A.Ü. BEYPAZARI TURİZM OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ HAKİM EVİ UYGULAMA
OTELİNDE EĞİTİM GÖRÜYORLAR.

MYO Müdürü Prof. Dr. İlhan Karaçal, 2008-2009
öğretim döneminde okullarında Turizm ve Otelcilik
İşletmeciliği bölümü açıldığını belirterek, bu yöndeki
kararın üniversite senatosundan geçtiğini söyledi.
Bölümün açılmasının Beypazarı'na yarar sağlayacağını, eğitimli ve profesyonel elemanların ülke ve
ilçe turizmine büyük katkı sağlayacaklarını belirten
Karaçal, bu sayede ilçenin turizm potansiyelinin daha
ileri götürülebileceğini vurguladı.
*www.yeniyildizgazetesi.com

Karaçal, Beypazarı Belediyesi ile Akşemsettin
Oteli'ni uygulama oteli olarak kullanmak üzere protokol imzaladıklarını ifade etmişti. Hakim Evi olarak
restore edilen tarihi konak yapılan protokolle Ankara
Üniversitesi Uygulama Oteli olarak hizmet vermeye
başladı. Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği bölümü
öğrencileri bu konakta uygulamalı olarak eğitim
görmeye başladılar.
Prof. Dr. İlhan Karaçal'ın Öncelikle lise mezun-

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

larımıza önerim, geleceğin mesleklerine yönelmeleri
şeklinde olacak. Geleceğin mesleği dediğimizde
anlaşılması gereken ise, küreselleşen dünyada uluslar
arası alanda geçerliliği olan, gençlerin mesleklerini
yürütürken yaptıkları işlerden keyif almalarına olanak
veren ve onlara kaliteli bir yaşam, sağlam bir gelecek
sağlayacak düzeyde gelir getiren iş alanlarını anlamak gerekir. Bu iş alanlarının başında kanaatimce
turizm alanı başı çekmektedir. Özellikle müthiş bir

*www.ortaanadoluas.com

turizm potansiyeline sahip ülkemizde, turizm alanındaki meslekleri seçenleri parlak bir geleceğin beklediğini düşünmekteyim. Günümüzün Türkiye'sinde
elbette turizm sektörünün sorunları, dar boğazları
bulunmaktadır. Ancak ben bu sorunların da yine
eğitimli insan gücü ile aşılacağına inananlardanım.
Bu nedenle, sektöre olabildiğince donanımlı genç
insanların katılmasını sağlamak Ankara
Üniversitesi'nin öz görevlerinden birisidir. Sayfa 3 de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ
Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

Hava Ambulansı Hayat Kurtardı
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
10 Nisan 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:223 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

Beypazarı Devlet
Hastanesi'nde yapılan ilk

BÖLGEDE ELEKTRİK
KESİNTİSİ

Dağıtım Şebekelerinde
Planlanan Periyodik
İşletme, Bakım, Onarım
ve Tesis Çalışmaları
Nedeniyle Ankara'nın
Bazı Yerlerinde ve
Beypazarı’nda 10-11-12
Nisan günleri elektrik
kesintisi uygulanacak.
Başkent Elektrik
Dağıtım A.Ş'den
yapılan açıklamaya
göre 10 Nisan Cuma
Günü Elektrik kesintisi
uygulanacak yerler;
Çubuk'ta Sarp Su A.Ş,
Ovacık Köyü, Karaman
Mahallesi, 09.00-14.00
saatleri arasında elektrik alamayacak.
Beypazarı'nda Cemiyet,
Boztepe, Esertepe,
Çamlıbağ Beyde kooperatifleri, Hacıkara
Mahallesi Karapınar
mevkisi, Güngörler Süt
Fabrikası civarı,
Hacıkara Bostanlar içi,
eski sanayi ve civarına,
09.00-12.00 saatleri
arasında elektrik verilemeyecek.

Nallıhan'da Çiller,
Duranlar, Karacasu,
Baraman, Çalıcaalan,
Beycik, Alpagut,
Hacıhasanlar ve Uluhan
köylerinde, 10.00-15.00
saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
11-12 Nisan Cuma
Günü Elektrik Kesintisi
Uygulanacak yerler;
Dağıtım şebekelerinde
önceden planlanan yıllık periyodik işletme,
bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 11 ve
12 Nisanda Ankara'nın
bazı yerlerinde elektrik
kesintisi uygulanacak.
Başkent Elektrik
Dağıtım AŞ'den yapılan
açıklamaya göre 11
Nisan Cumartesi günü;
Beypazarı'nda,
Hamzalar, Ilıman,
Esertepe, Şerefhane,
Diriliş, Yuvam, İnka ve
Sanayi Sitesi kooperatifleri 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik
alamayacak.

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

M.Yavaş Beypazarı'ndan Da Oldu
MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı olan Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye
Başkanlığı görevini, Mehmet Cengiz Özalp'e devretti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini
yüzde 27.3'lük oy oranıyla 3. sırada tamamlayan
Yavaş, 10 yıldır sürdürdüğü Beypazarı Belediye
Başkanlığını, yeni seçilen Özalp'e devretmek üzere
devir teslim törenine katıldı. Yazsısı Sayfa 2’de

YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

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

Beypazarı’nda kalp krizi
geçiren Selahattin Toker,

TE LEFONUNUZ
TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

müdahaleden sonra 112
Ambulans Helikopteri
ile Ankara'daki Özel
Lokman Hekim Sincan
Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.
Beypazarı'nda yaşayan
Selahattin Toker (70), 08
Nisan 2009 günü
geçirdiği kalp krizinin
ardından Beypazarı
Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. Burada
yapılan ilk müdahalesinin ardından doktorunun kararıyla hava
ambulansıyla Ankara'ya
sevk edilmesine karar
verildi. 112 hava ambulansından helikopter

istenerek 09 Nisan 2009
günü saat 13.45'te
Beypazarı'ndan alınan
Selahattin Toker saat
14.05'te Özel Lokman
Hekim Sincan
Hastanesi'ne getirildi.
Toker, birkaç dakika
içerisinde hastanenin
koroner yoğun bakım
ünitesine alınarak durumu stabil hale
getirildi. Hasta,
Kardiyoloji Uzmanı Dr.
Semra Topçu tarafından
değerlendirildikten sonra
koroner anjiyografiye
karar verildi. Anjiyografi
sonucu kalbi besleyen
damarlarında tıkanıklık

görülen hastanın, balon
uygulamasıyla (PTCA)
tıkalı damarının biri
açıldı. Yapılan girişimi,
hastanenin Kalp ve
Damar Cerrahisi
Kliniğinden Doç. Dr.
Mustafa Emir ve Uzm.
Dr. Özge Korkmaz
Uymaz da takip etti.
Hastanın durumunu
değerlendiren Özel
Lokman Hekim Sincan
Hastanesi Başhekimi Dr.
Mehmet Altuğ,
"Hastamızın, başarılı
geçen müdahalesi sonrasında durumu iyiye
gitmektedir. Hastamızın
tıkalı damarlarından

birisi PTCA(balon)
uygulaması ile açılmıştır.
Hastamızın tıkanıklık
tespit edilen diğer damar
ise daha sonra stend
takılarak açılacaktır.
Hastanın vakit kaybedilmeden hava ambulansıyla hastanemize
nakledilmesi, hastamızın
tedavisi açısından son
derece önemliydi. Bu
yolun izlenmiş olması
hastamızın tedavi
sürecinin olumlu olarak
seyretmesine büyük
katkı sağlamıştır" dedi.
Trafik kazası, kalp krizi
gibi olaylarda boşa
geçirilecek saniyelerin

olmadığının altını çizen
Dr. Altuğ, şöyle devam
etti:
"Özellikle acil durumlarda kurtulma ihtimali
olan, ancak hastaya ulaşma veya hasta nakilleri
sırasında yaşanan vakit
kayıpları nedeniyle
kaybedilen birçok can,
Sağlık Bakanlığı'nın
hava ambulans sistemini
kurup işletmesiyle kurtulmaya başlamıştır.
Hastanemizin de böylesine pahalı bir yatırım
yaparak helikopter pisti
kurup işletmesinin tek
nedeni de hayat kurtarmaktır. Hastane binamızı

planlarken biz de vakit
kayıplarını en aza
indirmek için helikopter
pistimizi hastane
binamızın çatısına kurmayı uygun gördük.
Helikopter indikten
sonra açılan asansörle
hastalarımız alınarak
direkt olarak yoğun
bakım ünitelerimize ya
da ameliyathanelerimize
alınabilmektedir."
Öte yandan, yapılan bu
sevk hava ambulansıyla
devlet hastanesinden
özel hastaneye yapılan
ilk sevk olma özelliği
taşıyor.

POLİS HAFTASI
NEDENİYLE KERMES
VE MANTI GÜNÜ
04 Nisan 2009
Cumartesi günü Hanlar
önü Seven Et
Lokantasınta Polis
Haftası etkinlikleri
nedeniyle Beypazarı
Polis Hizmetlerini
Geliştirme ve Yaşatma
Derneği tarafından
Kermes düzenlendi.
Kermes 04-08 Nisan tarihleri arasında açık kaldı.
Kermeste İçli Köfte,
Mantı, Gözleme, Sarma,
Ev Baklavası, Yaş Pasta,
Tatlı Çeşitleri, El İşleri
sergilendi ve satışa
sunuldu. Kermes’in
bitim günü olan 08
Nisan 2009 günü aynı
yerde Mantı Günü
düzenlendi.
Yıldönüm Kutlandı
Türk Polis Teşkilatının

164. kuruluş yıldönümü
tüm yurtta olduğu gibi
Beypazarı’nda da çeşitli
etkinliklerle kutlandı.
09-10 Nisan 2009 tarihleri arasında Beypazarı
emniyet Müdürlüğüne
bağlı tüm birimler halkın
ve öğrencilerin ziyaretine açıldı ve dilek ve
temenniler kabul edildi.
09 Nisan 2009 Perşembe
günü Beypazarı Emniyet
Müdürlüğü Kutlama
Heyeti Beypazarı
Kaymakamı Hikmet
Aydın ile Garnizon
Komutanını, Beypazarı
Belediye Başkanını ve
Cumhuriyet Başsavcısını
makamlarında ziyaret
etiler. daha sonra saat
10.00 da Polis Ormanına
ağaç fidanları dikildi.
Aynı gün öğle namazından 1 saat önce Merkez
Yeni Camide Polis şehit-

lerinin azizi ruhları için
Mevlid-i şerif okutturuldu. Mevlit sonrasında
Beypazalı Şehit Polis
Ertuğrul Dönmez’in
kabri ziyaret edildi.
Kabir ziyareti sonrasında
Beypazarı’nda ikamet
eden emekli emniyet
mensupları ve şehidin
ailesi ziyaret edildi.
10 Nisan 2009 Cuma
günü saat 10.000 da
Atatük Parkında tören
düzenlendi. Beypazarı
Emniyet Müdürü Nazmi
Küçükkale tarafından
Atatürk anıtına çelenk
koymanın ardından saygı
duruşu ve İstiklal Marşı
okundu. Günün anlam ve
önemini belirten konuşmadan sonra Polis konulu okullar arasında
düzenlenen yarışmada
birinci olan eserler okundu. Şiir, kompozisyon ve

resim yarışmalarında
dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Minik ÖZNUR'dan Polis
Ağabeylerine İstiklal
Marşı Sürprizi
Beypazarı’na bağlı
Üreğil köyü İlköğretim
okulu 2 sınıf öğrencisi 7
yaşındaki Öznur
Adıgüzel polis ağabeyleri için İstiklal Marşı'nın
10 kıtasını bir hafta
içerisinde ezberledi.
Türk Polis Teşkilatı'nın
kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında
düzenlenen törende
İstiklal Marşı'nın 10
kıtasını hıçkırıklar içinde
okuyan 7 yaşındaki
minik Öznur Adıgüzel
ile birlikte polisler de
gözyaşı döktü. Törene
katılan mülki amir ve
polis ağabeylerini göz
yaşlarına boğan minik
Öznur'u İlçe
Kaymakamı Hikmet
Aydın yanaklarından
öperek tebrik etti.
Duygulu anlar yaşatan
Minik Öznur'u
Kaymakam Aydın

hediyelerle ödüllendirdi.
Tören bitiminden sonra
İlçe emniyet
Müdürlüğünde tebrikler
kabul edildi.
04-10 Nisan tarihleri
arasında kutlanan Polis
haftası nedeniyle Özel
Beypazarı Samanyolu
İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri
emniyet müdürlüğünü
ziyaret ederek, çiçek
takdim edip "Polis
Haftası" nı Kutladı ...
Ayrıca Polis Haftası
münasebetiyle düzenle-

nen şiir yarışmasında
7/A sınıfı öğrencilerinden Elmas
Sarıkaya ilçe genelinde
2. oldu.
Beypazarı İmam Hatip
lisesi 11/A sınıfı 734
nolu öğrencisi Samet
ÇOBANOĞLU
Beypazarı Liseler
arasında düzenlenen
“polis” konulu şiir yarışmasında üçüncü oldu.
Öğrencinin şiiri şiirleriniz köşesindedir.

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 164.
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM Tel:7625163
Misafir Kalem

Özgür Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

SANSÜR ENGELLEMEKTİR 2
Sansürlenme nedeni ise, filmde
Karadeniz’den boğaz girişinin gösterilmeSayf a 2’ de
si ve düşman gemilerinin

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com
TEK YÜZLÜ OLMAK
Nisan ayını, Ermenilerin Türkiye
Sayfa 3’de
karşıtı eylemlerinin

Yabancı televizyonlardan Beypazarı’na
Sayfa 3’de
ilgi

SAMANYOLU
ÖĞRENCİSİ HİKAYE
YARIŞMASINDA 2.
Sayfa 4’de
OLDU

NALLIHAN HALK EĞİTİM
MERKEZİNDEN WEB
TABANLI İSTİHDAM PROHaberi 2’de
JESİ

Köylere Hizmet
Götürme Birliği Olağan
Genel Kurul Toplantısını
Gerçekleştirdi. Haberi 2 de
KARI KOCADAN 4
AYDIR HABER YOK
Haberi 3 de

Beypazarı-Nallıhan
yolu bölünmüş yol
yapım çalışması İhale
Haberi 2’de
Edildi.
Beypazarı yamaç
paraşütü merkezi
oluyor! Haberi 4’de

BEYPAZARI HALK
EĞİTİM MERKEZİ VE
AKŞAM SANAT OKULU
ÇALIŞMALARINI TÜM
HIZIYLA SÜRDÜRÜYOR Haberi 3’de

Fidan Üretim
Sayfa 2’de
Çalışması

Beypazarı 375 Milyon
Dolara 'Soda Külü' Merkezi
Oluyor. Haberi 4’de

Namık Kemal
İlköğretim Okulu
Yıldız Kız ve Minik
Kız Voleybol
Takımları İlçe
2 de
Şampiyonu!

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Misafir Kalem

Özgür Karakaya
ozgkara@hotmail.com

SANSÜR
ENGELLEMEKTİR 2
Sansürlenme nedeni ise,
filmde Karadeniz’den boğaz
girişinin gösterilmesi ve düşman gemilerinin boğaz girişini net bir şekilde görmüş
olmaları ayrıca; plajda
güneşlenen sevgililerin
olduğu sahnedeyse, düşmanın
çıkarma yapabileceği uygun
kumsal imajı verildiği
nedeniyle bu sahneler filmden çıkarılmıştır.
1960 yılında ordu yönetime
el koydu. Bülent Ecevit sinemadan sansürün kaldırılması
için teklif sundu. Ancak
meclisten destek bulmak bir
yana; sinema dünyasından da
destek alamadı. Aynı yıl
Orhan Kemal’in ‘’suçlu’’
filmi en çok sansüre uğrayan
filmlerin başında geliyordu.
Film 28 yerden kesildi. Metin
Erksan tarafından çekilen
‘’Yılanların Öcü filmi de
sansüre takılmıştı. Bu eser
Fakir Baykurt’a ait bir
romandı. Cumhuriyet
Gazetesi’nde yayınlandı ve
Yunus Nadi Ödülünü
kazandı. Ne yazık ki; film
haline gelince yasaklandı
‘’Bataklı Damın Kızı Aysel’’
filmin senaristi Nazım
Hikmet’ti. Filmde Hasan
Cemil’in adı geçiyordu.
Mimli yazarların isimleri
rahatça kullanılmazdı. Nazım
Hikmet’i Orhan Kemal,
Yaşar Kemal gibi yazarlar
izledi. 1962 yılında çekilen
‘’Şafak bekçileri’’ filmi uçak
düşme sahneleri nedeniyle
yasaklandı. Sebep ise askerlikten soğutma idi. Pilot
rolünde olan Göksel Arsoy
üzerine üniforma ile iken
sevgilisini öpüyordu. Ancak
sansür kurulunun kararına
karşın hava kuvvet komutanları filmi izledikten sonra
sansürsüz olarak oynatılmasına karar verdi. 1963’te TİP
(Türkiye İşçi Partisi), sansürün Anayasa’ya uygun
olmadığı gerekçesiyle
Anayasa Mahkemesi’ne
başvurdu. Özgürlüklerin
yasayla belirlenmesi gerektiğini ama uygulamada
kanunnamelerle
yürütüldüğünü dile getiren
TİP, sansürün bu manada
sanat özgürlügüne aykırı
olduğunu savundu. Ancak
mahkeme başvuruyu kabul
etmedi. Yakın zamanda
Suphi Baykam da bir kanun
teklifi hazırlayarak konuyu
meclise taşıdı. Ancak bir
sonuca ulaşamadı.
1963 yılında Metin Erksan
tarafından Necati Cumalı’nın
‘’Sussuz Yaz’’ adlı romanı
sinemaya uyarlandı.
‘’Türkiye’yi kötü gösterdiği
gerekçesiyle’’ Sansür Kurulu
festivale katılmasına izin vermedi. Engelleri aşarak
Berlin’e gitti ve Altın Ayı
ödülüne layık görüldü. Aynı
dönemde ‘’Gurbet Kuşları’’
adlı filmde Sevda Ferdağ’nın
göğsü tesadüfen açılması
filmin inanılmayacak bir şekilde iş yapmasına neden oldu.
Türk sinemasında kadın
göğüsleri hiç gösterilmemişti.
İşin enteresan tarafı ideolojik
katı olarak bilinen kurul bu
sahneye onay vermişti.
Yönetmenliğini Memduh
Ãœn’ın yaptığı ‘’Mahallenin
Sevgilisi’’ filminde yer alan
dozer sahnesi, halkın
üzerinde vahşet etkisi yaratır
gerekçesiyle ve devlet malı
dozerin özel biri tarafından
özel amaçla kullanılamayacağı gerekçesiyle engellenmişti.
1966 yılında Alp Zeki
Heper’in ‘’Soluk Gecenin
Aşk Hikayeleri’’ adlı filmi
müstehcen bulunarak
Danıştay’ca yasaklanmıştı.
1970 yılında Yılmaz
Güney’in Umut filmi de sansür kurulunca engellenmişti.
Gerekçesi ise, faytoncunun
giyimi ve kuşamının fakirliğin bir sembolü olarak ele
Gelecek Sayıda
alınması,

10 Nisan 2009 Cuma

ÞÝÝRLERÝNÝZ

TÜRK POLİSİ

Türk Polisinin bilekleri çeliktendir,
bükülmez,
Yüreklerimizde vatan, millet aşkı
asla bitmez,
Bizden yalnız kötü olanlar korkar
hiç sevmez,
İyi olanlar ise bize güven duyar, yüz
çevirmez.
İnsanımızın canını, malını korur
mutlu oluruz,
Bizler içinizden bir insan olduğumuzu biliriz,
Görevimizi yaparken kılı kırk yarıp
ta yaparız,
Hiç bir insanın kalbini kıran olmak
istemeyiz.

Gece gündüz demez görevden
göreve koşarız,
Kim bir suç işlese kartal gibi tepesine bineriz,
Vatanımız, milletimiz için gerekirse
can veririz,
Bu uğurda canı verip şehit olmasını
da biliriz.

Devletimizi içteki düşmanlardan biz
koruruz,
Bölücü, yıkıcı bütün faaliyetleri
izleyip biliriz,
Halkın sevgisi, desteği bizim tek
güvencemiz,
İşte bu güçle biz hainlerin üstesinden
geliriz.
Samet ÇOBANOĞLU
Beypazarı İHL 11/A no : 734

NALLIHAN HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN
WEB TABANLI İSTİHDAM PROJESİ

Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi
Halkımıza meslek edindirme kursları
vermenin yanı sıra onların istihdamına
katkı sağlama yönünde çalışmalara
başladı.
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Muhittin Ören 2008-2009
Eğitim Öğretim yılında Eylül ayından
bu yana açmış oldukları 49 Mesleki
Kursta 1047 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Müdür
Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT tarafından hazırlanan ve yürütülen WEB
TABANLI İSTİHDAM PROJESİ’nde
amaç kurslarımızı başarıyla bitiren
vatandaşlarımızın bir işe yerleşmesine
olanak sağlamak.
Eğitimlerini tamamlayarak merkezimizden sertifika alıp projeye dahil
olmak isteyenlerin bilgileri (Kişisel
bilgileri, fotoğrafları, meslek tecrübeleri, CV’leri ….vb) internet
ortamında yayınlanacak. Kişilerin
İletişim bilgileri halk eğitimi merkezimizde olacak.
Mustafa ERYİĞİT Merkezimizde verilen meslek edindirme kurslarından
İğne oyası, bilgisayar operatörlüğü,
satış elemanı , iş makinesi operatörlüğü, temel kaynakçılık , argon kaynakçılık, kalorifer ateşçiliği kurslarını
başarıyla tamamlayanların istihdam

edilme imkanı olan kuruluşlarla
iletişim kurulacak. Bu kuruluşların
projeye dahil edilmesi sağlanarak
ekstra bir eğitim talebi olması durumunda istihdamını düşündükleri
kişilere bu eğitimde verilecektir dedi.
İğne oyası konusunda sürekli merkezimize ürün talebi gelmektedir
Ülkemizin her köşesinden. Kurulan bu
sistemle iğne oyası yapan bayanlarımızla isteyenleri buluşturacak iğne
oyası yapıp satmalarını sağlayacağız.
Müdür Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT
Bilgisayar operatörlüğü konusunda
istihdam sağlaması muhtemel kuruluşlardan verilen eğitimin dışından
başka program sertifikası talebi
gelmesi durumunda o programın kursu
açılarak kursiyerlerimizin yetişmesi
sağlanacaktır dedi. Ayrıca işyerlerinin
kendilerine ait paket programı olması
durumunda bunun öğretiminin de
merkezimizde ücret alınmadan verileceğini söyledi. Tek amacımız merkezimizde eğitimin alan insanlarımızın bir
işe yerleşmesine olanak sağlamaktır.
Şu ana kadar çok sayıda istihdam
sağlayacak kurumla iletişime geçilerek
proje hakkında çok detaylı bilgi verilmiştir. Proje hakkında bilgi almak
için bilgi@nallihanhem.com mail
adresini 0 (312) 785 1381 nolu telefonu kullanabilirsiniz.

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.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
B
i
z
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . e Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT
Köylere Hizmet
Götürme Birliği
Olağan Genel
Kurul Toplantısını
Gerçekleştirdi.

Beypazarı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme
Birliği, 2009 yılı 1.olağan genel kurul toplantısını
08.04.2009 tarihinde saat 10.00 da İlçe Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirdi.
İl Genel Meclisi üyeleriyle köy muhtarlarının da
hazır bulunduğu toplantıda, birliğin 2008 yılı
faaliyet raporu, 2008 yılı kesin hesap cetveli ele alınarak kabul edildi. Açılış konuşmasında İlçe
Kaymakamı Hikmet AYDIN, birliğin amacının köylerimizin kalkınması, köylümüzün yaşam kalitesini
yükseltmek olduğundan gerekli olan bütün yatırımları tüm hızıyla gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirtti.
PERSONEL DURUMU
Beypazarı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme
Birliği geçici saymanlığı ve işlemleri, Yazı İşleri
Müdürlüğü personeli tarafından yürütülmektedir.
BİNA YERLEŞİM DURUMU
Köylere Hizmet Götürme Birliği, hizmetlerini
Kaymakamlık Hükümet Konağında yürütmektedir.
GAYRİMENKUL DURUMU
Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait ilçemiz
Dikmen Köyü gömleksiz köprü mevkii ve
Oymaağaç Köyü'nde havuç yıkama atölyeleri bulunmaktadır. Dikmen Köyü'ndeki havuç yıkama atölyesi Oymaağaç köyündeki atölye.
ARAÇ VE GEREÇ DURUMU
Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait 2 adet binek
oto (Hizmet aracı) , bir adet traktör kazıcı yükleyici
iş makinası bulunmaktadır.

Beypazarı-Nallıhan
yolu bölünmüş yol
yapım çalışması
İhale Edildi.

Beypazarı Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği Başkanlığınca BeypazarıNallıhan yolu bölünmüş yol yapım çalışması
(83+070- 103+600 km arası) toprak tesviye,
sanat yapıları ve üstyapı yapım işlerini ihale
etti. 13/04/2009 Pazartesi Saat: 10:00’ da
Beypazarı Kaymakamlığı Hükümet Konağı
Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ihale ile
Beypazarı-Nallıhan yolu Bölünmüş yol yapım
çalışması ihale dildi. Sözleşmenin yapıldığının
tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
İşin süresi390 takvim günü.

Fidan Üretim
Çalışması

Orman Genel Müdürlüğü, Beypazarı ilçesinde
kaliteli tohum elde edilmesi için orman gen kaynaklarının doğal ortamında korunmasına yönelik
çalışma başlattığı çalışma sürüyor.
Beypazarı Fidanlık Şefi Korkut Özdemir, ağaçlandırmada ihtiyaç duyulan kaliteli tohum üretimi için orman gen kaynaklarının doğal ortamında korunmasına yönelik araştırma ve uygulama
çalışmaları yaptıklarını söyledi. Özdemir, "Bu
bölgelerdeki ağaç türlerinden alınan tohumlarla
yetiştirilen fidanlar, Türkiye’nin çeşitli yerlerine
dikilerek, ormanların daha da artması
sağlanacak" dedi. Özdemir, Nallıhan ilçesi
Tekirler, Beypazarı Sopçalan, Sekli ve Dudaş
köylerinde ardıç, Beypazarı’nın Eyriova
Yaylası’nda ise kızılçam ve karaçam gen koruma sahaları oluşturduklarını bildirdi.

Tüm ilanlarınız için www.beypazari lan.com sitemiz yayına girdi.
İLANLARINIZI ÜCRETSİZ YAYINLAYABİLİRSİNİZ.
Emlak ilanlarınız için www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge halkımızın hizmetine girecek.
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M.Yavaş Beypazarı'ndan Da Oldu

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
olan Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığı
görevini, Mehmet Cengiz Özalp'e devretti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini
yüzde 27.3'lük oy oranıyla 3. sırada tamamlayan
Yavaş, 10 yıldır sürdürdüğü Beypazarı Belediye
Başkanlığını, yeni seçilen Özalp'e devretmek üzere
devir teslim törenine katıldı.
Yavaş, Beypazarı'na gelişinde, Ankara yolu Oğuzkent
bölgesinde yüzlerce araçlık konvoy ve yüzlerce
kişinin katılımıyla karşılandı.
Belediye önündeki devir teslim töreninde konuşan
Yavaş, 10 yıllık görevi süresince Beypazarı'nı
herkesin kıskandığı bir ilçe haline getirdiklerini söyledi.
Belediye başkanlarının bir lokomotif görevi üstelendiğini ifade eden Yavaş "Ancak halkıyla bütünleştiği takdirde... Yani, halkıyla beraber olmazsa, halk
projeleri benimsemezse, hiç bir zaman başarı elde
edemez. Biz sizlerle birlikte bu başarıyı yakaladık"
dedi.
Yavaş; "Beypazarı'ndaki başarının sonrasında
Ankara'nın, Ankaralının karşısına çıktık. Ankaralılar
bizi çok sevdi. 'Beypazarı'ndan düzgün adam çıkar'
diye bizi sahiplendiler.
Maalesef Ankara'daki siyaset çok kirli yürütülüyor.
Beypazarı'ndaki olan biteni hepiniz biliyorsunuz,
Beypazarı üzerinden siyaset yapmaya başladılar. Biz
gücümüzün yettiği kadar onlara karşı durduk.
Biz bu tür siyasetin içinde hiç olmadık, kötü sözler
sahibine aittir, Allah onları ıslah eylesin."
Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini Yavaş'tan
devralan Mehmet Cengiz Özalp ise kendisine gösterilen güvene layık olmaya çalışacağını söyledi.
Seçimden öncede bir çok yorum yapılmış Mansur
Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını
alamayacağı belirtilmişti. Midyata Pirince giderken
evdeki bulgurdan olacağı söylenmişti.
Yavaş zaten kazanamayacağı bir seçime girdi ama
yüzde 27 gibi bir oyla çok yüksek bir oy aldı. Seçimi
kaybetti. Elinin altında Beypazarı Belediye Başkanlığı
vardı, onuda kaybetti. Tesellisi Beypazarı’nda MHP
seçimi kazandı.
Aldığı % 27 oy oranı Mansur Yavaş’ın önünü açtı.
Beypazarı referansıyla adaylık sürecinde Türkiye’de
onu tanımayan kalmadı. Bu süreç Yavaş’ın siyasette
yolunun açıldığı bir süreci başlatıyor. Ankarayı
kazanayım derken Beypazarı’ndan oldu ama önü
açıldı. Bakalım açılan önü, nasıl değerlendirecek!?...

Namık Kemal İlköğretim Okulu
Yıldız Kız ve Minik Kız Voleybol
Takımları İlçe Şampiyonu!

02-27 mart tarihleri arası ilçe stadyumunda gerçekleşen şampiyonalarda takımları büyük bir başarı
göstererek ilçe şampiyonları oldular.
Toplam 17 takımın mücadele ettiği şampiyonalarda
yıldız kızlar sırasıyla Faruk Kefelioğlu İ.Ö.Okulunu
2-0, Beypazarı İ.Ö.Okulunu 2-0, Rüstempaşa
İ.Ö.Okulunu 2-0, Yarı Finalde Sanayi İ.Ö.Okulunu 31 ve Finalde Gazipaşa İ.Ö.Okulunu 3-2 mağlup
ederek mutlu sona ulaştı .
Minik kızlar ise grub maçlarındaki ilk maçı Gazipaşa
İ.Ö. Okuluna 2-1 kaybetmesine rağmen Kırbaşı İ.Ö.
Okulunu 2-0 , Samanyolu İ.Ö. Okulunu 2-0 yenerek
yarı finale çıktı .Yarı finalde Sanayi İ.Ö. Okulu ile
karşılaşan Minik takım müsabakayı başarılı bir oyunla 3-0 kazanmasını bildi .Finalde grub maçlarında
kaybetmiş olduğu Gazipaşa İ.Ö. Okulu ile karşılaşan
takım mücadeleci ve cesur oyunuyla rakibini 3-1 gibi
net bir skorla yenerek ilçe şampiyonluğunu elde etti .
Çalışmanın ve azmin güzel sonuçlarını bizlere
yaşatan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının
devamını diliyoruz
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Gazi Gün düzalp Ýþ Merkezi P. Katý No: 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 Yönetmeni : Kemal Ç ELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerin e
uymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýn lan an yazý haber
ve fotoðraflarýn her türlü telif hakký
Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Ort a An adolu A.Þ.
Tel- Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský:Ren k İş Matbaası
Tel-Fax:763 12 76 Beypazarý/Ank.

Sayfa Editörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
N ihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
................................
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 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
6 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL
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Prof. Dr. İlhan KARAÇAL; Beypazarı; Okulumuz ve Öğrencilerimiz için uygulamalı olması
yönünden kaliteli bir eğitim için bir şans’‘

Baştarafı sayfa 1’de
Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
üniversitesi olarak on binlerce mezunu ile ülke
kalkınmasına büyük katkılarda bulunduğu gibi, pek
çok yeni üniversitenin kurulmasını sağlayarak ve
onlara öncülük ederek genç kuşakların eğitiminde
önemli görevler yerine getirmiştir. Günümüzde
Ankara Üniversitesi turizm sektörüne yönelik aktif
bir eğitim politikası izlemektedir. Üniversitemizin
turizm ile ilgili eğitim programları Beypazarı Meslek
Yüksekokulu bünyesinde bulunmaktadır.
Yüksekokulumuzda, Turizm Rehberliği, Turizm ve
Seyahat İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği
olmak üzere turizmin 3 alanında eğitim verilmektedir.
Bilindiği gibi, Beypazarı son yıllarda turizm alanında
yaptığı atılım ile adından sıkça bahsettirmektedir.
Bizim için, doğal ve tarihi zenginlikleri açısından alabildiğince zengin böyle tarihi bir kentte eğitimimizi
yürütmek büyük şans diye düşünmekteyim. Çünkü
şehir tarihten gelen mimari dokusu ile adeta bir açık
hava müzesi. Sosyal ve folklorik yapısı, doğası, flora
ve faunası ile de bir Ekoturizm laboratuvarı.
Bu nedenle, öğrencilerimizin turizm açısından zengin
uygulama kaynaklarına sahip böyle bir çevrede
eğitim almaları büyük bir avantaj yaratıyor. Biz de
Yüksekokul olarak bu avantajı olabildiğince değerlendiren bir eğitim programı uygulamaktayız.
Örneğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turist
rehberliği eğitiminde 'Uzman Rehber' yetiştirilmesine
ağırlık verilmesi yönündeki önerisi doğrultusunda,
'Kültür Turizmi Rehberi' veya ' Ekoturizm Rehberi'
yetiştirecek ağırlıklı programlar ve uygulamalar
gerçekleştirmekteyiz. Yine son yıllarda büyük bir
taleple karşılaşılan ve sayıları gittikçe artış gösteren
'Butik Otel' işletmeciliği dikkate alınarak, tarihi bir
konak restore edildikten sonra otantik tarzda döşenmiş ve Uygulama Oteli haline getirilerek öğrencilerimize bu yönde eğitim verilmeye başlanmıştır.
Büyük kentlerdeki yaşam koşullarının ağırlaşması,
buralarda öğrenim gören gençleri zorlamaya
başlamıştır. Bu nedenle ben tercih yapacak üniversite
öğrencisi adaylarına bu faktörü de dikkate almalarını
ve Beypazarı gibi daha küçük kentlerdeki kaliteli
Fakülte ve Yüksekokulları tercih etmelerini öneririm.
Beypazarı Meslek Yüksekokulu hakkında daha
detaylı bilgilere WEB sayfasından
(www.bemyo.ankara.edu.tr) ulaşılabilir.
Türkiye'de sayısını bile takip etmekte zorlandığımız
sayıda turizm okulları var. Sizi bu kurumlardan öne
çıkaran farklılıklar nelerdir sorusuna Karaçal;
‘Gerçekten bu kadar fazla sayıda turizm eğitimi veren
Yükseköğretim Kurumu bulunmasına karşın, Türkiye
deki turizm işletmelerinin en büyük sorunu da eğitimli iş gücü eksikliğidir. Bugün hangi işletmeye giderseniz, kaliteli hizmet verilmesindeki en büyük engelin
turizm eğitiminden geçmiş personel sayısındaki
yetersizlik olduğunu görürsünüz. Buradan iki sonuç
çıkarabiliriz; ya sayısını bile takip etmekte zorlandığımız turizm okulları mezunu sayısı Türkiye için

hala yetersiz, ya da bu okullardan mezun olanların
büyük bir kısmı sektörde çalışmıyor. Ben ikinci
seçeneğin daha ağırlıklı olarak gündeme alınması
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sektördeki istihdam
politikası, özellikle ücret politikası, gençlerin turizm
alanlarında iş almasını engelleyen bir etmen gibi
görülüyor. Bunu aşmak için sanırım bazı önlemler
almak gerekir. Örneğin turizm okullarından mezunları belli oranlarda çalıştıran işletmelere teşvik verilmesi, bunlar için sigorta primi veya vergi indirimi
gibi uygulamalar düşünülebilir.
Bizi diğer Yükseköğretim Kurumlarından öne çıkaran
farklılıklardan bir kısmını ilk soruyu yanıtlarken vermiş bulunuyorum. Bunlara ek olarak, turizm eğitiminin olmazsa olmaz koşulu olan güçlü bir yabancı
dil eğitimini sayabilirim. Bizim turizm programlarımızda zorunlu yabancı dil eğitimi bulunmakta
olup, öğrencilerimiz bu eğitimlerini Ankara da
üniversitemizin Yabancı Diller Yüksekokulu'nda
almaktadırlar. ‘’ dedi.

İç Anadolu merkezli bir eğitim kurumu olarak turizm
sektörü ile ilişkileriniz hangi boyutta? Sektörle ilişkileriniz sizi ve öğrencilerinizi tatmin ediyor mu?
Eksiklikler, ya da göze çarpan olumsuzluklar kısaca
neler olabilir? sorusuna Karaçal; ‘’Şunu açıkça belirtmek isterim ki, bulunduğumuz bölgenin Türkiye'nin
önemli turizm destinasyonları içerisinde yer almaması bizim açımızdan bir dezavantaj değil. Önemli
olan bulunulan bölgenin ve üniversitenin sektörel
potansiyelini değerlendirmektir. Bununla ilgili son
dönemde gerçekleştirdiğimiz bir projeyi örnek olarak
verebilirim. Biz Ankara Üniversitesi olarak, ülkemizde 7 tatil köyü bulunan ve dünyadaki sayılı şirketler
arasında yer alan uluslar arası bir kuruluş ile ortak bir
proje yürüttük.
Projenin amacı, bu kuruluşun tatil köylerindeki mevcut personelinin turizm bilincini geliştirmek ve
sezonda yeni işe alacakları elemanları eğitmekti.
Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi aracılığı ile
yürüttüğümüz proje bir Sertifika Programı olarak
Manavgat da bulunan eğitim tesisimizde uygulandı
ve adaylara TÖMER yabancı dil, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulumuz rekreasyon, Beypazarı Meslek
Yüksekokulu olarak da biz turizm ve otelcilik eğitimi
verdik. Projenin ilk yıl uygulaması başarı ile
sürdürülüyor ve biz bu uygulamayı genişleterek uzun
yıllara yaymak istiyoruz. Sanırım sektörle ilişkiler
açısından ülkemizde böyle başka bir uygulama yoktur. Biz burada üniversitemizin eğitim potansiyelini
ve olanaklarını değerlendirdik. Bu değerlendirme
elbette sektörde yer alan önemli kuruluşun talebi ile
ortaya çıktı, söz konusu kuruluşun kaliteye ve
eğitime verdiği önemden kaynaklandı.
Burada şunu demek istiyorum: Sektör de eğitim
konusunda elini taşın altına koymalı artık. Nasıl bir
insan kaynağı profili istiyorsa, bunu turizm okulları
ile birlikte gerçekleştirmeli. Bunun için tabii ki kaynağa ihtiyaç vardır. Bu konuda sanırım Kültür ve
Turizm Bakanlığının da yapacağı bir şeyler olmalı,
eğer turizmimizi geliştirmek istiyor isek’’ dedi.
-Bölgeniz turizmindeki gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Bilimsel çalışmalarda turizm yeterince irdeleniyor mu? Bu konuda yaptığınız çalışmalar nelerdir? sorusuna ise Karaçal; ‘’İç Anadolu bölgesinin
ve özellikle Ankara'nın turizmini geliştirecek ve turizm pastasından alacağı payı artıracak alan kongre
turizmidir. Ankara ülkemizin en önemli bilim merkezlerinden birisidir ve Türkiye'nin önemli üniver-

sitelerinden pek çoğu Ankara da bulunmaktadır.
Bütün dünyada büyük gelişme gösteren kongre turizminin Ankara da aynı ivme ile geliştiğini söylemek
maalesef olası değildir. Bu amaçla, başta Kapadokya,
Gordion, Alacahöyük ve Boğazkale olmak üzere
yakın turizm alanlarını da etkileyecek bir ' İç
Anadolu Kongre Turizmini Geliştirme Projesi' uygulamaya konulmalıdır. Bunun alt yapısı başkentimizde
vardır.
Bilimsel çalışmalarda turizmin yeterince irdelendiğini
söylemek sanırım mümkün değil. Turizmi yönlendiren Bakanlığımızın bu konuda fazla istekli ve
talep edici olduğunu düşünmüyorum çünkü. Biz
Yükseköğretim Kurumları olarak bakanlık ile ilişkilerde zorlanmaktayız. Örneğin turist rehberi eğitiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile maalesef aynı
çizgide buluşamıyoruz. Fakülte ve Yüksekokulların
Turizm Rehberliği Bölümlerinde turist rehberliği
eğitimi verilmesine karşın, Bakanlığımız hala 1960
lardan kalma bir yöntem olan kurs sistemi ile turist
rehberi yetiştirmeye çalışıyor. Üniversitelere girmek
için büyük bir efor sarf eden ve kayıt olarak yıllarca
eğitim alan gençler ile alay edercesine, İl
Müdürlüklerinin açtığı birkaç aylık kurslar ile insanlara turist rehberi kokartı veriliyor. Böyle bir sistemi
bilimsellik ile bağdaştırmak mümkün mü?
Biz kendi açımızdan elbette bilimsel çalışmalarımızı
sürdürmek zorundayız. Yüksekokul olarak kadromuzda yer alan bütün öğretim elemanlarının Yüksek
Lisans ve Doktora yapmalarını teşvik etmekteyiz.
Yeni alacağımız eğiticilerin de bu özelliklere sahip
olmalarını, sektör deneyimi bulunmasını istiyoruz. İlk
sorunuza verdiğim yanıtta da söz ettiğim gibi, bulunduğumuz çevrenin turizm potansiyelini geliştirici
çalışmaları öncelikli olarak yürütmekteyiz. Önemli
tarihi kentler arasında bulunan Beypazarı ve
çevresinin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalarımızın sonuçlarını topluma sunmak en büyük
hedefimiz.
Bu kapsamda önemle üzerinde durduğumuz konu
uluslar arası ilişkiler, paylaşımcılık. Kültürümüzü,
turizm değerlerimizi tanıtmak için en etkili yollardan
birisi bunları tüm dünya ile paylaşmak. Kendi değerlerimizi tanıttığımız gibi, onların kültürlerini de
öğrenmek, tanımak zorundayız. Bunun için AB süreci
büyük fırsatlar yaratıyor. ERASMUS ve LEANARDO gibi eğitim ve meslek gelişim programlarından
olabildiğince yararlanmalıyız. Ülkemiz bu programlar
için büyük kaynaklar sunuyor AB fonlarına.
Ancak biz ülke olarak verdiğimizin henüz yarısını
bile kullanamıyoruz maalesef. Bu programlarda biz
Ankara Üniversitesi ve Beypazarı Meslek
Yüksekokulu olarak bir hayli yol kat ettik. Özellikle,
turizm programları öğrencilerinin yabancı dil bilgisi
bu programlara katılımımızda ve öğrenci değişiminde
önemli bir avantaj sağlamakta. Hedefimiz öğrencilerimizin eğitim yaşamlarının bir bölümünü turizmi
gelişmiş AB ülkelerinde sürdürmeleri. Tabii biz de
oralardan öğrenci almalıyız. Bunu üniversitemizin de
içerisinde yer aldığı ECTS (Avrupa Kredi Transfer
Sistemi) sağlamakta. Son olarak Turizm, klasik bir
deyim ile gerçekten altın yumurtlayan bir tavuktur.
Bu konuda bizden önce bu işe eğilen ülkeleri incelememiz, onların düştüğü hataları yapmamız gerekir.
Turizmi güneş, kum, deniz üçgeninden çıkartıp,
bütün ülkeye yaymayı hedeflemeliyiz. Özellikle,
ekolojik dengeleri bozmadan özel ilgi turizmini
geliştirmeliyiz. Bu konuda biz bir eğitim kurumu
olarak üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz’’
açıklamasında bulundu.

Yabancı televizyonlardan Beypazarı’na ilgi

Başkentin tarihi ilçesi Beypazarı, dış ülke TV
kanallarının da ilgisini çekmeye başladı.
Rusya’dan gelen bir TV kanalı, tarihi ve doğal
güzellikleriyle ilgi odağı olan ve gümüş el sanatları dalında da oldukça ilgi çeken Beypazarı
ilçesinde çekimlerde bulundu.
Rus TV kanalına rehberlik eden, Halil Çetin adlı
vatandaş, Kültür Bakanlığımızın Talebi üzerine
Rusya Kültür bakanlığı ile varılan görüşmeler
sonrasında, Türkiye’ye TV kanalı gönderdiler ve
ekip olarak Beypazarı’na geldik ve burada

çekimler yapıyoruz
dedi.
Rehber Halil Çetin, iki
kamera ile çekimlerin
sürdüğünü belirterek,
Beypazarı ilçesinde
sürdürülen çekim
çalışmalarının özellikle turizme katkı sağlamak adına yapıldığını,
Beypazarı ilçesinin
çarşı, tarihi evler, el
sanatları dokumacılık
ve gümüş işlemciliğini
alanlarındaki çalışmaları, Rus halkına
göstererek, Beypazarı ilçesine Rus turistin
gelmesini sağlamak adına değişik mekan çekimlerinin yapıldığını söyledi.
Çekimler Rus sanatçı, Bavel Liberman’ın
anlatımlarıyla ilçenin değişik yerlerinde cadde
ve sokaklarında, atölyelerinde, tezgâh başında
yapıldı.
Yapılan çekimlerin kısa süre içinde yayına hazırlanacağı kaydedildi

KARI KOCADAN
4 AYDIR
HABER YOK

Beypazarı Uruş beldesinde oturan karı
kocadan 4 aydır haber alınamıyor.
Beldenin kaş mahallesinde ikamet ettikleri öğrenilen karı koca Ali ve eşi Emine
Acar’dan 4 aydan beri haber alınamadığı
belirtildi. Akrabaları umudu kesmek
üzere.
Güdül ilçesi, Kavaközü köyü yolu üzeri
İnönü bölgesinde karı kocanın bir hayvan
mandırası olduğu ve burada küçük baş
hayvan beslemeye çalıştıkları, bu yüzden
burada yaşadıkları, 3 aydır kayıp oldukları tüm aramalara rağmen halen bulunamadıkları öğrenildi.
Baba Ali Acar'ın 1999 yılında oğlu Ümit
tarafından tabanca ile bacağından vurulduğu öğrenildi.
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Nisan ayını, Ermenilerin Türkiye karşıtı
eylemlerinin doruğa tırmandığı bir ay olarak tanımlamak olasıdır. Yıl içerisinde de boş durmadıkları
ise bir başka gerçektir. Sovyetler Birliği’nin dağılması öncesinde bu eylemler, Ermeni dernekleri
tarafından sürdürülüyordu. Şimdilerde ise bu eylemlerin içinde bizzat işgüderliklerin olduğu biliniyor.
Amerika’daki Ermeni lobisinin ve tüm Ermeni kuruluşlarının bir tek isteği vardır. Başkanlar, geleneksel
konuşmalarında ‘soykırım’ sözcüğünü kullanmamaktadırlar. Başkanların yanında dolaşan yaban
arılarının bu sözcüğü kullanmalarına izin vermediği
anlaşılıyor. Diğer yandan Türkiye’yi daha ağır
sözcüklerle eleştirmelerine ses çıkarmıyorlar. Bu
sözcüğü öne çıkararak danışıklı dövüş mü yapıyorlar ne…
Bu söylem karşısında lobiciler üzüntülerini dile
getirirlerken bizler de mutluluktan uçuyoruz.
Anadolu insanının “su uyur düşman uyumaz”
söylemini unutarak iki seksen uzanmanın rahatlığı
içinde gelecek yılki Nisan ayını beklemeye koyuluyoruz.
Geçtiğimiz yıl yapılan başkanlık seçimleri sırasında
konu sürekli olarak gündemin üst sıralarında yer
aldı. Üç buçuk Ermeni’nin oyunu alabilmek için
adayların bazı sözleri verdikleri unutulmamıştır.
Amerika’daki seçim sonrasında, şimdilerde faturanın ödenmesine sıranın geldiği anlaşılıyor.
Demokrat Partiden bir grup milletvekilinin 1915
olaylarının soykırım olarak kabul edilmesi için
yoğun çabaya giriştikleri gözleniyor. Aynı partiden
bir başka grup ise, bu girişime karşı tavrını ortalık
yere bıraktılar.
24 Nisan gününe kadar dokuz tekmili birden
oynanacak olan Ermeni oyununu izlemeye devam
edeceğimiz anlaşılıyor. Her zamanki gibi bu oyunu
Türkiye’nin başında Demokles’in kılıcı gibi sallandırmaya devam edecekler. Bu sallandırmanın
sonrasında teslimiyet mi bekleniyor ne…
Dışarıdan yürütülen bu çabalara karşın bir grup tatlı
su aydını, “özür dileme” kampanyasını bir süredir
aynaya bakmadan sürdürüyorlar. Bu kampanyayı
yürütenlerin özür dilemek bir yana Yüce Türk
ulusuna bir değil, binlerce özür borçlarının
olduğunu söylemek istiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin olanaklarını kullanarak bir
yerlerde köşe başı kapanların tarihteki yaşananları
doğru okuyup doğru algılamaları gerekiyor. 1915
yılında gerçekleşen olayların, normal koşullarda
değil, bir savaş ortamında yaşandığının unutulmaması gerektiğini vurguluyoruz.
Kıbrıs’ta yaşananların tanımına uyan olayların
soykırım olduğunu, bu tatlı su aydınlarına da anımsatmak istiyoruz. Çünkü sabahleyin evinden ayrılan
bir Türk’ten bu güne değin hiçbir haber alınamamıştır. Kaçırılan kişilerin ölüsünü veya dirisini
bilen dahi yoktur.
Bu hareket soykırım değilse ne oluyor… Kaldı ki bu
hareketlerin bilinçli ve planlı yapıldığına tarih tanıklık etmektedir. Doğru değil mi tatlı su aydınları?
Ermenileri bu kadar sahiplenme duygusuna kapılmış
olanların akıl sağlığından kuşku duymak gerekiyor
mu ne…
Amerikan başkanının Türkiye ziyareti sırasında bu
konunun yanı sıra Kıbrıs konusu da ağırlıklı olarak
gündeme gelecektir. Adada yürütülmekte olan
görüşmelerin Toprak ve Mülkiyet konusunda
tıkandığı biliniyor. AB’nin adanın tamamını kendi
toprağı olarak gördüğü veya görmek istediği biliniyor.
AB’nin bu yaklaşımını Anadolu söylemi ile “dağdan
gelip bağdakini kovmak” diye tanımlamak durumundayız. Gelinen bu noktada bilimsel çalışmalarla
bu çarpık yaklaşımın ortadan kaldırılması gerekiyor.
Ada topraklarında yaşanan değişimlerin kanıtlanması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Konuya
ilişkin olarak Osmanlı kaynakları başta olmak üzere
devlet arşivlerinde inanılmaz kayıtların olduğu
biliniyor. Böylece, bir süredir İngilizlerin yürüttüğü
çalışmalara, doğru yanıt da verilmiş olacaktır.
Bu çalışmaların yapılması sonrasında adadaki
Türklere ait toprakların ellerinden alınacağının
kuşkusunu yaşıyoruz. Tek egemenlikle tek devletin
altında bu gerçek mi yatıyor mu ne…
Bir süre önce Amerikan Dışişleri bakanının ziyareti
sırasında, “Kıbrıs sorununun BM’in gözetiminde,
kapsamlı ve iki tarafın kabul edebileceği şekilde
çözüme kavuşturulmasının güçlü bir şekilde desteklenmesini ve bu çerçevede Kıbrıs Türklerine uygulanmakta olan tecridin sona erdirilmesi” için işbirliği yapılacağı duyurulmuştu.
Buna karşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanının Amerika’ya yapacağı ziyaret,
Rumların girişimi ile engellenmiştir. Aynı şekilde
AB temsilcisinin adanın güneyine yapacağı ziyarete
de izin verilmemiştir. Gerekçe olarak bay temsilcinin Ercan hava alanından giriş yapması gösterilmiştir.
Amerikan yönetimi Kıbrıs sorununun çözümüne
gerçekten inanıyorsa, kendi marifetleri ile alınan
BM kararlarının kaldırılmasına öncülük etsin yeter.
Gölge etmesinler demek mi gerekiyor ne…
SEVGİ ile kalınız…
03 Nisan 2009 - Ankara -
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BEYPAZARI 375 MİLYON DOLARA
'SODA KÜLÜ' MERKEZİ OLUYOR
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Dünyanın ikinci büyük soda külü rezervine
sahip Beypazarı’nda, Eti Soda A.Ş. ve Ciner
Grubu’nun 375 milyon dolarlık yatırımla kurduğu soda külü üretim tesislerini, Başbakan
Tayyip Erdoğan seçimden önce hizmete açmıştı.
Yılda bir milyon ton soda külü (sodyum karbonat), 100 bin ton da Sodyum Bikarbonat üretilecek tesiste, 600 kişi doğrudan, yaklaşık 500 kişi
de hizmet alımı şeklinde dolaylı olarak istihdam
edilecek. Tesisin yılda 300 milyon dolar döviz
getirmesi planlanıyor. Tesisleri, ihracat yönünden çok önemsediğini belirten Erdoğan, "Şu
topraklarımızın altında neler var. Bunların
yeryüzüne çıkarılmasını önemsiyorum" demişdi.
Erdoğan, Bu ruh ile oldu. Eti Soda’yı Ciner
Grubu ile birleştirmeyi kendimiz için faydalı
gördük. Bu proje 20 yıldır konuşuldu. Uzun yıl-

lar hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Sahip olduğumuz bu potansiyel hakkıyla değerlendirilmediği
için hep gerilerde kaldık. Onun için milli gelirimiz 220 milyar dolarda kaldı. Son 6.5 yılda 750
milyar dolara çıkması bu girişimci ruh ile oldu.
Tartışmalarla vakti geçirmenin anlamı yok.
Onun için iş iş iş, üretim üretim üretim diyoruz.
Bahanelere sığınmadan 2004 yılında bu konuya
el attık ve bu tesisin temeli atıldı. On yıllar
boyunca yer altı yer üstü zenginliklerimiz hep
atıl kaldı. Bunları çıkarma konusunda da bizden
önceki hükümetler hep isteksiz kaldılar."
Cam merkezi olsun
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler
de, tesisin kamu ile özel sektörün en güzel işbirliğine örnek teşkil ettiğini belirterek, yatırımcılara çağrıda bulundu. Sodanın camın ana mad-

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin, Fethiye
Babadağ'dan sonra yamaç paraşütünün önemli
merkezlerinden biri haline getirilmesi için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.
Beypazarı THK şube başkanlığı ile genel merkez
arasında yürütülen çalışma sonrasında, Beypazarı
çevresinde yamaç paraşütü yapılabilecek sahaların

bulunduğunun tespit edildiği ve ilk olarak profesyonel uçuş yapacaklar için Keltepe'nin
düşünüldüğü kaydedilerek, bölgenin uçuşa açılması girişimlerinin başlatıldığı, halen bu bölgede
yamaç paraşütü yapanların olduğu ifade edildi.
Öte yandan, Karadoruk tepesinin yamaç paraşütü
eğitim sahası için uygun yerlerden olduğu
kaydedilirken, THK genel merkezinden destek
istendi.
Çalışma kapsamında gönüllü kişilerden oluşan 10
kişilik bir ekibin, yamaç paraşütü eğitim sahasının
açılması için girişimde bulunacakları öğrenildi.
THK Beypazarı Şube Başkanı M. Ali
Dikmenlioğlu, THK olarak çalışmalar yaptıklarını
belirterek, gelen ekiple bizzat bölgeyi dolaşarak,
eğitim sahası olabilecek yerleri incelediklerini
söyledi.
Ankara'ya yakınlığı ile bilinen Beypazarı ilçesinde
tespit edilen yerlerin yamaç paraşütü eğitim
sahasına dönüştürülmesinin ardından çok daha ilgi
çekeceği ve yamaç paraşütçülerinin bölgeye rağbet edecekleri hatırlatıldı.
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BEYPAZARI

desi olduğunu belirten Güler; "Burada kum da
bor da var. Beypazarı’nın, Türkiye’nin ve
dünyanın cam merkezi olmasını öneriyorum.
Madencilikte kimyasallara geçiyoruz. Cevher
madenciliğinden katma değeri yüksek çözelti
madenciliğine geçiyoruz. Klasik madencilikten
çözelti madenciliğine geçiyoruz. Taşı toprağı
çıkarmadan tamamen çevreci bir yöntemle
hallediyoruz."
Camın ana maddesi tekstilde bile kullanılıyor
SODA külünün dünyadaki toplam tüketimi 45
milyon ton. Pazarı her yıl 2-3 büyüyen soda
külünün yüzde 50’ye yakını cam üretiminde
kullanılıyor. Soda külü camın yanı sıra başta
tekstil ve deterjan olmak üzere 100’e yakın sektörün girdisini oluşturuyor. Eti Soda dünya tüketiminin yüzde 2.5’lik kısmını karşılayacak.
Güler; ‘’Nükleerde karar seçimden sonra verilecek’‘ demişti.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi
Güler, nükleer enerji santralı ihalesi ile ilgili
değerlendirmelerin son aşamaya geldiğini,
Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere son
rötuşların yapıldığını bildirdi. Rusya Enerji
Bakanı Sergey Şmatko ile gerçekleştirdiği
görüşmeden sonra Bakanlık’ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Güler, "Rusya ile Türkiye
arasında geniş ve etkin ilişkilerin geliştirilmesi
açısından tam bir siyasi irade olduğunu" kaydetti.

Beypazarı için Hava Durumu

Öğle Saatlerinden Sonra Isparta, Burdur, Denizli İle
Antalya'nın İç Ve Batı İlçeleri Kısa Süreli Ve Yerel
Olmak Üzere Sağanak Ve Gökgürültülü Sağanak
Yağışlı, Diğer Yerler Parçalı Ve Az Bulutlu Geçecek
Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin, kuzeydoğu ve zamanla güneybatı kesimleri parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ile
Antalya'nın iç ve batı ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak
üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer
yerler parçalı ve az bulutlu geçecek.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre hava sıcaklığında Türkiye genelinde
önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetlice esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en düşük
ve en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu geçecek. 18 / 5
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu geçecek. (Rüzgar; kuzey
ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetlice esecek) 20
/6
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23 / 13
Adana: Az bulutlu ve açık, 23 / 9
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden
sonra iç ve batı ilçeleri (Kemer, Elmalı, Korkuteli,
İbradı ve Akseki) kısa süreli ve yerel olmak üzere
sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 23 / 14
Samsun: Parçalı bulutlu 12 / 6
Trabzon: Parçalı bulutlu 11 / 7
Erzurum: Az bulutlu ve açık geçecek. (Sabah ve gece
saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek) 10 / -5
Diyarbakır: Az bulutlu ve Sıcaklık (ºC)
13,9
açık 18 / 4
Nem (%)
52

Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

11 Nisan Cumt.
En Yüksek
19°C
En Düşük
4°C

14 Nisan Salı
En Yüksek
21°C
En Düşük
9°C

Basınç (hPa)
1017.7
.......
Görüş (km)
Rüzgar (km/sa) Kuzey 7

12 Nisan azar
En Yüksek
18°C
En Düşük
35°C
15 Nisan Çrşam.
En Yüksek
15°C
En Düşük
8°C

13 Nisan P.tesi
En Yüksek
20°C
En Düşük

4°C

16 Nisan Perşem.
En Yüksek
45°C
En Düşük
3°C

SAMANYOLU ÖĞRENCİSİ HİKAYE
YARIŞMASINDA 2. OLDU
Özel Beypazarı Samanyolu İlköğretim
Okulu Ankara geneli "Ana-Özder Hikaye
Yazma Yarışması"nda okul 6/A sınıfı öğrencilerinden Rumeysa Karaca 2. oldu.

Beypazarı yamaç paraşütü BEYPAZARI HALK EĞİTİM MERKEZİ VE
merkezi oluyor!
AKŞAM SANAT OKULU ÇALIŞMALARINI
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

Tel: 762 51 63 Fax: 762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

20 Parça Hediyeli Bilgisayar Kampanyası

HALK EĞİTİM MERKEZİ YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA GÖZ DOLDURUYOR.
Beypazarı Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu
mahallelerde kurs açtı.
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde
açılan kurslarda bu güne kadar binlerce insanın
sertifika aldığı kaydedilirken, bu insanların
çoğunun sertifika doğrultusunda çalışmalara
devem etmekte olduğu belirtildi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercüment Doğan,
Halk Eğitim Merkezinde halen devam etmekte
olan kurslar olduğunu söyleyerek, bazı branşlarda talebin çok olması karşısında, mahallelerde
de kurslar açıldığını, Ayvaşık mahallesinde 2
kurs açtıklarını, Hacıkara mahallesinde de 2 kurs
açarak insanları, ya da mahalle sakinlerinin
kursları ayaklarının dibinde açtıklarını ifade eti.
Bayanların genelde bu kurs dönemlerinde, sim

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

SU

TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜYOR

UF
SARR
A
T
N
DA

Tel:7625163
Orta Anadolu Bilgisayar

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý J Ý T A L BA S K I S Ý S T E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

işleme üzerine kurslar açılmasını talep ettiklerini
kaydeden Doğan, mahallelerde açtığımız
kurslarda sim işlemesi üzerine olmuştur dedi.
Merkezde halen devam etmekte olan 15 değişik
branşda kurslara onlarca bayanın devam etmekte
olduğu belirtildi.
Halen devam eden kurslar şunlar. Bilgisayar,
Bağlama, tel kırma, kalorifer ateşçiliği, biçki
dikiş, biçki nakış, sim sırma, boyama, ipek
bürgü dokumacılığı, kilim dokuma, battaniye
dokuması gibi birçok dalda kurslar devam ediyor.
Diğer mahallelerden de talep geldiğinde buralarda kurslar açabileceklerini kaydeden Doğan,
giderek ilçe büyümektedir, insanlar zaman kaybetmeden mahallerde açılan kurslara kısa sürede
ulaşmaktadırlar ve rağbet etmektedirler, dedi.

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

