa da lastik yaksak
Tütüncülük oynasak
Delikanlı çağlarımızı ansak Arkadaşlarla.

Gitsem Beypazar a yeniden
Şeer Dedem olsa
Amcam, Halam olsa
Şeer öpülesi el olsa........
Çakır taşlı sokakları adımlasam
Konaklar arasından insem çarşıya.
Kırtasiyeci Hilmi ağabeyden kağıt kalem
alsam
Düzsem türkünü senin oracıkta.
Taş mektep e çıkan sokağın başında
Rahmetli Şekerci Hasan ağabeyi görsem
Güleç yüzü lokumla beslese çocuk yüreğimi.
Kirmir Çayı na insem.

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

Sırtı gümüş balıkların
Suyu cımbıldatmasını izlesem.
Uzanan bozkırında başak
Havuç çükündür tarlalarını
Çalışkan insanlarının alnındaki emek kokulu terlerini görsem.
Çıtır Pıtır Bayramı olsa her günüm.
Sen çocukluğumun esirik sevinçlerisin
Sen essah bir Oğuz kentisin.
Husalarımın dertlerimin bittiği yersin.
Kerç etme gelemedim diye
Nice bayram sabahı namazlara
Uzak ellerdeyim de ki Hindistan Pakistan
Yemen deyim.
Kıynışık kavuşmanın umudu yollarda....
Maççan yüreğimde koynumda.
Telkari kabının içinde
Baş vermez muskası boynumda
Nice şehit evladını gördüm
Geçtiğim yollarda
Beypazarlı Ahmet oğlu Süleyman
Yaşıyor adın Yemen de bir mezar taşında.
.......................Adsız mezarların yanı sıra.
Tılsımı boynunda
Sırtında bindallısı
Oğlunu asker eden
Elleri kınalı Türk anasıdır Beypazar.....

Doğduğum toprak senin bağrın
Baynıyıp boy attığım
Benildedim korkulu rüyalardan
Daklaştım gurbetle
Yurdum, vatanım, memleketim seni, çok
özledim.

Beypazarı Meşelisi söylesin ağzın
Kavuşmak...?
inşaallah yeter ise ömrüm.
21 agustos 2005 islamabad / Pakistan
Hüseyin Doğan
GOCA ŞEHİR
Vardım goca şehire.
O şehir dalmış beni şehire.
Ufattılar toprak ettiler beni ölüye.
İşte böyle çevirdiler beni şaire.

Ben insanım değerim yokmu burada.
Azrail canım alsın.
Rabbim ben hayvan diye yarada.
Hayvanın değeri çoktur burada.
Bu koca şehirdir gelenler batar
Aç kalıp sokaklarda uzanır yatar.
Oluyor köprülerde hergün intihar.
Burası cehennem dersi imtihan.

Bunları sizlere yazmayacaktım.
İstanbula ailemle gelmeyecektim.
Hainin karşısında durmayacaktım.
Şairim yeter dedim bir kere.

Zor gördüm burada zorbaya döndüm.
Aç ve susuz kaldım bir dala döndüm.
Yahu ben yaşıyordum ne zaman öldüm.
Ölmeden öldürdüler beni bin kere.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

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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BEYPAZARINDA ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Beypazarı’nda siyaset hızlanmaya başladı.
Ak Parti ilçe kongresi beklentiside sona erdi. Yerel
seçimlere de 6 ay bile kalmadı.
Beypazarı bir değişim sürecinde. Önümüzdeki
dönem bir yönetim değişikliği olacak gibi. Bu şimdiden görülmeye başladı. Ama net olmayan şeyler
var. Bu da adaylar konusunda kararsızlık halen
netleşmiş değil. Netleşen tek şey bir yönetim
değişikliğinin gerekli olduğu.
Ama hangi aday ve kim belediye başkanı olsun
konusunda kafalarda net bir düşünce belirmiyor. Ak
Parti ve adayı üzerinde yoğun bir görüş birliği var.
Aday adaylarının netlik kazanmaması kararsızlığıda
artırıyor.
Önümüzde yapılacak yerel seçimlerde Beypazarı
sürpriz bir seçime gebe kalabilir. Bağımsız aday
bile çıkabilir ve seçimi kazanabilir. Ak Parti seçim
kazanacak beklentisi tersine dönebilir.
Gerçi şu an Ak Parti kurmaylarının beypazarı’ndaki
seçimi almak için yoğun bir gayret ve çalışma
içinde oldukları gözlemleniyor.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek’in
ağzından ‘’Beypazarı yerel yönetimi almak zorundayız. Başbakanımız Beypazarı’nın üzerinden
uçakla geçerken buraya gitmek istiyorum ama
gidemiyorum. Burayı kazanın’‘ dedi şeklinde bir
açıklaması olmuş ve kulislerde konuşuluyor. Evet
Galiba Beypazarı Ak Partinin hedefinde. Seçime
Beypazarı’nda güçlü girecek Ak Parti. Ama parti
içi sükunet sağlanmış değil. 6 aday adayı mücadele
veriyor. Tüm adaylar kendi partilerindeki aday
adaylarını rakip görüyorlar ve politikalarını bu
çalışma üzerine kurmuşlar. Oysa Ak Partinin rakibi
iç adaylar değil ki... Ak Parti en büyük yanlışı
burda yapıyor bence. Bu nedenle bu politik süreç
Ak Partiye seçim kaybettirebilir. Tek adaya
düşürmek zorunda Ak Parti adayını ki
Beypazarı’nda iddialı parti konumuna gelebilsin.
Seçimden en az 3 ay önce tek adayla çalışmalara
başlasın ki Ak Partiye Beypazarı’nda sanş gülsün.
Beklenen olur mu bilemem ama görünen köy
kılavuz istemez. İlçe Başkanlığı seçiminde bile birleşme sağlayamayan Ak Parti Yerel Seçim için
Belediye Başkan Adaylığında nasıl bir birliktelik
sağlayacak merak konusu.
Bu yüzden Beypazarı’nda dönüp dolaşıyor eski
siyasiler üzerinde şans dönüyor. Demir ve Yavaş..
İbrahim Demir Ak Partinin adayı olur mu bilemem
ama ilçede görüştüğüm bir çok seçmen Demir’i
daha şanslı görüyorlar. Bende aynı düşüncedeyim.
Bağımsız aday bile olsa Ak Partide eğer bir birleşme olmazsa Demir önümüzdeki seçimin en
favori adayı durumunda.
Belki bir çoğumuz bu görüş de nerden çıktı diyeceksiniz. 2 dönemdir seçim kaybeden biri nasıl olur
da bu dönem şanslı olur diyeceksiniz?
Sormakta haklısınız. 25 yılın siyasi yapısına ve
Beypazarı’nın sosyo kültürel gelişimine bakarsanız
benden değil cevabı kendiniz vermiş olacaksınız.
Neden İbrahim Demir öne çıktı sizde ap aşikar
göreceksiniz. Ama 6 ay var her şey değişebilir...
6 ay bazen çok kısa, bazende çok uzun olabilir
siyaset dilinde. Bekleyelim ve görelim. Bakalım
Beypazarı’nda 6 ay içinde ne değişimler olacak!?..
Her gün yeni bir olaya gebe...
Ben şunu söyleyebilirim. 1999 seçimlerinde çok
hırslıydık ve MHP’yi destekleyerek bir değişime
imza attık. 2009 seçimleri için daha hırslı hale
getirildiğimi söyleyebilirim. Beypazarı’nda çok şey
değişecek bunu biliyorum ama kiminle bu mechul.
Beypazarı’nda eski siyaset yok ve Beypazarı halkı
da eski halk değil. İnanın dün kızdıklarımızla
beraber olup dost bilinenlere karşı olunabiliyor
artık. Bu yüzden bu dönem çok farklı olacak. Farklı
bir siyaset izlenecek Beypazarı’nda. Farklı düşünen
bir çok insan bir araya gelecek bu seçimde. Halen
kararlar netleşmedi, kararlar netleşince kimin
kazanacağını sorarsanız söylerim. Şu an bizde
seyrediyoruz dışardan şimdilik.

19 Eylül 2008 Cuma YIL:4 SAYI:195

Gazi Gün düzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 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

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerin e
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýn lan an 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-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 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

HABER-İLAN

AK PARTİ, “sol”a sarkıyor!
19 Eylül 2008 Cuma

Kıbrıscıkta AK PARTİ ilçe kongresini yaptı

Kıbrısçık ilçe kongresini
gerçekleştiren AKP’de
yine birlik beraberlik
mesajları verildi. Ak
Parti İl Başkanı Mehmet
Emin Güz, kongrede
“Sosyal demokratların
oylarına talip olduklarını” söyledi.
İlçelerde kongre sürecini başlatan Ak Parti,
Kıbrısçık İlçe
Teşkilatının 3. Olağan
kongresini geçtiğimiz
Cuma günü yaptı.
Kongreye
Milletvekilleri Yüksel
Coşkunyürek, Fatih
Metin, Kıbrısçık
Belediye Başkanı
Kemal Aktaş, Ak Parti
İl Başkanı Mehmet
Emin Güz, İl Genel
Meclisi Üyeleri ve partililer katıldı.
Kıbrısçık Belediye
Başkanı Kemal Aktaş,
ilçede yapılan çalışmaları ile ilgili bilgiler
verdi. Ak Parti
Hükümeti zamanında
yollarda yaşanan sıkın-

tıların azaldığını söyledi.
Aktaş göreve geldiklerinde verilen sözlerin
yerine getirildiğini altını
çizdi.
Kongrede yaptığı
konuşmasında önemli
mesajlar veren AK Parti
Bolu İl Başkanı Mehmet
Emin Güz “Ak Parti
siyasi düşüncesi; milletimizin tamamını
kuşatan, milletimizin
birikim ve değerlerine
karşı durmayan, hem
insani, hem de akılcı
çözümlere önem veren,
asil Anadolu ruhunun
dünya platformuna
taşınmasından başka bir
düşünce değildir. Genel
Başkanımızın da sık sık
ifade ettiği gibi; Ak
Parti’yi kuran, geliştiren
ve iktidara taşıyan bu
düşüncenin esas sahibi
de Anadolu insanının
kendisidir.
Literatürümüzde zümre,
sınıf, seçkincilik, ayrımcılık yoktur, asla da

olmayacaktır.” dedi.
“Sosyal demokratların
yeni durağıyız”
Ak Parti İl Başkanı
Mehmet Emin Güz
Sosyal Demokrat oylara
talip olduklarını da vurgulayarak Türkiye’de
kendini Sosyal
Demokrat olarak gören
siyasi partilerin görevini
yerine getiremediği
ifade etti. Kendilerini
Sosyal Demokrat olarak
nitelendiren siyasi
oluşumların içe kapanık,
dünya ülkelerinden
kopuk, Türkiye’nin
üçüncü dünya ülkesi
olması yönünde bir
siyaset anlayışını benimsediklerinin altını
çizen Güz; “ Hemen her
kesimin de kabul ettiği
gibi bugün CHP, sosyal
demokrat bir misyonu
temsil etmediği gibi,
Atatürk’ün siyasi felsefesinden yüzyıllarca
geriye düşmüş, ittihatçılığı bugün tekrar
canlandırma gayreti

içine girmiştir. Muasır
medeniyetler
seviyesinin üstüne çıkmak bir yana, çağdaş
Avrupa Birliği’ni
neredeyse hasım gibi
gören bir anlayışın,
Atatürk’ün çizgisiyle
uzaktan yakından ilgisi
olmadığı açıktır. Halkı
küçümseyen, halk
oyunu önemsemeyen,
halkı anlamaya çalışıp
onların teveccühünü
aramak yerine halktan
daima ürken bir yapı
“Hâkimiyetin kayıtsız
şartsız millete ait
olması” ilkesiyle de
bağdaşmamaktadır.”dedi
.
Ana muhalefet partisi
CHP’nin Türkiye’yi her
geçen gün ileriye götürerek yoksulluğu ortadan
kaldırmak ve toplumun
gelişimi önündeki
maddi manevi engelleri
yok etmek yerine, her
yeniliğin, her açılımın
karşısına korku paranoyaları ile dikilen,

Amerikalılar Tarım
Sektörünü İnceledi

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Tarım
Müsteşarı Ralph Gifford başkanlığında
Amerikalı, Özbek ile Türk uzman ve iş
adamlarından oluşan heyet Beypazarı’ndaki
tarımsal faaliyetleri incelemek üzere ilçeyi
ziyaret etti. Üç günlük inceleme ziyareti sırasında en çok ilgiyi Beypazarı’ndaki havuç tarlaları
ve tesisleri çekti.
Beypazarı yöresel yemekleriyle hazırlanan iftar
yemeğinde yabancı heyetle bir araya gelen

Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş;
Beypazarı’nda son 9 yıl içerisinde yapılan çalışmalar, tarımsal faaliyetler ve kültürel yapının
korunmasıyla birlikte yaşanan ekonomik kalkınmayla ilgili bir sunum yaptı. Türkiye'nin havuç
ihtiyacının %60'nı karşılayan Beypazarılı üreticilerle de bir araya gelen uzman ve yatırımcılardan oluşan heyet, havuç yıkama ve paketleme
tesisini gezerek üretimi yerinde görme fırsatı
buldu.

Seben-Kıbrısçık arasındaki Çeltikdere Köyü’nün
yolu, fiberoptik kablo döşeme çalışmaları
yüzünden kullanılamaz hale geldi.
Bolu İl Genel meclisinde dün gerçekleştirilen
oturumunda meclisin Sebenli üyeleri Mehmet
Koyunoğlu ve Fehmi Çınar Seben-Kıbrıscık
yolu arasında bulunan Çeltikdere köyü yolu
üzerinde gerçekleştirilen fiberoptik kablo çalışmaları yüzünden yolun tanınmaz hale geldiğini
ifade ederek bu konuda araştırma yapılması
gerektiğini ifade ettiler.
Yola fiberoptik kabloyu döşeyen şirketin tüm
ısrarlara rağmen yolda gerekli düzeltmeleri yapmadığının altını çizen Mehmet Koyunoğlu;
“Şirket yetkililerini defalarca kere uyarmama

rağmen kendileri ne gerekli düzeltmeleri ne de
yeterli özeni gösterdiler, İl Özel idare ile yapılan
antlaşmayı bizlere göstererek asfaltları kazıyorlar, sonra da burayı yama yaparak kapayacaklarını ifade ediyor Şu ana kadar gösterdikleri
performans ise birçok köylümüzü şimdiden
telaşa düşürmüş durumda” dedi.
Konu hakkında araştırma yapılmasını isteyen İl
Genel meclis başkanı Mücahit Kutlu ise
“Kazılan yolların kaliteli bir şekilde asfaltlanması gerektiğini ifade ederek; “Kazılan yoların
tekrar eski haline getirilmesi önemli bir konudur
bu yüzden konuyu Çevre ve Sağlık komisyonuna havale ederek araştıracağız “biçiminde
konuştu.

Teknoloji geldi, yol gitti!

KARCIKAYADA SU BULUNDU
DEBİSİ SANİYEDE 10 LT DEN FAZLA.

Beypazarı Belediyesi’nin son üç yıldır hızlandırdığı su kaynak ve sondaj çalışmaları
sayesinde, Karcıkaya’daki su yatağı da gün
yüzüne çıkarıldı.
Beypazarı Belediye Meclis Üyesi Ahmet
Tokgöz’ün büyük gayretleri sonucunda
çıkartılan su ASKİ tarafından incelemeye gönderildi. Kaliteli içme suyu olarak tespit edilen

Karcıkaya suyu tam not aldı. Suyun ilçenin su
şebeke hattına bağlanması için çalışmaların hızlandırıldığını belirten Belediye Başkanı Mansur
Yavaş; saniyede 10 LT.’den fazla debisi bulunan
suyun ilçenin su ihtiyacını %10’nunu tek başına
karşılayabilecek kapasitede olduğunu tespit
ettiklerini söyledi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Sırrı Köstereli,
Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü ve Kıbrıscık
Orman İşletme Şefi ile erozyon kontrolü
sahalarında incelemelerde bulundu.
Köstereli Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü
Kıbrıscık İşletme Şefliğinde, rehabilitesi öncelikle yapılması gereken 90 hektar olarak projelendirilen erozyon kontrolü ve ağaçlandırma
çalışmaları ile rehabilite edilecek sahadaki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Sırrı Köstereli rehabilitasyon sahasında toprak işlemesi yapılan
kısımlarda ise yapraklı ağaç türlerinden, iğde,
badem, ailanthus, akasya ve mahlep türlerinin
tohum ekimi ile kısmen toprağın daha verimli
olduğu alanlarda da Kıbrıscık Orman İşletme
Müdürlüğünce tesis edilen 100.000 kapasiteli
fidanlıktan temin edilecek olan karaçam ve ardıç
fidanları ile dikim çalışmaları yapılarak sahada
rehabilite çalışmalarına devam edileceğini ifade
etti.

Kıbrısçık’ta erozyonla savaş

devletin içine yerleşmiş
çeteler olduğu iddia
edilen soruşturmalarda
zanlıların avukatı
olduğunu iddia edecek
kadar ileri gittiğinin
altını çizen Güz; “ Etnik
milliyetçiliğin sembolü
haline gelmiş bir
düşüncenin sosyal
demokratlıkla ilgisinin
bulunduğu söylenemez.
Bu sebeple buradan bir
çağrıda bulunmak istiyorum; siyasi hareketimizin kapıları, siyasi
yelpazenin sağında yer
almış vatandaşlarımıza
açık olduğu kadar,
sosyal demokrat vatandaşlarımıza da açıktır.”
Şeklinde konuştu.
“Türkiye değişim
yaşadı”
Ak Parti Bolu
Milletvekili Yüksel
Coşkunyürek’de konuşmasında “Türkiye’nin
2002 yılına oranla
müthiş bir değişim
yaşadığını söyleyerek;
“O zamanlar Bakanlar

kurulu bile toplanamayan bir Türkiye
vardı. Hastane kapıların
da bekleyen insanlar
vardı. Memurun maaşını
ödemek için 500 Milyar
dolar için kapı kapı
dolanan ve İMF’nin
emirlerini hazır kıta
bekleyen bir ortam
vardı. Bunları unutmamamız gerekiyor.6 yıllık
görev sürecimiz de
insanlarımızın yaşam
kalitesini değiştirecek
çok şeyler kattık. Biz
milletimizin desteğini
hep arkamızda gördük.
Türkiye Ak Parti ile bir
değişim yaşadı” şeklinde konuştu.
Protokol konuşmaların
arından Seçimlere geçildi. Tek listenin bulunduğu Ak Parti Kıbrısçık
İlçe kongresinde Osman
Cabgu güven tazeledi.
Kongre sonunda partililer el el vererek birlik
beraberlik mesajı verdiler

Zararlı Böcekler İle
Ormanda Böcekli Mücadele

Beypzarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki
Orman bölgelerinde zararlı böceklerle böcekli
mücadele başladı.
Ankara Orman Bölge Müdürü Hüseyin Avni Çatal,
zararlı böceklerin, ormana, yangınlardan 4 kat daha
fazla zarar verdiğini bildirdi. Çatal, orman zararlısı
böceklerle yırtıcısını (predotör) üreterek mücadele
ettiklerini söyledi.

Kıbrısçık’ta yenilenmeyen
yol kalmadı

Kıbrısçık sokakları baştan sona yenilendi.
Kıbrıscık Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada ilçe merkezinde son olarak Sefa
Sokak’ta asfaltlama çalışması yapıldığı, Böylece
son beş yıl içerisinde ilçe merkezinde kilitli
parke taşsız ve asfaltsız cadde- sokağın
kalmadığı açıklandı.

Beypazarlılar
Dernek ve Vakfından
İftar Yemeği

Beypazarı Kültür Dayanışma, Yardımlaşma Derneği
ve Vakfı’nın düzenlediği gelenekselleşen iftar
yemeği; Ankara’da yaşayan Beypazarılıları ve
hemşehrilerini bir araya getirdi.
750’den fazla davetlinin bulunduğu iftar yemeğine
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Çankaya
Belediye Başkan Yrd. İsa Varlı, Eski Ankara
Milletvekili Sezai Pekuslu, Beypazarı Ticaret Odası
Başkanı Cengiz Özalp ve çok sayıda davetli katıldı.
Yemekte konuşma yapan Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur Yavaş; açık hava müzesi olarak nitelendirdikleri ilçelerinin herkesin övgüyle söz ettiği
bir kültür ve turizm merkezi haline gelmesinden
ötürü haklı bir gurur yaşadıklarını dile getirerek,
hemşehrileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Beypazarı Vakfı Başkanı Özkan Saraç konuşmasında, Ankara’da bulunan derneğe ait arsanın imar
değişikliklerinin yapılmasının beklediğini belirterek,
arsa üzerine Beypazarı Evi görünümünde inşa edilecek yeni dernek binasının müjdesini verdi. Saraç; bu
konuda kendilerinden desteklerini esirgemeyen
Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tüm
hemşehrileri adına teşekkürlerini sundu.

Her Telden
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Mehmet BAŞTÜRK

1990 yılında Sovyetler Birliğinin dağılması, Varşova
Paktının son bulması, 21.asrın başında dünyanın yeniden
siyasal yapılanmasını gündeme getirdi. Globalleşme,
küreselleşme, dünyanın gelişen iletişim sayesinde artık bir
köy gibi küçüldüğü söylemlerinden hareketle gelinen
2000’li yıllarda artık dünyanın tek dil, tek millet ve tek
devlet olması gerektiğini söyleyenler ortaya çıkmıştır.
Tabi bu tezi ileri süren merkez veya merkezler üç noktada
toplanmaktadır. Bu merkezler Atlantik ötesi merkezli
Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa merkezli
İngiltere ve Ortadoğu merkezli İsrail Devletidir. Bu duruma da şaşmamak gerekmektedir. Çünkü:
1453 yılında Bizans İmparatorluğunun merkezi olan
İstanbul’u feth ederek Osmanlı Devletinin Başkenti yapan
Fatih Sultan Mehmet Han bir çağı kapatıp yeni bir çağ
açmakla kalmayıp aynı zamanda Osmanlı
İmparatorluğunu dünyanın süper gücü yapmıştır.
Osmanlılar bu güçlerini 18. yüzyılın başlarına kadar yaklaşık 250 sene ellerinde bulundurmuşlardır. Bu tarihten
sonra Osmanlılar bu güçlerini denizlere hâkim olan
Britanya Krallığına devretmişlerdir. Birinci dünya
savaşından sonra sömürgelerinin çoğunu elinden çıkaran
Britanya Krallığı, İngiltere devleti olmuştur ama yinede
elinde tarihten gelen siyasi gücünü muhafaza etmiştir.
Ama İngiltere bu gücünü ikinci dünya savaşından sonra
Atlantik ötesi güç olan Amerika Birleşik Devletlerine
devretmek mecburiyetinde kalmıştır.
İkinci dünya savaşı sonrası, Avrupa’yı tehdit eden ve liderliğini Sovyet Rusya’nın yaptığı “Sosyalizm” tehlikesinden, Avrupa devlerini ABD. koruma altına almıştır.
Aslında yarattığı bu durumla ABD. kendi geleceğini bir
taraftan garanti altına alarak diğer taraftan öcü gibi gösterdiği Sovyetler birliği sayesinde gelecekteki “Dünya krallığını” kurmaya çalışmaktadır. ABD Bu tarihten itibaren
Avrupa’nın doğusunda Sovyet Rusya ile Atlantik ötesinden ABD’nin birbirlerine karşı üstünlük sağlama mücadelesi başlamıştır. Bu konuda siyaset bilimcileri belirli
stratejik taktikler geliştirmişlerdir. Bu stratejik taktikleri
uygulayan ve bu stratejik bölgelere veya bu stratejik
kuşaklara hâkim olan güç, dünya hakimiyetini ele geçirir
teorilerinin geliştirildiği ve uygulama sahasına konulmaya
başlandığı bir dönem yaşanmıştır. 20. asrın son elli yılı bu
mücadeleyle geçmiştir. Fakat 1990 yılında hiç beklenmediği bir şekilde Sovyetlerin dağılması ile o zamana
kadar uygulama sahasında olan dünya hâkimiyeti teorileri
bertaraf edilerek yerini başka bir dünya hâkimiyeti teorisine bırakmıştır. İşte bu terinin adı “Büyük Orta Doğu
Projesidir”. Fakat bu projenin daha iyi anlaşılabilmesi için
daha önce ortaya konan dünya hâkimiyet projelerinden de
kısaca bahsetmek ve haberdar olmamız gerekmektedir.
19. yüzyılda büyük imparatorluklar yıkılıp yerine ulus
devletler kurulduktan sonra 20. yüzyılın başlarında dünya
dengelerinde yeniden yapılanma başlamıştır. İşte bu
bağlamda ortaya çıkan dünya hâkimiyet teorilerinden
bazılarını toplayan ve bu arada Türkiye’nin de jeopolitik
önemine işaret eden bir eserden alıntı yaparak konuyu
ortaya koymaya çalışalım. Adı geçen eser “Dr. Faruk
Sükan’ın, “İhanetler Karşısında Türkiye” adındaki çalışmasıdır. Bu eserin 63- 76. sayfaları arasında bu konu
ortaya konmaktadır.
“20. yüzyılın başlarında Almanya, İngiltere ve Fransa gibi
devletler, günümüzde ise ABD. ve Rusya gibi, süper
güçler veya dünya devleti politikası takip eden büyük
devletler kendi milli siyasetlerini, jeopolitik teorilerden
yararlanarak düzenlemişler, halende düzenlemektedirler.
Milli siyasetlerin oluşturulmasında esas alınan bu teorilerin en önemlileri “Kara Hâkimiyeti, Deniz Hâkimiyeti,
Hava Hâkimiyeti ve Kenar Kuşak” teorileridir. Bu teoriler
ilk bakışta kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm bazı sistematik fikirler gibi görünseler de dün ve bugün dünyayı
derinden sarsan büyük siyasi, askeri ve ekonomik olaylar
jeopolitik ilmi çerçevesinde incelendiğinde, durumun
hiçte öyle olmadığı; teorilerin uygulamada nasıl hayatiyet
kazandığı çarpıcı bir şekilde ortaya çıkar.
Devamı haftaya

ANKARA MİLLETVEKİLİ AŞKIN ASAN
BÖLGEYİ DOLAŞIYOR.

Ankara Milletvekili Doç.Dr. Aşkın Asan Nallıhan
ilçesi Kuruca Beldesi aspir tarlalarını inceledi.
Vatandaşları hükümetin tarıma yönelik politikaları
hakkında bilgilendirdi. Vatandaşların içme suyu sulama ve tarım kredileri hakkındaki sorularını cevaplandırdı. Doç. Dr. Aşkın Asan Yerinden Yönetim
Platformu dergisine verdiği demeçte "Ankara, hem
eğitimde, hem sağlık, kültür ve doğada güzelliği
konusunda da Başkent olmalı. 2015, Ankara için bir
dönüm noktası olacak…“Kadınlarımızın siyasette
aktif olmaları gerekir… Bunun için Ak Parti olarak,
siyaset akademileri kurduk. Ankara başta olmak
üzere, tüm illeri dolaşıyoruz… !9 ili bitirdik.
Önümüzdeki aylar içinde de 49 ile ulaşacağız. Kadın
belediye başkanlarımızın sayısını artırmak öncelikli
hedeflerimiz arasında" dedi.
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Rekabet Kurulu, Beyaz Et
Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği ile
25 Beyaz Et Üreticisi
Teşebbüs Hakkında,
Üretimi Kısıp Fiyatları
Yükselttikleri
Gerekçesiyle Soruşturma
Açtı.
Rekabet Kurulu, Beyaz Et
Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği ile
25 beyaz et üreticisi
teşebbüs hakkında, üretimi kısıp fiyatları yükselttikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Rekabet
Kurulu'nun 14 Ağustos
tarihli toplantısında, piliç
eti pazarında fiyat birlikteliği ile fiyatların yükseltilmesine ve arzın kısılmasına yönelik eylemler
içinde bulunarak 4054
sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında
Kanunu ihlal edip
etmediklerinin tespiti
amacıyla, Beyaz Et
Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği ile
25 beyaz et üreticisi
teşebbüs hakkında soruşturma açıldı" denildi.
Piliç eti pazarında fiyat
birlikteliği ile fiyatların
yükseltilmesine ve arzın
kısılmasına yönelik
eylemler içinde bulunarak
rekabeti ihlal ettiğine
soruşturma ile karar verilecek girişimler şunlar:

"Beyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği,
Abalıoğlu Yem, Arpi
Tavukçuluk, As
Tavukçuluk, Bak Piliç
Entegre Tavukçuluk,
Banvit Bandırma, Beypi
Beypazarı Tarımsal
Üretim, Bupiliç Entegre
Gıda, CP Standart Gıda,
Erpiliç Entegre
Tavukçuluk, Gedik
Tavukçuluk, Keskinoğlu
Tavukçuluk, Kılıç Entegre
Tavukçuluk, Pak Tavuk,
Şeker Piliç, Şen Piliç,
Yemsel Tavukçuluk,
Köytür Ege Entegre
Tavukçuluk, Doğa Piliç,
Yum-Ta Tavukçuluk,
Marta-Kılıçlar Marmara
Tavukçuluk, Emre Piliç,
Çelikler Turizm ve Gıda,
Ak Piliç, Güncanlar Piliç,
Karagüp Tavukçuluk."
REKABET KURULU'NDAN 'ORTAK ZAM'
SORGUSU ÇIKTI,
TAVUKÇU İSYAN ETTİ
Rekabet Kurulu, 25 Beyaz
Et Üreticisi ile Onları
Çatısı Altında Toplayan
Beyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği
Hakkında "Üretimi Kısıp,
Fiyatları Yükselttiler"
Soruşturması Açtı.
Rekabet Kurulu, 25 beyaz
et üreticisi ile onları çatısı
altında toplayan Beyaz Et
Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği
hakkında "üretimi kısıp,
fiyatları yükselttiler"
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soruşturması açtı.
Rekabet Kurulu’nun bu
kararına sektörden anında,
"Haftada 26 milyon YTL
zarar ettiğimize, pek çok
üreticinin iflas noktasına
geldiğine bakın, rekabeti
görün" yanıtıyla isyan etti.
REKABET Kurulu,
Beyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği ile
25 beyaz et üreticisi
hakkında, ’üretimi kısıp,
fiyatları yükselttikleri’
gerekçesiyle soruşturma
açtı. Beyaz et sanayicileri
üreticileri ise haftada 26
milyon YTL zarar eden
bir sektöre fiyat yükselttiği iddiasıyla soruşturma
açılmasına sert çıktı.
Sağlıklı Tavuk Bilgi
Platformu (STBP) ve
Beyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği
(BESD-BİR) Başkanı
Zuhal Daştan ise
"Sektörde yoğun rekabet
yaşandığı, sektörün hálihazırda haftada 26 milyon
YTL zarar etmesinden ve
pek çok üreticinin iflas
noktasına gelmesinden de
rahatlıkla anlaşılabilir"
dedi.
Fiyat yükseltiyorlar
Rekabet Kurumu’ndan
yapılan açıklamada,
"Rekabet Kurulu’nun 14
Ağustos tarihli toplantısında, piliç eti pazarında
fiyat birlikteliği ile fiyatların yükseltilmesine ve
arzın kısılmasına yönelik
eylemler içinde bulunarak
4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında
Kanunu ihlal edip
etmediklerinin tespiti
amacıyla, Beyaz Et
Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği ile
25 beyaz et üreticisi
teşebbüs hakkında soruşturma açıldı" denildi.
24 saat denetime açığız
Zuhal Daştan, açıklamasında şunları söyledi:

"Sektördeki kuruluşlar,
kendi fiyat düzenlemelerini, gerek duydukları
zaman, tamamen kendi
şirketlerinin ticari
koşulları gereği, kendi
arz-talep dengelerine ve
rekabet kurallarına uygun
biçimde yapıyor. BESDBİR ve STBP çatısı altındaki firmaların üretim
tesisleri 24 saat denetime
açık olduğu gibi, yönetim
birimleri de aynı şeffaflıkla çalışıyor ve denetime
açık. Gerekli tüm belge ve
dokümanlar, şirketlerin
kayıtlarında mevcut.
Soruşturmanın sektörü
aklamasını bekliyoruz."
Soruşturma açılanlar
Piliç eti pazarında fiyat
birlikteliği ile fiyatların
yükseltilmesine ve arzın
kısılmasına yönelik
eylemler içinde bulunarak
rekabeti ihlal ettiğine
soruşturma ile karar verilecek girişimler şunlar:
"Beyaz Et Sanayicileri ve
Damızlıkçılar Birliği,
Abalıoğlu Yem, Arpi
Tavukçuluk, As
Tavukçuluk, Bak Piliç
Entegre Tavukçuluk,
Banvit Bandırma, Beypi
Beypazarı Tarımsal
Üretim, Bupiliç Entegre
Gıda, CP Standart Gıda,
Erpiliç Entegre
Tavukçuluk, Gedik
Tavukçuluk, Keskinoğlu
Tavukçuluk, Kılıç Entegre
Tavukçuluk, Pak Tavuk,
Şeker Piliç, Şen Piliç,
Yemsel Tavukçuluk,
Köytür Ege Entegre
Tavukçuluk, Doğa Piliç,
Yum-Ta Tavukçuluk,
Marta-Kılıçlar Marmara
Tavukçuluk, Emre Piliç,
Çelikler Turizm ve Gıda,
Ak Piliç, Güncanlar Piliç,
Karagüp Tavukçuluk."
Soruşturmaya hangi şirket
ne dedi
BANVİT: Monopol veya
oligopol bir yapıda

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

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

olmayan kanatlı sektöründe fiyat anlaşması
kesinlikle olmadığı gibi,
çok ciddi kıran kırana rekabet yaşanıyor. Her sene
en az bir şirketin batarak
sektörden çıktığı bu
ortamda, kanatlı
endüstrisinde rekabeti
engelleyici bir kasıt veya
sonuç bulunmamaktadır.
ŞEKER PİLİÇ:
Sektörümüzde soruşturmada sözü edilen fiyat
birlikteliği ile fiyatların
yükselmesine ve arzın
kısılmasına ilişkin herhan-

BEYPAZARI

gi bir eylem planı bulunmamaktadır. Şeker Piliç,
tüm fiyatlandırmalarını
her zaman piyasadaki arz
ve talep dengesine göre
yapmıştır.
ABALIOĞLU: Beyaz et
sektöründe fiyatların
piyasa koşullarına uygun
olarak arz ve talebe göre
belirleniyor. Beyaz ette
üretim süreci nedeniyle
talebin arttığı dönemlerde
arzın hemen talebe
karşılık vermesi mümkün
değil.

Avrupa Miras Günleri 2008

Etkinlikler içinde Beypazarı’nın da yer aldığı ‘ipek
yolu’ güzargahı üzerinde yapılacak

AVRUPA MİRAS Avrupa Miras Günleri, 3 Ekim 1985’te, İspanya,
Granada’da Avrupa Konseyi Mimari Mirastan Sorumlu Avrupa
Bakanları 2. Konferansı’nda Fransız Kültür Bakanı’nın, Fransa’da 1984
yılında başlatılan “Kapıları Açık Anıtlar (Monuments Open Doors)”
tasarısının tüm Avrupa’ya yayılmasını önermesiyle ortaya çıkmıştır.
Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu’nun da desteği ile 1991 yılında
resmi olarak Avrupa Miras Günleri’ni başlatmış olup, Avrupa Miras
Günleri’nin Avrupa düzeyinde kutlanmaya başlamasıyla her yıl daha da
genişlemiştir. Avrupa Konseyi’nin Eğitim-Kültür, Miras-Gençlik ve
Spor Bölümü’nce yürütülen “Avrupa Miras Günleri” etkinlikleri 1999
yılından bu yana Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi’nin ortak
etkinliği olarak düzenlenmektedir. Ülkemizde düzenlenecek 2008 yılı
kutlamaları, 2008 yılının “Avrupa Kültürlerarası Diyalog Yılı” olması
nedeniyle “İpek Yolu” güzergâhının Ayaş-Sapanca güzergahı üzerinde
(Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Geyve, Sapanca, Taraklı, Göynük,
Mudurnu ve İznik ilçeleri) 5–6–7 Eylül 2008 tarihlerinde düzenlenmiş,
kutlamaların söz konusu güzergâhta bulunan alanların Avrupa nezdinde
tanıtımına önemli katkıda bulunması düşünülmektedir. Anılan il ve
ilçelerde gerek yöresel kültürün, gerekse bu alanların İpek Yolu kapsamında Avrupa ile kültür alışverişinin bir parçası oldukları bilincinin
oluşturulması amacıyla çeşitli sergi, panel ve gezi programlarının da
dâhil olduğu etkinlikler düzenlenmiştir. Bu tür kültür güzergâhlarının
bölgede yaşayan halkın kendilerini daha büyük bir kültürel boyutun
parçası olduğunu algılamalarına ve kültürel miraslarına sahip olma
konusunda daha bilinçli davranmalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Diğer yandan, bu süre boyunca ilgili güzergahta bulunan il ve
bağlı ilçelerdeki Kültür Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri ücretsiz
olarak ziyaret edilebilmiş olup, bu yerlerde mavi zemin üzerinde
Avrupa Miras Günleri’nin logosunu taşıyan bayraklar ve Bakanlıkca
hazırlanan tanıtıcı posterler asılmıştır. 5-6-7 Eylül tarihlerinde kutlanan
Avrupa Miras Günleri 2008 yılı etkinlikleri:
1- Avrupa Miras Günleri’nin açılış kutlamaları, 5 Eylül 2008 Cuma
Devlet Resim ve Heykel Müzesi.
2- 5 Eylül tarihinde “İpek Yolu Kültür Güzergahı” konulu bir panel
düzenlenmiştir.
3- 5 Eylül 2008 tarihinde Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde
İpek Yolu konulu bir fotoğraf sergisinin açılışı yapılmış olup, söz
konusu sergi 1 hafta süreyle açık kalmıştır. 4- Döner Sermaye İşletmesi
Merkez Müdürlüğü’nce Ankara, Bolu, Bursa ve Sakarya’da merkez ve
bağlı ilçelerdeki Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerlerine ücretsiz
olarak girilmesi uygun görülmüş olup, bu alanlarda Bakanlığımızca
hazırlatılan posterler yer alacaktır.
5- İpek Yolu Ayaş-Sapanca hattında kalan il ve ilçelerde Genel
Müdürlük, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerimiz ve yerel idareler ile
koordineli olarak çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecektir.
6- Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 5 Eylül tarihinde Ankara
Devlet Resim Heykel Müzesinde “İpek Yolunda Ankara” konulu
tanıtıcı yayınların yer aldığı bir stand ile katılım sağlanmış ayrıca,
Anadolu Medeniyetleri Müzesinde 3 gün boyunca yine İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün söz konusu güzergâh ile ilgili olarak hazırlamış
oldukları filmin gösterimi yapılmıştır. Etkinlikler büyük ilgi gördü.

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
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İnternet Filtreleme Proğramları
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Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
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Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

Beypazarı için Hava Durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim
normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güney ve doğu bölgelerde batı ve güneybatı
yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun
kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olarak esecek.
Türkiye genelinde artık sonbahar etkisini gösteriyor, yağış ise bugün daha çok Doğu
Karadeniz’de görülüyor. Yağışlı hava arka arkaya
gelmeye başladı, cumartesi akşamı Marmara ve
Ege’ye yeni bir yağışlı hava geliyor.
İç Anadolu’da da belirgin serinleme oldu.
Yağmur bugün Sivas, Kayseri ve Niğde boyunca
görülecek. Bölgenin batı tarafında hava parçalı
bulutlu. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı
çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize, Artvin,
Hopa, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli
ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık
geçeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
en yüksek sıcakları ise şöyle:
Ankara: Ankara serinledi, Az bulutlu ve açık 32
°C 23 °C derece. iki gün aradan sonra pazar
günü yeniden yağmur bekleniyor
İstanbul: İstanbul’da sıcaklıklar artık 20 dereceye
daha yakın. Bugün ve yarın hava parçalı az
bulutluve açık ama pazar günü yeniden yağmur
var. (Rüzgar, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli
olarak esecek) 29 °C 23 °C
İzmir: İzmir artık sonbaharı yaşıyor, bugün hava
parçalı az bulutlu ve açık ancak yarın akşam
yine sağanak yağmur geliyor. (Rüzgar, kuzey
yönlerden kuvvetli olarak esecek) 33İzmir 3327
Adana: Adana’da da bugünlerde aralıklarla yağmur görülecek. Az bulutlu ve açık 35 °C 29 °C
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı
bulutlu 28 °C
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı
bulutlu 38 °C
Bursa: hava açık, 24 °C
Eskişehir: 22 °C, Pazar günü Eskişehir de
yeniden yağmur bekleniyor.
Niğde: 24 °C
Beypazarında bekle22,4
nen hava durumuyla Sıcaklık (ºC)
Nem
(%)
33
günün en yüksek
Basınç
(hPa)
sıcaklıkları 6 günlük
.......
tahmin raporu ise ise Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) güneyden 8
şöyle:

20 Eylül Cumt.
En Yüksek
22 °C
En Düşük
10 °C

23 Eylül Salı
En Yüksek
18°C
En Düşük
12°C

21 Eylül Pazar
En Yüksek
20°C
En Düşük
11°C

24 Eylül Çrşam.
En Yüksek
19°C
En Düşük
13°C

22 Eylül P.tesi
En Yüksek
19°C
En Düşük

12°C

25 Eylül Perşem.
En Yüksek
20°C
En Düşük
13°C

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, ÞÝL T, 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
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