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BEYPAZARI TELKARÝ ÝÞÝNE MARDÝN RAKÝP OLMAYA HAZIRLANIYOR

Mardin'de Telkari Yeniden Canlanýyor

Mardin'de, geçmiþi M.Ö. 3 bin yýllarýna
dayanan gümüþ iþlemeciliðinin (telkari)
yeniden canlandýrýlmasý ve bu yolla istihdam saðlanmasý için hazýrlanan projelere
onay geldi.
Tarihi ve mimari yapýsýyla turist akýnýna
uðramasýndan dolayý son yýllarda dünya
gündemine oturan Mardin'de, el
sanatlarýnýn canlandýrýlmasý için
çalýþmalar devam ediyor. Sakatlar Derneði
Þubesi'nin GAP GÝDEM aracýlýðýyla Avrupa
Birliði (AB) Kültürel Mirasý Koruma
Projesi kapsamýnda hazýrladýðý projeye 84
bin 200 Euro'luk destek geldi. Sakatlar
Derneði tarafýndan hazýrlanan projeye
AB'den onay çýktýðýný ve Ankara'da proje
kontratýnýn imzalandýðýný belirten GAP
GÝDEM Koordinatörü Neþet Karaca, projeyle engelli vatandaþlara hem istihdam
oluþturmak hem de meslek sahibi yapmak
amacýnda olduklarýný ifade ederek,
"Sakatlar Derneði bünyesinde

hazýrladýðýmýz ve yaklaþýk olarak 85 bin
Euro deðerindeki projeyle Mardin'in
meþhur el sanatý olan telkari, yani gümüþ
iþlemceliðini dünya gündemine getirerek,
yeniden eski iþlevliðini kazandýracaðýz.
Bununla birlikte 40 engelli gencimize de iþ
imkaný saðlamýþ olacaðýz" dedi.
Mardin'deki geleneksel el
sanatlarýnýn geliþmesinin kültür ve inanç
turizminin geliþmesine paralel olmadýðýna
dikkat çeken Karaca, turistlere genellikle
yurt içi ve dýþýndan kente getirilen
standartlaþmýþ el sanatý örnekleri
verildiðini söyledi. 'Mardin' denilince ilk
akla gelen sanatlardan birinin de telkari
olduðunu, ancak kent merkezinde her yýl
satýlan 250 kilogram gümüþten sadece
60 kilogramýn Mardin'de üretilen gümüþ
olduðunu hatýrlatan Karaca, "Geri kalan
bütün telkari ürünler, baþta
Beypazarý'ndan, geriye kalan ise Çin
ve Hindistan'dan ithal edilen ürünlerdir.

Mardin'de üretilenler ise monotonlaþmýþ
tasarýmlar olan kelebek ve gül motifleridir.
Mardin, hem telkari hem de inisiyatifini
büyük ölçüde baþka bölgelere kaptýrmýþtýr.
Amacýmýz, telkari el iþçiliðini ve telkari
ürün payýný proje sayesinde geliþtirerek,
yeniden Mardin'e dönmesini saðlamaktýr"
þeklinde konuþtu.
Telkari, tel halinde gümüþü veya altýný,

ÝSTANBUL HALÝNDE HAVUCUN KÝLOSU 0,25 -0,65
KIVIRCIÐIN SANDIÐI ÝSE 2,50-6,00 YTL

Beypazarý havucu Ýstanbul Halinde 02.08.2006 tarihinde Beypazarý havucunun en düþük
satýþ fiyatý 0,25 en yüksek fiyatý ise 0,65 YTL oldu ve bugüne kadar ayný fiyattan iþlem
gördü. 04.08.2006 tarihinde Beypazarý Kývýrcýðýnýn Sandýðýnýn ise en düþük fiyatý 1,50
en yüksek fiyatý 6,00 YTL olarak iþlem gördü.
Beypazarý havucu diðer günlerde de ayný fiyattan iþlem görürken Beypazarý kývýrcýðý
09.08.2006 tarihinde artýþ göstererek Sandýðýn en düþük fiyatý 2,50 en yüksek fiyatý
5,00 YTL den iþlem gördü ve 15 Aðustos tarihine kadar ayný fiyattan satýldý. 15 Aðustos
tarihinde Havuç fiyatýnda bir deðiþiklik olmadý ve ayný þekilde Kg 0,25 - 0,65 iþlem
görürken Beypazarý Kývýrcýðýnýn Sandýðý 2,50 6,00 YTL olarak iþlem gördü.

Kemal Kapulluoðlu'nun Acý Günü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baþkan Vekili Kemal Kapulluoðlu'nun anneannesi
Fatma Doðan, bu sabaha karþý hayatýný kaybetti.

84 yaþýnda hayata gözlerini yuman Fatma Doðan'ýn naaþý, bugün Beypazarý’nda ikindi
namazýný müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan aile kabristanýnda topraða
verildi.
Yeni Emniyet
Müdürü Fehmi
Bozdað Göreve
Baþladý

Tarihi Kentler
Birliði Niksar
Toplantýsýnda
Beypazarý Sunumu

Haberi sayfa 4’de

Haberi sayfa 3’de

FORUM
BEYPAZARINDA
SULAR DURGUN
Beypazarýnda ekonomik ve
siyasi açýdan da sular
durgun geçiyor.
Yazýsý Sayfa 2’de
Kemal ÇELEN

tahta üzerinde açýlmýþ oyuklara kakarak
ve gömerek yapýlan süslemedir. Mardin'de
sürekli olarak istihdam edilecek gümüþ
üzerine yapýlan kuyumculuk, yalnýz bu
yöreye özgü olup, baþka bir yerde bu
sanatý görmek mümkün deðildir denilerek
Telkariden yapýlan iþler, sayýlamayacak
kadar çeþitlidir açýklamasýnda bulundular.
Evet Beypazarý Telkariye rakip çýkýyor...

Sincan Belediyesi Çocuklara Yaz Hediyesi Olarak
Beypazarýnda Piknik Düzenledi.

Çocuklara ve gençlere yönelik çeþitli sosyal, kültürel faaliyetler gerçekleþtirmeye devam
eden Sincan Belediyesi, bu çerçevede ilçede bulunan çocuklar için piknik düzenledi.
12.08.2006
Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan organize edilen ve Beypazarý'nda
gerçekleþtirilen pikniðe, 60 çocuk katýldý. Sabah kahvaltýsýyla baþlayan etkinlik,
Beypazarý'nýn tarihi ve turistik mekanlarýnýn gezilmesiyle devam etti. Daha sonra piknik
alanýna geçen öðrenciler, halat çekme, yoðurtta para bulma gibi çeþitli aktivitelerle
gönüllerince eðlendi. Sincan'da sosyal ve kültürel etkinlikler bakýmýndan birçok eksiðin
giderildiðini belirten Sincan Belediye Baþkaný Hasan Altýn, "Bir eðitim ve öðretim
dönemini daha geride býrakan çocuklarýmýza bir yaz hediyesi olarak, günübirlik
piknik gezisi düzenledik. Kendi yaþýtlarýyla rahat bir ortamda hoþ vakit geçirmelerini
saðlamaya çalýþtýk" dedi.

Ýlk Kadýn Jandarma Komutanýna Terfi
Yaþar TONBAK-Kýdemli Üstteðmen Songül Yakut baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle 1 yýl
erken terfi edip yüzbaþý olacak.
Songül Yakut, 1997 yýlýnda Kara Harp Okulu’nun Jandarma sýnýfýndan teðmen
rütbesiyle mezun oldu. Bekar olan Jandarma Kýdemli Üsteðmen Songül Yakut, 7 yýl
Jandarma Genel Komutanlýðý’nda subay olarak görev yaptý ve Þýrnak'taki Psikolojik
Harekât Subaylýðý'ndan Beypazarý Jandarma bölük komutaný olarak atandý.
Türkiye'nin ilk kadýn ilçe jandarma komutaný Kýdemli Üsteðmen Songül Yakut, yüksek
lisans eðitimi ve baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle 1 yýl erken terfi ederek yüzbaþý olacak.
Kýdemli Üsteðmen Yakut'a (30), terfi yazýsý gönderildi. 54 bin nüfuslu ilçenin asayiþini
saðlayan Yakut'un emrinde 26'sý rütbeli, 70'i er ve erbaþ toplam 96 askeri personel
bulunuyor. 5 yýlda terfi etmeye hak kazanan Kýdemli Yakut, yabancý dili sayesinde
de ilçeye gelen üst düzey komutan eþlerine refakat edebiliyor. Sýk sýk köy gezilerine
çýkarak köylü kadýnlarýn sorunlarýný dinleyen Yakut, vatandaþlarýn sempatisini topluyor. Ýnsanlarla iyi iliþki kurmayý sevdiðini belirten Yakut, "Ülkenin deðiþen çehresiyim''
dedi.

Hindistan

Beypazarý

Keltepe’de Yamaç

S.Y.D.Vakfýndan

Büyükelçisi

Finlandiyada

Paraþütü

Kömür

Beypazarý’nda

Türkiye’yi

Tatbikatlarýna

Yardýmý

Haberi sayfa 3’de

Temsil Etti.
Haberi sayfa 3’de

HER TELDEN
DÝN GÖREVLÝLERÝNÝN
SIKINTILARI

Ýnsanlarýn yaþantýlarýný
etkileyen en önemli unsur,
sahip olduklarý inançtýr.
Yazýsý Sayfa 3’de
Mehmet BAÞTÜRK

Devam Edildi.
Haberi sayfa 4’de

Haberi sayfa 2’de

WEB SAYFASINDA
KAMPANYA
VÝDEO KASETLERÝNÝZ
CD’YE AKTARILIR
Tel:762 51 63

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
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ÞÝÝRLERÝNÝZ
NEYE YARAR?
Baharý yazý olmasa
Yokuþu düzü olmasa
Güzeli nazý olmasa
Fani dünya neye yarar

AÐIR OL KARDEÞ
Aðlatma yavruyu gaza basýpta,
Seher yeli gibi hýzla esipte
Gelenin geçenin yolunu kesipte
Bakýtma yollara aðýr ol kardeþ
Ömür biter yine bu yollar bitmez
Süratli gidenler menzile yetmez
Annen baban haber almadan yatmaz
Bakýtma yollara aðýr ol kardeþ
Çekersen kafayý buna binerken
Feryatlar yükselir daðdan inerken
Aðlatma yavruyu eve dönerken
Bakýtma yollara aðýr ol kardeþ
Canavar diyorlar hýzlý otoya
Hem doðuya gider hem batýya
Yarab fýrsat verme bir an kötüye
Bakýtma yollara aðýr ol kardeþ
Bu uzun yollarý bitmez belleme
Acele edipte hemen sollama
Berberin sözünü yanlýþ anlama
Bakýtma yollara aðýr ol kardeþ
Kýrbaþýlý Aþýk Ömer Sakarya

Açýlan gülü olmasa
Þakýyan dili olmasa
Aþýk maþuku bulmasa
Saray köþkler neye yarar
Açýlmazsa gönül gülü
Uzanmazsa dostun eli
Eðer ötmezse bülbülü
Baðý bostaný neye yarar
Hakký zikretmezse diller
Gönül baðýnda bülbüller
Seher vakti açan güller
Gülistaný nye yarar
Bir gönülde baðýn yoksa
Ormaný ile daðýn yoksa
Her býçýktan sular aksa
Nehir çaylar neye yarar
Bir gönülde yoksa yerin
Fani dünya zindan derim
Ýsterse cenneti verin
Huri gýlman neye yarar

FORUM

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

BEYPAZARINDA SULAR DURGUN
Beypazarý’

nda ekonomik
ve siyasi
açýdan da
sular durgun
geçiyor.
Hareketsiz bir
Kemal ÇELEN
Beypazarý
kemalcelen@ortaanadoluas.com
alýþtýðýmýz ve
yaþadýðýmýz bir yer deðil. Sularýn durgun
olmasý aslýnda güzel bir hadise ama ekonomide durgunluk ve yaþam tarzýnda durgunluk
hoþ deðil ve düþündürücü. Siyasette de bir
hareketlilik görünmüyor.
Sanki siyasiler yok oldu Beypazarý’nda.
Geçmiþte tüm partilerde bir hareketlilik göze
çarpardý ve hangi siyasi partiye gitseniz birilerini partide bulurdunuz. Ama þimdi öyle
mi. Gittiðiniz tüm siyasi partilerin kapýlarý
kapalý. Kimseyi bulamýyorsunuz parti ilçe
binalarýnda. Ölü topraðý serpilmiþ gibi.
Siyasiler insanlardan mý kaçýyorlar
anlayamadým. Yoksa hayata mý küstüler

veya geçim derdine de düþmüþ olabilirler.
Ýnsanlarýn önünde olanlarýn ve insanlarýn
sorunlarýný dinleyip çözüm bulacaklarýn geçim
derdi ile uðraþmasý ne acý bir olay.
Anladýk siyasetteki durgunluðuda ekonomimize neler oluyor. Hani yaprak kýmýldamýyor
denir ya ayný öyle. Esnaf müþteri bekliyor
ama iþ yok. Ýþ olmayýnca para da olmuyor.
Esnaf cebinden yemeye baþlýyor. Ýnsanlar iþ
güç olmayýnca çay ocaklarýna sýk uðramaya
baþladýlar. Çay ocaklarý oturan insanlarýn
kalabalýklarýný aðýrlýyor þimdi Beypazarý’nda.
Çay Ocaklarýnýn camlarýna yazýlar yazýlmaya
baþlandý. Çayýn veresiyesi olmaz. Çay zevk
iþidir. Ýþletmeciler haklý olabilir belki ama
bana göre Beypazarý’nda çay zevk olmaktan
çýktý. Sýkýntý giderme ve vakit giderme aracý
oldu. Ne yapsýn vatandaþ çay içmesinde.
Vah Beypazarý’m vah...Sen bu günleri
görecekmiydin! Bu durumlara
düþecekmiydin!. Kim derdi senin bu durumlara düþeceðini!.. Deselerde kim inanýrdý ki...

EV VE ÝÞ TELEFONUNUZUN
CEP TELEFONUNUZLA AYNI OLMASINI ÝSTERMÝSÝNÝZ
Örneðin
0.312.762 70 70 numaralý ev veya iþyeri telefonunuzun aynýsýný
0.542.762 70 70 - 0.543.762 70 70 - 0.544.762 70 70
olarak alabilirsiniz.

TELSÝM CEP SHOP’DAN
250 KONTÖR veya Telsim Hat Alana Günlük Gazete Bedava

Berber gazal döker baðlar
Yol vermiyor baðlar
Þimdi mesken gurbet eller
Çarþý pazar neye yarar
Kýrbaþýlý Aþýk Ömer Sakarya

BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.

2

SMG Telsim Cep Shop

Hanlar Önü Kasaplar Hali No 16 Beypazarý/ANKARA
0.312.762 70 70- 762 71 71
Ýstenen Evraklar: Kimlik Fotokopisi, son iki döneme ait fatura

S.Y.D.Vakfý’ndan Kömür Yardýmý

Beypazarý Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) tarafýndan
fakir aileler için yapýlan kömür yardýmý bu yýlda erken baþladý. Ýlçe merkezi ve köylerde
bulunan ve durumlarý önceden tesbit edilen 1500 ihtiyaç sahibi aile birer ton kömür
yardýmýndan faydalandýrýlacaðý belirtildi. Beypazarý’na kömür sevkýyatý yoðun bir þekilde
devam ederken daðýtýlacak kömürler kýþ mevsimi gelmeden vatandaþlara hiçbir masraf
yaptýrýlmadan evlerine kadar ulaþtýrýlacak.
Alýnan güvenlik önlemleri ile Beypazarý Köylere hizmet Götürme Þantiye Þefliði bölgesinde
muhafaza edilen torbalar halindeki kömürlerin daðýtýmýna ilçe merkezinden
baþlanýlacaðý, daha sonra ilçeye baðlý köy ve beldelerde yaþayan fakir ailelere
ulaþtýrýlacaðý açýklandý.
Geçen yýllarda Beypazarý’na 3500 tonun üzerinde kömür gelirken bu yýl 1500 ton kömür
gelmesi ise ihtiyaç sahiplerini biraz düþündürecek.
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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.
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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:Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü:
Murat ÇELEN
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
Ayhan DEMÝRÇELÝK
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 YTL
Yarým Sayfa (SB)
500 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
250 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
4,25 YTL
Kongre Ýlanlarý
50
YTL

18 Aðustos 2006 Cuma

ARAÞTIRMA-HABER

DÝN GÖREVLÝLERÝNÝN SIKINTILARI
Ýnsanlarýn yaþantýlarýný etkileyen
a- Yýlýn en uzun günleri olan yaz
en önemli unsur, sahip olduklarý
günlerinde sabah namazý ile yatsý
inançtýr. Çünkü din, insanýn
namazý arasýnda bir Ýmam-Hatip
doðumundan baþlayarak vefatýna
18 saat görev de kalmaktadýr.
kadar hatta Ýslam dini vefatýndan
Bu süre kýþ günlerinde 13 saat
sonrada, insan hayatýnda etkisini
olmaktadýr.Bunun yýllýk
göstermektedir.Bu olgu her toplum
ortalamasýný aldýðýmýz zaman ise
için geçerlidir. Türkiye'de de bu
bir Ýmam-Hatip'in görev süresi
böyledir. Her inanç sisteminde,o
13.5 saat olmaktadýr.Uluslar
inancý insanlara teblið eden,
arasý sözleþmeler de çalýþma
mensubu olduðu dinin ibadet
süresi günlük 9 saati geç memeMehmet
BAÞTÜRK
kurallarýnda insanlara rehberlik
lidir prensibi geçerlidir. Ýmameden görevlileri bulunmaktadýr. Ülkemizde bu
Hatiplerin ücretleri belirlenirken bu uzun çalýþma
görevlilere "Ýmam-Hatip" denmektedir.
süresi dikkate alýnmalýdýr. 9 saat çalýþmanýn
1992 yýlýnda baþlayan memurlarýn sendikalaþma
üzerindeki fazla süreye saat baþý mesai ücreti
çalýþmalarý neticesinde,nihayet 2001 yýlýnda yasal
ödenmeli, veya günde 5 saat derse giren
zeminde sendikal mücadele hakkýný elde eden
sýnýf öðretmenleri emsal alýnarak öðretmenler
memur sendikalarý içerisinde, ülke memur kadgibi, Ýmam-Hatipler de günlük 3 vakit maaþ
rosu içerisinde küçümsenemeyecek sayýya mensup
karþýlýðý, 2 vakitte ders ücreti gibi deðerlendirmeye
olan Ýmam-Hatipler de sendikal haklarýný kulalýnmalýdýr.
lanmaya baþlamýþlardýr. Bu güne kadar varlýðýný
b- Ýmam-hatiplerin haftalýk izin günleri belirtilAnayasadan alan ama uygulamada hep üvey evlat
irken bu süre 1 günle sýnýrlandýrýlmaktadýr
muamelesi gören Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý perfakat çoðu zaman tek görevli bulunan personel
soneli olan Ýmamlar "Hak verilmez alýnýr" ilkesinbu izinden de istifade edememektedir. Devamlý
den hareketle hak ettikleri hakký almak üzere
mesaide kalan bu görevlilere, haftalýk çalýþma
sendikal harekete giriþmiþlerdir.Ýmam-Hatipler bu süresi 5 günle sýnýrlýdýr uluslar arasý prensibini
haklarýný almak için bir strateji geliþtirmek
imzalayanlar dikkate alarak din görevlilerinin bu
durumundadýrlar. Ýþte Din görevlilerinin yasal
maðduriyetine de çözüm bulmalýdýrlar.
zeminde almak için mücadele etmesi gereken
2- Ýlkokul öðretmenleri ile eþit maaþ alan Ýmamhaklarý. Bu haklarý üç ana baþlýkta toplamak
Hatipler 1985 yýlýndan itibaren bu denge din
mümkündür:
görevlileri aleyhine bozulmuþtur.Diðer taraftan
1- Din görevlilerinin özlük haklarý ile ilgili
öðretmenlere eðitim yýlý baþlangýcýnda eðitim
sýkýntýlar.
tazminatý ödendiði gibi ramazan baþlangýcýnda da
2- Din görevlilerinin hizmette karþýlaþtýklarý
Ýmam-Hatiplere tazminat ödenmelidir.
sýkýntýlar.
3- Resmi bayram tatillerinden yararlanamayan
3- Din görevlilerinin, devlet memuru olarak
Ýmam-Hatipler, bilhassa ramazan ve kurban
karþýlaþtýklarý sýkýntýlar.
bayramý tatillerinden yararlanabilmelidirler.
Burada deðerlendirmemize esas olarak alacaðýmýz C- DÝN GÖREVLÝSÝNÝN HÝZMETTE
bu üç temel prensipleri biraz daha açarak madKARÞILAÞTIÐI SIKINTILAR:
deler halinde izah edecek olur isek sýkýntýlarýmýzý
1- Din görevlisi halkla bire bir karþýlýklý diyalog
daha kapsamlý bir þekilde anlaþýlýr halde izah
içerisinde olduðu için, halkýn din görevlisinden
etmiþ oluruz. Din görevlilerinin acil çözüm bekleykendi lehine bazý beklentileri olmaktadýr. Ama
en sýkýntýlarý þunlardýr.
çoðu zaman bu beklentiler kanun, yönetmenlik,
A- DÝN GÖREVLÝLERÝNÝ MEMUR OLARAK
genelge ile çeliþki arzetmekte olup, Ýmam-Hatipler
KARÞILAÞTIKLARI SORUNLAR:
kanun ile vatandaþ arasýnda sýkýþýp
1- Kuruluþu cumhuriyetin ilk yýllarýna dayanan
kalmaktadýr.Çoðu zaman bu ikilemden doðan
"3 Mart 1924" Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý anayasal
çeliþkiler neticesinde Ýmam-Hatipler maðdur
kuruluþ olmasýna raðmen teþkilat kanunu
olmaktadýr. Bu konunun kaynaklanma sebebi ise
olmadýðýndan dolayý, din görevlileri sadece özlük
Diyanet Teþkilat Kanununun olmamasýdýr.
haklarý yönünden "devlet memuru" olarak kabul
2- Asýl görevi cemnaate camide namaz kýldýrmak
edilmekte,diðer haklar yönünden devlet memuru
ve müftülüðün izni ile halký dini konuda
kabul edilmemektedir. Bu ikilemim ortadan
aydýnlatmak olan Ýmam-Hatiplerden, görevleri
kalkmasý için bir an önce Diyanet Teþkilat Kanunu dýþýnda halkýn bir çok beklentileri olmaktadýr.
çýkarýlmalýdýr.
Cami müþtemilatýnýn ve tuvaletlerin temizlenmesi
2- Her Türk vatandaþý, Türkiye Cumhuriyeti
gibi. Buralar umuma açýk yerler olduðu için,
Anayasasýna göre eþit haklara sahiptir. Bizler sýrf
merkezi yerlerde sýkýntý olmasa bile kýrsal alandaki
"Ýmam-Hatip lisesinde okuduðumuz veya Ýmamgörevliler için büyük sýkýntýlar oluþturmaktadýr.
Hatip olduðumuz için "Sakýncalý piyade" konu3- Ekonomik yönden güçlü olmayanlar daima
mundan çýkarýlýp, Anayasal vatandaþlýk hakkýmýz
baþkasýna muhtaçtýr kaidesinden hareketler, ekoolan devletin her kademesinde ve her kurumun da
nomik gücü zayýf olan Ýmam-Hatipleri kendi
görev alma hakkýmýzýn verilmesi gerekmektedir.
görüþ ve düþüncesi doðrultusunda baský altýna
3- Yine Anayasal hak olan herkesin eðitim
almaya çalýþanlarýn bu davranýþlarýnda baþarýlý
ve öðretim eþitliði hakký Ýmam-hatip olanlarýn
olamamasý neticesinde doðan çeliþkiden daima
çocuklarýna da tanýnmalýdýr. Anayasal bir haktýr,
Ýmam-Hatipler zarar görmektedirler.
kimse bir baþkasýndan dolayý suçlu kabul edile4- Hukuki yönden memur olan ve müftülüðe
mez. Biz Ýmam-Hatiplerin çocuklarýna da bütün
dolayýsý ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna baðlý bulueðitim kurumlarýnýn kapýsý açýlmalýdýr.
nan Ýmam-Hatipler, Cami yaptýrma dernekleri
4- Diðer kamu personeli çocuklarýna saðlanan
yöneticileri tarafýndan yönlendirilmeye çalýþýlmakta
bazý eðitim ve öðretim kolaylýðý, ülkenin kýrsal
olup, cami yaptýrma dernekleri yöneticilerinin
alanýnda zor þartlarda görev yapan Ýmamoyununa gelmeyen görevlilerin görev yerleri
Hatiplerin çocuklarýna da saðlanmalýdýr.Bilhassa
deðiþtirilerek maðdur edilmektedirler.
Lise çaðýna gelmiþ veya Lise eðitimi alan
5- Bir hizmet teþkilatý olan Diyanet Ýþleri
çocuðu bulunan Ýmam-Hatipler bu konuda çok
baþkanlýðý personeli olan Ýmam-Hatipler,
maðdurdurlar.
Diyanetin saðladýðý imkanlardan eþit þekilde
5- Diðer kurumlara saðlanan bazý kolaylýklar
yararlanamamaktadýrlar. Bunlar Yurt dýþý ve hac
Ýmam-Hatiplere de saðlanmalýdýr. Diðer kurumgörevleridir. Bilhassa Diyanet kendi personelinin
larda ki kurum doktorlarý uygulamasý, Kültür ve
hepsinin hac görevini yapmasýný saðlamalýdýr.
Milli eðitim bakanlýðý yayýnlarýndan ucuz istife de
Bunun içinde ikiden fazla hacca konumu ne olursa
etme ve bilhassa kendi kurumumuz olan DÝB ve
olsun hiçbir görevliyi göndermemelidir.Hacca gideDiyanet Vakfý yayýnlarýndan çok daha ucuz kitap
cekler için birinci tercih yurt dýþý görevine gitmeytemin etme gibi kolaylýklar.
enlerin olmalýdýr.
B- DÝN GÖREVLÝLERÝNÝN ÖZLÜK HAKLARI
Aslýnda bu sýkýntýlarý maddeler halinde daha da
ÝLE ÝLGÝLÝ SORUNLAR:,
uzatmak mümkündür. Ama þu da bir gerçektir
1- Din görevlilerinin çalýþma saatleri, diðer kamu
ki Ýmam-Hatiplerin sýkýntýlarýnýn çoðu, Diyanet
personeline oranla çok fazladýr ve bu fazlalýða
Teþkilat kanununun çýkmasý ile son bulacaktýr.
raðmen hak ettiði ücreti alamamaktadýrlar.Bu
Diðer taraftan sýkýntýnýn kaynaklandýðý nedeneþitsizliðin giderilebilmesi için yapýlacak bazý
lerden bir tanesi de Diyanete kadro tahsisinin
düzenlemeler þu þekilde sýralanabilir:
yapýlmamasýdýr. ..
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Beypazarý Finlandiya'da Türkiye'yi Temsil Etti...
Finlandiya’nýn Kokkola þehrinde 1-13 Aðustos tarihleri arasýnda düzenlenen “Future Of
The Europe” adlý Avrupa Gençlik Projesine ülkemizi temsilen Beypazarý Belediyesi 8
kiþilik dans, müzik ve tiyatro topluluðuyla katýldý.
Hollanda, Macaristan, Ýsveç, Avusturya, Finlandiya ve Türkiye’den kültür temsilcilerinin
katýldýðý 13 günlük etkinlikte, Türkiye ve Beypazarý’nýn tanýtýmýnýn yapýldýðý 1,5 saatlik
sunum büyük ilgi gördü. Finlandiya basýnýnda da geniþ yer bulan etkinliðin gözdesi
Türkiye oldu. Þehrin farklý bölgelerinde kurulan Beypazarý’nýn yöresel ürünlerinin
tanýtýldýðý stantta Beypazarý’nýn simgesi tarihi konaklarýn maketleri, Beypazarý Kurusu,
soda ve telkari gümüþler yer aldý. Halk Oyunlarý ve müzik gösterilerinin de büyük ilgi
gördüðü etkinlikte katýlýmcý ülke gençlerinin Atatürk hakkýnda geniþ bilgi sahibi olmalarý
dikkat çekti.
Bu projenin bir benzerini önümüzdeki yaz aylarýnda Beypazarý’nda gerçekleþtirmeyi
planladýklarýný söyleyen Beypazarý Belediye Baþkaný Mansur Yavaþ; Türkiye’nin ve
Beypazarý’nýn tanýtýmýna katký saðlayan bu tür projelere büyük önem verdiklerinin de
altýný çizdi.

Hindistan Büyükelçisi Misafirlerine Beypazarý'ný Gezdirdi
Tarihi ve doðal güzellikleriyle
Ankara’ya gelen yerli ve
yabancý protokolünün de
sýkça ziyaret ettiði turistik
ilçe Beypazarý; son olarak
Hindistan Büyükelçisi ve
beraberindeki misafirlerini
aðýrladý.
Geçtiðimiz aylarda düzenlenen
bir panel dolayýsýyla ilk kez
geldiði Beypazarý’ný bu kez

misafirleriyle birlikte gezen
Hindistan Büyükelçisi Mrs.
Chýtra Narayanan;
Beypazarý’nýn tarihi dokusuna
hayran kaldýðýný, özellikle geleneksel yapýdaki evlerini çok
sevdiðini söyledi. Konuklarýyla
birlikte turistik yerleri gezen
Büyükelçi Narayanan; ilk
ziyaretinden aklýnda kalan
telkari gümüþlere de büyük ilgi

gösterdi. Büyükelçi ve beraberindeki misafirlerini
makamýnda aðýrlayan
Beypazarý Belediye Baþkaný
Mansur Yavaþ; Beypazarý’na
göstermiþ olduðu ilgiden dolayý
Büyükelçi Narayanan’a
teþekkür ederek bu ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

TARÝHÝ KENLER BÝRLÝÐÝ NÝKSAR TOPLANTISI’NDA
BEYPAZARI SUNUMU GERÇEKLEÞTÝ…
15-16 Temmuz günlerinde Tarihi Kentler Birliði üyesi 180 Belediye’den; Belediye
Baþkaný, Baþkan Yardýmcýsý, Meclis Üyesi ile Teknik ve Ýdari personellerinden olmak
üzere 150 civarýnda katýlýmcý Niksar’da buluþtu
Seminer konusu olan; “Kent Atölyeleri” tarihi dokunun ortaya çýkarýlmasýna
yönelik, tamamen pratik bir alaný kapsadýðýndan, ilgiyle izlendi. Ýzleyenlerin görüþ ve
önerileriyle katkýda bulunduðu seminerde Beypazarý Belediye Baþkaný Mansur YAVAÞ
Beypazarý’nda yapýlan çalýþmalarý katýlýmcýlara aktardý

Yeni Emniyet Müdürü görevine baþladý.
Beypazarý Emniyet Müdürü Yavuz BAL’ýn, Ankara Emniyet Müdürlüðü’ne atanmasý ile
boþalan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü’ne Fehmi BOZDAÐ atandý. Ankara Emniyet Müdürlüðü
Hassas Bölgeleri Koruma Þube Müdürlüðü’nden atanan yeni Emniyet Müdürü Fehmi
BOZDAÐ, Beypazarýndaki yeni görevine 17.08.2006 tarihinde baþladý. Fehmi BOZDAÐ’
a yeni görevinde baþarýlar dileriz.

USTALIK BELGESÝ ÝÇÝN EK SÜRE VERÝLDÝ
Bugüne kadar mesleðinde hiç Ustalýk veya Kalfalýk Belgesi almamýþ olanlar için
01.08.2006 tarihinden itibaren 6 aylýk ek bir süre verilmiþtir.
-Mesleðin kapsama alýndýðý tarihte 16 yaþýndan büyük olan kiþiler Kalfalýk
Belgesi için Ýntibak Eðitimine müracaat edebilirler.
-Mesleðin kapsama alýndýðý tarihte 18 yaþýndan büyük olan kiþiler Kalfalýk
Belgesi için müracaat edebilirler.
-Mesleðin kapsama alýndýðý tarihte Vergi Kaydý bulunanlar Ustalýk Belgesi almak
için Tamamlama Eðitimine müracaat edebilirler.
Müracaatlarýn mesleki eðitim merkezine yapýlmasý gerekiyor.

Arnika Beypazarýna gezi turu düzenleyecek.
17 Eylül Pazar günü Arnika Beypazarýna gezi turu düzenleyecek. Okullarýn açýlmasý ile
baþlayacak gezi turlarý Beypazarý’na da hareket kazandýracak. Yaz dönemi nedeniyle
durgunlaþan ve ziyaretçilerin azaldýðý Beypazarý eylül ayý ile yeniden hareketlenecek gibi
görünüyor.
Arnika tarafýndan Beypazarýna düzenlenecek gezi turunda tanýtým proðramý þöyle.
‘Tarihi konaklarý, dar sokaklarý, arastasý ve Hýdýrlýk Tepesiyle Beypazarý bizleri bekliyor.
Kentin sokaklarýnda yürürken geçmiþe bir yolculuk yapýyoruz. Öðle sonrasý yamaçlarýna
oyulmuþ maðaralar ve Ýnözü deresi boyunca uzanan görsel zenginliði son derece etkileyici olan Ýnözü Vadisi'ne gidiyoruz. Yolumuzun üzerindeki Çayýrhan kuþ gözleme
alanýnda kýsa bir mola veriyoruz. Kýrmýzý'dan yeþile rengarenk toprak yapýsý ve Çayýrhan
nehrinin kenarýnda ki kuþ alaný ile büyüleyici görünen bölge de fotoðraf çekmeye
doyamayacaksýnýz. Çayýrhan'dan ayrýlýp Ýstanbul'a dönüþ için yola çýkýyoruz.’
Arnika ile baþlayan turlar diðer turizm acenteleri ile devam edecek ve Beypazarý
ziyaretçiler açýsýndan Eylül ayý ile birlikte hareketlilik yaþamaya baþlayacak. Yaz dönemi
durgunluðu geride býrakýlacak ve iþletmelerin yüzü gülecek.
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
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BEYPAZARI

Avrupa’nýn en yýrtýcý kuþu Kara Akbabalar Beypazarý’nda

Nesli tüm Avrupa’da
tükenme tehlikesiyle karþý
karþýya bulunan kara
akbabalarýn, Ankara’nýn
Beypazarý ilçesindeki
ormanlarda da yaþadýðý tespit edildi.

Beypazarý Orman
Ýþletme Müdürlüðü, Doða
Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüðü ile Kuþ
Araþtýrmalarý Derneði’nin
birlikte yürüttükleri proje
kapsamýnda, Beypazarý
Orman Ýþletmesi sahasý
olan Kapaklý ve Karlýk
bölgelerinde kara
akbabalarýn yaþadýðý ve bu
bölgelerde çoðaldýðýnýn
belirlendiði belirtildi.
Beypazarý Orman Ýþletme

Müdürlüðünce kara akbaba türlerinin, ekolojik dengenin bozulmadýðý yerlerde
yaþadýðý belirtilerek “Bu tür,
besin zincirinin düzenli
olarak ihtiyacýný
karþýlayabildiði, doðal dengenin korunduðu bölgelerde
yaþamayý tercih ediyor. Son
olarak Türkiye'de Beypazarý
orman sahalarýmýz içinde
bulunan Kapaklý ve Karlýk
bölgelerinde kara akbabalar
görüldü.” denildi.

Türkiye’de üreyen ve
nesli dünya çapýnda tehlike
altýnda olan kara akbaba,
1 metreye varan boyu, 3
metreye ulaþan kanat
açýklýðý ve 10 kilodan fazla
aðýrlýðýyla, Avrupa’nýn en
büyük yýrtýcý kuþu olarak
biliniyor. Çevresinde açýk
arazi bulunan ormanlarda
yaþayan kara akbabalarýn
sayýlarýnýn, yuvalarýnýn
bulunduðu aðaçlarýn bilinçsiz kesimi, üreme

alanlarýndaki insan
kaynaklý
rahatsýzlýklar ve
kurtlarý öldürmek
için atýlan zehirli
etler gibi olumsuz
sebeplerden dolayý
50-200 çift
arasýnda
bulunduðu tahmin
ediliyor.

KELTEPE’DE YAMAÇ PARAÞÜTÜ TATBÝKATLARINA DEVAM EDÝLDÝ
29.06.2004'de
baþlayan,
"Keltepenin
Turizm
Ýmkânlarý
Açýsýndan
Araþtýrýlmasý
Projesi"
kapsamýnda Keltepe'de
tetkik ve tatbikata devam
edildi. Ankara
Üniversitesi Beypazarý
Meslek Yüksekokulu
Öðretim Görevlileri Ali
Baþaran ve Nihat
Demirtaþ'ýn
koordinatörlüðünü
yürüttüðü proje etütleri
arasýnda Keltepe'de hava
sporlarý etüdü de bulunuyor.
Ali Baþaran
Gazetemize projeyle ilgili
açýklamalarda bulundu.
06.08.2006 Pazar günü
Keltepe Kuzeyinde yer
alan Hamzalar Mezrasýna
hareket eden Ali Baþaran,
Ýlçe Spor Müdürü Baha
Tekin, A.Ü. BMYO
Öðretim Görevlisi M.
Cumhur Akbulut,
Anadolu Ajansý Beypazarý

Muhabiri Yaþar
Tonbak ve
diðerleri öðleden
sonra anýlan mevkiye vardýlar.
Bilindiði üzere
Hamzalar Mezrasý
Beypazarýnýn
Kuzey-batýsýnda, 27 km
uzaklýkta yeralýyor.
Geçen yýl ayný mevkiide
iki yamaç paraþütü uçuþu
daha yapýldý, bu uçuþ
SRT TV'ce yayýnlandý.
Geçen yýlki uçuþlarý
Ankara Yamaç
Paraþütçüleri Derneði
Baþkan Yardýmcýsý
Mithat Derinyol ve Kazým
Karabulut gerçekleþtirdi.
Kazým Karabulut'un
geçen yýlki uçuþundan
evvel de, ayný mevkide bir
uçuþ daha
gerçekleþtirdiðini kendisinden öðrendik.
06.08.2006'daki uçuþu
gerçekleþtirmeden önce
Kazým Karabulut, yamaç
paraþütü sporuna meraký
hakkýnda ve ülkemizde
yamaç paraþütü sporu ile
ilgili bilgiler verdi.

BÖLGE
TÝCARET
AJANDASI
ve REHBERÝ
HAZIRLANIYOR

Ticaretle mi uðraþýyorsunuz? Telefonla
aranmak istiyorsanýz bizi arayýn.

ORTA ANADOLU REKLAM
AJANSI Tel:0.312.762 51 63

Kazým Karabulut Aydýn'lý
olduðunu, Ýç Ýþleri
Bakanlýðýnýn Avpura
Birliði ile ilgili biriminde
görevli olduðunu
söyledikten sonra,
küçüklüðünden beri
uçmaya meraklý
olduðunu, yaklaþýk beþ
yýldýr yamaç paraþütü
sporunu tatbik ettiðini
belirtti. Yamaç paraþütü
eðitimini önce özel bir
kursta aldýðýný, sonra
T.H.K. kursuna da
katýldýðýný söyledi.
Ülkemizde yamaç
paraþütü sporunu faal
þekilde tatbik eden
yaklaþýk 1000 sporcunun
bulunduðunu tahmin
ettiðini, bu rakama internette yamaç paraþütü
sprocularýnýn açtýðý foruma katýlanlardan
ulaþtýðýný aktardý.
Karabulut yýl ve yýl yamaç
paraþütüne ülkemizde ilginin arttýðýna tanýk
olduðunu, yakýn gelecekte
ülkemizde bu sporu
yapanlarýn sayýsýnýn
artacaðýný tahmin ettiðine

de deðindi.
Karabulut uçuþ mevkiini
deðerlendirirken de,
Ankara civarýnda Keltepe
ayarýnda uçuþ mevkii
bulmanýn zor olduðundan
söz açtý. Tarafýmýza
verdiði bilgilerden sonra
Beypazarý'ndan kýr gezisi
için gelenlerinde meraklý
bakýþlar ile izlediði
hazýrlýk ve ilk kalkýþ
denemelerini yaptý.
Rüzgarýn istikrarsýzlýðý
nedeniyle birkaç baþarýsýz
kalkýþ denemesinden
sonra, istediði rüzgarý
yakalayan Karabulut
aniden havalandý.
Keltepede envai çeþitte
uçan kuþlar arasýna
Karabulut'un katýldýðýna
þahit olduk.
15-20 dakika uçan
Karabulut'un indiði
mýntýkaya vardýðýmýzada
zorunlu iniþ yaptýðýný
gördük. Ýniþten sonra
"geçen yýl da bu termiðe
(ýsýnarak yükselen hava)
girmiþ ve sýkýntý
çekmiþtim. Ama o tarafa
isteyerek yöneldim. Diðer

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.
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termikte kalmak daha iyi
olacaktý heralde" dedi.
Þükür ki, zorunlu iniþ
haricinde istenmeyen bir
durum vukua gelmedi.
Uçuþ sonrasýnda
Hamzalar Mezrasýnda
arazisi olan Durmuþ ve
Nurettin Çiftçi kardeþler
arazilerini tarým, mezra
çevresini büyük ve küçük
baþ hayvancýlýk için
kullandýklarýný söylediler.
Ziyaretçilerin Keltepe'ye
hayran kaldýðýný, uzun
dönemde þehir dýþýndan
gelecek ziyaretçilere,
yapacaklarý tesislerde
ödediklerinin karþýlýðýnda
beklentilerinden daha iyi
hizmet vermek için ne
gibi hazýrlýklar
yaptýklarýný anlattýlar. Bu
baðlamda Beypazarý'na
gelen ziyaretçileri
Keltepe'ye nakletmek için
bir aracý tahsis ettiklerini
belirttiler.
Çiftti kardeþler
Keltepe'nin tanýtýmý için
broþür hazýrlayacaklarýný,
mahalli idarecilerden de
destek beklediklerini

söylediler.
Umarýz uzun dönemde
Keltepe tabii güzelliði, bitkileri ve hayvanlarý ve
mahalli deðerleri
korunarak
Beypazarýlýlarýn ve
ziyaretçilerin uçuþ yaptýðý,
alkolsüz turizm yönündeki
çabalarýmýzýn zirvesi olur.
Keltepe’de yamaç
paraþütü uçuþlarýnýn
yapýlabildiði ve uygunluðu
bu tatbikatlarla
kanýtlandýðý belirtilerek
bundan sonrasý yerel
yönetimlerin ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn iþi
denildi.

ÝÞTE GAZETE
BU YAA...
Haberler Ýnternette

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.
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TABELA ve AÐAÇ TABELA
BEZ AFÝÞ ÝÞLERÝNÝZ

