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Þehit Astsubay Toydemir, Kýrbaþý’nda gözyaþlarýyla topraða verildi
Þehit Astsubay'a hazin tören sonrasýnda Kýrbaþý yine Kaderine terk edildi.

Kemal ÇELEN-BÝTLÝS’in Ýçgeçit Köyü yakýnlarýnda
devriye görevi yapan askeri aracýn terör örgütü
mensuplarýnca yola döþedikleri mayýna çarpmasý
sonucu þehit olan Jandarma Kýdemli Üstçavuþ 30
yaþýndaki Hakan Toydemir'in cenazesi memleketi
Beypazarý'na baðlý Kýrbaþý Beldesi’nde topraða verildi.
Törende, Toydemir'in bir askerinin ‘’Komutaným beni
çaðýrýyor. Býrakýn yanýna gideyim’’ diye haykýrmasý
törene katýlanlarý gözyaþý seline boðdu.
GATA'dan Beypazarý Devlet Hastanesi morguna getirilen ve buradan tören öncesi alýnan Toydemir'in
cenazesi Kýrbaþý Beldesi'ndeki evinin önüne getirildi.
Burada Þehit Toydemir için dualar edildi. Toydemir'in
annesi Safiye Toydemir ile eþi Saniye Toydemir þehit
astsubayýn Türk Bayraðý'na sarýlý naaþýna sarýlarak,
gözyaþý döktüler. Cenazenin evden götürülüþü
sýrasýnda fenalaþan Toydemir'in annesi Safiye
Toydemir’e tören için hazýr tutulan saðlýk ekibi
müdahale etti.
KOMUTA KADEMESÝ TÖRENDE
Törene Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar
Büyükanýt, Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral
Yener Karahanoðlu, Jandarma Genel Komutaný
Orgeneral Fevzi Türkeri, Genelkurmay Karargahýndan
çok sayýda general, subay ve astsubay ile Ankara
Valisi Kemal Önal, Ankara Emniyet Müdürü
Ercüment Yýlmaz, ATO Baþkaný Sinan Aygün ile
Toydemir'in ailesi, yakýnlarý ve silah arkadaþlarý
katýldý.
Komutanlar ve törene katýlan diðer yetkililer,
Toydemir'in babasý Necip Toydemir ile eþi Saniye
Toydemir'e baþsaðlýðý dilediler.
Sondajla
Linyit
Aranacak

Türk Hava
Kurumundan
Teþekkür Plaketi

Þehit Toydemir için saygý duruþunda bulunuldu ve
ardýndan Ýstiklal Marþý ile Toydemir'in özgeçmiþi
okundu.
Törende konuþan Ankara Ýl Jandarma Alay Komutaný
Kurmay Albay Vahdettin Bereceli, Toydemir'in vatanýn
bölünmez bütünlüðü uðruna, bedeli ölüm dahi olsa
kahramanca mücadele verdiðini ve yeminine sadýk
kalarak, ``þahadet'' mertebesine eriþtiðini söyledi.
Bereceli, þehit Astsubay Toydemir'in vataný bölmek
isteyenlere karþý sürdürülen kararlý mücadelede
görevini kahramanca yerine getirdiðini, ‘’erkekçe’’
çarpýþmayý göze alamayan teröristlerin yola
döþedikleri mayýnlarla þehit edildiðini belirterek,
‘’Þehidimizin anýsýný yaþatmak bizim için ‘namus
borcu’dur. Türk Silahlý Kuvvetleri adýna ant içiyoruz
ki þehitlerin kaný yerde kalmayacak ve intikamý
alýnacak’’ diye konuþtu.
Törende öfkeli kalabalýk terör örgütü PKK'ya lanetler
yaðdýrarak, ’’Þehitler ölmez vatan bölünmez’’,
’’Kahrolsun PK’’, ‘’Askere uzanan eller kýrýlsýn’’,
‘’Þehidim hakkýný helal et bize’’ þeklinde slogan attýlar,
tekbir getirdiler.
BIRAKIN KOMUTANIMIN YANINA GÝDEYÝM
Cenaze töreninde þehit Astsubayýn bir askeri ise
‘’Komutaným beni çaðýrýyor. Býrakýn yanýna gideyim’’
diyerek tabutun yanýna gitmek istedi. Ancak korumalar askeri tören alanýndan uzaklaþtýrdýlar.
Tören sýrasýnda annesinin kucaðýnda oturan þehit
oðlu 2.5 yaþýndaki Melik Yavuz ve 1.5 yaþýndaki Akif
Alperen’in annesi ve dedesinin kucaðýnda oturarak
babalarýnýn resmiyle oynamalarý yürekleri parçaladý.
Daha sonra öðle namazý sonrasý Toydemir için cenaze
namazý kýlýndý. Komutanlarýn da saf tuttuðu namazýn
ardýndan Toydemir’in cenazesi Kýrbaþý Mezarlýðýnda
topraða verildi.
Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Büyükanýt, þehit
astsubayýn cenazesinin topraða verilmesinin ardýndan
naaþýn üzerine örtülen Türk Bayraðý ile Toydemir’in
fotoðrafýný babasý Necip Toydemir’e teslim etti.
Þehirden
sýkýlanlar
Beypazarý’nda

Anadolu
Parsý
Seferberliði

Beypazarý Müzesi’ne Yoðun Ziyaretçi Akýný

Görülmeye deðer bir Beypazarý mirasý…
Beypazarý Kültür ve Tarih
ziyaretçiye kapýlarýný açtý.
Müzesi olarak hizmete açýlan
Beypazarý kültürünü yansýtan
Beypazarý Kültür Evi müze,
eserleri ve tarihe ýþýk tutan belBeypazarý’nýn köklü ailelerinden geleriyle Kültür Evi turistlerden
Mehmet Nurettin Karaoðuz
yoðun ilgi görüyor. Haziran ayý
tarafýndan Ankara Valiliði Ýl
itibariyle 30 Bin ziyaretçiye
Özel Ýdare Müdürlüðü’ne
kapýlarýný açan müze yetkilileri,
baðýþlanan ve 1996 yýlýndan
2005 yýlýnda toplam 58 Bin olan
itibaren “Beypazarý Tarih ve
resmi rakamlara bu yýlýn ilk
Kültür Evi” olarak kullanýlan
yarýsýnda ulaþýldýðýný belirterek
tarihi konak müzede Roma,
duyduklarý memnuniyeti dile getBizans, Selçuklu ile aðýrlýk
iriyorlar.
olarak da Osmanlý eserleri serg- Müzeden alýnan resmi rakamlar
ilenmekte, Beypazarý ve yöresinin ýþýðýnda bu yýl Beypazarý’na
kültür ve tarihini yansýtan esergelen turist sayýsýnda da büyük
ler bulunmakta. Ýlçeye gelenbir artýþ olduðuna deðinen
lerin ilk uðrak yeri olan Müze
Beypazarý Belediye Baþkaný
Beypazarý yaþam tarzýný, örf ve
Mansur Yavaþ; 3500 yýllýk
adetlerini görmek isteyenler için
Beypazarý tarihinin yaþatýlacaðý
vazgeçilmezler arasýnda.
Kent Müzesi projesinin
Hafta sonlarýnda Beypazarý’na
tamamlanmasýyla birlikte
akýn eden yerli ve yabancý
Beypazarý’nda iki önemli
ziyaretçilerin uðrak yeri olan
müzenin özellikle tarih
“Kültür ve Tarih Evi”ne 2 gün
meraklýlarýnýn ilgi odaðý
süren festival gününde de 10 000 olacaðýný belirtti.
kiþi ziyaret etti.
Beypazarý'nda Ýktisadi Yönelimler©
Kültür Turizminin
Beypazarý'nda Kurulabilecek Yüksek Öðretim
ülkemizdeki en
Birimleri ve Olasý
gözde merkezlerÝktisadi Katkýlarý
inden biri haline
A.Ü. BMYO'da uzun
gelen Beypazarý’nda
yýllardýr Proje Hazýrlama
geçen yýl 58 Bin
ve Deðerlendirme dersini
yürüttüm.
turistin ziyaret ettiði
Yazýsý Sayfa
müze bu yýl
3’de
þimdiden 30 Bin
Ali BAÞARAN
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Yeniden
Açýlacak mý?
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Haberi sayfa 2’de

Haberi sayfa 2’de

FORUM

Haberi sayfa 2’de

EKONOMÝ NEREYE GÝDÝYOR
Kim ne derse desin yaþayan daha iyi bilir. Esnaf yaþýyor,
çiftçi yaþýyor, vatandaþ yaþýyor, emekli yaþýyor.
Siz bu yaþananlarýn karþýsýna durup yaþananlarý
yalanlayabilirmisiniz?
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

Haberi sayfa 4’de

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 3’de

HABER ÝSTÝHBARAT

TEL:762 51 63
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KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Sondajla Linyit aranacak FORUM

Enerji üretiminde dýþa baðýmlýlýðýn azaltýlarak yerli enerji kaynaklara yönelme
çalýþmalarýný sürdüren Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü, Linyit kömürü arama
amaçlý sondaj çalýþmalarý baþlatýyor.
Genel Müdürlük bu doðrultuda, yüksek linyit rezervine sahip 5 bölgede, toplam 18 bin 440
metrede sondaj çalýþmalarý yaptýracak.
Linyit kömürü arama amaçlý çalýþmalar MTA Genel Müdürlüðünün yapacaðý hizmet alýmý
ihaleleri ile gerçekleþtirilecek.
MTA Genel Müdürlüðünün bu yýl programýna aldýðý linyit seferberliði ile ilgili çalýþmalarýn
yapýlacaðý iller arasýnda Ýstanbul, Ýzmir, Kütahya ve Ankara bulunuyor.
Programa göre Tekirdað, Çenkelgöy ve Ýstanbul-Çatalköy, Kütahya-Simav-Gediz, ÝzmirBergama-Aliaða, Ankara-Beypazarý-Kýzýlcahamam da sondaj çalýþmalarý yapýlacak.
MTA Genel Müdürlüðü tarafýndan açýlan ihaleler, 22 Haziran 2006 tarihinde
gerçekleþtirilecek. Sondaj çalýþmalarý ihalesini kazanan firmalarla en geç, 15 gün içinde
sözleþme imzalanarak 5 bölge kapsamýnda yer alan çalýþmalar en geç 150 iþ gününde
tamamlanacak.

Türk Hava Kurumu’ndan Teþekkür Plaketi..

Türk Hava Kurumu Genel Baþkanlýðý tarafýndan Genel Baþkan Yusuf GÜNGÖR adýna
Ýlçe Þube Baþkaný M.Ali DÝKMENLÝOÐLU tarafýndan Ýlçe Kaymakamýmýz Haluk
NADÝR’ e, ilçemizdeki Türk Hava Kurumu’nun faaliyetlerine vermiþ olduklarý destek ve
göstermiþ olduklarý yakýn ilgiden dolayý plaket verildi. Plaketi alan Ýlçe Kaymakamýmýz
Haluk NADÝR’ de ziyaretlerinden memnuniyet duyduðunu ve teþekkürlerini iletti.
Ayrýca Türk Hava Kurumu Beypazarý Þubesi tarafýndan Ýlçe Jandarma Bölük
Komutaný, Kýrbaþý, Karaþar Belde Belediye Baþkaný ile Muhtarlar Derneði Baþkanýna da
vermiþ olduklarý destekten dolayý plaket verileceði belirtildi.

Þehirden sýkýlanlar Beypazarý’nda

Heves Atasoy’un hazýrlayýp sunduðu “Yakýn Yerler” Beypazarý’ndan ekrana geldi.

Büyük þehirlerin karmaþasý ve iþ hayatýnýn stresinden kurtulmak isteyenler için programda
yeni yerlere nasýl gidilir, nerede kalýnýr, nerede ne yenilir gibi sorulara yanýt arandý.

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
Ayrýca Türk ticaret Net Bayiliðimiz ile
.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.
Türk Ticaret Net Domain Paketleri sadece bayilerden alýnabilmektedir.
Ýþte size bir Fýrsat
Türk Ticaret Net Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
Ýþte size fýrsat.
Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin.
Sizinde bir siteniz olsun.
1 Yýllýk sýnýrsýz Hosting+10 Elektronik Posta+Arama Motorlarýna Kayýt
+Web Tasarýmý=390 YTL
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

BEYPAZARI TÝCARET ODASI ÜYELERÝNE

WEB SÝTESÝ ÝÇÝN DOMAÝN PAKETLERÝNDE % 15 ÝNDÝRÝM
Sýnýrsýz+10 E-posta+.Com Ýsim Tescili KDV dahil 140 YTL deðil 119 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

EKONOMÝ NEREYE GÝDÝYOR

Kim ne
derse desin
yaþayan daha
iyi bilir. Esnaf
yaþýyor, çiftçi
yaþýyor,
vatandaþ
yaþýyor, emekli yaþýyor,
Kemal ÇELEN
baðkurlu
kemalcelen@ortaanadoluas.com
yaþýyor..
Siz bu yaþananlarýn karþýsýna durup
yaþananlarý yalanlayabilirmisiniz?
Yalanlasanýz bile kimi inandýrabilirsiniz?!..
Ekonomi iyi diyen, gazetelerin
köþelerinde yorum yapanlar galiba halkýn
arasýnda hiç dolaþmýyorlar. Ya da birilerinden
para almýþlar onlarýn lehine yorum yapýyorlar.
Ya da azýnlýk bir grup var bir eli yaðda, bir
eli balda, o grubun içinde çok bulunup halkýn
gerçeklerinden uzaklar.
Yok mu Allah aþkýna halkýn gerçeklerini
anlatacak, gözü kör, kulaðý saðýr olanlarýn
yüzüne þamar gibi yapýþtýracak yiðit bir gazeteci.
Aranýyor...
Evet gerçekleri yazacak gazeteci ve köþe
yazarlarý aranýyor...
Gerçekleri yazmak neye bu kadar zor.
Bu köþe yazarlarý neyi neden gizliyorlar ki!...
Biz mi körüz, yoksa... Onlarýn görüp bizim
görmediðimiz þeyler mi var!?...
Ekonomi gerçekten çok mu iyi!?..
Çoðunluðun yaþam tarzý bizi aldatýyor mu?..
Ekonomi kötü diyenler muhalefet mi
yapýyor!?...
Eðer bu çoðunluk muhalefet yapýyorsa iktidar
azýnlýkta kalmýþ demektir. Bu çeliþkiler
yumaðýný çözecek bir köþe yazarý aranýyor.
Ýþ güç var da iþi bilmeyen kendi kendimizi
açlýða ve yoksulluða sürükleyen biz lermiyiz
yoksa!?...
Ekmeði hamuduyla yutanlarýn gücü ekonomik
darboðaz içinde olan çoðunluðun gücünden
fazla olmalý ki onlarýn sesi daha gür çýkýyor ve
ekonomi kötü demek sýkýntý oluyor.
Arkadaþlar ekonomi iyi de esnaf neden
aylardýr masrafýný çýkaramýyor? Neden
iþyerinin elektrik ve telefon masraflarýný
ödemede sýkýntý yaþýyor? Ekonomi iyi diyenler
bir yýldýr esnafýn çektiðini neden görmüyor?
Ekonomi iyi de çiftçi neden þikayetçi?
Ekonomi iyi de Bað kurluya iyileþtirme ve
ödeme kolaylýðý adý altýnda bir kaç ay sonra
ödemede sýkýntý yaþayacaðý taksitlendir me
olayýný önüne sürdünüz?
Baðkurlu deyince bu baðkurlularýn saðlýk
sigortasý olayýný kim çözecek. Yýllardýr
baðkurluyu borcun var diye hastane
köþelerinde dilenci yapan zihniyete kim
son verecek. Cebinde parasý varsa tedavi
olacak yoksa boþuna baðkurluyum deyip
hayýflanacak bu esnafýn devlete ne gibi
kötülüðü oldu da yýllardýr cezalandýrýlýyor?
Tekrar soruyorum. Esnafsýn yanýnda sigortalý
adam çalýþtýracaksýn. Bu sigortalýnýn 4 ay
pirimini ödedikten sonra sigortalý 4 aydan
sonra saðlýk karnesi sahibi olabilecek. Ýþten
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REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

NOT:Gazetemiz
de bu güne kadar
yayýnlanan þiirler
hiç bir yerde
yayýnlanmamýþ
þiirlerden
oluþmaktadýr.
Gönderilen
þiirlerin
yayýnlanmýþ þiir
olduðu tesbit edilirse bu þiiri
yayýnlamýyoruz.
Bu yüzden
okuyucularýmýzýn
gazetemize
gönderdiði
þiirlerinin hiç bir
yerde
yayýnlanmamýþ
olmasýna dikkat
etmelerini rica ediyoruz. Gazetemizin
özelliði budur.

çýkartýlsa bile 4 ay boyunca bu saðlýk karnesinden faydalanabilecek. Ýþ bulamazsa iþsizlik
maaþý da alabilecek.
Peki bu sigortalýyý sigortalý eden ve primlerini
yatýran esnaf, baðkur primini bir ay ödemese
saðlýk sigortasýndan faydalandýrýlmayacak,
eczaneye gitse primi yatýrmadýðý için acil
lazým olan ilaçlarýný alamayacak. Bu adalet
mi sizce?!.. Esnafý niye cezalandýrýyorsunuz.
Eðer bu iþi beceremiyorsanýz esnafý Sigortalý
olmaktan muaf tutun. Esnaf kendi geleceðini
garanti altýna almasýný bilir. 25 yýl sonra
gelecek garanti esnafa ne fayda saðlayacak
ki. Yaþlanýnca mý esnafa bakýlacak ve
saðlýk hizmetlerinden faydalanabilecek? Bir
araþtýrýn. Baðkurlu olup ta Baðkur Saðlýk
sigortasýndan yararlanabilen kaç baðkurlu
var. Neden baðkurlularýn % 80 ni saðlýk
sigortasýndan faydalanamýyor. Bu adaletsizliði
yok edecek siyasi iktidar lazým.
Kardeþim yetmedi mi baðkurluya yýllarca
çektirdiðiniz çile. Yeter artýk birileri düzeltsin
þu yanlýþý ve adalet isteyen baðkurluya
haklarýný birleri geri versin.
Baðkurlunun borcunu eninde sonunda tahsil
ediyormusunuz!.. ediyorsunuz... Hatta gecikme zammý dediðimiz faizide yükleyerek tahsil
ediyorsunuz. Devletin eli kolu uzun. Ýcra sý
var, polisi, adliyesi var. Baðkulunun eli ise
kelepçeli.
Faydalandýrtmadýðýnýz sigorta primlerine bile
gecikme zammý yani faizi de yansýtarak
baðkurludan almayý biliyorsunuz.
Her þeyi anlatabilirsiniz ama neden borcu
var diye Baðkurlunun Anayasal hakký saðlýk
hakkýný borcu var diye elinden alýyorsunuz.
Prim borcu olan esnafý saðlýk karnesi vermeyerek cezalandýrmak hangi adalete sýðar. Bu
cezalandýrmak prim tahsilatýný artýracaðýný
sanýyorsanýz aldanýyorsunuz. Esnaf primini
ödeyeceðine belki yarin hasta olurum diye
kara güne saklar parasýný. Öder öder primlerini. ne zaman biliyormusunuz. O da emekli
olacaðý zaman. Bu 25 yýl sonra demektir.
Bende bir baðkurluyum. 23 yýl oldu baðkurlu
olalý ama bu güne kadar bir gün olsun
baðkudan dolayý saðlýk sigortasýndan
faydalanýp eczaneden ilacýmý alamadým, hastanede tedavi olamadým, Çoluk çoðumu da
tedavi ettiremedim. Param vardý þükürler
olsun hastane önlerinde beklemedim ve hastanelerde rehin kalmadým. Param olmasydý
halim ne olurdu Allah bilir. Bumu baðkurluya
layýk gördüðünüz adalet. Yeter artýk; borcu
da olsa verin baðkurlularýn saðlýk karnelerini
ki güvenerek prim ödeyelim. 25 yýl boyunca
bakmadýnýz yüzümüze yaþlandýktan sonra
baksanýz ne olacak.
Ýstatistik istiyorsanýz iþte elinizin altýnda
istatistik. Baðkurluya ödeme kolaylýðý adý
altýnda getirdiðiniz son taksitlendirmeden
borcu olupta ödeyemeyen, bankadan veya
saðdan soldan para bulup emekli olan kaç
kiþi var. Bu istatistiki bilgi sizin için yeterli
deðil mi? Taksitlendirmeye girmeyen kaç
baðkurlu var?. Taksitlendirmeye giren kaç
baðkurlu var? Bu Baðkurlularýn kaçý sizin
istediðiniz þekilde ödemelerini yapabilecek?
Ýnsaf, insaf, insaf.....
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:39-40 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53
Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni:Murat Çelen
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Ýsmail ALADAÐ
Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Metot Ofset
Tel-Fax:763 15 63 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Ýdris TEKÝN
Bölge Koordinatörü:
Kemal SAADET
Beypazarý Haberleri
Kemal ÇELEN
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Sincan Temsilcisi
Ýsa TETÝK
Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.000.000.000 TL 1.000 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500.000.000 TL
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250.000.000 TL
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30.000.000 TL
30
YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4.200.000 TL
4,25 YTL
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ÝLAN

TEÞEKKÜR & TAZÝYE

ÞEHÝT J.KIDEMLÝ ÜSTÇAVUÞ HAKAN TOYDEMÝR'ÝN
CENAZESÝNE BÝZZAT KATILARAK , TELGRAF GÖNDEREREK , ÇELENK GÖNDEREREK
ÞEHÝDÝMÝZÝ SON YOLCULUÐUNA UÐURLAMA TÖRENÝNE KATILAN

BAÞBAKANIMIZ RECEP TAYYÝP ERDOÐAN
TBMM BAÞKANIMIZ BÜLENT ARINÇ
ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ABDULKADÝR AKSU
MÝLLÝ SAVUNMA BAKANI VECDÝ GÖNÜL
KARA KUVVETLERÝ KOMUTANI ORGENARAL YAÞAR BÜYÜKANIT
DENÝZ KUVVETLERÝ KOMUTANI ORAMÝRAL YENER KARAHANOÐLU
JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENARAL FEVZÝ TÜRKERÝ
KARA KUVVETLERÝ KOMUTANLIÐI KURMAY BAÞKANI ORGENARAL ERGUN SAYGUN
JANDARMA GENEL KOMUTANI KURMAY BÞK. KORGENARAL MEHMET ÇAVDAROÐLU
ANKARA JANDARMA BÖLGE KOMUTANI TÜMGENARAL HÜSEYÝN GÜÇLÜ
ANKARA ÝL JANDARMA KOMUTANI J.KUR.B.d ALBAY VAHDETTÝN BERECELÝ
BEYPAZARI ASKERLÝK ÞUBESÝ BÞK. PERSONEL YÜZBAÞI FERHAT BEKÇÝBAÞI
ÝLÇE JANDARMA KOMUTANI. J.ÜSTEÐMEN SONGÜL YAKUT
KIRBAÞI JANDARMA KOMUTANI AHMET BAÞARAN
ANKARA EMNÝYET MÜDÜRÜ ERCÜMENT YILMAZ
ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI MÜSTEÞARI ÞEHABETTÝN HARPUT
ULAÞTIRMA BAKANI DANIÞMANI HASAN ÝPEK
AK PARTÝ ANKARA MÝLLETVEKÝLÝ NURDOÐAN TOPALOÐLU
ANAP GENEL BAÞKANI VE MÝLLETVEKÝLÝ ERKAN MUMCU
ANAP MÝLLETVEKÝLÝ SÜLEYMAN SARIBAÞ
ANKARA VALÝSÝ KEMAL ÖNAL
EMEKLÝ VALÝ DOÐAN ÜNLÜSOY
BEYPAZARI KAYMAKAMI HALUK NADÝR
ATO BAÞKANI SÝNAN AYGÜN
ETÝ SODA A.Þ.
ÇANKAYA BELEDÝYE BAÞKANI MUZAFFER ERYILMAZ
ÇANKAYA BELEDÝYE BÞK. YRD. ÝSA VARLI
BEYPAZARI BELEDÝYE BÞK YRD HÜSEYÝN DOÐAN
AYAÞ BELEDÝYE BAÞKANI ALÝ BAÞKARAAÐAÇ
NALLIHAN BELEDÝYE BAÞKANI SAFA GÜR
ÇAYIRHAN BELEDÝYE BAÞKANI HÜSAMETTÝN YÜKSEL
AK PARTÝ ANKARA ÝL VE ÝLÇE TEÞKÝLATLARINA
MHP ANKARA ÝL VE ÝLÇE TEÞKÝLATLARINA
CHP ÝL VE ÝLÇE TEÞKÝLATLARINA
BASINIMIZIN GÜZÝDE TEMSÝLCÝLERÝNE
DÝÐER SÝYASÝ PARTÝ MENSUPLARINA, KURUM AMÝRLERÝNE, ODA VE DERNEK YÖNETÝCÝLERÝ ÝLE VATANDAÞLARIMIZA
CENAZEYE KATILMALARINDAKÝ DUYARLI DAVRANIÞLARINDAN DOLAYI TEÞEKKÜR EDER,
ÞEHÝDÝMÝZE DE ALLAH’DAN RAHMET AÝLESÝNE VE YAKINLARINA SABIR, METANET VE BAÞSAÐLIÐI DÝLERÝM.

KIRBAÞI BELEDÝYE BAÞKANI
CENGÝZ YILMAZ

ARAÞTIRMA
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Beypazarý'nda Ýktisadi
Yönelimler©
Beypazarý'nda
Kurulabilecek Yüksek Öðretim Birimleri ve
Olasý Ýktisadi Katkýlarý
A.Ü. BMYO'da uzun yýllardýr Proje
Hazýrlama
ve Deðerlendirme dersini
yürüttüm. Bu derste tüm projelerin þu
aþamalardan geçmesi gerektiðini vurguluyoruz. Proje fikrini
müteakiben sýrasýyla
Ali BAÞARAN
hukuki etüt, çevre
etüdü, siyasi etüt, mali etüt, teknik etüt,
sosyal etüt, iktisadi etüt yapýlýr. Bu etütler
tamamlandýktan sonra ön proje ortaya çýkar,
bu proje yatýrýmcý tarafýndan deðerlendirilir;
kabul edilir, tadilat istenir, ya da reddedilir.
Ýlkin ya da tadilattan sonra kabul edilirse,
tatbikata geçilir. Bildiðimiz kadarýyla
Beypazarý'nda yeni bir yüksek öðretim birimi
kurulmasý fikrini müteakiben sözlü ya da
yazýlý bazý fikirler Beypazarýlýlarla arada bir
paylaþýldý. Bu fikirler proje hazýrlama ve
deðerlendirme aþamasýna günümüze kadar
maalesef gelemedi.
Evvela ilçemizde mevcut yükseköðrenim
birimlerinin tarihine kýsaca deðinelim. Sonra
yeni yüksek öðrenim fikrinin yazýlý kaynaklarýný
aktaralým. Son olarak bir proje hazýrlanýrken
ilkönce ele alýnmasý gereken hukukî etüt
kýsmýndan bir nebze bahsedelim.
Ýlçemizde mevcut yükseköðrenim birimlerinin kýsa tarihi.
Ýlçemiz yüksek öðretim kurumlarýyla
1995 yýlýnda, A.Ü. Beypazarý Meslek
Yüksekokulunun açýlmasý1 ile tanýþtý, sonra
G.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yükekokulu 1999
yýllýnda açýldý.2 A.Ü. Beypazarý MYO'da iki
bölüm bulunmaktadýr. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Bölümü ve Teknik Bilimler Bölümü. Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler Bölümü altýnda halen
dört programda eðitim verilmektedir.
Yükseköðretim Kurulunun 17.06.1994 tarihli
toplantýsýnda A.Ü. Beypazarý MYO'nun
kurulmasý kararlaþtýrýldý, 1995-96 yýlýnda
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Bölümü Bankacýlýk
Programýna 30 öðrenci alarak eðitime
baþlandý. 1996-97 eðitim yýlýnda A.Ü. Baþkent
Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan
Turizm Rehberliði Programý A.Ü. BMYO
bünyesine katýldý. A.Ü. Senatosu kararý ile
2001-2002 eðitim yýlýnda Sigortacýlýk Programý
açýldý . 3
2004-2005 eðitim öðretim yýlýndan itibaren
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði Programýna
öðrenci alýnmaya baþlandý. Zamanla A.Ü.
BMYO'nun akademik ve idari personeli, bilgisayar donanýmý, kütüphanesi, öðretim malzemeleri nitelik ve nicelik olarak yükseldi. Meslek
Yüksekokullarýna sýnavla öðrenci alýndýðý
dönemde A.Ü. BMYO Bankacýlýk Programý
ülkemizin üçüncü en yüksek puanla öðrenci
alan meslek yüksekokuluydu. Diðer bir yüksek
öðretim kurumu olan G.Ü. Beypazarý Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu 1999 yýlýnda
Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý Programý ile
faaliyete geçti. 2001 yýlýnda Moda Tasarýmý
Programý açýldý.4

ARAÞTIRMA

Ýlçemizde yeni yükseköðrenim birimi açýlmasý
fikrinin ulaþabildiðimiz yazýlý kaynaklarý
Yaklaþýk üç yýldýr Beypazarý'nda yeni yüksek
öðretim birimlerinin açýlacaðýna dair yazýlý ve
görüntülü beyanatlar yayýlmakta, Beypazarýlýlar
arasýnda arada bir sohbet konusu olmakta.
Son mahalli idareler seçimlerinde, adaylar
gerek sözlü, gerek yazýlý yeni yüksek öðretim
birimlerinin ilçemizde açýlmasýnýn gayreti
içinde olacaklarýný ifade ettiler. Yazýlý beyanatlardan ulaþabildiklerimizi burada sizlerle
paylaþacaðýz ve çok kýsaca deðerlendireceðiz.
AK Parti adayý Sn. Ýbrahim Demir tarafýndan
hazýrlanan seçim propaganda kitabýnýn 26'ýncý
sayfasýnda "Yine Beypazarý'nda Anadolu
Lisesini yaptýran Karaoðuz Vakfý'nýn Ýlçemizde
bir üniversite kampüsü yaptýrma niyetleri
bulunmaktadýr. Bir aile vakfý olan bu vakfýn
yöneticileri ile irtibat saðlanmýþ olup, Belediye
Baþkaný olduðumuzda kendilerine yer tahsis

edilip, gerekli kolaylýklar gösterilecektir." ibaresi yer aldý. Yine ayný sayfada "Ýlçemizde; bölge
özellikleri de göz önünde bulundurularak:
a)
Polis Meslek Yüksekokulu.
c)
Tarým Meslek Yüksekokulu.
d)
Madencilik Meslek Yüksekokulu.
e)
... Turizm Meslek Yüksekokulu. 5
f)
...4 yýllýk Yüksekokulu ve Fakültelerin
açýlmasý için gayret gösterilecektir.
g)
Yöresel yemeklerin özelliklerinin muhafaza edilmesi damak tadýnýn bozulmamasý
için Aþçýlýk Okulu ve 4 yýllýk Yüksek Okulu
ve Fakültelerin açýlmasý için gayret
gösterilecektir." ibareleri yer almaktadýr.
Bu ibareleri kýsaca deðerlendirelim. Adý geçen
yüksek öðretim birimlerini Beypazarý halkýnýn
yakýn ve uzak gelecekteki ihtiyaçlarýna ve ülke
ihtiyaçlarýna göre deðerlendirerek, hangilerinin
daha yararlý olduðunun açýklanmasý gerekmektedir. Kanaatimce "Polis Meslek Yüksekokulu"
Beypazarý halký ihtiyaçlarýyla alakasý olmayan
bir yüksek öðretim birimidir. Polis Meslek
Yüksekokulundan Beypazarý halký doðrudan bir
hizmet alamaz. "Tarým Meslek Yüksekokulu",
"Madencilik Meslek Yüksekokulu", "Turizm
Meslek Yüksekokulu" nitelemelerinin (tabirlerinin) ise yüksek öðretim teþkilatý içinde
bildiðim kadarýyla terim olarak karþýlýðý yoktur.
Burada adý geçen tabirler bir yüksekokulun
içinde yer alan programlar olabilirler, ayrý
ayrý yüksekokul olmalarý merî mevzuata göre
mümkün görünmüyor. "Tarým Meslek
Yüksekokulu" Beypazarý halkýna doðrudan
hizmet sunabilir, bilgi ve tatbikat aktarýmý
saðlayabilir, ihtiyaç duyulan araþtýrmalarý
gerçekleþtirebilir. Yalnýz, tarýmýn hangi alaný
olacaðýnýn saptanmasý gerekir. Çiftçiler,
çiftçilere tohum, gübre vb. temin eden esnaf,
çiftçi dernekleri idarecileri ile rast geldikçe
yaptýðým görüþmelerde artýk Beypazarý'nda
havuç üretilmemesi, bunun yerine havuç tohumu üretilmesinin gerekli ve yararlý olduðunu
söyleyenlere tanýk oldum. Katma deðeri çok
daha yüksek olan ve ileri teknoloji gerektiren
bu alana Beypazarý yönelebilir mi? Coðrafi
þartlar buna müsait mi? Bunlarýn incelenmesi
gerekiyor, coðrafi þatlar müsaitse, genetikle
ilgili bir yüksek öðretim biriminin açýlmasý
(Ziraat Fakültelerinin ilgili birimi ya da
enstitü) Beypazarý halkýna doðrudan olumlu
katký saðlayacaktýr. "Madencilik Meslek
Yüksekokulu" bu birimde Beypazarý halkýna
doðrudan bir katký saðlamaz. Beypazarý
çevresindeki linyit ve trona madenleride
çalýþacak Beypazarýlýlar için linyit ve trona
ile ilgili bir yüksek öðretim birimi olabilir.
"Turizm Meslek Yüksekokulu" bu birimin
ayrýca açýlmasýna ihtiyaç yoktur, çünkü A.Ü.
BMYO'da Turizm Rehberliði programý ve
Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði Programý mevcuttur.
AK Parti adayý Sn. Ýbrahim Demir tarafýndan
hazýrlanan seçim propaganda kitabýnýn 26'ýncý
sayfasýnda yer alan "...4 yýllýk Yüksekokulu
ve Fakültelerin açýlmasý için gayret
gösterilecektir." ibaresini deðerlendirdiðimizde
ise burada belli bir birimden söz edilmiyor, vurgulanmak istenen açýlacak birimin dört yýllýk
olmasý. Dört yýllýk olsun ama hangi birim?
Beypazarý'nda görüþtüðüm hemen herkes iki
yýllýk yüksek öðretim birimlerine pek itibar
etmiyor. Halk arasýnda "Dört yýllýk olsun, hangisi olursa olsun" temennisi var. Neden dört
yýllýk? Diye sorulduðunda açýk cevaplar almak
pek mümkün deðil. Ülkemizde iki yýllýk yüksek
öðretim birimlerine itibar edilmediðini herkes
biliyor.
Son mahalli seçimlerin bir diðer adayý
Sn. Mansur Yavaþ tarafýndan hazýrlanan
"MHP Beypazarý Belediye Baþkan Adayý
Mansur Yavaþ 2004-2009 Projelerimiz" baþlýklý
seçim propaganda kitapçýðýnda 17 numara
ile gösterilen projede "17-BEYPAZARI
ÜNÝVERSÝTESÝ Karapýnar yolu sað tarafta
Karaoðuz ailesince 500 dönüm yer
baðýþlanacaktýr. Fakulte binasý Beypi A.Þ.
tarafýndan, Öðrenci yurtlarý N. Karaoðuz Vakfý
tarafýndan yapýlacaktýr. Ýlçedeki 2 yýllýk Yüksek
Okullar 4 yýla çýkarýlacak ve BEYPAZARI

ÜNÝVERSÝTESÝ yapýlacaktýr."6 Ýbaresi yer
almaktadýr. Burada yüksek öðrenim biriminin
yeri ve nasýl inþa edileceði belirtilmekte,
ayrýca fakülteden söz edilmekte, ama hangi
fakültenin olacaðý belirtilmemektedir. Tüzel
kiþiliðe haiz "Beypazarý Üniversitesi" kýsa
dönemde mümkün görünmüyor.
Bir diðer yazýlý kaynaða da ulusal basýnýmýzda
rastlanmaktadýr. Sabah Gazetesi yazarlarýndan
Yavuz Donat "Ekonomik kalkýnmada Beypazarý
modeli" baþlýklý yazýsýnda aþaðýdaki satýrlara
yer vermiþti. "Kentte "iki yüksekokul" var.
"Ýkiþer" yýllýk. Bir hayýrsever aile (Karaoðuz)
500 bin metrekare arsa baðýþlamýþ. Bir
firma (Beypiliç) üstüne bina yapma sözü
vermiþ. Yurt binasý "yine baðýþ." "Bu iþler"
tamamlanýnca, yüksek okullar "fakülte haline
gelecek." Üniversite ile anlaþmaya varýlmýþ." 7
Ýlçemizde yeni yükseköðrenim birimi açýlmasý
fikrinin hukukî etüdünün bir kýsmý
Yükseköðretim mevzuatýmýz genel olarak
anayasa, yasalar, yönetmelikler, protokoller,
kararlardan oluþmaktadýr. Bu mevzuata göre
Beypazarý'nda kurulabilecek yüksek öðretim
birimleriyle ilgili çok deðiþik seçenekler
bulunmaktadýr.
Mevzuatýmýz tüzel kiþiliðe haiz yüksek öðretim
kurumlarýný devlet yüksek öðretim kurumlarý
ve vakýf yüksek öðretim kurumlarý olarak önce
ikiye ayýrmaktadýr .8 Vakýf yüksek öðretim
kurumlarý da üçe ayrýlmaktadýr; üniversite, ileri
teknoloji enstitüsü ve diðer kurumlar . 9
Aþaðýda Hukuki etüt için yer verdiðimiz kanun
ve yönetmelik maddelerinden anlaþýlacaðý üzere
üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksek okulu, uygulama ve
araþtýrma merkezinin her biri yüksek öðretim
kurumudur. Yalnýzca üniversite ve yüksek
teknoloji enstitüsü kamu tüzel kiþiliðine ve bilimsel özerkliðe sahiptir.
Beypazarý'nda öncelikle kamu tüzel kiþiliðine
sahip olmayan Beypazarýlýlarýn yakýn ve uzak
gelecekte ihtiyaç duyacaklarý yüksek öðretim
birimleri kurulmalýdýr. Bunlar neler olabilir?
Bununla ilgili bir teþebbüs heyeti kurularak
araþtýrma, araþtýrma sonucuna göre de planlama yapmalýdýr. Bu teþebbüs heyeti ilgili birimler arasýnda da koordinasyonu saðlamalýdýr.
Beypazarý'nýn öncelikleri nelerdir? Þahsi,
dayanaktan yoksun tahminlerime göre
Beypazarý'nýn önceliði Beypazarýlýlara daha
fazla yarar saðlayacaðýný düþündüðüm saðlýk,
genetik (tohumculuk), linyit ve trona ile ilgili
bir yüksek öðrenim biriminin, nükleer santral
kurulur ise nükleer týp ve nükleer tarým
ile ilgili araþtýrma merkezinin kurulmasý
üzerinde teþebbüs heyeti kurularak araþtýrma
yapýlmalýdýr. Teþebbüs heyetinin Beypazarý
resmi ve sivil kesimini temsil eden iki kanadý
olmalýdýr. Resmi kanat Beypazarý'nda yerleþik
yüksekokul temsilcilerinden, Kaymakamlýk ve
Belediye temsilcilerinden oluþmalýdýr. Sivil
kanat Beypazarý halkýný temsil eden
bostancýlar, marangozlar, ticaret, ziraat ve
diðer meslek teþekkülü temsilcilerinden, dernek
ve vakýf temsilcilerinden oluþmalýdýr. Teþebbüs
heyeti hangi üniversite ya da ileri teknoloji
enstitüsü Beypazarý'nýn önceliklerini dikkate
alýrsa, onunla anlaþmaya varmalýdýr. Mevzuata
göre anlaþmaya varýlacak üniversitenin illaki
Ankara'da yerleþik olmasý gerekmemektedir.
Umarým kendimiz ve çocuklarýmýz için hayýrlý
bir eser ortaya çýkar, umarým Beypazarý'nýn
itibarýný ülkemizde ve dünyada artýracak bir
yüksek öðretim birimi tez zamanda kurulur.
Yüksek Öðretim Kanununda yer alan bazý maddeler
Madde 0003: Tanýmlar
(17.08.1983 tarih ve 2880 sayýlý kanunun
1 inci maddesiyle deðiþen þekli.) Bu Kanunda
geçen kavram ve terimlerin tanýmlarý aþaðýda
belirtilmiþtir.
a. Yükseköðretim: Milli eðitim sistemi içinde,
ortaöðretime dayalý, en az dört yarý yýlý kapsay-

an her kademedeki eðitim - öðretimin tümüdür.
b. Üst Kuruluþlar: Yükseköðretim Kurulu ve
Üniversitelerarasý Kuruldur.
c. Yükseköðretim Kurumlarý: (03.04.1991 tarih
ve 3708 sayýlý Kanunun 1 inci maddesiyle
deðiþen þekli.) (1. Paragrafýn: 10.07.2001 tarih
ve 24458 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan
4702 sayýlý Kanunun 1 inci maddesiyle
deðiþen þekli.) Üniversite ile yüksek teknoloji
enstitüleri ve bunlarýn bünyesinde yer alan
fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araþtýrma ve uygulama merkezleri
ile bir üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsüne baðlý meslek yüksekokullarý ile bir
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne
baðlý olmaksýzýn ve kazanç amacýna yönelik
olmamak þartý ile vakýflar tarafýndan kurulan
meslek yüksekokullarýdýr.
Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle
teknoloji alanlarýnda yüksek düzeyde
araþtýrma, eðitim - öðretim, üretim, yayýn ve
danýþmanlýk yapan, kamu tüzel kiþiliðine ve bilimsel özerkliðe sahip bir yükseköðretim kurumudur.
d. Üniversite: Bilimsel özerkliðe ve kamu
tüzelkiþiliðine sahip yüksek düzeyde eðitim
- öðretim, bilimsel araþtýrma,yayýn ve
danýþmanlýk yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul
ve benzeri kuruluþ ve birimlerden oluþan bir
yükseköðretim kurumudur.
e. Fakülte: Yüksek düzeyde eðitim - öðretim,
bilimsel araþtýrma ve yayýn yapan; kendisine
birimler baðlanabilen bir yükseköðretim kurumudur.
f. Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden
fazla benzer ve ilgili bilim dallarýnda lisans
üstü, eðitim öðretim, bilimsel araþtýrma ve
uygulama yapan bir yükseköðretim kurumudur.
g. Yüksekokul: Belirli bir mesleðe yönelik eðitim
öðretime aðýrlýk veren bir yükseköðretim kurumudur.
h. Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarýnda
sanatçý yetiþtiren bir yükseköðretim kurumudur.
i. Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere
yönelik ara insangücü yetiþtirmeyi amaçlayan
dört yarý yýllýk eðitim öðretim sürdüren bir
yükseköðretim kurumudur.
j. Uygulama ve Araþtýrma Merkezi:
Yükseköðretim kurumlarýnda eðitim öðretimin
desteklenmesi amacýyla çeþitli alanlarýn uygulama ihtiyacý ve bazý meslek dallarýnýn hazýrlýk
ve destek faaliyetleri için eðitim - öðretim,
uygulama ve araþtýrmalarýn sürdürüldüðü bir
yükseköðretim kurumudur. 10
…
Madde 0007: Yükseköðretim Kurulunun
görevleri
…
d. Devlet kalkýnma planlarýnýn ilke ve hedefleri
doðrultusunda ve yükseköðretim planlamasý
çerçevesi içinde;
1. Yeni üniversite kurulmasýna ve
gerektiðinde birleþtirilmesine iliþkin önerilerini
veya görüþlerini Milli Eðitim Bakanlýðýna sunmak,
Devamý Haftaya
1- http://www.bmyo.ankara.edu.tr/ eriþim 19
04 2005 saat 13:21
2-http://www.btbmyo.gazi.edu.tr/genel.html
eriþim 19 04 2005 saat:13:22
3-00.49.1/1022 sayý ve 10.10.2002 tarihli
A.Ü. BMYO 2000-2001 eðitim-öðretim yýlýna
ait Akademik Faaliyet Raporu, s.2.
4-http://www.btbmyo.gazi.edu.tr/genel.html
eriþim 19 04 2005 saat:14:11
5-Asýl metinde "Turizm Meslek Lisesi ve
Turizm eslek Yüksek Okulu." ibaresi yer
almaktadýr.
6- Büyük harf ve koyu yazýlý kýsým aslýndaki
gibidir.
7-http://www.sabah.com.tr/2004/05/05/donat.
html eriþim 21.02.2006, 18.24, koyu yazýlý
kýsým aslýdaki gibidir.
8-Bkz. Vakýf Yükseköðretim Kurumlarý
Yönetmeliði madde dört.
9-Bkz. Vakýf Yükseköðretim Kurumlarý
Yönetmeliði madde beþ.
10-http://www.yok.gov.tr/mevzuat/mevzuat_
kanun.htm eriþim 23.02.2006 14.26.
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ANKARA BEYPAZARI KIRBAÞI BELDESÝ'NDE
ÞAÞAF DEDE TÜRBESÝ RESTORE EDÝLÝYOR.

ARAÞTIRMA
Ankara'nýn Bazý Ýlçelerinde Buðday Verimi Ýle Önemli Ýklim Faktörleri Arasýndaki Ýliþkiler

Ankara'nýn bazý ilçelerinde tespit edilen buðday
verimleri ile önemli iklim elemanlarý arasýndaki
korelasyon katsayýlarý belirlenmeye çalýþýlmýþtýr.
Buðday verimi ile nispi nem arasýndaki iliþki;
Beypazarý ve Çubuk Ýlçeleri'nde Mayýs ayýnda,
Kýzýlcahamam Ýlçesi'nde Haziran, Aðustos, Eylül
aylarýnda, Nallýhan Ýlçesi'nde Nisan ayýnda, Polatlý
Ýlçesi'nde Nisan ve Mayýs aylarýnda olumlu ve
önemli bulunmuþtur. Buðday verimi ile sýcaklýk
arasýndaki iliþki; Beypazarý Ýlçesi'nde Temmuz
ayýnda olumlu ve önemli, Çubuk Ýlçesi'nde Eylül
ayýnda olumsuz ve önemli, Kýzýlcahamam Ýlçesi'nde
Eylül ayýnda olumsuz ve önemli, Aralýk ayýnda
Kýrbaþý Belediye Baþkaný Cengiz Yýlmaz tarafýndan Kýrbaþý Velanýn
olumlu ve önemli, Nallýhan Ýlçesi'nde Ekim ayýnda
Ova’da bulunan ve halkýn uðrak yeri olan ve geçmiþ yýllarda yaðmur
olumlu ve önemli olarak saptanmýþtýr. Buðday veriduasýnýn yapýldýðý Þaþaf Dede Türbesi bakým ve onarýmdan geçirilecek.
mi ile 10 cm toprak sýcaklýðý arasýndaki iliþki,
Türbe için Yüksek Mimar Mehmet Emin Yýlmaz tarafýndan yeni proje
Beypazarý Ýlçesi'nde Temmuz ayýnda olumlu ve
yapýlarak Türbeye yeni bir görünüm kazandýrýlacak.
önemli, Çubuk Ýlçesi'nde Eylül ayýnda olumsuz ve
proje kapsamýnda düþünülenler
önemli, Kýzýlcahamam Ýlçesi'nde Eylül ayýnda olum1-Türbenin çevresi, hayvan girmemesi için 80-90 cm yüksekliðinde taþ
suz ve önemli, Aralýk ayýnda olumlu ve önemli
duvarla çevrilecek ve demir kapý yapýlacak.
olarak gözlenmiþtir. Buðday verimi ile yaðýþ miktarý
2-Ziyaretçilerin abdest almalarý için bir çeþme yapýlacak
arasýndaki iliþki; Çubuk Ýlçesi'nde Nisan, Mayýs
3-Mezarýn bulunduðu yere taþ kaplama ile sanduka yapýlacaktýr.
4-Altý adet taþtan yapýlmýþ ayak, kemerlerle birleþtirilerek altýgen formlu ve Aðustos aylarýnda olumlu ve önemli, Temmuz
ayýnda olumsuz ve önemli, Kýzýlcahamam Ýlçesi'nde
anýt mezar yapýlacak.
Eylül ayýnda olumlu ve önemli, Polatlý Ýlçesi'nde
5-Türbeye ahþap iskelet yapýlarak oluklu kiremitle kaplanacak.
Aðustos ayýnda olumlu ve önemli bulunmuþtur.
6-Çatýnýn alt kýsmý ve saçaklar ise alttan çýtalý ahþap tavanla
Buðday verimi ile yýllýk ortalama nispi nem
kapatýlacak.
7-Kýble yönüne gelen (güneydoðu) yöne mihrap yapýlarak ziyaretçiler için arasýndaki iliþki; Kýzýlcahamam Ýlçesi'nde olumlu ve
önemli bulunmuþtur. Buðday verimi ile yýllýk toplam
(2-3 kiþi) namaz kýlma yeri yapýlacak.
yaðýþ miktarý arasýndaki iliþki Haymana ve Polatlý
ZÝRAAT BANKASI MÜDÜRÜ POLATLIYA TAYÝN OLDU
Ýlçeleri'nde olumlu ve önemli bulunmuþtur. Buðday
Beypazarý’nýn baþarýlý Ziraat Bankasý Müdürü Tahsin
verimi ile vejetasyon süresindeki toplam yaðýþ
Mazýlýgüney Polatlýya tayin oldu. 21.08.2004 tarihinde
miktarý arasýndaki iliþki; Haymana ve Polatlý
Beypazarý Ziraat Bankasý Müdürlüðü görevine getirilen
Ýlçeleri'nde olumlu ve önemli bulunmuþtur
Mazýlýgüneyin 21.07.2006 tarihinde Beypazarý Ziraat
Günümüzde insan beslenmesi büyük ölçüde bitkilere
Bankasý görevi sona erdi.
baðlý olup, besinlerimiz ya doðrudan bitkilerden
Tahsin Mazýlýgüney Görevinden ayrýlýrken gazetemize
ya da bitkilerle beslenen hayvanlardan saðlanan
yaptýðý açýklamada kimseye dargýn deðilim ve
ürünlerden oluþmaktadýr. Ýnsan ve hayvan beslenBeypazarýndan memnun ayrýlýyorum. Bu vesile ile
mesinde vazgeçilmez bir yeri olan bitkisel üretimin
Baþka Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný olmak
artan nüfusa paralel olarak artýrýlmasý gerekmekteüzere bana desteðini esirgemeyen Karakoca Maden Suyu sahibi Cemil
dir.
Ercan’a, Belde Belediye Baþkanlarý’na, Oda Baþkanlarý’na, Dernek
Tahýllar insan beslenmesinde doðrudan ya da
Baþkanlarý’na Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn Daire Müdür, Amir ve
dolaylý olarak kullanýlan temel ürünlerdir. Dünya'
Memurlarýna, Mahalle ve Köy Muhtarlarýna ve Tüm Beypazarý Halkýna
da insanlarýn saðladýklarý günlük kalorinin %
Teþekkür Ederim. Polatlý’ya herkesi bekliyorum.’ dedi
50'sinden fazlasý tahýllarla karþýlanmaktadýr.
Hayvansal besinlerin günlük kalori saðlamadaki
ÞEKERBANK YENÝDEN AÇILACAK MI?
payý yaklaþýk % 20 olup, hayvanlar da çoðunlukla
Beypazarý’nda faaliyet gösteren daha sonra þubesini kapatan
bitkisel yemlerle beslendiklerine göre; insanlýk,
Þekerbank’ýn tekrar Beypazarý’nda Þube açacaðý öðrenildi.
günlük besinin yaklaþýk 3 / 4'ünü tahýllardan
Ziraat Bankasýnýn eski yerini satýn alan Cemil Ercan ile görüþmeler
saðlamaktadýr.
yapan ve fiyat konusunda anlaþan Þekerbank’ýn, Beypazarý’nda eski
Buðday, tarih boyunca olduðu gibi bugün de
Ziraat Bankasýnýn bulunduðu binada Þube açacaðý öðrenildi. Cemil
insanlýðýn beslenmesinde kullanýlan en önemli
Ercan bu konuda ‘görüþme yapýldý ancak daha kesin bir þey yok’ dedi.
tahýllardan birisidir. Buðday adaptasyon yeteneðinin
yüksek olmasý nedeniyle geniþ alanlarda
üretilebilmektedir.
Özellikle yemeklerden sonra içilen Maden sularý, milyonlarca YTL
Tarýmda verimliliði etkileyen bir çok faktör bulundeðerindeki güzellik ve cilt bakýmý ürünlerine alternatif olmaya baþladý.
makta olup, bunlar bitki tür ve çeþidinin yanýnda,
Beypazarý’nda faaliyet gösteren Maden suyu iþletmesi artan talepler
uygulanan yetiþtirme teknikleri, ekim nöbeti, toprak
karþýsýnda üretim kapasitesini artýrdý.
ve iklim faktörleridir. Bu faktörler buðday verimi
PAKÝSTAN HAVA KUVVETLERÝ KOMUTANI'NIN EÞÝ
için de geçerli olup, tüm þartlar optimum düzeyde
BEYPAZARI'NI ZÝYARET ETTÝ.
saðlanmýþ olsa bile verim düzeyi, özellikle kuru
20.06.2006-Türkiye’de bulunan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutaný eþi tarým alanlarýnda büyük ölçüde iklim koþullarýna
Begum Zareen Tanvýr, Beypazarý’ný ziyaret etti. Beypazarýný gezen
baðlý olmaktadýr.
Komutan eþi Beypazarýný beðendi.
Yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre, kurak
bölgelerde buðday verimine etki eden en önemli
faktör yaðýþtýr. Yaðýþýn miktarý yanýnda bitki geliþme
dönemi içerisindeki daðýlýmý da verim üzerinde etkili
9 Temmuz da Gerede de bulunan bir iþyerine kilitli kapýyý açarak
olmaktadýr. Bilindiði gibi bitkilerden yüksek verim
giren hýrsýz veya hýrsýzlar 5 bin 720 YTL deðerindeki madeni yaðlarý
alýnabilmesi için saðlanmasý gereken faktörlerden
alýp kayýplara karýþmýþlardý. Ayný buna benzer bir olayda Beypazarýnda
birisi, toprakta bitki kökleri tarafýndan alýnabilecek
yaþandý.
suyun bulunmasýdýr. Toprakta yeterli miktarda su
Beypazarý Ticaret Odasý Baþkaný Cengiz Özalp’ýn Sanayi’de bulunan
varsa, bitki kökleri vasýtasýyla bu suyu kolaylýkla
iþyerine giren hýrsýzlar, iþyerindeki yaðlarý kamyona yükleyip kayýplara
alabilmekte ve normal geliþme gösterebilmektedir.
karýþtýlar.
Toprakta su miktarý yetersiz ise, bitki ihtiyaç

''MADEN SUYU ÝCÝN GÜZELLEÞÝN''

Madeni yaðlarý çaldýlar

duyduðundan daha az miktarda su
kullanacaðýndan, geliþmesi yavaþlamakta, verim ve
kalitede düþme görülmektedir. Buðday, fazla sýcak
ve nemden hoþlanmayan bir serin iklim tahýlý bitkisi
olup, özellikle geliþmenin ilk dönemlerinde (çimlenme - kardeþlenme) sýcaklýðýn 8-10 ºC, baðýl
nemin % 60'ýn üzerinde olmasýný istemekte, 10-15
ºC sýcaklýk, % 65 nem ve az ýþýklý yarý kapalý havalar uygundur. Sapa kalkma ile birlikte sýcaklýk ve
nem isteði artmakta, baþaklanmadan hemen önceki
dönemde, baðýl nemin yüksek olmasýný istemektedir.
Bu dönemde fotosentez için bol ýþýklý günler uygundur. Döllenmeyi izleyen düþük nem ve yüksek
sýcaklýk, tanenin niteliðini yükseltmekte, geliþme
dönemlerinde uygun daðýlmýþ 600-700 mm'lik bir
yaðýþ maksimum verim için yeterli olmaktadýr.
Baþaklanmaya yakýn dönemde 1-2 ºC civarýndaki
soðuklar bile kýsýrlýða ve tane baðlamada belirgin
düþüþlere yol açmaktadýr. Buðday verimleri ile iklim
elemanlarý arasýnda bulunacak olan baðýntýlara
göre herhangi bir üretim yýlýnda daha önceden
kantitatif verim tahminleri yapmak mümkündür.
Ýliþkilerin saptanmasý ile buðday ürününün
yetiþtirildiði bölge veya ülkede buðday fiyat politikasý,
dýþalým veya dýþsatým durumlarý gibi önemli ekonomik olaylarý daha önceden isabetle tahmin etmek
olasýdýr.
Bu çalýþmada; Ankara'nýn bazý ilçelerinde tespit
edilen buðday verimi ile önemli iklim elemanlarý
arasýndaki iliþki bulunmuþtur.
3. DENEME YERLERÝ VE SÜRESÝ
Bu çalýþma, Ankara ilinin Beypazarý, Çubuk,
Haymana, Kýzýlcahamam, Nallýhan ve Polatlý ilçelerini kapsamaktadýr. Nallýhan ve Haymana ilçelerine ait buðday verimleri ile önemli iklim
özelliklerinden yýllýk toplam yaðýþ miktarý, ortalama
hava sýcaklýðý ve ortalama hava nispi nemi
arasýndaki, Beypazarý, Çubuk, Kýzýlcahamam ve
Polatlý ilçelerinde bu meteorolojik verilere ilave
olarak ortalama 10 cm toprak sýcaklýðý arasýndaki
korelasyon katsayýsý bulunmuþtur. Verilerde
Haymana ilçesini temsil eden Ýkizce istasyonu,
Çubuk ilçesini temsil eden Esenboða istasyonu
meteorolojik verileri incelenmiþtir. Haymana
ilçesinde 1985-2000 yýllarý, diðer ilçelerde
1983-2000 yýllarý arasýndaki veriler kullanýlmýþtýr.
4. ÇEÞÝTLER
Çalýþmanýn yürütüldüðü ilçelerde yaygýn olarak
ekilen buðday çeþitlerinden bazýlarý Bezostaja-I,
Gerek 79, Bolal 2973, Kunduru 1149 ve Çakmak 79
buðday çeþitleridir.
5. YÖNTEM
Buðday verimi ile iklim verilerine iliþkin bilgiler
Windows Excel programýnda matris oluþturularak
korelasyon analizi yapmak için biçimlendirilmiþtir.
Veriler biçimlendirilirken, ekim yapýlan yýlýn Aðustos
ayýndan hasat edilen yýlýn Aðustos ayýna kadar
olan veriler kullanýlmýþtýr. Ýklim ve verimlere iliþkin
veriler bir veri seti haline getirildikten sonra
SPSS istatistik programlarýndan yararlanarak iklim
elemanlarýnýn verimle olan korelasyon katsayýlarý
ilçeler, aylar, yýllar ve vejetasyon süresi bazýnda
saptanmýþ ve önem düzeyleri istatistiksel olarak kontrol edilmiþtir.
6. SONUÇ
Beypazarý ilçesinde buðday verimi ile; Mayýs ayý
nemi 0.05, Temmuz ayý sýcaklýðý ve Temmuz ayý
toprak sýcaklýðý arasýnda 0.01 düzeyinde önemli ve
olumlu iliþki saptanmýþ, aylýk bazda yaðýþ, yýllýk
ve vejetasyon dönemindeki yaðýþ, sýcaklýk, toprak
sýcaklýðý ve nispi nem ile buðday verimi arasýnda
önemli bir iliþki görülmemiþtir.
Kaynak:http://www.meteor.gov.tr/2005/
arastirma/tarim/ankarabugday.htm
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BEYPAZARI

ANADOLU PARSI SEFERBERLÝÐÝ

Anadolu parsý
seferberliði
Dünyadaki bütün
leopar türleri
arasýnda en irisi
sayýlan Anadolu
parsý son olarak
1974’te Ankara
Beypazarý’nda
görüldü. Bir kadýný
yaraladýktan sonra
kaçan 100 kiloluk
pars, peþine düþen köylüler
tarafýndan vurularak
öldürüldü. Anadolu’nun en
büyük kedisinden artýk geriye
birkaç fotoðraf ve kürk dýþýnda
hiçbir þey kalmadý ama birçok
kiþi neslinin hálá
tükenmediðini düþünüyor.
Orman Bakanlýðý
mühendisleri köylülerden gelen
ihbarlara göre tarama yapmaya baþladý. Doðal Hayatý
Koruma Vakfý dört yýldýr
leoparýn peþinde. Merkez Av
Komisyonu ilk kez bu yýl, av
yasaðý getirdi ve vurana 30
milyar lira para cezasý koydu.
Ama pars yakayý ele vermiyor.
Ya gerçekten sonsuza kadar
yok oldu ya da herkesle fena
dalga geçiyor.
17 Ocak 1974’te radyodan
ajans dinleyenlerin kafasý,
Kýbrýs meselesi kadar bir
baþka olayla daha meþguldü:
O gün, Ankara’ya 5 kilometre
uzaklýktaki Beypazarý’nda,
Havva Köksal adlý bir köylü,
kaplan saldýrýna uðramýþ,
saldýrý sýrasýnda iki yerden
kolu kýrýlmýþtý. Gerçi
saldýrgan, köylüler tarafýndan
takip edilip haklanmýþtý ama,
asýl merak edilen bu yeþil
gözlü 100 kiloluk dev kedinin
nereden geldiðiydi? Bu iþin
içinde de bir Rum parmaðý

var mýydý, yoksa hayvanat
bahçesinden mi kaçmýþtý?
30 yýl sonra bugün,
Beypazarý’nda vurulan o
kaplanýn kaplan deðil, bir
leopar (pars) olduðunu biliyoruz. Adý panthera pardus
tulliana, namý diðer Anadolu
parsý. Hiçbir yerden gelmedi,
milyonlarca yýldýr burada
yaþýyor ya da yaþýyordu. Ve
74’teki bu olay onun son
görünüþü oldu.
O ÞÝMDÝ SMS MESAJI
Sonralarý 80’lerde, leopar
desenli kýyafet, mayo ve
kürkleriyle Harika Avcý da
ortaya çýktý ama zoologlar
onu bilimsel manada ‘Anadolu
leoparý’ olarak kabul etmiyor.
Gerçek Anadolu parsýna
bugün sadece Ankaraspor’un
ambleminde ve Turkcell’in 60
kontör karþýlýðýnda
telefonunuza yolladýðý siyahbeyaz resimde rastlýyorsunuz.
Bu hayvanlara ait kürkler
ise Ýzmir Eþrefpaþa Avcýlar
Kulübü (1), Ege Üniversitesi
Doða Tarihi Müzesi (2),
Diyarbakýr Ana Jet Üssü (1)
ile Ankara Hacý Bektaþi Veli
Dergahý’nda (2) bulunuyor.
Dergahta 12 imamý temsil
eden postlardan iki tanesi pars
kürkü.
Anadolu leoparýnýn soyunun
kazýnmasýnda en büyük pay
avcýlýk kanununda. 1937

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

yýlýnda yürürlüðe giren yasanýn
2. maddesi ile pars ‘her
vakit avlanabilen’ hayvanlar
arasýna alýndý. Yaþam alanlarý
hýzla yok olan Anadolu leoparý
böylece devletin de resmi
hedefi haline gelmiþ oluyordu.
Kýyým o hale geldi ki, Ýzmirli
ünlü avcý Mantolu Hasan
(Hasan Bele) 1950’li yýllarda
tek baþýna 15 pars vurdu.
67 YIL SONRA GELEN
KARAR
Ancak devlet, bu yanlýþ karardan tam 67 yýl sonra döndü,
Anadolu parsýna itibarýný iade
etti. Çevre ve Orman Bakanlýðý
MAK (Merkez Av Komisyonu)
kararlarý doðrultusunda
Anadolu leoparýný vuranlara
ilk kez 30 milyar lira para
cezasý koydu. Üstelik bu,
bakanlýðýn listesindeki en
büyük ceza. Yani, 2004-2005
av sezonunda Anadolu parsý
artýk göðsünü gere gere, vurulma-avlanma tehlikesi olmadan
özgürce dolaþabilir!
Akýllarý soyu tükendikten
sonra mý baþlarýna gelmiþ
diye hemen kýzmamak gerek.
Çünkü hálá bir umut var.
Zaten bakanlýðý harekete
geçiren de bu umut:
Anadolu’nun birçok
bölgesinden Anadolu parsýnýn
hálá yaþýyor olabileceðine dair
haberler geliyor.
Bakanlýk uzmanlarý gelen
ihbarlar doðrultusunda nokta
taramalarý yapýyor. Doðal
Hayatý Koruma Vakfý da 4
yýldýr leoparýn peþinde. Amaç
tek bir kare canlý fotoðrafýný
çekebilmek. Ama leoparý öyle
küstürdük ki, þimdi o tek
kare için 20 bin dolar
yüzgörümlüðü gerekiyor.
Anadolu parsý hálá yaþýyorsa

bile sayýsý en fazla 20
civarýnda. Dikkatler þimdilik
Doðu Akdeniz-GAP bölgesinde
yoðunlaþýyor ama
Karadeniz’den Ege’ye kadar
bütün sarp ormanlýk alanlar
onun hanedanlýðý. Olmaz
olmaz demeyin, siz yine de
dikkatli olun, burasý Anadolu:
Daþ ta düþebülü, pars da
çýkabülü.
Ege Üniv.Tabiat Tarihi
Müzesi Müd. Prof. Tanju Kaya
EN ÝYÝ ÖRNEKLERÝ BÝZDE
Anadolu parsýnýn en iyi
korunmuþ örnekleri
doldurulmuþ olarak bizim
müzemizde. Bunlardan
elimizde iki tane var, 50 yýl
önce Selçuk’ta öldürülmüþler.
Doðaseverlere ve
öðrencilerimize bu hayvaný
gösterip, tanýtmaya çalýþýyoruz.
Bilim dünyasýnýn ‘panthera
pandus tulliana’ olarak
tanýdýðý bu yýrtýcý hayvan
Anadolu canlý yaþamý içinde
önemli bir yere sahip. Neolitik
çaðdan bu yana, çok eski
kil tabletlerde bile ayrýntýlý
olarak anlatýldýðýný görüyoruz.
Bir sansasyon yaratmak
istemem ama bilim çevrelerinde bu hayvandan geriye
kalan 10-15 bireylik küçük
bir popülasyonun Anadolu’da
hálá yaþadýðýna dair güçlü bir
inanýþ var.
Orman Yüksek Mühendisi
Erkan Kayaöz
KAÇKAR VE
AMANOSLAR’DA
Nesli tükenen hayvanlar
üzerine çalýþmalar yapýyorum.
Daha önce de Istýrancalar’da
su samurunu tespit etmiþtim.
Anadolu’nun deðiþik
yerlerinden gelen leopar
ihbarlarýný deðerlendiriyoruz.

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, PÝRÝNÇ TABELA,
BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ, BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM,
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
DÝJÝTAL BASKI SÝSTEMLERÝMÝZLE BASKILAR
Üniversite Tezleriniz Hazýrlanýr
BÖLGE TÝCARET AJANDASI ve REHBERÝ HAZIRLANIYOR
Geç kalmadan sizde yerinizi ayýrtýnýz.
Unutmayýn. Herkesin Telefonla aranmaya ihtiyacý var.
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 Bilgisayar Bölümü Tel:763 63 13

Ege ihbarlarý genelde yanýltýcý. gözleri, keskin diþleriyle
Çünkü köpekleri parçalarken
türünün diðer örneklerinden
uzaktan görülen benekli hayçok farklý ve özel bir
vanlar sýrtlan çýkýyor. Ama
hayvandýr.
Kaçkar ve Amanoslar’da kes* Soluk sarýdan, altýn sarýsýna
inlikle var. Ayak izlerinden,
kadar çeþitlilik gösteren posizlerin derinliðinden bunun
tunda mutlaka siyah rozetler
Anadolu parsý olduðunu bilibulunur.
yoruz. Amanoslar’da çok yakýn *Sanýldýðýnýn aksine
zamanda çekilmiþ bir fotoðrafý kükremez, homurdar.
kendi gözümle gördüm:
Mükemmel bir yüzücüdür,
Leopar kapana yakalanmýþ,
inanýlmaz çeviktir ve çok iyi
ayaðý kapanda kalmýþ. O ayak týrmanýr.
kesinlikle pars ayaðýydý.
* 3 yaþýnda eriþkin olur, iki
Doðal Hayatý Koruma Vakfý
yýlda bir çiftleþir, sair zamanTARAMA ÝÇÝN 20 BÝN
larda tek tabanca takýlýr, 20 yýl
DOLAR GEREKÝYOR
yaþayabilir.
Anadolu leoparý
* Ön patisi 9 cm uzunluðunda
çalýþmalarýmýza 2000’de
ve 7,5 cm geniþliðinde; arka
baþladýk. Önce tarihsel
patisi 10,5 cm uzunluðunda ve
kayýtlarý deðerlendirdik.
6 cm geniþliðindedir.
Köylülerin duyduðunu
* Ayak izleri, yüzeyin yapýsýna,
söylediði sesler gibi alýnan
hayvanýn yürüme hýzýna ve
son duyumlarý da dikkate
kilosuna göre bu ölçülerden
aldýk. Ýz bulmak için 2-3
daha büyük olabilir.
haftada bir araziye çýkýldý.
* Rahatsýz edilmediði sürece
Doðu Karadeniz’de bir Rus
yerleþimin yakýnlarýna
uzmanla alan taramasý yapýldý kolaylýkla uyum saðlar.
ama sonuç alýnamadý.
* Deniz seviyesinden 3 bin
Çalýþma Akdeniz ve GAP
metre yüksekliðe kadar her
bölgesinde yoðunlaþtý. Orman
yerde yaþayabilir, yeter ki bitki
teþkilatý, jandarma, avcýlar,
örtüsü sýk olsun.
köylüler ve korucular arasýnda * Gece avlanýr, küçük memelyaklaþýk 700 anket yapýldý.
ilerden domuza kadar her
5-10 bin dolarlýk küçük
þeyle karnýný doyurabilir. Su
bütçelerle arazi çalýþmalarý
yoksa suyunu avladýðý hayvanyaptýk. Þimdi dikkatimiz
dan karþýlayabilir.
Güneydoðu Anadolu bölgesine
yoðunlaþtý. Devam edebilmemiz için 20 bin dolarlýk bir
bütçe daha gerekmekte.
ANADOLU’YA LEOPARIN
KRALI YAKIÞIR
* Kendi türleri içinde en
büyüðü. 100 kg
aðýrlýða ve iki
ÝÞTE GAZETE
buçuk metre
BU YAA...
boya ulaþýr.
Haberler Ýnternette
* Parlak yeþil

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.
Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:40
Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

