Diyanet İmam Ozan için para toplayacak
Mardin'in Bilge Köyü'ndeki kurşun yağmuruna,
gittiği düğün evinde yakalanıp yaşamını yitiren
imam Kazım Ozan'ı Diyanet unutmadı.
İZZET OZAN HACDAN DÖNDÜKTEN
SONRA BEYPAZARI MÜFTÜLÜĞÜNDE İŞE
BAŞLAYACAK. İZZET OZANIN EMEKLİLİĞİ
DOLMADIĞI İÇİN DİYANET ŞEHİT BABASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN BÖYLE BİR
FORMÜL BULDU.
Mardin'in Bilge Köyü'ndeki kurşun yağmuruna,
gittiği düğün evinde yakalanıp yaşamını yitiren
imam Kazım Ozan'ı Diyanet unutmadı.
İlk görev yerinde şehit düşen Ozan'ın ailesine,

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

hizmet süresi 5 yılı geçmediği için maaş bağlanamamıştı. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı,
2007'den bu yana terör saldırıları veya çeşitli
nedenlerle hayatını kaybeden din görevlileri için
yardım kampanyası düzenledi.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İzzet
Er imzasıyla teşkilatlara gönderilen yazıda, 1
Ocak 2007'den bu yana terör saldırıları veya
çeşitli nedenlerle vefat edenler hatırlatıldı. Hizmet
süresi 5 yılı doldurmadığı için hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine maaş bağlanamadığı
belirtildi, ailelere yardım amacıyla Diyanet personeli arasında kampanya düzenlendiği açıklandı.

*www.ortaanadoluas.com

Kampanya 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında
gerçekleştirilecek. Yardım kampanyasından Bilge
Köyü İmamı Kazım Ozan ile 23 din görevlisinin
ailesi yararlanacak. 29.11.2009

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

BEYPAZARI'NDA ECZANELER BUGÜN KAPALI Beyp.Adliyesi
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

4.12.2009
İlaç fiyatlarındaki düzenlemeden olumsuz etkilenen Eczacılar tüm yurtta işyeri kapatma eylemine
gittiler.
İlaç fiyatlarındaki düzenlemeden olumsuz etkilenen Eczacılar tüm yurtta işyeri kapatma eylemine
gittiler. Bir gün işyerlerini kapatma kararı alan
eczacılar ilaç fiyatlarındaki düşme sebebi ile zarar
ettikleri gerekçesi ile bugün işyerlerini
açmadı.İlçemizde de bugün eczaneler kapalı.
Kapalı olan Beypazarı eczanelerinin kapısında
” Teker teker kapanacaktık, Hep beraber kapat-

tık,Bugün Kapalıyız,Yarını bilmiyoruz!” yazıları
ve "Eczaneler Can Çekişiyor" yazıları dikkat
çekiyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki eczaneler, yürürlüğe girecek ilaç fiyatlarındaki düzenlemeleri
protesto etmek amacıyla 1 günlük iş yeri kapatma
eylemi yaptı.
Beypazarı Eczacılar Odası Temsilcisi Hüseyin
Doğan, yaptığı açıklamada, ''İlaç firmalarının
şimdiye kadar eczanelere verdiği ilaçlar, yüksek
fiyattan verilmiş. Şimdi aradaki bu fiyat farkı biz
eczacılara yüklenmek isteniyor. Bu farkın tamamen ilaç firmalarına ödetilmesi gerekir'' dedi.
Doğan, ilaç katkı payları ve hasta muayene ücretlerini de eczanelerin almasının istendiğini, daha
önceden olduğu gibi katkı payının ve muayene
ücretinin hastanın sağlık kuruluşuna başvurduğu
yerden alınmasını istediklerini söyledi.
Beypazarı ilçesinde 17 eczane bulunduğunu
belirten Doğan, ''Kimseyi mağdur etmiyoruz. Bir
eczane nöbetçi ve ben başta olmak üzere bu
eczanede hastalarımıza ilaçlarını vermeye çalışıyoruz. Gerekirse nöbetçi eczaneye ilaç takviyesinde
bulunacağız. Eczacılar olarak demokratik tepkilerimizi ortaya koyuyoruz'' diye konuştu

ÖZALP SANAYİ ESNAFININ SORUNLARINI DİNLEDİ

Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp, ziyaret
ettiği Beypazarı Sanayi Sitesi`nde esnafın sorunlarını
dinledi.
Beypazarı Sanayi Sitesi’ni ziyaret eden Beypazarı
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp sanayi sitesindeki
iş yerlerini gezerek, esnafın sorunlarını dinledi.
Sanayi esnafının sorunlarının çözümü için göreve

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

ÇÖZÜMÜN ZEHİRLİSİ

“Hayatta muvaffakiyetin en büyük
sırrı işe başlamadan önce ulaşılacak hedefin
daima uzak olduğunu takdir ederek ona göre
hazırlanmaktır”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Yazın bunaltıcı sıcaklarının sona
ermesi ile güz ayları da başlamış oldu.
Ankara’nın güz aylarının tadının doyumsuz
olduğunu başkentte yaşayanlar çok iyi bilmekte ve takdir etmektedirler. Kısa bir süre öncesine kadar, TBMM’nden Kızılay’a doğru
inilirken Atatürk Bulvarında oturularak sohbet
Sayfa 3’de
edilecek mekanlar vardı.

geldikleri günden beri çalıştıklarını belirten Özalp, “
Sizlerin sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Çözümü için
de, belediye olarak gerekeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bize ilettiğiniz sıkıntılarınızın çözümü için de
gereken çalışmayı yapacağız.” diye konuştu.
Beypazarı Belediyesi çalışmaları ile ilgili bilgileri de
sanayi esnafı ile paylaşan Başkan Özalp, ilçemize
hizmet noktasında vereceğimiz en güzel hizmetleri
verme gayretindeyiz dedi
Sanayi esnafı da, Belediyenin bugüne kadar yapmış
olduğu faaliyetlerden memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Özalp ve ekibine teşekkür ettiler.
4.12.2009

Helikopter Ambulans
Yüzbaşı için geldi.

KALP YETMEZLİĞİ VE ASTIM HASTASI
EMEKLİ YÜZBAŞI AMBULANS HELİKOPTERLE ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Beypazarı'nda evinde bugün sabah saatlerinde
fenalaşarak Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan,
kalp yetmezliği ve astımı olan yaşlı adam ambulans
helikopterle Ankara'ya gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Milli
Egemenlik Caddesi'nde evlerinde bugün sabah saatlerinde fenalaşarak Beypazarı Devlet Hastanesine
kaldırılan, kalp yetmezliği ve astımı olan Tacettin
Tunç'un (70), yapılan ilk tedavisinin ardından, solunum yetmezliği çektiği ve şiddetli göğüs ağrısı
teşhisiyle, Ankara'ya gönderilmesine karar verildi.
Tunç, istenen 112 Hızır Acil ambulans helikopteri ile
Etlik İhtisas Hastanesi'ne gönderildi.
Tacettin Tunç'un emekli yüzbaşı olduğu öğrenildi.

Kaymakam Aydın
Karagöle
ekmek attı

Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın ve
Resmi Daire Amirlerin'den oluşan ekip
Karagöldeydi.
Karagöl'de göl'ün bir kısmı donarken
,Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın ve
Resmi Daire Amirleri göle ekmek atarak
canlıların,rızıklanmasını sağladılar.
Sonbahar aylarında daha bir güzel olan
Karagöl'de, Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın ve Resmi Daire Amirleri piknik
yaparak günü geçirdiler.. 4.12.2009

ACISU KÖYÜ
YOLU KAŞAĞINDA
KAZA 2 YARALI

Beypazarı Bayramı Sadece Bu Kaza ile atlattı.Kazada ölen olmaması teselli oldu.
29 Kasım 2009
Beypazarı Acısu Köyü kavşağında meydana
gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara’dan Beypazarı’na doğru gelen Bülent
Yılmazcan yönetimindeki 06 BG 077 plakalı
otomobil, Acısı köyü yolu kavşağında devrildi. Kazada, sürücü Bülent Yılmazcan ile eşi
Gülden Yılmazcan yaralandı. Yaralılar,
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AB den Gelen 17 kişilik heyet
Haberi 2 de
Beypazarı’nı gezdi
Ak Parti İl Başkanına
Beypazarından Taziye
Ziyareti Haberi Sayfa 2’de

Beypazarı’nda
Bayramlaşma Telaşası

Acemi Kasaplar Yine İş
Başındaydı Sayfa2’de

Haberi 2’de
Hacılar Dönüyor 2’de
Başkan Özalp Dünya
Engelliler Gününü
Kutladı Haberi Sayfa 3’de

Beypazarı Devlet
Hastanesi 1nci
Basamak Yoğun Bakım
Ünitesi Hizmete Girdi
Haberi 2 de
Kooperatifler Camii
İbadete Açıldı Sayfa 2’de

Beypazarı Devlet
Hastanesinde Tüm
Labaratuvar Testleri
Yapılmaya Başlandı.
Haberi 2’de
Beypazarı Belediyesi 2010 yılı
Bütçesi 24 Milyon TL 4’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

İlaçlandı..

ADALET SARAYI
DOMUZ GRİBİNE
KARŞI İLAÇLANDI

Beypazarı Adalet Sarayı domuz gribi hastalığı
olan HIN1 virüsüne karşı ilaçlandığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, Beypazarı Adalet
Sarayı'nın, Beypazarı Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü'nün, ilaçlama ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildiği kaydedildi.
Yapılan ilaçlama ile, ilçe genelinde resmi
kurumlarda birinci kademe ilaçlama çalışmasının tamamlandığını belirten Temizlik
İşleri Müdürü Murat Öcal, ''İkinci periyot
ilaçlama çalışmalarına önümüzdeki günlerde
başlayacağız'' dedi.
Öcal, Adalet Sarayı'nın ilaçlanması ile tüm
resmi kurumların ve okulların H1N1 virüsüne
karşı ilaçlanmasını ve dezenfekte çalışmasını
tamamladıklarını söyledi. 4.12.2009

Zabıta Uyardı; ‘Soba
Zehirlenmelerine Dikkat Eidn!’

Haberi 2’de

TESAV’DA SON
GELİŞMELER VE
TÜRKİYE KONULU
KONFERANS 3’de

Manavlar Başkan
Özalp’i ziyaret etti
Haberi 2 de
Buz Tutan Gölde
Balıkların Yaşaması için
Suni Yemleme Yapıldı
Haberi Sayfa 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Beypazarı’nda
Resmi Bayramlaşma
Halk Eğitim
Merkezinde Yapıldı
Haberi 2’de
Amerakan Soda Şirketi
Beypazarı’nda Sayfa 4’de
BBP İlçe Teşkilatı
Dünya Engelliler
Gününü Kutladı 3’de
Bakanın Uyarısına
Rağmen Kaza Haberi
Haberi Sayfa 4’de
Beypazarı Hava Durum

MÜHÜR VE
KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA
TESLİM
Tel:7625163
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ARAŞTIRMA-KÜLTÜR-EDEBÝYAT

8 AB den Gelen 17 Kişilik Heyet Beypazarı’nı Gezdi

AB uyum çerçevesinde mesleki eğitim alanındaki
çalışmaları incelemek üzere gelen heyet, bazı okullarda incelemelerde bulundu.
Alınan bilgiye göre, İngiltere, Polonya, İtalya,
Norveç, Almanya gibi 8 AB ülkesinden gelen 17 kişilik heyet ilçemizde, el sanatları dalında ve kitre
bebek konusunda oldukça iddialı olan Beypazarı
Meslek Lisesi'nde incelemelerde bulundu.
Öte yandan heyet Gazi Üniversitesi Beypazarı Teknik
Bilimler M.Y.O'da ve Halk Eğitim Merkezi'nde de
incelemelerde bulundu.
Heyet, okullarda ve Halk Eğitim Merkezi'nde yaptığı
incelemelerinin ardından, araştırmaları ve gözlemlerini, ülkelerine döndüklerinde bir rapor halinde yetkililere sunacaklarını bildirdiler.
Özellikle, Meslek Lisesi'nde sürdürülen el sanatları
dalındaki çalışmaları çok beğendiklerini ifade eden
heyet üyeleri, yapılan çalışmalardan örnek alacaklarını söylediler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Temur da heyete bir
süre katılarak yaptıkları incelemeleri ve araştırmaları
değerlendirdi.
Temur, ''İlçe genelinde okullarımızda güzel şeyler
oluyor, bu bizi eğitim camiası olarak sevindirmektedir. Burada da görüldüğü gibi, meslek lisesinde
incelemelerde bulunan AB'den gelen heyet, biri yüksek okul, biri lise ve Halk Eğitim merkezi başta
olmak üzere yapılan çalışmaları gördüklerinde, manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.
'Öğrenciler böylesi başarılı çalışmalara imza atıyorlar', 'Bu çok güzel' diyerek övgülerde bulundular.
Beypazarı'ndaki okulların seçilmesi çok sevindirici''
dedi.
HALK EĞİTİM GÖZ DOLDURDU
Heyet üyeleri son olarak Halk Eğitim Merkezi'ne
geldi.
Merkezde, çeşitli el sanatlarıyla ilgili çalışmaları
yerinde gördüklerini ve çok beğendiklerini dile
getiren konuk heyet, burada insanlara da iş imkanı
sağlandığını kaydetti.
Heyet yetkilisi Martin Elsner, Beypazarı'nda güzel
çalışmalara imza atıldığını belirterek, ''Ülkeler arasında işbirliğini geliştirecek birçok çalışmayı yerinde
gördük, bu tür çalışmalar ülkeler arasında bir köprü
olarak değerlendirilir, giderek işbirliği daha da
güçlenir'' dedi.
Bir süre sonra Beypazarı'ndan da 8 öğretmenin
araştırmalarda bulunmak üzere AB üyesi ülkelere
gidecekleri, bu ülkede el sanatları dalında okullarda
sürdürülen çalışmaları inceleyecekleri ve işbirliği
çalışmalarının artırılacağı öğrenildi.

Hacılar dönüyor

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla
Ankara'dan Suudi Arabistan'a giden hacı kafilesi
döndü.
2.12.2009
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla
Ankara'dan Suudi Arabistan'a giden hacı kafilesi
döndü.
Suudi Arabistan Havayollarına ait uçakla gelen hacı
kafilesini, Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Geliş
Terminalinde aileleri ve yakınları sevinç göz yaşları,
çiçekler ve alkışlarla karşıladı.
Yakınlarıyla hasret gideren hacılar, ibadetlerini
tamamladıkları için duydukları mutluluğu dile getirerek, duygularını ''Hac ibadetimiz çok güzel geçti.
Herkese bu vazifeyi yerine getirmelerini tavsiye ediyoruz. Çok yoğun duygular içerisinde olduğumuz için

hislerimizi ifade edemiyoruz. Bu duygu ifade
edilmez yaşanılır. Özellikle gençlere tavsiye ediyoruz. Hacca gençken gitmek daha iyi'' diye ifade etti.

AK PARTİ İL
BAŞKANINA
BEYPAZARINDAN
TAZİYE ZİYARETİ

Sungurlu'da meydana gelen kazada AK Parti
Ankara İl Başkanı Murat Alparslan'ın hayatını
kaybeden 2 yeğeni için üzüntülerini paylaşma
ve bağsağlığı için Beypazarı Ak Parti İlçe
Yönetimi Ankaraya taziye ziyaretinde bulundu.
Beypazarı İlçe Başkanı ve yönetim Kurulu
üyeleri ile birlikte Eski Kırbaşı Belediye Başkanı
Cengiz Yılmaz’da taziye ziyaretine birlikte gittiler. 4.12.2009

ACEMİ
KASAPLAR YİNE
İŞ BAŞINDAYDI

28.11.2009
Ankara`nın Kazan ve Beypazarı ilçeleri ile
Bilecik ve Tokat`ta kurban kesmeye çalışırken
yaralanan 83 kişi hastaneye başvurdu.
Ankara`nın Kazan ilçesinde 27 kişi, Beypazarı
ilçesinde 10 kişi, Bilecik`te 40 kişi, Tokat`ta ise 6
kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen acemi
kasapların büyük çoğunluğunun, ilk kez hayvan
kesmeye çalıştıklarını ifade ettikleri öğrenildi.

BEYPAZARI DEVLET
HASTANESİ 1nci
BASAMAK YOĞUN
BAKIM ÜNİTESİ
HİZMETE GİRDİ

Beypazarı’nda Resmi Bayramlaşma
Halk Eğitim Merkezinde Yapıldı
Saat 14:00 te başlayan resmi bayramlaşmaya büyük
katılım olduğu gözlendi.
Beypazarın'da Protokol her zaman olduğu gibi
Bayramlaşma proğramına katılırken,Protokol kadrosu yeni yüzlere tanık oluyur..
27.11.2009
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın ve Belediye
Başkanı Cengiz Özalp ve Siyasi Parti
temsilcileri,Oda Başkanları,Bayram'da görevi başında olan kurumlarda çalışanları ziyaret ederek
Bayramlarını kutladılar..
Diğer yandan eski Belediye Başkanı Mansur
Yavaş'da her Bayram olduğu gibi Bayramlaşma'da
yerini aldı.
İlçemizde resmi bayramlaşma bugün saat 14:00 te
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde
yapıldı.Kaymakam Hikmet Aydın,Belediye Başkanı
Cengiz Özalp ve diğer resmi daire amirleri İlçe
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Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet mensupları ile
bayramlaştıktan sonra yürüyerek belediye'ye geçtiler.Yolda kurban kesen vatandaşlarla da bayramlaşıldı.

ZABITA UYARDI;
“Soba Zehirlenmelerine
DİKKAT EDİN”

Kış ayın gelmesi ile birlikte evlerimize kurmuş olduğumuz sobalar iyi kontrol edilmediğinde en büyük düşmanımız haline gelebiliyor.
Kış ayın gelmesi ile birlikte evlerimize kurmuş olduğumuz sobalar iyi kontrol edilmediğinde en büyük düşmanımız haline gelebiliyor. Kışın soğuğundan kaçarak
dost olarak kucakladığımız sobalar asla ihmale gelmiyor.
Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de olası
tehlikelere karşı vatandaşları uyardı. Özellikle soba
yakılan evleri tehdit eden soba zehirlenmelere karşı tedbir almalarını istedi.
Zabıta Müdürü Özkan Tanrıseven yaptığı açıklamada,
“İlçemizde yaşayan vatandaşların bir kısmı soba ile
ısınmalarını gerçekleştirmektedir. Soba ile odasını ısıtan
vatandaşlarımız istirahatlerini de genellikle soba ile ısıttıkları odasında gerçekleştiriyor. Ya da çocuklarını bu
soba ile ısıttıkları odayı veriyorlar. Ancak düzgün yakılmayan ve gece geç saatlerde ilk yakımı yapılan sobalar
tehlikeye davetiye çıkarıyor. Ocaklarımızın sönmemesi
için mutlaka önlemlerini almaları gerekmektedir.
Isıdan daha iyi yararlanmak için duvar ile soba arasında
yaklaşık 50 cm mesafe bulunmalıdır. Sobalar kesinlikle
üstten tutuşturulmalıdır. Böylece yakıttan çıkan zehirli
gazların da yanması sağlanır. Sobayı kesinlikle alttan
yakmayınız. Soba aşırı şekilde doldurulmamalıdır. Aksi
halde zehirli gazların yanacağı ortam ve duman yolu
daralır. Üst bölümde tam yanma gerçekleşmeden, alt ve
üst hava almaları kapaklarını kapatmayınız. Sobada
lastik, plastik, boya, araba lastiği gibi çöpler yakılmamalıdır. Yanmakta olan sobaya kesinlikle çöp atılmamalıdır. Bu tür atıklar sobada yakıldığı zaman çok
zararlı ve zehirli kirletici gazlar oluşur” dedi. 3.12.2009

Yoğun bakım ünitesi 1 Aralık 2009 itibarı ile
hizmet vermeye başladı.
Beypazarı Devlet Hastanesi'nde 1 Aralık
2009 itibarı ile 1.Basamak Yoğun Bakım
Ünitesi hastaların hayati fonksiyonlarını
izleyecek ve gereğinde destekleyecek cihazların da tamamlanması ile birlikte tam
teşekküllü, Sağlık Bakanlığı standartlarına
uygun birinci basamak yoğun bakım ünitesi
olarak düzenlenerek hizmete açıldı.
Beypazarı Devlet Hastanesine kazandırılan
birçok yeni birim ve cihazdan dolayı hastane
yetkililerini tebrik ediyor başarılarının
devamını diliyoruz. Tüm Beypazarına ve
Çevre halkına hayırlı olsun. 2.12.2009

KOOPERATİFLER
CAMİİ İBADETE
AÇILDI

Kooperatifler Camii Bugün Bayram Namazı
ile Birlikte İbadete Açıldı. İlk Bayram
Namazı ve İlk Cuma Namazı Kılınmış Oldu.
Yapımına 27 Eylül 2007 de başlanan
Beypazarı Kooperatifler Camii, 2 sene gibi
bir süre içerisinde bitirilerek kılınan ilk
bayram namazı ile ibadete açıldı. Cami
Yaptırma
derneği Başkanı
Nazif Zeyrek
Kermesler
düzenleyen ev
hanımlarına,
maddi manevi
destek sağlayan
Beypazarı'lılara
teşekkür etti.
27.11.2009
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BEYPAZARI’NDA
BAYRAM
TELAŞASI

Sabah Huşu İçerisinde Kılınan Bayram Namazı
Sonrası Beypazarında Koşuşturmaca Başladı
Sabah Huşu İçerisinde Kılınan Bayram Namazı
Sonrası Beypazarında Koşuşturmaca
Başladı.Beypazarı Belediyesince belirlenen kurban
kesim yerlerinde toplanan vatandaşlar, kurbanlarını
keserek ailece etlerin ayrılıp paylaştırılmasına
başladılar.Büyükl şehirlerde yaşanan yol kenarlarında kurban kesme vb çirkin görüntülerin aksine
ilçemizin sokaklarının temiz olduğu ve halkın kurallara riayet ettiği gözlendi.
Kurban bayramında "kurban" uyarısı
Kurbanlık hayvana kötü muamelede bulunanlara
Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 336 ile 672 TL
arasında idari para cezası uygulanacak.
Beypazarı'nda Kurban satış ve kesim yerleri
belediye tarafından tespit edilen yerlerde yapılıyor.
Yol, cadde, sokak, kaldırım ve parklarda ise kesim
yapılamayacak.
Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12. maddesinde
belirtilen "Hayvanların kesilmesi, dini kuralların
gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı
korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun
olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin
ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır" hükmüne
uymayanlara 672 TL ceza verilecek.
Kanunun 14. maddesinde de "Hayvanlara kasıtlı
olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem
yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı
soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını
ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmenin
suç olduğu" vurgulanıyor. Bu hükme aykırı hareket
edenlere ise 336 TL ceza uygulanacak.
Çevre Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan "Her
türlü atık ve artığı çevreye zarar verecek şekilde,
ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde
alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır" hükmüne ve Kabahatler Kanunu'na aykırı
hareket edenler ise 69 ile 775 TL arasında değişen
para cezalarına çarptırılacak.
27.11.2009

BEYPAZARI DEVLET
HASTANESİNDE TÜM
LABARATUVAR
TESTLERİ YAPILMAYA
BAŞLANDI.

Hastanemizin hizmet alımı şeklinde yapmış olduğu
ihale ile tüm labaratuvar tetkiklerinin yaptırılması
sağlanmıştır.
Özel bir merkez tarafından hastanemizde yapılamayan tetkiklerin yapılması için sözleşme imzalanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Hayırlı olsun... 26.11.2009

MANAVLAR BAŞKAN
ÖZALP'İ ZİYARET ETTİ

Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özlap
Bostancılar Sokakta faaliyet gösteren manavlar ile
bir araya geldi.
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özlap
Bostancılar Sokakta faaliyet gösteren manavcı
esnafı ile bir araya geldi.
Beypazarı Belediye Başkanı makam odasında
gerçekleşen toplantıda, Bostancılar Sokak’da
faaliyet gösteren esnaflar ilçede bugüne kadar
yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Özalp’e
teşekkür ederken, Manavlar Çarşının restorasyonunun yapılmasını istediler.
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özlap ise
Bostancılar Sokak’da restorasyon işlemlerinin
devam ettiği ve en kısa sürede manavlarımızın
bulunduğu kısmında restorasyonunun yapılacağı
sözünü verdi. 5.12.2009

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

HABER-EKONOMİ

TESAV’DA SON GELİŞMELER VE
TÜRKİYE KONULU KONFERANS
04 Aralık 2009 Cuma

TESAV – Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Vakfı, yine muhteşem bir
konferansa ev sahipliği yaptı. Son
gelişmeler ve Türkiye konulu söyleşinin
konuğu Niğde Üniversitesi Öğretim
üyesi, yazar ve televizyon programları
yapan değerli ilim adamı Prof. Özcan
YENİÇERİ idi.
Çok yoğun bir şekilde program ve konferanslarını sürdüren bu değerli ilim
adamını bir süre önce gerçekleştirilen
Türk-Bir-Dev Kurultayında da dinlemiştik. Son derece doğru tespitlerde
bulunan ve akıcı bir şekilde 3 saat
konuşan Özcan hocayı konuklar da
bırakmak istemedi ve soru yağmuruna
tuttu. İlgi ve beğeniyle dinlenen bu konferans da bir kez daha gösterdi ki;
TESAV hakikaten bir okul. Daha önce
de bu tespiti yapmış ve Tesav,” adeta bir

okul” demiştik. Aydınlanma, bilinçlenme
ve ufkumuzu genişletme yolunda bir
eğitim kurumu. Burada son derece elit
bir dinleyici grubu ve alanlarında uzman
değerli bilim insanları bir araya geliyor.
Dinleyiciler, ikinci bir üniversite bitiriyor, çok yararlanıyor, yeni bilgilerle
donanıyoruz diyorlar. Aynı zamanda
Vakfın Başkanı olan, eski
Bakanlarımızdan sayın Agah Oktay
Güner beyefendinin tadına doyulmaz
sohbetlerinden büyük haz alıyoruz.
Bu konferansı ve ardından sohbeti
gerçekleştiren sayın Prof.Özcan
YENİÇERİ, Türkiye’de son zamanlarda
yaşanan Kavram kargaşasına değindi.
Türkiye kadife bir devrim yaşadı derken
halkla halkı yönetenler arasında bir uçurum olduğuna dikkat çekti. Türkiye
21.yy.a, zihinsel olgunluk ve kültürel
hazırlık bakımından 20.yüzyıla girişten

daha hazır değil, Türkiye değerler
mahşerini yaşıyor dedi. Millet; manaları
ve idealleri aralarında ortaklaştırılmış
topluluktur oysa şimdi, idrak ve iman
parçalanması oldu diyen konuşmacı,
günümüzde aydınların da anlamları
ayrılaştıran kişiler olduğuna değindi.
Toplumun sert kodları çözülürken;
kavram ve değerler karıştı, belirsizlik
temel yapı oldu, çöküş ve çözülmeler
inanılmaz derecede arttı dedi. Birçok
konuda suyun bulandırılması ile odaklanma ve yoğunlaşma kalmadı, bizden
alındı. Bu arada, yoğunlaşamayan insanlar ve gençlikte sosyal ve patolojik
yapıları düzeltme hevesi kalmadı. Çoğu
sadece kendini düşünür hale geldi ki, bu
tehlikeli bir durumdur. Medyada yer alan
ve günlerce, aylarca konuşulan kişisel
veya basit konular, detaylar toplumun
önemli konularının ve değerlerinin
önüne geçmiş olup, Bireysel sorunlar
toplumsal sorunların önüne çıkarılmaktadır. İnsanlarımız bu değer ve kavram
kargaşasına düşerken sadece kendi
sorunlarıyla ilgilenmekte ve toplum bir
cinnet ve paranoyaya sürüklenmekte, bu
da bilinçli olarak yapılmaktadır dedi.
Çünkü, toprak fethetme devri kapanmış,
insan fethetme dönemi başlamıştır.
Kendini kullandırmayan, sorgulayan,
çözüm üreten insan değil, kullanılabilen
insanlar makbul hale gelmiştir. Bunun
yanı sıra toplumdaki bu değişikler için
önce alt yapının oluşturulması, toplumun
nabzının ve sivri tepkilerin alınması,
mana ve değerlerin, kavramların karışması, etnisitenin daha fazla siyasallaştırılması gerçekleşmiş. Bu tehlikeli bir
gidiş. Bir diğer hata örneğin; Türkiye

BBP İLÇE TEŞKİLATI DÜNYA
ENGELLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Büyük Birlik Partisi Beypazarı İlçe Teşkilatı Dünya
Engelliler Günü Nedeniyle İlçemizde Faaliyet
gösteren rehabilitasyon merkezlerindeki engellileri
ziyaret etti.
1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla, 3
Aralık gününü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak
ilan etti. Bu kararın ardından BM İnsan Hakları
Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayılı
bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık gününün
“engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla
tanınmasını istedi. Ve o günden beri, 3 Aralık
“engelliler günü” olarak bilinmektedir.
Bu gün dolayısı ile Büyük Birlik Partisi Beypazarı
İlçe teşkilatı, ilçemizde bulunan engellileri hatırlayarak, yine ilçemizde faaliyet gösteren Özel Mavi
Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini,
ardından Özel Volkan Türkoğlu Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.
Özel Mavi Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinde kendilerine ziyarete gelenlere teşekkür
etmek için gelen engelli Merve'nin gözyaşları içinde
söyledikleri, orada bulunanlara duygulu anlar yaşattı.Arkadaşları adına teşekkürlerini ileten Merve isimli
engelli genç kız, zaman zaman sıkıntılar yaşadığını
ve bu sıkıntılar içinde olduğunda rüyasında hep çok
sevdiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğünü
anlattı."Ona defalarca mektup yazdım cevabını alamadım, sizlerin aracılığıyla görüşmek istediğimi
belirtmek istiyorum.Bende bir iş istiyorum,kendi
ayaklarımın üzerinde durabilmek istiyorum.Artık

yeter" diyerek sözlerine devam etti.BBP merkez disiplin kurulu üyesi Yusuf Ayan bu konu ile ilgileneceği
sözünü verdi.
BBP İlçe Başkanı Turhan Yılmaz farklı bir projeden
bahsederek,Engelliler Festivali yapılmasını
düşündüğünü ve bu konuda gerekli girişimlerde
bulunacaklarını ve ilçemizdeki Rehabilitasyon
merkezlerine bu festivalin düzenlenebilmesi için
yardımcı olacaklarını belirtti.
Özel Mavi Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi İdarecisi Başak Ünal Yılmaz yaptığı açıklamada "Bu günki ziyaretiniz çok anlamlıydı.İçeri girer
girmez çocukların yüreklerindeki coşku ve ışıltı,
gerçekten görülmeye değer bir olaydı.Sorunlarımızı
iletebilmek,paylaşabilmek, ileriye dönük projeler
yapabilmek, en azından bunların sözünü alabilmek,
bu insanlar siyasetçiler bizim yanımızda diyebilmek
çok güzeldi.Bu çocuklar ve biz bu tür destekler olursa, toplumsal dayanışma olursa herşey çok daha
güzel olur.Bu birliktelik çok güzeldi, herkese
teşekkür ediyorum" dedi.
Büyük Birlik Partisi Beypazarı İlçe Teşkilatı daha
sonra Özel Volkan Türkoğlu Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek engellilerle
bir araya geldiler.Kurum Müdürü Özlem Vural ile
görüşüp sorunları dinleyen BBP ilçe teşkilatı, burada
eğitim alan engelli öğrencilerin oyunlarını
izledi.Ziyaretten dolayı, eğitim gören engelli öğrencilerin çok sevinçli ve mutlu oldukları gözlendi.
3.12.2009

OFSET MATBAAMIZ KURULDU
MATBAA AÇILIŞIMIZ ÇOK YAKINDA

Dijital baskı sistemlerimiz ve matbaamızla çok yakında hizmetinizdeyiz
Her türlü Matbaa işleriniz için hizmetinizdeyiz.

ORTA ANADOLU MATBAACILIK Tel:0.312.762 51 63

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

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

Azerbaycan ilişkisinin zedelenmesi, “İki
devlet, Tek Millet” paradigmasının
ortadan kaldırılmasıdır. Zürih’de yapılan
antlaşma, her tarafa çekilebilecek şekildedir ve Türkiye, Ermenisten sınırını
sonuçta açma yükümlülüğü altına
girmektedir. Oysa Ermenistan açısından
olumsuz bir yükümlülük yoktur. Hem de
Karabağ’daki işgaline son vermediği,
toprak talebinden vazgeçmediği, Ağrı
dağımızı Ararat adıyla sembolleri gösterdiği ve haksız uygulama ve taleplerinin
hiçbirinden vazgeçmediği halde…Açılım
deseniz, zaten başka güçlerin isteğiyle
alel acele uygulanmaya konan ve bölge
insanına değil, malum planları uygulayan emperyalist güçlere yarayan,
bölücülük planından başka bir şey değil.
Irak’tan çekilme ve sonrasında bölgeye
hakim olma planları. Hem biline ki,
zararı sadece Türklere değil, Kürtlere de
dokunacak ve ilk fırsatta harcanacaklardır.
Unutulmamalıdır ki; her ne pahasına !!!
olursa olsun barış olmaz…O pahaya
dikkat etmek gerekir…
Gülgün GÖKÇE
Türk Dünyası İnsan Hakları Der. Kadın
Kom.Gen.Bşk.Yrd.
İHAF – Uluslarası İnsan Hakları
Avrasya Federasyonu, Türk Dayanışma
Konseyi
Avrasya Yerel Yönetimler ve Stratejik
Araştırmalar Mrk. Kurucu üyesi
Yurt-yuva Der.Yön.Krl.üyesi
Ankaralılar Meclisi Gen.Bşk.Yrd.
Ankaralı Dernekler Federasyonu
Yön.Krl.Üyesi
Ankara Seymenler Kulübü Der.
DP Yüksek Haysiyet Divanı eski üyesi

Başkan ÖZALP
Dünya Emgelliler
Gününü Kutladı

Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp,
Engelli Vatandaşların ‘3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nü Kutladı.
Beypazarı’nda faaliyet gösteren engellilere
eğitim veren kurumları ziyaret eden Başkan
Özalp Dünya Engelliler Gününü kutladı.
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp,
Özel Volkan Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri
ve Mavi Kalpler Rehabilitasyon Merkezi yetkililerini 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’ sebebiyle ayrı ayrı ziyaret ederek, öğrencilerin
Engelliler Günü’nü kutladı. Özel Volkan
Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özlem Vural ve
Mavi Kalpler Rehabilitasyon Merkezi Müdürü
Başak Ünal engelli vatandaşların topluma
kazandırılmaları ve sosyal yaşamda daha aktif
bireyler olabilmeleri için yaptıkları çalışmalar
hakkında Başkan Özalp’e bilgi verdiler.

Başkan Özalp, Beypazarı Belediyesi’nin projelerinde engelli vatandaşların da düşünüldüğünü
ifade ederek, “Beypazarı’nın geleceğinden hepimiz sorumluyuz. Bugün yaşadığımız sıkıntıların
gelecekte de yaşanmaması için çabalıyoruz.
İlçemizde yaşayan herkes bizim için aynıdır.
Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarından mutlu
olması bizleri de mutlu eder” diye konuştu.
Başkan Özalp, engelli vatandaşların ‘Dünya
Engelliler Günü’nü de kutlayarak Beypazarılıları
engellilerle ilgili hassas davranmaya çağırdı.
3.12.2009
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ARA SIRA
ÇÖZÜMÜN ZEHİRLİSİ

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

“Hayatta muvaffakiyetin en büyük
sırrı işe başlamadan önce ulaşılacak hedefin
daima uzak olduğunu takdir ederek ona göre
hazırlanmaktır”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Yazın bunaltıcı sıcaklarının sona
ermesi ile güz ayları da başlamış oldu.
Ankara’nın güz aylarının tadının doyumsuz
olduğunu başkentte yaşayanlar çok iyi bilmekte ve takdir etmektedirler. Kısa bir süre öncesine kadar, TBMM’nden Kızılay’a doğru
inilirken Atatürk Bulvarında oturularak sohbet
edilecek mekanlar vardı. Buralar bir anlamda
dinlence yerleri oluyordu. Küreselleşme
olgusu ile birlikte dayatılan yeni dünya
düzeninde, bu gibi işlevsel mekanlar kapandı
veya kapatıldı.
Bu uygulama Ankara’da oturanların da yaşam
biçimi olmuş ve yaşayan bir kültüre
dönüşmüştü. Siyasetin kalbinin buralarda
attığını bile söylemek olasıdır. Farklı
düşüncede olan kişiler, buralarda ses tonlarını
yükseltmeden kavga etmeden konuşup tartışabiliyorlardı.
Şimdilerde kendiliğinden oluşmuş olan bu
yaşam biçiminin yerinde esecek yelin bile
kalmadığını gündelik yaşamımızda yaşıyoruz.
Geçmişe takılıp kalmadan günümüzde de
olmasını istediğimiz böyle güzel bir yaşam
biçimini bu nedenle sizlerle de paylaşmış
oluyoruz.
Geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu toplandı. Bu toplantıya katılan devlet ve hükümet
başkanları, dünyaya kendi pencerelerinden
bakarak mesaj verdiler. Bu mesajları ayrıca
değerlendirmek olanaklıdır. Burada üzerinde
durduğumuz konuşma Başbakan’ın yaptığı
konuşmadır.
Başbakan’ın BM’de yaptığı konuşması, boyalı
kağıt ve kutularda görmesi gereken ilgiyi
görmemiştir. Dahası konuşmanın magazin
boyutu öne çıkarılarak yapılan konuşma,
özünden saptırıldı. Konuşma suya tirit cinsinden yayımlandı. Halbuki Başbakan’ın Kıbrıs’a
ilişkin bu konuşması üzerinde durulmasını
gerektiriyordu. Mangallarda kül bırakmayan
siyasetçilerin bile, bülbül yemiş duta dönmüş
olmaları ayrıca düşündürücüdür.
Başbakan, “BM’in devreye girmesiyle 2010
yılının başlarında yeni bir referandum yapılır
ve şayet Rumlar bu referandumda da olumsuz
oy kullanırlarsa, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin uluslararası bağımsız bir
devlet olarak tanınması zorunlu hale gelir”
diyordu.
Bu değerlendirmeye içtenlikle katılıyoruz.
Ancak bu duruşun devamlı olarak gündemde
tutulması gerektiğini belirtmek durumundayız.
Bununla yetinilmeyerek konu, diğer tüm uluslararası platformlara da taşınmalıdır. Benzer
söylemin 24 Nisan 2004 gününde, Annan’ın
belgesinin oylanması öncesinde de söylendiğini anımsatmak istiyoruz. Aradan geçen zaman
diliminde bulunduğumuz nokta ortalık
yerdedir. Söylemle eylem arasında okyanus
mu vardır ne…
Adada çözüme ilişkin olarak yürütülmekte
olan görüşmelerde ilginç bir noktaya gelinmiştir. “Türk ve Rum seçmenler, devlet
başkanı ve yardımcısını belirlemek için birlikte oy kullansınlar” deniliyor. Bu yaklaşımı
zehirli bir çözüm olarak gördüğümüzü altını
kalın çizgilerle çizerek belirtmek istiyoruz. Bu
yaklaşım aynı zamanda sakatlıklarla da
doludur. Çünkü Rumlar, kendileri gibi düşünmeyen bir Kıbrıs Türküne oy vermeyeceklerdir. Vereceklerine inananlar varsa, öncelikle
tıbbın denetimine girmeleri gerekmektedir.
Anne karnına yeni düşen bir cenini bile, böyle
bir yaklaşıma inandırmak olanaklı değildir.
Mendil büyüklüğündeki ülkenin başı yollara
düşmeden önce, Kıbrıs Rum Ulusal
Konseyi’nin dört gün boyunca toplantılar yaptığını da sizlerle paylaşmak istiyoruz.
İzleyecekleri politikaları, adı geçen konseyde
onaylandıktan sonra BM’e gidilmiştir.
Konseyin yayımladığı bildiride ise çözümün
ölçütleri öne çıkarılıyordu. “Çözümün adadaki
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tamamen çekilmesinin yanı sıra, Türkiye’den giden Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının adayı
tamamen terk etmesine bağlı olduğu” vurgulanıyordu.
Ulusal konularda bazı sıkıntıları yaşamakta
olduğumuz gerçeğinin de ayrıca bilincindeyiz.
Anadolu’nun sesi olan TBMM’nin, Kıbrıs
davası başta olmak üzere tüm ulusal konularda
ortak bir görüşü sergilemesini bekliyor ve
istiyoruz. İstasyondaki trenin kalkmaya hazır
beklemekte olduğunun da bilinmesi gerekiyor.
Trenin kalkması sonrasında arkasında bakmanın hiçbir kimseye yararı olmayacaktır.
Hata veya nerede eksik yapıldığını bile
düşünemeyecek duruma gelmeden önce
gereken önlemlerin alınması ortak
dileğimizdir. 2010 yılında adada olası bir BM
çözümü önerisi öncesinde, hazırlıklı olmak
gibi bir yükümlülüğümüzün olduğunu da
anımsatıyoruz. Zaman hızla geçmektedir.
Adada yürütülmekte olan görüşmelerin son
fırsat olduğunun türküsünü çığıranlar, ulusu
yanlış yönlendirmektedirler. Her görüşme ve
çabayı son fırsat olarak görmek ve değerlendirmek son derece yanlıştır. Eğer öyle olsa
idi, üzerinde yaşamakta olduğumuz ne yurdumuz ve devletimiz olurdu. Genç kuşağı bu ve
benzeri söylemlerle zehirleyerek teslimiyete
razı etmek istiyorlar mı ne…
SEVGİ ile kalınız…
02 Ekim 2009 - Ankara

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’’
04 Aralık 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:257 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

Buz Tutan Gölde Balıkların Yaşaması
için Suni Yemleme Yapıldı
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

04.12.2009
Beypazarı Karaşar Beldesi'nde buz tutan Eğriova
göletindeki balıkların ölmemesi için yetkililer suni
yemleme yaptı.
Tarihi konakları ve doğa güzellikleri ile ünlü
Beypazarı'nın Karaşar Beldesi'ne kış erken geldi.
hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucunda göl buz tuttu. Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın, Orman İşletme Müdürü Hüseyin
Çinko, Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar ve
yetkililer kar yağışı altında gölde yaşayan milyonlarca balık için suni yemleme yaptı.
Yetkililerden Eğriova gölünün donduğu bilgisini
aldığında buraya gelerek incelemelerde bulunduğunu
belirten Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, ağır

kış şartlarında yaşayan canlıları korumak için gerekli
tedbirlerin alınacağını söyledi. Kaymakam Aydın,
"Aralık ayının henüz başında olmamıza rağmen
Eğriova'ya kış erken gelmiş. Beypazarı'nın turizme
açılmasıyla ayrı bir önem kazanan Eğriova yaz ve
kışı ile ayrı güzellikler sergiliyor. Buraya ulaşımın
zor olmasından dolayı insanlarımız Eğriova'nın
muhteşem manzarasından yeterince faydalanamıyor.
Orman İşletme Müdürü ve diğer arkadaşlarımla birlikte yol ve gölette incelemelerde bulunduk." dedi.
Karaşar'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriova'nın
yolunun yapılarak turizme kazandırılacağını belirten
Kaymakam Aydın, "Eğriova göletinde balıklar için
yapılan suni yemlemenin kış şartlarının ağırlaşması
ile birlikte ormanda yaşayan diğer canlılar için de

Beypazarı Belediyesi 2010 yılı mali bütçesi
belediye meclisinde oylanarak kabul edildi. Bu
yılki bütçe 23 milyon 81 bin TL olarak açıklandı
3.12.2009
Beypazarı Belediyesi 2010 yılı mali bütçesi
belediye meclisinde oylanarak kabul edildi. Bu
yılki bütçe 23 milyon 81 bin TL olarak açıklandı. Bütçenin14 milyon 702 bin TL’si yatırımlar ve projeler için ayrıldı.
Yapılan yazılı açıklamada, belediyenin 2010 yılı
bütçesinin 23 milyon 81 bin TL olduğu belirtildi.
2010 yılı bütçesinin 14 milyon 702 bin TL'sinin
yatırımlar ve projeler için ayrıldığını belirten

Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp, ''2010
yılının Beypazarı için yeni projeler yılı ve
yatırımlar yılı olacak'' dedi.
Belediye bütçesinin 2010 yılında 23 milyon 81
bin TL olarak belirlenmesiyle belediyenin geleceğini daha net görmeye başladığını belirten
Özalp, belirlenen bütçenin 14 milyon 702 bin
TL'sinin yatırımlara ayrıldığını ifade etti.
Yatırımların 2010 yılında başlayarak gelecek
yıllarda artarak devam edeceğini belirten Özalp
şöyle konuştu:
''Göreve geleli henüz 8 ay gibi bir zaman oldu.
Bu zaman zarfı içerisinde bizden önce planlanan
bütçeye göre hareket etme durumunda kaldık.
İlerleyen yılların hizmetlerini planlarken,

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

yapılacağını söyledi.
Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar ise dondurucu soğuk ve kar yağışı altında buz tutan gölde suni
yemleme yapmalarının diğer insanlar tarafından
örnek alınması gereken bir davranış olduğunu belirtti.

BEYPAZARI BELEDİYESİ 2010 YILI BÜTÇESİ 24 MİLYON TL

AMERİKAN SODA ŞİRKETİ BEYPAZARI’NDA

Eti Soda A.Ş. Genel Müdürü Kamil Akar ve Park
Termik Yönetim Kurulu Üyesi A.Coşkun Duyak ile birlikte Amerikan Soda Şirketi yetkilileri Başkan Özalp’i
ziyaret etti.
Eti Soda A.Ş. Genel Müdürü Kamil Akar ve Park
Termik Yönetim Kurulu Üyesi A.Coşkun Duyak ile birlikte Amerikan Soda Şirketi yetkilileri Başkan Özalp’i
ziyaret etti.
Eti Soda A.Ş Genel Müdürü Kamil Akar ve Park
Termik Yönetim Kurulu Üyesi A. Coşkun Duyak’ı ile
birlikte Amerikan Soda Şirketi yetkililer başkanı
ziyareti sonrası Bağevi’nde öğle yemeği yedi. İlçeyi
gezen yetkililer alışveriş yapma imkanı buldular.
3.12.2009

BEYPAZARLI GENÇ POLİS TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Batman'ın Beşiri İlçesinde Görev Yapıyordu, Bayram Günü
Geçirdiği Kazada Yaşamını Yitirdi
26 Yaşında ve Polis Memuru olarak görev yapmakta olan
Hüseyin Murat Güneş, Beşiri Siirt Karayolunun Beşiri çıkışında kontrolden çıkan otomobilinin takla atması sonucu hayatını
kaybetti.
Kendisinin kullandığı 34 UZ 341 Plakalı otomobil dün öğle
saatlerinde Beşiri çıkışında takla attı.Aynı araçta bulunan eşi

Esra Güneş ise yaralı olarak kurtulmayı başardı.
Beşiri Merkez Sağlık Ocağında otopsisi yapılan Hüseyin
Murat Güneş'in naaşı daha sonra Siirt'e götürüldü.Siirt'te çevik
kuvvet polisi olarak görev yapan 1983 Beypazarı Doğumlu
Hüseyin Murat Güneş, Batman Havaalanına giderek eşini
almıştı ve Siirt'e dönüyordu.Allah'tan Rahmet Ailesi ve
Yakınlarına Başsağlığı Diliyoruz. 01.12.2009

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

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

SU

UF
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A
T
N
DA

.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
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .Bize 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

hizmetleri ve projeleri göz önünde bulundurarak
planlama yapma durumunda kaldık. Amacımız
gerçekleşmeyecek bir bütçe yerine gerçekleşme
oranı yüksek doğru bir bütçe yapmaktı. Bunu da
başardığımızı umuyorum. Belediye olarak 2010
yılından çok umutluyuz, çünkü bizim artık projelerimizle Beypazarılıların karşısına çıkacağımız yıl olacak. Beypazarı Belediyesi olarak
ilçemize hizmet noktasında vereceğimiz en
güzel hizmetleri verme gayreti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.''
Özalp, Beypazarı'nın turizmde hareketli bir ilçe
olduğunu dile getirerek ''Başkentin yanı başında
bulunan bir ilçe olarak, biz turizm kentine
yakışan neyse onu yapmaya çalışacağız. Çünkü,
her geçen gün Beypazarı'nı ziyaret edenlerin
sayısı giderek artmaktadır'' dedi.

Beypazarı için Hava Durumu

Ülkenin Büyük Bir Bölümü Yağışlı Havanın
Etkisinde Kalmaya Devam Edecek. Hava Sıcaklığı
İç Ve Doğu Bölgelerde 4 İla 6 Derece Azalacak,
Diğer Yerlerde Önemli Bir Değişiklik Olmayacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin büyük
bir bölümü yağışlı havanın etkisinde kalmaya
devam edecek. Yağışların Antalya il genelinde
kuvvetli olmak üzere güney bölgelerde
gökgürültülü sağanak, iç bölgelerde yağmur, sabah
saatlerinde İç Anadolu'nun yüksek kesimleri,
Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu
Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık
yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu
bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde
önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genel
olarak güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu
ve Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu
yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, güney bölgelerde kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları
ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,
sabah saatlerinde kuzeyinin yüksekleri (Esenboğa,
Kızılcahamam, Kazan çevrelerinin yüksekleri)
karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra
hafif yağmur ve sağanak yağışlı 14
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı 17
Antalya: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve
gökgürültülü sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer
sisli, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar
yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde
yağmur ve sağanak
Sıcaklık (ºC)
10 °C
yağışlı 11
Nem (%)
94
Beypazarında ise 6
Basınç (hPa)
hPa
günlük hava durumu Görüş (km)
.......
şöyle:
Rüzgar (km/sa) Güneydoğudan 9

05 Aralık Cumt.
En Yüksek
12°C
En Düşük
1°C

08 Aralık Salı
En Yüksek
14°C
En Düşük
6°C

06 Aralık Pazar
En Yüksek
9°C
En Düşük
4°C

09 Aralık Çrşam.
En Yüksek
13°C
En Düşük
5°C

07 Aralık P.tesi
En Yüksek
8°C
En Düşük

9°C

10 Aralık Perşem.
En Yüksek
12°C
En Düşük
4°C

Bakanın Uyarısına Rağmen Kaza Haberi

Bayram öncesinde Elmadağ’da konuşan Ulaştırma
Bakanı Binali Yıldırım’ın, ‘Yollar kan gölüne dönmesin’ uyarısına rağmen, gelen trafik kazası haberleri
yüreklerde derin acılar bırakıyor.
Kurban Bayramı tatillerinde son beş yılda meydana
gelen toplam 6 bin 504 trafik kazasında 465 kişi
öldü, 13 bin 407 kişi yaralandı. En çok ölümlü ve
yaralamalı kaza 2006 ve 2008’deki dokuz günlük
bayram tatillerinde meydana geldi. Bu bayram tatillerinde kaza sayıları ile ölen ve yaralananların
sayıları da birbirine yakın oldu.
Yıllar ve rakamlar
2006’daki bayram tatilinde, bin 354 kazada 109 kişi
öldü, 2 bin 760 kişi yaralandı. Geçtiğimiz yıl ise 6-14
Aralık dönemine denk gelen Kurban Bayramı’nda,
bin 365 kazada 113 kişi öldü, 2 bin 924 kişi ise yaralandı. Daha çok şehir dışında meydana gelen kazalar
ölümle sonuçlandı. Şehir içinde ise ölümlü kazalara
nazaran yaralamalı kaza sayısı yüksek oldu.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

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 J Ý T A L BA S K I S Ý S T E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L 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

İlçelerdeki kazalar
Beypazarı lçesinde meydana gelen trafik kazasında 2
kişi yaralandı. Ankara’dan Beypazarı’na doğru gelen
Bülent Yılmazcan yönetimindeki 06 BG 077 plakalı
otomobil, Acısı köyü yolu kavşağında devrildi.
Kazada, sürücü Bülent Yılmazcan ile eşi Gülden
Yılmazcan yaralandı.
ULAŞTIRMA Bakanı Bakanı Binali Yıldırım, ‘ölüm
rampası’ olarak bilinen bölgeye yapılan viyadüğü,
Kurban Bayramı öncesinde geçici olarak hizmete
açarken, “Yollar kan gölüne dönmemeli” uyarısında
bulunmuştu.
Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği
periyodik kontrol ve denetimlerini devam
ettirirken,Bayram Trafik yönünden Beypazarında
huzurlu geçti.
Diğer yandan İlçede Park sorununda yeni uyğulama
olumlu olurken halk tarafından kısa bir sürede benimsendi. 30.11.2009

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

