MERA ISLAHI İLE BEYPAZARI MERALARI YEŞERECEK

Ankara Tarım İl Müdürlüğü'nün, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin İşbirliği ile Gölbaşı, Haymana ve Beypazarı
İlçelerinde Uygulamaya Başladığı Mera Islahı Projeleri Sayesinde Ankara'nın Mera Alanları Yeşerecek.

Ankara Tarım İl Müdürlüğü'nün, Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'nin işbirliği ile Gölbaşı, Haymana ve
Beypazarı ilçelerinde uygulamaya başladığı mera ıslahı
projeleri sayesinde Ankara'nın mera alanları yeşerecek.
Ankara Tarım İl Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesi Emirler köyü,
Haymana ilçesi Dikilitaş köyü ve Beypazarı ilçesi Karaşar
beldesi ile Dibekören köyünde bulunan toplam 40 bin
dönümlük mera alanını ıslah ediyor. İlk olarak Gölbaşı'nın
Emirler ile Haymana'nın Dikilitaş köyünde uygulanmaya
başlayan mera ıslahı projelerinde istenilen başarının elde
*www.yeniyildizgazetesi.com

edilmesi üzerine proje kapsamına Beypazarı'nın Karaşar
beldesi ile Dibekören köyü de dahil edildi.
Haymana'nın Dikilitaş köyünde mera ıslahı projesi kapsamında ıslah edilecek alanlara ekimi yapılmak için
çiftçilere bedelsiz olarak macar fiği tohumu dağıtımı
yapıldı. Tohumluk dağıtım törenine Tarım Kredi
Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü Bekir Akbey,
Ankara Tarım İl Müdürü Mustafa İslamoğlu, İl Tarım
Müdürü yardımcıları, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Burada konuşma yapan Mustafa İslamoğlu, mera ıslahı
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projelerinde ilk olarak alanların tespit edildiğini
belirterek, projeler tamamlandığında bölgedeki hayvanların ot ihtiyacının büyük bir kısmının karşılanacağını
söyledi. Türkiye'de ucuz et yiyebilmenin tek yolunun
bedava ot temini olduğunu vurgulayan islamoğlu,
"Bedava ot temin edebilmek için mera alanlarının ıslah
edilmesi gerekir. Bunun için müdürlüğümüze bağlı ilçelerdeki mera alanlarını tespitini yaptık. Tespiti yapılan
mera alanlarına proje süresince sunni gübreleme yapılarak
uygun görülen alanlara ise yöreye uygun ekim yapılacak-
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tır. Böylelikle bölgede yaşayan çiftçiler için gerekli otlak
alanlar yetişmiş olacaktır" şeklinde konuştu.
Mustafa İslamoğlu, mera ıslahı projeri ile sadece otlak
alanları yetiştirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda Tarım
Kredi Kooperatifi işbirliği ile otlatmayı kolaylaştırıcı
tesisler olan sıvat, gölgelik ve deneme parsel kefeslerini
yaparak bölgeye monte ettiklerini kaydetti. Projelerin 4
yıl boyunca devam edeceğini söyleyen İslamoğlu, uygulanan projeler ile yörede yok olmaya yüz tutmuş hayvancılığın tekrar canlanacağını iddia etti.
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Beypazarı'na 1 Fakülte 1 Özel Üniversite Açılacak
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Üniversite Belediye
tarafından tahsis edilecek 1200 dönümlük
arazi üzerine kurulacağı,
Beypazarı’nın ilk Özel
Üniversitesi olacağı ve

Beypazarı’nda
Çekilen
Doğruluk
Ekseni"
Yayına Başladı

Çekimleri
Beypazarı’nda devam
eden Samanyolu
Televizyonu’nun yeni
yayın dönemindeki en
iddialı dizisi "Doğruluk
Ekseni"nin ilk bölümü
14 Ekim Salı günü
saat:19.45’te yayınlanarak yayına girdi.
Yönetmen 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 iki yıl sürecek.
Yönetmen Taner Tunç,
film hakkında şunları
söyledi: "Dizimiz bir
kasaba hikâyesinden
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.
Geçen hafta oynayan
dizinin tekrarı bu hafta
Pazartesi günü tekrar
gösterilecek Salı günü
yeni bölümü ekrana
gelecek.

2200 Dönümlük Arazi
Üzerine iki farklı
Üniversite açma çalışmaları başladı.
Beypazarı’ndaki
ekonomik ve sosyal
yaşantıya büyük
katkıları olması
düşünülen iki üniversite
ile birlikte Beypazarı nın
öğrenci kenti olması
hedefleniyor. Ankara
Üniversitesi ile yapılan
ön görüşmelerden sonra
lisans eğitimi vereliecek
fakülte kurulması planlandı.

1) Ankara
Üniversitesine bağlı
Fakülte
Ankara Üniversitesi
Rektörlüğü ile yapılan
görüşmelerde en az 2-3
bin öğrenci kapasiteli 4
yıllık lisans eğitimlerinin verileceği fakültenin kurulması planlanıyor. Karaoğuzlar
Vakfı’nın bağışladığı
500 dönümlük arazi ile
birlikte, 500 dönümlük
hazine arazisi de
Beypazarı Belediyesi
tarafından üniversite için

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

ANKARA’NIN 1963’TEN BU YANA
BELEDİYE BAŞKANLARI
1963- Halil Sezai Erkut (CHP)
1968- Ekrem Barlas (AP)
1973- Vedat Dalokay (CHP)
1977- Ali Dinçer (CHP)
1984- Mehmet Altınsoy (ANAP)
1989- Murat Karayalçın (SHP)
1994- Melih Gökçek (RP)
1999- Melih Gökçek (FP)
2004- Melih Gökçek (AK Parti)
Yazısı Sayfa 2’de
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tahsis edileceği bildirildi.1000 dönümlük arazi
üzerine yapılacak
fakülte binalarının
yapımı ise BEYPİ A.Ş
ve AKTÜRK İNŞAAT
tarafından, Öğrenci
Yurdu binası da
Karaoğuzlar Vakfı
tarafından gerçekleştirilecek.
2) Özel Üniversite:
Ayrıca edindiğimiz bilgilere göre Özel
Üniversite olan Işık
Üniversitesinin de kurmayı planladıkları özel
üniversiteyi
Beypazarı’na açmayı
düşündükleri, en ucuz
arsayı Beypazarı’ndan
temin edebilecekleri için
bu Üniversitenin de
Beypazarı’nda kurulacağı öğrenildi. Organize
Sanayi Bölgesi için
ayrılan arazinin yarısının
bu üniversiteye tahsis
edileceği ve Böylece
Ankara Üniversitesine
bağlı bir Fakülte ve bir
özel Üniversitenin
Beypazarı’nda açılacağı
ifade ediliyor.
Belediyenin dağıttığı
broşüre göre Özel

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ 7
Aslında, Atlantik ötesi güç dediğimiz ve bu
gücün başını çeken ABD. İkinci dünya
savaşından sonra dünya liderliğini ele geçirmiş ve 1990 yılından sonra da Sovyetlerin
dağılmasıyla dünyanın siyasal anlamda tek
hâkimi olmuştur.
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adının Beypazarı
Akşemseddin
Üniversitesi ya da
Beypazarı
Gazigündüzalp
Üniversitesi olabileceği,

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

bu adlar altında eğitim
vereceği ve10 bin öğrenci kapasiteli olacağı
açıklandı.

KIRBAŞI GENCALİ
YOLU ASFALTLANINCA
BAŞKAN KURBAN KESTİ

Yıllardır yapılması
yılan hikayesine
dönen Kırbaşı –
Gencali köyü arası
16 km lik yol
Kırbaşı Belediye
Başkanı Cengiz
Yılmaz döneminde
asfalt yapılarak
bölge halkı çamur
ve tozdan kurtarıldı.
Başkan yol asfaltlanınca Kurban
Kesti. Kırbaşı
kasabası ve çevre
köyleri Ankara’ya
ve Polatlıya
bağlayan kısa bir
ticaret yolu olan bu
yol üzerinde bölge
halkının çiftçilikle
uğraşıyor. Çiftçiler
yetiştirdikleri
ürününü Polatlı
Borsasına
götürürüyor ve zirai
aletler almaya
Polatlıya gidiyor ve
giderken bu yolu
kullanıyorlar. Bu
yolun Ankara ile
Kırbaşı arasını 20
km kısalttığı belirtilerek, rampası,
yokuşu ve tehlikeli
virajları olmadığı
için can ve mal
güvenliğini
sağladığı hatırlatıldı
Bedensel Engellilerin
El Emeği Ürünleri
Satışa Sunuldu.
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Sema Demir’e
Birincilik Ödülü
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yolun yapımından
dolayı halk mutlu
oldu. Belediye
Başkanı Cengiz
Yılmaz yolun başlaması ve devam
sürecini şu şekilde
anlattı; ‘’Beypazarı
Kaymakamlığı
Köylere Hizmet
götürme birliğinin
ihale ettiği yola,
2007 yılında Kaya
inşaat tarafından alt
temel malzeme çekildi. Hürkar inşaat
tarafından temel
tabaka çekildi. 2008
yılında Ali Çifçi
Yapı market adlı
firma tarafından birinci kat asfalt kaplaması yapıldı .Yolun
başladığı günden bu
yana devamlı projeyi takip edip kontrol ettik.‘’
Belediye Başkanı
Biyolojik Mücadele
Sonuç Vermeye
Başladı

Haberi 4’de

Aladağ sokak Boz
Haberi 4’de
Yap

YE TERLÝ
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Cengiz Yılmaz;
‘’başlattık sonunu
tamamlatmak işin
ucunu koyvermedik,
takip ettik ve sonunda yol yapıldı. Çok
güzel ve iyi
malzeme çekilerek,
geniş bir yol
yapıldı’’ dedi.
Başkan Yılmaz;
‘’Kırbaşı – Gencali
arası 16 kmlik
yolun yapımında
emeği geçen en
başta Ak Parti
Beypazarı il genel
meclis üyesi Seyyid
Çakır’a, Ankara İl
Genel meclisi Ak
Parti grup sözcüsü
Arif Altınkaynak
Beye ve katkıda
bulunan herkese
teşekkürü bir borç
bilirim’’ diyerek
teşekkür etti.
Kırbaşında Kasaba
İçine Asfalt Yapıldı.
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Ücretsiz Göz
Taramasına Büyük
Haberi 4’de
İlgi

Beypazarı'nın
yamaç paraşütü
merkezi olması için
çalışma yapılıyor

Beypazarı'nın yamaç paraşütünün önemli merkezlerinden biri haline getirilmesi için çalışmalar devam
ediyor. Beypazarı THK şube başkanlığı ile genel merkez
arasında yürütülen çalışmalar sonrasında, Beypazarı
çevresinde yamaç paraşütü yapılabilecek sahaların
bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.
İlk olarak profesyonel uçuş yapacaklar için Keltepe'nin
düşünüldüğü kaydedilerek, bölgenin uçuşa açılması girişimlerinin başlatıldığı, halen bu bölgede yamaç
paraşütü yapanların olduğu ifade edildi. Öte yandan,
Karadoruk tepesinin yamaç paraşütü eğitim sahası için
uygun yerlerden olduğu kaydedilirken, THK genel
merkezinden destek istendi. Çalışma kapsamında gönüllü kişilerden oluşan 10 kişilik bir ekibin, yamaç
paraşütü eğitim sahasının açılması için girişimde bulunacakları öğrenildi. THK Beypazarı Şube Başkanı M.
Ali Dikmenlioğlu, gelen ekiple bölge dolaşılarak eğitim
sahası olabilecek yerlerin incelediği belirtildi.
Dikmenlioğlu, Beypazarı'na yamaç paraşütü ile daha
fazla kişinin geleceğini kaydetti.

Dünyaca Ünlü Viyola Sanatçısı
Beypazarlı RUŞEN GÜNEŞ'den
Beypazarı’nda Klasik Müzik Konseri

Dünyaca ünlü
Viyola Sanatçısı
25 Ekim 2008
Cumartesi günü
Halk Evinde
Konser verecek.
Konser saat 19.00
da başlayacak.

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Yerel
Yönetimlerde
Yeniden
Yapılanma 5272
Sayılı Belediye
Kanunu
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Misafir Kalem
Ali Başaran

Merhaba,
9 yıldır A.Ü. Beypazarı
M.Y.O.'da Öğretim
Görevlisi olarak çalışıyorum.
Uzun yıllardır yeni yüksek öğrenim birimlerinin
ilçemizde kurulacağına
dair duyumlar aldım.
Yazısı Sayfa 2’de

Ali Başaran

17 Ekim 2008 Cuma

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma
5272 Sayılı Belediye Kanunu

Belli amaçlarla girişilen planlı ve bilinçli değişiklik hareketi olarak
nitelendirebileceğimiz yeniden yapılanma gereği ve bu yöndeki
Merhaba,
toplumsal ve siyasi irade devam emekte; yerel yönetimlerde
yeniden yapılanma, yeni yasal düzenlemelerle tekrar gündem oluş9 yıldır A.Ü. Beypazarı M.Y.O.'da Öğretim
turmaktadır. Bu anlamda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Görevlisi olarak çalışıyorum.
Kanunu, 23.07.2004 tarihli 25531 sayılı Resmi Gazete"de; 5272
sayılı Belediye Kanunu, 24.12.2004 tarihli 25680 sayılı Resmi
Uzun yıllardır yeni yüksek öğrenim birimlerinin
Gazete"de; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 04.02.2005 tarihli
ilçemizde kurulacağına dair duyumlar aldım.
25745 sayılı Resmi Gazete"de yayınlanmıştır. Yerel yönetimlerde
Aldığım duyumlarla ilgili Gazi Üniversitesi
yeniden yapılanmanın yasal boyutunun uzun ve yorucu bir o kadar
da tartışmalı hazırlık süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi`ndeki
Beypazarı M.Y.O. önceki müdürü Prof. Dr.
(TBMM) görüşme ve tartışmalar ile Sayın Cumhurbaşkanın da
Semiha Aydın, eski Kaymakamlarımız Nevzat
onay aşamasındaki değerlendirmeleriyle sonuçta tamamlanmış
Taştan, Haluk Nadir şimdiki Kaymakamımız
görünse de bu yazımızda değineceğimiz gibi hukuki özellikle de
uygulamaya yönelik tartışmaların süreceği anlaşılmaktadır.
Hikmet Aydın, Belediye Başkanımız Mansur
Bu çalışmada 75 yıllık 1930 tarihli 1580 sayılı Belediye
Yavaş, Karaoğuz Vakfından Şahin Karaoğuz,
Kanunu"nu tarih yapan, 07.12.2004 tarihinde TBMM"de kabul
edilen 5272 sayılı Belediye Kanunu incelenmektedir. Yeni kanun,
SRT'den Süleyman Kurtuluş, yerel gazeteciler
24.12.2004 tarihli Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe girmiş
ve halkla irtibatım oldu.
olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi kararı ile uygulamada yeni
Uzun zaman geçmesi ve bir sonuç alınamaması
durum oluşmuştur. Anayasa Mahkemesi"nde Ana Muhalefet
Partisi tarafından, Anayasanın öngördüğü son oylamada gerekli
şahsen beni üzdü. Umarım yeni bir yüksek öğreçoğunlukla kabul koşulunun gerçekleşmediğini gerekçesiyle açılan
tim birimini elbirliği ile ilçemize kazandırırız.
iptal davası üzerine, Belediye Kanunu Anayasa Mahkemesi
Bazı projeler ferdi, bazıları mahalli, bazıları miltarafından 18.01.2005 tarihinde "şekil yönünden" iptal edilmiş;
Anayasa Mahkemesi, iptal kararının gerekçesinin yayınlanması ve
lidir. Bu proje mahalli bir proje, sadece
bu sırada Yasama organının yeni düzenlemeye gidebilmesi amacıyBeypazarı’nı değil yakın çevresini (Nallıhan,
la yasa koyucuya 6 ay süre tanımıştır. Anayasa Mahkemesi,
28.02.2005 tarihinde ise Kanunun daha önce şekil yönünden iptal
Çayırhan, Ayaş, Güdül, Polatlı, Uruş) de
edildiğini gerekçe göstererek Kanunun bazı maddelerinin iptali
ilgilendirir diye düşünüyorum. Buralardan da
istemiyle açılan davada "karar vermeye yer olmadığına" karar verkatkı alınmalıdır.
miştir. Sonuç olarak, Belediye Kanunu, Anayasa Mahkemesi
tarafından şekil olarak iptal edilmiş olsa da gerekçeli kararın
Yeni haberlere göre planlama aşamasına
yayınlanacağı tarihe kadar yürürlükte ve tüm ilgililer de yasayı
ulaştığımız anlaşılıyor. Burada, planlama aşauygulamak durumundadır.
masında, Beypazarı ve çevresinin gelecek 10-20
Geçici hükümleriyle 97 maddeden oluşan yeni Belediye Kanunu,
belediye mevzuatını tümüyle yenilemektedir. Kanunun genel
yılını, gelecekteki mahalli ve milli ihtiyaçlar
gerekçesi[1] incelendiğinde: Kamu yönetiminde değişim gereksinihatta AB'nin ihtiyaçları, yakın çevre ülkelerin
mi sürdüğü hatırlatıldıktan sonra yerel yönetimlerde yeniden
yapılanma ile açıklık, katılım, sorumluluk, hesap verebilirlik, etkin
ihtiyaçları dikkate alınmalı.
ve verimli hizmet sunma, stratejik yönetim, girişimci ve rekabetçi
Bize ve çevremize en çok katkıyı sağlayacak
anlayışın gerçekleştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. Kanun
birimleri ilçemize kazandıracak bir planlama
koyucu, yeniden yapılanmada gereğini yerel ortak hizmetlerin
görülmesinde genel yetkili yerel yönetim anlayışının oluşturulyapmak gerekiyor. Bunu yaparken de ilgili tüm
masına bağlarken bunu da kanunlarla yasaklanmadıkça ya da
tarafların önerilerinden hareket etmek gerekiyor.
başka bir kuruma verilmedikçe tüm yerel hizmetlerden yerel yöneKısaca yaşadığımız, yaşayacağımız belki öletimlerin sorumlu olması biçiminde açıklamaktadır. Gerekçede
yerel bağımsızlık-yerel özerklik tartışmalarına açıklık sağlamak
ceğimiz ilçemiz için, Türkiye için en iyi yüksek
üzere uluslararası metinlere, özellikle de Avrupa Yerel Yönetimler
öğrenim birimlerini ilçemize kazandırmak için
Özerklik Şartı"na açıkça göndermeler yapılarak yerel özerklik,
yerel yönetimlerin kendilerine verilen yasal görevlerini, kendi
sizlerin değerli fikirlerine ihtiyaç olduğunu
organlarıyla, kendi sorumluluklarıyla yerine getirmeleri olarak
düşünüyorum. Benim
tanımlanmıştır. Katılım kavramının, yönetimin demokratikleşmesi;
fikrimin ne önemi var demeden, kendi menfaaetkinliğin ise etkili, verimli ve hizmet odaklı bir yönetim anlamında vurgulandığı kanun gerekçesinde yeniden yapılanmayı şekiltimizden çok ilçe, çevre ve Türkiye menfaatlerilendiren özerklik, katılım ve etkinlik kavramlarının çatışan değil
ni gözeterek fikirler üretelim.
birbirini tamamlayan kavramlar olduğu da ayrıca vurgulanmakBu çerçevede Beypazarı'na sağlık, madencilik,
tadır. Yasa özetle şu hükümleri içeriyor.
Birçok Belediye Köy Oluyor
enerji, tohumculuk, genetik, tavukçuluk, ilahiyat
Bundan böyle nüfusu 5 bin ve üzerindeki yerleşim birimlerinde
ön lisans ile ilgili araştırma birimleri, eğitim ve
belediye kurulabilecektir (md 4). Nüfusu 2000 yılı genel nüfus
sayımına göre 2 binin altına düşen belediyeler ise Danıştay"ın
uygulama birimleri açılması bir fikir olarak
görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek
ortaya konabilir.
kararname ile köye dönüştürülecektir (md. 11). Ancak bu işleme
Hayır bunlar yerine şunlar daha yararlı olur da
birleşme ve katılma ile ilgili maddeden yaralanmak isteyen
belediyeler için 31.12.2005 tarihine kadar başlanmayacak (geçici
diyebilirsiniz.
md. 4); bununla ilgili kararlar ilk mahalli idareler seçimlerinde
Bu hususlarda, bu elektronik ortamda bilgi ve
uygulanacaktır (md. 12).
görüş alışverişinin başlatılması dileğiyle,
Birleşme ve Katılmalar[2]
5272 sayılı Kanunun 8. maddesine göre bir belde veya köyün veya
Selam ve saygılarımla,
bunların bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılabilmesi için
Ali Başaran
aralarında 5 bin metreden fazla mesafe bulunmaması, katılmak
Öğretim Görevlisi
isteyen kısımda halk oylaması yapılması ve katılma talebinin
katılınacak belediye meclisince kabul edilmesi, ayrılma işleminden
A.Ü. Beypazarı M.Y.O.
sonra diğer belde nüfusunun 5 binin altına düşmemesi gerekmektedir. Aynı maddenin ikinci
fıkrasındaki "Belde, köy veya
bunların bazı kısımlarının
meskun sahaları arasında 5 bin
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
metre ve altında mesafe buluntr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ması, birleşmiş sayılmalarına
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
yeterlidir" hükmü ise kendil.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
iğinden bir katılmayı değil,
katılmak için gereken fiziki
tescillerini de biz yapýyoruz
yakınlığı tanımlamaktadır
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
5272 sayılı Kanunun 11. mad.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
desi uyarınca belediye sınırı
veya meskun sahası, bağlı
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
olduğu il, ilçe veya nüfusu 50
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
bin ve üzerinde olan bir
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
belediyenin sınırına 5 bin
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
metreden daha yakın duruma
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
gelen belediye ve köylerin
tüzel kişiliği; genel imar
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
düzeni veya temel alt yapı
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
hizmetlerinin gerekli kılması
Domain ve Hosting Paketlerinde
halinde Danıştay Başkanlığının
Ýþte size bir Fýrsat
görüşü alındıktan sonra İçişleri
Bakanlığının teklifi üzerine
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
müşterek kararname ile
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
kaldırılacaktır.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Yukarıda açıklanan katılma
FİYATLARI
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Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .
işlemleri kesinleştikten sonra
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
bu yerlerin sınırlarıyla ilgili
Yararlanın
olarak Kanunun 6. maddesi
Fiyatları Düşürdük
uyarınca işlem yapılacaktır.
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Kanunun Geçici 4`üncü madHosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
desine göre, nüfusu 2 binin
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
altına düşen belediyelerden
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
katılma yoluyla nüfusunu 2
binin üstüne çıkarmak için
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
işlem başlatanların tüzel kişiGelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
liklerinin sona erdirilmesine

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

ilişkin işlemlere 31.12.2005 tarihinden sonra başlanacaktır.
Mahalle ve Yönetimi
Kanunun 9. maddesi ile Mahalle ile Belediye yönetimleri arasındaki ilişkiler ağı yasal zemine kavuşturulmaktadır. Belediye, bütçe
imkanları içinde, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için gerekli yardım ve desteği sağlayacak; kararlarında mahalle halkının ortak isteklerini göz önünde
bulunduracak; hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde
yürütülmesini sağlamaya çalışacaktır.
Görev ve Sorumlulukları
Belediye, yerel-ortak nitelikte ve kanunlarla diğer kurum ve kuruluşlara verilmemiş görev ve hizmetleri belediye sınırları içinde
yapar veya yaptırır (md. 14). Bilinen belediye hizmetlerine ek
olarak, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; acil yardım-kurtarma ve
ambulans; şehir içi trafik hizmetleri ile Büyükşehir belediyeleri ile
nüfusu 50 bini aşan belediyeler, kadın ve çocuk koruma evleri açabilir (md. 14a).
Belediyeler, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; tüm devlet
okullarının inşaatını, bakım ve onarımını yapabilir-yaptırabilir,
araç-gereç yardımında bulunabilir. Sağlık kuruluşları açıp, işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi doku, kent tarihi ile ilgili
mekanların korunmasını sağlayabilir, onarımını yapabilir (md
14b).
Belediyeler hizmetlerin yerine getirilmesinde önceliği, mali durumuna ve hizmetin ivediliğine göre belirler. Hizmetlerin sunumunda, halka yakınlık, subsidiyarite, halka en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulması ilkesi benimsenmiştir. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirliler için uygun yöntemler kullanılacaktır (md. 14).
Yetkileri ve İmtiyazları
Belediyenin yetki ve imtiyazları kanunun 15. maddesinde sayılmaktadır. Genel olarak belediye, belde sakinlerinin yerel-ortak
nitelikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma (md. 15a) yetki ve imtiyazına sahiptir. Çeşitli
hizmetlerin yapılması ya da yaptırılması, bunlarla ilgili düzenlemede bulunmak, tarh, tahakkuk ve tahsil ile ruhsatlandırma
hizmetleri yanında dikkat çeken yasal düzenlemeler şunlardır.
Beldede ekonomi ve ticaretin gelişmesi, kayıt altına alınması için
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek; cezası
iki gün içinde ödenmeyerek geri alınmayan gıda maddelerini Gıda
Bankasına vermek, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara dağıtmak (md. 15m); reklam
panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek (md.
15n); hafriyat toprağı ve moloz döküm alanları, LPG depolama
alanları, inşaat malzeme satış yerleri, kömür-odun depoları, hurdacıların yerlerini belirlemek (md. 15o).
Belediye, içme-kullanma ve endüstri suyu sağlamak, atık su ve
drenaj hizmetleri ile kaynak sularının işletilmesi ya da işlettirilmesi
hizmetlerini (md. 15 e); toplu taşıma hizmetlerini (md. 15f); katı
atık yönetimi hizmetlerini (md.15g) Danıştay"ın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı aşmamak üzere imtiyazla
devredebilir. Belediye, hizmetleriyle ilgili belde sakinlerinin görüş
ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla kamuoyu araştırması ve yoklaması yapabilir.
Belediye Meclisi Toplantıları[3]
Yeni kanunla belediye meclislerinin toplanması (md. 20) ve meclis
kararlarının kesinleşmesi (md. 23) için yeni esaslar öngörülmüştür.
Bu çerçevede belediye meclisleri her ayın ilk haftası, meclis
tarafından belirlenen günde, mutat toplantı yerinde toplanacak,
toplantı süresi en fazla beş iş günü, bütçe toplantılarına rastlayan
toplantı süresi ise en fazla yirmi iş gününü aşamayacaktır.
Kanunda olağanüstü toplantıya yer verilmediği için bundan sonra
belediye meclisleri olağanüstü toplantı yapamayacaklardır.
Belediye meclisleri, her yıl meclis kararıyla tespit edilecek ayda
tatil yapacaklardır. Ekim ayı toplantısı, dönem başı toplantısıdır.
Bütçe dahil, belediye meclis kararlarının mülki idare amirinin
onayına gönderilmesi gerekmemektedir. Ancak, Kanunun 23. maddesine göre kesinleşen belediye meclisi kararları, kesinleşme tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare
amirine gönderilecek; mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar
yürürlüğe giremeyecektir. Mülki idare amirleri, hukuka aykırı
gördükleri belediye meclisi kararlarının iptali için, idari yargıya
müracaat edebileceklerdir. Ancak, 5272 sayılı Kanunun 81. maddesine göre, cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad
verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ve bunların değiştirilmesine ilişkin olarak alınan meclis kararları mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girecektir. Kesinleşen
meclis kararları özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka
duyurulacaktır.
İhtisas Komisyonları
Belediye meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından
seçilecek en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları
kurabilecektir. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10 binin üzerindeki
belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonunun kurulması
zorunludur. Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev
ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılıp görüş bildirebilecekledir. Komisyon,
çalışmalarında uzmanlardan yararlanabilecektir; raporları ise alenidir (md. 24).
Ayrıca, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10 binin üzerindeki
belediyelerde, meclisin Ocak ayı toplantısında belediyenin bir
önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için,
meclis üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten
çok olmamak üzere denetim komisyonu oluşturulacaktır (md. 25).
Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
Kanunun 26. maddesinde Belediye meclisinin bilgi edinme ve
denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim
komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yolu ile kullanacağı
düzenlenmektedir.
Belediye Başkanının Ödeneği
Kanunda belediye başkanının özlük haklarına ilişkin yeni hükümler getirilmiştir. Buna göre, belediye başkanlarına, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Kanunun 39. maddesinde düzenlendiği şekilde belediye nüfusuna göre belirlenen gösterge
rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilecektir.
5272 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra belediye başkan
ödenekleri konusunda daha önce alınan meclis kararları geçerliliğini yitirmiştir.
Meclisin Feshi
Fesih koşulları azaltılmıştır. Meclis kendisine kanunla verilen
görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa ve belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar alırsa İçişleri
Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay"ın kararı ile feshedilecektir
(md. 30).
Belediye Encümeni
Kanunda yer alan düzenlemeye göre (md. 33) belediye encümeni,
belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve nüfusu
100 binin üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl
kendi üyeleri arasından bir yıl için, gizli oyla seçeceği dört üye ile
biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının
her yıl birim amirleri arasından seçeceği dört üyeden, diğer
belediyelerde ise, belediye meclisinin her yıl kendi devamı var
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Seçimler 5 aydan gün sayıyor

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

ANKARA’NIN 1963’TEN BU YANA BELEDİYE
BAŞKANLARI
1963- Halil Sezai Erkut (CHP)
1968- Ekrem Barlas (AP)
1973- Vedat Dalokay (CHP)
1977- Ali Dinçer (CHP)
1984- Mehmet Altınsoy (Anavatan Partisi)
1989- Murat Karayalçın (SHP)
1994- Melih Gökçek (RP)
1999- Melih Gökçek (FP)
2004- Melih Gökçek (AK Parti)
2009- ?

Evet 2009 seçimleri Ankarada sert ve hızlı geçecek gibi
görünmeye başladı. Murat Karayalçın bir kaç gün önce
CHP ye katıldı. MHP’de aday çıkaracak, diğer partilerde
aday çıkaracak.
Melih en güçlü aday olacak yine. Ama bu sefer biraz sallanacak Melih. Karayalçın’ı yabana atmamak lazım.
Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına
CHP’den aday olacak. Mansur Yavaş’ın adını büyükşehir
için Beypazarı’nda ilk biz yazmıştık. Yazmadan öncede
bir bilgi kaynağına ulaşmaya çalıştık. Ulaşamayınca elimizdeki kaynaklara göre haberi basmıştık. MHP Genel
Merkezini aradık. Ancak Yerel Yönetimlerden sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı bu bilgiyi verebilir dediler. Ona
da defalarca ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Diğer
Genel Başkan Yardımcıları bu konu hakkında bilgi
veremediler ve bilgilerinin olmadığını söylediler. Şu an
MHP Genel Merkezi Mansur Yavaş’ın adını açıklamadıkça net bir şey yok gibi. Ankaradan Saadet Partisi de
aday çıkaracak. Yine geçen yıl ki adayı Arif Gürsoy olabilir. Arif Gürsoy Beypazarı’nda da görev yaptı. Eski
Çorum Belediye Başkanı. Seçimlerde Ak Partiye kaptırdı
koltuğunu. Çorumdan Ankaraya Saadet Partisi Genel
Merkezine gelerek çalışmalara başladı. 2004 seçimlerinde
de Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
adayı idi. Şimdilik Ankara da 4 partinin adayı konuşuluyor. Diğer partilerden daha ses seda yok. Ama konuşulan
partiler de de net bir şey yok. Ak Parti Melih Gökçek’i
aday yapacak mı tekrar! bu da daha kesin değil. Ama
önümüzde 2 ay var. Herşeyin netlik kazanacağı 2 ay.
Hepimiz bekleyip görecez.
Biz Beypazarı’nda yaşıyoruz. Ankara adayları elbette
önemli ama Beypazarı adayları bizim için Ankara’dan
daha önemli.

Ha bu ara haberini yapmadık diye atladık zannedilmesin.
Beypazarı Ak Partiye sürpriz bir aday adayı daha çıkıyor.
Ve müftü bide. Desteği Ak Parti Genel Merkezinden
almış. Arkasında da sağlam bir Genel Başkan Yardımcısı
varmış.
Bir haftadır Beypazarı’nda da alt yapı çalışmaları ve
görüşmeleri yapıyormuş. Adını şu an için vermek erken
olur. Zaten ben yazınca çoğunuz ismini hatırladı.
Tuncer, Yaşar, Avni, Fikri, Ünal ve yeni sürpriz bir aday.
İbrahim Demir Ak Partiden büyük ihtimalle aday olmayacak. Ama Demir kesin aday olacak.
Beypazarı’nda MHP adayını ben çok merak ediyom. MHP
kimi aday koyacak şu an için belli değil. Mansur Yavaş’ın
adı hem Ankara, hem Beypazarı arasında gidip geliyor.
Mansur Yavaş her platformda aday olmayacağını defalarca
kere söylüyor ve aday değilim diyor.
Onun hedefi Ankara. Ankara hedefleri olmazsa Ankara’da
mesleğine geri mi dönecek?!...
Neyse az kaldı. 5 aydan aşağı düşmeye başladı.
Ha bu arada Belediye Avukatı beni belediyenin işyerinden
çıkartmayı kafaya koymuş diyorlar.
Kira borcumuz da kalmadı ödedik hepsini icra yoluyla.
Biz 2300 lira için icra yedik ama halen 7500-20000 lira
kira borcu olanlar ödememiş nedense.
Onlar işyerlerinde oturuyorlar. Onlara çık diyende yok.
Dükkan bizim dükkan değil ki. İlla çık diyorlarsa çıkarız.
Memlekette hukuk var, kanun var. Hukuk emrederse
yapacak bir şeyimiz yok. Seçime kadar boşaltırız dükkanları. Şu an dükkan falanda aradığımız yok. Bir depoya
depolarız her şeyimizi. Seçimden sonra gelir otururuz
dükkanlarımıza.
Her şey ortada. Yorum halkımızın artık.
Borcumuzu inkar etmedik. Borcumuz var elbet ve ödedik.
9 ayda 2 sefer icra yedik. Hem de 3500 lira ve 2200 lira
için yedik. Tek borçlu bizmiyiz memlekette. Ödemeyenler
neden icra yemedi, bizim kafamızı bu kurcalıyor. Onlar
ihaleye nasıl girdiler bunu da anlamış değiliz. Hem
borclarını ödemiyorlar hem de gül gibi Belediye dükkanlarında oturuyorlar. Günah keçisi biziz herhalde. Ne varsa
bizde, bizim üzerimize geliniyor. Ben bir şeye inanıyom.
Sizden büyük Allah var. O bana yeter.
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Sema Demir’e Birincilik Ödülü
17 Ekim 2008 Cuma

Junior Chamber International Türkiye 2008 Yılının en başarılı 10 genci Ödülü verildi.

Beypazarı'nın
"Yaşayan Müze"sine
Ödül.
“Yaşayan Müze”nin
proje sahibi ve uygulayıcısı olan Halk
Bilimci Sema
Demir; dünya çapında faaliyet gösteren
genç liderler ve girişimciler federasyonu “Junior
Chamber
International

Türkiye” tarafından
“2008 Yılının En
Başarılı 10 Genci
Yarışması”nda birincilik ödülünü aldı.
İş dünyası, siyaset,
bilimsel önderlik,
fen ve teknik
gelişme gibi farklı
dallarda 14 yıldır
verilen ödüller bu yıl
İstanbul’da Kadir
Has Üniversitesinin
ev sahipliğinde

gerçekleştirilen
törenle sahiplerini
buldu. Sema Demir
de Kültürel Başarı
alanında 2008
Türkiye birincisi
olarak ödülünü aldı.
Bu ödülün, uluslararası platformda
Türkiye’nin tanıtılmasında da önemli
bir yeri olacağına
inandığını belirten
Demir; bir
Beypazarılı ve halk
bilimci olarak bu
projeyi hayata
geçirmedeki sonsuz
desteklerinden ötürü
Beypazarı Belediye
Başkanı Mansur
Yavaş’a teşekkür
etti. JCI’nın düzenlediği bu yarışmanın
Türkiye birinci-

lerinin, bütün ülkelerden gelen adaylarla beraber uluslararası büyük
jürinin değerlendirmesine gireceği bildirildi.
Türkiye’nin İlk ve
Tek “Yaşayan
Müzesi”
Somut olmayan
kültürel mirasın
müzelenmesi
bağlamında gerek
proje olarak gerekse
uygulama müzesi
olarak Türkiye’de
bir ilk ve tek olan
Yaşayan Müze;
Beypazarı’nı ziyaret
edenlerin uğrak yerlerinden biri. Her
hafta sonu farklı bir
organizasyon düzenlenen müzede, ebru

Ücretsiz Göz Taramasına Büyük İlgi

Beypazarı Belediyesi'nin Ankara Odak Göz
Merkezi ile birlikte düzenlediği ücretsiz göz
taraması hafta sonu Halk Evi'nde yapıldı.
Bir doktor ve iki uzman tarafından yapılan kontrollerde, göz bozukluğu ve göz tansiyonunu

sorunları özel makinalar yardımıyla teşhis edildi.
Gün boyunca yapılan kontrollere Beypazarılılar
büyük ilgi gösterdi. Göz doktoru tarafından
hastalara altı ayda bir göz muayenesi
olmalarının önemi hatırlatıldı.

İLAN

sanatı, ıhlamur
baskı, keçe sanatı
gibi etkinliklerin
yanı sıra, özel gün-

lerde de günün
anlamına uygun
etkinlikler düzenleniyor.

KASABA İÇİ ASFALT YAPILDI

Kırbaşı İstiklal Mahallesi Harman
Kümeevler Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi
Maraşal F. Çakmak ve Hilal Sokakta bozuk
ve toprak olan yollar yaklaşık 2 km asfalt
ile kaplandı. Belediye Başkanı Cengiz YILMAZ; ‘’YOL MEDENİYETTİR.
Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine
getiriyoruz .‘’ Kırbaşını çamurdan kurtarmak için daha önce Cumhuriyet Mahallesi
Sakarya Sokak ve Şehit Hakan Toydemir
Kokakta yaklaşık 10 bin metrekare kaldırım
ve bordür çalışması yapmıştık . Şimdi
İstiklal Mahallesi Harman Kümeevler Sokak
ve Cumhuriyet Mahallesi Maraşal F.
Çakmak ve Hilal Sokakta bozuk ve toprak
olan yollar yaklaşık 2 km asfalt ile kaplandı
.Seçmenlerime vaat ettiğim projeleri yerine
getirmenin mutluluğunu yaşıyorum.’’ dedi

BEYPAZARI MALMÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞA/KİRAYA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR

1. Aşağıda 1 ve 13 üncü sırada tapu bilgileri yazılı taşınmazların satış ihaleleri15. sırada yazılı taşınmaz kira ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca
Açık Teklif Usulü ile 31.10.2008 tarihinde saat 09;00 dan iti baren hizalarında belirtilen saatlerde, Beypazarı Malmüdürlüğü’nde teşkkül edecek Komisyon huzurunda ayrı ayrı satış ve kira ihaleleri yapılacaktır.

2. İhaleye katılacak isteklilerin, ikametgah ilmuhaberini ve nüfus cüzdanı örneğini, tüzel kişilerin ise idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi;
ayrıca, gerçek ve tüzel kişilik tarafından satın alınmak istenilen/kiralanmak istenilen taşınmaz mala ait geçici teminat makbuzunu (Teminat mektubunun geçici,
süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gereklidir.) İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
3. Geçici teminat tutarı 4706 Sayılı Yasanın 7/A maddesine istinaden % 30 oranında alınmaktadır. Satış bedeli talep halinde 4706 Sayılı Kanunun 5. maddesi
uyarınca yasal faiz uygulanmak koşuluyla taksitle ödeme yapılabilecektir. Kira ihalelerinde Tahmini bedel 1 yıllık olup 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

4. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı
yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.
5. İhale dosyaları ve şartnameler mesai saatleri içinde Beypazarı Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.

6. İhale ilanları Ankara Defterdarlığı’nın ‘’www.ankaradefterdarligi.gov.tr’‘ ve Maliye Bakanlığı’nın ‘’www.milliemlak.gov.tr’‘ internet sitelerinde yayınlanmaktadır.
7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
S.N.

Mahalle/Köy

Ada
No

Parsel
No

Yüzölçümü
(m2)

1.Kapullu Köyü

4495

2.789,00

3.Gürsöğüt Köyü

4374

6.035,48

2.Gürsöğüt Köyü
4.Gürsöğüt Köyü

4339

5.Boyalı Köyü

101

7.Boyalı Köyü

101

6.Boyalı Köyü
8.Boyalı Köyü

9.Adaören Köyü

10. Dikmen Köyü

11.Köşebükü Köyü

10

101

4324
327
324
258
257

1.267,64
1.104,64
832,17

1.333,24

11.040,00

294

3.097,57

1485
3867

14. Sekli Köyü

3853

15. Gürsöğüt Köyü

2.150,00

4215

12. Sekli Köyü
13. Sekli Köyü

6.733,00

3.200,00
980,34

3858

1.006,47

DHTA

10.200,00

980,15

Hazine
Hissesi

Satış İhaleleri

Cinsi

İmar
Durumu

Tahmini
Bedel YTL

Geçici
Teminat

İhale
Saati

Tam

Hali Arazi

İmarsız

10.000,00

3.000,00

09;00

Tam

Hali Arazi

İmarsız

18.800,00

5.640,00

09;10

Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam

Hali Arazi
Hali Arazi
Bağ
Bağ
Bağ
Bağ
Bağ

Kıraç Tarla
Tarla
Bağ
Bağ
Bağ

Kira İhaleleri
Tam
Hali Arazi

İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız

21.000,00
7.000,00
2.650,00
2.300,00
1.750,00
2.700,00

6.300,00
2.100,00
795,00
690,00
525,00
810,00

İmarsız

35.000,00

10.500,00

İmarsız

10.000,00

3.000,00

İmarsız

1.200,00

İmarsız
İmarsız
İmarsız
İmarsız

7.000,00
2.100,00
2.100,00
400,00

2.100,00
630,00
360,00
630,00
120,00

09;05
09;15
09;20
09;25
09;30
09;35
09;40
09;45
09;50
09;55
10;00
10;05
10;10

MALİYE BAKANLIĞI
BEYPAZARI MALMÜDÜRLÜĞÜ

Her Telden
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BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ
7

Mehmet BAŞTÜRK

Aslında, Atlantik ötesi güç dediğimiz ve bu gücün başını çeken
ABD. İkinci dünya savaşından sonra dünya liderliğini ele geçirmiş ve 1990 yılından sonra da Sovyetlerin dağılmasıyla
dünyanın siyasal anlamda tek hâkimi olmuştur. Bu durumun en
önemli kanıtı ise Birleşmiş Milletler teşkilatının karşı çıkmasına
rağmen tekrar Irak’a karşı savaş açmasıdır. Zaten Amerika
Birleşik Devletlerinin kuruluş felsefesi de savaş üzerine inşa
edilmiştir. Bu konuda şu eserde ilginç tespitler vardır.
Uygur Kocabaşoğlu “Anadolu’daki Amerika” (İmge Kitapevi
Ağustos 2000) 12. sayfa “XVIII. Yüzyılın sonunda bağımsızlığını kazanan genç Amerikan devletinin, deyim yerinde ise
istikbali ticaretteydi. ABD’nin ticareti Batlık, Levant
(Akdeniz’in doğusunu teşkil eden ve Müslümanların kontrolünde bulunan limanlara verilen ad, bazen Mısır bu adın
dışında tutulmuştur.) ve Uzakdoğu olmak üzere başlıca üç
yönde gelişebilirdi. Ancak bu gelişme yollarının üzerinde bazı
engeller, donanma diliyle söylemek gerekirse “mayınlar” yok
değildi. Bu mayınları temizlemek üzere ABD’nin donanmaya
gereksinmesi vardı. Ve kuruluş hazırlıkları daha George
Washington’un sağlığında başlayan Amerikan donanması, “Kim
olursa olsun haraç vermektense savaşmayı tercih ederiz” diyen
Thomas Jefferson’un başkan seçildiği 1801 yılında
Cebelitarık’tan geçerek Akdeniz’e girdi.
Donanma işin “yüzü sert ve soğuk” yanıydı. Bir de “yüzü
sıcak”, sempatik, insancıl bir mekanizmaya ihtiyaç vardı.
Üstelik Akdeniz’de dolaştırılacak bir fırkateynin yıllık masrafı
80.000 dolarken, bir misyoner ailesinin yıllık gideri 1.000 doları
bulmuyordu bile.”
19. yüzyılın başında ABD’nin felsefesi ile 21. yüzyılın başındaki ABD’nin felsefesinde hiçbir değişiklik yoktur. Değişiklik
sadece başkanların isimlerinde ve söyledikleri söylemlerde
kalmaktadır. İşte bu hususta örnekler.
14.09.2001 Pazar günü yaptığı basın açıklamasında ABD.
başkanı Bush “haçlı seferlerinden” bahsetmiştir. Yine aynı Bush
08.10.2001 Pazartesi akşamı gerekirse Afganistan’da “yapay
deprem” meydana getiririz ifadelerini kullanmıştır. Bir gün
sonra ülkemizde yayın yapan “Türkiye Gazetesi”, “Korkunç
Şüphe” başlığıyla bu haberi manşetten vermiştir ama o günün
şartlarında bu olayın üzerinde pek fazla durulmamıştır. Ama
daha sonra 2004 yılının sonlarında Hint Okyanusunda meydana
gelen deprem ve Tusunami felaketinde yaklaşık 500.000 insanın
hayatını kaybetmesinden sonra belirli mercilerde bu söylemler
dillendirilmiş olup yine kısa bir süre sonra unutulmuştur…
Bütün bu bağlamda şu soruya yanıt aramamız gerekmektedir.
21. yüzyılın başında yani 2004 yılında durup dururken mi
“Büyük Ortadoğu Projesi” gündeme getirildi. Hayır, bu proje
yıllar öncesinden planlanmış ve şartları oluşturularak bugüne
getirilen ve milenyum denen üçüncü bin yılın başında uygulanmaya konulmuş bir projedir. Aslında bir başka ifadeyle bu projenin gizli anlamı dünyadaki imha edilemeyen Müslümanları
uysallaştırarak Amerikan dolayısıyla İsrail çıkarlarına hizmet
ettirme projesidir. Diğer taraftan bu projeye şöyle bir yaklaşımla
da yaklaşabiliriz.
Dünya bir taraftan kişi başı mili hâsılası 40.000 dolar
seviyesinde olan gelişmiş ülkelerle, kişi başı milli hâsılası 1.000
dolar seviyesinde olan fakir ülkelerin oluşturduğu iki kutuplu bir
hale gelmiştir. Dünya nüfusunun 6. milyar ve zengin ülkelerin
oluşturduğu toplam nüfusun da yaklaşık 1. milyar olduğunu
kabul edecek olursak, o zaman önümüze şöyle bir tablo çıkmaktadır.
1.000.000.000. 40.000 = 40.000.000.000.000 dolar
5.000.000.000. 1.000 = 5.000.000.000.000 dolar
Fakir ülkelerdeki kişi başına milli hâsılanın 1.000 dolar artması,
zengin ülkelerdeki kişi başına milli hâsılanın 5.000 dolar
eksilmesine neden olacaktır. İşte başta ABD. olmak üzere
gelişmiş ülkeler ellerindeki bu zenginliğin paylaşılmasını
istemedikleri için, başka bir ifadeyle kendi zenginliklerini diğer
insanları sömürmeye borçlu oldukları için hiçbir zaman bu
insanların uyanmasını da istememektedirler. Büyük Ortadoğu
Projesini birde bu yönüyle değerlendirecek olursak, bu projedeki ekonomik gücün varlığı da ortaya çıkmaktadır.
Fas’tan Afganistan’a kadar uzanan ve 26 devleti (Bu konuda bu
devletlerin sınırlarının dahi değişebileceği bizzat ABD’li yetkililerce defalarca ifade edilmiştir) ilgilendirmektedir. Kaba bir
hesaplamayla yaklaşık 15.000.000 kilometre kare yüzölçümüne
ve 1.000.000.000 nüfusa sahip olan bu coğrafya, dünya yeraltı
ve yerüstü zenginliğinin büyük bir bölümünü ihtiva etmektedir.
Ama maalesef bu coğrafyanın insanları ise bu zenginlikten
yeterince istifade edememektedirler. İşte bu noktada Büyük
Ortadoğu Projesinin gerçek amacı ortaya çıkmaktadır. Yeraltı ve
yerüstü zenginliklerinin büyük bölümünü tüketen ABD. bir
taraftan kendi milletinin zenginliğini devam ettirebilmek diğer
taraftan da başka bir ülkenin kendisine rakip çıkarak bu zenginliği kullanmasına engel olmak durumundadır. Bunun içinde
dünyanın stratejik önem arz eden noktalarına sahip olmak durumundadır. ABD. bu sahipliğini ya askeri güç olarak ortaya koyacaktır, Afganistan ve Irak örneğinde olduğu gibi, yada ABD
kontrolünde, ABD’nin menfaat ve çıkarlarını gözeterek işbaşında bulunan idareciler sayesinde Suudi Arabistan örneğinde
olduğu gibi ikame ettirecektir. Fakat zaman zaman kontrolden
çıkan idarecileri de hizaya getirmek üzere askeri operasyonlardan da hiçbir zaman kaçınmayacaktır.
Devamı haftaya

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

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
17 Ekim 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:199 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Biyolojik Mücadele Sonuç Vermeye Başladı
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Beypazarı Ormanlarındaki Zararlı Böceklerde Büyük Oranda Azalma Görüldü

Beypazarı ormanlarındaki zararlı
böceklerde Büyük
Oranda Azalma
Görüldü
Ankara Orman
Bölge Müdürlüğünce
Ankara sınırları
içersinde zararlı
böceklerle mücadelenin devam ettiği
belirtildi.
Ankara Orman
Bölge Müdürü
Hüseyin Avni Çatal,
Beypazarı Orman
İşletme
Müdürlüğü’nü
ziyaretinde yaptığı
açıklamada, "ormanlarda ağaçlara
musallat olan böceklerle mücadele kapsamında, zararlı

böceklerin
yırtıcısı(predotör)
üretilmek kaydı ile
zararlı böceklerle
biyolojik mücadele
çalışması yapılmaktadır" demişti. O
günden bu güne
yapılan çalışmalar
sonuç vermeye
başladı ve
Ormanlardaki zararlı
böceklerde büyük bir
azalmanın olduğu
belirtildi.
Geliştirilen teknik ile
Ormanlara zarar
veren zararlı böceklerin cinsel koku
fromonleri, zararlı
böceklerin bulunduğu sahalara konulması suretiyle
mücadele çalış-

malarına hız verildiği ve yapılan
çalışmaların sonuç
vermeye başladığı
kaydedildi.
Ankara Orman
Bölge müdürü
H.Avni Çatal'ın , bu
amaçla Beypazarı ve
Ilgaz işletme müdürlüğü şefliklerinde,
ips sexdenttatüs(on
iki dişli kabuk
böceği) , pityokteines (büyük kabuk
böceği) ve curvidens’e (göknar
böceği) ait fromen
tuzakları konulduğunu bu sayede
zararlı böcek popilasyonunda önemli
ölçüde azalmalar
sağlandığının

görüldüğünü söyledi.
Çatal ayrıca ‘Ankara
bölge müdürlüğü
laboratuarlarında
üretilen Calosma
sycophanta adlı
yırtıcı böcek üretimi
yapılarak Nallıhan
ve Eskipazar ormanlarında çam zararlısı
Thaumetopoea,pityocompa (çam kese
böceği) ve Euproctis
chrysorrhoea'a (altın
kıçlı kelebek) karşı
sahalara
bırakılmıştır’’ dediği
öğrenildi.
2009 yılı itibarıyla
sahalarda bulunan,
Göknar kabuk
böceği, oniki dişli
çam kabuk böceği,
büyük orman bahçı-

ALADAĞ SOKAK BOZ YAP
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

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

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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Beypazarı’nda kaldırım
taşları sökülüp yapılıyor.
Geçen hafta Evren
Caddesinde söklüp
yeniden yapılan kaldırım
taşlarından sonra sıra
Aladağ Sokak’a geldi.
Evren Caddesinde
inşaatlar nedeniyle
kaldırım sökülmesini bir
nebze anlamıştık ama bu
sefer sağında solunda
inaat olmayan, su patlağı, lağım çatlağı da
olmayan sapasağlam
kaldırımlar birden
sökülüp sonra yeniden
aynı taşların tekrar yerlerine döşenmesini bir
türlü anlayamadık.
Geçen hafta BOZ YAP
oldu demiştik. Şimdi ise
yap boz ve yap oldu
sokaklar.
Belki kafamıza takılan
şimdilik sormadığımız
bazı sorularımızı
Belediye yetkilileri basına açıklar.
Neden bu yollar ikide bir

sökülüp yeniden yapılıyor.
Yerine başka kaldırım da
döşenmiyor.
Geçen yıl Evren
Caddesinde Beypazarı
müftülüğü yanından
geçen çift yoldaki
kaldırımlar söküldü
Belediye aracına yüklendi yerine yine dökme
kaldırım taşları geldi ve
döşendi. O zaman da
şaşırmıştık şimdi de
şaşırmaya devam ediyoruz. Bu seferde sapa
sağlam yoldaki kaldırımlar söküldü. Altına hafif
kum seriliyor ve eski
taşlar tekrar yerlerine
müteahhit işçileri tarafından döşeniyor. Buna
şaşırdık. Yorum yapmıyoruz. Yorumu halka
bırakıyoruz.
Bunun bir açıklaması
vardır ve Belediyenin bir
bildiği vardır mutlaka!..
Belkide müteahhit işsiz
kaldı.!..

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

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

vanı, büyük orman
bahçıvanı adlı
böceklerin yırtıcısı
Thonasimus formicarius adlı böceğin
üretimine
başlanacağı belirtilerek böylece ormanlarda ağaçlara zarar
veren böceklerle
mücadelede etkin bir
yöntem olarak çalışmalar sürdüğü belirtildi.
Ankara orman bölge
müdürü açıklamasında, ‘’ormanlarımızda
zararlı böcek tahribatı orman yangınlarından 4 kat daha
fazla zarar yaparak
ağaçlarımızı kurutmaktadır. Önceki
yıllarda kimyasal

mücadele yapılmaktayken, son yıllarda
biyoteknik ve biyolojik mücadele
yapılmaktadır,
kimyasal mücadele
metodu bırakılmıştır.
Nedeninin ise,
kimyasalda faydalızararlı tüm canlılar
yok olmaktadır, biyolojik mücadele de
ise sadece zararlı
böcekler yok olmaktadır. Biyoteknik
mücadelede ise;
sadece zararlı böcekler kutularda toplanarak imha edilmektedir’’ denildi.

Bedensel Engellilerin
El Emeği Ürünleri
Satışa Sunuldu.

Beypazarı Belediyesi’nin İş Kur ile ortaklaşa hazırladığı “ Bedensel Engelliler İçin
Hediyelik Eşya Eğitimi ve Uygulaması
Projesi” kapsamında Gazi Gündüzalp İş
Merkezi alt katta açılan kursta kurs alan
oniki engelli gençlerin el emeği ürünleri
Belediye Binası önünde satışa sunuldu.
Beypazarı’ndaki bedensel engelliler için
düzenlenen kursta katılımcılar sertifika
almanın yanı sıra günlük 15 YTL. ücret
alarak el becerisi kazanıyorlar. Kursta
üretilen süs eşyaları Belediye tarafından
özel olarak yapılmış tezgâhlardan oluşan
satış yerinde Beypazarılıların ve ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

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

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, kuzey ve
batı bölgelerde 2 ile 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar
genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara
sıra orta kuvvette esecek.
Bugün Türkiye genelinde güneşli ve ılık bir hava
var, sıcaklık 3-4 derece arttı. Hafta sonu kuzeyde
hafif sonbahar yağmurları olsa da sıcaklık fazla
düşmeyecek, güneyde artacak.
İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olacak lodos hem
sıcaklığı yükseltecek hem de bulutları dağıtacak.
Hafta sonu da önemli bir yağış beklenmiyor.
Bugün Eskişehir 20, Kayseri ve Niğde 19 derece.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon,
Rize, Artvin ve Hopa çevreleri ile öğleden sonra
Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış
geçişlerinin görüleceği tahmin edilmektedir.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en
yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara bu iki gün açık ve daha sıcak olacak. Az
bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğu çevreleri
parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde
Esenboğa Havaalanı ve çevrelerinde sis görülecek,
19-20

İstanbul ve Bursa’da bugün lodos esiyor, hava
sıcak ve güneşli. Hafta sonu ise hava daha kapalı
olacak, cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor.
Az bulutlu ve açık, 21-24

İzmir ve Adana’da da lodos var, hava sıcak ve
güneşli. Az bulutlu ve açık, 25-26
Bursa 25,
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 27 - 28 derece.
Antalya: Az bulutlu ve açık, 27
Samsun: Parçalı bulutlu, 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı,
20
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı
bulutlu 25 .

Beypazarında beklenen hava durumu ve
günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük
tahmin raporu şöyle:

18 Ekim Cumt.
En Yüksek
20 °C
En Düşük
7°C

21 Ekim Salı
En Yüksek
19°C
En Düşük
6°C

Sıcaklık (ºC)
12,8
Nem (%)
64
Basınç (hPa)
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Kuzeyden 4

19 Ekim Pazar
En Yüksek
20°C
En Düşük
8°C

22 Ekim Çrşam.
En Yüksek
19°C
En Düşük
5°C

20 Ekim P.tesi
En Yüksek
21°C
En Düşük

7°C

23 Ekim Perşem.
En Yüksek
19°C
En Düşük
5°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, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý JÝTA L B ASK I SÝ STE ML ER ÝM ÝZ L E B AS KIL A R
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