Adaylar netlik kazanmaya başladı.
İbrahim Demir; ‘’Adayım’‘

Cengiz Özalp; ‘’Hatırını kıramadığım insanlar var. MHP’den
adaylık konusunda en son beni
düşünün’‘ dedim.

2004 seçimlerinde Ak Parti Beypazarı Belediye
Başkan adayı olan İbrahim Demir; Beypazarı
Belediye Başkanlığına adayım. Bu dönem Ak
Partiden aday olmak için gayret içinde bulunmayacam. Ak Partiden aday olmayı düşünmüyorum.
Hangi partiden aday olacağım konusunda açıklama yapmak henüz erken. Bir partiden veya
bağımsızdan mutlaka aday olacam.’‘ dedi.
Demir Ak Partiden adaylık konusunda; ‘’iş iddiaya binmesin Ak Partinin adayı olur gelirim, ama
bu sefer Ak Partiden adaylığı düşünmüyorum’‘
dedi.

*www.yeniyildizgazetesi.com

Geçmiş sayılarda gazetemize açıklama yapan ve
kesinlikle aday olmayacağını söyleyen Cengiz
Özalp son görüşmemizde MHP’den aday olabilir
sinyalini verdi. Özalp; aday olmama düşüncem
devam ediyor ama hatırını kıramadığım kişiler
var. Israr ediyorlar. Ben onları kıramam. En son
çare olarak beni düşünün dedim’‘ açıklamasını
yaptı.

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Tuncer Kaplan;
Fikri Kanıvar:
‘’Ak Parti aday adayıyım’‘
‘’Ak Parti aday adayıyım’‘
Serbest Muhasebeci Fikri
Eski Ak Parti İlçe
Kanıvar Ak Parti İlçe
Yaşar Hız;
Başkanı Tuncer
Başkanlığı yarışında İlçe
Kaplan’da Ak
Başkanlığını Tuncer
‘
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‘
Parti’den Beypazarı
Belediye Başkan aday
adayı olduğunu
belirterek, ‘’Bu bayrak
yarışı. Ben daha
hızlıyım bayrağı ben
kapacam’‘ dedi.

*www.ortaanadoluas.com

İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Hız Ak Partiden
Beypazarı Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu
açıkladı. Aday olmak için mücadeleye devam ediyor
Hız; ‘’Bu dönem aday olmak bizim hakkımız. Bu
dönemde de aday olamazsam bundan sonra aday
olmak için uğraşmam. Adaylık konusunda bu dönemi
iyi değerlendiriyorum’‘ dedi.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

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

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım
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Belediyeler Kanununa kısmi iptal

862 belediyeye kapanmama umudu doğdu. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Belediyeler Kanunu ile
ilgili iptal başvurusunu görüşerek kısmen reddetti. Kanunun geçici 1. maddesinin iptal isteminin
kabulüne, diğer hükümlerinin iptal isteminin reddine karar verdi. 2009 Yerel seçimlerine Uruş ve
Kırbaşı da katılabilecek. Kırbaşı Belde Belediyeliğini korurken, Uruş köye dönüşecek.

862 belediyeye kapanmama umudu
Anayasa Mahkemesi,
nüfusu 2 binin altına düşen
862 belde belediyesi ile
283 ilk kademe
belediyesinin tüzel kişiliğinin kaldırılması ve 43
yeni ilçe kurulmasını
öngören 5747 sayılı
“Büyükşehir Belediyesi
Sınırları İçerisinde İlçe
Kurulması ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında
Kanun”un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması
istemiyle CHP tarafından
açılan Belediyeler Kanunu
ile ilgili iptal başvurusunu
görüşerek karara bağladı
ve kısmen reddetti.
Kanunun geçici 1. maddesinin iptal isteminin
kabulüne, diğer hükümlerinin iptal isteminin reddine karar verdi.
Bu kararla 2 binin altına
düşen belediyelerin kapatılması kesinleşti.
Anayasa Mahkemesi'nin
5747 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Sınırları
İçerisinde İlçe Kurulması
ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun'un geçici
1. maddesinin 1. fıkrasını
bazı yönlerden Anayasaya
aykırı bularak iptal istemini kabul ederek bu kanunu
iptal etti, diğer hükümlerinin iptal isteminin reddine karar verdi.
Yüksek Mahkeme, nüfusu
2 binin altında
belediyelerin kapatılması
yönünde karar verdi...

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

YERELDE GAZETECİ OLMAK
Küçük yerleşim birimlerinde
Gazetecilik yapmak çok zor. Hele
hele gazetecilik etik ve ahlakını
benimsemiş, profesyonel bir
gazeteci olmuşsanız, işiniz daha
zor.
Gazetecilikte gazetecinin iki bakış
açısı vardır. Buna madalyonun iki
Yazısı Sayfa 2’de
yönü denir.

Ancak, turizm bölgesi olan
ve adrese dayalı nüfus
sayımı sonuçlarına yasal
süresinde iptal davası
açanları kapsam dışında
tuttu...
Yüksek Mahkeme,
Belediyelerin kapatılması
ile ilgili olarak bir de istisna getirdi ve turizm bölgesinde olan belediyeler
ile Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından gerçekleştirilen Adrese Dayalı
Nüfus Sayımı Sonuçlarına
yasal süresi içinde iptal
davası açan Belediyeleri
kapsam dışı tuttu.
Buna göre, adrese dayalı
nüfus sayımı sonuçlarına
yasal süresi içinde iptal
davası açan, yasanın
yürürlüğe girdiği 22 Mart
2008 tarihinden önce 5393
sayılı yasanın 8. maddesi
uyarınca yapılan katılma
işlemiyle nüfusu 2 binin
üzerine çıkan ve ''Kültür
ve Turizm Bakanlığının
önerisi ile Bakanlar
Kurulu kararıyla ilan
edilmiş turizm bölge, alan
ve merkezleri ve kültür ve
turizm koruma ve gelişim
bölgeleri'' kapsamında
kalan ve ''Bayındırlık ve
İskan Bakanlığınca saptanan 2008 yılı turizm
öncelikli yöreler'' listesinde yer alan belediyeler, kapatılmayacak.
Yüksek Mahkeme'nin
kararıyla, Diyarbakır'ın
bazı beldeleri Sur ilçesine
bağlanırken, İstanbul'un
bazı beldeleri ilçe yapılan
Arnavutköy'e, bazıları
Ataşehir, Başakşehir,
Beylikdüzü, Sancaktepe,

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ 9

İşte Büyük Ortadoğu Projesini bu yaklaşımların ışığı
altında değerlendirecek olursak, gerçekler biraz daha
ortaya çıkmaktadır. 2004 yılı içerisinde gerek
Gürcistan ve gerekse Ukrayna’daki seçimlerin
yenilenerek Batı yanlısı liderlerin seçimleri kazandırılması da aslında Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında
değerlendirildiği zaman bu projenin son hedefinin ne
Yazısı Sayfa 3’de
olduğunu da ortaya koymaktadır.

Çekmeköy, Sultangazi ve
Esenyurt'a bağlandı.
İzmir'in bazı beldeleri de
ilçe yapılan Bayraklı ve
Karabağlar'a dahil edildi.
Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal talebi reddedilen yasanın 1. maddesinin geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının
11, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26. bentlerinde
yer alan Diyarbakır, İzmir
ve İstanbul'un bazı mahallerinin yeni ilçelere
bağlanmasını öngören
düzenlemenin iptal ve
yürütmesinin durdurulması
istemini oy çokluğu ile
reddetti.
Yasanın iptal edilen Geçici
1. maddesi isimleri listelenmiş 862 belediyenin
tüzel kişiliklerinin, ilk
genel mahalli idareler seçiminden geçerli olmak
üzere kaldırılarak köye
dönüştürülmesini öngörüyordu. Böylece yasanın
ekli 44 sayılı listesinde
yeralan 862 belediye köy
olmaktan kurtularak, yerel
seçimlerde belediye
başkanı seçimi yapacak.
Beypazarı’na bağlı Uruş
ve Kırbaşı Belde
Belediyesi de 2009 yerel
seçimlerine katılabilecek.
Ama anayasa
mahkemesinin verdiği
karara göre Uruş daha
sonra köye dönüşecek,
Kırbaşı 22 Mart 2008 tarihinden önce mahkemeye
başvurduğu ve nüfusu
2300 lerde olduğu için,
belde belediyeliği devam
edecek.
Anayasa Mahkemesi'nin
iptal istemini reddettiği
maddeler ise nüfusu 2
binin altına düşen 862
belde belediyesi ile 283 ilk
kademe belediyesinin tüzel
kişiliğinin kaldırılması ve
43 yeni ilçe kurulmasını
öngörüyordu.
Yasanın 2. maddesinde yer
alan bazı büyükşehir
belediye sınırları içinde
bulunan ilk kademe
belediyelerinin tüzel kişiliklerinin kaldırılarak
belirlenen ilçe belediyelerine katılmasını öngören

kanun hükmünün de iptal
ve yürürlüğünün durdurulması talebi de oy çokluğuyla reddedildi.
İptal istemi reddedilen 2.
maddeye göre, İstanbul'un
Eminönü ilçesinin tüzel
kişiliği kaldırılarak mahalleleri Fatih Belediyesi'ne
bağlanacak. Kadıköy ilçe
belediyesine bağlı Atatürk
Mahallesinin E-80 karayolu ile 04 karayolunun
kuzeyinde kalan kısımları
Ümraniye Belediyesi'ne,
Esenler Belediyesi'ne bağlı
bazı mahalleler Başakşehir
Belediyesi'ne bazı mahalleler ise Bağcılar
Belediyesine katılacak.
İstanbul'un Gürpınar
Belediyesine bağlı
Pınartepe Mahallesi ve
Kıraç Belediyesine bağlı
Çakmaklı Mahallesinin
TEM-D100 bağlantı yolunun batısı Büyükçekmece
İlçe Belediyesine,
Çekmeköy Belediyesine
bağlı Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin ÜmraniyeŞile Yolunun güneyinde
kalan kısmı Ümraniye İlçe
Belediyesine bağlanacak.
Ömerli Belediyesine bağlı
Merkez Mahallesinin
Ömerli Baraj Gölü içindeki yarımada üzerinde bulunan Germeçli Tepesi, Akça
İlyas Tepesi, Ziyaret
Tepesi ve Koçullu Köyü
Ziyaret Tepesi mevkilerinin Pendik'in
Kurtdoğmuş Köyüne ve
Bahçeşehir Belediyesinin
1. Kısım Mahallesinin
TEM'in güneyinde ve
TEM D100 bağlantı yolunun doğusunda kalan
kısmı Avcılar Belediyesine
katılacak.
Bu arada, kararı merakla
bekleyen ve yasa kapsamında kapatılması istenen bazı belediye başkanları gün boyu Anayasa
mahkemesi'ni mesken
tuttu. Belediye başkanları
kararın ardından hayal
kırıklığı yaşadı. Kararın
açıklanmasına yakın ise
Çevik Kuvvet herhangi bir
olay yaşanmaması için
önlem aldı.
İPTAL EDİLEN

YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

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

Beypazarı Kırbaşı
Beldesi üzerindeki
projesi olan haritada tali yol olarak
görülen Kırbaşını
Eskişehir’e
bağlayan
Koyunağılı yolunun
alt yapı çalışmaları
2 yıl önce
başlamıştı. Bu
amaçla büzler getirilmiş getirilen büzlerin bir kısmı
döşenmişti. Yol için
getirilen büzlerin
bir kısmı çalışmanın başladığı
günlerde döşenmiş
ancak araç arızalandı gerekçesiyle
ara verilen büz
döşeme işi 2 yıl
boyunca ertelenmişti. Büzler yol
kenarında
dçşeneceği günü
bekliyor. Büzlerin
döşenmesi ile yolun
alt yapı işlerinin
tamamlanması bekleniyor. Bölge halkı
bu vurdumduymazlıktan şikayetçi.
İki yıldır bu yolda
herhangi bir çalışmanın olmaması da
vatandaşlarda
merak konusu. Yol
yapılmayacaksa bu
büzler neden getirildi ve neyi bekliyor.

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

31 Ekim 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:201 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

2 yıldır
döşenecek
diye
getirilen
büzler yol
kenarında
döşenmeyi
bekliyor.

Kaplan’a kaptırmıştı.
Belediye Başkan adaylığında işi daha sıkı tutuyor ve
adaylık konusunda iddialı
olduğunu belirtiyor.
Anketlerde öne çıkmak için
tanıtım çalışmalarına hız
verdi.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1)
Ekli (44) sayılı listede
adları yazılı belediyelerin
tüzel kişilikleri, ilk genel
mahalli idareler seçiminden geçerli olmak üzere
kaldırılarak köye
dönüştürülmüştür.
(2) Bu yerleşim yerleri
için 2380 sayılı Kanun
uyarınca verilen paylar,
tüzel kişiliğin kalktığı yıl
için İçişleri Bakanlığınca
bildirilen nüfus esas alınmak suretiyle on yıl
süreyle ilgili il özel
idarelerine gönderilir.
(3) Köye dönüştürülen
belediyelerin, 5393 sayılı
Belediye Kanunu
gereğince yapılandırılan
borçları ile kamu kurumlarına ve İller Bankasına
olan borçları, bu
belediyelerin tüzel kişiliklerinin fiilen sona erdiği
tarihi takip eden yıldan
itibaren, 2380 sayılı Kanun
uyarınca genel bütçe vergi
gelirleri tahsilât toplamı
üzerinden belediyelere
ayrılan toplam paydan bir
yıl içinde İller Bankasınca
kesilir ve on iki eşit taksit
halinde alacaklı idarelere
ödenir.
(4) Birinci fıkra hükmü
uyarınca köye
dönüştürülen belediyeler,
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay
içinde 5393 sayılı
Belediye Kanununun 8
inci maddesindeki usule
bağlı olmaksızın, belediye
meclisinin kararı ile bağlı
olduğu il veya ilçe
belediyesine mahalle
olarak katılma talebinde
bulunabilir. Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için
katılacak belediye ile
katılınacak olan il veya
ilçe belediyesinin sınırları
arasında başka bir belediye
veya köy bulunamaz. Bu
belediyeler ile katılacakları
il veya ilçe belediyeleri
arasındaki meskûn
sahadan meskûn sahaya
olan uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım
işlemi katılınacak belediye
meclisinin olumlu kararı
ile sonuçlanır.

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

DP İlçe Başkanı Ali
Kökçe; ‘Şu ana
kadar partimize
adaylık konusunda
herhangi bir müracaat yok. Sürpriz
aday çıkaracağız’‘
dedi.

DP Beypazarı İlçe Başkanı Ali Kökçe
gazetemize yaptığı açıklamada şu görüşlere
yer verdi. ‘’DP Sürpriz bir adayla çıkacak.
Kamuoyunda DP’Nin adıyı olarak konuşulanlar doğru değil. İsmi konuşulan şahısın partimize resmi bir müracaatı yok. Biz seçimlere
aday çıkaracağız. Adayımız sürpriz bir isim
Özel demeci haftaya
olacak’‘ dedi.

MHP ANKARA
BÜYÜKŞEHİR
ADAYINDA
NETLİK YOK

Haberi 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Beypazarı Organik
Pazar Oldu

Nallıhan Halk Eğitimi
Merkezi’ne
Japonya’dan
kursiyer geldi.
Haberi 3’de
Kıbrıscık’ta bina açılışı
Haberi 3’de

Beypazarı Devlet
Hastabesinde Yeni doktorlar
Göreve Başladı Haberi 3’de

Kapullu Hamamına
170 milyar aktarıldı
Haberi 2’de
Beypazarı Gençlik ve
Spor İlçe Müdürlüğüne
1 Trilyon aktarıldı
Haberi 2’de

Haberi 4’de
Voleybol
Turnuvasında Kırbaşı
Takımı İlk karşılaşmada 3 Puanı kaptı.
Haberi 4’de

Mevsimlik İşçilerin
Çocukları
Okula gidemiyorlar
Haberi 3’de

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
BEYPAZARI'NIN EL SANATLARINI
VE YÖRESEL YİYECEKLERİNİ
ERFELEKLİ BAYANLAR İNCELEDİ.
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İlgilisine Mektup (3)

Vicdanlar yıpranmış, akıl yaralı
Gönlümde reçete “buruştu” beyim
Bencilce bakışa, kafa yoralı
Kaç asır tarihe “karıştı” beyim

Koca dünya, koca yalanmış meğer
Merkebin sırtında, gümüşten eğer
İnsana yakışan, insanca değer
Aynı safta canlar “vuruştu” beyim

Süs bitkisi gibi dostu neyleyim
Sen meyve ol, ben altında seleyim
Hikmet kapısında, sâdık köleyim
Sap ile samanlar, “yarıştı” beyim

Güneşte kuruttum hayallerimi
Çok aradım, mevsimlerde yerimi
İnsan nedir, iradesiz sürü mü?
Kim gerçek murada “erişti” beyim?

Şafak söktü, kara göründü derken
Özlemlerim, liman liman gezerken
Rıhtımda bekledim, kaç sabah erken
Elimde mendilim “kırıştı” beyim
Zincirini kırdı, tutsak beyinler!
Artık umut dolu nağmeler inler
Yetti gari, ayrılığı kim dinler?
Kalp ile kafalar “barıştı” beyim
Ali Rıza Malkoç

19/10/2008 Bursa
www.arm.web.tr

Kapullu Hamamına
170 milyar aktarıldı

Sinop Erfelek Belediyesi, El
Sanatları ve Yöresel Yiyecekleri
İncelemek Üzere 27 Bayanı
Beypazarı’na Gönderdi.

Erfelek Belediye Başkanı İbrahim Felek,
'Beypazarı Modeli Projesi' kapsamında 27
Erfelekli bayanı inceleme yapmak üzere
Beypazarı’na gönderdiklerini söyledi.
Başkan İbrahim Felek, Beypazarı yöresinde
kilim, el sanatları, nokul, don pekmezi, ev
makarnası, tarhana, saç ekmeği, fırınlanmış
mısır unu, ısırgan otu, kestane, üzüm

yaprağı, üzüm suyu gibi ürünler ortaya
konulduğunu söyledi. Felek,
"Hanımlarımızın bunları yerinde incelemesi
bizim için çok önemli. Beypazarı modeli
sayesinde ilçemiz önemli bir kazanım
sağlayacak. Proje sayesinde hem yöresel ve
kültürel değerler pazarlanacak hem de ev
hanımları iş hayatında daha aktif hale gelecek." diye konuştu.
Proje kapsamında Beypazarı'na giden
bayanlar ise gezinin önemli katkı sağladığını
belirttiler.

BELEDİYELER KANUNU NELER GETİRİYOR?

İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye
başkanlarının maaşı milletvekili maaşına eşitlendi.
En düşük belediye başkanı maaşı 1,7 milyar, en yükseği ise 6,1 milyar lira olacak. Belediye başkanları,
profesyonel spor kulüplerine başkan olamayacak,
parti yönetimine giremeyecekler. Belediyeler şirket
kurabilecek, borçlarını yeniden yapılandırabilecek,
borçlanabilecek, tahvil ihraç edebilecek. Belediyeler,
şehirlerarası otobüs terminali kurma, akaryakıt istasyonu açma izni verebilecek. Belediyeler, ihale
kanununa tabi olmadan konut yapıp satabilecek;
kooperatiflere arsa tahsis edebilecek. Nüfusu 2 binin

altına düşen belediyeler köy yapılacak. Belediye
zabıtasına karşı gelenler polise karşı gelenler gibi
cezalandırılacak. Nüfusu 50 bini geçen belediyeler
kadınlar ve çocuklar için sığınma evi açacak. Nüfusu
50 bini geçen belediyelerde plan ve bütçe ile imar
komisyonları zorunlu olarak kurulacak. Hazineye
arazileri, büyükşehir belediyesine bedelsiz
devredilebilecek. Bunların satılması durumunda elde
edilecek gelirin yarısı Hazineye aktarılacak. Emlak
vergisi, ilgili ilçe ve il kademe belediyeleri tarafından
tahsil edilecek.

Beypazarı`nda doğa turları devam ediyor.

Doğa Derneği’nin ve Beypazarı Belediyesi’nin ortaklaşa yürütmekte olduğu `Beypazarı İnözü
Vadisi`nde Doğa Dostu Uygulamalı Turizm Projesi` kapsamında doğa turları devam ediyor.
İstanbul Rehberler Odası (İRO) üyesi rehberlere yönelik 24 Mayıs 2008 tarihinde Beypazarı’nda
düzenlenen eğitim gezisi ile başlayan ve çeşitli gruplara yönelik geziler devam ediyor.
lığı 300 km, Ankara`ya uzaklığı ise 130 km.
Öğle yemeği için Beypazarı`ndaki Konaklarda mola
Kapullu Köyünde bulunan suyu ve toprak
veren gruplar, daha sonra Beypazarı Çöplüğü`ne
banyosuyla ün yapmış Kapullu Hamamının
giderek, bölgedeki akbaba popülasyonuna ilişkin
restorasyonu için Özel İdareden 170 milyar
incelemelerde bulunuyor. Küçük akbaba, sakallı
akbaba, kara akbaba, kızıl akbaba gibi türlerin
ödenek ayrıldı. Köy Muhtarlığı tarafından işletibarındığı çöplükte, en çok küçük akbaba türüne rastmi yapılan ve sonradan 2006 yılında özel idarlanıyor. Kuş gözlemciliği turları için günün en uygun
eye devredilen Kapullu Hamamının restorasysaatinin gün ağırırken ve gün batışının hemen öncesi
onu ile prefabrik evler Köylere Hizmet
olduğunu vurgulayan rehber Özgür Koç, sulak alan
Götürme Birliği tarafından yapılacak. Proje
kuşlarının
ise gün boyunca aktif olduğunu belirtti.
hazırlandıktan sonra ayrılan 170 milyar ödenek
Beypazarı
çöplüğündeki kuş gözleminin ardından
Köylere hizmet götürme birliğine teslim edilekent içindeki Doğa Evi`ni ziyaret eden gruplar, buracek. Beypazarı İl Genel Meclis Üyesi Seyit
da bölgenin doğa turizm ürünleri ve kuş türleri
Çakır konuyu takip ediyor. Çakır; ‘projeden
hakkında bilgiler alıyor. Doğa Evi`nin karşısındaki
Bölgenin biyolojik çeşitliliği, yırtıcı kuşları ve
sonra çalışmalara başlanacak ve kısa sürede
Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi`ni de gezen
endemik bitkileri hakkında sunumların yapıldığı
Kapullu Hamamının restorasyonu yapılacak ve
rehberler, daha sonra tarihi çarşı içinde tur yapıyor.
gezide, Doğa Derneği Yerel Ortaklıklar Koordinatörü
çevresine prefabrik evler yapılacakve hizmete
Rehberler en son Sabagöz Vadisi`nde bölgenin kuş,
Dicle Tuba Kılıç ile ARED üyesi rehber ve Doğa
açılacak’ açıklamasını yaptı.
kelebek ve çiçek çeşitliliğini inceleyerek bir doğa
Gönüllüsü Özgür Koç, gezi boyunca geziye katılanyürüyüşü yapıyorlar.
lara bilgi aktarılıyor.
Doğa Derneği, İnözü Vadisi Önemli Doğa Alanı için
Gezinin ilk durağı,
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
hazırladığı projeyle yöre halkının katılımıyla doğa
Nallıhan Kuş Cenneti ile
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
ile uyumlu ve sürdürülebilir bir turizm örneğinin
başlıyor. Dicle Tuba
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
oluşturmayı hedefliyor. Proje, ilk olarak Beypazarı
Kılıç,
Türkiye`de 25 kuş
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
halkının İnözü Vadisi`ni kendi yörelerinde önemli bir
gözlem topluluğu
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
değer olarak benimsemesi ve vadinin bu yönde kulolduğunu söyleyerek,
tescillerini de biz yapýyoruz
lanımını esas almasını amaçlıyor. İnözü Vadisi`ni
Avrupa`da giderek
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
Beypazarı halkının desteği ve katılımıyla örnek bir
popüler hale gelen kuş
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
doğa turizmi uygulama alanı olmasını isteyen Doğa
gözlemciliği
turlarının
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Derneği, rehberlere yönelik düzenlediği bu geziyle de
ülkemizdeki rehberliğini
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Türkiye`deki doğa turizminin temellerini atmaya
ne yazık ki Hollandalılar
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
katkıda bulunmayı amaçlıyor.
ve İsraillerin yaptığını
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
kaydetti. Kuş gözlem
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
turu için Türkiye`ye
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
gelen turistlerin Kılıç,
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Avrupa`da yaşayan
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
neredeyse tüm kuş türİnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
lerini görebileceğini vurHosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
gulayarak, 10 günlük bir
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
turda 150-200 kuş türüne
FİYATLARI
Bize Transfer Edin
Ýþte
size
fýrsat.
Orta
Anadolu
Reklamcýlýða
gelin
.
rastlamanın mümkün
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
olduğunu dile getirdi.
Yararlanın
Fiyatları Düşürdük
Nallıhan Davutoğlan
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
köyü sınırları içinde
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
bulunan Kuş Cenneti,
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
150`yi aşkın kuş türünü
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
bulunduruyor. Bir
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
gözlem terası da bulunan Rehberler, Beypazarı Çöplüğü`nde küçük akbabaları gözlemliyor.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
cennetin İstanbul`a uzakTel: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

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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FORUM

YERELDE GAZETECİ OLMAK

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Küçük yerleşim birimlerinde Gazetecilik yapmak çok zor. Hele hele gazetecilik etik ve
ahlakını benimsemiş, profesyonel bir gazeteci
olmuşsanız, işiniz daha zor.
Gazetecilikte gazetecinin iki bakış açısı vardır.
Buna madalyonun iki yönü denir.
Profesyonel Gazeteci madalyonun iki yönünüde
görür. İsterse olumsuzunu, isterse olumlu
yönünü haber yapar. Yani haberi istediği şekilde
kamuoyuna aktarabilir.
Olumsuz yönü aktarmak küçük yerleşim birimlerinde gazeteciyi hep sıkıntıda bırakmıştır. Zira
her kes övülmeyi ister. Hiç kimse kendisi
hakkında olumsuzun dışarıya yansıtılmasını istemez. Bu yüzden olumsuz haberler yerel gazetecileri, merhaba dediği insanlarla karşı karşıya
getirir.
Gerçek gazetecilik yapmak için olumsuzun da
görülmesi ve kamuoyuna aktarılması gerekir.
Çoğu zaman yerel gazeteciler bir çok sebepten
dolayı olumsuzu aktarmak istemezler. Her haberde olumsuzlukları değil o haberdeki olumlu
tarafı kamuoyuna vermeye çalışırlar.
Fakat buna rağmen bir türlü insanları memnun
ve mutlu kılamazsın. Olumlu haberde yağcılık
yaparsan, haberin baş aktörünü öğersen ancak
onların yanında yerin olur...
O yer nasılsa ben pek bilmem. Çünkü ne öyle
bir yerim olsun isterim nede yağcılık ve
övücülük yaparım. Övülmeyi hak eden varsa
onun haberi bile olmadan överim. Övülmenin
karşılığında da bir beklentim olmaz ve bugüne
kadar da bir beklentim olmamıştır.
Övülmeyi isteyen ama övmediklerimizden ise
tepkiler gelir sürekli. Kamuoyunda seni küçümseyici ifadelerle ve sözlerle seni yok saymaya
çalışırlar. Hayatımız boyunca asparagas haber
nedir bilmediğimiz halde asparagas haber yapmakla suçlarlar. Ya da seni ilçedeki başka bir
gazeteci ile kıyaslayıp o senden daha iyi gazetecilik yapıyor diyerek senin mesleğine hakaret
ederler. Oysa örnek gösterdikleri veya seni
kıyasladıkları kişi hiç bir zaman gazeteci olamamıştır. Belki sadece bir gazete sahibidir.
Kamuoyunda gazeteci olarak bile adlandırılamaz. Ama onların derdi seni küçümsemek ve
toplumda da senin küçük görülmeni sağlamak
için başkaları ile denklem kurmaktır. Bu güne
kadar bu anlayış bana karşı pek başarılı olamadı. Çünkü ben Beypazarı tarihinde 20 yılın
üzerinde gazetecilik yaptım. Yaptığım hiç bir
haberde belgesiz ve delil olmadan haberi basmadım. Bütün Beypazarı bu özelliğimi çok iyi
bilir ve bu yüzden yalancıların mumu hep yatsıya kadar yanmıştır Beypazarı’nda.
Bir açıdan bizim eksik yönümüz olmuştur. Oda
kamuoyunun bilgilenmesi gereken bir çok bilgiyi kendimize saklamışızdır. Bunun yerel bazda
bir çok haklı sebepleri vardır. Belki hem
kendimize, hemde kamuoyuna kötülük
etmişizdir. Yerelde yaşamak, hele hele gazetecilik yapmak zordur. Benim hayatımı yakınen
bilenler ne bedeller ödediğimi çok iyi bilirler.
Siyasilerin tercihide kendine yağcılık yapacak
gazetecilerdir. Onlar bizi tercih etmezler. Zaten
bizde onlarla bir türlü anlaşamayız.

Beypazarı Gençlik ve
Spor İlçe Müdürlüğüne
1 Trilyon aktarıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliğinden Beypazarı
Gençlik ve spor İlçe Müdürlüğüne 1 Trilyon
aktarıldı. Aktarılan para ile Kapalı Spor Salonu ile
Şehir Stadı bünyesinde ihtiyaç olan yatırımlar
yapıldı ve ihtiyaçlar karşılandı. Çalışmaların
tamamlandığı bildirildi.

31 Ekim 2008 Cuma YIL:4 SAYI:201

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
N ihat UÇAR
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

31 Ekim 2008 Cuma

Nallıhan Halk
Eğitimi Merkezi’ne
Japonya’dan
kursiyer geldi.

Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi’nin yoğun bir
şekilde sürdürdüğü ulusal ve uluslar arası
tanıtım atağı meyvelerini vermeyi başladı. Son
olarak Japonya’nın başkenti Tokyo’dan Kou
NANAMİ Nallıhan Halk Eğitimi Merkezine
gelerek kurslara katılmaya başladı. Halk Eğitimi
Merkezi Müdürü Muhittin ÖREN Nallıhan
yöreminin ve kültürünün tanıtımı açısından bunların fırsat olduğunu ve en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. Halk Eğitimi
Merkezince açılan birçok kursa sadece ilçe
halkının değil Türkiye’nin farklı yerlerinden de
kursiyerlerin geldiği, özellikle meslek edindirme
kurslarının büyük talep gördüğü belirtildi.

Müdür Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT ise ‘Başta
İngilizce olmak üzere Almanca, Japonca tanıtım
çalışmaları yapıyoruz ve tanıtımlarda yöremizin,
kültürümüzün ve merkezimizin tanıtımını yapıyoruz. Yapılan bu çalışmaların dönütlerini almaya
başladık, özellikle yurtdışında büyük ses
getirdik. Halk Eğitimi Merkezi internet sitesinde
yakında farklı dillerde yayınların yapılarak
dünyanın her köşesindeki insanlara ulaşmayı
hedefliyoruz. Ayrıca bu çalışmaları CD ortamına
aktarılarak ülkelerin büyükelçiliklerine ve bu
ülkelerdeki bizim büyükelçilerimize ulaştıracağız. Uzak doğu’dan özellikle Japonya’dan
büyük ilgi görüyoruz sık sık bu ülkelerden misafirler ağırlıyoruz. Yöremizin en önemli ve yükselen değeri olan iğne oyasının tanıtımına yönelik görselliğin ön planda olduğu mültimedya
çalışmaları yakında hayata geçireceğiz’ dedi.

Türk basınının haritası

HABER-İLAN

KIBRISCIK TA BİNA AÇILIŞI

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ
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Mehmet BAŞTÜRK

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 2007 yılında 5 bin
674 gazete ve dergi yayımlanırken, bu
yayınların yüzde 58,8’ini dergiler oluşturdu.
TÜİK tarafından hazırlanan 2007 yılına
ilişkin Yazılı Medya İstatistikleri yayımlandı. 2007 yılında gazete ve dergilerin
sayısı 2006 yılına göre yüzde 22,2 arttı.
Türkiye’de 2007 yılında gazete ve dergilerin
tirajı da 2006 yılına göre yüzde 5,1 yükseldi. 2007 yılında Türkiye’de yayımlanan
gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 2
milyar 470 milyon 702 bin 599 olup bunun
yüzde 94,8’i gazetelere ait. Yıllık toplam
tirajın yüzde 14,1’ini yerel, yüzde 3,2’sini
bölgesel ve yüzde 82,6’sını ulusal gazete ve
dergiler oluşturdu.

Kıbrıscık’taki konut sıkıntısına çözüm olması
amacıyla belediye tarafından yaptırılan 8
daireli konut lojmanları inşaatı tamamlanarak
Bolu Milletvekili Fatih Metin ve kalabalık
bir misafir katılımıyla açılış töreni yapıldı.
Törende Bolu Milletvekili Fatih Metin, İlçe
Kaymakamı Cengiz ERDEM ve Belediye
Başkanı Kemal AKTAŞ konuşma yaptılar.
İnşaatı yapan müteahhit firma Güven İnşaat
Ltd. Ştine intizamlı ve güzel çalışma çıkarmış olmaları sebebiyle bir teşekkür plakati
sunuldu.
Belediye Başkanı Kemal Aktaş Kıbrıscık
çehresini değiştiren binanın Kıbrıscık’a ve
belediyeye hayırlara vesile olmasını temenni
etti.

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİNDE
YENİ DOKTORLAR GÖREVE BAŞLADI

Beypazarı Devlet
Hastanesine yeni doktorlar gelerek göreve
başladılar.
-Uz. Dr. Seyfullah
AKKILINÇ (Dahiliye
Uzmanı)
-Uz. Dr. Yüksel KAVCU
(Ortopedi ve Travmoloji
Uzmanı)
-Uz. Dr. Emine SARIYILDIZ (Çocuk Sağlığı
Hast. Uzm.)
-Op. Dr. Ekrem
YALÇIN (Beyin ve
Sinir Cerrahi Uz.)

MEVSİMLİK İŞÇİ OLARAK GELEN GÜNEYDOĞULU
ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYORLAR

Kış aylarında Mardin'de ikamet eden 11 nüfuslu
İnalkaç ailesi yazın gelmesiyle birlikte mevsimlik işçi
olarak başka illere göç ediyor. Kendisinden büyük
tüm aile fertleri tarlada çalışıyorlar ancak Semra
İnalkaç'a 2 yaşındaki kardeşinin bakımına bakmak
kalıyor. Semra ve semra gibi mevsimlik işçi olarak
çalışanların çocukları köylerine dönüp okul sırasına
oturacağı günün özlemini çekiyor.
Mevsimlik işçi olarak Türkiyenin bir çok iline giden
Nallıhan H.E.Merkezi Müdür Yardımcısı
ve buralarda çalışmak zorunda kalan bu süreçte de
Mustafa ERYİĞİT; ‘’Halk Eğitimi
okulların açık oluşuna rağmen çocukların okula gidememeleri kanayan mevsimlik işçilik yapan ailelerin
Merkezimizin bu çalışmalarındaki katkılarından
kanayan yarası. Arkadaşları okulda ders işleyip oyun
dolayı İlçe kaymakamı Ömer TORAMAN’a İlçe
oynarken
ya kendinden küçük kardeşlerine bakmak
Milli Eğitim Müdürü İsmail DOĞRU’ya
zorunda
kalması
yada ailelerinin köylerinde yalnız
teşekkür ederiz’‘ dedi.
bırakmamak için yanlarında getirdiği çocukların tarlalardaki naylon çadırlarda çalışan ailesinin
gelmelerini beklemeye
mahkum edilmeleri,
kendi başlarına
kalmaları. Aileleri tarİŞİN KONUSU
İŞY. NO MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI:
İHALE GÜNÜ/SAATİ
lada çalışırken onlar da
Beypazarı İlçesi Rüstem
39
90.00.-YTL aylık
162.00 YTL
19.11.2008
11.10
kenarda küçük kardeşPaşa Mah. bulunan 331
43
90.00.-YTL aylık
162.00 YTL
19.11.2008
11.15
leri ile ilgiliniyorlar. İş
ada2 parseldeki işyerleriolmadığı için iş olan
nin kiraya verilmesi işi
Beypazarı gibi bölgelere
gidiyorlar. İş sezonu
1-Yukarıda konusu, Muhammen Bedeli, Geçici teminatı, İhale Günü ve saatiyazılı işyerinin Kira İhale Şartnamesi uyarınca,
kapanıncaya kadar köy2886 sayılı Yasanın 45 maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
lerinden uzak yaşıyorlar.
2-İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Çankırı Caddesi Çiçek sokak No:1 Ulus/ANKARA adresindeki İl Özel İdaresi İl
ve okula da gidemiyorEncümeni Toplantı Salonunda (1. Kat) yapılacaktır.
lar. İş sezonu bittiğinde
3-İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Meclis Kararları ve Yazı İşleri Daire başkanlığı Encümen Müdürlüğünde
açılmış okulun yarı yılı
bedelsiz görülebilir.
geçmiş oluyor. Semra
4-İhaleye iştirak edeceklerde Aranacak Belgeler
İnalkaç sadece bunlara) Tebligat adresi beyanı
dan biri.
b) İkametgah İlmuhaberi,
c) Geçici teminat olarak % 15mektubu veya makbuzu
d) Başkası adına iştirak ediliyorsa Noter tasdikli Vekaletname
e) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri ve imza sirküleri,
f) Ortak girişim halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, (Ortakların
Nüfus Kimliğimi ve
hisse oranları ve pilot firma açıkca belirtilecektir.)
emekli Sandığı
g) Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Odalarına kayıtlı olduğuna dair belge, ilk defa işe başlayanlarda aranmaz.
Maaş Kartımı kayh) İdareden temin edilerek okunup her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi,
bettim.
5) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Beypazarı’nda mevsimlik işçi olarak çalışan Mardinli
İnalkaç ailesinin 10 yaşındaki kızı Semra İnalkaç
ailesi çalıştığı için okula gidemiyor ve 2 yaşındaki
kardeşine bakıyor. Ekranları sırtında çanta taşırken o
kardeşini sırtında taşıyor.
Okullarda öğrenciler 2 aydır eğitim öğretim
görmelerine rağmen okul çağına gelmiş güneydoğulu
mevsimlik işçi olarak Beypazarına gelen ailelerin
çocukları için henüz ders zili çalmadı. Beypazarında
bir çok Güneydoğulu ailenin küçük yaşdaki çocukları
okula gitmiyorlar. Bunlardan biride Mardin'den
Beypazarı’na mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen
İnalkaç ailesinin 10 yaşındaki kızı Semra İnalkaç,
Küçük Semra, bakmakla yükümlü olduğu 2 yaşındaki
kardeşini sırtında taşıyor, gurbette okuluna hasret
yaşıyor.

ANKARA İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİNDEN

ZAYİ

İLAN OLUNUR

Her Telden

3

Hükümsüzdür.
Hasan AYANOĞLU

İşte Büyük Ortadoğu Projesini bu yaklaşımların ışığı
altında değerlendirecek olursak, gerçekler biraz daha
ortaya çıkmaktadır. 2004 yılı içerisinde gerek Gürcistan
ve gerekse Ukrayna’daki seçimlerin yenilenerek Batı
yanlısı liderlerin seçimleri kazandırılması da aslında
Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında değerlendirildiği
zaman bu projenin son hedefinin ne olduğunu da ortaya
koymaktadır.

Irak da ki son gelişmeler, Kuzey Irak da ki Kürtlerin
1.700.000 imzalı dilekçeyle BM başvurup bağımsızlıklarının tanınmasını istemeleri. Buna bağlı olarak başta
Türkiye olmak üzere İran ve Suriye’deki Kürtlerin geleceği konusu değerlendirmeye alındığı zaman ortaya şu
tablo çıkmaktadır. Kim ne derse desin Irak’ın toprak
bütünlüğü parçalanacaktır. Şöyle veya böyle
Türkiye’nin üniter devlet yapısı erozyona tabi tutulacaktır. Kafkaslarda yeniden yapılanmalar olacaktır. İsrail
hedefi olan “arz-ı mev-ud’a” ulaşacaktır. Bu bölge
insanları toptan yok edilemeyeceğine göre, bu bölgenin
yeni sahipleri olan “Yahudi kutsal metinlerine göre
seçilmiş insanlara” hizmetçi konumuna düşürülecektir.

Bu bölgedeki gelişen olaylara baktığımız zaman bir
gerçeği görmemiz gerekmektedir. Dayandığı milletlerin
genel beklentisine ters hareket eden idareciler zaman
içerisinde o milletlerin esarete düşmesine neden olmaktadırlar. Şöyle bir atasözümüz vardır. “Ürmesini
bilmeyen köpek sürüye kurt düşürür” despot idarecilerin
baskısından usanan bireylerin ileri geri başkalarına dert
yanmaları, o güçlerin gelip ülke insanının tepesine
bomba yağdırmasına sebep olmaktadır. Bu durumu
gerek Irak-İran savaşında, gerekse birinci ve ikinci
Körfez savaşlarında gerekse Rus ve ABD işgaline
uğrayan Afganistan savaşlarında bütün açıklığıyla
müşahade etmiş bulunuyoruz. Ayrıca “STÖ” sayesinde
Gürcistan, Ukrayna ve son olarak da Kırgızistan’da sivil
devrimlere şahit olduk. Bütün bu gelişmeler bir
gerçeğin yavaş yavaş yaklaşan ayak sesleridir.

Talabani’nin Irak Devlet Başkanı, olması, Kıbrıs seçimlerinde M.A.Talat’ın cumhur Başkanı olması, “Casus
belli” Latince olan bu kelimenin Türkçesi “Savaş
Sebebi”nin ortadan kaldırılma girişimi, askeri öğrencilerimizin ziyaretinde Türk bayrağının yunanlılar tarafından parçalanarak öğrencilerimizin kaldığı odaya konması, basketbol maçında açılan ve çok ağır hakaretler
içeren pankartların açılması, Norveç ziyaretinde
Türkiye Başbakan’ına yumurta atılması ve bunun neticesinde Başbakanın “AB’nin bazı dayatmalarıyla karşı
karşıyayız” ve “AB’liği içerisinde bizi bölmeye çalışan
odaklar” var demesini, nevruz kutlamaları ve bayrak
mitinglerini ve bazı gösterilere gösterilen tepkileri alt
alta koyup topladığımız zaman ortaya çıkan sonuç geleceğimiz açısından çok endişe vericidir. Ama şu gerçekte
asla unutulmamalıdır. “Sap döner keser döner bir gün
hesap döner.” Yakın gelecek Müslümanlarındır.
Herkesin bir hesabı varsa elbette Allah’ın da bir hesabı
B İT T İ
vardır…

BELEDİYE İŞHANI
BAY&BAYAN WC
VE HEDİYELİK EŞYA

Belediye İşhanı ve Çarşı
esnafına Özel tarife
Günlük WC ücreti
50 YKR
Sonraki girişler Saat
21.00’a kadar Ücretsiz
Bay-Bayan WC
Doğal Taş Çeşitleri
Hediyelik eşya
El yapım ürünler

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’’
31 Ekim 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:201 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

MHP ANKARA BÜYÜKŞEHİR
ADAYINDA NETLİK YOK
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı konusunda netlik yok. İki aday üzerinde duruluyor. Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Osman Durmuş. Görüşmeler devam ediyor.

MHP Ankara İl Yönetiminden aldığımız bilgiye
göre MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
adaylığı konusunda henüz netlik kazanmadı.
MHP Ankara İl Yönetiminden aldığımız bilgiye
göre MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
adaylığı konusunda iki isim üzerinde duruyor.
Osman Durmuş ve Beypazarı Belediye Başkanı
Avukat Mansur Yavaş.
Sabah Gazetesinde ve bazı internet sitelerinde
MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mansur Yavaş haberlerinden sonra bilgiyi
doğrulamak için MHP Ankara İl Yönetimini ara-

yarak sorduk.
MHP İl Yönetim Kurulu Üyesince Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda
henüz netlik olmadığı ve görüşmelerin devam
ettiği bildirildi. İki aday üzerinde durulduğu
belirtilerek Osman Durmuş ve Beypazarı
Belediye Başkanı Av. Mansur Yavaş üzerinde
duruluyor. Henüz net bir şey yok. Görüşmeler
devam ediyor.
Yakında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
adayının kim olduğu MHP’nin yetkili organlarınca sağlıklı bir şekilde açıklanacak denildi.

Sabah Gazetesinde ve internet sitelerinde çıkan
haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtilerek çok
yakında MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye
Başkan adayımız açıklanacak. Basına da doğru
haber verilecek’‘ denildi.
Genel merkezin kabul gördüğü tek aday şu an
için Beypazarı Belediye Başkan Adayı Cengiz
Özalp’dir açıklaması yapılarak Yüksel Arslan’ın
adaylık için müracaat edeceği bilgisine ise
Yüksel Arslan’ın Ankara İl’e herhangi bir müracaatı yok. İl’e resmi müracatı olan İsmail
Çetin’dir. Cengiz Özalp kabul görmüştür, denildi

Beypazarı Akçakavak köyünde, 60 dönüm alanda
organik meyve, 150 dönüm arazide sebze ağırlıklı ürün
yetiştiriliyor. Köy muhtarı Necmi Nacak, büyük çaba
sarf ederek başlattıkları organik ürün yetiştirilmesinde
köylüyü bir araya getirerek, toprak hamurlamasının
ardından köyde organik sebze meyve yetiştirmeye
başladıklarını, İlçe Tarım Müdürlüğünden uzman
Harun Reşit Beşer'in kendilerine rehberlik ettiğini
anlatan Nacak, şöyle konuştu: ''Gerçekten sanıldığı
gibi basit bir çalışma değil, birçok kişiye kolaymış gibi
gelir ama öyle değil. Tarım rehberinin verdiği talimatlara uyarak 5 yıldır sebze ve meye ağırlıklı olmak
üzere organik sebze yetiştiriyoruz. Organik sebzeyi

insanlar yeni yeni benimsemeye başlıyor. İlk yıllarda
kimse pazarda organik ürünün yüzüne bakmıyordu.''
Nacak, 150 dönümlük arazide organik olarak domates,
biber, patlıcan, bamya, fasulye, bal kabağı yetiştirdiklerini, bunun yanında brokoli, karnabahar, kara kelem
ve havuç yetiştirdiklerini belirtti. Necmi Nacak, 60
dönüm arazide ise bodur elma ağırlıklı, 10 dönüm
arazi üzerinde asma (üzüm) ağırlıklı organik ürün
yetiştirdiklerini belirtti.
ANKARA VE İSTANBUL'DA
PAZARLARDA SATIYORLAR
Son iki yıl içinde Çankaya Belediye Başkanı’nın
kendilerine pazarda yer gösterdiğini bildiren Nacak,

''Ankaralılar, Küçükesat semt pazarında Beypazarı
Akçakavak köyü organik ürünlerini bulabilirler.
Sürekli olarak Sıhhiye Çok Katlı Otopark'ta da
satışımız var'' dedi. İstanbul'da da organik ürün
satışlarına başladıklarını, Şişli Belediyesinin kendilerine yer gösterdiğini söyledi. İnsanların halen organik
ürünlere yeterince rağbet etmediğini ifade eden Nacak,
''Gerçekten binbir güçlükle yetiştirmeye çalışıyoruz.
Normal yetişen sebze ve meyvelerden fiyat bakımından biraz farklı olmasını istiyoruz. Hal böyle olunca
da vatandaş biraz pahalı görüyor. Sanırım almaktan
vazgeçerek gidiyor. Biz de fiyatları biraz makul
seviyelerde tutmaya çalışıyoruz'' dedi.

Kırbaşı Belediyesi Voleybol Takımı Beypazarı
Kaymakamlığının düzenlediği Voleybol Turnuvasına
3 puanla başladı.
Beypazarı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organiza-

syonu yapılan Voleybol turnuvasına katılan Kırbaşı
Voleybol takımı turnuvadaki ilk maçında Beypazarı
anadolu Ticaret Meslek Lisesi ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen maçta setleri 25-21 17-25 25-23 1725 15-13 biten maçı Kırbaşı Belediyesi Voleybol
Takımı 3-2 önde bitirerek turnuvadali il maçında 3
puan aldı.
Kırbaşı Belediye Başkanı Cengiz Yılmaz ve
Kırbaşına gönül veren bir çok taraftar müsabakayı
yakından takip ederek takım oyuncularına destek ve
moral verdi.

Beypazarılı dünyaca ünlü viyola sanatçısı ve
besteci Ruşen Güneş; Beypazarı
Belediyesi’nin organizasyonuyla hemşehrileriyle buluştu.
Memleketi Beypazarı’nda ilk kez klasik müzik
konseri veren Ruşen Güneş’e, enstrümanlarıyla Pınar Dinçer, Hüseyin Mehmetoğlu ve
Gökçen Erdem eşlik etti. 25 Ekim Cumartesi
günü Beypazarı Halk Evi salonunda düzenlenen konser Beypazarılılardan büyük alkış aldı.
Ruşen Güneş'in adının bi sokağa verildiğini
açıklayan ve kendisine şehrin sembolik
anahtarını hediye eden Belediye Başkanı
Mansur Yavaş: “Değerli hemşehrilerimizi
böyle güzel bir organizasyonla ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

Beypazarı Organik Pazar Oldu

Kaymakamlık Voleybol Turnuvasında Kırbaşı Belediyesi Takımı
Ruşen Güneş'ten Konser.
İlk karşılaşmada 3 Puanı kaptı.
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

Ruşen Güneş kimdir

17 Mart 1940 Beypazarı doğumlu olan Ruşen Güneş, ilkokuldan
sonra Ankara Devlet Konservatuarı'na girdi. 1961'deki mezuniyetinin sonrasında ise viyola sanatçısı olarak Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası'na katıldı. Bir bursla 1963'te İngiltere'ye giden
sanatçı, ertesi sene ülkesine döndü. Ancak askerlik sonrası 1970'te
İngiltere'ye göç etti.1979'da Londra Filarmoni Orkestrası'nın birinci
viyolacısı konumuna yükselen sanatçı, 1989 tarihinde BBC Senfoni
Orkestrası'na aynı pozisyonda geçti. 2000 yılında da emekli oldu.
Dünyaca ünlü viyola sanatçısı ve besteci olan Güneş; 1998 yılında
Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
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Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

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

Sıcak hava dalgası en fazla Marmara, Ege ve
Akdeniz bölgelerini etkiliyor, diğer yerlerde sıcaklıklar batıdaki kadar yükselmiyor. Bugün
Marmara, Ege ve Akdeniz’de 25 dereceyi geçecek. Rüzgarlar ülke genelinde zayıf ve iç kesimlerde sis oluşuyor.
Bugün Öğle Saatlerinden Sonra Batı Karadeniz'in
İç Kesimleri İle Çankırı, Çorum, Yozgat, Mardin,
Şırnak Ve Hakkari Çevrelerinin Sağanak Yağışlı,
Diğer Yerlerin Parçalı Ve Az Bulutlu Geçeceği
Tahmin Ediliyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle
saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri
(Bolu, Karabük ve Kastamonu) ile Çankırı,
Çorum, Yozgat, Mardin, Şırnak ve Hakkari
çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere
sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde
Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri
ile İç Anadolu'nun batısında sis bekleniyor.
İç Anadolu’da da güneş bolca görülüyor. Sıcak
hava dalgası bu bölgeye de ulaşsa da sıcaklık 20
derecenin çok üstüne çıkartmayacak. Bölgede
sabahları oluşan sis, görüş mesafesini 5 kilometreye kadar düşürüyor.
Hava sıcaklığı güney, iç ve batı bölgelerimizde 2
ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde önemli bir
değişiklik olmayacak.
Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, yurdun
güneydoğu kesimleri ile zamanla iç kesimlerinde
kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta
kuvvette esecek.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Sabahları oluşan sis görüş mesafesini düşürüyor, bugünden itibaren sıcaklık 20 dereceyi geçmeye
başlayacak.Genellikle parçalı, öğleden sonra ve akşam
saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde il genelinde sis görülecek. 21 12
İstanbul: Parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde il
genelinde sis görülecek. Bugün biraz bulutlanma arttı
ama hava yine ılık. Hafta sonu sıcaklık 2-3 derece daha
artacak.22 14
İzmir: Yaz havası yaşanmaya devam ediyor, sıcaklık
hafta sonu 28 dereceye çıkacak.Parçalı bulutlu 26 17
Adana: Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren iç
kesimleri çok bulutlu 28 15
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27
21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 24 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20 11
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu 12 -3
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 21 7
Bursa’da ılık bir hava var, Adana öğle saatlerinde
güneşli ve sıcak oluyor. Bugün İstanbul 23, Ankara 21,
İzmir 27, Bursa 25, Adana 27 derece.
Gece sıcaklığı Kayseri’de 1 dereceye iniyor. Bugün
Eskişehir ve Konya 22
Sıcaklık (ºC)
15,8
derece.
Nem (%)
65
Beypazarında beklenen
Basınç (hPa)
1023
hava durumu ve günün en
.......
yüksek sıcaklıkları 6 günlük Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Kuzeyden 4
tahmin raporu şöyle:

01 Kasım Cumt.
En Yüksek
21 °C
En Düşük
9°C

04 Kasım Salı
En Yüksek
18°C
En Düşük
8°C

02 Kasım Pazar
En Yüksek
21°C
En Düşük
7°C

05 Kasım Çrşam.
En Yüksek
17°C
En Düşük
6°C

03 Kasım P.tesi
En Yüksek
20°C
En Düşük

8°C

06 Kasım Perşem.
En Yüksek
17°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
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

