Beypazarı’nın nüfusu 50001 olması için start verildi

Beypazarı Birlik Platformu bu hafta yapılan
toplantıda Beypazarı’nın 50001 nüfusa ulaşması için start verdi.
Birlik Platformu üyeleri yaklaşan yerel
seçimler nedeniyle seçimler öncesi
Beypazarı’nın en önemli meselesinin,
belediye başkan aday adaylarının kimlerin
olacağı değil, bütünşehir yasası kapsamında
ilçenin büyükşehir belediyesinde kaç üyeyle
temsil edileceği olduğunun altını çizerek, bu
iş için gönüllü oldukları konusunda karara

vardılar.
Yapılan toplantıda Beypazarı nüfusu 50001
olursa Beypazarı Belediyesi meclis
üyelerinin 25 meclis üyesine çıkacağı, aynı
zamanda 5 meclis üyesinin Ankara
Büyükşehir Belediye meclisinde
Beypazarı’nı temsil edeceği, ayrıca nüfus
artışı ile birlikte Belediye gelirlerinin de artacağı üzerinde duruldu.
Bütünşehir yasası kapsamında Belde
Belediyelerinin kapanacağı, köylerinde

mahalle muhtarlığına dönmesi nedeniyle
Belediyenin hizmet yükünün artacağı,
Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin de
önem kazanacağı, bu yüzden Ankara
Büyükşehir’e bir fazla meclis üyesi göndermenin Beypazarı’na büyük avantaj sağlayacağı, bütün Beypazarı’nın seçimden 6 ay
önce bu işi, Beypazarı nüfusunu 50001 yapmayı görev kabul etmesi gerektiği ve
Beypazarı’na yapılacak en önemli hizmetin
Haberi sayfa 2’de
bu olacağı belirtildi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın; ‘’Diktatörü tarihin çöplüğüne hep beraber süpüreceğiz’’
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Günaydın; ‘’ Vehhabilik diktatörlüğü kurmaya çalışanlara 90 yıl evvel bir ders verdik, aynı dersi önümüzdeki seçimde tekrarlıyacayacağız’’

Ankara’nın Beypazarı İlçesi Karaşar Belde
Belediyesi tarafından düzenlenen 15 inci
Geleneksel Karaşar Eğriova Yayla Festivali
ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Günaydın Hükümete sert konuştu.
Karaşar Belde Belediye Başkanı Ali
Özdamar’ın Bütünşehir Yasası kapsamında
Karaşar Belde Belediyesinin kapanacağını ve
son belediye başkanı odlunu belirten konuşmasından sonra kürsüye çıkan Gökhan
Günaydın’ın konuşmaları ara ara Her yer
direniş her yer taksim, Hükümet istifa, diktatör istifa gibi sözlerle ara ara kesildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan
Günaydın konuşmasında ‘’Ali başkan gerçekten çok duygulu ve içerikli bir konuşma yaptı.
90 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin yolculuğunun 85 yılına eşlik etmiş Karaşar
Belediyesinin bu günkü başkanı olarak konuştu. Ama konuşmasında benim ağırıma giden
bir veda havası vardı. Karaşar Belediyesi de ,

FORUM

Kemal ÇELEN
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Gazetemiz
Yeni Yıldız

Gazetemize göndereceğiniz yazı, şiir, ihbar,
haber, şikayet, teşekkür, ve her türlü konuda
bilgi ve araştırmalarınızı ya direk gazetemize
veya gazetemizde köşe yazarı olan veya
muhabirlik yapan arkadaşlarımıza vereYazısı Sayfa 2’de
bilirsiniz.

Karaşar Belediye Başkanı da hiçbir yere veda
etmiyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bir
6360 sayılı yasa çıkarttılar. Karaşarlının
referandumda % 98’inin hayır demesine rağmen içlerinde karaşarında bulunduğu bine
yakın belediyeyi kapatma kararı çıkarttılar.
Yuhh sesleri ile destek verildi.
Günaydın; ‘’30 mart 2014 tarihi geldiğinde
karaşar belediyesi geçici olarak kapatılacak.
Recep Tayyip Erdoğan ve şühedasının bu
dayatmacı , bu ulusun, halkın iradesine karşı
çıkan tavrına, sürekli onları aşılayan tavrına
çocuklarımız taksimde cevap verdiler. ‘’
Her yer taksim, her yer direniş sloganları
atıldı.
Günaydın; ‘’Ben yalnızca taksimde değil
Taksimde ve İstanbul’un tamamında ,
Ankara’da Kenedi’de ve Dikmen’de, İzmir’de
Gündoğdu’da ve Türkiye’nin dört bir tarafında aşkın ve devrimin türküsünü söyleyen ve
bağımsızlık bayrağını kaldıran çocuklarımızı

KAHVE MOLASI
Nilgün GÜNEY

SOSYAL PAYLAŞIM
SİTELERİ İNSANLIĞIN FAYDASINA KULLANILMALIDIR
Teknoloji her dönem biraz daha
gelişerek insan yaşamında önemli yer
edinmiştir. Özellikle internet alemi
yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası
olmuştur. İnternette geniş yer edinen
sosyal paylaşım siteleri çevre edinmek,
bir fikri, bir ideolojiyi insanlara ulaştırmak gibi amaçlarla yaygınlaşmış
durumdadır.
Yazısı Sayfa 3’de

selamlıyorum, sevgili dostlarım. O gençler
bize çok iyi bildiğimiz bir şeyi hatırlattılar.
Biz bir memlekette vehhabilik diktatörlüğü
kurmaya çalışanları biliyoruz. Onlarda bizi
biliyorlar. 90 yıl evvel onlara bir ders verdik,
aynı dersi önümüzdeki seçimde tekrarlıyacağız sevgili dostlarım. ‘’
Hükümet istifa sloganları atıldı..
Günaydın; Onun için ben diyorum ki 30 mart
2014 günü evet Karaşar belediyemizin
belediye levhasını geçici olarak kaldıracağız.
Onu demokrasi dediğimiz bir depoya koyacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını
açıkladığımız gün karaşar belediyesinin levhasını oraya hep beraber dikeceğiz.
Diktatör istifa slgonları atıldı
Günaydın; Arkadaşlar o diktatör istifa
etmeyecek. Ama biz o diktatörü ait olduğu
yere yani tarihin çöplüğüne hep beraber
süpüreceğiz. Sevgili dostlarım sizlerle beraber
olmak çok güzel. Eğriovanın bu oksijen depolayan havasında çok sevdiğim yurtsever dostlarımla beraber olmak gerçekten içimizi temizliyor. Hepinize çok teşekkür ederim.
Üzerimde bir selam borcu var. O borcu öncelikle ifade etmek istiyorum. Bi sabah 7.30 da
genel başkanımızla Ankara’da hava alanında
beraberdik. 2 gün evvele kadar karaşarda
sizlerle beraber olmak için söz vermişti.
Ancak Edirne’yi, kırk pınarı, adalet ve kalkınma partisinin bir siyasal şov malzemesi haline
getirmeye çalıştığını öğrendiğimizde bir
görev gereği genel başkanımız Edirne’ye gitmek zorunda kaldı. Ancak gönlü burdadır ve
hepinize çok içtenlikle selamları vardır.
Özgürlüğün bağımsızlığın öyküsünü bu
toprakların her bir santimetresine yazacağımız
günlere olan sarsılmaz inanç. Sağolun varolun. İyiki varsınız‘’ dedi.

Beypazarı
Camilerinde
Ramazan temizliği

14 ncü Festival
diyenlere Kapak
Olsun

Beypazarı’nda bir
sanatçı doğuyor.
Haberi Sayfa 4’de

15 nci Karaşar Eğriova
Yayla Festivali
Haberi Sayfa 4’da

Haberi Sayfa 2’de

Haberi Sayfa 3’de

Festivalde başkandan
veda konuşması

Beypazarı Karaşar Belde Belediyesi
tarafından düzenlenen 15 inci Geleneksel
Karaşar Eğriova Yayla Festivali‘nde
kürsüde konuşan Karaşar Belde Belediye
Başkanı Ali Özdamar veda konuşması
yaptı.
Karaşar Belde Belediye Başkanı Ali
Özdamar; ‘’Karaşar’ın taşına toprağına,
suyuna, havasına, memleket sevdalısı
sevgili Karaşarlılar. Ankara’nın doğa
harikası, koç Köroğlunun at sürdüğü, aşıkların türkü söylediği, koyun sürülerinin
renk kattığı, analarımızın çamlara beşik
kurduğu, bölük bölük turnaların uçuştuğu,
göletlerinde yeşil başlı ördeklerin yüzdüğü,
çocukluğumuzun geçtiği, kültürümüz ve
geleneklerimizi yaşadığımız, ata toprağımız
eğriovamıza hoş geldiniz.
Haberi 2’de
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Eski Beypazarı Belediye Başkanlarından
İbrahim Demir, 2004 Saadet Partisi Belediye
Başkan Adayı Gazeteci Yazar Kemal Çelen,
2009 Ak Parti Beypazarı Belediye Başkan
Adayı Tuncer Kaplan, Ak Parti 1999, 2004
yılı Ak Parti Belediye Başkan aday adaylarından, eski Refah Partisi ilçe Başkanı Yaşar
Hız, Uruş Belde Belediye Başkanı Osman
Şefik Karlıdağ, Kırbaşı 2004-2009 eski
Belediye Başkanı, öğretmen Cengiz Yılmaz,
Eski AP ve DYP Yönetim Kurulu üyesi Sami
Topbaşı, Belediye Meclis Üyesi Doğan
Yılmaz, Ak Parti üyesi Hasan Hancıoğlu ve
Ali Karaalp, İşletmeci Hasan Karaca, Ak Parti
İlçe Başkan adaylarından Birol Koçak, 19992004 yılı Ak Parti Belediye Başkan Aday
adaylarından Başbakanlık DPT’den Ünal

Eken’in de içinde yer
aldığı Beypazarı Birlik
Platformu Beypazarı
Nüfusunun 50001
olması için çalışma
başlattı.
toplantı sonrası
yapılan açıklamada
seçimden 6 ay önce
Beypazarı Nüfusunun
50001 olması gerekiyor. Nüfus 50 bin altında olursa
Beypazarı’nda eskiden
olduğu gibi yine 15
meclis üyesi seçilecek.
ankara Büyükşehir
Belediye Meclisine ise
3 meclis üyesi gönderebilecek. Belediye gelirleri nüfusa göre
aynı olacak. Beypazarı’na hizmet etmek istiyorsak bu hizmeti seçimden önce de yapabiliriz. Bu hizmeti yapmak için önümüzde yaklaşık 1 ay gibi bir zaman kaldı. bu bir ay
içinde Beypazarı nüfusunu artırmamız
gerekiyor. Beypazarı’na lazım olan nüfus 3000
bile değil. Beypazarı’nın dışarda sadece
Ankara’da yaşayan nüfusu 50 binlerin
üzerinde. bize lazım olan nüfus ise yaklaşık
3000 kişi. Bu sayı tamamlanmayacak bir sayı
değil. Beypazarı’nın bu sayının kat be kat
üzerinde nüfusunu artırma potansiyeli var.
Şimdi Beypazarı’da Ankara’ya bağlandığına
göre insanlarımızın birinci adres olarak
Beypazarı’nı göstermeleri memleketlerine de

hizmet etmenin bir yoludur. Bu iş Beypazarı
için çok önemli. Bu amaçla bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, tüm ilçedeki
belediyelerin, tüm derneklerin bu iş için kollarını sıvamaları gerekiyor. Bu güne kadar bu
konu yerel gazetelerde dile getirilmesine rağmen kimse ses çıkartmadı ve sessizlik devam
ediyor. Bu konu önemsenmeyecek bir konu
değil. Biz bu işin öncülüğünü yapmaya
hazırız. Nüfusun artması için her türlü çalışmanın içinde yer alacağız. Bu amaçla 15 gün
içinde Beypazarı’nda herkesin katılabileceği
bir toplantı tertip edeceğiz. Bu konuda organize görevi bir arkadaşımıza verilmiştir. Bu
arkadaşımız gerekli dernek, sivil toplum kuruluşları, belediye başkanları, resmi kurum amirleri ile görüşmelerini yaptıktan sonra toplantı
günü ayarlanacak. Ramazan ayı içinde bu
toplantı tertip edilecek ve ilçe nüfusunun
artırılması için çalışma başlatılacak. Bu çalışma için kalan gün sayısı yaklaşık 15 güne
düşmektedir. İnşallah bütün siyasi partilerimiz
Beypazarı’na hizmet için birlik ve beraberlik
içinde hareket ederler. Halkımızdan da
Beypazarı nüfusuna kayıt edebilecekleri evlat
ve yakınları için bilgi ve destek bekliyoruz.
Bu konunun önemi Beypazarı’na Büyükşehir
Belediyesinden gelecek hizmetler için
meclisüye sayısının bir fazla olmasının önemi
nüfus arttıktan sonra veya artıramazsak 3
meclis üyesi ile çekilen sıkıntıları gördükten
sonra anlaşılacak. Yapacağımzı toplantının
siyaset üstü olmasına özen göstereceğiz. Tüm
siyasi partiler de bu işe gönüllü girmeli’‘açıklaması yapıldı.

bir belediye başkanı olmanın gururu ile sizlere
sesleniyorum. Karaşarlı bize zor bir görev verdi.
Bizde bu görevi yerine getirmek için var
gücümüzle çalıştık. 800 bin TL borç devraldık.
Bu borcun 3/2 sini ödedik. Göreve geldiğimiz
günden beri 500 bin TL’lik alt yapı ve üst yapı
yatırımları gerçekleştirdik. Tüm bunları yaparken
bir tek kuruş borç yapmadık. Personel
maaşlarımızı düzenli ödedik. Şimdi karaşar yolları ile parklar bir güzel . Sevgili Karaşarlılar
bunlar yapamaz dediler, yaptık. Bunlar hayal
satıyor dediler, hayal denilen her projeyi gerçekleştirdik. Şimdilerde ise karaşar belediyesi ne
yaptı diye soruyorlarmış. Gören göz kılavuz istemez. Çıkın karşıyakanın tepesine bir bakın,
karaşara ne yapılmış ne yapılmamış görürsünüz.
Sosyal belediyecilik adına gerçekleştirdiğimiz
ortada.
Hor hor su kaynağımız hukuk skandalı
Sevgili Karaşarlılar yaptıklarımız kadar yapamadıklarımızda var. Bakınız hemen bu vadinin
yamacında yer alan Hor hor su kaynağımız Bolu
ili sınırları içine sokularak özel bir firmaya kiralandı. Hukuk kuralları ortadadır. Hukukda akar
bakar diye genel kabul görmüş bir kural vardır.
Şimdi sormak istiyorum. Arkamızdaki dağın
yamacı Karaşarmıdır, bolumudur. Sayın içişleri
bakanımıza ve Ankara valimize bu vadinin
yamacı kimindir, suyumuzu bize teslim edin. Bu
su giderse Eğriova biter bu yaylanın ekolojik
dengesi bozulur. Bilirkişi raporları ne diyor. Bu
suyun etrafında yerleşik düzen yokmuş. Gelirken
gördünüz yerleşik düzen var mı yok mu? Burada
bulunan şu an binlerce karaşarlı bu yaylalarda
hayatını sürdürmektedir. Bir başka sorunumuz
daha var. Beldemizin hemen çıkışında yer alan
şapşat suyu belirsizlik devam ediyor.
Değirmendere ve karaşar kuraklık tehlikesi ile
karşı karşıya. Biz belediye olarak zamanında bu
su kaynaklarımızı beldemizin halkına tahsisi için
Ankara valiliğine başvurduk. Bu dilekçemiz
hasır altı edildi. Tüm karaşar’ın su arama ruhsatı
özel bir şirkete verildi. Sayın valim su hakkı kutsaldır. Bu suda tüm tabiatın ve canlıların hakkı
vardır. Bizim başvurularımızı hangi kirli eller
hasır altı etti ise bunu ortaya çıkarmak
görevinizdir. Bu hukuksuzluk karşısında daha ne
kadar suskun kalacaksınız merak ediyoruz. Bu su
kaynağını alan hemşerimizin bu tesisi devredeceği ve şapşat suyunu fabrikasına bağlayacağı
yönünde ciddi duyumlar alıyorum. Bu festi-

valden hemen sonra tüm karaşarlıya bu konuda
yapılacak çalışmalarımıza omuz vermeye
çağırıyorum. Çünkü memleket sevdası o memleketin suyuna toprağına sahip çıkmakla olur.
85 yıllık belediyemizin kapısına kilit vurulacak.
Tüm bu olanları gördükten sonra beldemizin
bütünşehir yasası kapsamında Ankara
Büyükşehir Beypazarı ilçesinin mahallesi oluyor.
Bundan sonra başımıza gelecekleri düşünmek
bile istemiyorum. Değerli Karaşarlılar, umudumuz Anayasa mahkemesinden çıkacak kararda.
Eğer Anayasa mahkemesi bütünşehir yasasını
iptal etmezse 85 yıllık belediyemizin kapısına
kilit vurulacak, bu belediye olarak düzenlediğimiz son festival, bende son belediye
başkanınız olacağım. İçimiz buruk, içimiz kırgın.
Karaşarlının bu belediyemizin kapısına kilit
vuran bu yasaya tepkisini sandıkta vereceğinden
hiçbir kuşkum yok. Karaşarlı bunu asla unutmayacaktır. Belediyeler sadece asfalt hizmeti veren
su getiren, yolcu taşıyan kurumlar değildir.
Belediye özellikle küçük yerleşim yerlerinde
darda kaldığınızda kapısını çaldığınız dostunuz
gibidir. Her yörenin kendine has bir dili ve
sorunları vardır. Belediyeniz gün olur eczaneden
ilacınızı getirir, gün olur Ankara’da yaşayan
yakınlarınıza emanetinizi ulaştırır. Sizin kaç
yıldır hangi ilacı kullandığınızı, akrabanızın
nerede olduğunu bilir. Karaşarlı 85 yıllık bir dostunu, gurur kaynağı olan belediyesini kaybediyor. Karaşar hizmet için artık başka bir
belediyenin insafına terk ediliyor. İnanıyorum ki
bir başka iktidar döneminde Türkiye bu yanlıştan
geri dönecektir. Belediyelerimiz yeniden açılacaktır.
Son güne son dakikaya kadar hizmete devam
Değerli hemşerilerimiz son güne kadar, son
dakikaya kadar hizmete devam edeceğiz. Sizlerin
emrinde olacağız. Sizlerle bu gün olduğu kadar
katılımı yüksek bir organize sonunda bir arada
olmayabiliriz. Bu nedenle şimdiden bizlere haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Görevimiz
sırasında kırdığımız bir kalp varsa, ulaşamadığımız, hizmette kusur ettiğimiz bir hemşerimiz varsa, eksik ve noksanımız varsa sizlerden
özür diliyorum. Bizler karaşar sevdalısıyız. Bu
yaylalara, karaşarın dağlarına vurgunuz. Bu
kültürün aşığıyız. Karaşarlının hizmetkarıyız.
Nefes aldığımız sürecede bu böyle devam edecektir’’ dedi.

Festivalde başkandan veda konuşması

Baştarafı Sayfa 1’de
Halkın belediye borçlarını ödemesi için başlattığı
kampanyanın dünyada başka bir örneği yok
Çökmüş bir mali tablo, durma ve bitme noktasına gelmiş alt yapı sorunları, güvenli ve prentiji
bitme noktasına gelmiş bir belediye devraldık.
Maalesef, Karaşar Belediyesinin envanterinde
olmayan dozerler nedeniyle , belediye başkanı ve
sosyal güvenlik borçları nedeniyle icralık duruma gelmesi ile gündeme geldiği günleri birlikte
yaşadık. Halen de olmayan dozerlerden dolayı
Samsun il özel idaresi, iller bankasından gelen
paylarımıza icrai takiple el konmuş durumdadır.
Tüm bu olumsuz tablo karşısında tek gücümüz
vardı. Oda sizlerden aldığımız destek ve sizlerin
karaşar sevdasıydı. Belediye borcunu ödesin diye
3 aylık yaşlılık aylığının yarısını belediyemize
bağışlayan rahmetli aşçı Mehmet Akdoğan’ın
davranışı bizleri nasıl duygulandırdı ise
işadamlarımızın ve sizlerin verdiği destek bir o
kadar onur verdi. Halkın belediye borçlarını
ödemesi için başlattığı bu kampanya dünyada
başka bir örneği var mı bilemiyorum. Buradan
yerel seçimlerde % 82 oy almış, ve sonraki
seçim ve referandumda bu başarıyı perçinlemiş
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iktibas edilemez.
Dizgi: ÇELEN REKLAM
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský: Metod Mat baası
Tel-Fax:0.312.763 15 63 Beypazarı/A NKARA

Sayfa Editörü:
Must afa SÜMER
Haberci
Kemal ÇELEN

Nallýhan Temsilcisi
................................
Çayýrhan Temsilcisi
...............................
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
..........................

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 TL
Yarým Sayfa (SB)
750 TL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 TL
Kartvizit Reklam (SB)
40 TL
Resmi Ýlanlar St/cm
7 TL
Kongre Ýlanlarý
70 TL
Sosyal ilanlar
70 TL
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FORUM
Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Gazetemiz Yeni Yıldız

Gazetemize göndereceğiniz yazı, şiir,
ihbar, haber, şikayet, teşekkür, ve her türlü
konuda bilgi ve araştırmalarınızı ya direk
gazetemize veya gazetemizde köşe yazarı
olan veya muhabirlik yapan
arkadaşlarımıza verebilirsiniz.
İlçe Kaymakamlarımız, Belediye
Başkanlarımız, kurum amir ve müdürlerimiz; çalışmalarınızın duyulmasını istiyor
veya yayınlatılmasını istediğiniz bir duyurunuz varsa bizi aramakta tereddüt
etmeyiniz. Haberleriniz, yazılarınız, mutlaka değerlendirmeye alınıp yayınlanacaktır.
Gazetemize direk göndereceğiniz
yazılarınızı
info@beypazarihaberajansi.com veya
idare@yeniyildizgazetesi.com mail adreslerine gönderebilirsiniz.

Posta ile göndermek isterseniz Çelen
Reklam Gazi Gündüzalp İş Merkezi Pazar
Katı No:7 Beypazarı/ANKARA adresine

Eğer tarafımızla görüşmek isterseniz direk
olarak 762 51 63 nolu telefonla veya
0.532.557 98 53 numaralı cep telefonu ile
görüşebilirsiniz.

Sizlerin görüşleri önümüzü aydınlatacak,
gücümüze güç katacaktır.
Bazı yazarlarımızın yazılarını sayfa
sayımız nedeniyle sıraya koyarak yayınlayabiliyoruz.
Gazetemizin yayınını sürdürebilmesi için
sizlerin yazı, çizi ve göndereceğiniz
haberlerin yanında ilanlarınıza, dernek
tüzük veya kongre ilanlarına, sosyal ilanlara, esnaf ve ticari reklamlarınıza ihtiyacimız olduğu malumunuzdur. Bu konulardaki desteğinizi esirgemez iseniz
gazetemiz, sesiniz, kulağınız, bölgesel
amlamda okuyabileceğiniz bir gazete olacaktır.
İlgi ve katkılarınız için şimdiden teşekkür
ederiz.
Gazetemiz 3.5 senelik aradan sonra 4
hafta önce tekrar yayın hayatına başladı.
Hizmetlerimizi internet ortamında da
devam ettiriyoruz.
Beypazarı Haber Ajansı ile Yeni yıldız
Gazetesi haber sitelerimiz okuyucularımızın hizmetindedir.
Okuyucularımızın ilgisi bizleri mutlu
kıldı. Bize destek veren olumlu düşünceler oluştu. Hepinize teşekkür ediyoruz.

BEYPAZARI CAMİLERİNDE
RAMAZAN TEMİZLİĞİ

Beypazarı Belediyesi Ramazan öncesi camilerde temizlik yapıyor
Beypazarı Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı
öncesi tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan
ayı boyunca camilerde vatandaşların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için Beypazarı
Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğünce
detaylı temizlik çalışmaları yürütülüyor.
Ramazan’a sayılı günler kala vatandaşların
ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve
sağlıklı olması, vatandaşların temiz bir alanda
ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla
cami ve mescitlerde hummalı bir temizlik
çalışması gerçekleştiriliyor. Temizlik ekiplerince yürütülen cami ve mescitlere yönelik
Ramazan temizliği çalışmaları kapsamında,
camilerde halılar halı yıkama makinası ile
yıkanıyor. Çalışmalar tüm camilerde devam
edecek.

ARAŞTIRMA

14 ncü FESTİVAL DİYENLERE KAPAK OLSUN
08 Temmuz 2013 Pazartesi

İŞTE YOK SAYILAN SAYIYA DAHİL EDİLMEYEN FESTİVALLERİN BELGELERİ.
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K AHVE
MOL A SI

FACEBOOK GİBİ SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ İNSANLIĞIN FAYDASINA KULLANILMALIDIR

Nilgün GÜNEY

YOK SAYILAN BEYPAZARI FESTİVALLERİ VE TARİHLERİ
Beypazarı 1 nci Havuç Festivali 17-18 Ekim 1981 Turhan Kamberli
Beypazarı 2 nci Havuç Festivali 20-23 Ekim 1982 Turhan Kamberli
Beypazarı 3 ncü Havuç Festivali 14 Ekim 1983 Turhan Kamberli
Beypazarı 4 ncü Havuç Festivali 9 Ekim 1984 İbrahim Demir
5 nci Beypazarı Havuç Festivali
İbrahim Demir
6 ncı Beypazarı Kültür Sanat Turizm ve Tarım Festivali 21-22-23-24
Mayıs 1998 İbrahim Demir

Teknoloji her dönem biraz daha gelişerek
insan yaşamında önemli yer edinmiştir.
Özellikle internet alemi yaşamımızın
vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
İnternette geniş yer edinen sosyal paylaşım siteleri çevre edinmek, bir fikri, bir
ideolojiyi insanlara ulaştırmak gibi
amaçlarla yaygınlaşmış durumdadır.
Sosyal paylaşım sitelerinden biri olan
Facebook ise şu anda toplumların en çok
uğrak yeridir. Tabii Facebook bazı insanlar tarafından faydalı işlerde kullanılabilirken, bazı insanlar tarafından iftira,
propaganda, yanlış bir ideolojiyi yaymak
gibi faaliyetlerle zararlı olarak kullanılmaktadır.
Facebook toplumları yönlendirmek
açısından etkili bir araçtır. Bu siteye üye
olan insanlardan bazıları Türkiye’nin
doğusunda bulunan bir köylünün bilgilerini paylaştığı yer olabildiği gibi,
İstanbul’da yaşayan entellektüel bir
yazarın da paylaşım alanı olabilmektedir.
Yine her dilden, dinden, ırktan ve kültürden insanın bir şey paylaştığı bir alan
olması açısından çok kullanışlı bir sitedir
Facebook.
İnternet hızlı olması, dünyanın diğer bir
ucundaki insanlara dahi ulaşması gibi
nedenlerden ötürü insanlığın faydasına
kullanılması için önemli bir nimettir. Bu
yüzden Müslümanlar bu nimetin farkında
olmalı, dinsizliğin ve anarşinin hat
safhaya ulaştığı yaşadığımız dönem olan
ahir zamanda İslam dininin yayılması
için kapsamlı olarak kullanmalıdırlar.
Ancak internet çok dikkatli kullanılmalıdır. Geniş bilgi alanı ve hızlı ulaşımı
açısından insanların çokça dikkatlerinin
yoğunlaşmasına vesile olan internet
alemi akıllıca kullanılmadığında boşa
vakit geçirilmesine de neden olmaktadır.
Özellikle Facebook’daki bazı arkadaş
ortamları insanların özünden ve manevi
değerlendiren uzaklaşarak kendi karakterlerinden çıkarak başka bir insan
olmalarına neden olmaktadır. Müslüman,
bunun bilincinde olarak Facebook’u kullanmalıdır. Müslüman Allah’ın izniyle
olaylara Kuran çerçevesinde bakan
kişidir. Bunun için herşeyden önce
Allah’ın rızası düşünür, her anını hayırlı
işlerle geçirmeye çalışır. Bu yüzden
interneti de kontrollü kullanmalı, ahiretine faydası olmayan konularla amacından uzaklaşmamalıdır. Müslüman iradelidir. İnsanları maneviyattan uzaklaştıran
grupların oyununa gelmez, onların kendisini yönlendirmesine izin vermez. Tam
tersine bu insanları aklı, vicdanı ve güzel
ahlakıyla Allah’ın dinine çağırır.
Kişi belki Facebook veya herhangi başka
bir paylaşım sitesinde insanlığa faydalı
faaliyetlerde bulunuyor olabilir. Ancak
eğer bunu kontrollü yapmaz, dış dünya
ile bağlantısını koparır ve sevdikleriyle
ilgisiz bir üslup içine girerse, bu da
Allah’ın rızasına uygun olmayacaktır. Bu
yüzden Müslüman zamanın mühendisi
olmalı hem internette faydalı
faaliyetlerde bulunurken bunun vaktini
ayarlamalı hem de çevresiyle bağlantılı
olup güzel ahlak konusunda örnek
olmalıdır.
Facebook gibi internet siteleri doğru kullanıldığında güzel ahlakın yayılması
açısından önem arz etmektedir. Ancak
Müslüman unutmamalıdır ki, Allah dinin
yayılması için birçok vesile yaratmıştır.
Müslüman akılcı davranıp, zamanını iyi
kullanarak Allah’ın her nimetinden
fayadalanmaya çalışmalı, insanlığın
yararına hizmet etmelidir. Müslüman
Allah’ın izniyle şeytana kulak vermeyen
kişidir. Bunun farkında olan şeytan
Müslümanın gevşek, unutkan, dalgın
davranışlarda bulunup biraz olsun
Allah’ın zikrinden uzaklaşması için bir
konuya gereğinden fazla zaman ayırmasına neden olmaya çalışmaktadır. Bu
yüzden Müslümanlar gün içinde zamanlarını nasıl kullandıklarının muhasebesini
yapmalı, her işlerinde Allah’a yönelmelidirler. Dünya hayatı sanıldığının aksine
çok kısa yaratılmıştır. İşte Müslüman da
bunun daha çok bilincinde olarak hareket
etmeli, Allah’ın kendisine verdiği ömrü
en verimli şekilde kullanmaya çalışmalıdır.
Onlar, `tümüyle boş` şeylerden yüz
çevirenlerdir; Mü`minun Suresi, 3

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN

ÇELEN REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

TEL:762 51 63

15 nci Karaşar Eğriova Yayla Festivali
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Karaşar Festivalinde CHP Şov yaptı.
Ankara’nın Beypazarı İlçesi Karaşar Belde
Belediyesi tarafından düzenlenen 15 inci
Geleneksel Karaşar Eğriova Yayla Festivali
düzenlendi.
Beypazarı merkeze 70 km, Karaşar Beldesine 41
km uzaklıktaki Eğriova yaylasında düzenlenen
Yayla Festivaline CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Günaydın, CHP Ankara Milletvekili
İzzet Çetin, CHP Milletvekili Aykan Erdemli,
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp,
Beypazarı Kaymakamı Mustafa Kaya, Daire
Amirleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi
Yaşar, Başkan vekili Müslüm Ertekin, Ayaş
Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç, Nallıhan
Sarıyar Belde Belediye Başkanı Halil Ünsal,
Uruş Belde Belediye Başkanı Osman Şefik
Karlıdağ, Kırbaşı Belde Belediye Başkanı
Mustafa Atak, Kızılcahamam Çeltikçi Belediye
Başkanı Hidayet Demirhan, CHP İl Başkanı
Zeki Alçan ve İl Kadın Kolları, İl Gençlik
Kolları Başkanı Sercan Çılgın, Beypazarı CHP
İlçe Başkanı Ali Uysal ve yönetimi, CHP
Mamak Belediye Başkan Adayı Hüseyin
Bayındır, Güdül Yeşilöze Belde Belediye
Başkanı Hasan Çoban, Müdürü Saim Çorük,
CHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Oğuz Akçay,
CHP Çankaya İlçe Başkanı, CHP Keçiören İlçe

Başkanı ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Festival alanına gelen vatandaşlar
ormanın çeşitli bölgelerine yayılarak
piknik havasında festival kutladılar.
Festival alanı çeşitli renkli görüntülere ve
hükümeti protestolara ve gezi eylemlerine destek sloganlarına sahne oldu.
Dağlık ve ormanlık bölge olan yaylada
Ormanlık alana yayılan vatandaşların
kestikleri davarlar, etlerin kilo ile satılması, salıncakta sallananlar, ızgara ve şiş
görüntüleri, patlıcan patlatan vatandaşlar,
piknik yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
Açılış Konuşmasında Karaşar Belde
Belediye Başkanı Ali Özdamar yaptı.
Özdamar; ‘’beldemizin bütünşehir yasası
kapsamında Ankara Büyükşehir
Beypazarı ilçesinin mahallesi oluyor. Bundan
sonra başımıza gelecekleri düşünmek bile
istemiyorum. Değerli Karaşarlılar, umudumuz
Anayasa mahkemesinden çıkacak kararda. Eğer
Anayasa mahkemesi bütünşehir yasasını iptal
etmezse 85 yıllık belediyemizin kapısına kilit
vurulacak, bu belediye olarak düzenlediğimiz
son festival, bende son belediye başkanınız olacağım. İçimiz buruk, içimiz kırgın. Karaşarlının
bu belediyemizin kapısına kilit vuran bu yasaya
tepkisini sandıkta vereceğinden hiçbir kuşkum
yok. Karaşarlı bunu asla unutmayacaktır.
Belediyeler sadece asfalt hizmeti veren su
getiren, yolcu taşıyan kurumlar değildir.
Belediye özellikle küçük yerleşim yerlerinde
darda kaldığınızda kapısını çaldığınız dostunuz
gibidir. Her yörenin kendine has bir dili ve
sorunları vardır. Belediyeniz gün olur eczaneden
ilacınızı getirir, gün olur Ankara’da yaşayan
yakınlarınıza emanetinizi ulaştırır. Sizin kaç
yıldır hangi ilacı kullandığınızı, akrabanızın
nerede olduğunu bilir. Karaşarlı 85 yıllık bir
dostunu, gurur kaynağı olan belediyesini kaybediyor. Karaşar hizmet için artık başka bir
belediyenin insafına terk ediliyor. İnanıyorum ki
bir başka iktidar döneminde Türkiye bu yanlıştan geri dönecektir. Belediyelerimiz yeniden
açılacaktır. Değerli hemşerilerimiz son güne

kadar, son dakikaya kadar hizmete devam edeceğiz. Sizlerin emrinde olacağız. Sizlerle bu gün
olduğu kadar katılımı yüksek bir organize
sonunda bir arada olmayabiliriz. Bu nedenle
şimdiden bizlere haklarınızı helal etmenizi diliyorum. Görevimiz sırasında kırdığımız bir kalp
varsa, ulaşamadığımız, hizmette kusur ettiğimiz
bir hemşerimiz varsa, eksik ve noksanımız varsa
sizlerden özür diliyorum. Bizler karaşar sevdalısıyız. Bu yaylalara, karaşarın dağlarına vurgunuz. Bu kültürün aşığıyız. Karaşarlının
hizmetkarıyız. Nefes aldığımız sürecede bu
böyle devam edecektir’’ dedi.
Ali Özdamar’dan sonra CHP Genel Başkan
Yardımcısı Gökhan Günaydın konuşma yaptı.
Günaydın konuşmasında ‘’Ali başkan gerçekten
çok duygulu ve içerikli bir konuşma yaptı. 90
yıllık Türkiye Cumhuriyetinin yolculuğunun 85
yılına eşlik etmiş Karaşar Belediyesinin bu
günkü başkanı olarak konuştu. Ama konuşmasında benim ağırıma giden bir veda havası
vardı. Karaşar Belediyesi de , Karaşar Belediye
Başkanı da hiçbir yere veda etmiyor arkadaşlar.
Bunu söyleyelim. Bir 6360 sayılı yasa çıkarttılar.
Karaşarlının referandumda % 98’inin hayır
demesine rağmen içlerinde karaşarında bulunduğu bine yakın belediyeyi kapatma kararı
çıkarttılar.
Yuhh sesleri ile destek verildi, Hükümet istifa
sloganları atıldı..
Günaydın; Onun için ben diyorum ki 30 mart
2014 günü evet Karaşar belediyemizin belediye
levhasını geçici olarak kaldıracağız. Onu
demokrasi dediğimiz bir depoya koyacağız. Ve
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını açıkladığımız
gün karaşar belediyesinin levhasını oraya hep
beraber dikeceğiz’2 dedi.
Festival bir grubun gezi eylemlerine destek
eylemiyle devam etti. Daha sonra Karaşar
Zeybek ekibi Folklor gösteriyle festival devam
etti. Festivalde Tolga Sağ, Ferhat Karaca, Mert
Kılıç, Zeynep Karababa, Sincanlı Erdem Can,
Halil Erdoğan, Mustafa K. Ceylan, Nurettin
Erdoğan gibi sanatçılar konser verdi.
Vatandaşlar konserler eşliğinde piknik ve
eğlencelerini sürdürdüler.

Beypazarı’nda ikamet eden Bitlis’in Ahlat
Kuşhane köyünden 1981 doğumlu Osman Araz
ilk klibini çekti.
Osman Çınar adıyla piyasaya çıkmaya hazırlanan Osman Araz, İbrahim Tatlıses, Celal
Yarıcıdan ilham aldığını, onların müziklerini
dinleyerek büyüdüğünü söylüyor. Okuma yazma
bilmeyen Osman Araz’ın müziğe ilgisi de küçük
yaşlarda başlamış, küçük yaşdan beri beste de
yapıyor. Osman Çınar ismiyle piyasaya çıkan

Osman araz besteleri
çalınmasın diye notere
tasdik ettiriyor.
Radyo, televizyon,
teyip sayesinde kulaktan dolma müzikleri
ezberlemiş. Kulağına
teyip koyarak müzik
dinlermiş. Aklına
gelen düşünce ve
cümleleri ses kaydediciye kayıt yapıyor.
Kendisine ait müzik
parçaları çıkıyor. Şu
an kendisine ait 10
bestesi var. Söz ve
müziği de kendisi
yapıyor.
Osman Araz’ın amacı
eserlerini, duygularını
insanlarla paylaşmak,
önümüzdeki günlerde
bestelerinden oluşan bir klip yapmak.
İlkokul, ortaokul yüzü görmemiş, okuma yazma
bilmiyor. Babası rahmetli olan Osman’ın 69
yaşında annesi sağ, 9 kardeşi var. Evli ve en
büyüğü 8 yaşında olan 3 çocuk babası.
Osman araz’ın hayatı da bir roman gibi
2001 de askere alındı. Etimesgutta acemi birliğini, İstanbul Zeytinburnunda usta birliğinde
askerlik yaptı.
Bitlis Ahlatta ayakkabı boyacılığı, hammallık

yaptı. Köyünde çobanlık yaptı. Hem kendi
davarlarını hem köyün davarlarını güttü. Kan
davasından dolayı 1998 yılında Beypazarı’na
ailesi ile birlikte göç etti. Beypazarı’nda 2 sene
araba sarma, hammallık işleri, daha sonra inşaatlarda çalışmaya başladı. İnşaatlarda amelelik
yaparken Vanlı Sadık Usta sayesinde dekorasyon
işlerini öğrenerek boya ustası oldu.
Beypazarı’ndan mersine giderek çöplüklerden
hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalıştı.
Mersin’den tekrar Beypazarı’na gelen Osman
Araz, 2006 yılında ankara’da evlendi. İnşaat
işlerini bırakarak araba alım satım işine daha
sonra da dükkan açarak esnaf oldu. 4 erkek
kardeşi de aynı iş üzerine dükkan açtılar.
DÜKKANA GELEN BİRİ MÜZİK DÜNYASINA GİRMESİNE SEBEP OLMUŞ
Dükkanında türkü söylerken menejer olduğunu
söyleyen biri dükkana girmiş. Sesisnin güzel
olduğunu, yardımcı olacağını söylemiş ama yarı
yolda bırakmış. Kaset doldurmayı aklına koymuş. Bu olay Osmanı kaset yapmaya itmiş.
Daha sonra yapımcı Adem Akkuslu ile tanışınca
kendine ait deneme klibi çekmiş. Yapımcı Adem
çekilen klibi Osman’ın haberi yokken internete
koymuş. Binlerce tıklanma sayısına ulaşan klibi
Osmanı heyecanladırmaya yetmiş. Şimdi Osman
Araz elindeki besteleri ile yeni bir klip çekmeye
hazırlanıyor. Müzik dünyasına yeni adım atan
Osman Araz sesinin güzelliğiyle müzik
piyasasında yer alacağı ve herkesin tanıdığı biri
olacağı günleri iple çekiyor.

BEYPAZARI’NDA YENİ BİR SANATÇI DOĞUYOR.

Ramazan-ı Şerifiniz ve
Orucunuz Mübarek Olsun

Yeni Yıldız Gazetesi
Beypazarı Haber Ajansı çalışanları

Namaz saatleri

GÜN Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý
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22.22

3.09

5.21

13.05

17.03

20.28

22.21

3.10

5.22

13.05

17.03

20.28

22.20

3.11

5.23

13.05

17.03

20.27

22.19

3.12

5.23

13.05

17.03

20.27

22.19

3.13

5.24

13.05

17.03

20.27

22.18

3.15

5.25

13.06

17.03

20.26

22.17

AYAÞ - GÜDÜL...................................... : 2 dakika sonra
BEYPAZARI........................................... : 4 dakika sonra
NALLIHAN............................................. : 6 dakika sonra

Geçmiþte bu hafta

08 Temmuaz 1928 : Ankara Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.
Pazartesi
1967 : Ankara Hacettepe Üniversitesi kuruldu.
09 Temmuz 1932 : Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.
Salı
1971 : Yaşar Kemal 1,5 yıl hapse mahkum oldu.

10 Temmuz 1992 : Sosyalist Parti kapatıldı.
Çarşamba 1996 : Basına promosyon sınırlaması getirildi

11 Temmuz 1939 : Milli Piyango Genel Müdürlüğü kuruldu.
Perşembe 1960 : İdam cezasında yaş haddi kaldırıldı.

12 Temmuz 1932 : Türk Dil Kurumu kuruldu.
Cuma
1993 : Türkiye Güzeli Arzum Onan Avrupa Güzeli
seçildi.
13 Temmuz 1930 : İlk Dünya Kupası Uruguay'da başladı. Evsahibi
Cumartesi
Uruguay şampiyon oldu.
14 Temmuz 1926 : Mustafa Kemal Paşa'ya yönelik İzmir Suikastı
Pazar
girişimi gerekçesiyle Ziya Hurşit ve arkadaşları idam
edildiler.

NÖBETÇÝ ECZANELER

08 Temmuz Pazartesi - 14 Temmuz Pazar

08 Temmuz Pazartesi..... Merkez Eczane ...............................
09 Temmuz Salı............. Murat Eczanesi............................
10 Temmuz Çarşamba... Doğan Eczanesi............................
11 Temmuz Perşembe.... Özgül Eczanesi...........................
12 Temmuz Cuma.......... Çağlar Eczanesi...................
13 Temmuz Cumartesi... Mesut Eczanesi.........................
14 Temmuz Pazar.......... Dilek su Eczanesi...................
Cumartesi günleri 13.00’dan sonra sadece nöbetçi eczane açýktýr.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

Acil Yardým.................................................................112
Yangýn..........................................................................110
Polis Ýmdat...................................................................155
Jandarma Ýmdat............................................................156
Su Arýza................................................ ......................185
Telefon Arýza................................................................121
Devlet Hastanesi.................................................763 07 75
Saðlýk Ocaðý.......................................................763 10 76
Kaymakamlýk(Sant)...........................................763 10 04
Belediye Bþk.lýðý................................................762 25 10
Ýtfaiye..........................................................000-763 10 18

ÇELEN
REKLAM AJANSI
DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 10 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 JÝT AL B AS KI S ÝST EMİ İL E A F İŞ B AS KIS I
Çelen Reklam Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No: 7- 6
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
Gsm:0.532.557 98 53

