CHP'Lİ İNCE: "İL SAĞLIK MÜDÜRÜNE AYLIK 1600 YTL'YE
MAKAM ARACI MI KİRALANDI?"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova İl
Sağlık Müdürü Ali Daştan İçin Aylık 1600 YTL'ye
Makam Aracı Kiralandığı Yönündeki İddiaları Meclise
Taşıdı.

İnce Yalova İl Sağlık Müdürü Ali Daştan'ın Erzurum'dan
Yalova'ya tayin olmasından sonra kendisi ile birlikte sekreterini,
şoförünü, İl Sağlık Müdür Yardımcısını, Şube Müdürünü ve
Başhekim Yardımcısını getirdiği iddialarına da önergesinde yer
verdi.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Sağlık Bakanı Recep
Akdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Yalova İl
Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerin hizmetlerinde kullanılmak
üzere sürücüsüz binek araç temin edilmesine ilişkin hizmet
alımının açık ihale usulü ile 16 Mayıs'ta gerçekleştirildiğinin ve
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ihalenin tek teklif veren Acarlar Beypazarı Katı Yakıt LTD. ŞTİ.
adlı firmada aylık 1600 YTL bedelle kaldığının bilindiğini söyledi.
Ayrıca, bu ihalenin 2007 yılı içinde de yapıldığı ve 2007 yılındaki
fiyatın, 16 Mayıs 2008'deki ihalede ortaya çıkan fiyatın üstünde
olduğunun da bilindiğini ifade eden CHP'li Vekil İnce önergesinde
şunları sordu:
-Yalova İl Sağlık Müdürlüğü kiralama yoluyla binek aracı temin
edilmesine neden ihtiyaç duymuştur? İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı
birimlerin hizmetlerinde kullanılmak amacıyla kiralandığı ihale
teknik şartnamesinde belirtilmiş olmasına rağmen kiralanan aracın
İl Sağlık Müdürü Ali Daştan tarafından makam aracı olarak kullanıldığı doğru mudur? İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İl Sağlık
Müdürü'nün makam aracı olabilecek nitelikte bir araç yok mudur?
-Bu araç için hangi hukuki dayanakla ihaleye çıkılmıştır? Bu
aracın İl Sağlık Müdürü tarafından sadece makam aracı olarak kul-
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lanılmasının hukuki dayanağı nedir?
Kiralanan aracın piyasa değeri nedir? Ayda 1600 YTL bedelle
kiralanan araç kendisini kaç ayda amorti etmektedir? 2007 yılında
yapılan ihalede aynı şirketten aynı aracın kiralanmasına rağmen,
aynı aracın yaklaşık 2500 YTL' ye kiralandığı doğru mudur? 2007
yılında gerçekleştirilen ihale bedelinin, 2008 yılından gerçekleştirilen ihalede oluşan fiyattan yüksek olmasının gerekçesi nedir?
-"Kiralanan aracın gerektiğinde Yalova dışında çalıştırılabileceğine" ilişkin hükmün İhale Teknik şartnamesinde bulunmasının
gerekçesi nedir? Kiralanan araç kiralandığı günden bugüne kadar
hangi gerekçelerle kaç defa Yalova dışına çıkmıştır?
-Yalova İl Sağlık Müdürü Ali Daştan'ın, Erzurum İl Sağlık
Müdürlüğü görevini yürütürken Erzurum'da partinize mensup bazı
siyasilerin kendisini İl Sağlık Müdürü olarak istemedikleri
nedeniyle Yalova'ya atandığı yönündeki iddialar doğru mudur?
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

Yalova İl Sağlık Müdürü Ali Daştan ile sizin arkadaşlık ilişkiniz
olduğu doğru mudur?
-Yalova İl Sağlık Müdürü Ali Daştan'ın Erzurum'dan Yalova'ya
tayin olmasından sonra kendisi ile birlikte sekreter, şöfor, İl Sağlık
Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Başhekim Yardımcısı getirdiği
doğru mudur? Ali Daştan'ın Yalova İl Sağlık Müdürü olmasından
sonra Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerine
Erzurum'dan tayinle gelen kişiler kimlerdir? Bu kişilerin görevleri
nedir?
-Yalova'da fizik tedavi ünitesinde fizik tedavi cihazlarına bağlı bir
şekilde 8 saat mahsur kalan hastaların varlığı gibi onca sağlık
sorunu var iken, İl Sağlık Müdürü Ali Daştan'ın ekibini
Erzurum'dan Yalova'ya getirmek, kendisine makam aracı kiralamak gibi işlerle uğraşıyor olmasının sizden aldığı güçle bir ilgisi
var mıdır?

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

Esnafa Cansuyu kredisi, eziyet kredisine dönüştü.
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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GÜNDEM

AK PARTİ
YENİ
YÖNETİM
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İFTAR
YEMEĞİNE
EKSİKSİZ
KATILDI

Kırbaşı Belediyesi
tarafından her yıl verilen İftar Yemeğine
geçen hafta kongresi
gerçekleşen Ak Parti
Yeni Yönetim Kurulu
Üyeleri eksiksiz
olarak iftar yemeğine
katıldı.
Kırbaşı Eski Okul
binasında 22 Eylül
2008 Pazartesi günü
gerçekleşen İftar
yemeğine Beypazarı
Kaymakamı Hikmet
aydın, Emekli Vali
Ulusoy, Basın mensupları ve Ak Parti
Yönetim Kurulu
Üyeleri eski ilçe
Başkanı Tuncer
Kaplan ve Kırbaşı
halkı katıldı.
SAMANYOLU TV
‘’DOĞRULUK
EKSENİ’’ ADLI
FİLM ÇEKİLİYOR
Haberi Sayfa 2’de

Kütüphaneden
Ücretsiz internet
erişimi
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Beypazarı Ticaret Odası
Başkanı Cengiz Özalp;
Ticaret odanızdan veya
muhasebecinizden
destek almadan bu
krediyi almak çok zor..
Beypazarı Ticaret Odası
(BTO) Başkanı Cengiz
Özalp bu konudaki
göreşlerini şöyle açıkladı: “Büyük marketlerin her geçen gün
küçük esnafı katlettiği
bir dönemde sadece
imalatçı esnaf için de
olsa kurtarıcı bir serum
olarak düşündüğümüz
ve sevindiğimiz 25.000
YTL’lik ilk altı ayı
ödemesiz 18 ay vadeli,
sıfır faizli cansuyu kredisi üzülerek söylüyorum eziyet ve umutsuzluk kredisine dönüştü.
“Bu kredinin 5.000
esnaf ile sınırlı
olduğunu belirten

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
30 Ramazanı sona erdirmek ve bayrama
kavuşmak üzereyiz.
Daha dün gibiydi oruca başladığımız gün.
Bak şimdi bayram geldi çattı. Bugün de
kandil. Tüm hemşerilerimizin kandilini
kutlar hayırlara vesile olmasını temenni
ederim.
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Özalp, “Ayrılan para
125 milyon YTL’dir.
Ancak bu kredinin %
25’i Doğu ve
Güneydoğu bölgesine
yine %25’i kalkınmada
öncelikli yörelere ( Bu
yörelerin çoğu yine
Doğu ve Güneydoğu
bölgesindedir) geri
kalan %50’de beş bölgeye ayrılmıştır. Tabii 30
bin YTL ile kadın
imalatçı esnafın ayrı bir
önceliği var. Kısacası
siz 2500 şanslı esnafın
arasına girmek zorundasınız” dedi.
Esnafımıza bu krediyi
kullanmada bol şanslar
diliyorum diyen
Özalp, vatandaşın bu
krediyi almada önüne
çok büyük engeller çıkabileciğini de ifade
ederek, mizahi bir yaklaşımla görüşlerini açık-

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ 4

A -Kara Hâkimiyet Teorisi: Teoriyi ilk defa
ortaya atan ve esaslarını belirleyen İngiliz
jeopolitik ilimci MACKİNDER’dir. Ana fikir,
“Karalara hâkim olan dünyaya hâkim olur”
görüşüdür. Bu sebeple Mackinder, “karaların
önemli kesimlerini elinde tutanın” dünyaya
hâkim olacağını belirtmiştir.
Yazısı Sayfa 3’de

ladı: “Gelelim istenilenlere; önce internet
üzerinden KOSGEB’in
veri tabanına üye olacaksınız. Ticaret odanızdan veya muhasebecinizden destek
almadan bu iş zor. En az
bir SSK lı işçi çalıştıracaksınız SSK ve
BAĞKUR’a hiç borcunuz olmayacak.
Ticaret ve Sanayi
odalarından aldığınız
kapasite raporları kabul
edilmediğinden TESK
kapasite raporu oda sicil
belgesi alıp (bunlar bir
ücrete tabidir unutmayın) KOSGEB’e
başvuracaksınız. Eğer
KOSGEB sizin bu
krediyi kullanmanızda
bir mahzur görmezse
işin zor kısmı başlayacak.
KOSGEB’in anlaşma
yaptığı 9 bankadan birini size kredi vermesi
konusunda ikna etmeniz
gerekecek.
Öncelikle bir ipotek
isteyecekler tabii
ekspertiz masrafı ne
çıkar bilemem. Banka
engelini de aşınca tekrar
KOSGEB’e geri dönüp
2500 kredi kullanacak
imalatçı esnaftan biri
olmak zorundasınız.
Çok çok zor. Bu krediyi
alırken ( hani sıfır faizli
ya) bankaya komisyon
ödeyeceksiniz.
Esnafımıza bu krediyi
kullanmada bol şanslar
diliyorum. Hayırlı
bayramlar, bol
kazançlar dileğiyle.”
Karoser sanayi
en zor günlerini
yaşıyor.
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Buldan'nın
evleri restore
edililiyor
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Beypazarı acilen
doktor istiyor

Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sabahın erken saatlerinde gelerek sıra almak için sağlık karnelerini
merdivenlere dizen vatandaşların ’acil’ talebi, doktor
sayısının arttırılması.
Erken saatlerde hastane bahçesini dolduran vatandaşlar, "Hastanede doktor sıkıntısı yaşanıyor. Bu
yüzden erken gelmek durumunda kalıyoruz" derken,
yaşlı bir vatandaş, tepkisini şöyle dile getirdi:
"Cuma günü de gelmiştim, yine sıra alamdım.
Doktor gelmeyecek dediler. Şimdi karnelerimizi
sıraya koyduk, saat 07.00 oldu bir haber aldık, doktor
yine gelmeyecekmiş. Böyle şey olmaz. Yetkililere
sesleniyorum. Beypazarı Devlet Hastanesi’ne doktor
versinler, vatandaş mağdur olmasın ve sabahın şafak
vaktinde gelerek sıraya girmeyelim. Artık hangi
çağda yaşıyoruz."
Beypazarılı kadınlar da duruma tepki göstererek, hastaneye doktor verilmesini istediler. Yeteri kadar
hekim olması halinde bu sıkışıklığın yaşanmayacağını dile getiren vatandaşlar, bazı hekimlerin
Ankara’dan gelip gittiklerini söylediler. Çeşitli
branşlarda hekim sıkıntısı ise vatandaşı canından
bezdiriyor.
Hastanede günde binin üzerinde poliklinik hizmetinin verilmeye çalışıldığı öğrenilirken, bazı sağlık
ocaklarında bile tam teşekkülü tetkiklerin yapıldığı
kaydedildi.
Beypazarı Devlet Hastanesi’nin bölge hastanesi konumunda olduğunu söyleyen vatandaşlar, BoluKıbrıcık, Seben, Mudurnu ilçelerinden hastaların
geldiği gibi, Nallıhan ilçesi ve Çayırhan beldesi
sakinlerinin de Beypazarı Devlet Hastanesi’ne tedavi
amaçlı geldiklerini dile getirdiler.

Vakıftan 50 YTL
bayram harçlığı

Beypazarı Kaymakamlığı, Ramazan harçlığı adı
altında vakıfta dosyası bulunanlara 50 YTL bayram
harçlığı dağıtacak. Yapılacak yardımların muhtarlar
aracılığı ile yapılmasının kararlaştırıldığı, bu amaçla
muhtarların göndereceği yazı ile bu vatandaşların
kaymakamlığa müracaat etmesi isteniyor.
Muhtarlıklar kanalıyla tespit edilen fakirler ve daha
önceleri vakıfta dosyası bulunan fakirlere yönelik
olarak başlatılan çalışma sonrasında, ramazan bayramı harçlığı adı altında 50 YTL ödeme yapılacağı
kaydedildi. İlçe merkezinde bulunan 11 mahalle
muhtarları, mahallelerinde belirledikleri fakirlerin
ellerine yazı vererek, yapılacak yardımları alabilmeleri için bu günden gününden itibaren
Kaymakamlığa gitmelerini tavsiyesinde bulunuldu.
BEYPAZARI
YAŞAYAN
MÜZEDEKİ
DÖNER DOLAP
TURİSTLERDEN
BÜYÜK İLGİ
GÖRÜYOR
Haberi Sayfa 4’de

YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

KIBRISCIK’TA BİNA İNŞAATI
BÜYÜK HIZLA DEVAM EDİYOR.

Temeli 1 Mayıs 2008 tarihinde atılan 8 dairelik
belediye lojmanları yapımı büyük bir hızla
devam etmektedir. Ekim ayı sonuna doğru
tamamlanması planlanan daireler büyük beğeni
toplamaktadır. Lojmanlar tamamlandığında
ihtiyaç sahiplerine kiraya verilecek ve ilçemizdeki konut sıkıntısına çözüm olacaktır.

KIBRISCIK’TA BORDÜR TAŞI VE
KİLİT PARKE DÖŞEMESİ
DEVAM EDİYOR

İlçemiz merkezindeki değişik cadde ve sokaklarda eksik kalan kaldırımlar bordür ve kilit
parke taşı döşenmeye devam ediliyor. İlçe
halkını çamur ve tozdan kurtarma sözü veren
belediyemiz sözünü yerine getirmeye devam
ediyor.

T.H.K RAMAZANDA
240 Kg KIYMA DAĞITTI.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı,
Beypazarı’ndaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 240 Kğ Kavurma gönderdi. 1 er
kiloluk 240 konserve den oluşan Kavurma
etler Beypazarı T.H.K. yetkililerince ihtiyaç
sahibi kişilerin evlerine kadar götürülerek
teslim edildi. Bu hayır işinin Ramazan ayında yapılması da ayrıca memnuniyet oluşturdu.
THK Beypazarı Şube Başkanı M.Ali DİKMENLİOĞLU tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın
vekalet kurbanlarından Et-Balık Kurumuna
hazırlatmış olduğu etlerden , T.H.K.
Beypazarı Şube Başkanlığına 240 Kg kavurma getirerek Beypazarındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. İsimleri önceden tesbit
edilen ihtiyaç sahiplerine evlerine kadar
gidilerek etler teslim edilmiştir. Etler EtBalık Kurumu Tesislerinde kavrtularak 1
Kg konserve halinde hazırlatılan etler, her
ihtiyaç sahibi aileye 1 paket halinde verilmiştir.’‘ açıklamasında bulundu.

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
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Burda başlıyor işte (Hikayemin giriş
bölümü)
Asıl mevzuya geldiğimde siz de tanık olacaksınız ya,
Sanatımın apayrı bir sitili olduğuna
Bazen derinlerde bazen suyun üstünde
kulaç atsamda
Yine de zorlayamam sizi ey okur
Katlanmanız için bundan sonra yazdıklarıma
Benim değil sizin kararınızdır bu,
İkna edemem sizi
Ne sabretmeye, ne de ‘’sabrın sonu
selametttir demeye
Ve eğer kelimelerim bulutlara kadar gidip,
Gökyüzünde yıldırımlar çakmazsa
O zaman ey okur!
Rüzgarların en iyisini ve aşkların en
güçlüsünü
Size nasıl sunduğumu anımsa!
Kalemi aldım elime iştei-zamanı geldi
çünkü
Oldukça acımasız olacağım elimden
geldiğince
Beklenenin tam tersine
Ne de olsa gereğinden fazla ilgi görüyor
komedi.
Onur’un kötülük’e yaptığı bu şaka sayılır
hani
Uzun soluklu olduğunda bizleri bekleyen
Hayal kırıklıkları gibi
Öyleyse çok yükseklerden
Öyleyse çok yükseklerden uçabilmeliyim
Ne ki kaçırdımsa eğer vaktiyle tartının
biraz ayarını
Tanrı affetsin o zaman bütün günahlarımı
Kimse bakmasın kusuruma,
Hiç istemeden yapıyorum bunu
Sırf denk düştüğü için uyaklarıma düştüğü
için
Kişileri suçlamak yerine
Suçu önlemeyi tercih ederdim aslında
Böylesi çabaların boşa gittiğini
Göstermemiş olsaydı eğer
Cervantes ‘’Don Quijote’‘ romanında
O nur
Sezgin Sevgili dostlar! bir kitap; hem
deneme, hem tiyatro, hem de şiir kategorisinde En üst sıralarda yer alabilir
mi??? Yanlış duymadınız “tehlikeli bir
oyun “ adlı kitap Daha ilk çıktığı andan
itibaren listeleri alt üst etti… hem de üç
ayrı dalda birden… bu bir ilk Yoksa siz
daha henüz okumadınız mı… size
tavsiyem eğer etkili ve vurucu yazabilmek
ve okurken keyif alabilmek istiyorsanız ...
hem deneme, hem tiyatro, hem de şiir
keyfi almak istiyorsanız mutlaka açıp
okuyun.. hiç değilse internetten önsöz kısmına bir göz atın.. Hiçbir şey yapmam mı
diyorsunuz… öyleyse okumaya devem
edin… Prof. Dr. SİNAN SUSAM
(şairleri koruma ve geliştirme derneği as
başkanı )

ÞÝÝRLERÝNÝZ
BAYRAM
Bayram geldi dostlar.
Anam yok babam yok.
Kardeşim yok eşim yok.
Kime geldi bu bayram.

Herkes evden eve.
Gidip dolaşır.
Bazıları mezarlıkta ağlaşır.
Çocuklarsa park bahçede eyleşir.
Kime bayram geldi banamı.

Bu bayramda boynum büküldü.
Kalbim bile acıdan çıktı söküldü.
Sorular beynime biran takıldı.
Kime bayram geldi banamı bana.

Çocuklar poşet almış dolaşır.
Herkez birbiriyle helalleşir.
Benim gibi ailesiz tabi ağlaşır.
Kime bayram geldi banamı.
Erzurumlu Şair Çetin AVCI

SAKIN CİDDİYE ALMAYIN BU SÖZLERİMİ
SAZLARIN TİTREYEREK ÇALDIĞI
BU ŞARKI,
HALKIN YÜREĞİNDEKİ KOROYA
KATILMAZSA
ŞAN, ŞÖHRET NEDİR Kİ,
BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARMAKTAN BAŞKA

EY SİZ, PARLAK VE GENİŞ HACİMLİ
YAYINEVLERİ!
GÜNDE ÜÇ ÖĞÜN ONLAR, YÜZLER
VE
BİNLERCE SAYFAYI DÜZENLER!
DERGİ KİTAP VE YAZILARIYLA BİZLERİ
EY AYDINLATANLAR!
KİMİLERİNİZ RÜŞVET YER,
ZAMANI GELİNCE DE BEDELİNİ
ÖDER
MESELA HER ŞEYİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ SÖYLER
KİMİLERİNİZ DALKAVUKLUK
YAPARAK
KEMİRGENLERİ KEMİRİRSİNİZ

EY SİZ BÜYÜK YAZARLAR!
UYAKSIZ, ZARARSIZ VE ÖZENTİ
MÜSVETTELERİ!
SAKIN ÜZÜLÜP DE CİDDİYE
ALMAYIN SÖZLERİMİ
… … ZATEN UNUTTUM ASIL
SÖYLEMEK İSTEDİKLERİMİ
GERÇİ DİĞER BİLGELERİN DE BAŞINA GELMİŞTİR YA
UNUTKANLIĞIN BÖYLESİ
TAHMİN EDERSİNİZ Kİ,
ÖFKEMİ DİZGİNLEMEK İÇİNDİR
BENİMKİSİ
28.02.2006 Onur SEZGİN

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

UNUTTUM AMMA
Unutmuşum annem sizleri.
Köyde bıraktığım güsel günleri.
Unutmak kolaymı çamur yolları.
Şimdi ben unuttum, unuttum amma!

Unutmuşum dağda açan gülleri.
İftira atan garip kulları.
Unutmak kolaymı yırtık çulları.
Şimdi ben unuttum, unuttum amma!

Unutmuşum dokuz ay soğuk kışları.
Sayamadım kaçıp giden göçleri.
Unutmak kolaymı köyde açları.
Şimdi ben unuttum, unuttum amma!

Bir kabustur bana gelir rüyama.
İsyan ediyorum biran dünyama.
ben yanarım şimdi anadan yana.
Şimdi ben unuttum, unuttum amma!

Bu garip şair acep benmiyim.
Gelin alın beni burda kalmıyım.
Unutmak kolay değil beni anlayın.
Şimdi ben unuttum, unuttum amma!
Erzurumlu Şair Çetin AVCI
ŞAİR HAKKINDA
MÜKREMİN ALTINKAYA
1974YILINDA ERZURUMUN NARMAN İLÇESİNDE DOĞDU İLK
ORTA VE LİSE ÖĞRENİMİNİ ERZURUMDA YAPTI ASIL İSMİ ÇETİN
AVCI DIR HALK ARASINDA ONA
YAKIŞTIRILAN BU İSİMLE DUYULDU 1990 YILINDA TÜRKİYENİN 72
İLİNİ 642 İLÇESİNİ SEVEREk GEZDİ
GEZMİŞ OLDUĞU İL VEYA İLÇELERDE SEVGİYLE ŞEVKATLE KARŞILANDI 1995 YIINDA VATANİ BORCUNU ÖDEYEREK TEKRAr İL İL
İLÇe İLÇE GEZMEYE DEVAM ETTi
İLK KİTABINI 1998 YILNDA TAMAMLAYIP PİYASAYA ÇIKARDI KİTABIN
İSMİ gERİYE DÖNÜŞTÜ KARADENİZ
BÖLGESİNDE YOK,SATMAYA
BAŞLADI İKİNCİ KİTABINID EGE
BÖLGESİNDE ÇIKARDI,,2000 YILINDA DEPREM ADINDA ÇIKARIP
PİYASAYA SÜRDÜ BU KİTABIDA
OLDUKÇA İLGİ GÖRDÜ VE ŞİMDİ
ÜÇÜNCÜ KİTABINI SİZ DEYERLİ
OKUYUCULARINA SUNMAKLA
GURURDUYDUĞUNU İFADE,ETTi
BENİM GÖZYAŞLARIM ADINI
TAŞIYAN BU KİTABI SİZ DEYERLİ
ŞİİR SEVERLERİNİ BEYENİSİNE
SUNUYORUz. ŞAİR DİYORKİ YAZMAK BENDEN OKUYUP ANLAMAK
GÜLMEK AĞLAMAK SİZDEN BÜTÜN
DUYGULARINIZI ŞİİRLE HİTAP EDİP
SEVDİKLERİNİZE SEVGİYLE OKUYARAK DUYURUNUZ BENDEN
BUKADAR 0555 278 16 46
MÜKREMİN,,ALTINKAYA,,SAYGILARIMLA..........................
BENİM GÖZYAŞLARIM. BEN
DOĞARKEN AĞLAMIŞIM DİNMEZ
OLMUş GÖZYAŞLARIM. YÜREYİMDEKİ ACIYI SİLMEZ BENİM
GÖZYAŞLARIM ÜRKEK KALBİM
SEVSE BİLE BİR KARŞILIK ALMAZ.
YİNE DERT KARIŞIR HE MAZİMe
AKAR BENİM GÖZ YAŞLARIM
GELİR GEÇE BAHAR KIŞIM BİR
GÜZELE BİR BAKIŞIM
UÇA GİDER GÖNÜL KUŞUM DİNMEZ BENİM GÖZ YAŞLARIM GÖNÜ
,İSTER SEVMEK FAKAT KALMADIKİ
BENDE TAKAT HEP FELEKTİR
VURAN TOKAT DURMAZ AKAR
BENİM GÖZ YAŞLARIM
Şair Mükremin ALTINKAYA
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.

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

SAMANYOLU TV
‘’DOĞRULUK EKSENİ’’
ADLI FİLM ÇEKİLİYOR

Samanyolu Televizyonu Yeni Yayın
Döneminde Yayınlamayı Planladığı
"Doğruluk Ekseni" Adlı Dizi Filmin
Çekimlerine Beypazarında Başladı.
TRT'nin Bazı Dizilerinin Çekildiği
Beypazarı'nda Bu Sefer de Samanyolu
Televizyonu'nun Dizisi Doğruluk
Ekseni Çekiliyor.
Samanyolu Televizyonu yeni yayın
döneminde yayınlamayı planladığı
"Doğruluk Ekseni" adlı dizi filmin
çekimlerine Beypazarında başladı.
TRT'nin bazı dizilerinin çekildiği
Beypazarı'nda bu sefer de Samanyolu
Televizyonu'nun dizisi Doğruluk
Ekseni çekiliyor. Dizi çekimleri için
Samanyolu ekibinin 2 yıl
Beypazarında kalacakları belirtildi.
Ekranların sevilen dizileri Sırlar
Dünyası ve Yeşeren Düşler'in yönetmeni olan Taner Tunç'un yönettiği
dizide; Rahman Görede, Ayçin Tuyun,
Güray Kip, Özer Tunca ve Devrim
Parscan gibi sanatçılar rol alıyor. Bir
Anadolu kasabasında yaşayan bir aile
yaşantısının konu edildiği dizinin
çekimlerinin yaklaşık iki yıl süreceği
bildirildi.
Dizinin yapımcısı Mustafa Kartal; "Bu
proje ile adabı muaşeretten geleneğe
göreneğe kadar aile hayatına vurgu
yapılacağını, Osmanlı'daki pederşahi
aile sisteminin günümüzde uygulamasının nasıl olabileceğini tartışan
yapıda bir dizi olacaktır." şeklinde
konuştu.
Yönetmen Taner Tunç, dizinin yayınına başlamasından itibaren izleyiciyi
ekrana kilitleyeceğini iddia ederek projeleri hakkında şunları söyledi:
"Dizimiz bir kasaba hikayesinden
oluşuyor. Kasabada yaşayan geniş ve
köklü bir aile ve bu ailenin oğulları
arasında geçen miras davasını konu
alıyor. Adalılar adlı ailenin 5 çocuğunun mal mülk paylaşımını konu alıyoruz. Dizimizin konusu bir Anadolu
kasabasında yaşayan ailenin yaşantısını
içermektedir. Konu kasaba olunca biz
de tercihimizi tarihi dokusunu çok
beğendiğimiz Beypazarı'ndan yana
kullandık. Burası atmosfer olarak istediğimizi veriyor." dedi.
Samanyolu Televizyonu'nun,
ilçelerinde uzun soluklu dizi film çekecek olmasından oldukça memnun olan
yöre halkı da kısa sürede film ekibiyle
kaynaştı.

Ücretsiz internet erişimi

M.A.E.Kütüphanesi öğrencileri bekliyor
Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk
Kütüphanesinde hizmetler günden güne
gelişerek ilerlemeye devam ediyor.
Beypazarı Mehmet Akif Ersoy Halk
kütüphanesi Müdürü Ahmet Ayan
ücretsiz bilgisayar ve internet hizmeti
vermeye başladıklarını söyledi. Daha
önce vatandaşlar tarafından bağışlanan
5 adet bilgisayarla internet erişim
hizmeti veriliyordu. Ulaştırma
Bakanlığı tarafından kütüphaneye verilen 20 adet bilgisayarla birlikte bilgisayar sayısı toplam 25’e ulaşan
kütüphanede vatandaşlar ücretsiz olarak
bu bilgisayarlardan yararlanabilecek.
Ayan; ‘ilçedeki bütün öğrencilerin de
ücretsiz internet erişiminden yararlanabileceğini belirterek, tüm öğrencilerimizi burada görmek istiyorum’ dedi

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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BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

30 Ramazanı sona erdirmek ve bayrama kavuşmak
üzereyiz.
Daha dün gibiydi oruca başladığımız gün. Bak
şimdi bayram geldi çattı. Bugün de kandil. Tüm
hemşerilerimizin kandilini kutlar hayırlara vesile
olmasını temenni ederim.
4 gün sonrada Ramazan Bayamına gireceğiz.
Şimdiden 9 gün sürecek Ramazan Bayramını
herkesin gönlünce, huzur içinde kutlamalarını
temenni ederim. allah, kazasız belasız, huzurlu bir
bayram nasip etsin ve daha nice ramazanlara ve
bayramlara erdirsin hepimizi.
Zaman su gibi akıp gidiyor. Geçen Ramazan da ve
bayramda aramızda olanlar şimdi yanımızda
değiller. Göçüp gittiler. Bu Ramazanı onlarsız
geçirdik. Hepsinin yeri cennet mekan olsun. Allah
kabir azabından esirgesin.
Bizim de yarına çıkmaya senedimiz yok. belki
bizde gelecek bayramı görmeyebiliriz. Kiminin
yarına çıkmaya senedi var. Allah ile antlaşma mı
yaptık yarına çıkmaya yoksa senet mi imzaladık
yarınları görmeye. Bu yüzden kim derki yarın yine
hep birlikte olacağız. Belki aramızdan birileri daha
gelecek Ramazanda aramızda olmayacaklar.
Bu dünya geçici bir dünya. Esas hayat yarın. Son
olan son ki en sonda Allah var. Meele birbirimizin
yüzüne nasıl bakacağımız değil Allah’ın yüzüne
nasıl bakacağımız. İşte bu yüzden birbirimizin
yüzüne bakmanın ne mana ihtiva ettiğini bilmek
gerek. Allah için birbirimizi sevmek zorunda
olduğumuzu bilmek gerek.
Ayrımcılık keşke hiç olmasa.
Allah’ın resulü kendinden olmayan ve kendine
cephe olan ve düşmanlık güden iki insanı kazanmak çin Allah’a dua edermiş. ‘-Ey Allah’ım, iki
ömerden birini islama nasip kıl dermiş.’ bu mesajı
iyi anlamak lazım. Az olsun bizim olsun değil hepimizi bu dairenin içine almak ve davet etmek görevimiz olsa gerek. Yoksa kendimize islamız demek
kendimizi aldatmaktan ileri gitmez. Biz kimiz ki
Allahın resulü bile kafirleri yanına davet ederken
biz bizden olanları kovmaya yelteniriz ve aramız
asokmaktan imtina ederiz.
Rahmet yaymak görevimiz. Tufan her yerde var.
İçimiz tufan, dışımız tufan, etrafımız tufan. İşte
maharet bu tufan içinde rahmeti yaymakta. Yoksa
başkalarını dışlayıp, kendini beğenmek insanı kurtuluşa götürmez. Kurtuluşa götüren herkese rahmet
yaymak ve sevgi vermektir.
Rahmetsiz bereket olmaz. Yağmur nasıl yeryüzüne
yağar ve hayata can verirse sevgi de öyledir. Ama
siz rahmet yerine yağmuru tufana çevirebilirsiniz.
Buda sizin elinizde. O zaman rahmetden söz edebilirmiyiz. Her taraf sel olur. her şey zarar görür.
Bu tufan içinde kendinizi kurtarsanız ne yazar ki.
İnsanlar tufandan zarar gördükten sonra kişinin kurtulmasının ne önemi var ki.
Toplu kurtulmak ve toplu rahmet altında olmak
daha önemli. Bu yüzden herkesi kucaklamak gerek.
Adil olmak ve sevgi içinde sevgi vermek çok
önemli.
Sonunda hepimizin gideceği yer toprak değil mi?..
Giderken ne götüreceğiz sevgi ile ördüğümüz
servetin dışında. Hangi servetimizi toprak altına
alıp götürebileceğiz.
Beypazarı’nda mezarlığa ılıman derler. Halkımız
arasında yerel bir deyim haline gelmiştir, ‘Ilımana
gitmek’ sözü.
Bazen espirili olarak ‘ılımana az kaldı, hepimizin
gideceğei yer Ilıman değil mi?’ gibisinden konuşmalar yaparız aramızda.
Evet Ilıman hepimizi bekliyor içine almak için. Ha
bugün, ha yarın. Eninde sonunda Ilımana yolculuk
var.
Siz siz olun sevgiden başka servet biriktirmeyin.
Ilımanda hiç bir servetin kıymeti yok. Sizi kurtuluşa götürecek te sevgi bunu bilesiniz.
Bugün varız, yarın yokuz. Neyi paylaşamadığımızı
bir bilebilsek. Sorun çözülecek. Sevgi ile kalın.
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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
................................
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

T.C.
BEYPAZARI
SULH HUKUK MAHKEMESİ
(Satış Memurluğu)
2008/8 Satış
GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI

Her Telden

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ
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Mehmet BAŞTÜRK

Beypazarı Sulh Hukuk Mahkemesi İzalei Şüyuu satış memurluğundan;
Beypazarı İlçesi Üreğil Köyünde kain, Tapu’nun;
887 parselinde kayıtlı 5100 m2 miktarlı tarlanın tamamı 2.142,00- YTL sı ettiği,
1051 parselinde kayıtlı 14540 m2 miktarlı tarlanın tamamı 6.106,80- YTL sı ettiği
bilirkişilerce tespit edilmiş olup, bu bedel üzerinden satışları yapılacaktır.

İlan Olunur.
Satış Şartları:
1-03/11/2008 PAZARTESİ günü saat 09.30 dan 09,50 ye kadar Beypazarı Yeni adliye Sarayı Seçim kalemi odasında açık artırma sureti
ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 13.11.2008 PERŞEMBE
günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artırana ihale
edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmada iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğin de 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, KDV ve
damga vergisi ile tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ile tellaliye harcı satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını
dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefiller teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin mesul olacaklardır. İhale fakrı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark vaesa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Satış
Memurluğumuzun 2008/8 satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İc.İf.K.126)
26/09/2008
*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Satış Memuru

`Düşecek Başkan`lar ne olacak?
AK Parti iktidarı nüfusu 2000`in altındaki belediyeleri köy
yapacak yasal çalışmaları devam ettiriyor. Bugünkü grup konuşmasının ağırlıklı bölümünü bu konuya ayıran Başbakan, düşecek
belediye başkanları için bakın ne dedi?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yerel hizmetlerin layıkıyla verilebilmesi için belediyelerin güçlü olması gerektiğini belirterek,
``Milletimize daha iyi hizmet götürmek ve demokrasi kültürünü
zenginleştirmek için, güçlü, etkili, verimli yerel yönetim yapıları
kurmamız gerekiyor`` dedi.
Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan,
Türkiye`nin değişim iradesinin her geçen gün güçlendiğini, bu
değişimde, vatandaşlara doğrudan hizmet veren yerel yönetimlerin
de mutlaka önemli bir yeri olduğunu söyledi. Son dönemde yerel
yönetimlerin hem temel hizmet alanlarında, hem şehircilikte, hem
de sosyal çalışmalarda büyük bir atılım içinde olduğuna işaret eden
Erdoğan, bu noktada yerel yönetimlere daha etkin ve verimli
hizmet sunabilmelerinin sağlanması gereğini vurguladı.
Bu gerçekten hareketle yerel yönetimleri yakından ilgilendiren,
sıkıntılarını giderecek iki önemli yasal düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu hatırlatan Erdoğan, ``Son dönemde yerel yönetimlerimizin görev ve sorumlulukları oldukça genişletilmiştir,
ancak bu görev ve sorumlulukların sınırlarındaki bazı belirsizlikler
de yeni düzenlemeleri gerektirmektedir. Katılımcı ve çoğulcu
yönetim anlayışının kökleşmesi için yerel yönetimlerin
güçlendirilmesine, yerel demokrasinin güç kazanmasına büyük
önem veriyoruz`` dedi.
Bunları bir siyasi rant hesabıyla yapmadıklarını, Türkiye`yi
belediyecilikte de ``çağdaş, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne
nasıl çıkarılır anlayışıyla yaptıklarını anlatan Erdoğan, ``Rakamlara
baktığınızda, `AK Parti bunu nasıl yapıyor` diye soracaksınız. Biz
ülkemize hizmet sevdalısıyız. Bunun bedeli ne olursa olsun, bu
bedeli ödeme pahasına biz bu adımı atarız ve atacağız`` diye
konuştu.
NASIL HİZMET VERSİNLER?
Erdoğan, bugün bütün dünyada yerelleşme eğiliminin arttığını,
bunun güçlü yerelleşme olduğunu, buna bağlı olarak da yerel
yönetimlerin sorumluluk alanlarının genişlediğine dikkati çeken
Erdoğan, şöyle konuştu:
`Şu anda nüfusu 2 binin altına düşmüş, nüfusu 500, 600, 800 olan
yerel yönetimlerin, bir tane mimar, mühendis, arkeolog, sanat tarihçisi ve sosyal bilimci çalıştıramayan yerel yönetimler acaba bu
sürece ne denli sağlıklı bir katkıda bulunabilir? Dürüst olalım,
samimi olalım. Bazı siyasi parti liderlerinin kalkıp belli yerlerde
halkı bir araya getirip miting yapmak ve halkımızı yanlış bilgilendirmek suretiyle bu yolla girmeleri bana göre dürüst bir
davranış tarzı değildir. Çünkü biz oraları yerel yönetimlerden
mahrum etmiyoruz ki tam aksine oraların daha da güçlenmesine
imkan sağlıyoruz. Yerel yönetimler alanında bizim de günün
gereklerine uygun değişimi gerçekleştirmemiz, yerel yönetimlerimizi daha etkin ve verimli hale getirerek yerel hizmetlerin kalitesini
artırmamız şarttır. İnşallah bu yasal düzenlemelerle yerel yönetimlerimizin dinamizmini arttırmış, hizmetlerin daha hızlı verilmesine
imkan sağlamış olacağız. Burada gayemiz, demokrasi ve katılımı
güçlü kılmak, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını
sağlamak, hesap sorma ve hesap verme mekanizmalarını etkin bir
şekilde çalıştırmaktır. Milletimize daha iyi hizmet götürmek ve
demokrasi kültürünü zenginleştirmek için, güçlü, etkili, verimli
yerel yönetim yapıları kurmamız gerekiyor. Bu sebeple hükümet
olarak yerel yönetimlerimizin yetkilerinin artırılmasına büyük
önem verdik, bu konuda güçlü ve kararlı bir irade ortaya koyduk.``
‘’KULİSTE FARKLI, MECLİSTE FARKLI...’‘
Erdoğan, yerel yönetimlerde yeniden yapılanma meselesinin kendi
dönemlerinde başlamadığını, uzun zamandan beri konuşulduğunu,
birçok hükümetin bu konuyu programlarına da alındığı halde bir
türlü gerekli adımlar atılamadığını kaydetti.
‘`Ana muhalefet ve muhalefetten öyle milletvekilleri var ki...
Bunlar milletvekili arkadaşlarımla kulislerde ve özel görüşmelerde,
`bu yaptığınız çok iyi ama biz bunu Mecliste böyle konuşmayacağız` diyor. Yani kuliste farkı, Mecliste farklı...`` diyen Erdoğan,
bunun olmaması ve doğruya hep birlikte sahip çıkılması gereğine
işarete etti. Erdoğan, ``Göreve geldiğimizden bu yana bu adımları
atmanın mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu dönemde attığımız
adımlarla da önemli bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştüreceğiz``
dedi.
‘’YÖNETİM ZİHNİYETİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ..’‘
Erdoğan, yönetim zihniyetinin değiştirilmesine büyük önem ve
ağırlık verdiklerini belirterek, yerel yönetimlerin personel istih-

damını kolaylaştırmak, kentsel dönüşüm projeleri uygulamak, sivil
toplum kuruluşlarının mahalli idarelerin yönetimine aktif olarak
katılmasını sağlamak konularında bugüne kadar cesur adımlar
attıklarını söyledi.
Yerel yönetim hizmetlerinin halkın ihtiyaçlarına göre belirlenmesi,
karar sürecine halkın dahil olması, bilgi edinme hakkı, hesap verebilirlik gibi konularda çok temel düzenlemeler yaptıklarına dikkati
çeken Erdoğan, İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu,
Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri
Kanununun, 2004 ve 2005 yıllarında çıkardıklarını anlattı.
Bu yasalarla birlikte, merkezi idare tarafından yürütülen bir çok
görevin, yetki ve sorumluluğunu mahalli idarelere devrettiklerini
ifade eden Erdoğan, ``Sorunların yerinden çözülmesi, taleplerin
hızla karşılanması için atılan bu adımlar cesur adımlar olduğu gibi
Türkiye`nin hak ettiği ölçüde kalkınması için yeni cesur adımların
da atılması gerekiyor`` dedi.
Anayasanın 127. maddesinin, mahalli idarelere görev ve sorumluluklarıyla orantılı gelir kaynakları sağlanacağını hükme bağladığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
`Hükümetimiz, bu ilkeye uygun olarak, yerel yönetimlerimizin
mali yapılarını güçlendirecek her türlü tedbiri almayı öncelikli
görevleri arasında görüyor. Çünkü belediyelerimizin verdiği
hizmet, doğrudan vatandaşımıza sunulan hizmettir, burada bir
tıkanıklığa, bir gecikmeye, bir ihmale asla izin veremeyiz. Yerel
hizmetlerin layıkıyla verilmesi, aksamaması için belediyelerimizin
güçlü olması şarttır. Sadece maddi açıdan değil, yapı ve işleyiş
olarak da güçlü belediyelere ihtiyacımız var. Kendi ayakta duramayan, kendi sorunlarını çözemeyen bir belediye, halka gerekli
hizmetleri götürebilir mi? Kendisi himmete muhtaç hale gelen, personelinin maaşını ödeyemeyen, hiçbir araç gereci olmayan
belediyeler, nasıl iş üretebilir, nasıl hizmet yapabilir?``
‘’MAHALLİ İDARE GELİRLERİ TEK KANUNDA
TOPLANACAK’‘
Yerel yönetimlerin mali yapılarının kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla İl Özel İdareleri ve Belediye
Gelirleri Yasasını çıkaracaklarını ifade eden Erdoğan, düzenlemeyle, genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamı üzerinden mahalli idarelere ayrılan pay miktarını yaklaşık yüzde 30 oranında
artırdıklarını söyledi. Erdoğan, geçen yıl, mahalli idarelere gönderilen 13.3 milyar YTL`nin, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle 4 milyar YTL artarak yaklaşık 17.5 milyar YTL olacağını kaydetti.
Daha önce pay matrahına dahil edilmeyen petrol, alkollü ve gazlı
içecekler ile motorlu taşıtlar üzerinden alınan özel tüketim vergileri
ve özel iletişim vergisinin tamamının pay matrahına dahil edileceğini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu: ``Mahalli idare gelirleri
tek kanunda toplanacak, konuyla ilgili muhtelif kanunlar kaldırılacaktır. Yerel yönetimlere aktarılan payların dağıtımında nüfusa
ilave olarak `performans ve gelişmişlik endeksi` gibi yeni kriterler
getiriyoruz. Özellikle gelişmişlik endeksi kriteri, daha az gelişmiş
belediyelerin daha fazla pay almasına imkan sağlayacaktır. Nüfusu
10 binin altında olan belediyelere mali yardım için Maliye
Bakanlığı bütçesine denkleştirme ödeneği konulması öngörülmektedir. Denkleştirme ödeneği, mali yapıları yetersiz olan küçük
belediyeleri rahatlatacak bir düzenlemedir. Merkezi idare tarafından toplanan vergilerde olduğu gibi, bu kanunda yer alan vergi ve
harçlara ilişkin maktu miktarların, her yıl yeniden değerleme katsayısı oranında artırılması imkanını getiriyoruz. Bu bilgilerin
hiçbiri mevcut belediye başkanları tarafından bilinmiyor. Vergi ve
harçlar yeniden düzenleniyor, uygulama basitleştiriliyor ve kolaylaştırılıyor. Vergi ve harç uygulamasında da daha adil mekanizmalar getiriyoruz.``
Erdoğan, öncelikle belediyeleri beş gruba ayırdıklarını ve her grup
içinde bulunan belediye sınırlarını da ayrıca 3 dereceye ayırarak
vergi yükünü, gelişmişlik durumuna göre azalttıklarını belirterek,
bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran uygulamaları da büyük ölçüde
kaldırdıklarını kaydetti.
-‘’NÜFUSLARIN NE KADAR ABARTILDIĞI, KABARTILDIĞI
ORTAYA ÇIKIYOR’‘Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin sonuçlanmasından sonra 2 bin
262 belediyenin nüfuslarında yüzde 1 ile yüzde 87 arasında azalma
olduğuna işaret eden Erdoğan, ``Bununla bir gerçek ortaya çıkıyor;
nüfusların ne kadar abartıldığı, kabartıldığı, bindirilmiş kıtaların bir
yerden bir yere nasıl taşındığı ortaya çıkıyor`` dedi.
Bu azalmaya paralel olarak genel bütçe vergi gelirlerinden
belediyelere gönderilen paylarda da aynı oranda azalma
görüldüğünü belirten Erdoğan, ``Belediye gelirlerinde düşme
olmaması için gereken her tedbiri alıyoruz. Nüfusu düşen
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A -Kara Hâkimiyet Teorisi: Teoriyi ilk defa ortaya atan ve esaslarını belirleyen İngiliz jeopolitik
ilimci MACKİNDER’dir. Ana fikir, “Karalara hâkim olan dünyaya hâkim olur” görüşüdür. Bu sebeple Mackinder, “karaların önemli kesimlerini elinde tutanın” dünyaya hâkim olacağını belirtmiştir.
Mackinder’e göre, karaların en önemli kesimi, Ortadoğu, Türkiye, Karadeniz’in kuzeyi ve Doğu
Avrupa’yı içine alan “KALPGAH” (Heartland) veya “MERKEZİ BÖLGE’dir”
Mackinder burayı ele geçiren veya buraya hâkim olanın, Asya, Avrupa ve Afrika’yı (yani dünya
adası’nı) buraya hâkim olanın da bütün dünyayı ele geçirebileceğini söylemektedir.
B -Deniz Hâkimiyet Teorisi: Amerikalı Amiral ALFRED MAHAN ise “denizlere hâkim olanın
dünyaya hâkim olacağını” savunmaktadır. Mahan, denizlere, denizlerdeki kritik alanlara sahip olanın
dünyayı ele geçirebileceğini belirterek, “Dünya hâkimiyetinin anahtarı deniz yollarının kontrolündedir”” demiştir.
Bu teori başta İngiltere gibi ada devleti olan veya deniz aşırı politikalar takip eden ülkeler için büyük
bir önem ifade etmektedir. Bir ada devleti olan ve her dönemde dünyanın en güçlü donanmasına
sahip bulunan İngiltere, tarihin hiçbir kesitinde kritik adalar, boğazlar ve deniz geçitlerinden
vazgeçmemiştir. Bunun nedenini anlamak kolaydır. Çünkü deniz hâkimiyet teorisinin gereği,
Korsika, Sicilya, Girit, Kıbrıs vb. adalar denizlerdeki donanmanın ikmal noktaları; Cebel-i Tarık,
Çanakkale, İstanbul ve Süveyş gibi boğazlar ve kanallar ise donanmanın serbest dolaşımı için hayati
önemi haizdirler.
C -Hava Hakimiyet Teorisi: Amerikalı Hava Albay HANRY SCHAKLIAN (Şaklan)’ ın ortaya koyduğu bu teoriye göre, “havalara hâkim olan dünyaya hakim olur”. Şüphesiz bu hava hâkimiyeti, hava
kuvvetlerinde güçlü olmayı gerektirir. Bu güç “taktik” bir güç olmaktan çok “stratejik” bir güçtür.
Bu görüşlerden hareketle ABD. hava kuvvetlerini stratejik hava kuvvetleri şeklinde organize etmiştir.
Şu anda dünyanın en güçlü stratejik hava kuvvetlerine sahip olan ABD’nin (son körfez savaşında da
görüldüğü gibi) politikalarında, hava hâkimiyeti teorisinin önemli bir yer tuttuğu söylenebilir.
D -Kenar Kuşak Teorisi: Bir kısmı yukarıda özetlenen jeopolitik teoriler içinde en dikkat çekici
olanı, şüphesiz SPYKMAN tarafından ortaya atılan “Kenar Kuşak” teorisidir. SPYKMAN,
Mackinder’in dünya hâkimiyeti için “kalpgah” olarak ifade ettiği bölgenin, yeterli jeopolitik
unsurlara sahip olmadığını, bu sebeple de dünya hâkimiyeti için buraya sahip olmanın önem taşımadığını belirtmektedir. Spykman’a göre burayı dıştan çevreleyen bir kuşak vardır ki, işte bu kuşağa
sahip olan veya bu kuşağı kontrol edebilen ülke dünyaya hâkim olabilecektir. Spykman,
Mackinder’in merkez bölgesinin iklim, zirai mahsuller, kömür, demir ve petrol gibi ana kaynaklar
bakımından yetersiz olduğunu, bu kaynaklar arasındaki büyük mesafelerin ulaşımı da zorlaştırdığını
belirtmektedir. Spykman ayrıca, Komünist Çin, Hindistan ve Japonya’nın gelişmesi ile merkezi bölgenin değerini kaybettiğini de söylemiştir.
Spykman’ın dünya adası (Asya, Avrupa ve Afrika’nın) hâkimiyeti için ele geçirilmesi veya
Kontrolünü şart koştuğu dış kuşak; İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, balkanlar, Türkiye, Irak, İran,
Pakistan, Afganistan, Hindistan, Komünist Çin, Kore gibi ülkeleri içine alarak Japon Adaları’na
kadar uzanan bir kuşaktır.
Spykman işte bu kuşak ülkelerini kontrol edenin dünya adasına, dünya adasını ele geçirenin de
Devamı Haftaya
dünyaya hâkim olacağını savunmaktadır.

belediyelerin borçlarından yapılan
kesintileri, sıfıra indirme konusunda
Bakanlar Kurulu kararı hazırlanması için talimat verdik. Ne zamana
kadar? Seçime kadar... Ondan sonra
normal düzene gireceğiz`` diye
konuştu. Bu çerçevede, İller
Bankasından yapılan diğer kesintiler de gözden geçirilerek belediyelerin gelir kayıplarının büyük
ölçüde önleneceğini ifade eden Erdoğan, uygulamanın, ``bu yıl
başından itibaren geçerli olacağını ve yerel yönetimler genel
seçimlerine kadar devam edeceğini`` kaydetti.
İl Özel idaresi ve Belediye Gelirleri Kanununun Temmuz ayında
yürürlüğe girmesini planladıklarını belirten Erdoğan, ``Böylece,
nüfusu azalan belediyelerimiz, bu düzenlemelerden sonra yerel
hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sunabilmek için ihtiyaç duyacakları
mali kaynaklara fazlasıyla sahip olacaklardır`` diye konuştu.
Köylerde daha etkili yönetim yapısının kurulması ve idari kapasitelerinin artırılması amacıyla Köy Kanununun değiştirilmesine
yönelik hazırlıkların da devam ettiğini hatırlatan Erdoğan, bu yıl
sonuna kadar bu kanunu da yürürlüğe koymayı hedeflediklerini
söyledi.
``AK PARTİ`NİN KÜÇÜK HESAPLARA İHTİYACI YOK``
Erdoğan, yerel yönetimlerin idari kapasitelerini güçlendirmek
amacıyla hazırlanan büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe
kurulmasına ilişkin kanun tasarısının, ``Siyasi rant hesaplarıyla
atılmış bir adım olmadığını`` ifade etti.
Bunun dışında, yerel yönetimlerin idari kapasitelerini
güçlendirmek, nüfus ve sorumluluk alanları bakımından optimal
büyüklüğe kavuşturmak gerektiğini ifade eden Erdoğan,
Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının bu
amaçla hazırlandığını kaydetti.
Başbakan Erdoğan, bu kanunla yerel yönetimlerin yapısı, işlevleri
ve işleyişinde verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerini hayata
geçireceklerini belirtti.
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma süreci içinde, yerel yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk verdiklerini dile getiren
Erdoğan, şunları söyledi: ``İdari, mali ve teknik kapasiteleri yüksek
belediyelere ihtiyacımız var. Mevcut yerel yönetim yapımızda,
idari kapasiteleri yetersiz çok sayıda belediyenin varlığı önemli bir
sıkıntımızdır. Bu sadece devletin değil, doğrudan vatandaşlarımızın
da sıkıntısıdır, hizmetlerin verilmesini güçleştiren, aksamalara
zemin hazırlayan önemli bir sorundur.
Ayrıca, yerel yönetimlerin bu derece parçalı ve küçük ölçekli
olması, başlatmış olduğumuz reform sürecini de olumsuz etkilemektedir. Bu belediyelerden 863 tanesi, nüfus itibariyle kurulduğu
dönemin mevzuatı bakımından belediye olma yeterliliğinin altına
düşmüştür. Bildiğiniz gibi, mevcut belediye yasamıza göre, nüfusu
2000`in altına düşen belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması
yasal bir zorunluluktur. Bu belediyelerimize, birleşme ve katılmalarla nüfuslarını artırma imkanı sağlamak üzere 2 yıllık bir süre
verilmiştir. Bu süre sona erdiği için, bu belediyelerimizin tüzel
kişiliklerinin sona erdirilmesi gerekiyor.``
-``BÜTÜN ÖNLEMLER ALINDI``Başbakan Erdoğan, bu beldelerde yaşayan vatandaşların en ufak
bir endişe duymalarını gerektirecek bir durumun olmadığını ifade
ederek, belediye teşkilatının kalktığı yerlerde, hizmetin daha iyi
yapılması için gerekli bütün önlemlerin alındığını ve alınacağını
bildirdi. Kırsal alanlarda, il özel idareleri ve köylere hizmet
götürme birlikleri yoluyla çöp toplama, temizlik, içme suyu, kanalizasyon gibi temel alt yapı hizmetlerinin daha kaliteli sunulacağını
belirten Erdoğan, ``Gerektiğinde il özel idareleri veya köylere
hizmet götürme birlikleri tarafından buralarda birimler de açılabilecektir`` dedi.
Recep Tayyip Erdoğan, ``Bu yerleşim yerleri için genel bütçe vergi
gelirlerinden ayrılan paylar, 10 yıl süre ile il özel idarelerine
aktarılacaktır. Aktarılan kaynaklar, bu yerleşim yerlerinin
ihtiyaçları için kullanılacaktır. Bazı iddiaların aksine bu beldeler
cazibesini yitirmeyecek, belki de artıracaktır, köyden kente göçe
sebebiyet verilmeyecektir`` diye konuştu.
Büyükşehir belediye teşkilatları içinde yer alan ilk kademe
belediyelerinin, kentleşmeyle ilgili ciddi koordinasyon sorunlarına
sebep olduklarını kaydeden Erdoğan, rasyonelleştirme ihtiyacının,
sadece kırsal alandaki küçük belediyelerle sınırlı olmadığını,
büyükşehir belediyelerindeki ilk kademeler için de aynı ihtiyacın
olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, nüfus yoğunluğu dikkate

alındığında, merkezi hükümet tarafından sunulan eğitim, sağlık,
sosyal yardım, nüfus ve tapu gibi hizmetlerin, ilçe kurulmamasından dolayı sağlıklı bir şekilde sunulamadığını kaydetti.
-``SİZ HANGİ ÖRNEK BELEDİYECİLİĞİ SERGİLEDİNİZ?``Bu illerde sadece valilik teşkilatının olmasının, kamu hizmetlerinin aksamasına neden olduğunu, buralarda ilçe kurmayı zorunlu kıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
``Büyükşehirlerde ilçeyi esas alan bir yönetim yapısı kurmak,
merkezileşmeyi azaltacak, yerelde sunulan kamu hizmetlerine
erişimi kolaylaştıracaktır. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi
Kanunuyla, kent bütünlüğünün sağlanması ve büyük kentlerin
gelişme alanlarının daha disiplinli bir yapıya kavuşması için
büyükşehir belediyelerinin sınırları genişletilmiştir. Sınır
genişlemesi sırasında irili ufaklı çok sayıda ilk kademe belediyesi
büyükşehir sınırlarına katılmıştır. Bu kanun tasarısının hazırlık
sürecinde, mevcut yapının aksayan yönlerini tespit ederek daha
etkili bir yönetim sistemi kurmaya çalıştık. Yeterli büyüklüğe
sahip ilk kademe belediyelerini ilçe belediyesine dönüştürüyoruz.
239 adet ilk kademe belediyesi de en yakın ilçe belediyesiyle birleştiriliyor.Merkezinde ilçesi olmayan büyükşehirler de dahil
olmak üzere, örneğin Eskişehir, Samsun... Merkezinde ilçe
belediyelerine sahip oluyorlar. Eskişehir`de 5 tane ilk kademe
belediyesi vardı, şimdi Eskişehir 2 tane Tepebaşı ve Odunpazarı
diye 2 ilçe belediyesi olacak, diğer 3 tanesi de bunlara bağlanacak.
Bu adımları atarken, hesapları ince ince yaptık. Aynı şey Samsun
ve İstanbul için geçerli. Böylece büyükşehirlerde toplam 43 yeni
ilçe kuruyoruz. Büyükşehirlerde ilk kademe belediyeleri kaldırılıyor. Şimdi bakıyorsunuz, ana muhalefetin bazı temsilcileri sağda
solda bir dedikodu oluşturmuşlar. `İlk kademe belediyelerini
kaldırmak suretiyle AK Parti burada siyasi bir rant peşinde koşuyor`... Hayır hayır. Siz bu ülkeyi çağdaşlaştırmaktan korkuyorsunuz, hayatınız çünkü bu mantıkla geçti. Bu ülkeyi muasır
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktan korkuyorsunuz. Siz
hangi belediyeyi aldınız da muasır medeniyet seviyesinin üstüne
çıkartmak için örnek belediyecilik sergilediniz? Bunu bir gösterin
bakalım. Yok. Çünkü, bu hizmet bir sevdadır. Başaramazlar.
Aldıkları, kazandıkları yerlerde hep hüsran vardır. Parçalı yönetim
yapısına bu anlayışla son veriyoruz. Görev ve yetkilerin açıkça
belirlendiği berrak yapılar oluşturuluyor. İstanbul`da artık ilk
kademe belediyesi kalmıyor.``
-``PLAN BÜTÜNLÜĞÜNE SAHİP OLMAK İÇİN TEK
BELEDİYE``Başbakan Erdoğan, bu meseleyi siyasi malzeme konusu yapmanın
doğru olmadığını söyledi.
``Önemli olan halkımızın gerekli hizmeti en iyi şekilde alabilmesidir`` diyen Erdoğan, amacın insana en iyi, en kaliteli hizmeti
götürebilmek ve şehirleri mamur hale getirebilmek olduğunu kaydetti. Erdoğan, bu yasadan da tatmin olmadığını ifade ederek,
``Büyükşehirler ve il belediyeleri de dahil olmak üzere mülki
sınırlar en azından plan noktasında, bir plan bütünlüğüne sahip
olması için tek belediyeye verilmelidir. Belediyelerimizde plan
bütünlüğü açısından çok ciddi sıkıntılar ve suiistimaller yaşanmaktadır. Niye? Plan bütünlüğü yok. Belde belediyeleri var, özel
anlaşmalar, özel görüşmeler... Kontrol mekanizması yok.
Bakıyorsunuz ki ucubeler yükseliyor. Antalya niye harap oldu?
Hep bundan. Altyapı yok, kanalizasyon yok. Belde
belediyelerinden atık sular denize deşarj ediliyor. Çünkü o belde
belediyesinin bu atık suyunu aktarabilecek, taşıyabilecek kanalizasyon yapısını kurabilmesi, atık su kollektörünü kurabilmesine
gücü yetmez. Ama bakın şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesini
AK Parti aldıktan sonra, Antalya
sahilleri temiz hale gelmeye
başladı. Kollektörler sahil boyunda
kuruldu, arıtma tesisleri kuruldu ve Nüfus Kimliğimi
o sıkıntı giderildi. Bu düzenleme
bize bir şey daha getiriyor. İnşallah kaybettim.
Türkiye genelinde daha büyük bir Hükümsüzdür.
ölçüde bir plan bütünlüğüne doğru
Ayhan ÇELEN
gitmiş olacağız. Ama bunu da anla-
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Karoser sanayi en zor günlerini yaşıyor.
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Türkiye’ deki karoser
sanayinde en güçlü konumda olan Beypazarı,
şimdilerde son on yılın
en kötü dönemlerini
yaşıyor.
Kırk üç üst yapıcı ve
altı yüz çalışanın geçimini sağladığı
Beypazarı karoser
sanayi sıkıntılı günlerini
aşmanın yollarını arıyor.
İlçenin en önde gelen
sanayi kolunda çalışan
üst yapıcılar, ayakta
kalma mücadelesi veriyorlar. Yaşanan dar
boğazdan çıkmanın yollarını arayan sektör tem-

silcileri, özellikle birkaç
çözüm üzerinde hem
fikirler. Bankalardan
kredi sağlanması
konusunda anlaşma
yapılması gerektiğini
belirten yetkililer,
Ankara’daki metal işletmeciliği yapan işletmelerle işbirliği yapılmasının sektörü rahatlatacağını ifade ediyorlar.
Üst yapıcılar zor durumda
Beypazarı Ticaret Odası
Başkanı Cengiz Özalp,
ilçede karoser sanayinin
zor günler geçirdiğini

belirterek, şunları söyledi:
"Ankara’da metal işletmeciliği yapan firmalarla işbirliği yapılması
sektörü biraz olsun
rahatlatır. Sorunların
aşılması için sektör temsilcileri ile daha önce
bir araya geldik.
İlçemizde karoser
sanayisinin eski güzel
günlerine dönmesi için
taraflarla görüşmelerimiz devam edecek.’‘
Özalp, Beypazarı’nın
tarihi evleriyle ünlü
olduğu kadar karoser
sanayisiyle de haklı bir

üne sahip olduğunu
belirterek, Beypazarı
karoserinin isteğe göre
yapılışı, iyi ahşap kullanılması ve dayanıklılığıyla marklaştığını
söyledi
Beypazarı karoser
sanayinin Türkiye
çapında üne sahip
olduğunu, Beypazarı
karoserinin, herhangi bir
kamyonun fiyatını
artırdığını, ona değer
kattığını belirten Cengiz
Özalp; sektörün
yaşadığı sıkıntının ilçe
ekonomisinde de
hissedildiğini söyledi.

BEYPAZARI YAŞAYAN MÜZEDEKİ
DÖNER DOLAP TURİSTLERDEN
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Beypazarı 'Yaşayan Müze' deki Döner Ekmek
Dolabı Geleneği Geçmişten Bugüne Zenginle
Fakir Arasında Köprüyü anlatan en güzel örnek
olarak, görenlerin ilgisini çekiyor. Sosyal
Yardımlaşmanın En Güzel Örneklerinden Birini
Oluşturan Döner Ekmek Dolapları İlçeyi Ziyaret
Eden Turistlerin de Büyük İlgisini Çekiyor.
Beypazarı 'Yaşayan Müze' deki döner ekmek
dolabı geçmişten bugüne zenginle fakir arasında
köprü olmayı sürdürüyor. Sosyal yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini oluşturan
döner ekmek dolapları ilçeyi ziyaret eden turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.
Tarihi konakları, 600 yıllık çarşısı, yöresel
yemekleri ve el sanatlarıyla ünlü Beypazarı,
sosyal dayanışmanın güzel örneklerini
geçmişten bugüne taşıyor. Özellikle Razaman
ayında ziyaretçi sayısı artan Beypazarı'nda, turistleri en fazla etkileyen olaylardan biri de
konak mutfaklarından sokağa açılan döner
yemek dolapları. (Eskiden Maddi durumu iyi
olan ilçe sakinleri, evlerinin mimari projesini,
yardıma muhtaçlar vatandaşlara yapacakları
yardımları da hesaba katarak tasarlamış. Bu
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR
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nedenle evlere, döner ekmek dolapları da konulmuş. Muhtaç kimse evin kapısına vurduğunda
mesajı alan mutfak çalışanları döner yemek
dolabını açıp orada bulunan boş tabağa pişirilen
yemekten doldurup dolabı çeviriyor. İhtiyaç
sahibi de sıcak yemek dolan tabağını alıp incinmeden evden ayrılıyor. Dolabın yarıdan fazlası
kapalı olduğu için yemeği veren ile ihtiyaç
sahibi birbirini görmüyor. Bu sayede ev sahibi
kime yardım ettiğini bilmediği gibi muhtaç
kimse de evin avlusuna dahi girmeden incitilmeden ihtiyacını gidermiş oluyormuş.)
Beypazarı'na ziyarete gelen turistler, yaklaşık
150 yıl önce yapılan konaktaki bu güzel sosyal
dayanışma örneğini, 'Yaşayan Müze' uygulamasıyla görme imkanı buluyor. Sağ elin verdiğini sol elin görmediği bu ince davranışa özellikle
yabancı turistler büyük hayranlık duyuyor.
Ziyarete gelenler "Sağ elin verdiğini sol elin
görmediği düşünceye hayran kalmamak elde
değil. Bu düşünce tüm yardımseverlerin
kılavuzu olmalı. Günümüzde yardım yapan çoğu
insan muhtaç sahibinin gözüne bakarak yardım
yapıyor. Bakışları ile yardım yapan benim şeklinde imada bulunuyor. Ramazanda kurulan iftar
çadırlarının kapısına kocaman afişle iftarın
kimin tarafından verildiği yazılıyor.
Ecdadımızın bu ince davranışı ile günümüzdeki
bazı yardımseverleri kıyasladığımızda atalarımızın asaleti ortaya çıkıyor." açıklaması
yapılıyor. Şimdi bu adetler pek kalmadı.
İnsanlar birbirlerine yardım dahi etmiyorlar.
İnşallah o eskinin güzelliklerinin yaşatıldığını ve
yaşandığını görürüz. Güzellikler yaşanmak
içindir.

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

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53

Beypazarı Ticaret
Odası’ nın geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi
şimdi de sektör temsilcilerinin yanında olduğunun altını çizen Özalp,
bir an önce çözüm
üretme ve uygulama
konusunda harekete
geçilmesi gerektiğini
vurguladı.
.İlçe sanayisininde
önemli bir yere sahip
olan karoser imalatının
son günlerde sıkıntı

BEYPAZARI

yaşadığını kaydeden
Özalp, "Oda olarak
karoser sanayi dalında
faaliyet gösteren sanayicilere desteklerimiz
devam ediyor. Yaşanan
dar boğazı aşmak için
bankalarla kredi sağlanması konusunda anlaşma yapılmasına çalışıyoruz" dedi. Özalp
Sektörün sorunlarının
işbirliğiyle aşılacağını
düşündüklerini belirtti.

Buldan'ın evleri
r e s to r e e d iliy o r

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Safranbolu,
Beypazarı ve İstanbul'daki eski mimari tarzında
yapılmış 153 binanın koruma altına alınarak,
restore edilmesi için proje hazırlandığı bildirildi.
Buldan Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik,
yaptığı açıklamada, ilçede çok farklı kültür
yapılarının yan yana yaşadığını belirtti. Buldan'da
Safranbolu, Beypazarı ve İstanbul'daki eski
mimari tarzında yapılmış 153 bina bulunduğunu,
bunların koruma altına alındığını ve restore
edilmesi için proje hazırlandığını kaydeden Şevik,
ilçeyi Türkiye'nin tarihi evlerinin tümümün
görüldüğü ''marka kent'' yapmak için Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Denizli Özel İdaresi, Buldan
Kaymakamlığı ve Buldan Ticaret Odası ile protokol yaptıklarını söyledi.
İlçedeki tarihi 32 sokakta, koruma altına alınan
153 yapının eski yalı, konak, han ve dükkan
tarzında olduğunu anlatan Şevik, şu bilgiyi verdi:
"Bu binaları restore ederek, kültür turizminde
butik otel ve pansiyonculuk yapmak istiyoruz.
Evliyazadeler Konağı'nı bir buçuk yıl önce restore
ettirerek, hizmete açtık. Hedefimiz ilçemizin
ekonomik ve kültürel yapısını canlandırmaktır.
Safranbolu'da, Beypazarı'nda tek tip evler var ve
orada yaşam donuk. Buldan'da her evde dokuma
tezgahı ve yaşam canlılığı var. Merkezde bulunan
bir konağı, Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Özel
İdare'nin katkılarıyla ilçenin tarihinin yansıtıldığı
kütüphane, müze yapacağız. Yan tarafındaki cezaevinin Adalet Bakanlığı'ndan tahsisini alarak, üretime katkı yapacak atölyeler kuracağız. Tarihi
evlerle, el emeği el dokumalarını sentezlemek
istiyoruz. Buldan'ın marka kent olması için yurt içi
ve yurt dışı çaba sarf ediyoruz."
Şevik, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın
Denizli gezisi kapsamında Buldan'a geldiğini, tarihi Tavacı sokağını çok beğendiğini, bakanlığın bu
sokağın projesini ve uygulamasını üstlendiğini
ifade etti. Bakanlığın ilçedeki restorasyon çalışmalarına katkı için 200 bin YTL hibe gönderdiğini
dile getiren Mustafa Fahri Şevik, "Hayran olduğumuz Avrupa kentlerindeki gibi tarihi dokumuzu
koruyup, muhafaza edip, yeni şehirleşmeyi başka
bölgelere kaydıracağız. Buldan'da tarihi yapıları
canlı tutarak, ekonomisini geliştireceğiz." diye
konuştu.

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

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye genelinde iki gün kuvvetli yağmur olacak.
Hafta sonu batı kesimlerde fırtına bekleniyor, hava
daha da soğuyacak, ancak Türkiye bayramı açık
ve sıcak bir havada geçirecek. Bayramda sıcaklıklar bugüne göre 5-6 derece daha yüksek olacak. İç
Anadolu Bölgesi’nde yağmur yeniden başladı.
Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın Kuzey ve
doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu
Akdeniz'in iç kesimleri, göller yöresi, iç
Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kayseri, Amasya ve
Çorum çevrelerinde sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Hava
sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde 1 ile 3 derece
azalacak, kuzeydoğu bölgelerde 2 ila 4 derece
artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik
olmayacak. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı,
akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta
kuvvette esecek. Bazı illerimizde beklenen hava
durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Üç gün Ankara’dan Sivas’a kadar sağanak yağmur
var. Hafta sonu kuvvetlenecek rüzgarlarla birlikte
sıcaklık daha da düşecek, Pazar günü 12 dereceye
kadar inebilir. Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı 20-33 Başkent bu ay
iyi yağış alıyor, Ankara’da üç gün sağanak yağmur var, hafta sonu hava daha soğuk olacak.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 2030 Bugün ve yarın kuvvetli yağmur bekleniyor.
Yarın rüzgar çok kuvvetli esecek, pazar günü
sıcaklık 16 dereceye inecek. İzmir: Parçalı bulutlu
23-31 Bugün sağanak yağmur var, yarın da rüzgar
kuvvetli esecek. Adana: Az bulutlu ve açık,
zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra iç kesimleri sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı 29-35 Bursa: yağmurlu. Bu beş
kent, üç gün yaşamı olumsuz etkileyecek hava
koşulları olsa da, bayramı güneşli ve sıcak bir
havada geçirecek. Antalya: Az bulutlu ve açık,
zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra iç kesimleri sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı 31 Samsun: Az bulutlu ve açık,
zamanla parçalı bulutlu 31 Erzurum: Az bulutlu ve
açık, zamanla parçalı bulutlu 27 Diyarbakır: Az
bulutlu ve açık 36 . Trabzon: Parçalı bulutlu 29
Eskişehir 19, Niğde 21
18,2
derece. Beypazarında Sıcaklık (ºC)
Nem
(%)
83
beklenen hava durumu
Basınç
(hPa)
ve günün en yüksek
.......
sıcaklıkları 6 günlük Görüş (km)
tahmin raporu şöyle: Rüzgar (km/sa) Güneybatıdan 2

27 Eylül Cumt.
En Yüksek
15 °C
En Düşük
14°C

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

28 Eylül Pazar
En Yüksek
12°C
En Düşük
11°C

01 Ekim Çrşam.
En Yüksek
16°C
En Düşük
10°C

29 Eylül P.tesi
En Yüksek
12°C
En Düşük

10°C

02 Ekim Perşem.
En Yüksek
15°C
En Düşük
9°C
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DİJİTAL BASKI MERKEZİ

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