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*www.yeniyildizgazetesi.com

Vaatler Seçim Kitapçığında Kaldı
Göreve geldiğimiz günden bu güne kendimize
daima büyük hedefler
seçtik, bu hedeflerimize
başarıyla ulaşmanın
gururunu yaşıyoruz
diyen MHP’li Belediye
Başkanı Mansur Yavaş
2004-2009 Proje ve
Hedeflerimiz dediği 55
projeden 5’ini zor bitirdi

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

ve 50 projenin altında kaldı. Yapılan 5 projeye büyük
hedef denirmi yorum halkımızın.
Bir kaç aydır hem yapılanları hemde yapılmayanları
yazmaya devam ediyoruz.
Vaatlerle kandırıldığımzın belgelerini yayınlamaya
devam ediyoruz. Balon olduğunu şimdi anlıyoruz.
Ulusal Basın ve Medya’da Beypazarı çok güzel
reklam edildi.
Beypazarı adı çok güzel pazarlandı. En büyük başarı
bu. İlçeye hizmetler açısından bakıldığında ortada
hizmet görmek mümkün değil. Yapılacak denilen

*www.ortaanadoluas.com
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hizmetlerin %95’ine halen başlanmamış durumda.
Haberi 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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Gitti ÖSS geldi YGS ve LYS
30 Ocak 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:214 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr
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SAADET
PARTİSİ
URUŞ’TA
ADAY
ÇIKARIYOR

Saadet Partisi
Uruş’ta aday
çıkarıyor. Saadet
Partisi Uruş
Belediye Başkan
Belediye Başkan
Adayı Recep
CİNKOL olduğu
belirtildi.

URUŞ ESKİ
BELEDİYE
BAŞKANI
MEHMET
ÖZATA
MHP’DEN ADAY

1999 seçimlerinde
Belediye Başkanı
seçilen Mehmet
Özata yazı tura ile
2004 seçimlerinde
seçimi kaybederek
Rahmetli Kemal
Kılıçarslan’a
başkanlığı bırakmıştı. 2009 seçimlerinde Ak Partiden
aday olamayınca
MHP’den aday
oldu. AKP adayı ise
Osman Karlıdağ

BEYPAZARI
KISA KISA

Beypazarı Devlet
Hastanesinde
Bilgi İşlem
Bandroleri artık
Poliklinik
önlerinden verilmekte.

YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

YÖK, 2010 yılında ÖSS yerine uygulanacak sistemi belirledi. Buna göre öğrenciler 2 aşamalı 6 testli formül ile üniversite
hakkı elde edecek. Öğrenciler, tercih ettikleri bölüme göre sınava girecek. Bu yıl ise değişilik yok
YÖK Genel Kurulu,
ÖSS'de yapılması planlanan değişikliği karara
bağlamak için toplandı.
2010 yılında üniversiteye
girişte uygulanacak sistemi belirleyen YÖK,
ÖSS'yi kaldırarak 2 yeni
sınav kararı aldı.
2010'da uygulanacak sistem şöyle:
Sınavın birinci aşaması
'Yükseköğretime Geçiş
Sınavı (YGS)', ikinci
aşama 'Lisans Yerleştirme
Sınavları (LYS)' olarak
adlandırıldı.
YGS'ye orta öğretimi
başarıyla tamamlayan
kişiler tabi tutulacak.

Nisanda yapılacak bu
sınav yükseköğretime
geçiş için yeterliliği ölçecek.
Öğrenciler sadece YGS
puanı ile açık öğretim ve
2 yıllık ön lisans programlarına yerleştirilebilecek.
YGS'den alınan asgari
puan ile 4 yıllık lisans
programlarına yerleştirilebilmek için girilmesi
gereken LYS'ye hak
kazanılacak.
YGS'de basit düzeyde
Türkçe, Temel
Matematik, Sosyal
Bilimler, Fen Bilimleri
alanlarında test usulü

sınav yapılacak.
LYS'de uygulanacak 5
sınav
1-Matematik, Geometri
Sınavı (LYS1),
2-Fen Bilimler(Fizik,
Kimya, Biyoloji) Sınavı
(LYS2),
3- Türk Dili ve Edebiyatı,
Coğrafya 1 Sınavı
(LYS3),
4-Sosyal Bilimler (Tarih,
Coğrafya 2, Felsefe
Grubu) Sınavı (LYS4),
5-Yabancı Dil Sınavı
(LYS5)
LYS'ye giren öğrencilerin
puanları Matematik-Fen
(MF), Türkçe Matematik
(TM), Türkçe-Sosyal

(TS) ve Yabancı Dil
bölümlerinde hesaplanacak. YGS'deki
Türkçe ve Matematik
testleri de belli oranda
LYS'yi etkileyecek. LYS,
haziran ayında 2 hafta
içinde 5 oturumda yapılacak.
Bölüme göre sınav
* MF bölümlerindeki
programlara yerleşmek
için LYS1 ve LYS2'ye
* TM bölümlerindeki
programlar için LYS1LYS3
* TS bölümlerindeki programlar için LYS3-LYS4
* Yabancı Dil programları için sadece LYS 5

Öğrenciler kendilerine
güvenmeleri halinde 5
LYS sınavına da girip tercih yapabilecek. Örneğin
lisede TS bölümünden
mezun olan bir öğrenci
kendi alanında devam
etmek isterse TS içindeki
LYS3-LYS4 testlerine
girecek. Bu öğrenci
mühendislik isterse
mühendislik MF grubunda yer aldığından LYS1
ve LYS2 sınavlarına da
katılacak.
Farklı katsayı tartışması
2010'da tarihe karışıyor
Meslek lisesi öğrencileri
kendi TS, TM, MF kendi
ilgili alanlarına göre

testlere girecek. Bu
öğrenciler kendi alanları
dışında bir alana seçerse
o alanın sınavlarına
katılacak. Böylece yıllardır tartışılan farklı katsayı uygulaması da
ortadan kalkmış olacak.
YÖK danışacak
Fakültelerin hangi puan
türüne göre öğrenci alacağı üniversitelerden
görüş alındıktan sonra
YÖK tarafından belirlenecek. Örneğin
Endüstri Mühendisliği
bölümü sadece MF değil
TM alanına göre de
öğrenci alıp almayacağını
bildirecek. YÖK'ten

yapılan açıklamada şöyle
denildi: 'YGS test puanları üzerinden belirli
yeterliliklerin aranması
LYS'deki derslere ait testlerin o sınavdaki ağırlıkları, puan türlerindeki
testlerin o puan türünün
hesaplanmasındaki ağırlıkları, aynı yükseköğretim programı için birden
fazla puan türü tanımlanması hususları ile sisteminin gereksinim duyduğu
diğer konular, fakültelerden görüş alınarak YÖK
tarafından daha sonra
karara bağlanacaktır.'

Demokrat Parti
Beypazarı Belediye
Başkan adayı İbrahim
Demir; ‘Kırat şahlandı
yoluna devam ediyor.’
diyerek son günlerde
hakkında çıkan dedikodulara cevap verdi.
İbrahim Demir; ‘Beni
rakip görenler dedikodu-

lardan medet ummaya
başladılar. Seçime yakın
hakkımızda buna benzer
dedikodular çoğalabilir
biz her şeye hazırlıklıyız.
Dedikodulardan medet
umanlar sandığa gömülecekler’ dedi.
15 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2

dönem seçim kaybettiğini belirten Demir bu
dönem rüzgar bizden
tarafa esmeye başladı.
Bu dönem seçim
kazanacağız. Seçim
kazanacağımızı anlayan
bazı çevreler bize çok
cazip tekliflerle ve birilerini de devreye sokarak

adaylıktan vaz geçirmeye
çalışmaktadırlar. DP’den
aday olduğumu açıklamasaydım teklifler çok
cazip tekliflerdi belki
kabul edebilirdim. Ama
benimle birlikte yola
çıkan insanlar var.
Teklifler ne kadar cazip
olursa olsun biz yola çık-

tık. Yolun sonu ne olursa
olsun benimle yola
çıkanları yarı yolda
bırakamam. Karaktersiz
değilim. Son günlerde
dilden dile dolaşan
‘DP’den istifa etti,
Adaylıktan çekiliyor’
gibi haberler bu oyunların bir uzantısı. Biz bu

dedikoduları duyunca
gülüp geçiyoruz. Bir
ekip çalışması yapıyoruz.
4 aydır yapılan çalışmalar meyvasını vermeye başladı. Bunun sonucu bizi rakip görenler
dedikodularla önümü

tıkayacaklarını sanıyorlar. At şahlandı yola
devam ediyor.’‘ dedi.
Demir önümüzdeki günlerde meydana ineceklerini çalışmaların bir
plan ve proğram içinde
yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye Belediyeler
Birliği ve Avrupa
Birliği Uzmanları
Beypazarı’nda Toplandı
Türkiye ve

İspanya’daki
Belediyeler arasında
işbirliğinin geliştirilmesi projesi kapsamındaki
toplantı geçtiğimiz günlerde Beypazarı Ticaret
Odasında gerçekleşti.
Proje ile ilgili olarak
Avrupa Birliği ve
Türkiye Belediyeler
Birliği uzmanları

tarafından Beypazarı
sorunları ve ihtiyaçları
analizine ilişkin toplantı Beypazarı Ticaret
Odası’nda düzenlendi.
Meslek odaları eğitim
kurumlarının ve sivil
toplum örgütlerinin de
katıldığı toplantıda;
Beypazarı’nın mevcut
durumuna yönelik

önemli değerlendirmeler yapıldı.
Türkiye Belediyeler
Birliğince yürütülen
proje; Yerel Ekonomik
ve Sosyal Kalkınmayı
desteklemek üzere
yönetim planlarının
oluşturulması ve
sürdürülebilir iş birlikleri ve Kardeş Şehir

ilişkileri kurulmasını
amaçlıyor.
Şubat ayında
İspanya’da gerçekleşecek ikinci toplantıda
Beypazarı Belediyesi
niteliklerine uygun
Kardeş şehir belirlenecek.

DP Beypazarı Belediye Başkan Adayı İbrahim Demir;
Beni rakip görenler dedikodulardan medet umuyorlar’
Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa
Birliği Uzmanları Beypazarı’nda Toplandı

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com
Siyasette Sular Duruldu
Geçmiş günlerde Beypazarı’nda herkes Ak
Parti’den adayın kim olacağı merakı ve bekleyişi
içindeydi. Ak Parti aday adayları da Beypazarı
siyasetinin gündem konusu idi. Bu süreçte Ak
Parti sürekli gündemde kaldı. Ak Parti Beypazarı
Belediye Başkan adayını açıklamasının ardından
Siyasette sular durulmaya ve bir çok şey netleşmYazsısı Sayfa 2’de
eye başladı.

Beypazarındaki
Yüksek Okulların
2008-2009 Eğitim
Öğretim Yılı
Proğramları
Haberi 2’de

100 yıllık gazete
yola sanal alemde
devam edecek
Haberi 2’de
Beypazarı İHL
Haberleri
Haberi 4’de

Süleyman
Peygamber’in
maden yatağı
bulundu iddiası
Haberi 4’de
Karnem Net
Okullarımızda
Haberi 4’de

Evi boşaltan kirayı
ödeyecek
Haberi 2’de

Kredi Kartı Aidatı
1 sefer alınacak

Haberi 4’de

ANKETİMİZİN
BU HAFTAKİ
SONUÇLARI

www.yeniyildizgazetesi.com
internet sitemize kullanılan oylar

ANAP-H.Avni YÜKSEL (11)
DP-İbrahim DEMİR (140)
MHP-Cengiz ÖZALP (101)
CHP-İsa VARLI (9)
Ak Parti-Tuncer KAPLAN (53)
BBP-Kemal TÜRKOĞLU (7)
DSP-Mehmet ÖZDOĞAN (4)
900 YILLIK
BÜRGÜ
GELENEĞİ
HALKIN EKMEK
KAPISI OLDU
Haberi 2’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

BEYPAZARI'NDA 900 YILLIK BÜRGÜ
GELENEĞİ HALKIN EKMEK KAPISI OLDU
30 Ocak 2009 Cuma

Beypazarı'nda Bayanların 900 Yıldır Başlarına
Örtmek İçin Kullandığı 'Bürgü' Ekmek Kapıları
Oldu. Halk Eğitim Merkezi'nin Dokuma
Atölyesindeki Tezgahlarda Dokunan Bürgüler,
İlçeye Gelen Turistler ile Yurt İçindeki Birçok
İlde Satışa Sunuluyor.

Beypazarı'nda bayanların 900 yıldır başlarına
örtmek için kullandığı 'Bürgü' ekmek kapıları
oldu. Halk Eğitim Merkezi'nin dokuma atölyesindeki tezgahlarda dokunan bürgüler, ilçeye
gelen turistler ile yurt içindeki birçok ilde satışa
sunuluyor.
Bürünmekten gelen bir kelime olan Bürgü,
bayanların başlarını örtmek için kullandığı dizlerine kadar uzanan büyük bez parçasına verilen
isim. İpek ve pamuk karışımı olan bürgüler
bazen de kumaş üzerine baskı ile şekil verilerek
yapılıyor. Taşıdıkları gelenek ve görenekler,
ilçenin turizme açılmasıyla gelir kaynağı olan
ilçede yöresel kıyafetler büyük ilgi görmeye
başladı. Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın,
bayanların yüzyıllardır başlarını örttükleri
kıyafetleri şimdi ekmek kapıları olduğunu ifade
etti.
Kaymakam Aydın, "İlçemizi ziyaret eden turistler, bayanlarımızın örtündüğü rengarenk

100 yıllık gazete yola
sanal alemde devam edecek

ABD`nin ülke genelinde satılan en büyük
gazetelerinden The Christian Science
Monitor, uzun süredir devam eden mali zorlukların ardından radikal bir karar aldı.
Gazete, yayın hayatına sadece sanal alemde
devam etme kararı aldı.
Nisan 2009`dan itibaren kağıt baskıya son
verecek olan The Christian Science Monitor,
ABD`de ülke genelinde satılan büyük gazeteler arasında yayınını internetten sürdürecek ilk
gazete olacak.
Gazetenin internet sitesinde yer alan haberde,
gazeteyle ilgili kapsamlı değişikler
çerçevesinde Monitor`un internet sitesi
CSMonitor.com`un içeriğinin zenginleştirile-

ceği, haftalık kağıt baskı yapılacağı ayrıca
okurlara e-mail üzerinden günlük bülten
hazırlanacağı belirtildi.
Monitor`un şef editörü Mary Trammell,
yapılacak değişikliklerin, 1908`de yayın hayatına başayan gazetenin `ikinci yüzyıldaki
rolünü güvence altına alacağını`belirtti.
Gazetenin tirajının 1970`deki 223 binw
çıkarak zirve yaptığı, bugünse 52 bine
düştüğü belirtiliyor. Diğer yandan gazetenin
internet sitesindeki ziyaretçisi sayısının
giderek arttığı belirtiliyor. Gazetenin sadece
internetten yayınlanacak olması, birçok
kişinin de işten çıkarılması anlamına geliyor.

Gazi Üniversitesi 09 -13
Şubat 2009 Ders
Kayıtları
( katkı payını yatıran
öğrenciler için )

Mazeretli Geç Kayıtlar
(danışman gözetiminde)
23 ŞUBAT 2009
Tek Ders Sınavı
27 ŞUBAT 2009

BEYPAZARINDAKİ YÜKSEKOKULLARIN
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PROĞRAMI
12 - 13 ŞUBAT 2009
Danışman Onayları
16 ŞUBAT 2009
Derslerin başlaması
19 - 20 ŞUBAT 2009

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
B
i
z
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . e Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

Ders Ekleme Bırakma
(danışman gözetiminde)

Ankara Üniversitesi
Beypazarı M.Y.O.
1.nci yarı yıl sonu sınav
tarihleri 05/01/2009
01/02/2009
Not Giriş Başlama Bitiş
Tarihleri 05/01/2009
06/02/2009 Yarıyıl Tatili
Tarihleri 02/02/2009
15/02/2009 Kayıt
Yenileme Başlama Bitiş
Tarihleri 09/02/2009
13/02/2009 DERS
EKLEME BIRAKMA
BAŞLAMA BİTİŞ
TARİHLERİ 23/02/2009
27/02/2009 MAZARET
KAYITLARI BAŞLAMA BİTİŞ TARİHLERİ
04/03/2009 06/03/2009
Derslerin Başlama Bitiş
Tarihleri 14/02/2009
26/05/2009 2.Yarıyıl
Sonu Sınav Tarihleri
27/05/2009
05/06/2009Not Giriş
Başlama Bitiş Tarihleri
27/05/2009 15/06/2009

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

bürgüleri çok beğendiklerini belirterek satın
almak için talepte bulunuyorlardı. Biz de turistlerin ihtiyacını karşılamak için Halk Eğitim
Merkezi'ndeki dokuma atölyesine 9 adet dokuma
tezgahı aldık. Bu 9 tezgahta bayanlarımız ipek
ve pamuk karışımı iplikler ile bürgü dokuyarak
satışa çıkartıyor. Yaklaşık iki günde dokudukları
bürgüleri satarak aile geçimine katkı sağlıyorlar." dedi.
İpek ve pamuk karışımı olan bürgülerin çeşitlerine göre farklı anlamı var. Genç ve yeni evli
bayanlar beyaz ve tamamen ipek olan deseni bol
gösterişli bürgüleri örtünürken, orta yaşa gelmiş
bayanlar ise biraz daha koyu renkli deseni az
olanları örtüyor. Eşi vefat etmiş dul bayan ise
matem tutma anlamına gelen siyah renkli sade
bürgüleri örtüyor. Yaşlı nineler ise artık bu
dünyadan beklentilerinin olmadığını ifade etmek
için koyu renkli gösterişi olmayan sade bürgüleri
tercih ediyor.

Evi erken
boşaltan
kirayı
ödeyecek

Yargıtay`ın verdiği karar kiracıları sıkıntıya sokacak.
Sözleşme bitmeden yer boşaltılırsa, tutulana kadar
zararı kiracı ödeyecek. Ayrıca bu sürede oluşacak
zarardan da kiracı sorumlu olacak
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiralanan yeri süresinden
önce boşaltan kiracının, kiralananın yeniden kiraya
verileceği süre içerisindeki zarardan sorumlu olacağına karar verdi. Bu kararla, kiracılar, sözleşme
süresi dolmadan oturdukları yeri boşaltırlarsa,
boşalttıkları yer kiralanana kadar ev sahibinin
uğradığı zararı karşılamak zorunda kalacak. Ayrıca
kiraların elden yatma dönemi 1 Kasım`da bitiyor.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiralanan yeri süresinden
önce boşaltan kiracının, kiralananın yeniden kiraya
verileceği süre içindeki zarardan sorumlu olacağına
karar verdi. Kiracılar, sözleşme süresi dolmadan
oturdukları yeri boşaltırlarsa, yer kiralanana kadar
zararı karşılayacak. Ev sahibi, kiracısının eve girdikten 4 ay sonra evi tahliye ettiğini, sözleşmenin
bitmesine 8 ay kala evi tahliye ettiği için 8 aylık
kiranın kendisine ödenmesi talebiyle dava açtı.
Mahkeme davayı kısmen kabul etti. Davanın temyiz
incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi,
kiralanan yeri süresinden önce boşaltan kiracının,
kiralananın yeniden kiraya verileceği süre içerisindeki zarardan sorumlu olacağına karar verdi.
Yargıtay`ın emsal kararında şu görüşler dile getirildi:
`Kira bedeli kiralananın kullanılmasının karşılığı
olup, kiralananın süresinden önce boşaltılması
halinde kira borcu yerine, sözleşmenin ihlali ile
tazminat borcu doğmaktadır. Kiralananın yeniden
kiraya verilebileceği süre içerisindeki zarardan
sorumludur. Kira ödemeleri ise banka ya da PTT
aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale,
çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılarak yapılan
tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont ya da hesap
bildirim cetveli düzenlendiğinden, bu belgeler de
tevsik edici belge kabul edilecek. Bankaların internet
şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da
aynı kapsamda olacak.

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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SİYASETTE SULAR DURULDU

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Geçmiş günlerde Beypazarı’nda herkes Ak Parti’den
adayın kim olacağı merakı ve bekleyişi içindeydi.
Ak Parti aday adayları da Beypazarı siyasetinin gündem konusu idi. Bu süreçte Ak Parti sürekli gündemde kaldı. Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan
adayını açıklamasının ardından Siyasette sular
durulmaya ve bir çok şey netleşmeye başladı.
Bu günden itibaren de ilçede her şey netleşip
berraklaşacak halkımız ve seçmenler her şeyi ayna
gibi görmeye başlayacaklar.
Seçim’e 58 gün kaldı.
Bu siyasette bazen çok uzun bir gündür, bazende
çok kısa bir gün.
Siyasetle uğraşanlar için 58 gün ne çabuk geçiverdi,
şunu yapacaktım, bunu yapacaktım, keşke zaman
daha uzun olaydı da onlarıda yapabilseydim denilen
günler olabilir, ya da şu seçim bitsede rahatlasak bir
türlü zaman geçmiyor denilen günler olabilir.
Siyaset uzun soluklu bir süreçtir. Siyasette bir yerlere çıkabilmek için siyasetin temelinden başlamadan bir koltuğa oturmak çok zordur.
Oturanlar yok mu elbette var. Onlar Türkiye
siyasetinde yaşanan olağanüstü dönemlerden faydalananlardır. Kadir Gecesinde doğmuş gibi şans
yüzlerine gülmüş, tesadüfi o koltuğa sahip
olmuşlardır.
Bizim ilçemizde de buna benzer kadir gecesinde
doğmuş diyebileceğimiz isimler vardır.
Bir de siyasette var gibi görünüp siyasetin hiç içine
girmeyenler var ki bunlar için siyaset sadece seçim
dönemlerinde hatırlanan ve seçim dönemi geçtikten
sonra unutulan bir hadisedir. Onlar için siyaset gündemin içinde olmak gibi bir şeydir.
Ben siyasetçi diye yıllarını siyaset içinde geçirmiş,
bedeller ödemiş, mücadeleler vermiş adama derim.
Diğerleri siyasette yukarıda bahsettiğim sebeplerle
koltuk sahibi olabilirler belki ama onlardan siyasetçi
olmaz. Onlarada da siyasetçi denilmez.
Siyasetçi için siyaset ideal demektir. Eskiden bunun
adına dava denirdi. Her siyasi yapının ortaya koyduğu bir hedef vardır. Bu siyasi hedefin dışına çıkamaz siyasetçi. Çıkarsa siyasettinde dışında bulur
kendini. Hedefi olan siyasetçi bir gün mutlaka o
hedefine ulaşır. Dedik ya siyaset uzun soluklu iş
diye.
Ama bu gün siyaset değişmeye başladı.
Cebinde parası olanların yaptığı veya makamı olanların yaptığı meslek halini almaya başladı. Siyasetin
bu değişim sürecinden ben rahatsızlık duyuyorum.
Siyasetteki bu değişim sürecek mi, yoksa siyaseti
siyasetle uğraşanlar mı yapacak! bunun kararını seçmenler verecek. Cebinde parası olanların, makamı
olanların yapacağı bir karar çıkarsa seçmenlerin
kararından Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor
demektir.
Ehil olmayan, siyasette pişmemiş, idealsiz, parasıve
makamıyla koltuğu dolduran, liyakatsiz insanların
türediği yeni bir dönem. Bu söylediklerim parası
olan siyaset yapamaz demek değildir. Ya da parası
olmayan siyaset yapmasın demek hiç değildir.
Siyasette pişmekden bahsediyorum. Siyaset işi bir
mektep işidir. İlkokul mezunu olursun ama siyasete
çok küçük yaşda girersin. Tecrübesizlikle başladığın
siyasi yapının içinde pişerek tecrübe kazanırsın. Bu
tecrübe seni olgunlaştırır. Olgunlaşan insan hata
yapmaz. Hata yapmayan insan sevgi kazanır. Zaten
siyaset yapan önce koltuk istemez, hizmet ister.
Koltuk hizmeti verebilmek için sadece bir araçtır.
Siyasetçi ile menfeatçileri ayırmak gerek.
Ben siyasetçiyim bunun için mücadelem sürüyor.
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Vaatler Seçim Kitapçığında Kaldı
VARAN 14

HANİ NERDE İŞ
MERKEZİ VE
BELEDİYE BİNASI
PROJENİZ?
Devam eden Projelerimiz
dediğiniz ve 2001 yılı
Hedefleriniz arasına
aldığınızı kamu oyuna
duyurduğunuz Belediye
duyurusunda İş Merkezi
ve Belediye Binası
yapıyoruz demiştiniz.
Hani nerde İş Merkezi ve
ve Belediye Binası.
Yapıldı da biz mi görmüyoruz?

SATARAK DÜKKAN
BIRAKMADINIZ
İş Merkezi yapmayı
bırakın satarak Dükkan
bırakmadınız.
BELEDİYEYE AİT
GAZİ GÜNDÜZALP İŞ
MERKEZİNİN DURUMU İÇLER ACISI
Mülkiyeti Belediyeye ait
Gazi Gündüzalp İş
Merkezinin durumu ise
içler acısı.
Bakımsızlıktan ve ilgisizlikten bina dökülüyor.
10 YIL BOYUNCA
DÜKKANLARI
KİRAYA VERME-

VARAN 15

DİNİZ, BOŞ BEKLETTİNİZ?
10 yıldır boş beklettiğiniz ve kiraya vermediğiniz dükkanlar
yüzünden 10 yıl boyunca
3 trilyon para kazanabilirdiniz. Dükkanları
kiraya vermemekle
Belediyeye zarar ettirdiniz. Üstelik Gazi
Gündüzalp İş Merkezini
çalışabilir hale getirmektense atıl hale getirmeyi
Belediyenin politikası
haline getirdiniz.
ÇATILARI AKAN İŞ
MERKEZİNE BAK-

MADIĞINIZ İÇİN
KİRACILAR BİLE
KAÇTI
Kiraya verdiğiniz 3 beş
gümüş imalatçısı bile
akan çatılardan dolayı
başka yere taşınmak
zorunda kaldılar. Bir çok
yere para harcayan
Belediye Gazi
Gündüzalp İş Merkezine
para harcamaktan ve
çatıları onarmaktan
kaçındı. Gazi Gündüzalp
İş Merkezi sahipsiz,
sahibi çıkacak günleri
bekliyor.
GAZİ GÜNDÜZALP İŞ
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Yerel Giysilerin üretimini yapan ilçede zaten 2 tane
Çeyiz Evi var. Bunlardan hangisine veya kimlere
öncü oldunuz ve ne gibi destek oldunuz?

2004-2009 Döneminde Gerçekleştirmeyi Planladığımız Projelerimiz adı altında MHP seçim
kitapçığına bastığınız Bindallı vs. Yerel Ürünler Geliştirme Projenizde seçim kitapçığında
kaldı. Yerel Ürünleri üreten 2 çeyiz evi Belediyeden destek görmediklerini ifade ediyorlar.
Bu projenizde seçim kitapçığında kalan icraata geçmeyen
projelerinizden bir tanesi olarak tarihe geçti.
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Hani Nerde Bayan Lokalleri?..

İLAN

MERKEZİNİ CAZİP
HALE GETİRMEK
YERİNE ESNAFIN
ÜZERİNE GİTTİNİZ
İCRA VE TAHLİYE
DAVALARI İLE
ESNAFI
BIKTIRDINIZ.
Gazi Gündüzalp İş
Merkezinde oturmayı
teşvik etmeniz
gerekirken kiracı olarak
oturan esnaflarıda canından bezdirdiniz.
Bazılarına tahliye davası
açtınız. Bazıları dükkan
ile ilgili sıkıntıları
aktardığında bu sıkıntılarla ilgilenmeyi bir
tarafa bırakın esnafı kovmaktan beter ettiniz.
ÇATILAR AKIYOR
Bu binada oturan
Beypazarı Ticaret Odası
ve Başkent Elektrik’in,
Bağkur’un Esnaf Odaları
Birliğinin çatıları
tepelerine akıyor. Bu
kurumlar su akan yerlere
bidonlar koyuyorlar.
Hani nerde Belediye
hizmeti?
Hani nerde Başarılı
Belediyecilik?
Gazi Gündüzalp İş
Merkezinin
Koridorlarının elektriklerini bile açmadınız.
Ortak kullanım koridorları 10 yıldır elektriksiz.
Vatandaşa Hizmet
anlayışınız nerde kaldı?
BİNA GÜVENLİĞİ
İÇİN KAPILARI BİLE
YAPAMADINIZ?
İş Merkezinin güvenliğini sağlamak için Site
yönetimi kararı
gereğince kapıların
yapılması istendi ve bu
kararlara Belediye
Temsilciniz imza attı
ama 10 yıldır kapıları
bile yapamadınız.
BASKI İLE SİTE
YÖNETİMİ OLUŞTURDUNUZ AİDATLARI
BİLE ÖDEMEDİNİZ.
Gazi Gündüzalp İş
Merkezinde baskı ile site
yönetimi oluşturdunuz.
Boş beklettiğiniz
dükkanlardan dolayı öde-

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Beytepe Mahallesi 360 Ada 1 parselde kurulu bulunan Kasaplar Hali P-18 numaralı işyeri
aylık 350,00 TL Muhammen Bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. maddeleri gereğince hazırlanan şartnameler dahilinde Açık Teklif Artırma Suretiyle Belediye Başkan Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 09.02..2009 Pazartesi günü
saat 14.10 de ihale ile kiraya verilecektir.
Birinci ihalede talipli çıkmadığı, ihalenin herhangi bir sebeple ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde ikinci ihale 16.02.2009
Pazartesi günü aynı yer, şekil, şart ve satte yeniden yapılacaktır.
BEYTEPE MAH. KASAPLAR HALİ P-18 GEÇİCİ TEMİNATI (%3) 378,00 TL
Teminatlar ihale saatinden evvel Belediye Hesap İşleri Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartnameler Belediye Emlak Servisinden
temin edilebilir. İlan olunur.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Kurtuluş Mahallesi 208 Ada 10 parselde kurulu bulunan Altıparmak İş Merkezi Otoparkı
aylık 120,00 TL Muhammen Bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c ve 45-49. maddeleri gereğince hazırlanan şartnameler dahilinde Açık Teklif Artırma Suretiyle Belediye Başkan Odasında, Belediye Encümeni huzurunda 09.02..2009 Pazartesi günü
saat 14.25 de ihale ile kiraya verilecektir.
Birinci ihalede talipli çıkmadığı, ihalenin herhangi bir sebeple ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde ikinci ihale 16.02.2009
Pazartesi günü aynı yer, şekil, şart ve satte yeniden yapılacaktır.
ALTIPARMAK İŞ MERKEZİ OTOPARKI GEÇİCİ TEMİNATI (%3) 129.60 TL
Teminatlar ihale saatinden evvel Belediye Hesap İşleri Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartnameler Belediye Emlak Servisinden
temin edilebilir. İlan olunur.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

meniz gereken site
aidatlarını bile
ödemediniz. Baskı
ile kurdurduğunuz
site yönetimi bu
yüzden 3 yıl zor
dayandı ve yönetim fesh edildi.
Site yönetimi kongrelerine gönderdiğiniz Belediye
temsilcileri kararlara imza attılar
ama kararlara önce
Belediye yönetimi
uymadı. Kararlarda
talep edilen hiç bir
talep Belediye
tarafından karşılanmadı.
Site yönetim Başkanını
değiştirmek için bazı
esnaflara teklifler
götürdünüz. Ama Esnaf
kabul etmedi. Çünkü
sorunlar Belediye
tarafından çözülecek
sorunlardı ve sorunları
çözmek için Belediye ile
uğraşmak istemediler.
BİNANIN ARIZALI
KALORİFER SORUNUNA ÇÖZÜM BİLE
GETİRMEDİNİZ
Binada modern Kalorifer
sistemi mevcut ama
sitemde teknik arıza
ortaya çıktı. Kalorifer 1
yıl yakıldı ve arıza
nedeniyle bina ısıtılamadı. Seite ynetimi
seçimlerinde de, yönetim
tarafından da bu konu
defalarca Belediyeye
aktarıldı ama masrafın
çokluğu bahane edilerek
ısıtma sistemine çözüm
getirilmedi. Teknik bir
ekip getirterek kalorifer
sitemindeki arızayı bile
çözmediniz.
Modern bir kalorifer sistemi olmasına rağmen 10
yıldır İş Merkezi sakinleri Eletrikli ısıtıcılarla
ısınmaya çalışmaktadırlar.
HANİ NERDE
TURİSTLERE
GÖSTERDİĞİNİZ
HİZMET ANLAYIŞI?
Turistlere gösterilen
hizmet anlayışının 10 da
birini iş merkezi
esnaflarına gösteremezmiydiniz?..
SSK BORÇLARINIZDAN DOLAYI İŞ
MERKEZİNDEKİ
DÜKKANLAR
İPOTEK ALTINDA
SSK’ya olan borçlarınızdan dolayı Gazi
Gündüzalp İş
Merkezindeki dükkanları gösterdiniz ve bu
dükkanların çoğu SSK
tarafından ipotek altına
alındı.
İbrahim Demir döneminde esnafa satılan
dükkanların tapuları bile
İpotek nedeniyle alınamıyor. Tapusunu
almaya giden esnaf
dükkanının üzerinde
ipotek olduğunu görünce
şaşırıp kalıyor.
İŞTE BAŞARILI
HİZMETLERİNİZ....

ZAYİ

Nüfus Kimliği
kaybettim
Hükümsüzdür.
İsmail DÖNMEZ

BELGE
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Yerel Gündem 21 Projesi adı altında İlçe
halkının tam anlamıyla yönetime katılmasını
sağlayacaktınız. Hani nerde İlçe Halkının
tam anlamıyla yönetime katılması?..

KIBRISCIK BELEDİYE
BAŞKANI KEMAL
AKTAŞ’DAN AÇIKLAMA

Yol Çalışması….

Kıbrıscık Bolu yolundaki yapım çalışmaları büyük
bir hızla devam etmektedir. 2007 yılında yapılan 5
km. lik yol asfaltlanarak ulaşıma açılmıştır. 2008
yılında ihalesi yapılan 4,5 km lik yol çalışması da
büyük bir hızla devam etmektedir.
Bu çalışmada sona erdiğinde Kıbrıscık Bolu arasındaki ulaşım büyük ölçüde rahatlayacak zaman olarak
45-50 dakikaya düşecektir.

Şirket çalışmaları…..

Uzun çalışmalarımız sonucunda 2 ay önce kurulan
38 ortaklı Kıbrıscık Köroğlu Hayvancılık,
Tarım,Turizm ve Orman Ürünleri A.Ş. ile ilgili çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Saanen
keçisi ile ilgili çiftlik bu ayın 20. sine kadar tamamlanacak ve ay sonunda 200 adet saanen keçisi çiftliğe
konulacaktır. Bu çalışmalarımız tam olarak faaliyete
geçtikten sonra diğer konularla ilgili çalışmalara
başlanacaktır.
İlçemizi ekonomik yönden kalkındırabilmek amacıyla kurulan bu şirketimizin iyi işler yapacağını umut
ederek, ortakların hepsine bu iyiniyetlerinden dolayı
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Ahşap dağ evleri yapımı….

İlçemizin turizm konusundaki eksikliğini görerek
2006 yılında yaptırmış olduğumuz 5 adet ahşap dağ
evlerinin büyük bir rağbet görmek suretiyle ihtiyaca
yetmemesi nedeniyle 5 adet daha ahşap dağ evi yaptırmayı düşünerek 3 tanesinin inşaatına başlamış
bulunmaktayız.
Kıbrıcıkta hala inşaatı süren şirketin inşaatının haftaya kadar bitmesi planlanıyor ve bu ayın sonuna
kadarda keçilerin getirilerek üretime başlanması için
faaliyetler devam ediyor.
kıbrıscık köroğlu dağ evleri hizmet vermeye devam
ediyor. 5 adet yapılan dağ evinin ardından şimdide 3
adet dağ evin inşaatına başlanmıştır.kış gelmeden
bitirilmesi planlanlanan dağ evlerinde çalışma tüm
hızıyla devam ediyor.

Kemal AKTAŞ
Belediye Başkanı

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’’
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

Süleyman Peygamber’in
maden yatağı bulundu iddiası
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Amerikan bilimadamları, Ürdün’de Süleyman
(A.S.)ın maden yatağını buldukları iddiasında.
Amerikalı arkeologlar, Süleyman(A.S.) ın
madenlerini buldu mu? Amerika Bilimler
Akademisi tarafından yayınlanan ilmi bir
makalede, Ürdün’de bulunan maden yatağından
elde edilen verilerin, bu madenin Süleyman
a(A.S.)‘a ait olduğu, madenin de bakırla dolu
olabileceğini gösterdiği ileri sürüldü.
Maden yatağı, Ölüdeniz`in kuzeyinde ‘Harben
Nahhas’ denilen bölgede bulundu. Davud ve
Süleyman AS’ın yaşadığı milattan önce 10. asra
ait olduğu kaydedilen madenlerin tarihinin belirlenmesinde, ‘Karbon 14’ sistemi kullanıldı.
Ürdünlü arkeolog Muhammed el Neccar ile
Amerikalı arkeolog Tomas Leive, Süleyman

as’ın, Kudüsteki mabedin yapımında, Harben
Nahhas`tan çıkarılan madenleri kullandığını
düşünüyorlar.
Madeni bulan bilimadamları, ayrıca madenin
Iban denilen bölgedeki uzantısında, milattan
önce 9. asırda maden işlendiğinin anlaşıldığını
da belirttiler.
Süleyman Peygamberin hazineleri ve madenleri
yıllardan beri insanoğlunu meşgul ediyor. Raidar
Hagard tarafından yazılan ‘Kral Süleyman’ın
Madenleri’ adlı kitabın 1885 yılında yayınlanmasının ardından, Süleyman Madenleri dünya
litaratürüne girmişti.
Bu madenlerin Süleyman (A.S.)a ait olup
olmadığı hakkında kesin deliller bulunmuyor
ancak özellikle Yahudiler, bu konu ile yakından

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan,
bankaların her sene düzenli olarak müşterilerden
yıllık kart kullanım ücreti adı altında aldıkları
kredi kartı aidatlarının bir sefere mahsus alınacağını söyledi.
Bakan Çağlayan, kredi kartlarının faizlerine
müdahale etmenin mümkün olmadığını belirtti.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan, bakanlıkta
düzenlediği basın toplantısında, `Girişimci Bilgi
Sistemi`` ile ilgili bilgiler verdi. Toplantının ardından, gazetecilerin sorularını cevaplayan Çağlayan,
kredi kartları faizleriyle ilgili bir soruya, `Kredi
kartı faizlerine müdahale etme gibi herhangi bir
şey söz konusu değil.`` dedi. Çağlayan, bu konuda
devletin ilgili kurum ve kuruluşları ve mevcut
yasaları bulunduğunu hatırlattı. Ancak Tüketici
Kanunu`nda kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme
yapacaklarını belirten Çağlayan, bunun kredi kartı
yıllık aidatlarına ilişkin bir çalışma olduğunu
bildirdi. Söz konusu düzenlemenin kredi kartı
aidatının kart verilirken bir kez alınmasına ilişkin
olduğunu anlatan Çağlayan, şunları kaydetti:
`Yoksa öbür türlü serbest piyasa kurallarını en

fazla bugüne kadar uygulamış olan bir hükümetin
serbest piyasaya müdahale etme gibi bir düşüncesi
söz konusu olmaz. Mali sektörümüzün ve ilgili
kuruluşların özerkliği mümkün olduğunca bizler
tarafından titizlikle gözetiliyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu konuda bir çalışma söz konusu. Ama
faizleriyle ilgili tekrar söylüyorum bir müdahale
olmaz, olmuyor.``
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, küresel
mali krizin Türkiye`ye etkilerini en aza indirmek
için hükümet olarak çalışmaların aralıksız
sürdüğünü söyledi. `133 milyar dolar ihracat
yapan bir ülkenin tabii ki reel sektörü krizden etkilenecek.` diyen Çağlayan, en fazla ihracat yapılan
Avrupa pazarının daralmasının da Türk ihracatçısını etkileyeceğine dikkat çekti. Söz konusu
dezavantajların yanı sıra, mali disiplin ve
bankacılık sisteminin krize karşı Türkiye`de avantaj sağladığını belirten Bakan, `İşimizi biliyoruz.
Rahatlatma çabası içinde değilim ama rahat
görünmemiz ondandır.` diye konuştu. Krize karşı
mali ve reel sektöre de çağrıda bulunan Çağlayan,
`Mali sektörsüz bir reel sektör olmaz, reel sektörsüz mali sektör olmaz. Reel sektörle mali sektörün birbirine köstek olması değil, destek olması
gereken bir dönemden geçiyoruz.` dedi.
Şirketlerin 95 milyar YTL uzun vadeli borcu
bulunurken, 11 milyar YTL alacağı olduğunu
söyleyen Çağlayan, `31 Aralık 2007 itibarıyla
yabancı para cinsinden borç artı alacakları
düştüğümüzde net pozisyon açığı 102 milyar
YTL.` şeklinde konuştu. Girişimci Bilgi Sistemi
hakkında bilgi veren Bakan Çağlayan, yeni uygulama sayesinde 2 milyon 10 bin 377 işletmenin
tüm verilerini Türkiye genelinde izleyeceklerini
söyledi.

Kredi kartı aidatı bir sefer alınacak

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
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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.

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

BEYPAZARI
İHL
HABERLERİ

ilgileniyor.

Okulumuz Kitap Okuma İzleme Komisyonunun düzenlemiş olduğu Kitap Okuma Kampanyasında 1. Dönem
sonucunda Anadolu 10/A sınıfı 30 nolu öğrencisi Havva
UZ birinci olmuştur.
2008/2009 Öğretim Yılı 1. Dönem sonu itibari ile okulumuz Disiplin Kuruluna hiç bir olay intikal etmemiş ve hiç
bir öğrencimiz ceza almamıştır.
Sömestir Tatili dolayısıyla Okulumuzun Fen
Laboratuvarı, Pansiyonumuzun Yatakhaneleri, Etüd
Salonları ve Koridorlarında boya başladı. On altı günlük
tatil süresi içerisinde üç boyacı tarafından yukarıda
sayılan bölümler boyanarak ikinci dönemin başlayacağı 9
Şubat 2009 Pazartesi günü kullanıma hazır hale getirilecek. Pansiyon yatakhaneleri boyanıp temizliği yapıldıktan
sonra tabandaki eski halıfleksler çıkarılarak yeni halıfleksler serilecek.

KARNEM.Net
Artık Okullarımızda

Karnem.net, temelleri 1999 yılında atılan bir web 2.0 projesiydi. Dahası o zaman web 2.0 teoremi ortada olmadığı
halde çığır açmış ve türk internet devriminin atılımını yapmıştı.
Öğrencilerin ders notlarını internet üzerinden takip edebilmelerine olanak sağlayan ve öğretmenlerin veliler ile
kısa yoldan iletişimini sağlıyordu. Şuanda yaklaşık 9.700
okul ve 3 milyon öğrenci veritabanlarında saklı. İsteyen
öğrenciler okul kodları ve ilköğretim ve lise müdürlüğünden aldıkları şifreler ile katılabiliyor.
Bu programda bizim bürokratlarımızın istismarına uğradı.
Bu sisteme üyelik bedava olmasına rağmen okullarda
öğrencilerden para alınarak bir hizmetten daha toplumumuz mahrum bırakılıyor. Her ne kadar internetin ve blişim
teknolojilerinin gelişmesini istesekte yine herşeyi
yüzümüze bulaştırmaktayız.
Okul Notlarınızı, Devamsızlıklarınızı vs.
öğrenmek için Beypazarı okullarıda karnet net üyesi oldular.
Karnem Net üyesi olan Beypazarındaki okullar
1. BEYPAZARI ALTAY İLKÖĞRETİM OKULU
2. BEYPAZARI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
3. BEYPAZARI ANADOLU TEKNİK LİSESİ
4. BEYPAZARI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
5. BEYPAZARI ÇAYIRLIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
6. BEYPAZARI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
7. FARUK KEFELLİOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU
8.BEYPAZARI İLKÖĞRETİM OKULU
9. KEMAL MİLASLI İLKÖĞRETİM OKULU
10. BEYPAZARI KIZ MESLEK LİSESİ
11. BEYPAZARI LİSESİ
12. BEYPAZARI LİSESİ (YABANCI DİL AĞIRLIKLI)
13. NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU
14. NURETTİN KARAOĞUZ ANADOLU LİSESİ
15. RÜSTEM PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU
16. BEYPAZARI SAĞLIK MESLEK LİSESİ
17. BEYPAZARI SANAYİ İLKÖĞRETİM OKULU
18. BEYPAZARI TİCARET MESLEK LİSESİ

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

Bugün Türkiye’nin geneli soğumaya başladı, soğuk
hava yağış ile birlikte ülkede pazar gününe kadar kalacak. Hafta sonu soğuk geçecek, önümüzdeki hafta ise
yine lodosa dönecek rüzgar sıcaklıkları yükseltecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin büyük
bir bölümünde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu
Akdeniz (Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay,
Kahramanmaraş, Antalya'nın doğu ilçeleri), Güneydoğu
Anadolu'nun batısı (Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve
Şanlıurfa) ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl
çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
edinilen bilgilere göre hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgar genellikle güney ve
güneybatı (Lodos), Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esecek.
İç Anadolu da soğuyor. Eskişehir, Sivas, Konya ve
Niğde boyunca kar yağışı görülecek, gün içinde yağış
zaman zman yağmura da çevirebilir. Yarın Sivas ve
Kayseri arasında kar daha yoğun yağacak. Bugün
Eskişehir 6, Sivas 5 derece.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek
ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden
sonra karla karışık yağmur, zamanla yüksekleri kar
yağışlı Ankara’da merkezde hafif yağmur, kuzeyinde
sulu kar olabilir, sıcaklık düşüyor. 6 / 3
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar
aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İstanbul soğuk ve
yağmurlu, rüzgar bir ara şiddetlenebilir, pazar günü
gökyüzünde daha açık renkli bulutlar ve güneş olacak. 9
/6
İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren
aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İzmir’de hava bulutlu, rüzgar soğuk esiyor, pazar günü hava açık. 13 / 10
Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gökgürültülü
sağanak yağışlı Adana’daki kuvvetli yağmur, yarın
hafifleyecek. 15 / 10
Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçelerinde (Alanya, Serik,
Manavgat ve Gazipaşa) kuvvetli olmak üzere il geneli
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 16 / 11
Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren
aralıklı yağmurlu 14 / 4
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra
aralıklı yağmurlu 14 / 8
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
kar yağışlı geçecek. (İl genelinde buzlanma ve don olayı
ile birlikte sabah saatlerinde sis görülecek) -1 / -15
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
aralıklı yağmurlu 7 / - 3 Sıcaklık (ºC)
7,3
Bursa yağmurlu ve
Nem (%)
74
soğuk. 9,
Basınç
(hPa)
1009,2
Beypazarı’nda ise son 6
.......
Görüş (km)
günlük hava tahmin
Rüzgar (km/sa) Güneydoğudan 6
raporu ise şöyle;

31 Ocak Cumt.
En Yüksek
6°C
En Düşük
0°C

03 Şubat Salı
En Yüksek
10°C
En Düşük
-1°C

01 Şubat Pazar
En Yüksek
7°C
En Düşük
-2°C

04 Şubat Çrşam.
En Yüksek
11°C
En Düşük
0°C

02 Şubat P.tesi
En Yüksek
9°C
En Düşük

-1°C

05 Şubat Perşem.
En Yüksek
12°C
En Düşük
1°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.
DÝJÝTAL BASKI SÝSTEMLERÝMÝZLE BASKILAR
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

