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IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

DDiijjiittaall BBaasskkıı--TTaassaarrıımm

İİŞŞLLEERRİİNNİİZZ İİÇÇİİNN

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEEYYİİZZ..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

BBEEYYPPAAZZAARRII

Doğruluk Ekseni'nin
Mekanı; Beypazarı.

HHaabbeerrii 33’’ddee
İ.H.LİSESİNDE FUTBOL
TURNUVASI BAŞLADI

HHaabbeerrii 22’’ddee

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

Eğriova’da bölge
halkının kullandığı su
kaynağının, Bolu’ya
bağlanarak özel bir fir-
maya tahsis edilmesi
Gündemini koruyor.

HHaabbeerrii 33’’ddee

Ankara Tarım İl
Müdürü Mustafa
İslamoğlu: ‘’Beypazarı
ilçesi Karaşar beldesi
ile Dibekören köyünde
bulunan toplam 40 bin
dönümlük mera alanını
ıslah ediliyor. Alanlar
Yeşerecek.’‘ HHaabbeerrii 22 ddee

FORUM
Kemal ÇELEN

HHaabbeerr yyooğğuunnlluuğğuu nneeddeenniiyyllee bbuu hhaaffttaakkii yyaazzıımmıızzaa
yyeerr vveerreemmeeddiikk..
ÖÖzzüürr ddiilleerriizz..

YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

kemalcelen@ortaanadoluas.com

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM  TTeell::77662255116633

Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in doğu-
munu idrak etmek için
Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından belirlenen 14 -
20 Nisan tarihleri arası
Kutlu Doğum Haftası
olarak kutlanıyor. 
Bu yıl da Kutlu Doğum
Haftası ile ilgili olarak
tüm yurtta 18 bini aşkın
etkinlik düzenleniyor. Bu
etkinlikler arasında
çeşitli konferanslar, pan-
eller, mevlütler ve yarış-
malar düzenleniyor.
Böylece topluma; Hz.
Muhammed’in hayatı,
kişiliği, dünyaya verdiği
evrensel mesajlar
aktarılacak ve rahmetle
yad edilecek. 
Ankara İl Müftülüğü,
Kutlu Doğum Haftası
dolayısıyla panel, konfer-
ans, vaaz ve irşad
faaliyetleri düzenledi. Bu
kapsamda, Akyurt
Merkez Camii, Haymana
Merkez Büyük Camii ve
Çubuk’taki camilerde
hatim okutuldu. Prof. Dr.

Nesimi Yazıcı, Prof. Dr.
Mehmet Okuyan, Dr.Ali
Ünal, Dr. Bilal Doğan,
Müftü Mustafa Aydos,
Hüseyin Kayapınar,
Necmettin Nursaçan
konferans, vaaz ve irşad
programı gerçekleştire-
cek.
BBEEYYPPAAZZAARRIINNDDAA DDAA
KKUUTTLLUU DDOOĞĞUUMM HHAAFF--
TTAASSII KKUUTTLLAANNIIYYOORR
Kutlu Doğum Haftası
dolayısıyla Beypazarı
Ticaret Meslek Lisesi
Konferans Salonu’nda
Diyanet yayınları ve
Veda Hutbesi dağıtıla-
cak. 
Güdül’ün Karacaören
Köyü’nde ücretsiz sağlık
taraması ve muayene
yapılacak. Camilerde ise
cemaate vaazlar verilerek
dualar okundu.
Diyanet Tasavvuf
Musikisi Kadın Korosu,
Kutlu Doğum Haftası
etkinlikleri kapsamında
Mersin’de konser verdi.
Koro, nihavend, rast ve
hicaz makamında ilahiler

seslendirdi.

KKUUTTLLUU DDOOĞĞUUMM HHAAFF--
TTAASSIINNII İİMMAAMM HHAATTİİPP
LLİİSSEESSİİ DDEE KKUUTTLLAADDII
Beypazarı İmam Hatip
Lisesi erkek öğrencileri
20 Nisan 2009 Pazartesi
günü yatsı namazından
önce okul tatbikat cami-
inde “Kutlu Doğum “
programı düzenleyecek.
Bütün halk davet edildi.     
KKUUTTLLUU DDOOĞĞUUMM PPRROO--
GGRRAAMMII
1.Hz. Muhammed
(S.A.V.)’ in doğumu ile
ilgili konuşma – Ahmet
Faruk ÇELİK 
2.Kur’an-ı Kerim
Tilaveti – Samet
ÇOBANOĞLU 
3.Mevlid – Kadir YIL-
MAZ 
4.Salavat ve beş hadis
meali – Muhammed
Emin METİN 
5.İlahi (Gül Yüzünü) –
Muhammed Emin
METİN 
6.Hz. Muhammed
(S.A.V.)’ in Şemaili –
Recep ALBAYRAK 
7.Mevlid – Kadir YIL-
MAZ 
8.Salavat ve beş hadis
meali – Muhammed
Emin METİN 
9.İlahi (Medine
Yollarında) – Adem
TAŞKIRAN 
10.Hz. Muhammed
(S.A.V.)’ in doğumunda-
ki mucizeler – Recep
ALBAYRAK 
11.Mevlid -  Kadir YIL-

MAZ 
12.Salavat ve beş hadis
meali – Muhammed
Emin METİN 
13.İlahi (Medine
Yollarında) – Ramazan
ÇELİK 
14.İlahi (Kara Gözlüm) –
Vesim AY 
15.İlahi (Öyle bir
Sevdaki) – Kerim
YAZAYDIN 
16.Kur’an-ı Kerim
Tilaveti – Kadir YIL-
MAZ 
17.Kur’ an-ı Kerim
Meali – Mustafa BULUT 
18.Dua – Ahmet Faruk
ÇELİK
Beypazarı İmam Hatip
Lisesi Kız Öğrencileri de
22.04.2009 tarihinde saat
13:30 da okul pansiyonu
salonunda bayanlara
yönelik "Kutlu Doğum
Proğramı" düzenleyecek.
Bütün halk davet edildi.
KIZ ÖĞRENCİLER
KUTLU DOĞUM
PROĞRAMI
1.Açılış 
2.Saygı Duruşu ve
İstiklal Marşı 
3.Kur’an-ı Kerim
Tilaveti (Bakara Suresi
285-286. Ayetler) -
Ceren SEZEN 
4.Senden öğrendim
efendim - Merve
MUTLU 
5.Hz. Muhammed
(S.A.V.)’ in hassasiyeti -
Ayşe ÜNLÜ 
6.Hiç böyle bir dostunuz
oldu mu ? - Zeynep
TOPBAŞI 

7.Fahr-i Kainat Efendim-
Hilal KARAKAPLAN 
8.“Allah Aşkı” adlı piyes
- Grup 
9.Bilal Ezan okuyamaz
oldu - Şeyma YÜKSEL 

10.Hz. Muhammed
(S.A.V.)’ in özellikleri -
Neşe TÜRKDOĞAN,
Merve ALPER 
11.Adı için - Sümeyye
ÖZDOĞAN 

12.Hadisler - Sümeyye
YÜKSEL, Esra
NARŞAP 
13.Kabul olunan dualar -
Tuğba ÖZTÜRK 
14.Dua - Fatma VARLI

AAzzeerrii VVeekkiilllleerr BBeeyyppaazzaarrıınnıı GGeezzddiilleerr
KKaarraabbaağğ’’ıınn ssaaddeeccee AAzzeerrbbaayyccaann’’ıınn ddeeğğiill ttüümm
TTüürrkklleerr’’iinn ssoorruunnuu oolldduuğğuunnuu bbeelliirrtteenn hheeyyeett
’’’’AAzzeerrbbaayyccaann ttoopprraakkllaarrıı iişşggaallddeenn aazzaadd oollmmaaddaann ssıınnıırr
aaççııllmmaammaallıı’’’’ ddeeddii..
Aralarında parlamenterler Ganire Paşayeva ve Lale
Abbasova ile Azeri Türk Kadınlar Birliği Başkanı
Tenzile Rüstemhanlı’nın da bulunduğu Azeri heyeti,
Ankara’nın Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz
Özalp’ı makamında ziyaret etti.
Paşayeva, ziyaretteki konuşmasında, kendi seçim böl-
gesiyle Beypazarı’nın kardeş belediye olmasını iste-
diklerini söyledi. Paşayeva, ’’Tabuz bölgesini,

Beypazarı Belediyesi ile kardeş belediye yapalım.
Çünkü Beypazarı ile benim seçim bölgem olan
Tabuz, birbirlerine çok benziyorlar’’ dedi.
Azeri parlamenter Genire Paşayeva, Karabağ’ın
sadece Azerbaycan’ın değil tüm Türkler’in sorunu
olduğunu belirterek, “Azerbaycan toprakları işgalden
azad olmadan sınır açılmamalı” dedi. 
Ermenilerin, çeşitli ülkelerde Türkiye ve Türklerin
aleyhine kararlar aldırtmaya çalıştığını hatırlatan
Azeri milletvekili Genire Paşayeva, “Ermenilerin
1915–1918 yıllarında Türk insanına ve Azerbaycan
Türklerine yaptığı soykırım, katliamlar bir tarafa,

1992′de dünyanın gözü önünde, Azerbaycan’ın
Karabağ bölgesinde, Hocalı’da soykırım yaptılar.
Ankara Keçiören Belediyesi Hocalı katliamının tanın-
ması yönünde bir karar aldı. Bu bizim için çok önem-
li. Diğer belediyelerin de bu kararı almasını bekliy-
oruz. Çünkü biz bir milletiz, kardeşiz.
Kardeşlerimize, insanımıza karşı yapılan haksızlığa
karşı bu kararlar çok önemli” diye konuştu. 
““TTÜÜRRKKİİYYEE’’DDAA KKAARRAABBAAĞĞ KKOONNUUSSUUNNDDAAKKİİ
DDUUYYAARRLLIILLIIKK BBİİZZİİ MMUUTTLLUU EETTTTİİ”” 
Türkiye’de, Karabağ konusunda herkesin duyarlı
olduğunu gördüklerini ve bunun kendilerini mutlu

ettiğini
söyleyen
Ganire
Paşayeva, bu
konuda
Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül
ve TBMM
Başkanı Köksal
Toptan ile bazı
bakanlar ve 

HHaabbeerrii 22’’ddee     

Azeri Milletvekili Paşayeva: ‘’Karabağ, Tüm Türklerin Sorunu’‘

KKuuttlluu DDooğğuumm HHaaffttaassıı kkuuttllaannııyyoorr
HHzz.. MMuuhhaammmmeedd’’iinn ddooğğuummuunnuu iiddrraakk eettmmeekk iiççiinn DDiiyyaanneett İİşşlleerrii BBaaşşkkaannllıığğıı ttaarraaffıınnddaann 

1144 --2200 NNiissaann ttaarriihhlleerrii aarraassıınnddaakkii KKuuttlluu DDooğğuumm HHaaffttaassıı’’nnddaa ççeeşşiittllii eettkkiinnlliikklleerr ddüüzzeennlleennddii

Misafir Kalem
Özgür  Karakaya/Bursa
ozgkara@hotmail.com

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

ÖÖLLÇÇÜÜTTÜÜNN DDOOĞĞRRUUSSUU
Fransa’da Nicholas Sarkozy’nin
cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında
Türkiye ile olan              SSaayyffaa 33’’ddee

Uluslar Arası
Engelliler
Vakfından
Beypazarı’na
Ziyaret HHaabbeerrii 22 ddee
DP İl Başkanlarından
Deklarasyon  

HHaabbeerrii 44’’ddee

SSAANNSSÜÜRR EENNGGEELLLLEEMMEEKKTTİİRR 33
zengin otomobil sahibi hakkında takibat
yapılmayacağı düşüncesinin yayılması,
faytoncunun iş ararken zengin-fakir
ayrımı yapmasını SSaayyffaa 22’’ddee

KKııbbrrııssccııkk BBeelleeddiiyyee
BBaaşşkkaannıı KKeemmaall
AAKKTTAAŞŞ  iikkiinnccii bbeeşş
yyııllllııkk ddöönneemmiinnee
bbaaşşllaaddıı........

29 Mart Yerel
seçimlerini halkın
büyük desteğiyle
yeniden kazanan
Kemal AKTAŞ maz-
batasını alarak
törenle göreve
başladı. Törene 
Belediye Meclis
üyeleri, İl genel
meclisi üyeleri, par-
tililer ve kalabalık
bir vatandaş toplu-
luğu katıldı. Başkan
Aktaş; ‘’Yeni döne-
min Kıbrıscık ilçem-
ize hayırlı olmasını
temenni ederiz.’‘
dedi

BBEEYYPPAAZZAARRII BBEELLEEDDİİYYEESSİİNNEE
MMIISSIIRR AARRAABBAASSII

Beypazrı Belediyesi yerel yönetimlerin asli görevlerinden olan engelli
istihdamına verdiği önem gereği (Uluslar Arası Engelliler Vakfı) ile
işbirliği yaparak engelli istihdamını sağlamak için faaliyete geçirilen
buharda haşlanmış tane mısır arabalarından Beypazarı’na da istedi.
Uluslar Arası Engelliler Vakfıf başkanı TÜRKER bu talebi memmu-
niyetle karşılayarak Beypazarı Belediyesine
Ziyarette bulundu. Engelli İstihdamının
toplumun her kademesinde önem kazanması
gerektiğini de vurgulayan TÜRKER, Beypazarı
Belediyesine mısır arabası yerleştirip 2 engelli
arkadaşımızın istihdamının sağlanması talimatı
verdiler. Bu talimat doğrultusunda mısır arabası
Beypazarı’na gönderildi. 

OECD OKUL LİDERLİĞİ
KONFERANSINA KATILAN
AVRUPALI KONUKLAR
BEYPAZARI’NI ZİYARET
ETTİ.  HHaabbeerrii 22’’ddee
Turizm Haftası

HHaabbeerrii 22’’ddee

KÖYLERİN MICIR
İHALESİ 24 NİSAN
DA YAPILACAK

HHaabbeerrii 22’’ddee
Beypazarı’nda Korumacı
Turizm SSaayyffaa 22’’ddee

BEYPAZARI 26 NİSAN’DA
UÇURTMALARLA REN-
KLENECEK

HHaabbeerrii 44 ddee
Bölgede Elektrik
Kesintisi

HHaabbeerrii 44’’ddee



Sayfa Editörü:
ŞŞüükkrraann ÇÇEELLEENN

Muhabirler
NNiihhaatt UUÇÇAARR

Nallýhan Temsilcisi
................................................................
Çayýrhan Temsilcisi

AAyyhhaann DDEEMMÝÝRRÇÇEELLÝÝKK
Sincan &Yenikent Temsilcisi

MMuussaa UUYYSSAALL
Güdül Temsilcisi
BBüünnyyaammiinn AAFFÞÞAARR

Kýbrýscýk Temsilcisi
ÝÝssaa BBÝÝLLGGÝÝNN

Seben Temsilcisi
ÇÇeettiinn BBÝÝLLEENN

SSoorruummlluu YYaazzýý ÝÝþþlleerrii MMüüddüürrüü
Murat ÇELEN

GGaazzeetteemmiizz BBaassýýnn MMeesslleekk ÝÝllkkeelleerriinnee
uuyymmaayyaa ssöözz vveerrmmiiþþttiirr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýýllaarr
yyaazzaarrllaarrýýnnýý bbaaððllaarr..

GGaazzeetteemmiizzddee yyaayyýýnnllaannaann yyaazzýý hhaabbeerr
vvee ffoottooððrraaffllaarrýýnn hheerr ttüürrllüü tteelliiff hhaakkkkýý

OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ..’’yyee aaiittttiirr..
ÝÝzziinn aallýýnnmmaaddaann,, kkaayynnaakk ddaahhii ggöösstteerriilleerreekk

iikkttiibbaass eeddiilleemmeezz.. 
DDiizzggii:: OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. 

TTeell--FFaaxx::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý
BBaasskkýý::RReennkk İİşş MMaattbbaaaassıı

TTeell--FFaaxx::776633 1122 7766 BBeeyyppaazzaarrýý//AAnnkk..

ÝÝmmttiiyyaazz SSaahhiibbii::OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ.. aaddýýnnaa KKeemmaall ÇÇeelleenn 
GGeenneell YYaayyýýnn YYöönneettmmeennii :: KKeemmaall ÇÇEELLEENN

1177 NNiissaann 22000099  CCuummaa YYIILL::55  SSAAYYII::222244

GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PP.. KKaattýý NNoo:: 77--3322 BBeeyyppaazzaarrýý
TTeell::776622 5511 6633 FFaaxx::776622 6677 7700 CCeepp::00..553322..555577 9988 5533

RREEKKLLAAMM VVEE AABBOONNEE FFÝÝAATTLLAARRIIMMIIZZ
TTaamm SSaayyffaa ((SSBB)) 11..550000 YYTTLL 
YYaarrýýmm SSaayyffaa ((SSBB)) 775500 YYTTLL
ÇÇeeyyrreekk SSaayyffaa ((SSBB))                     337755 YYTTLL
KKaarrttvviizziitt RReekkllaamm ((SSBB))             3300 YYTTLL
RReessmmii ÝÝllaannllaarr SStt//ccmm                66 YYTTLL
KKoonnggrree ÝÝllaannllaarrýý 6600 YYTTLL
SSoossyyaall iillaannllaarr 6600 YYTTLL

RREEKKLLAAMM VVEE  ÝÝ LLAANNLLAARRIINNIIZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝZZDDEE DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝRRÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR  BBUULLSSUUNN

KÜLTÜR-EDEBÝYAT 2

HHOOSSTTİİNNGG
FFİİYYAATTLLAARRII
AALLAANN AADDII 
TTEESSCCİİLLİİ 

HHeemmddee 770000 MMBB 
AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE

110000 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT
KKAAÇÇMMAAZZ

TTEELL::776622 5511 6633

17 Nisan 2009 Cuma

MMiissaaffiirr KKaalleemm
Özgür  Karakaya
ozgkara@hotmail.com

TTüümm iillaannllaarrıınnıızz iiççiinn wwwwww..bbeeyyppaazzaarriiiillaann..ccoomm ssiitteemmiizz yyaayyıınnaa ggiirrddii..
İİLLAANNLLAARRIINNIIZZII ÜÜCCRREETTSSİİZZ YYAAYYIINNLLAAYYAABBİİLLİİRRSSİİNNİİZZ..

EEmmllaakk iillaannllaarrıınnıızz iiççiinn wwwwww..bbeeyyppaazzaarriieemmllaakk..ccoomm ssiitteemmiizz
ççookk yyaakkıınnddaa aakkttiiff oollaarraakk bbööllggee hhaallkkıımmıızzıınn hhiizzmmeettiinnee ggiirreecceekk.... 

BBÖÖLLGGEEYYÝÝ WWEEBB’’LLÝÝYYOORRUUZZ
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU AA..ÞÞ.. WWEEBB HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝ AAYYAAÐÐIINNIIZZAA GGEETTÝÝRRDDÝÝ..

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
OODDTTÜÜ nniicc..ttrr ÝÝddaarrii ssoorruummlluulluukk yyeettkkiimmiizzllee 

.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tteesscciilllleerriinnii ddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz

AAllaann aaddıı tteesscciillii vvee HHoossttiinngg bbaayyiilliilliikklleerriimmiizzllee
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo

aallaann aaddýý tteesscciilllleerriinniiddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz..
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. 
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.

Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin   .
SSiizziinnddee bbiirr ssiitteenniizz oollssuunn.. 
FFiiyyaattllaarrıı DDüüşşüürrddüükk

770000 MMBB WWeebb aallaannıı 44 GGBB TTrraaffiikk HHıızzıı,, 5500 aaddeett 2200 MMBB llııkk mmaaiill 
HHoossttiinngg vvee WWeebb AAllaann aaddıı aallıımmıı ssaaddeeccee 6655 YYTTLL

WWeebb SSiitteemm YYookk EElleekkttrroonniikk PPoossttaa AAddrreessii AAllaabbiilliirrmmiiyyiimm?? EEvveett HHeerrkkeessee EElleekkttrroonniikk PPoossttaa
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.

TTeell::776622 5511 6633 BBeeyyppaazzaarrýý//AANNKKAARRAA

FFİİYYAATTLLAARRII
DDÜÜŞŞÜÜRRDDÜÜKK

HHoossttiinnggiinniizzii
BBiizzee TTrraannssffeerr EEddiinn

İİmmkkaannllaarrddaann
YYaarraarrllaannıınn

BBaaşşttaarraaffıı SSaayyffaa 11’’ddee
Türkiye’de, Karabağ konusunda herkesin duyarlı
olduğunu gördüklerini ve bunun kendilerini mutlu
ettiğini söyleyen Ganire Paşayeva, bu konuda
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM Başkanı
Köksal Toptan ile bazı bakanlar ve siyasi parti genel
başkanları ile görüştüklerini anlattı. 
Bu görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkilerin
konuşulduğunu ifade eden Paşayeva, sözlerini şöyle
sürdürdü: 
“Türkiye-Ermanistan sınırlarının açılmasına dair
çeşitli liderlerin açıklamaları ve bundan Azerbaycan
halkının duyduğu üzüntüyü yetkililere ilettik. Bu
sınırlar, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işga-
line tepki olarak kapatılmıştı. Azerbaycan toprakları
işgalden azad olana kadar sınır açılmamalı.” 
Genire Paşayeva, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Türkiye, bu güne kadar yürüttüğü politikaları, bun-
dan sonra da yürütür umudunu taşıyoruz. Sınır
kapılarının açılmasının şartları vardır, o devem eder.
Ermenistan’ın Türkiye’ye karşı iddiaları var, toprak
iddiaları, sözde Ermeni soykırımı gibi iddiaları var.
Burada ilk adımı atacak olan Ermenistan’dır. Çünkü
bu durumu Ermenistan yarattı. Ermenistan adım
atmadan, bu sınır kapısı açılmaz. Karabağ, sadece
Azerbaycan’ın değil tüm Türklerin sorunudur.” 
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp ise ilçede
bir caddeye “Azerbaycan” adını vererek dostluğu
daha da pekiştirmek istediklerini söyledi. 
Özalp, bir Türk vatandaşı olarak işgalden rahatsızlık
duyduğunu, bunun kısa sürede çözüme kavuşacağını
umut ettiklerini söyledi. 
Konuşmaların ardından Cengiz Özalp, Azeri
heyetine ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

TTUURRİİZZMM HHAAFFTTAASSII
Ülke genelinde her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında
kutlanan Turizm Haftası KUTLANIYOR. Bu
Kapsamda bir dizi etkinlikler düzenleniyor.

ÞÞÝÝÝÝRRLLEERRÝÝNNÝÝZZ
KKAARRAABBAAĞĞ YYEETTİİMM KKAALLMMIIŞŞ
Aslını inkâr eden, karanlık zifte
dalmış
Şehitler; makamından evlada haber
salmış
Ermeni zulüm yapar; Karabağ yetim
kalmış.

Türk-İslâm’ın çilesi; içimizdeki
elem..
AĞLAMASIN SOYDAŞIM; BEN
DE TÜRKLERLE GÜLEM...

Müslümanın derdidir; en büyük
efkârımız
Sevgimiz Kâbe’yedir, boş lafa tok
karnımız 
Sevdamız Mirac’adır, pürnurdur
yarınımız.

Gönüllere köprüdür; kalbimizdeki
ilam
AĞLAMASIN SOYDAŞIM; BEN
DE TÜRKLERLE GÜLEM...

Türk’e türküler çalan, tarihten gelen
sazım
Manzumeler incidir, dinlendirir her
nazım
Eğilmedim kimseye; dümdüzdür
benim yazım.

Pazardaki mal değil; elimizdeki
kalem.

AĞLAMASIN SOYDAŞIM; BEN
DE TÜRKLERLE GÜLEM...

Münafığın altına ipek halı sermedik
Yetimlerin bağrından, karanfili der-
medik
Allah rızası için; küfre geçit ver-
medik.

Resulü Muhammed’dir dilimizdeki
kelam
AĞLAMASIN SOYDAŞIM; BEN
DE TÜRKLERLE GÜLEM...

Avrupa’ya dönerek, ecdadı unut-
madık
Zifirle yoğrulmadık, haram lokma
yutmadık
Hak’ın düşmanlarıyla mü’min-i bir
tutmadık.

Rahman ve Rahim’dendir; sinem-
izdeki selam
AĞLAMASIN SOYDAŞIM; BEN
DE TÜRKLERLE GÜLEM...

KKAADDİİRR DDUURRAAKK ((LLEEBBİİDDEERRYYAA))
FETHİYE ŞEHİT AİLELERİ VE
GAZİLER 
BASIN DANIŞMANI...

ESER YAZAR ADINA TESCİL-
LİDİR
KAYNAK GÖSTERİLMEDEN
İKTİBAS EDİLEMEZ... 

SSAANNSSÜÜRR
EENNGGEELLLLEEMMEEKKTTİİRR 33
zengin otomobil sahibi
hakkında takibat yapılmaya-
cağı düşüncesinin yayılması,
faytoncunun iş ararken zen-
gin-fakir ayrımı yapmasını
Cabbar’ın Amerikalı zenciyi
soymasını, sabah namazının
güneş doğarken kılınmasını
sakıncalı bulunduğundan san-
sür kurulunca yasaklanmıştı.
Film 1971’de Danıştay kararı
ile oynatıldı ve büyük ilgi
gördü. 
12 Mart 1971’de ordu yöne-
time tekrar geldi. Bu
dönemde engellenen film-
lerinden birisi de Tunç
Okan’ın yönetmenliğini yap-
tığı ‘’Otobüs’’ filmiydi.
Gerekçe ise, Türklerin küçük
düşürülmesi ve aptal göster-
ilmesi, ayakta işeyen işçilerin
ellerini yıkamadan sofraya
oturmasının örf ve adetlere
uygun bulunmaması, sofrada
bayat ekmek soğan bulun-
masının Türklerin kötü
beslendiğinin izlenimini ver-
mesi, otobüs şoförünün
dönülmez levhasına rağmen
dönmesi yüzünden Türklerin
trafik kurallarına uymaması,
plastik sosisleri kemirmesinin
küçültücü bulunmasaydı. 
1970’lerden itibaren sine-
malarımız İtalyan seks kome-
disi tarzında filmlere yer
verdi. Yerli sinema da bun-
dan etkilenerek bu tarz
yapımlara yöneldi. Bu döne-
min ilk filmi ‘’Civciv
Çıkacak Kuş Çıkacak’’ adlı
filmdir. Denetime takılma-
mak için erotik sahneler gös-
terimden önce kopyaya
eklenirdi. Zerrin Doğan da
ilk porno yıldızı ünvanını
aldı.
1979 yılında Korhan
Yurtsever’in yönettiği ‘’Kara
kafa’’ isimli film, yönet-
menin ülkeden ayrılmasına
sebep oldu. Filmin yurtdışına
gönderilmesi yasaklanınca,
gösterimin yapıldığı Kent
Sineması’ndan kopyasını
alarak soluğu Berlin’de aldı.
Yine aynı dönemde iktidarın
tutumu yüzünden Yaşar
Kemal’in ‘’İnce Memed’’
adlı romanı ülkemizde çek-
ilemedi. Yönetmenliğini
Peter Ustinov’un yapacağı
film sansür kurulunca red-
dedildi. Bu durum dönemin
Kültür Bakanı Ahmet Taner
Kışlalı’yı çok rahatsız etmiş;
konuyu tekrar görüşülmesi
için büyük çabalar har-
camıştı. 
Reddin asıl sebebi: Dönemin
Genel Kurmay 2. Başkanı
Haydar Saltuk’un konunun
daha önce görüşüldüğünü,
karara bağlandığını ve tekrar
konunun gündeme gelmeye-
ceğini belirten resmi yazısı
idi.
12 Eylül 1980’de askeri
darbe oldu. 1982
Anayasas’nın 26 maddesinde
sansür Anayasa’da yerini
aldı. 1980 sonrasının dikkat
çeken filmlerinden biri de
senaryosu Yılmaz Güney’e
ait olan ‘’Yol’’ filmidir. Film
1982’de Cannes Film
Festivali’nde Altın Palmiye
Ödülü alması, filme ilgiyi
daha da arttırdı. 
O dönemde elinde Yılmaz
Güney filmi olanların teslim
etmesi çagrisinda bulunuldu.
104 filmin negatifi
toplatılarak yok edildi.
Kitapları ve posterleri de
toplatıldı, hatta adından söz
edilmesi de yasak kapsamına
alındı. 12 Eylül Yönetimi
bununla kalmadı eski filmleri
de suç kapsamına aldı.
Yönetmenliğini Ali
Özgentürk’ın yaptığı
‘’Yasak’’ adlı filmden dolayı
tutaklandı. Metin Erksan’ın
1962 yılında yönetmenliğini
yaptığı ‘’Yılanların Öcü’’
filmi 23 yıl sonra Şerif
Gören’in yönetiminde tekrar
çekildi. Yıllar geçmesine rağ-
men yine denetimden geçme-
di. 

DDeevvaammıı ggeelleecceekk ssaayyııddaa

Paşayeva:““TTÜÜRRKKİİYYEE’’DDEE
KKAARRAABBAAĞĞ KKOONNUUSSUUNNDDAAKKİİ
DDUUYYAARRLLIILLIIKK BBİİZZİİ MMUUTTLLUU
EETTTTİİ””

AAnnkkaarraa TTaarrıımm İİll MMüüddüürrüü
MMuussttaaffaa İİssllaammooğğlluu:: ‘‘’’BBeeyyppaazzaarrıı
iillççeessii KKaarraaşşaarr bbeellddeessii iillee
DDiibbeekköörreenn kkööyyüünnddee bbuulluunnaann
ttooppllaamm 4400 bbiinn ddöönnüümmllüükk mmeerraa
aallaannıınnıı ııssllaahh eeddiilliiyyoorr.. AAllaannllaarr
YYeeşşeerreecceekk..’’‘‘
Ankara Tarım İl Müdürlüğü'nün, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin işbirliği ile
Gölbaşı, Haymana ve Beypazarı ilçelerinde uygu-
lamaya başladığı mera ıslahı projeleri sayesinde
Ankara'nın mera alanları yeşerecek. 
Ankara Tarım İl Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesi
Emirler köyü, Haymana ilçesi Dikilitaş köyü ve
Beypazarı ilçesi Karaşar beldesi ile Dibekören
köyünde bulunan toplam 40 bin dönümlük mera
alanını ıslah ediyor. İlk olarak Gölbaşı'nın Emirler
ile Haymana'nın Dikilitaş köyünde uygulanmaya
başlayan mera ıslahı projelerinde istenilen
başarının elde edilmesi üzerine proje kapsamına
Beypazarı'nın Karaşar beldesi ile Dibekören köyü
de dahil edildi. Haymana'nın Dikilitaş köyünde
mera ıslahı projesi kapsamında ıslah edilecek alan-
lara ekimi yapılmak için çiftçilere bedelsiz olarak
macar fiği tohumu dağıtımı yapıldı.  Mustafa
İslamoğlu, mera ıslahı projelerinde ilk olarak alan-
ların tespit edildiğini belirterek, projeler tamam-
landığında bölgedeki hayvanların ot ihtiyacının
büyük bir kısmının karşılanacağını söyledi.
Türkiye'de ucuz et yiyebilmenin tek yolunun beda-
va ot temini olduğunu vurgulayan islamoğlu,
"Bedava ot temin edebilmek için mera alanlarının
ıslah edilmesi gerekir. Bunun için müdürlüğümüze
bağlı ilçelerdeki mera alanlarının tespitini yaptık.
Tespiti yapılan mera alanlarına proje süresince
sunni gübreleme yapılarak uygun görülen alanlara
ise yöreye uygun ekim yapılacaktır. Böylelikle
bölgede yaşayan çiftçiler için gerekli otlak alanlar
yetişmiş olacaktır" şeklinde konuştu. 
Mustafa İslamoğlu, mera ıslahı projeri ile sadece
otlak alanları yetiştirmekle kalmadıklarını, aynı
zamanda Tarım Kredi Kooperatifi işbirliği ile
otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler olan sıvat, gölgelik
ve deneme parsel kefeslerini yaparak bölgeye
monte ettiklerini kaydetti. Projelerin 4 yıl boyunca
devam edeceğini söyleyen İslamoğlu, uygulanan
projeler ile yörede yok olmaya yüz tutmuş hay-
vancılığın tekrar canlanacağını iddia etti.

BBeeyyppaazzaarrıı''nnddaa KKoorruummaaccıı TTuurriizzmm
Beypazarı ilçesindeki İnözü
Vadisi, kuş çeşitliliği ve kolay
izleme olanakları ile özellikle
Ankaralı kuş gözlemcileri
tarafından sıkça ziyaret edilen bir
alan. Türkiye’nin 184 Önemli
Kuş Alanı’ndan (ÖKA) biri olan
vadide küçük akbaba (Neophron
percnopterus), bıyıklı doğan
(Falco biarmicus), kızılşahin (Buteo rufinus), kuzgun (Corvus corax),
angıt (Tadorna ferruginea) ve kayalıklardaki oyuklarda üreyen ve nesli
tehlike altında olan kara leylek (Ciconia nigra) görülebilecek önemli
türler arasında yer alıyor. Doğa Derneği’nin Beypazarı Belediyesi
ortaklığında geliştirdiği projede, Beypazarı halkının İnözü Vadisi’ni
önemli bir değer olarak fark etmesi, Vadi’de oluşturulacak doğa turizmi
için gerekli altyapının tamamlanması ve yerel kılavuzların yetiştirilme-
si hedefleniyor. İnözü Vadisi’nin, Beypazarı halkının da fayda sağlaya-
cağı, korumaya katkı veren bir doğa turizmi uygulama alanı olması
planlanıyor.

OOEECCDD OOKKUULL LLİİDDEERRLLİİĞĞİİ KKOONNFFEERRAANNSSII--
NNAA KKAATTIILLAANN AAVVRRUUPPAALLII KKOONNUUKKLLAARR
BBEEYYPPAAZZAARRII’’NNII ZZİİYYAARREETT EETTTTİİ.. 

Milli Eğitim Bakanımız Doç. Dr. Hüseyin Çelik'inde
katıldığı MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve
OECD işbirliği ile düzenlenen "Okul Liderliğinin
Geliştirilmesi" konulu konferansa konuşmacı olarak
katılan Avrupanın çeşitli üniversitlerinde görevli
öğretim üyeleri Beypazarı’nı ziyaret ettiler. Söz
konusu konferansa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ahmet TEMÜR tarafından karşılanan, Dış İlişkiler
Genel Müdür Yardımcısı Meral HACIPAŞAOĞLU
ve beraberindeki Avrupalı konukları, bir dizi
inceleme ve gözlemlerde bulunduktan sonra
Beypazarı’ndan ayrıldılar... 

KKÖÖYYLLEERRİİNN MMIICCIIRR
İİHHAALLEESSİİ 2244 NNİİSSAANN
DDAA YYAAPPIILLAACCAAKK
Beypazarı’na bağlı muhtelif köylerin 2009 yılı 2.Kat
Sathi Asfalt Kaplama Tip 2 Mıcır alım İşi ihalesi
24.04.2009 tarihinde yapılacak. 
24.04.2009 Cuma günü Saat 10.00 da Beypazarı
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Toplantı Salonunda Muhtelif Köylerin ihtiyacı olan
2. kat sathi asfalt kaplama tip mıcır alım ihalesi
yapılacak.  İhale sonrasında mal 20 gün içinde teslim
edilecek.
Dikmen Köyü'ndeki havuç yıkama atölyesi
17.09.2004 tarihinde yapılan ihale sonucunda kiraya
verildi. Oymaağaç köyündeki atölye ise, Birlik
Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda işlet-
meciliği köy muhtarlığı adına verildi.

İİ..HH..LLİİSSEESSİİNNDDEE FFUUTTBBOOLL TTUURRNNUUVVAASSII
BBAAŞŞLLAADDII

13.04.2009 tarihinde sınıflar arası Futbol turnuvası
başladı.
Beypazarı İHL ve Anadolu İHL Sınıflar Arası

Futbol Turnuvası
1. Grup         A9/B    A12/A   12/A
2. Grup    11/A   9/A
3. Grup   10/A    A10/A
4. Grup     A/11/A    A9/A
Her grup kendi arasında oynayacak, yenilenler
elenecek, yarı finalde birinci grubun galibi ile ikinci
grubun galibi 20.04.2009 tarihinde karşılaşacak,
üçüncü grubun galibi ile dördüncü grubun galibi
21.04.2009 tarihinde  karşılaşacak yenilenler
elenecek, finale kalan iki takım ise 22.04.2009 tari-
hinde karşılaşacak, finalde galip gelen takım turnu-
vanın şampiyonu olacak. 
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Uluslararası Engelliler Vakfı
yöneticileri  vakfın hizmet-
lerinden faydalanan engelli
üyeleri ile birlikte Beypazarı
Belediye Başkanı Cengiz
Özalp’a  yeni  görevinde
başarılar dilemek üzere ziyaret
etti.
Vakıf “Engelleri Aşarak
Hayata Güzel Bir Merhaba”
sloganıyla yola çıkarak ilçede-
ki engelli vatandaşlar için çok
sayıda projeyi gerçek-
leştirmeyi amaçlayan

Beypazarı Belediyesi ile geçtiğimiz dönemde ortak-
laşa uygulamaya koyduğu yeni proje ile
Beypazarı’ndaki engelliler için yeni bir istihdam alanı
yaratmıştı. Proje kapsamında engelli vatandaşlar sey-
yar tezgahlarda mısır satarak geçimlerini sağlamaları-
na yardımcı olunmuştu.
Engellilere yönelik projelere destek veren Beypazarı
belediyesi ile işbirliklerini geliştirerek devam
ettirmek istediklerini belirten Uluslararası Engelliler
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Türker engellil-
iğin hepimizin başına gelebilecek bir risk olduğunu
belirterek, bugün sağlıklı olan insanlarında birer
potansiyel engelli olduğu düşüncesi ile hepimizin bu
duruma duyarlı olmamız gerektiğini söyledi. 

Fransa’da Nicholas Sarkozy’nin cumhur-
başkanı seçilmesi sonrasında Türkiye ile olan ilişkil-
erde gerginliğin yeniden ivme kazandığını söylemek
olasıdır. Türkiye’ye karşı gösterilen bu durumun
düşmanca olduğunu söylemek istemiyoruz. Ancak
genel görüntünün bu olduğunun kamuoyunun genel
kanısı olduğu biliniyor.  
Türkiye’nin AB’ne üyelik görüşmelerinde otomatiğe
bağlanmış gibi karşı çıkışlar yaşanıyor. Tam üyeliği
Türkiye’ye uygun görmeyen Fransa’nın ‘ayrıcalıklı
ortaklık’ türküsünü çığırmaya başladılar. Bununla da
yetinmediler.  Anayasa değişiklikleri ile Türkiye’nin
önünü tıkamayı göze aldılar. Son olarak da Akdeniz
Birliği safsatasının arkasına saklanarak Türkiye’yi
oyalıyorlar.
Aynı Fransa, Rum ve Ermeni yanlısı tutum ve
davranışları ile de tıkaç görevini üstlenmiş gibi bir
hava estiriyor. Her iki yönetimle de ilişkilerini sıcak
tutuyor. Rum yönetimi ile imzaladıkları askeri işbir-
liği antlaşması ile yaşanan gerginliğin yükselmesini
sağladılar. Böyle bir anlaşmayı imzalamış olmaları
her türlü iyi niyetten uzak bir davranıştır.
Tüm bu yaşananları yok sayan Fransa, şimdilerde
Nato’nun askeri kanadına dönebilmek için hazırlık
yapmaktadır. Bunun için de Türkiye’den veto kartını
kullanmamasını istemektedir.
Fransa, General De Gaulle’ün 1960’lı yıllarda
cumhurbaşkanı olduğu dönemde, Yunanistan ise
Kıbrıs Barış Harekatı’nı protesto etmek için
Nato’nun askeri kanadından çekilmişlerdi. 12 Eylül
dönemindeki yöneticiler, karşılığında herhangi bir
istekte bulunmadan veto kartını kullanmamışlar ve
Yunanistan’ın dönüşüne izin vermişlerdi. 
Nedeni sorulduğunda ise Amerikalı bir generalin
sözü senet olarak sunulmuştu. Aradan geçen sürede
bu senedin de bir değerinin olmadığını yaşayıp
öğrenmiş bulunuyoruz.
Uluslararası ilişkilerde generallerin sözleri  bir işe
yaramadığına göre, şimdi yapılması gerekenlere bak-
mak durumundayız. Fransa’daki Türkiye
karşıtlığının kısa sürede sona erdirilebileceğini
düşünmüyoruz. Çünkü Marsilya kentinde
Ermenilerce yaptırılan ve Türklerin barbar olduk-
larını simgeleyen anıt bulunmaktadır. Daha sonraları
benzerleri diğer kentlere de dikilmiştir.
Marsilya kentindeki anıt 1970’li yıllarda, kısa süreli
de olsa diplomatik krizin yaşanmasına neden olmuş-
tu. Rahmet ve saygı ile andığımız Hasan Esat Işık
işgüderlik görevinden ayrılıp Türkiye’ye dönmüştü.
Yapılan tüm ısrarlara karşın görevine dönmediği
unutulmamıştır. Bu onurlu duruşu yeri geldiğine
inandığımız için sizlerle paylaşmış bulunuyoruz.
Şimdi doğru oturup doğru konuşmak durumundayız.
Bizlerin Türk ulusu olarak barbar olmadığımızın
Fransa tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Dikilmiş
olan barbarlık anıtları da yerinden sökülmediği
sürece, veto kartının uygulanması gerekiyor. 
Nato toplantıları 03 – 04 Nisan tarihlerinde
Fransa’da yapılacaktır. Bu nedenle de siyasetçilerin
Fransa’nın dönüşü konusunda gereken duyarlılığı
göstereceklerine de inanmak istiyoruz. Fransa bir
süre daha bekleyebilir diye de düşünüyoruz.
Bu arada İsrail’in Kara Kuvvetleri Komutanından
talihsiz bir saldırı geldi. İçeriği konusunu buraya
almak istemiyoruz. Kıbrıs’ın işgal altında olduğunu
söylemiş olması kendisini haklı çıkarmayacağını
bilmektedir. Bu nedenle söylediklerini saldırı olarak
tanımlıyoruz.
Yine Bay komutanın çok iyi bildiğine inandığımız
bir hususu da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kıbrıs
Rumları adada kendilerinden olmayan Türkleri
soykırımdan geçirmek için plan yapmışlardı.
Türkiye’nin müdahalesi sonrasında bu soykırım
önlenmiştir. Öyle değil mi Bay komutan…
Önümüzdeki aylarda Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nde yerel ve genel seçimler
yapılacaktır. Konuya ilişkin çalışmalar son hızla
sürdürülüyor. Seçimlerin coşkusuna kapılarak sorun-
ların da göz ardı edilmemesi gerekiyor.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
yapılacak olan seçimler öncesinde, siyasetçilerin
gerginlik politikalarını sergilediklerini söylemek
olasıdır. Dünya dengelerini değiştirmeye aday olan
ekonomik sıkıntılar ne yazık ki konuşulmuyor.
Siyasetçilerden beklenen ise bu konudaki görüşlerini
netleştirmeleridir.
Kıbrıs’ta yoldaşların, toprak ve mülkiyet konusunu
görüştükleri biliniyor. Konuya ilişkin olarak sizlerle
paylaştığımız görüşlerimizde ısrarlı olduğumuzu
yinelemek istiyoruz.
SEVGİ ile kalınız…

2200 ŞŞuubbaatt 22000099  --  AAnnkkaarraa  --

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

ÖÖLLÇÇÜÜTTÜÜNN DDOOĞĞRRUUSSUU

Doğruluk Ekseni'nin Mekanı; Beypazarı.
BBEEYYPPAAZZAARRII DDİİZZİİ FFİİLLMM ÇÇEEKKİİMMLLEERRİİNNİİNN
GGÖÖZZDDEE MMEEKKAANNII OOLLDDUU
Samanyolu Televizyonu Yeni Yayın Döneminde
Yayınlamayı Planladığı "Doğruluk Ekseni" Adlı
Dizi Filmin Çekimlerine Tarihi Konakları ile Ünlü
Ankara'nın Beypazarı İlçesinde Başladı. TRT'nin
Bazı Dizilerinin Çekildiği Beypazarı'nda Bu Sefer
de Samanyolu Televizyonu'nun Dizisi Doğruluk
Ekseni Çekiliyor.Samanyolu Televizyonu yeni
yayın döneminde yayınlamayı planladığı
"Doğruluk Ekseni" adlı dizi filmin çekimlerine tari-
hi konakları ile ünlü Beypazarı ilçesinde başladı.
TRT'nin bazı dizilerinin çekildiği Beypazarı'nda bu
sefer de Samanyolu Televizyonu'nun dizisi
Doğruluk Ekseni çekiliyor. Ekranların sevilen
dizileri Sırlar Dünyası ve Yeşeren Düşler'in yönet-
meni olan Taner Tunç'un yönettiği dizide; Rahman
Görede, Ayçin Tuyun, Güray Kip, Özer Tunca ve
Devrim Parscan gibi sanatçılar rol alıyor. Bir
Anadolu kasabasında yaşayan bir aile yaşantısının
konu edildiği dizinin çekimlerinin yaklaşık iki yıl
süreceği bildirildi. Dizinin yapımcısı Mustafa
Kartal; "Bu proje ile adabı muaşeretten geleneğe
göreneğe kadar aile hayatına vurgu yapılacağını,
Osmanlı'daki pederşahi aile sisteminin günümüzde
uygulamasının nasıl olabileceğini tartışan yapıda
bir dizi olacaktır." şeklinde konuştu.Yönetmen
Taner Tunç, dizinin yayınına başlamasından
itibaren izleyiciyi ekrana kilitleyeceğini iddia
ederek projeleri hakkında şunları söyledi: "Dizimiz
bir kasaba hikayesinden oluşuyor. Kasabada
yaşayan geniş ve köklü bir aile ve bu ailenin
oğulları arasında geçen miras davasını konu alıyor.
Adalılar adlı ailenin 5 çocuğunun mal mülk pay-
laşımını konu alıyoruz. Dizimizin konusu bir
Anadolu kasabasında yaşayan ailenin yaşantısını
içermektedir. Konu kasaba olunca biz de terci-
himizi tarihi dokusunu çok beğendiğimiz
Beypazarı'ndan yana kullandık. Burası atmosfer
olarak istediğimizi veriyor." dedi.Samanyolu
Televizyonu'nun, ilçelerinde uzun soluklu dizi film
çekecek olmasından oldukça memnun olan yöre
halkı da kısa sürede film ekibiyle kaynaştı.

AAyyççiinn TTuuyyuunn
Halime oldu Sırma :) 
PPoolliiccee HHaalliimmee,, ssiillaahhıı bbıırraakkııpp hheekkiimm SSIIRRMMAA oolldduu 
PPoolliiss HHaalliimmee,, ssiillaahhıı bbıırraakkııpp hheekkiimm oolldduu 
Halime karakteri ile girdiği Samanyolu
'Kollama'da, tam da nikâhı kıyılırken şehit oldu.
Ayçin Tuyun şimdilerde, Samanyolu'nun bir başka
dizisi 'Doğruluk Ekseni'nde hekim Sırma rolüyle
çıkıyor izleyici karşısına. Silahını elinden bırakıp,
stetoskopu takan Tuyun, 'Çok sevmiştim, veda
etmek zor oldu.' dediği 'Halime'yi hâlâ unutamıyor.
Ayçin Tuyun, senaryo gereği öleceği söylendiğinde
çok üzülmüş. Ailesinde olmasa da arkadaş
çevresinde polisler varmış. Dost sohbetlerinin
konusu da çoğu zaman polislik mesleği ve onların
sorunları oluyormuş. Bu yüzden de hem mesleği
hem diziyi çok önemsiyor: "Kollama çok önemli
bir dizi. Uyumlu bir setimiz vardı. Oyuncu
arkadaşlar ve ekip bir aile gibi olmuştuk. Ama
senaryo gereği vurulmam gerektiği bildirildiğinde
ailemden ayrılıyormuş gibi hissettim. Bayan polis
olmak çok zor, tabii bir o kadar da güzel..."
Kendi cenaze törenine (!) katılmayı çok istemiş
oyuncu. Ancak 'Doğruluk Ekseni'nin çekimlerinde-
ki yoğunluk buna engel olmuş. Celalettin Cerrah'ın
törene katılmasını çok önemsiyor. "Onur duydum.
Kendisiyle tanışmayı çok istiyordum." diyor.
Çekimleri Beypazarı'nda devam eden 'Doğruluk
Ekseni' İstanbul dışında olmasına rağmen Tuyun'u
zorlamıyor. Hem de zamanının büyük kısmı sette

geçmesine rağmen. Dizide Sırma adlı ailesine
bağlı, duygusal bir hekimi oynayan Tuyun,
Sırma'nın bu yönlerini kendisine çok yakın buluyor.

ÇÇaağğddaaşş OOnnuurr ÖÖzzttüürrkk 
Doğruluk Ekseni dizisinin başarılı oyuncusu
Çağdaş Onur Öztürk 1979 doğumlu, Anadolu ünv.
Devlet konservatuarında eğitimine devam ediyor.
Aynı zamanda mimar. “Gazi” dizisinde rol almıştı.
Doğan: Sırma’nın kuzeni. Sırma ile evlenmek
isteyen ve bunun için her türlü oyuna baş vuran bir
karakter (açıkçası (doğruluk Ekseni dizisini
izleyenler bilir..) bu doğan karakteri gerçektende
psikopat denilecek türden birisi.. fakat bunun altın-
da yatan nedenleri dyunca insan ne yaparsa yapsın
bu karaktere karşı sempati duyuyor.. Dizide rolü
gereği annesi babası tarafından kovulmuş bir karak-
teri oynuyor Onur bey.. öyle bir karakter ki
babasından istediği sevgiyi görememiş.. gördüğü
tek şey kötülük. annesi zaten yok,küçük yaşta
babası tarafından kovulmuş, kendisini terk etmiş..
akrabalarından ise istediği yardım eli uzatılmayınca
içinde biriken kin ayaklarının üzerinde durmayı
öğrendiği zaman ortaya çıkıyor..
bakalım dizimizin geleceğinde doğan karakterine
ne olacak?? kötülüklerine devam mı edicek.. bir
müddet sonra hatasını anlamasına vesile olan birisi
kasabaya mı gelicek...elbette bu soruların yanıtı
ilerki bölümlerde saklı... )
Onur bey ile hoş dakikalar geçirebilmenizi umuyo-
rum..

Eğriova’da bölge halkının kullandığı su kaynağının, Bolu’ya
bağlanarak özel bir firmaya tahsis edilmesi Gündemini koruyor.
NNaassııll BBoolluuyyaa KKaappttıırrııllddıı 
CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş,
Beypazarı’nın 50 kilometreki Eğriova’da bulu-
nan ve bölge halkının yüzlerce yıldır kullandığı
su kaynağının, Bolu Orman Bölge
Müdürlüğü’ne bağlanarak özel bir firmaya tahsis
edildiği iddialarını TBMM gündemine 2008 yılı
içinde taşımıştı. 
Soru önergesi veren Ateş, Bolu Orman Bölge
Müdürlüğü yetkililerinin vatandaşların şikayet-
lerine "Bu firma, işi AKP’ye yakın yönetici ve
üst düzey bürokratlardan bağladı. Haklısınız
ama yoğun baskı altındayız, yapacak bir şeyimiz
yok" yanıtı verdiklerini de öne sürdü.
Yılmaz Ateş, önergesinde şu ifadelerene yer
verdi.
"Eğriova 1600 metre rakımlı , sarıçam, karaça m
ve köknar ormanları arasında yer alan Eğriova
Yaylası ahşap evleri, kendine has doğal güzellik-
leriyle, yayla turizm açısından Ankara’nın ve
ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri
olmaya adaydır.
Beypazarı Karaşar Beldesi Eğriova Yaylası "Hor
Hor " mevkiinde bulunan söz konusu kaynak,,
Eğriova Yaylası’nın içinden geçen en büyük
dereyi besleyen, sürekli akan tek su kaynağıdır.
Bölge halkının hayvanlarının sulama ihtiyacını
karşılayan bu dere, aynı zamanda Karaşar
Eğriova Yaylası’nda bulunan yangın söndürme
göletini de besleyen yeğane kaynaktır.

Tehlike ile karşı karşıya
Bölge halkı için yaşamsal önem taşıyan bu su
kaynağının, Ankara mücavir alanı içinde bulu-
nan Eğriova Yaylası’ndan geçen derenin ana
kaynağı olmasına ve yüzyıllardır bu bölgede
yaşayan vatandaşlarımız tarafından kullanılması-
na rağmen, anlaşılmaz bir şekilde Bolu Orman
Bölge Müdürlüğü’ne bağlandığı ve şu anda ise
bir su firmasına tahsis edilmekte olduğu
yönünde yoğun şikayetler almaktayım. Eğriova
Yaylası, ana su kaynağının özel sektöre kiralan-
ması nedeniyle büyük bir tehlikeyle karşı
karşıya bulunmaktadır.
Fiili olarak yöreye ait olan bu su kaynağının
özel bir firmaya kiralanması yöre halkının hay-
vanlarını sulaması konusunda sorun oluşturacağı
gibi, bu bölgenin tek yangın söndürme göletini
de tehdit edecektir.
Konuyla ilgili olarak, bölge halkı tarafından
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne yapılan
şikayetler nedeniyle, yetkilerin "Bu firma, işi
AKP’ye yakın yönetici ve üst düzey bürokratlar-
dan bağladı. Haklısınız ama yoğun baskı altın-
dayız, yapacak bir şeyimiz yok" yönünde ifadel-
erde bulundukları iddia edilmektedir.
Ateş’in soruları
Eriova Yaylası’ndan geçen bir derenin kaynağı
olan ve bölge halkının yüzyıllardır kullandığı bu
kaynak, hangi gerekçelerle Bolu Bölge Orman
Müdürlüğü’ne bağlanmıştır?

Bu su kaynağının söz konusu firmaya tahsis
edilmesi halinde bölge halkı hayvanlarını nere-
den sulayacaktır?
Yangın söndürme göletinin ana kaynağı olan bu
suyun, damacana suyu sağlamak amacıyla
kiralanması hukuken mümkün müdür? Bu gölete
su gelmemesi durumunda olası orman yangın-
larını söndürmek için nereden su sağlanacaktır?
Bu su kaynağının kesilmesi nedeniyle,
Ankara’nın en önemli turizm merkezi olmaya
aday Eğriova Yaylası’nın doğal yapısında ortaya
çıkartacağı olumsuzluklar nelerdir?
Söz konusu kaynağının özel bir şirket tarafından
kiralanması bölgenin en önemli geçim kaynağı
olan hayvancılığı ve tarımı olumsuz yönde etk-
ilemeyecek midir?
Bu kiralama-tahsis nedeniyle bölge halkının
uğrayacağı zararlar, kimler tarafından ve nasıl
karşılanacaktır?
Bu su kaynağının söz konusu şirkete kiralanması
için yapılan başvuru ve çalışmalar neden
kamuoyundan saklanmıştır? Bu kiralamadan
kimler çıkar sağlamaktadır?
2008 yılında CHP Milletvekili Yılmaz Ateş’in
,TBMM gündemine taşıdığı ve soru önergesi
verdiği Eğriova su kaynağı Karaşar bölgesi
insanının da gündeminde. Bölge halkı sorunun
çözülmesini bekliyor. Su kaynağınının geri ver-
ilmesini istiyor. 

EENNGGEELLLLEERRİİ AAŞŞAARRAAKK HHAAYYAATTAA GGÜÜZZEELL BBİİRR MMEERRHHAABBAA
UUlluussllaarr AArraassıı EEnnggeelllliilleerr VVaakkffıınnddaann BBeeyyppaazzaarrıı’’nnaa ZZiiyyaarreett

Engelli vatandaşlarımızın yaşadığı fiziksel ve manevi
güçlüklerin çözümü için Uluslararası Engelliler Vakfı
ile yeni dönemde de işbirliği içerisinde çalışmaktan
memnuniyet duyacağını ifade eden Beypazarı
belediye başkanı Cengiz Özalp seçim projelerinde
engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak Meslek
Edindirme ve Engelli Parkı konularında Uluslararası
Engelliler Vakfı ile ortak projeler üretmekten büyük
mutluluk duyacağını ifade ederek, vakıf üyelerini 26
Nisan tarihinde gerçekleşecek olan geleneksel
Uçurtma Şenliğine davet etti.
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BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Türkiye'nin Büyük Bir Bölümünde Yağış Görülecek
Yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin büyük
bir bölümünde görülecek yağışların; Batı Karadeniz
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Bingöl, Muş, Ağrı,
Iğdır, Van, Bitlis, Hakkari, Şırnak), Güneydoğu
Anadolu'nun doğusu (Diyarbakır, Siirt, Mardin,
Batman) ile Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli
olması bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu bölgel-
erde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir
değişiklik olmayacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı (Karayel),
ülkenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı
(Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla
iç kesimlerde kuvvetli olarak esecek.
Marmara'da sıcaklık yarın 25 dereceye çıkıyor, hava
sıcak ama beyaz bulutlar Trakya'dan itibaren sıklaşacak.
Kırklareli'de kısa süreli yağmur olabilir. Bu hafta
Marmara'da Nisan yağmurları var. 
İç Anadolu'da sıcaklık Çarşamba'ya kadar hergün biraz
artacak, yarın hava güneşli. Sıcaklık 20 dereceye yak-
laşıyor. Sonraki günler 20 dereceyi de geçecek. 
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün bekle-
nen sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren
aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar
akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. sıcaklık
Çarşamba'ya kadar her gün biraz artacak. 13 / 2 
İstanbul: İstanbul'da yarın gökyüzünde beyaz bulutlar
daha sık görülecek, sıcaklık yarın 22, Pazartesi 24 dere-
ceye çıkıyor. Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 17 / 8 
İzmir: Güneşli, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
sıcaklık yarın 25 derece. 22 / 11 
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle
saatlerinden itibaren iç kesimleri ile gece saatlerinde il
geneli aralıklı sağanak yağışlı, Pazartesi'den
Çarşamba'ya daha sıcak olacak. 23 / 8 
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 22 / 13 
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak
yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli
olması bekleniyor. 12 / 3 
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif
sağanak yağışlı 12 / 10 
Erzurum: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri ile gece
saatlerinde il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
7 / -2 
Diyarbakır: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak
ve gökgürültülü sağanak
yağışlı 14 / 3

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

Sıcaklık (ºC) 13.9°C 
Nem (%) 52
Basınç (hPa) 1017.7
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğu 6

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII
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SU
DAN

TASAR
RUF

ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
TTeekkllii 4400 YYTTLL

2200 PPaarrççaa HHeeddiiyyeellii BBiillggiissaayyaarr KKaammppaannyyaassıı

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

DDeemmoollaarrıınnıı ddeenneeyyiinn.. HHooşşuunnuuzzaa ggiittmmeezzssee AAllmmaayyıınn!!....
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
ÇÇooccuukkllaarrıınnıızzıı PPoorrnnoo ssiitteelleerrddeenn,, KKuummaarr ssiitteelleerriinnddeenn,,

ZZaarraarrllıı ssiitteelleerrddeenn,, OOyyuunn SSiitteelleerriinnddeenn,, 
KKoorruummaakk iissttiiyyoorrssaannıızz MMyy YYaazzııllıımm İİnntteerrbbeett FFiillttrreelleemmee

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

18 Nisan Cumt.
En Yüksek 

16°C 
En Düşük 

2°C

19 Nisan azar
En Yüksek

17°C 
En Düşük

3°C

20 Nisan P.tesi
En Yüksek

18°C 
En Düşük

4°C

21 Nisan Salı
En Yüksek

17°C 
En Düşük

6°C

22 Nisan  Çrşam.
En Yüksek

16°C 
En Düşük

5°C

23  Nisan Perşem.
En Yüksek

18°C 
En Düşük

4°C

DDPP İİLL BBAAŞŞKKAANNLLAARRIINNDDAANN DDEEKKLLAARRAASSYYOONN

İİll BBaaşşkkaannllaarrıı GGeenneell BBaaşşkkaannllaarrıı SSooyylluu''nnuunn iissttiiffaassıınnaa
kkaarrşşıı ççııkkaarraakk oorrttaakk bbiirr bbiillddiirrii yyaayyıınnllaaddııllaarr.. BBuu aarraaddaa
bbiirr aaççııkkllaammaa yyaappaann GGeenneell BBaaşşkkaann YYaarrddıımmccııssıı vvee
TTeeşşkkiillaatt BBaaşşkkaannıı NNeevvzzaatt CCeeyyllaann,, SSaayyıınn GGeenneell
BBaaşşkkaannıımmıızzıınn iissttiiffaa eettmmeessiinnii yyaallnnıızz iill bbaaşşkkaannllaarrıı
ddeeğğiill,, TTüürrkkiiyyee ggeenneelliinnddeekkii tteeşşkkiillaatt mmeennssuuppllaarrıı ddaa
iisstteemmiiyyoorrllaarr,, ssaayyıınn GGeenneell BBaaşşkkaannıımmıızzıınn bbuu aarrzzuullaarraa
kkaarrşşıı ççııkkmmaammaassıı ddiilleeğğiimmiizzddiirr ddeeddii..
DDPP iill bbaaşşkkaannllaarrıınnddaann,, DDPP lliiddeerrii SSüülleeyymmaann SSooyylluu’’yyaa,,
““ggiittmmee”” ççaağğrrııssıı.. 
OOrrttaakk bbiirr bbiillddiirrggee yyaayyıınnllaayyaann,, 8811 iill bbaaşşkkaannıı,, DDPP lliiddeerrii
SSooyylluu’’nnuunn GGeenneell bbaaşşkkaannllııkk ggöörreevviinnddeenn aayyrrııllmmaammaassıınnıı
vvee oollaağğaannüüssttüü kkoonnggrree kkaarraarrıınnıınn yyeenniiddeenn ggöözzddeenn ggeeççiirr--
iillmmeessiinnii ttaalleepp eettttiilleerr.. 
DDPP BBaassıınn MMeerrkkeezzii--((0066..0033..22000099))-- DP Lideri
Süleyman Soylu’nun, seçim sonucunu gerekçe
göstererek, Genel Başkanlık görevinden ayrılma
kararına, parti teşkilatından tepki yağmaya devam
ediyor. 
Başkent’te toplanan DP’nin 61 İl Başkanı, dün yap-
tıkları toplantının ardından, bugün basın toplantısı
düzenleyerek, 81 il başkanının imzasının bulunduğu
ortak bir bildirge yayınladılar. Deklarasyonda, imkân-
sızlıklar içinde alınan seçim sonucunun, başarısızlık
olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanırken,
Olağanüstü Kongre kararının yeniden gözden geçir-
ilmesi ve Süleyman Soylu’nun, Genel Başkanlık
görevini sürdürmesi isteniyor. 

Soylu’ya, “Gitme” çağrısının yer aldığı ortak
deklarasyonun tam metni ise şöyle: 
DDeemmookkrraatt PPaarrttii İİll bbaaşşkkaannllaarrıı ttooppllaannttııssıı bbiillddiirrggeessii::
05 Nisan 2009 pazar günü yapılan İl başkanları
toplantısında Türkiye geneli tüm katılımcı İl başkan-
larımızın oy birliği ile almış olduğu karar neticesinde
aşağıdaki deklarasyon yayınlanmıştır. 
-Alınan neticeyi başarısızlık olarak görmüyoruz.
- Genel başkanımızın görevden ayrılmasını istemiy-
oruz.
- Genel idare kurulunun aldığı olağanüstü kongre
kararının tekrar gözden geçirilmesini
talep ediyoruz.
Demokrat Parti; Türkiye’nin en köklü, en büyük
siyasî geleneğe sahip olan, herkesi kucaklayan kim-
seyi öteki olarak görmeyen partidir. Nitekim bu
seçimde kazandığımız 1 il, 40 ilçe ve 109 belde
belediyesi olmak üzere kazanılan toplam 150
belediyenin, Türkiye’nin her bölgesine yayılması par-
timizin bir Türkiye partisi olduğunun göstergesidir.
Ayrıca 100‘den fazla belediye çok az oyla kaybe-
dilmiştir. Belediye başkanlıklarında aldığımız % 6, il
genel meclisinde aldığımız 1,5 milyon ve  % 3,72 oy
hiç küçümsenmeyecek bir oydur ve yeni bir dirilişin
ve umudun tezahürüdür. Çünkü Genel Başkanımızın
seçildiği 6 Ocak 2008 kongresinde partimizin oyu
yüzde birler civarındaydı. 
Genel Başkanımızın 15 aydır sürdürdüğü beyaz
yürüyüşle ve seçim süresinde yürüttüğü olağanüstü
gayretle toplam 260 bin km. yol kat edilmiştir. Bu
seçimlerde 474 il, ilçe ve beldede, insan taşıması
yapmadan yapılan büyük toplantı ve mitinglerde
konuşma yaparak, en çok gezen ve toplantı yapan
parti olarak binlerce insanımıza hitap etmiştir. 
Partimiz ve Genel Başkanımız seçim öncesinde ve
seçim sürecinde medya tarafından görmezlikten
gelinmiş, hiçbir mitingimiz televizyonlarda göster-
ilmemiş, hiçbir gazetede neredeyse yer almamıştır. 
Medya özellikle bazı partilere gösterdiği ilgiyi
Demokrat Parti’den esirgemiştir. 
Bu seçimlerde orantısız medya, orantısız para ve
orantısız iktidar gücü kullanılmış, bazı partilerin bir
ilçede yaptığı harcama dahi partimizce Türkiye

genelinde yapılamamıştır.
Hazineden destek alınmadığı için; hiçbir teşki-
latımıza, hiçbir adayımıza destek sağlanamamış
hiçbir reklâm panosunda yer alınamamış hiçbir
gazetede ilân dahi verilememiştir. 
Bütün anketlerde oy oranımız yüzde birler
seviyesinde gösterilmiş, özellikle son bir haftada
medya ve anketler partimizi yok saymıştır. 
Bu partide geçmişte çok önemli görevlerde bulunan
bazı parti büyüklerimizin partimize desteğini
esirgediği gözlemlenmiştir. 
Bütün bu olumsuzluklara ve ORANTISIZ GÜÇ
KULLANIMINA karşı KIRAT’ın mensupları seçim-
lerde canını dişine takarak olağanüstü bir gayret
göstererek önemli başarılar elde etmişlerdir. 
Demokrat Parti’yi yok sayanlara sandıkta çok güzel
cevap vermişlerdir.
Genel Başkanımızın 22 Temmuz 2007 genel seçi-
minde alınan 5.4 oy oranını ölçü alarak Genel
Başkanlıktan ayrılmak istenmesini kabul etmemiz
mümkün değildir.
Mahallî seçimlerde alınan oy ölçü olmamalıdır. 15
aylık bir Genel Başkan’ın başarı ölçüsü bu seçim
değildir; Genel seçimlerdir. 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen alınan neticeyi
başarısızlık olarak görmüyoruz. Geleceğe yönelik bir
umut olarak görüyoruz ve başarılı buluyoruz.
Genel Başkanımızın olağanüstü kongrede, Genel
Başkanlıktan ayrılmak istemesinin, partimizin gele-
ceğini olumsuz etkileyeceğine inanıyoruz. 
Sayın Genel Başkanımızın kararını şahsî tercihi
olarak görüyor, ilkeli bir tavır olarak saygıyla
karşılıyoruz. Ancak Demokrat Parti’nin ve
Türkiye’nin geleceğinin hepimizden daha önemli
olduğunu düşünüyoruz.
Bütün bu değerlendirmelerden sonra; il başkanları
olarak Sayın Genel Başkanımız Süleyman Soylu’nun
Genel Başkanlıktan ayrılmak istemesini il başkanları
olarak kabul etmiyoruz. 
Genel idare kurulunun almış olduğu olağanüstü kon-
gre kararını tekrar gözden geçirmesini talep ediyoruz.
İl başkanları toplantısında alınan kararı kamuoyuna
saygı ile duyururuz.

Tel:7625163 
Orta Anadolu Bilgisayar

BBEEYYPPAAZZAARRII 2266 NNİİSSAANN’’DDAA UUÇÇUURRTTMMAALLAARRLLAA RREENNKKLLEENNEECCEEKK
Bu yıl 8.’si düzenlenecek
“Beypazarı Geleneksel Uçurtma
Şenliği”nde hem Beypazarılı hem
de Ankaralı uçurtma tutkunları bir
araya gelecek.
26 Nisan Pazar günü Beypazarı’nın

bir bakıma şenlik merkezi de olan
Hıdırlık Tepesi’nde yapılacak etkin-
liklerde katılımcılar, uçurtmalarıyla
yarışma fırsatı da bulacaklar. En
Büyük Uçurtma, En Farklı
Uçurtma, En Yükseğe Çıkan

Uçurtma ve En Yaşlı
Uçurtmacı dallarında
yarışacak katılımcılar-
dan dereceye girenlere
Beypazarı
Kaymakamlığı ve
Beypazarı Belediyesi
tarafından sürpriz
ödüller ve plaketler
verilecek. 
Uluslararası Engelliler
Vakfının da çeşitli ani-
masyon gösteriler
düzenleneceği şenliğe,

bu yıl uçurtma kulüplerinin yanı
sıra Doğa Derneği de akbaba şek-
lindeki uçurtmalarla renk katacak.
Tüm uçurtma sevenleri 26 Nisan
Pazar günü Beypazarı’na davet

eden Beypazarı Belediye Başkanı
Cengiz Özalp; bahar aylarının
gelmesiyle beraber bu tür organiza-
syonlara hız vereceklerini dile
getirdi.  

FFOOTTOOÐÐRRAAFF
AALLBBÜÜMMÜÜNNÜÜZZDDEEKKÝÝ TTÜÜMM

FFOOTTOOÐÐRRAAFFLLAARRIINNIIZZ
VVCCDD -- DDVVDD AALLBBÜÜMM HHAALLÝÝNNEE

GGEETTÝÝRRÝÝLLÝÝRR..
11 CCDD AALLBBÜÜMM 113300 YYTTLL..

DDÜÜĞĞÜÜNN SSÜÜNNNNEETT NNİİŞŞAANN
VVİİDDEEOO KKAASSEETTLLEERRİİNNİİZZ

CCDD YYEE AAKKTTAARRIILLIIRR
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU RREEKKLLAAMMCCIILLIIKK AA..ÞÞ..
GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322
TTeell:: 776622 5511 6633  FFaaxx:: 776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA

KKeemmaall ÇÇEELLEENN  GGssmm:: 00..553322..555577 9988 5533

BBÖÖLLGGEEDDEE EELLEEKKTTRRİİKK
KKEESSİİNNTTİİSSİİ
Dağıtım şebekelerinde önceden planlanan
yıllık periyodik işletme, hat bakım ve
onarım çalışmaları nedeniyle 16 ve 17
Nisanda Ankara'nın bazı yerlerinde elektrik
kesintisi uygulanacak.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan
açıklamaya göre 16 ve 17 Nisan'da elektrik
kesintisinin yaşanacağı yerler, gün ve saat-
leri şöyle: 
Beypazarı'nda, 17 Nisan Cuma günü 09.00-
12.00 saatleri arasında; Esertepe, Şerefhane,
Diriliş kooperatifleri civarı, Yuvam, İnka
kooperatifleri, Elif ve İpekyolu siteleri ile
Sanayi Sitesi Kooperatifi ve civarı. 


