Festival Başladı

7-8 Haziran tarihleri arasında 9'uncusu gerçekleştirilecek "Beypazarı Uluslararası Tarihi
Evler, El Sanatları, Havuç ve Güveç Festivali"
için hazırlıklar bugün sona eriyor ve festival
başlıyor. Belediyeden yapılan anonsla bugün
başlayacak festivalin meteorolojiden tahmin
raporuna gtöre alınan olumsuz hava şartlarının
beklenmesi nedeniyle konserin ertelendiği ve
açılışların Festival başlangıcının umartesi günü
olduğu öğrenildi.
*www.yeniyildizgazetesi.com

Festivale Türkiye'nin her bölgesinden, özellikle
de Ankaralıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü konuk
yabancı ülkelerin halk oyunları gösterilerinin
gerçekleştirileceği festival, yapılacak açılış
töreniyle başlayacak.
DÜNYA KÜLTÜRLERİ BEYPAZARI'NDA
Son üç yıldır festivale katılan Japonya'nın yanı
sıra bu yıl Bulgaristan ve Gürcistan da kültürel
özelliklerini yansıtan gösterilerle festivale renk

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

katacaklar. Ülke temsilcileri iki gün boyunca
şehrin farklı bölgelerinde halk oyunları gösterileri sunacak Japon sanatçılar ise bu yıl da kendi
kültürlerine özgü sanatları uygulamalı olarak
ziyaretçilerle paylaşacaklar. Japon kültürünü
daha yakından tanımak isteyenler, festival
boyunca Belediye Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek atölye çalışmalarına katılabilecekler.
Kursların yanı sıra Japon sanatçılar seyirlik
şölenler de sergileyecekler.

*www.ortaanadoluas.com

YÖRESEL KÜLTÜRLER BİR ARADA
"Beypazarı Uluslararası Tarihi Evler, El
Sanatları, Havuç ve Güveç Festivali"nde, Bursa,
Konya, Kastamonu, Alanya, Nevşehir ve
Afyonkarahisar'dan katılacak 30'u aşkın farklı il
ve ilçe Belediyeler yer alarak kendi yörelerine
özgü yiyecek ve el sanatları ürünleri tanıtacaklar.
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*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Turizm Potansiyeli ile Göz Kamaştıran Tarihi Kent: Beypazarı
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Azerbaycan
Heyeti
Beypazarı'ndaydı.

Resmi Ziyaretler İçin
Türkiye’de bulunan
Azerbaycan Heyeti
bir günlük ziyaret
için
Beypazarı'ndaydı.
Resmi Ziyaretler için
Türkiye’de bulunan
Azerbaycan
Cumhurbaşkanlığına
bağlı Devlet Kulluğu
Meselelerinden
Sorumlu Komisyon
Başkanı ve Heyet
Başkanı Behram
HALİLOV
Beraberinde
Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği
Şube Müdür
Yardımcısı Gülnar
RESULOVA ve
Komisyon Genel
Sekreteri Vilayet
HÜSEYİNOV
Beypazarı’nı ziyaret
ettiler. Beypazarı
Kaymakamı Hikmet
AYDIN tarafından
Kaymakamlık
makamında kabul
edilen heyet daha
Beypazarı’nı gezdikden sonra ilçeden
ayrıldı.

MİSAFİR YAZAR

Tamer UYSAL
dosteli16@hotmail.com

KİT'ler gitti
KİTSCH'ler geldi

Kent bizde başlar ve
biter, o belleklerimizde gömülüdür.
(Lawrence Durrell
Balthazar)
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Hititlere kadar uzanan yaklaşık 3
bin yıllık tarihi, geleneksel
mimarinin en güzel örneklerinden
olan evleri, doğal güzellikleri,
yöresel yemekleri ve el sanatlarıyla bilinen Beypazarı,
barındırdığı turizm potansiyeliyle
dikkat çekiyor.
Yerli turistlerin yanı sıra yabancı
turistlerin de ilgisini çeken
Beypazarı, zengin kültürel birikiminin yanı sıra İnözü vadisi,
Eğriova ve Benli yaylaları gibi
doğal güzellikleriyle de turizmin
gözde mekanlarından biri olmaya
aday. İpek Yolu üzerindeki önemli ticari ve kültürel merkezlerden
biri olarak tarihteki yerini alan
kent, son yıllarda ise sahip
olduğu turizm potansiyeliyle cazibe merkezi oldu.
Tarihi evlerin korunması için
Beypazarı UNESCO araştırmasında.
Beypazarı’nın tanıtımında en
büyük katkıya sahip olan tarihi
evler, neredeyse ilçe ile
özdeşleşmiş durumda. Genellikle
üç katlı olan Beypazarı evlerinde
binanın dış yüzünü örten ahşap
pervazlar, harç sıva ile sıvanmıştır. Bu sıvaya ‘şamdolma’
denir. Zemin katlar taş, üst katlar
ise ahşap iskelet içine ahşap veya
kerpiç dolgu sistemi ile
yapılmıştır. Evlerin planı, yerel
özelliklerle yoğrulmuş geleneksel
Türk evi planını yansıtır. Üst katlar asıl yaşama katlarıdır. Çardak
(sofa) etrafında yer alan odaların
dışında tuvalet, mutfak gibi servis
mekanları da bulunmaktadır.
Tavan arasındaki mahallin çatı-

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

-ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ 2

“İSRAİL” kelimesinin Yakup
Peygamberin lakabı olduğunu
ve İsrail oğullarının da Yakup
Peygamberin çocukları
olduğunu bilmeyenimiz yoktur.
Buraya kadar bütün insanlık
fikir birliği içerisindedir.
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dan yükselerek çıkması yapıya farklı bir
görünüm kazandırır.
Yerel dilde buna
‘guşgana’ denir.
Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesi’nde
“Hepsi 3060 tane iki
katlı evleri vardır.
Duvarları kerpiçtendir. Yüzeyleri
tahta ile kaplıdır.”
diye bahsettiği tarihi
evlerin sayısı bugün 3 bindir. Bu
tarihi evlerin korunma altına alınması için UNESCO’ya başvuran
belediye, ilçenin tarihi kentler listesine girmesi için çalışmalarını
sürdürüyor. Tarihi evlerin yanı
sıra Boğazkesen Kümbeti,
Suluhan, Eski Hamam, Sultan
Alaaddin Cami, Akşemseddin
Cami, Kurşunlu Cami, Rüstem
Paşa Hamamı, Gazi Gündüzalp
Türbesi, Kara Davut Türbesi,
Karaca Ahmet Türbesi görülmeye
diğer tarihi mekanlardır.
Doğal zenginlikleriyle de dikkat
çeken Beypazarı’nda, İnözü
Vadisi, Eğriova ve Benli yaylaları
başta gelen mekanlardır. İlçeye
10 kilometre uzaklıkta bulunan
Tekke Yaylası ile Dereli köyü
civarında peri bacalarını andıran
yapılar ilçenin diğer ilgi çekici
yerleridir. Bütün bunların yanı
sıra zengin mutfağı da
Beypazarı'nı ‘ilgi çekici’ kılmaktadır.
Beypazarı’nın sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendirmeye ve ilçeyi tanıtmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, ilçenin son yıllarda ziyaretçi akınına uğradığını
söyledi. İlçenin kültür turizminde
önemli yol kat ettiğine işaret eden
Yavaş, “İyi bir tanıtım yapmamızla birlikte ilçemiz turistlerin
gözde yerlerinden biri haline
gelmiştir.’’ dedi. Yavaş,
Beypazarı’nın tarihi evleri, konakları ve yöresel yemeklerinin
yerli ve yabancı turistlerin büyük
ilgisini çektiğini belirtti.

Anadolu’nun
Parlayan Yıldızı
Yarışması
Sonuçlandı
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Yeni evlenenlere
yaz sürprizi
Bu yaz evlenenlerin
telefonları
Türk Telekom’dan
Haberi Sayfa 3’de

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Gümüş işlemeciliği son yıllarda
altın çağını yaşıyor

El sanatları bakımından
oldukça zengin olan
Beypazarı, gümüş işlemeciliğinde öne çıkmakta. Son yıllarda
altın çağını yaşayan
gümüş işlemeciliğinde
‘telkâri’ tekniği kullanılmakta. Telkari
tekniğinde gümüş, eritilip tel haline getirildikten sonra haddeden geçirilerek

inceltilir. Telkâri
tekniğinde tel ne kadar
ince olursa takının
değeri de o kadar artar.
Daha çok süs eşyası ve
takı amaçlı üretim
yapan gümüş ustaları,
bu sanatı, usta-çırak
ilişkisiyle yaşatmaya
çalışıyor. Pazarlama ve
turistik satım gücünün
artması ise gümüş işlemeciliğini ilçe için

önemli bir gelir kapısı
haline getirdi. Gümüş
takılar, ilçeyi ziyaret

Beypazarı'nda hanımlar İş Hayatında
Osmanlı'da beylerin
kurduğu Beyler pazarı,
kadın girişimcileriyle
günümüzde hanımlar
çarşısına döndü.

Kadınların Beypazarı
mucizesindeki yeri de
dikkat çekici. Birkaç yıl
öncesine hanlar önünden
geçemeyen
Beypazarı'nın kadınları
artık erkeklerle eşit, hatta
daha üstün bir konumda.
Çünkü Beypazarı'nda
turizm sektöründe
faaliyet gösteren bin 500
ailenin 900'ü kadınların
kontrolünde ve yönetiminde. Beypazarı kadını,
üretime katılmış, sokağa
çıkmış. Kendisinden de
son derece emin.
İcatları Çöp Kaplarla
ÇEVRE GÜNÜ'NDE
ÇÖP TOPLADILAR
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BEYPAZARI
İLKÖĞRETİM
OKULUNDAN KERMES
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eden turistlerden yoğun
ilgi görmektedir.

BEYPAZARI
KISA KISA

Yeni evlenenlere
Yaz Sürprizi
Bu yaz evlenenlerin
telefonları
Türk Telekom’dan
Haberi Sayfa 3’de
BEYPAZARI’NDA
EKMEĞE ZAM

Kadınlar, mutfağı da
canlandırmışlar.
Artık sokağa taşınan o
güzel lezzetleri herkes
tadabiliyor. Yöresel
yemekler ilerdeki olası
dejenerasyona karşı
korumaya alınmış.
Beypazarı'nın bir zaman-

ÇEKÜL VE ETİ'DEN
''KÜLTÜR ELÇİLERİ''
PROJESİ
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Beypazarı/Ankara
arası
Karayolunda Durum
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lar saray mutfağına soktuğu, güveç, dolma,
mumbar, havuç lokumu,
80 katlı baklava Patent
Enstitüsü'ne kayıtlı.
Amaç, bu yemeklerin
hep aynı lezzeti korumasının sağlanması.

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
BEYPAZARI’NDA
HAVA DURUMU
6 GÜNLÜK HAVA
TAHMİNİ
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Beypazarında bir süre
önce 200 gram ekmek
35 Ykr'den satılırken
5 ykr zam yapılarak
40 ykr ye yükseltilmişti.
Bu zammın ardından
hemen ikinci bir zam
daha yapıldı ve
Beypazarında ekmek
fiyatları 60 YKR ye
çıkartıldı. 60 YKR
olan ekmeğin gramında da artış yapıldı ve
200 gram ekmek 300
gram’a yükseltildi.
Vatandaşlar kısa bir
süre önce yapılan
zammın ardından
yeni bir zam yapılmasına tepki göstererek zam yapılmadık
bir ekmeğimiz
kalmıştı ona da zam
yaptılar. Bu işin sonu
nereye gidecek bekleyip görelim
bakalım’‘ dediler.

Festival Başladı

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
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Bu yıl 10'a yakın sanatçının
fotoğraf ve resim sergilerinin yer alacağı festivalin
en önemli sergisi ise
"Beypazarı Fotoğraf
Yarışması"nın katılımcıları
arasından seçilecek eserlerden oluşan sergi olacak.
Ödüllü yarışmanın kazananlarına da festivalin birinci
günü düzenlenecek törenle
ödülleri teslim edilecek.
BEYPAZARI FESTİVALİ
“BEYPAZARI ULUSLAR
ARASI TARİHİ EVLER,
EL SANATLARI, HAVUÇ
VE GÜVEÇ FESTİVALİ”
1. Gün Festival Programý
(07.06.2008)
Açılış
Beypazarı Tarihi Kent
Müzesi açılış töreni
Konuk Belediye Standları
Gezisi
El Sanatları Meslekleri
Dükkanları Gezisi
Beypazarı Belediyesi
Fotoğraf Yarışması Ödül
Töreni ve Sergisi

Japon Sanatları Kursları
Gösterileri
Sergiler
Halk Oyunları Gösterileri
Rüstempaşa Sahnesi
Alaattin Sokak Sahnesi
ETKÝNLÝK GÜNÜ SAATÝ
YERÝ
10:30-11:30 Gazi
Gündüzalp İş Merkezi
Karaşar Oyun Ekibi
Beypazarı Muhtarları
Gürcistan Oyun Ekibi
Japon Gösterileri
Beygem Halk Oyunları
ekibi
Kıbrıscık Oyun Ekibi
12:00-12:30 RÜSTEMPAÞA
Eski Fotoğraflar Sergisi
Kent Tarihi Müzesi Bahçesi
12:30-12:45 Ýmaret
Meydanı
13:00-13:30 Musalla Karşısı
Tarihi Evler Gezisi
14:00-14:30 Alaattin sokak
13.30-15.30 Gençlik
Merkezi Yaşar-Çiğdem
Çallı Resim Sergisi

Halkevi Hayri Çanak Resim
Sergisi
Halkevi
Remziye Ülker Efcan
Suluboya Sergisi
Musalla Karşısı
Melahat Apaydın Kırk
Yama Sergisi
Musalla Karşısı Mustafa
Kutlu Maket Ev Sergisi
Kurşunlu Camii Yanı
Nihat Ünal Karma Resim
Sergisi
Paşa Hamamı içi Kamile
Erkam Yağlı Boya Resim
Sergisi
Doğa Evi FSK Beypazarı
Köyleri Fotoğraf Sergisi
Suluhan içi Beypazarı Özel
Fotoğraf Sergisi Kasaplar
Hali Parkı
12.00-19.00
12:00 EDÝRNE
12:15 GÜRCÝSTAN
12:30 BEYGEM
12:40 KARAÞAR EKÝBÝ
13:00 GÖYNÜK
13:10 AYAÞ
13:20 KIBRISÇIK

13:30 GRUP MAÇO
14:30 SÝHÝRBAZ
15:00 SIRA GECESÝ
16:00-18:00 JAPONYA
12:00-13:00 GRUP MAÇO
13:00 EDÝRNE
13:15 GÜRCÝSTAN
13:30 BEYGEM
13:40 KARAÞAR EKÝBÝ
14:00-16:00 ZAKKUM
16:00 KIBRISCIK
16:15 GÖYNÜK
16:30 AYAÞ
16:45 SÝHÝRBAZ
17:15- 18:00 Sıra Gecesi
Stadyum Konserleri
20:30-23:00 Þehir
Stadyumu Halk Oyunları
Gösterileri Havai Fişek
Gösterileri
2. Gün Festival Programý
(08.06.2008)
Gazi Gündüzalp Türbe
Gezisi
Resim Fotoğraf Sergileri
Halk Oyunları
Etkinlik Günü Saati Yeri
13:00-16:00 Hırka Tepe

Köyü
10.00-19.00 Alaattin Sokak
12.00-19.00 Rüstempaşa
Sahnesi, Alaattin Sokak
Sahnesi
12:00 Abant İzzet Baysal
Ün.
12:00 KORO (KONEV)
12:15 EDÝRNE
13:00 Abant İzzet Baysal
Ün.
12:30 GÜRCÝSTAN
13:15 EDÝRNE
12:50 BEYGEM
13:30 GÜRCÝSTAN
13:00 KARAÞAR Ekibi
13:50 BEYGEM
13:20 AYAÞ
14:00 KARAÞAR
13:30 KORO (KONEV)
14:20 AYAÞ
14:00 ROCK KONSERÝ
14:40 SÝHÝRBAZ
15:00 BEYPAZARI
TÜRKÜLERÝ KONSERÝ
15:30 ROCK KONSERÝ
16:00 SÝHÝRBAZ
17:00 Beypazarı Türküleri
Konseri

'Anadolunun Parlayan Yıldızı Beypazarı' Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Beypazarı Belediyesi ve TFSF
tarafından yapılan Anadolu’nun parlayan yıldızı Beypazarı Fotoğraf
yarışması sonuçlandı. 31.05.2008
tarihinde Göker MÜFTÜOĞLU
(Fotoğraf Sanatçısı) Mustafa Reşet
SÜMERKAN (Fotoğraf Sanatçısı),
Ali Rıza AKALIN (Fotoğraf
Sanatçısı), Ahmet BOZKURT
(Fotoğraf Sanatçısı), Belediye
Başkanı Mansur YAVAŞ ve TFSF
Temsilcisi Serdar AKYAY’dan
oluşan Jüri Üyelerinin toplantısı ile
fotoğraf yarışmasında dereceye
girenler belli oldu. Yarışmaya 180
kişi katıldı ve yarışmacılar 669 eserle yarıştı.

1. lik Hasan Metin SONER Ankara
2. lik Osman ERMİŞLER -Konya
3. lük Mehmet UÇAR - Ankara
Belediye Özel Ödülü Nevzat
YILDIRIM -Adapazarı
Birinci
: 1.500.-YTL
İkinci
: 1.000.-YTL
Üçüncü
: 750.-YTL
B.pazarı Bld.Ö.Ö.: 500.-YTL
Yarışmacılara ödülleriPazar günü
yapılacak festivalde verilecek ve
eserler yine Festivalde sergilenecek.
Sergide sergilenecek fotoğraf sahiplerinin adları ise şu şekilde belirlendi.
Mehmet MUTLU-Ankara

Zehra ARSLAN-İstanbul
Suha KOCAOĞLU (3 ad) Kocaeli
Füsun ERTUNÇ (2 ad) Kocaeli
Osman ERMİŞLER (2 ad)Konya
Faruk ERTUNÇ (3 ad) Kocaeli
İ.Selçuk KADIOĞLU (2 ad) Adana
Zeynel GÜVEN Ankara
Mustafa DEMİRBAŞ Ankara
Hüseyin SARI Ankara
Abdulcelil TOPALFAKIOĞLU
Kahramanmaraş
Sait TUĞCU Kocaeli
Yücel ZORLU İstanbul
Ahmet Fatih SÖZNMEZ Van
Nevzat YILDIRIM Sakarya
Bülent İZCİ Sakarya
Muhammed ARGUNŞAHİN

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

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

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

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı 20 MB lık mail 50 adet
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 60 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

HOSTİNG FİYATLARI
ALAN ADI TESCİLİ
ARTIK HERKESE
Hemde 700 MB 65 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

Ankara
İsmail TÜTÜN (2 ad) İstanbul
Yavuz YAMAN Sakarya
Tacettin YÜKSEL (2 ad) İstanbul
Cem KAMAN Ankara
Ekrem Yücel BAĞLARLI Ankara
Hüseyin TÜRK Ankara
Gülnur BESÇELİ Ankara
Safiye KILIÇ İzmir
Hasan YELKEN Gaziantep
Gülay KOCAOĞLU Kocaeli
Fadime KARA Adana
Osman Aziz YEŞİL Ankara
Hasan BEDİR İstanbul
Kıymet GÖZEK Ankara

Cumhuriyet İ.Ö.O ndan Kermes
ve Mezunlar Günü

29 Mayıs Perşembe günü Cumhuriyet İ.Ö.O
Kermes ve Mezunlar günü düzenledi. Öğrenci
velileri, mezunları daha önce görev yapan personeli okul bahçesinde toplandı. Kaymakam Hikmet
Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Kesiktaş,
Beypazarı İ.Ö.O. Müdürü Mehmet Dinarlı, önceki
Okul-Aile Birliği başkanı Niyazi Koçyiğit de
etkinliğe katıldı. Halk Oyunları gösterisi beğeniyle
izlendi. Kaymakam Hikmet Aydın kermes ve
mezunlar gününün tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, velileri selamladı, öğrencilere
başarılar diledi. İkram sırasında Cumhuriyet İ.Ö.O
çevresi sakinlerinin sayısının arttığı, Anadolu
Lisesi yakınına ya da pancar kantarı civarındaki
arsalardan birisine İ.Ö.O. yapılması gerektiği dile
getirildi. Okul Müdür vekili Ali Günsel, kermes’in
bir gelenek haline dönüşmek üzere olduğunu,
birçok yönden okula katkı sağladığını belirtti.
Emeği geçenlere, davete icabet edenlere teşekkür
etti. Okul-Aile Birliği başkanı Ali Başaran kermes
ve mezunlar gününü amacına ulaştığını:
“Okulumuz bahçesi coşku ve heyecanla veliler,
öğrenciler ve davetlilerle doldu. Velilerimizin son
yıllarda okulumuza ilgi ve desteği artarak devam
ediyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunmak
istiyorum. Umarım gelecek yıl yeniden buluşuruz.”dedi.
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.

Tüm ilanlarınız için
www.beypazariilan.com
sitemiz yayına girdi.
Emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.com
sitemiz çok yakında aktif
olarak bölge halkımızın
hizmetine girecek..
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MİSAFİR YAZAR
KİT'ler gitti KİTSCH'ler geldi

Tamer UYSAL
dosteli16@hotmail.com

Kent bizde başlar ve biter, o belleklerimizde gömülüdür.
(Lawrence Durrell Balthazar)
Ahmet Hamdi Tanpınar 1940'lı yıllarda kaleme aldığı "Beş
şehir" adlı kitabının "Bursa'da Zaman" adlı bölümünde dönemin Bursa'sında içine düştüğü hoşnutsuzluktan söz eder...
Bir kahvecinin kurnaya attığı gül Şairi kendine getirmiştir.
Ancak bu durumdan sıyrılıp eskiye ait izler havsalasıyla
yeniden canlanır.
Zamanımızın Bursa'sına gelelim...
Geçen Pazar Bursa turuna çıktım. Yahya Kemal Beyatlı'nın
"Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul" diye başlayan
ünlü şiiri aklıma geldi. Ben de bir başka tepeden Bursa'ya
baktım. Yukardan cezbeden taraf arıyorum.
Sanatçılara ilham kaynağı olan Bursa çok değişmiş. Kentin
doğusu batısı, her yeri beton yapılarla dolmuş. Bursa
Ovasında sanatçılara ilham verecek yan bırakmamışlar.
Ciğerleri kurum, bronşları dağlı, Parkları çalınmış.
Her yanından beton kistler çıkarırken Kentin istediği nedir?
Diye soruyordu bir şiirinde Gülten Akın.
En çok dikkatimi çeken Emirsultan Camii tarafındaki sıtlara
yaslanmış binalardı.
Uzandıkları tepede Bursa'yı bir seyir açgözlülüğü içindeydiler. Onlar adına utandım.
Sonra şehrin doğu tarafında gökdelenimsi yapılar dikkatimi
çekti. Bursa kuşatıldığı tarihlerde sanki akıncıların konakladığı kalelerden gibiydi. Ovanın batı ucundakiler de
sanırım belediyelerin yaptırdığı apartmanlar idi.
Yakın zamanda da stadyumun yanına plaza diye devasa bina
dikilmişti. O uzun süre tartışıldı Sonra binayı boşalttılar. Üst
katları ruhsatsızmış...
1980'lerin mahpus şairi Nevzat Çelik "İstanbul'da büyüdüm
tanımam İstanbul'u müzelerinden çok meydanlarını bilirim"
demişti: Yola çık, acılara dalma, alnını dağ serinliğine yasla
unutma, bütün sokaklar kent alanlarına çıkar.
Sokaklarında ısrarla dolaşmalıydı...
Şimdi Bursa'da "Kent Merkezi" diye şehrin tam göbeğinde bir
başka ucube ortaya çıkarttılar.
Bir projenin ödül alması başlı başına anlam ifade etmiyor, ona
değer katmıyor ki, kullanım açısından uygun olması hiç
önemli değil mi? Mesela; meydandaki ana binanın doğu
tarafındaki parke döşenmiş yayalara açık geçiş yolunu
oldukça meyilli yapmışlar. Kod farkını düşürmek için geniş
basamaklı merdiven yapmayı bile akıl etmemişler.
Kışın burasını sıkça kullanmak zorunda olanların başına ne
çorap örecek göçreceğiz. Yağmurda o zemin bir gölete
dönüşmüştü. Velhasıl Bursa şimdi sadece sudan ibaret değil.
Kent meydanının tam ortasındaki çeşme kitschi ile kanopi
dedikleri saçak; meydanın üstünü örten camdan silueti saran
yabancı markalar, ürünlere ait yazılar beni büsbütün itiyor.
Kentte adıyla anılan önemli simgeler tek tek yitirilmiş;
kestane, ipek, dokuma vs. den sonra sıra ötekilere gelmiş.
Yine Balibey bedesteni vardı. Osmanlı dönemine ait tarihi bir
yapı... Tophane yokuşunda. Restore edileceği söylenmişti.
Yerinde garip bir yapı var şimdi. Bilmem kaç trilyon liraya
"mal" etmişler. Çay bahçesi falan olarak kullanacaklarmış.
Yazık hem de çok yazık.
Türkiye'nin en eski KİT'lerinin yerinde de yeller esiyordu.
S.Merinos Fabrikası da yok artık.
Nerde o küçük ve mutlu köylerini bağıra basan sanat şaheseri,
nerede koyu eflatun heyulalarla çevrili zümrütten kadeh;
Bursa Ovası...
"Her şehir nesilden nesle değişir". Ama İstanbul bir başka
değişti diyordu Tanpınar.
Hele eski Bursa bütün ülkem gibi sanki ovayla beraber kaybolup gidiyor. Ama ben her şey, her şey için umutlu olmak
istiyorum. Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir.
Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın, aynı mahallede
kocayacaksın; aynıevlerde kır düşecek saçlarına. Dönüp
dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda.
Başka bir şey umma.
Bütün dokunaklı, acınası yanlarına karşın Kavafis'ın şiiri güç
vermelidir insana.

BEYPAZARI İLKÖĞRETİM
OKULUNDAN KERMES

Beypazarı İlköğretim Okulu okulların kapanmasına az bir
zaman kala 05.06.2008 Perşembe günü yıl sonu kermesi
yaptı. Öğrenci velilerinin evlerde hazırladığı yiyeceklerden
oluşan ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelir okul giderleri
için harcanacak. İlköğretim okulnuda okuyan tüm sınıfların
katıldığı kermes okul içinde yapıldı. Kermese öğrenci
velileri büyük ilgi gösterdiler. Veliler; ‘bu okulda çocuklarımız okuyor, okulun giderlerine bizimde bir katkımız
olsun düşüncesiyle bu kermesin yapıldı, elde edilen gelirle
okulun ihtiyaçları alınır, hizmetlerden zaten bizim çocuklarımız faydalanıyor. Kermese çocuklarımızla birlikte
katıldık, hem kermes yaptık hemde çocuklarımızla beraber
olmanın mutluluğunu yaşadık’‘ dediler.
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi P. Katý No:6-7-32 Beypazarý
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 Cep:0.532.557 98 53

Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yöne tmeni : Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN
Sayfa Editörü
Seyithan Melih BİNGÖL

Gazetemiz Basýn Mesl ek Ýlkelerine
uymaya söz v ermiþtir.
Gazet emizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðl ar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve foto ðraflarýn 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:Renk İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Haber Koordinatörü:
Yüksel UYSAL
Kadın&Aile Köşesi Haberleri
Şükran ÇELEN
Bölge Haberleri
Mustafa Ekrem UYSAL
Muhabirler
Haldun ŞAHİN-Nihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
Hasan OLUM
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB )
30 Y T L
Resmi Ýlanlar St/cm
6 Y TL
Kongre Ýlanlarý
60 Y T L
Sosyal ilanlar
60 Y T L
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İHALE İLANI
BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HABER-İLAN

Beypazarı Belediyesi Sağlık Ocağı Su Basman Seviyesine Kadar yapım işi açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.

Ýhale Kayýt No:

:2008/73361

1- Ýdarenin
a) Adresi
:İRFAN GÜMÜŞEL CADDESİ NO:20 BEYPAZARI/ANKARA
b) Telefon -Faks Numarasý
:0 312 762 25 10-312 762 13 58
c)Elekktronik Posta adresi (varsa) :belediye@betpazari_bld.gov.tr
2- Ýhale konusu malın
a) Niteliði, türü ve Miktarý
b) Yapýlacaðý Yer
c) İşe Başlama Tarihi
d)İşin Süresi

3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý Yer
b) TarihiSaati

:Sağlık Ocağı su Basman Seviyesine Kadar Yapımı, kalıp, demir ve beton işi,
250,00 m2 taban alanlı bina
:BEYPAZARI
:Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür
:BEYPAZARI BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU ODASI
: 18.06.2008 - 14.00

4- Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyaný; ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna
dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile
tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda
olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname,
4.1.5. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Þekli ve içeriði Þatnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptýrılamaz.
4.1.8. Ýhale dökümanýnýn satýn aldýðýna dair belge.
4.1.9. ortağı olduğuveya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullamdırılmayacağına ilişkin
taahhütname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler
4.2.1- Bankalardan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin % 10’unden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya
yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler.
4.3.1-İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde bedelin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul eilen konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş
deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak, 29.12.2005 TARİH VE 26038 SAYILI RESMİ GAZETEDE BELİRTİLEN B
GRUBU III. GRUP İŞLERDE BELİRTİLEN İŞLER ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya
mimarlık bölümleri; MİMARLIK VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ’dir.

5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-Ýhale dökümaný BEYPAZARI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 150 YTL karþýlýðý
ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dökümanýný satýn almalarý zorunludur.
7- Teklifler ihale saatine kadar BEYPAZARI BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU ODASI adresine verilebileceði gibi,
iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
8- Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle
anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalýdýr.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

Yeni evlenenlere
yaz sürprizi
Bu yaz evlenenlerin
telefonları
Türk Telekom’dan

Türk Telekom, yeni başlattığı Evlilik Kampanyası ile
15 Mayıs – 30 Eylül tarihleri arasında evlenen tüm
çiftlerin telefonlarını ücretsiz bağlıyor; 99.9 YTL
değerinde Panasonic
marka, SMS atma özelliğine sahip TG7100
model DECT telefon
veriyor; Hem ev ve iş hem
de cep telefonlarına gönderebilecekleri 300 adet
SMS gönderiyor.
Türk Telekom; evliliklerin
arttığı yaz döneminde,
evlerin en büyük
ihtiyaçlarından biri olan ev
telefonlarını çiftlere ücretsiz olarak sunuyor. Ucuz
ve kesintisiz iletişim fırsatı
sağlayan ev telefonlarının
imkanlarından yeni evli
çiftlerin de faydalanması
için Evlilik Kampanyası
düzenliyor.
15 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında evlenen çiftlerin yararlanabileceği bu
kampanya kapsamında
yeni evli çiftlere Türk
Telekom’un ev telefonlarından SMS atma özelliğine sahip 100 YTL
değerinde Panasonic
marka bir telefon verilecek. Bunun yanında ister
ev ve iş ister cep telefonlarına gönderim yapmalarını sağlayan 300 adet
SMS de evlilik hediyesi
olarak veriliyor.
Kampanyaya katılma şartları da oldukça basit:
Evlilik cüzdanı ve nüfus
cüzdanı ile Türk Telekom
yetkili merkezlerine başvuran çiftler, hemen
Panasonic telefonlarını alabiliyor ve ücretsiz bir
biçimde evlerine telefon
bağlatabiliyor. Bunun için
24 aylık bir sözleşme
imzalamak ve bu telefonu
başkasına devretmemek
üzerine bir taahhüt vermek
gerekiyor. Bu süre zarfında
çiftler; StandartHatt,
KonuşkanHatt veya
ŞirketHatt’ın avantajlı tarifelerinden herhangi
birinden faydalanabiliyor.
Stoklarla sınırlı kampanya
kapsamında yeni evli
çiftler, 15 Mayıs’tan sonra
evlenmiş ve evlerine telefon bağlatırken zaten bu
ücreti vermişlerse bağlantı
ücreti bir sonraki faturalarından otomatik olarak
düşülüyor.
Evlilik Kampanyası’nın
ucuz ve hesaplı bir şekilde
iletişimin anahtarı olan ev
ve iş telefonlarının kullanımı için itici bir güç
olacağını belirten Türk
Telekom Pazarlama
Direktörü Erem Demircan,
“Türk Telekom olarak yeni
evli çiftlere bu hediyeyi
vermek bizi son derece
mutlu ediyor” dedi.
Tekofaks Komunikasyon
ve Sistem Ürünleri A.Ş.
Genel Müdürü Serhat
Tatlı, bu aktiviteyi yılın
kampanyası ve iş ortaklığı
olarak gördüklerini belirtirken şunları söyledi:
“DECT pazarının lideri
olan Panasonic markası ile
Türk Telekom’un birlikteliğinin yarattığı sinerji
tüketiciye doğrudan fayda
olarak yansıyacaktır. Ev ve
iş telefonunda ses ve data
iletimini mobil hale getiren
dijital telsiz telefonlar,
tüketiciye aynı zamanda
hem ekonomik hem de
konforlu iletişim imkanı
sunacak. Projeyi duyduğumuz ilk günden beri
başarısına inandığımız bu
kampanyanın gerek biz iş
ortaklarına gerekse tüm
tüketicilere hayırlı
olmasını dilerim.”dedi.

Her Telden
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ORTADOĞU VE YAHUDİ İHANETİ
se ri 2

Mehmet BAŞTÜRK

“İSRAİL” kelimesinin Yakup Peygamberin lakabı olduğunu ve
İsrail oğullarının da Yakup Peygamberin çocukları olduğunu
bilmeyenimiz yoktur. Buraya kadar bütün insanlık fikir birliği
içerisindedir. Fakat “İSRAİL” kelimesine yüklenen anlam için ittifak yoktur. “İSRAİL” kelimesine İsrail Oğullarının verdiği anlam
ile bilhassa Müslümanların verdiği anlam arasında çok büyük fark
vardır. Hani denilir ya arasında “dağlar kadar fark var”
“İSRAİL” : İbranice olan kelimenin kök anlamı –Allah hükümran
olsun- dur. Yahudi kutsal kitaplarında ise :
a-Yakup Peygamberi
b-Yakup’un oğullarının adını taşıyan ve Yahudi halkını oluşturan on
iki kabileyi
c- Bu halkın topraklarını
d- Eski ve yeni ittifaktaki Tanrı’nın halkını belirtir.
Fakat “Tekvin XXXII. 22-32” de “Tanrıyla uğraşan” anlamında
Yakup peygamberin lakabı olarak geçer.İsrail oğullarının bütün
peygamberlere düşman olduklarını ve fırsat buldukları an ise en
feci ve acımasız şekilde peygamberleri öldürdükleri en açık şekliyle
bilinen bir gerçektir. Yukarıdaki anlam üzerinde düşünüldüğü
zaman bunun sebebi de daha iyi şekilde anlaşılmaktadır. Çünkü
İsrail oğullarına göre kendi düşüncelerine göre hükümler ortaya
koymayan peygamber Allah “ Yahudilere göre kendi ilahları olan
YEHOVA’yla” ile uğraşan insan demektir ve öldürülmesi gerekmektedir.
“İSRAİL” : Kelimesine Müslümanlar ise; “Geceleri çok ibadet
eden, Allah’ın kulu” anlamını vermişlerdir. Çünkü İslam inancına
göre bir peygamberin Allah’la uğraşması, mücadele etmesi
mümkün değildir. Müslümanların, İsrail kelimesine bu anlamı vermelerinde ki en büyük etken kanımca Kur-an’da bir sureye de ad
olan “ESRA” gece yolculuğu anlamına gelen kelimenin de etkisi
çok büyük olmuştur. Ayrıca Ali İmran Suresi 93. ayette İsrail
kelimesi Yakup peygamberin lakabı olarak geçmektedir. Ayetin
meali “Tevrat’ın indirilmesinden önce –(bilahare) Yakup’un kendisine haram kıldıkları dışında- yiyeceğin her türlüsü İsrail oğullarına
helal idi. De ki . eğer doğru sözlü iseniz, o zaman Tevrat’ı getirip
onu okuyun.” Müslümanların İsrail kelimesine verdikleri bu anlam,
İsrail oğullarının gerçek yüzünü Kur-an ortaya koymasına rağmen
Devamı haftaya
tanımalarını engellemiştir.

İcatları Çöp Kaplarla
ÇEVRE GÜNÜ'NDE
ÇÖP TOPLADILAR

Çayırlıoğlu İlköğretim Okulu Öğrencileri Kendi İcatları Olan
Çöp Kaplarla Sokakları Temi zledi.
Kartondan yaptıkları çöp kapları üzerlerine giyerek sokaklardaki çöpleri temizleyen çocuklar, çevre bilinci ile ilgili el
ilanı dağıttı. Çocuklar, ilçeye gelen turistlere ve esnaflara
kendi ürettikleri "Yerlere çöp atmayalım, çevreyi ağlatmayalım. Hayatı sevenler, çevreyi kirletmesinler. Çevreye çöp
atma, yarınları karartma" şeklinde slagonlardan oluşan el
ilanını dağıttı.
Öğrencilerin çevre temizliğine duyarlı olması Beypazarı
esnafını memnun etti. Bir esnafın ise çocuklara hitaben
"Yerlere çöp atılmaması için belediyeye söyleyin her sokak
başına çöp kovası koysun" şeklinde talepleri oldu.
Öğrencilerin kendi icatları olan çöp kaplar ve sloganların
güzelliğinin kendilerini oldukça etkilediğini belirten
Çayırlıoğlu İlköğretim Okul Müdürü Ahmet Alay,
"Öğrencilere küçük yaşta kazandırılan bu çevre bilincinin
büyüdüklerinde de devam etmesi" temennisinde bulundu.
Alay "Beypazarı turistlik şirin bir ilçe.Özellikle hafta sonları
yoğun bir şekilde turist geliyor.İnsanlar bizim gibi bulundukları sokağı temizlerse bütün ilçe tertemiz olacaktır" şeklinde
konuştu.

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
06 Haziran 2008 Cuma Yýl:4 Sayý:180 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

ÇEKÜL VE ETİ'DEN
''KÜLTÜR ELÇİLERİ''
PROJESİ

AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

ÇEKÜL Vakfý ve Beypazarý
Belediyesi’nin iþbirliði ile
gerçekleþtirilen Kentler
Çocuklarındır projesi kapsamında Çevre ve Kültür
Değerlerini Koruma Vakfı
(ÇEKÜL) ve ETİ Şirketler
Grubu tarafından hazırlanan
proje ile tarihi ve kültürel
mirası korumak için 5 yılda 4
bin çocuğun eğitimi hedefleniyor.
ETİ VE ÇEKÜL,
TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL
MİRASININ KORUNMASI
İÇİN 5 YILDA 4 BİN
'KÜLTÜR ELÇİSİ'
YETİŞTİRECEK
Yarım Asra Yakın Geçmişiyle
Tıpkı Anadolu Medeniyetleri
Gibi, Kendi Alanında Bir
Lezzet Uygarlığı Yaratan Eti,
Çekül Vakfı İşbirliği ile
Gelecek Nesillerin Kültürel ve
Kişisel Gelişimlerine Destek
Vermek Üzere, 2008 – 2012
Yıllarını Kapsayacak Uzun
Soluklu Bir Sosyal Sorumluluk
Projesine İmza Atıyor.
Türkiye’nin kültürel mirasının
korunması, yeni nesillerin
unutulmaya yüz tutan değerlerimizi öğrenmesi ve
geliştirmesini hedefleyen “ETİ
ÇEKÜL Kültür Elçileri” projesinin basın toplantısı, 28
Mayıs 2008 tarihinde
Ankara’nın Beypazarı
ilçesinde, ETİ Şirketler Grubu
CEO’su Hazım Ellialtı,
ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Metin Sözen ve
gazeteci – TV program yapımcısı Fatih Türkmenoğlu’nun
katılımı ile gerçekleştirildi.
ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri
projesi kapsamında, 2008-2012
yılları arasındaki 5 yıllık
sürede Türkiye genelindeki 77
kentte, yaklaşık 4 bin çocuk,
ülkemizin tarihi ve kültürel
mirasını korumaları amacıyla
birer “Kültür Elçisi” olarak
yetiştirilecek. Ulusal ve yerel
uzmanlar tarafından hazırlanan
teorik ve pratik eğitimler alacak çocuklar, yaşadıkları kente
farklı bir gözle bakmayı
öğrenecek, bu doğrultuda da
kentlerinin gönüllü Kültür
Elçileri olarak kültürel
miraslarını bir adım öteye
taşıyacak çalışmalara imza atacaklar.
Toplantıda projenin amaç ve
hedeflerini aktaran ETİ
Şirketler Grubu CEO’su Hazım
Ellialtı; “Projemizle amacımız
çocuklarımızın yaşadıkları
kentin - bölgenin doğal ve
kültürel zenginliğinin farkına

varmalarını ve bu değerlerin
korunması ve geliştirilmesi
konularında aktif olarak rol
almalarını sağlamak… “ETİ
ÇEKÜL Kültür Elçileri” geleceğimizi geçmişten gelen
değerler hamuruyla yoğurarak,
ülkemizin tarihi ve kültürel
mirasını koruyan temsilciler
olacaklar. Uzun soluklu projemizde bu bilincin Kültür
Elçilerimiz vasıtasıyla tüm
Türkiye’ye yayılmasını hedefliyoruz. 5 yılda 77 kentimizde
4 bini aşkın çocuğumuz “ETİ
ÇEKÜL Kültür Elçisi” olarak
yetiştirilecek.” dedi.
ÇEKÜL Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen
ise projeyle ilgili şöyle konuştu: “Kuşakları sağlıklı yaşatmak için geçmiş ile gelecek
arasındaki bağın güçlü kurulması gereklidir. Bunun için
geçmişten geleceğe akıp gelen
değerlerin üstüne, hızla yeni
değerler ekleyebilecek çağdaş
yöntemleri bulmak,
geliştirmek, yerleştirmek
zorundayız. Bireyin kendini
tanıması, bu özel coğrafyanın
oluşturduğu değerleri boyutlandırması, özgür bir ortamın
varlığıyla anlam kazanır.
“Kültürel kimliğe”, “kültürel
sürekliliğe”, bunun aralıksız
tartışıldığı ortamlara gerek
vardır. İşte Kültür Elçileri
kültürel eğitim programı, 12
yaşındaki çocuklara, bu taptaze
beyinlere böylesine bir ortam
sunmaktadır. Bu ortamı yaratmak için ÇEKÜL Vakfı ile
ülkemizin köklü ve öncü kuruluşu ETİ çok değerli bir işbirliği gerçekleştirmektedir. Hiç
zorlanmadan ortak bir amaçta
gönülden buluştuğumuz ETİ ile
Anadolu’nun kimlikli kentleri
bundan böyle ETİ ÇEKÜL
Kültür Elçileriyle farklı bir
nitelik kazanacak, geleceğe
farklı umutlarla bakacaklardır.
Bu proje, kültürümüz ve
çocuklarımızın geleceği için bir
seferberliktir, bir dönüm noktası olacaktır.”
Proje kapsamında yıl boyunca
ETİ ÇEKÜL Kültür
Elçileri’nin çeşitli eğitim ve
proje çalışmalarına katılacak
olan Fatih Türkmenoğlu ise;
“Proje sayesinde Kültür Elçisi
çocuklarımızla tanışacağım.
Önümüzdeki yıl 13 kentimize
giderek genç kültür elçilerimizle tanışacak olduğum için çok
heyecanlıyım. Onların gözünden kentlerini bir kez daha
göreceğim. Aslında her gezi
özel her gezi farklıdır, belki

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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ben de birçok şey bildiğimi
sandığım yerler hakkında yeni
şeyler öğrenerek şaşıracağım.”
dedi.
ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri
Projesi Hakkında;
ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri
projesi kapsamında; hoyratça
tükettiğimiz kültürel ve doğal
mirasımıza sahip çıkmak
amacıyla pek çok önemli çalışmaya imza atmış olan, ülkemizin en önemli sivil toplum
kuruluşlarından ÇEKÜL Vakfı
ile kendi alanında bir lezzet
uygarlığı yaratmış ETİ 5 yıl
boyunca Türkiye genelindeki
77 kentte yaklaşık 4 bin
ilköğretim öğrencisine özel bir
eğitim vererek “Kültür Elçisi”
yetiştirecektir.
Projenin amacı; çocuklarımızın
yaşadıkları kentin - bölgenin
doğal ve kültürel zenginliğinin
farkına varmalarını ve bu
değerlerin korunması ve
geliştirilmesi konularında aktif
olarak rol almalarını sağlamak… “ETİ ÇEKÜL Kültür
Elçileri” geleceği geçmişten
gelen değerler hamuruyla
yoğurarak, ülkemizin tarihi ve
kültürel mirasını koruyan temsilciler olacaklardır. Uzun
soluklu projede bu bilincin
Kültür Elçileri vasıtasıyla tüm
Türkiye’ye yayılması hedefleniyor.
Çocuklar, içeriği ulusal ve
yerel uzmanlar tarafından
hazırlanan teorik ve pratik özel
eğitimler alıyorlar. Bunun
sonucunda yaşadıkları kente
farklı bir gözle bakmayı
öğrenerek kentlerinin gönüllü
Kültür Elçileri oluyor ve bu
misyon doğrultusunda kentlerinin kültürel mirasını bir
adım öteye taşıyacak çalışmalara imza atıyorlar.
Projenin diğer bir amacı da
kültürel eğitimi, eğitim kuruluşlarının, eğitimcilerin ve
yerel yönetimlerin önceliği
haline getirmek ve yaygınlaştırmaktır.
Bu kapsamı genişletilmiş uygulamalardan biri de Abla-Abi
uygulamasıdır. 6. sınıfta Kültür
Elçileri olan çocuklar bir sonraki sene okullarında alttan
gelen sınıflarla öğrendiklerini
paylaşarak kültür elçileri abla
abileri olacaklardır. Bu vesileyle Kültür Elçileri temsil

yeteneklerini geliştirecek,
öğrendiklerini pekiştireceklerdir. Gene proje kapsamını
yaygınlaştırmak adına eğitimlerin gerçekleştirildiği illerde
öğretmenlerin, bu eğitimleri
sınıflarında kendi öğrencilerine
aktarabilmeleri için müfredatlı
özel eğitim kitapları hazırlanmaktadır. Böylece kazandırılmaya çalışılan kültürel miras
bilincini on binlerce çocuğumuzla daha paylaşma imkanı
yakalanmış olacaktır.
Bu proje ile hayata geçirilen
bir diğer önemli çalışma;
Türkiye’nin dört bir yanındaki
Kültür Elçilerimizin bilgi ve
deneyimlerini birbirleriyle paylaşacakları, öğretmenlerin ve
velilerin de, kültürel ve doğal
değerlerin sahiplenilmesi ve
geliştirilmesi konularında kaynak olarak kullanabilecekleri
portaldir.
www.kulturelcileri.org adresli
portalimiz hem Kültür
Elçilerimize hem de tüm
kamuoyuna uzanacak önemli
bir bilgi bankası olacaktır.
Kültür Elçileri, kendi kentlerini
tanıdıktan sonra Türkiye
genelindeki zengin kültürel
değerleri öğrenmek ve ülkenin
bütününe daha geniş bir bakış
açısıyla bakabilmek için her yıl
İstanbul Buluşmaları’nda bir
araya gelecekler, kendi bölgelerinin yerel değerlerini
Türkiye’nin diğer illerinden
gelen arkadaşlarıyla paylaşacaklardır. Bunu bazen hazırladıkları tiyatro veya şovlarla
bazen sunumlarla bazen de
çekecekleri kısa filmlerle
yapacaklardır.
ETİ ÇEKÜL Kültür Elçileri
Projesi 2008 Yılı
Kapsamındaki İller
1. Kuşadası
2. Kocaeli
3. Çanakkale
4. Denizli
5. Niksar
6. Gaziantep
7. Ordu
8. Beypazarı
9. Malatya
10. Kütahya
11. Akşehir
1961’de kurulan ETİ, Onursal
Başkanı ve Kurucusu Firuz
KANATLI’nın projesini kendi
elleriyle çizdiği ilk tesisiyle
1962’de Eskişehir’de üretime

ORTA ANADOLU
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DİJİTAL BASKI MERKEZİ
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ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
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Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Beypazarı için Hava Durumu

Bugün ve hafta sonu Türkiye’nin kuzeyinde ve iç kesimlerinde yine kısa süreli sağanak yağmurlar olacak. Rüzgar
fazla kuvvetlenmese de sıcaklık hafta sonu 3-4 derece
düşücek.
İstanbul’da hava parçalı bulutlu, bu gece ve yarın kısa
süreli de olsa yağmur geçişi olasılığı var. Ankara da
bulutlanıyor, yarın sağanak yağmur bekleniyor, pazar
günü de hafif yağış olabilir. İzmir’de bugün ve hafta sonu
gökyüzünde zaman zaman beyaz bulutlar görülecek ama
hava genelde az bulutlu ve sıcak olacak. Rüzgar çoğunluklu hafif esecek. Bursa’da hafta sonu kısa süreli yağmur
bekleniyor. Adana’da yarın lodos sert esiyor, hava yine
bunaltıcı. Bugün gölgede İstanbul 25, Ankara 28, İzmir
27, Bursa 28, Adana 29 derece.
İç Anadolu’da da bugünlerde sağanak şeklinde yaz
yağışları olacak, rüzgar hafif esiyor. Bugün öğleden sonra
Konya, Ankara, Kırşehir, Aksaray arasında, yarın ve pazar
günü ise bölgenin genelinde bu tip yağmurlar görülecek.
Sıcaklık hafta sonu daha düşük olacak. Konya 28,
Eskişehir 27, Sivas 24 derece.

Beypazarında beklenen hava
durumuyla günün en yüksek
sıcaklıkları 6 günlük tahmin
raporu ise ise şöyle:

başladı. Aynı yıl “Petit Beurre',
'Marie', 'Kremalı', 'Sable',
'Bademli' gibi hepsi birer
klasik haline gelen lezzetleri
piyasaya sundu.
1967’de Türk mühendislerinin
planlarıyla inşa edilen ilk
otomatik bisküvi üretim tesisini
kurdu. Aynı yıl ETİ’nin bir
diğer klasikleşen lezzeti “ETİ
Finger” üretilmeye başlandı;
onu 1969’da 'ETİ Burçak' izledi.
1972’de, günümüzde de hala
genç yaşlı herkesin hafızalarında olan 'Bir bilmecem var
çocuklar....' reklam müziğini
kullanılmaya başlandı. 1974’te
ilk ihracatını gerçekleştiren
ETİ aynı yıl TSE'den ilk Kalite
Ödülünü aldı. 1975’te ise
paketli ürünlere geçiş gerçekleştirilerek rekabette 'farklılaşma' sağlandı.
1976’da ilk bebe bisküvisi 'ETİ
Cicibebe'; 1978’te Türkiye'nin
ilk ve tek hazır kızarmış
ekmeği 'Etimek'; 1980’de kek
üretimine başlandı. Bunları
1981’de 'ETİ Petit Beurre',
'ETİ Çubuk Kraker', 1986’da
bugün ETİ’nin markası olarak
tescillenen “Browni”, 1990’da
“ETİ Topkek”, “ETİ Negro' ve
'ETİ Form Bisküvi' izledi. Bu
lezzetlere 1999’da “Popkek',
2002’de ise “ETİ Tutku”
eklendi.
ETİ, sektördeki öncülüğünü
her zaman ortaya koydu.
1995’te tanzim-teşhir elemanlarını eğiten, 1996’da ise
bisküvi sektöründe ISO-9002
Kalite Sistem Belgesi alan ilk
şirket oldu. 2003’te TPM
(Total Productive Maintenance)
fabrika yönetim yaklaşımı
olarak benimsendi. ETİ bisküvi
fabrikası ‘’Award for TPM
Excellence Consistency’’, Tam
Gıda Ve Bozüyük fabrikaları
ise ‘’Award for TPM
Excellence First Category’’
ödüllerini kazandı.
2003’e kadar bisküvi, kraker
ve kek alanlarında faaliyet
gösteren ETİ, çikolata fabrikasının kurulması ile bu alanda da üretime başladı.
Yaklaşık yarım asırlık deneyimi ve ödün vermediği kalite
anlayışı ile bir Lezzet
Uygarlığı yaratmış olan ETİ,
topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek, yarattığı
Lezzet Uygarlığı’nın toplumun
her kesiminde yansımalarını
desteklemek adına pek çok
kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmasına imza atmış, pek
çok projeye de sponsorluk
yaparak destek olmuştur. 8.
yılını dolduran ve Türkiye
genelinde 850 bin çocuğu
ücretsiz olarak tiyatro ile
buluşturan “ETİ Çocuk
Tiyatrosu”, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme
Kurumu’ndaki çocukların
resim, tarih ve müzik çalışmaları yaptıkları “ETİ Çocuk
Vapuru”, “Fikret Mualla” ve
“Fahrelnissa Zeid & Nejad
Devrim” Sergileri, Anadolu ve
Rumeli Hisarları aydınlatma
projeleri bu çalışmalara örnek
gösterilebilir.
400.000 metrekarelik alana
sahip 5 unlu ve çikolatalı ürünler üreten fabrikası ve grubun
kendi ihtiyaçlarını karşılayan

17 Mayıs Cumt.
En Yüksek
22 °C
En Düşük
15°C

20 Mayıs Salı
En Yüksek
24°C
En Düşük
10°C

Sıcaklık (ºC)
Nem (%)
Basınç (hPa)
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa)

18 Mayıs Pazar
En Yüksek
72°C
En Düşük
12°C

21 Mayıs Çarşam.
En Yüksek
28°C
En Düşük
9°C

21,2
59

.......

Doğudan 4

19 Mayıs Pazartesi
En Yüksek
23°C
En Düşük

11°C

22 Mayıs Perşem.
En Yüksek

32°C
En Düşük
12°C

KARAYOLLARINDA DURUM

Karayollarının Bazı Kesimlerindeki Yol Yapım
Çalışmaları Nedeniyle Sürücülerin Trafik İşaret ve
İşaretçilerine Dikkat Etmeleri Gerekiyor.
Konya-Karaman-Mut yolunun 16-26. kilometreleriyle Beypazarı-Ayaş-Ankara yolunun 3-26.
kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

ETİ Makine fabrikası, 130 yurt
içi distribütörü, 4.000 civarında
çalışanı ile sektöründe
öncülüklerin lideri olan ETİ,
2006 yılı son çeyreğinde
kurumsallaşma çalışmasına son
şeklini verdi. Yeni kurulan
yapıda görev ve sorumlulukları
birbirinden net biçimde
ayrılmış olan Yönetim ve İcra
Kurulları vasıtasıyla ETİ,
2011’de 1 milyar USD ciro
hedefine ilerlemektedir. Pek
çoğu ilk olmasının yanı sıra
hemen hepsi pazarında oldukça
önemli yere sahip 200’ü aşan
ürün çeşidi ve 180 bin üzerinde
satış noktasına ulaşan bir gıda
devi olan ETİ, ürünleriyle genç
yaşlı herkesin yaşamına küçük
mutluluklar katmaya devam
ediyor.
ÇEKÜL (Çevre ve Kültür
Değerleri Koruma ve Tanıtma
Vakfı)
ÇEKÜL, ülkemizin doğal ve
kültürel mirasını korumak ve
yaşatmak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuş,
bir sivil toplum kuruluşudur.
“Doğal kaynakları”, “kültürel
miras”ı ve “insan”ı bir bütün
olarak ele alan ÇEKÜL, doğal
ve kültürel çevreyi korumak
için “kent-havza-bölge-ülke”
ölçeğinde projeler geliştirmekte
ve uygulamaktadır. ÇEKÜL,
“doğa”, “kültür”, “eğitim”,
“tanıtım”, “örgütlenme” ana
başlıkları altında oluşturduğu
projeleri hayata geçirirken,
toplumun tüm kesimlerinin
ortak bir amaç doğrultusunda
ve güç birliği içinde katılımlarına öncülük etmekte, bu kesimler arasındaki eşgüdümü
sağlamaktadır. Bir başka deyişle “kamu-yerel-sivil-özel birlikteliği”ne öncelik vermektedir. Bilgi ve katılımla, gönüllülük esasına dayalı sivil girişimler, doğal ve kültürel varlıkların sürekliliğinin ülke gündemine taşınmasını ve çalışmaların somut sonuçlara ulaşmasını sağlamaktadır.
Doğal Çevre Çalışmaları
ÇEKÜL’ün doğal çevre çalışmaları, ağaçlandırmadan biyolojik çeşitliliğe, erozyonla
mücadeleden özel bitki ve ağaç
türlerinin korunmasına dek
uzanan bir bütünlük gösterir.
“92 Ormanları” projesiyle

başlayan çalışmaları, bugüne
kadar 800 bin katılımcının
desteğiyle sürmekte olan “7
Ağaç Ormanları” projesi
izlemiştir. “Kâğıttan
Ormanlar”, “Van-Bahçesaray
Kırsal Kalkınma Programı”,
“Niksar Ekolojik Tarım
Çalışması (NET)” diğer doğal
çevre koruma projeleri arasında
yer almaktadır.
Kültürel Çevre Çalışmaları
“Kendini Koruyan Kentler”, “7
Bölge 7 Kent”, “Barışan
Kentler”, “Kaleli Kentler”,
“Köyler Yaşamalıdır”, “GAP
Bölgesi’nde Kültürel Mirası
Geliştirme Programı”, “Sinan’a
Saygı” ve “İpek Yolu, Kültür
Yolu”, ÇEKÜL’ün belli başlı
kültürel projeleridir. Bu projeleri destekleyen “Çevre
Kültür Evleri”, “Kent
Atölyeleri”, “Kent Müzesi ve
Arşivleri” gibi çalışmalar da,
halkın yerinden koparılmadan
kimliğine sahip çıkmasını
amaçlamaktadır.
Eğitim Çalışmaları
ÇEKÜL’ün eğitim çalışmalarından bazıları; 2003 yılından bu yana sürdürülen ve
çocukların kentlilik bilinci ve
kültürel kimlik duygularının
gelişmesi, yaşadıkları kentin
kültürel zenginliğini tanımalarını amaçlayan “Kentler
Çocuklarındır Kültürel Eğitim
Programı”, yine ilköğretim
öğrencilerine yönelik “Çevre
Önderleri Uygulamalı Çevre
Eğitimi” ve üniversite öğrencileri için “Yerinde Mimarlık
Yaz Okulları” projeleridir.
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