BOSNA'LI MÜHENDİSLER BEYPAZARI'NDA

Bosna Hersek Federasyonu Saraybosna Orman
Kantonu Teşkilatından Orman Mühendisleri,
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti.
Ziyaretin, İki Ülke Arasındaki Ormancılık
Faaliyetlerini Güçlendirmek Amacıyla Tika İşbirliği
Çerçevesinde Yapıldığı Bildirildi.
27.04.2009 saat 01.42
BOSNA Hersek Federasyonu Saraybosna Orman
Kantonu Teşkilatından orman mühendisleri,
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Ziyaretin, iki ülke arasındaki ormancılık faaliyetlerini
güçlendirmek amacıyla TİKA işbirliği çerçevesinde
*www.yeniyildizgazetesi.com

yapıldığı bildirildi. Resmi temaslarda bulunmak
üzere Türkiye’ye gelen Bosna Hersekli orman
mühendislerinin ziyaretinde Beypazarı Orman
İşletme Müdürü Hüseyin Çinko, konuklara
Türkiye’de ormancılık alanında yapılan çalışmalar
hakkında bilgi verirken, Orman Genel Müdürlüğü
Dış ilişkiler Şube Müdürü Erdoğan Şirin de orman ve
yangınla mücadele konusunda bir brifing verdi.
Bosna Hersek Federasyonu Saraybosna Orman
Kantonu Teşkilatından Sead Alic de Türkiye’de
ormancılık alanında yapılan çalışmaları görme
olanağı bulduklarını söyledi.

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Havaların Isınmaya Başlamasıyla Beypazarı
İlçesi Ziyaretçi Akınına Uğradı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla Beypazarı
ilçesi ziyaretçi akınına uğradı.
Kültür turizminin son yıllarda gösterdiği yükselişle paralel olarak, Beypazarı'nı ziyaret
edenlerin sayısı da her geçen gün artmaya
devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 370 binin
üzerinde turistin ziyaret ettiği Beypazarı’na bu

*www.ortaanadoluas.com

yıl yabancı turistlerin ilgisi de
büyük.
Türkiye'nin hemen
hemen her bölgesinden ziyaretçi
geliyor. sayfa 3’de

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
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BEYPAZARI UÇURTMALARLA RENKLENDİ
Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

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

Beypazarı Geleneksel
Uçurtma Şenliği Pazar
günü Beypazarı’nın şenlik merkezi Hıdırlık
Tepesi’nde uçurtma
tutkunlarını bir araya

getirdi.
Bu yıl 8.si düzenlenen
Beypazarı Uçurtma
Şenliği’nde genciyle
yaşlısıyla hem
Beypazarılı hem de
Ankaralı uçurtma tutkun-

ları bir araya geldi.
26 Nisan Pazar günü
Beypazarı
Kaymakamlığı,
Beypazarı Doğa Evi ve
Beypazarı Belediyesinin
katkılarıyla,
Beypazarı’nın şenlik
merkezi olan Hıdırlık
Tepesi’nde 7’den 70’e
her yaştan Ankaralı’nın
katılımı ile yapılan etkinliklerde katılımcılar,
uçurtmalarıyla yarışma
fırsatı da buldular.
Uçurtma şenliğinde
yapılan piknik eşliğinde
katılımcı çocuklar ise
büyüklerinden taktik
aldılar.
En Büyük Uçurtma, En
Farklı Uçurtma, En

Yükseğe Çıkan Uçurtma
ve En Yaşlı Uçurtmacı
dallarında yarışan
katılımcılardan dereceye
girenlere sürpriz ödüller
ve plaketler verildi. Her
yıl çeşitli animasyon
gösterileriyle renklenen
şenlikte bu yıl
Uluslararası Engelliler
Vakfı Korosu ile
Beypazarı Belediyesi
Gençlik Merkezi Folklor
Ekibi gösterileriyle
çocuklara özel eğlenceli
bir program hazırlandı.

Gelenekselleşen etkinlikte tüm uçurtma sevenleri
bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını
söyleyen Beypazarı

Beypazarı'nda telkari geleneği yaşatılıyor

Altın ve gümüşün işlendiği telkari sanatı bu işi yıllardır
yapan ustaların öncülüğünde, belediye ve kaymakamlığın
destekleriyle yaşatılıyor.
ALTIN ve gümüşün yüzyıllardır dantel gibi işlendiği telkari sanatı, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşatılmaya
çalışılıyor.
Anadolu'da binlerce yıldır yaşayan Türkler, Ahilik teşkilatı
sayesinde yaşadıkları yörelere özgü çeşitli el sanatları da
geliştirdiler.
UNUTULMAYA YÜZ TUTTU
Bu el sanatları, teknolojinin ilerlemesi ve eski ustaların
yaşamlarını yitirmesi, yeni nesillerin de bu sanatlara ilgi
göstermemesi nedeniyle unutulmaya yüz tuttu.
Beypazarı'nın önde gelen telkari gümüş ve altın işlemesi
ustalarından İlyas Sarımen, 1959 yılından itibaren bu işi
heyecanla yapmaya çalıştığını bildirdi.

Telkari sanatı
"Telkari", "Vav Sanatı" olarak da anılıyor. Kayıtlarda, "Altın ve gümüş telleri, istenilen şekle göre
kesip, kıvırarak, birbirlerine lehimlemek sureti ile oluşturulan motiflerle yapılan bir süsleme sanatı"
olarak ifade edilen telkarinin, Beypazarı'ndaki geçmişi 200 yılı buluyor.
HÜNERLİ ELLER
Gümüş ustalarının rivayetlerine göre, 1820 yılında Beypazarı'na gelen bir usta tarafından öğretilen
telkari sanatı, kısa sürede yaygınlaşarak, takılara ve süs eşyalarına dönüşmüş. Telkari ustasının
yetiştirdiği isimler, nesilden nesile yayılan bu sanatın asıl öğreticileri olmuş.

FORUM

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

DEĞİŞİMLER SÜRÜYOR

1996 tarihli DPT çalışması, illerin ve ilçelerin
sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde,
Beypazarı, Ankara ilçeleri arasında 6 ıncı,
Türkiye sıralamasında ise 137inci sırada bulunmaktadır. Acaba şimdi kaçıncı sırada dersiniz.
Oldukça aşağılarda.

Yazsısı Sayfa 2’de

Belediye Başkanı M.
Cengiz Özalp; bu tür
etkinlikleri önümüzdeki
günlerde artırarak devam
ettireceklerini belirtti.
Yarışmalarda dereceye
girenlere hediyeleri
Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın, Belediye
Başkanı Cengiz Özalp ve
jüri üyesi sanatçı Gafur
Uzuner tarafından verildi. Yarışmalarda birincilere altın, ikinci ve
üçüncülere çeşitli
hediyeler verildi.
Belediye başkanı Cengiz
Özalp, ilgiden ve
katılımdan oldukça

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

İyisi ile kötüsü ile bir yerel seçimi
geride bıraktık. Eşit olmayan bir yarıştı.

AB sürecinde Sivil Toplum
Diyalog toplantısı geçtiğimiz hafta
sonu Ankara’da Milli Eğitim Şura
Sayfa 3’de
salonunda yapıldı.

Karıştıran Seçimler

Sayf a 2’de

memnun kaldığını
belirterek, "Şenliğimize
ilgi gösteren herkese
teşekkür ediyorum" dedi.
Sunuculuğunu sanatçı
Gafur Uzuner’in yaptığı,
300’ü aşkın uçurtmanın
katıldığı şenlikte dereceyegirenler:
En Büyük Uçurtma
dalında
1) BEYGEM 2) Nesrin
Demirel 3) Sude
Büyükdündar
En Farklı Uçurtma dalında
1) Mehmet Avcı 2)
Metehan Ersoy 3) Selçuk
Keskingöz 4) Hilal

Tanrıkulu
En Yükseğe Çıkan
Uçurtma dalında
1) Buğra Özen 2) Eren
Ünlü 3) Ayşenur Çiftçi
4) Yağmur Çiftçi 5) Ali
Kazan
En Yaşlı Uçurtmacı
dalında
1) Burhan Akdemir(75)
2) Mehmet Edirneli(57)
3) Mehmet Pekmezci(52)
4) İbrahim Bülbül(50) 5)
Nesrin Üskanat(49)
Beypazarı Emniyet
Müdürlüğü’nün uçurtması da Jüri özel
ödülüne layık görüldü.

Nesli tüm Avrupa’da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kara
akbabaların, Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki ormanlarda da yaşadığı
tespit edildi.
Beypazarı Orman İşletme yetkilileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü ile Kuş Araştırmaları Derneği’nin birlikte yürüttükleri proje kapsamında, Beypazarı Orman İşletmesi sahası olan
Kapaklı ve Karlık bölgelerinde kara akbabaların yaşadığının ve bu
bölgelerde çoğaldığının belirlendiğini söyledi. Kara akbaba türlerinin,
ekolojik dengenin bozulmadığı yerlerde yaşadığı ifade edildi. Bu tür,
besin zincirinin düzenli olarak ihtiyacını karşılayabildiği, doğal dengenin korunduğu bölgelerde yaşamayı tercih ediyor. Son olarak
Türkiye'de Beypazarı orman sahaları içinde bulunan Kapaklı ve
Karlık bölgelerinde kara akbabalar görüldü.
Türkiye’de üreyen ve nesli dünya çapında tehlike altında olan kara
akbaba, 1 metreye varan boyu, 3 metreye ulaşan kanat açıklığı ve 10
kilodan fazla ağırlığıyla, Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu olarak
biliniyor. Çevresinde açık arazi bulunan ormanBeypazarı
larda yaşayan kara akbabaların sayılarının,
Belediyesinden genç
yuvalarının bulunduğu ağaçların bilinçsiz kesimi,
işsizlere istihdam fırsatı
üreme alanlarındaki insan kaynaklı rahatsızlıklar
Haberi 3’de
ve kurtları öldürmek için atılan zehirli etler gibi
Beypazarı Kültür ve Tarih
olumsuz sebeplerden dolayı 50-200 çift arasında
Sayfa 3’de
Müzesi
bulunduğu tahmin ediliyor.

Bülent Esinoğlu

bulentesinoglu@gmail.com

BEYPAZARI

Avrupa’nın en yırtıcı
kuşu Beypazarı’nda

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM Tel:7625163
Misafir Kalem

Cep:0.532.557 98 53

a.goksan@hotmail.com

DURUŞUN ULUSALI

Gidilip görülmesi gereken
yerler hakkında bilgi veren
Sihirli Tur’un web
sitesinde, Ankara’dan tek
bir ilçe var; Beypazarı,
Beylerin Pazarı...
Haberi 3 de

TURİZM FİRMALARININ TERCİHİ BEYPAZARI

Haberi 4’de

"Sigara
Dumansız
Beypazarı"

"Sigara dumansız
İstanbul" projesi
kapsamında
düzenlenen
Kapasite
Geliştirme
Eğitimi 9-12
Nisan 2009 tarihleri
arasında Green
Park Bostancı
Oteli'nde gerçekleştirildi. Türkiye
Yeşilay Cemiyeti
Beypazarı
Temsilcisi Ali
Başaran ve T.Y.C.
üyesi Sabri Bakır
da eğitime katıldı.

T.Y.C. Beypazarı
Temsilcisi ve
T.Y.C. üyeleri
olarak "Sigara
Dumansız
Beypazarı" projesinin faydalı
olacağı belirtildi.

Bu hafta sonunu
Ankara’nın göz bebeği
Beypazarı’nda geçirmek
çok keyifli olacak.
Haberi 2 de
Beypazarı’nda Elektrik
Haberi 2 de
kesintisi

Tavukçular Rusya'ya
İhracat için Gün
Sayıyor

Haberi 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

Misafir Kalem
Karıştıran Seçimler
Bülent Esinoğlu

bulentesinoglu@gmail.com

İyisi ile kötüsü ile bir yerel
seçimi geride bıraktık.
Eşit olmayan bir yarıştı.
Kimisinin parası ve imkânları çoktu, kimisi katır
sırtında oy toplamaya
çalıştı. Kimileri helikopter
ile oradan oraya ulaştı.
Pazar ekonomisi denilen
haksız rekabet düzeni
buraya da yansımıştı.
Haksız rekabet vardı.
Şikâyet edecek merci yoktu.
Balonlar ve bayraklar, parti
filamanları yerlerde,
havalarda dolaştı.
Sanki karnaval ve festivaller
vardı.
Hâlbuki ülkenin sorunları o
kadar büyüktü ki, bize
çözümler gerekliydi.
Kimse çözümlerden bahsetmedi. Herkes birbiri
hakkında konuştu. Tam bir
kör dövüşü oldu.
Peki, biz neden halkın
sorunlarını çözebilecek
gerçek seçimler yapamıyoruz?
Yoksa bizim sorunlarımız,
seçimle çözülebilecek
sorunların ötesine mi geçti?
Yoksa Türkiye’deki
Amerikan varlığı bize seçim
oyunu mu oynatıyor?
Seçimler ile ilgili Irak’tan
bir örnek versem, zihin açıcı
bir faydam dokunur mu?
Irak’ta Saddam varken,
Saddam halkın önüne
sandığı koyuyordu, Batı
diktatör diyedursun, sandıktan Saddam çıkıyordu.
Sonra Amerika geldi.
Sandığı Irak halkının önüne
koydu, içinden Amerika
çıktı.
Acaba şöyle mi düşünmemiz gerekir? Sandığı önümüze
kim koyarsa sandıktan o
çıkar.
Neyse seçimler geçti.
Önümüze bir program
koyan olmadı. Partilerin
hepsi (İP hariç) önümüze
“piyasayı” koydular.
Sandıktan gene piyasa çıktı.
Çıktı ama piyasa bizim
sorunlarımızı çözseydi,
önceden çözerdi.
Öyle bir yere geldik ki, artık
eskiden ne yapıyorsak, gene
onu yapmaya devam edersek, sorunlarımız büyüyor.
Şimdi anlaşılıyor ki, halkın
sorunlarını çözemeyen partilerin ellerinde “piyasadan”
başka bir şey yok. O da
Türk halkına yetmiyor.
Seçimlerden sonra bakıyoruz, tüm partiler karışmış.
Kazanan da, kaybeden de
karışmış.
AKP’de vitrin kavgası var.
CHP’de programsızlığın
gizlenmesi için yönetimdeki
kişileri değiştirme hır gürü
var.
DSP Avrupasız olmaz,
serbest pazarsız olmaz dedi.
Seçmeni Avrupa’dan değil
de, plan ve programdan
yana olduğu için partisine
oy vermedi. O da karıştı.
MHP milliyetçi partiyim
diyor, milliyetçilerden oy
alamıyor. Oda piyasa diyor.
Velhasıl seçimden sonra
partilerin hepsi karıştı.
Çünkü partilerin bir duruşu
yok. Bir programı yok.
Hepsi Mecliste Obama’yı
alkışlıyor.
Alkışlayın, alkışlayın.
Obama sizin yerinize yeni
piyasacı partiler bulur.
9.2.2009
HOSTİNG
FİYATLARI
ALAN ADI
TESCİLİ
Hemde 700 MB
ARTIK HERKESE
100 YTL

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63
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ÞÝÝRLERÝNÝZ

UÇURTMA ŞENLİĞİ
Herkese haber salın
Birer uçurtma yapın
Başlayınca yarışma
Hıdırlıkta toplanın
Gelmeyen kalmamalı
Hıdırlık almamalı
Bugün Beypazarı’nda
Bu coşku yaşanmalı
Uçurtmam sarı sarı
Burası Beypazarı
Çocuk, genç, ihtiyarı
Herkes çok heyecanlı

Uçurtmam beyaz beyaz
Ne de çok ediyor naz
İpini salıversem
Kuşlarla edecek dans

Uçurtmam uçar şimdi
Onun burada yok dengi
Sayısız uçurtma var
En güzeli benimki!!!
Uçurtmam mavi mavi
Buluta değdi sanki
Kelebek gibi narin
Süzülür gelin gibi

Çıkıversin yükseğe
Güzel uçurtmam benim
Birinci olmalıyım
Budur benim isteğim
Zehra Zengin Kurtoğlu
ÇOCUKLUĞUM

Çocukluğumun geçtiği yer BAŞAĞAÇ
tı
Kurtlu kuyu suyuda ortasından akardı
Sarı çiğdemler, papatyalar gelincik tarlaları
Ağaçlar çiçeklerle karşılardı baharı
Kiraz dut elma armut üzüm ayva
Yaratan nimetlerini verirdi sırayla
Saka bülbül serçe ibibik alaca karga
Hep bir ağızdan yaparlardı yaygara
Baharda pekmezcilerin hakkıyla
göçerdik
Dedemle pazardanda buzağılı inek
seçerdik
Besilere kabak doğrar karaağaç yaprağı
sıyırırdık
İneği kıymalığa buzağıda sucukluğa
ayırırdık
İlk mektebimizdi İstiklal İlkokulu
Her gün yürürdük beş kilometrelik yolu
Dönüşümüz geçikir gece karanlığına

kalırdı
Korkuturdu ağaç gölgeleri sanki
canavardı
Yaz aylarında sığırcık avlar koyun kuzu
güderdik
Acı eriklerin gölgesinde sakız otu çiğnerdik
Dayı dayı diyen sivrisinektende kaçardık
Çardağa cibinlik kurup içinde yatardık
Üzümün irisini koparıp yarısını yiyip
atardık
Kör Lütfinin bağından da şeftali erik
çalardık
Eğlence yerimizdi Kör Lütfinin havuzu
At arabaları getiridi ovalardan kavunu
karpuzu
Sakindi Bünyamin nadir kızardı
Parmağıyla havaya yazı yazardı
Kara imam severdi ikindi çayını
Bonkör adamdı olmasada tayını
Çeyizini yapardı Fatma abla sesszice
İneklerine isim takardı Hamiyet, Naciye
Ne şirin adamdı komşu hacı Abdi
O da bu dünyadan göçüpte gitti
İneğini sağar ekmeğini kendi yapardı
Kafasına bir şey takmaz neşeli adamdı
Karaağaç çırpısından avlasını yapardı
Alın terinede Eminem türküsünü katardı
Eminem Eminem çakır eminem
Eminemin avlusunda dutları
Eminemin kardan aktır butları
Ağır taşdı dedem gönlüde toktu
Haçlılardan yana derdi pek çoktu
1307 liydi 9 yıl askerlik yapmış
Şarapnelle vurularak tebdili havaya
ayrılmış
Sağ kolunu yınana kaptırmıştı solaktı
Abdestini tek koluyla alırdı namı çolaktı
Gurula taşırdı göğsündeki madalyayı
Sarıkamışı anlatırdı inönüyü çatalcayı
Çatalca dedikleri uçsuz bucaksız bir ova
Bulgarda pervasızca geliyordu İstanbula
Pusuya yatırdılarönümüzü kaplamış
çimen
Zabitlerimizle ateş ettirmiyorki hemen
Ateş komutuyla saldırdık yürekten
Alev kusuyor ses gelmiyor tüfekten
Mitralyöz sesidir kulağımızı delen
Hey be heey tren geçiyor sanırsın tren
Her yere öbek öbek yığıldı düşman
Payitaht a göz dikenler bir daha oldu
pişman
Anlatırken ağlardı dökülürdü gözyaşları
Şükrederdi arş a yükselirdi yalvarışları
Saatlerce anlatsada bıkmadan dinlerdik
Aç ruhumuzun susuzluğunu giderirdik
Anılarımı özlediğim çocukluğum dolmuş
Bir rüya gördüm uyandım sabah olmuş
Nazmi PEKŞEN
Emekli T.K. Koop. Müd.

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
Bize Transfer Edin
Ýþte
size
fýrsat.
Orta
Anadolu
Reklamcýlýða
gelin
.
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

Tüm ilanlarınız için www.beypazariilan.com sitemiz yayına girdi.

İLANLARINIZI ÜCRETSİZ
YAYINLAYABİLİRSİNİZ.

Emlak ilanlarınız için
www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge
halkımızın hizmetine girecek..

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Bu hafta sonunu
Ankara’nın göz bebeği
Beypazarı’nda geçirmek
çok keyifli olacak.

Anadolu’nun göbeğinde yer alan, tarihi konakları ve
hızla artan turizm potansiyeliyle dikkat çeken
Beypazarı, kültür gezilerini sevenler için bir cennet
adeta.
Beypazarı; Hititler, Frikler, Galatlar, Romalılar,
Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerine
ait kalıntılara ve tarihi eserlere sahip. Ayrıca
bölgedeki konaklar da ortalama 200 yaşında. Bölge
öyle güzel korunuyor ki, mimari dokunun gelecek
nesillerde de ayakta kalabilmesi için Beypazarı
evlerinin restorasyonu aralıksız devam ediyor.
Mimarisiyle öne çıkan ilçe, gelenekleri, el sanatları,
yöresel lezzetleri ve misafirperverliğiyle de oldukça
iddialı. Öyle ki bu özellikler, Beypazarı’nın son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistler için yeni bir
turizm merkezi olmasını sağlamış.
Beypazarı’nda yapabileceğin birkaç aktivite:
•İlk olarak Hıdırlık Tepesi’ne çıkmanı ve ilçeyi
kuşbakışı seyretmeni öneririz. Bu tepeden konakları,
tarihi camileri ve sokakları panoramik olarak izleyebilirsin. Fotoğraf makinen de yanındaysa, ilçeyi
karelerinde yaşatabilirsin.
•Beypazarı’nı sokak sokak dolaşmak, tüm konakları
görebilmen için çok faydalı olacak. Mimariyle
ilgileniyorsan, evlere mutlaka yakından bakmalısın.
•Beypazarı’nda müze de bulunuyor. Konakta yer alan
Beypazarı Müzesi’nin odalarında ve bahçesinde
çeşitli dönemlere ait tarihi eserler yer alıyor. Ayrıca
müzenin pencerelerinden izlenebilen manzara da pek
hoş.
•Havuç denince akla gelen ilk bölge olan
Beypazarı’nda havuçtan binbir çeşit yiyecek elde
ediliyor. Havuç lokumu ve havuç reçelinin tadına
mutlaka bakmalı, susadığında ise bir bardak havuç
suyu içmelisin. Ayrıca yöresel tatlardan olan
Beypazarı kurusu ve etli yaprak sarması da leziz
yiyeceklerden.
•Adında “pazar” kelimesi bulunan bir ilçenin
pazarları gezilmez mi? El sanatları ürünlerinin ve ev
yapımı yiyeceklerin satıldığı pazarı mutlaka
gezmelisin.
•Özellikle yöreye özgü bir el sanatı olan telkariyle
yapılan gümüş takılara mutlaka göz atmalısın.
Peki ilçeye nasıl ulaşacaksın?
İstanbul’dan yola çıkıyorsan otoyola girmeli ve
Adapazarı Akyazı sapağına dönmelisin. Buradan
Ankara tabelalarını takip ederek Beypazarı’na kolayca ulaşabilirsin. Yolculuk ortalama 320 km sürecek.
Ankara’dan ulaşmak isteyenleri ise 100 km’lik bir
yolculuk bekliyor.

Beypazarı’nda
Elektrik Kesintisi

Dağıtım Şebekelerinde Önceden Planlanan
Yıllık Periyodik İşletme, Bakım, Onarım ve
Tesis Çalışmaları Nedeniyle Ankara'nın Bazı
Yerlerinde 3 -4 -5 ve 6 Mayıs Tarihlerinde
Elektrik Kesintisi Yapılacak.
Dağıtım şebekelerinde önceden planlanan yıllık
periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle Ankara’nın bazı yerlerinde 34-5 ve 6 Mayıs tarihlerinde elektrik kesintisi
yapılacak.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı
açıklamaya göre, elektrik kesintisi uygulanacak
yerler, gün ve saatleri şöyle:

5 Mayıs Salı günü: Çankaya’da Cebeci
Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi tek numaralı
binalar, Evren, Yeni Ankara, Eskin, Geçit
sokaklar ve civarı 09.00-14.00, Keçiören’de
Pınarbaşı Mahallesi Gülbaba Caddesi ve civarı
09.00-12.30, Yenimahalle’de Varlık Mahallesi
Akşemsettin Caddesi ve civarı 13.30-17.00,
Beypazarı’nda Oymaağaç, Dikmen köyleri
10.00-15.00 saatleri arasında.
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DEĞİŞİMLER SÜRÜYOR

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

1996 tarihli DPT çalışması, illerin ve ilçelerin
sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde,
Beypazarı, Ankara ilçeleri arasında 6 ıncı,
Türkiye sıralamasında ise 137inci sırada bulunmaktadır. Acaba şimdi kaçıncı sırada dersiniz.
Oldukça aşağılarda.
Beypazarı sosyo-ekonomik açıdan oldukça gerilemeye başladı. Müze kayıtlarında yapılan araştırmaya göre ise 2007 yılında gelen turist sayısı
2008 yılında oldukça düşmeye başlamış. Acaba
2009 yılı nasıl geçecek.
Beypazarı’na sahip çıkmak hepimizin asli görevi.
Hep birlikte Beypazarı’nı yükseğe çıkartabiliriz.
Yoksa Beypazarı’nı iyi günler beklemiyor.
1999’da toplam oyların yüzde 51’i ile Yerel yönetimi kazanan MHP, 2004’de ise sayısı bir önceki
döneme göre artan kayıtlı seçmenlerin üçte
bininin sandığa gitmemesine rağmen yüzde 55,
2009 seçimlerinde ise % 45 oyla seçimi kazandı.
Görüldüğü üzere 1999’da seçim kazandıktan
sonra Evlerin restorasyonu ile Beypazarı’nı
tanıtım atağına kalkan yönetime % 55 oy vererek
ikinci defa yönetimi teslim eden halk 2004 seçimlerinden sonraki başarısızlık nedeniyle uyarı
verdiği % 10 kayıpla % 45 oy vererek tekrar bir
dönem daha denemek istediler.
3 dönemdir MHP Beypazarı’nda seçim kazanıyor.
Geçmiş yazılarda bahsettim. Kale anlayışı ilçeye
zarar veriyor. Bu anlayışı önce MHP ve MHP’liler
yıkmalı. Yoksa bu ile zarar görüyor.
Seçimi MHP kazandı ama bir değişimde yaşandı.
İki dönem belediye başkanlığı yapan Mansur
Yavaş Ankara’ya gitti. Cengiz Özalp Belediye
Başkanı oldu.
Cengiz Özalp seçildikten sonra gördüklerimiz,
duyduklarımız yıllardır bu ilçede bekleyen insanların beklediğini vermeye başladı gibi.
Bizim bir sloganımız var. Önce insan deriz hep.
Milli görüş’ün en önemli hedefi. Cengiz Özalp’da
da bunu görmeye başladık.
Hizmetler bir şekilde yapılır. Ama Önce insan
anlayışı ve insana göre hizmet anlayışını
Beypazarı 25 yıldır çok az gördü. Cengiz Özalp
ile ilgili gördüklerimiz ve duyduklarımız olumlu
sonuçlar doğuracak gibi. Halkın içinde geziyor,
arabaya binmiyor. Yürüyerek dolaşıyor. İnsanlarla
sohbet ediyor. Hal hatır soruyor. Esnaflıktan
geldiği için esnafın sorunlarını biliyor ve daha
ılımlı davranıyor. Halktan aldığı gücü halka karşı
kullanmıyor. Halk adamı görüntüsü veriyor.
Temennimiz bu görünümün değişmemesi. Dış etkileşimlerden etkilenip değişime uğramaması.
Hani derler ya. O koltuk öyle bir koltuk ki oturanı
değiştiren bir koltuk.
Cengiz Özalp değişmezse yıllardır halkın beklediği bir başkan modeli.
Böylede devam eder inşallah.
Böyle devam ederse halkın yönetime katkısının
daha fazla olacağına inanıyorum. Sorunların
çözümü ve ilçede ortak yaşam daha da kolaylaşacak. Herkez mutlu olacak....

ZAYİ

Nüfus Kimliğimi Kaybettim. hükümsüzdür.
Semiha BAYRAKTAR
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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

HABER-İLAN

Beypazarı Belediyesinden genç işsizlere istihdam fırsatı
01 Mayıs 2009 Cuma

Maden yatakları bakımından zengin kaynaklara sahip
olan ilçemizde her geçen gün madencilik sektöründe
hizmet vermekte olan işletme sayısı artmaktadır.
Maden yatakları bakımından zengin kaynaklara sahip
olan ilçemizde her geçen gün madencilik sektöründe
hizmet vermekte olan işletme sayısı artmaktadır. Bu
sebeple sektörün artan kalifiye ve yetişmiş personel
sıkıntısına çözüm olarak Beypazarı Belediyesi istihdam projesi hazırladı.
Beypazarı Belediyesince “Genç İşsizlerin Maden
Sektöründe İstihdamı” adı altında hazırlanan projede
Avrupa Birliği Fonları Kapsamında yer alan ve

İŞKUR tarafından yürütülen Aktif İstihdam
Tedbirleri II programına yapılan 1129 başvurudan
seçilen 101 projeden biri oldu.

Beypazarı Belediyesi tarafından yürütülen; Beypazarı
Ticaret Odası, Gazi Üniversitesi Beypazarı Meslek
Yüksekokulu, Beypazarı Endüstri Meslek Lisesi
ortaklığı ve Eti Soda Trona Maden İşletmesi iştiraki
ile gerçekleşecek proje kapsamında bölgedeki Trona
Maden İşletmesinin personel ihtiyaçlarına yönelik
kalifiye eleman yetiştirilecektir.

Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi

Teorik ve stajdan oluşan eğitimlerin teorik kısmı
Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezi’nde Nisan ayı

Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi olarak
hizmete açılan tarihi ev, Hafız Mehmet Nurettin
Karaoğuz tarafından Ankara Valiliği İl Özel
İdare Müdürlüğü'ne hibe edilmiştir. Ankara
Valiliği (İl Özel İdare Müdürlüğü) tarafından
aslına uygun olarak restore edilen tarihi ev
01.04.1997 tarihinde özel müze olarak hizmete
açılmıştır. Müze'de Beypazarı ve yöresinin
kültür ve tarihini yansıtan eserlerle, Bizans,
Roma ve Osmanlı zamanından kalan çeşitli tarihi eserler sergilenmektedir. çocuk odasında
bulunan salıncak, ayak ve başucu uçları halka
şeklinde bükülmüş demir, ortası da dikdörtgen
biçiminde deriden yapılmıştır. Evin oturma
bölümünden genel görünüm. Adres: Cumhuriyet
Mah. Yenice Sok. No:4 Beypazarı/Ankara Tel:
(312) 763 01 66...
Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi, Hafız
Mehmet Nurettin Karaoğuz tarafından
bağışlanan 150 yıllık bir konakta yer alıyor.
Burada, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan, Beypazarı"nda bulunmuş tarihi

eserler sergileniyor.
Bu müze klasik bir Beypazarı evi şeklinde
döşendiği için, kendinizi zaman içinde yolculuk
yapmış gibi de hissedebilirsiniz.
Bu müzenin karşısında Doğa Derneği"nin
merkezi yer alıyor. Bu mekânda, sadece
Beypazarı yöresinde yetişen bitkilerden, orada
yaşayan canlılara kadar pek çok konu hakkında
bilgi alabilirsiniz.
Bir diğer müze, Abbaszade ailesinin 19. yüzyılda yapımına başladığı iki konaktan biri olan
Adalet Evi ve Müzesi.
Aynı ailenin diğer konağında ise Yaşayan Kültür
Müzesi yer alıyor. Burada tarihi eşyaların yanı
sıra yörenin özel kıyafeti Bindallı örnekleri de
sergileniyor. Beypazarı"nın bir diğer tarihi yapısı
olan Taş Mektep, 19. yüzyılın ortalarında inşa
edilmiş. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Zaten 1976"da koruma altına alınmış. Burası şimdilerde yöresel yemeklerin
sunulduğu bir restoran olarak hizmet veriyor.
Son olarak, biraz yürümek için zamanınız varsa,
Beypazarı"nı kuşbakışı izleyebileceğiniz
Hıdırlık Tepesi"ne çıkmayı unutmayın.
Restore edilen evleri, yöresel yemekler yapan
restoranları ve rengârenk çarşısıyla özellikle
hafta sonu tatili yapmak isteyenleri kendine
çeken Beypazarı"nın ilk dikkat çeken özelliği,
mimarisi. Genellikle üç katlı olan Beypazarı
evleri, zemin katları taş, üst katları kerpiç şeklinde yapılıyor. Üzeri ahşap kaplama olanlar da
oldukça fazla. Bugün Beypazarı"nda karakteristik özelliklere sahip 3 bin 500 ev var. Bunların
bazılarının tamiratı tamamlanmış durumda.
Çarşının düzenlemesi de Kültür Bakanlığı
tarafından tamamlanmak üzere, çalışmalar
devam ediyor.

Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr.
Ünal Yarımağan, 2010'dan itibaren uygulanacak
sınav sistemine ilişkin hedeflerinin, üniversite
adaylarının ders düzeyinde bilgilerini ölçmek
olduğunu bildirdi.
Yarımağan, İstanbul Arel Üniversitesi'nde “Yeni
Sınav Sistemi” konulu seminer verdi.
Üniversiteye giriş sınavının geçmişi hakkında
bilgi veren Yarımağan, 1974'ten beri yapılan
üniversiteye giriş sınavının 1981'den itibaren iki
aşamalı olarak gerçekleştirildiğini, bu sistemin
18 yıl kullanıldıktan sonra 1999'da değiştirildiğini anlattı.
Sistemin tekrar tek aşamalı sınava dönüştürülme
nedeninin, iki sınavla elde edilen sonucun tek
sınavla da elde edilebileceği düşüncesi olduğunu
dile getiren Yarımağan, 1999'dan itibaren uygulanan yeni sınav sisteminin çok olumsuz bir
yönüyle karşılaşıldığını, öğrencilerin bu sınav
sistemi nedeniyle 9'uncu sınıftan sonra derslere
ilgi göstermemeye başladığını ve bunun sonucu
üniversiteye yetersiz bilgiyle geldiklerini
aktardı.
Yarımağan, 2006'da uygulanmaya başlanan
sınav sisteminin de bazı puan türlerinin 120,
bazılarının ise 180 soruyu cevaplamayı gerektirmesi nedeniyle olumsuzluk yarattığını ve
öğrencilerin bu sistemde bir sınavda 15'e yakın
dersle ilgili sorulara cevap vermek zorunda
kaldıklarını belirtti.
2010 yılından itibaren uygulanacak sınav sistemine ilişkin hedeflerinin, üniversite aday-

larının ders düzeyinde bilgilerini ölçmek
olduğunu vurgulayan Yarımağan, “Bu sistemde
öğrenci pek çok soru türünü çözmek zorunda
olduğu için süre ayarlama problemi oluyordu.
Yeni sınav sisteminde öğrenciye testi verip
süreyi kısıtlayacağız. Tek oturumda 10-15 ders
yerine sınırlı sayıda dersle ilgili bilgisini
ölçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca açık uçlu soruların
da sorulabileceği bir sistem oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.
Yeni sistemin, 2006'dan itibaren uygulanmaya
başlanan sınav sisteminin iki aşamalı hali olacağını anlatan Yarımağan, “2010'dan itibaren iki
aşamalı bir sınav sistemi uygulayacağız. Birinci
aşama, 'Yüksek Öğretim Giriş Sınavı (YDS)'
adını alacak ve ÖSS'nin benzeri olacak. İkinci
aşamaya ise 'Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'
adını vereceğiz” dedi.
Yarımağan, yeni sistemin ikinci sınavında sözel,
sayısal ve eşit ağırlık puanlarının öğrencilerin
tercihli olarak cevaplayacağı 5 adet test sonucu
hesaplanacağını, LYS-1 sınavında matematik ve
geometri, LYS-2 sınavında fizik, kimya, biyoloji, LYS-3 sınavında Türk dili, edebiyat,
coğrafya, LYS-4 sınavında sosyal bilimler ve
LYS-5 sınavında yabancı dil sorularının yer alacağını anlattı.
YDS sınavında başarılı olan öğrencilere LYS'de
hangi sınavlara girmek istediklerinin sorulacağını belirten Yarımağan, “Adayların büyük
çoğunluğu bu sınavlardan 2'sine girmekle
yetinecek. Ama isteyen öğrenciler 5 sınava da
girebilecek” dedi.

Sınav sistemine ilişkin hedef,
üniversite adaylarının ders düzeyinde
bilgilerini ölçmek

içerisinde, pratik eğitimleri ise Trona Maden
İşletmesinde Haziran ayında başlayacak. Eğitim
süresince katılımcılara cep harçlığı verilecek, sağlık
sigortası ve meslek hastalığı sigortası proje bütçesinden karşılanacaktır. Katılımcıların işbaşı stajlarında
kendilerini göstermeleri ve başarılı katılımcıların Eti
Soda Trona İşletmesinde işe alınmaları mümkün olacaktır.
Beypazarı Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Doğan;
gençler tarafından yoğun ilgi gören ve Avrupa Birliği
Hibelerinden gerçekleşmekte olan bu projenin bir
model oluşturacağını ayrıca mesleki eğitim çalışmalarının da bu doğrultuda süreceğini belirtti. Şu
anda “Proje Ofisi” olarak hizmet veren yerin
Beypazarı Belediyesi’nin İSTİHDAM OFİSİ olarak
devam ettirileceğini söyledi.

Gidilip görülmesi gereken yerler
hakkında bilgi veren Sihirli
Tur’un web sitesinde,
Ankara’dan tek bir ilçe var;
Beypazarı, Beylerin Pazarı...

"...Antik mimari dokusu içinde yaşayanları
ile açık hava müzesi görünümlü şirin kent,
Türkiye’nin havuç deposu, nostaljik yolculuğa çıkanların yeni adresi..!
Ankara, İstanbul, Eskişehir üçgeni arasında
yer alan Beypazarı, turistlerin önemli uğrak
yerlerinden biri olmasının yanı sıra
bünyesinde barındırdığı sayısız özelliği ve
güzelliği ile ziyaret edilmeye değer sürprizler sunuyor. Zengin tarihi boyunca birçok
medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilçede
eski ve yeniyi bir arada yaşarken, unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri, göz okşayan
sıcak ve estetik mimarisi, ilçenin dikkat
çeken temizliği, yöresel lezzetleri konuklara
alaka gösteren misafirperver olduğu kadar
yardımsever oluşları fark ediliyor. İlçe, turizmde moda olmaya aday gezi yerlerinin
başında yer alıyor..."

Havaların Isınmaya
Başlamasıyla Beypazarı
Ziyaretçi Akınına Uğradı.

Baştarafı sayfa 1’de
Ankara'ya 100 kilometre uzaklıkta olmasının
yanı sıra İstanbul'dan 3,5 saat gibi kısa bir
sürede ulaşımın sağlanması, uçurtma şenliği,
doğa yürüyüşleri, uygulamalı atölye çalışmaları
gibi farklı kültürel etkinlikler, özellikle hafta
sonları alternatif seçenekler arayanlar için
Beypazarı'nı oldukça cazip kılıyor.
Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden gelen
turları misafir ettiklerini söyleyen işletme sahipleri; turizm sezonunun nisan ayında yaşadığı
yoğunluktan oldukça memnun olduklarını dile
getirdi.
Beypazarı'nı iki gün içerisinde 5 bin kişi ziyaret
ettiği belirtildi.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

Acil Yardým...................................................112
Yangýn.............................................................110
Polis Ýmdat.....................................................155
Jandarma Ýmdat..............................................156
Su Arýza..................................... ...................185
Telefon Arýza..................................................121
Devlet Hastanesi..................................763 07 75
Saðlýk Ocaðý.........................................763 10 76
Kaymakamlýk(Sant).............................763 10 04
Belediye Bþk.lýðý..................................762 25 10
Ýtfaiye............................................000-763 10 18
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ARA SIRA
DURUŞUN ULUSALI

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

AB sürecinde Sivil Toplum Diyalog
toplantısı geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da Milli
Eğitim Şura salonunda yapıldı. Anadolu
coğrafyasının değişik bölgelerinden gelen dernek
ve vakıfların yöneticilerinin güzel bir görüntü
verdiklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Toplumun her kesiminden temsilcilerin bir
araya gelerek ulusal ve yerel düzeydeki konularla sorunları tansiyonu yükseltmeden anlatmaları
bir başka güzellik olmuştur.
Bazı gençlik kuruluşlarının temsilcileri, darbe
anayasası ile yönetilmek istemiyoruz demişler ve
bilinen beylik AB dayatmalarından yana görüşlerini açıklamışlardır. Bunların bir yerlerden
pompalanan güdümlü söylemler olduklarını
belirtmek durumundayız.
Çünkü bire bir yaptığımız görüşmelerimizde
kürsüden söylediklerini tam olarak savunamadıklarını da vurgulamak istiyoruz. Kendi
içinde birlikteliği sağlamakta zorlanan bir kuruluş durumuna düşmüş olan AB’nin Türkiye’ye
vereceği fazla bir şeyin olmadığını örnekleri ile
bu arkadaşlarla paylaştığımızı da belirtmek istiyoruz.
Bazı konuşmacıların, dilleri ile beyinleri arasındaki bağlantının kopması sonrasında, Kıbrıs
sorununun Türkiye’nin AB üyeliği önündeki
engel olduğunu söylemeleri anlaşılır bir husus
olmasa gerektir. Ulusal sorunların ve konuların
toplumda paranoya yarattığını söylemenin benzer sakat düşüncenin ürünü olduğunun altını kalın
çizgilerle çizmek istiyoruz.
Paneli yöneten kişinin kendisini son günlerin
moda söylemi ile moderatör olarak sunması bir
başka üzüntü kaynağımız olmuştur. Aynı kişinin
süre aşımı yaptığımız konuşmamıza gösterdiği
engin hoşgörüye de teşekkürlerimizi yinelemek
istiyoruz.
Konuşmamız sırasında belirttiğimiz görüşlerimizden bazı bölümleri sizlerle de paylaşmak istiyoruz.
“… AB Kıbrıs sorunu çözülmeden, Rum tarafını
üyeliğe kabul ederken Kıbrıs Türklerine Adalet
Divanından aldığı kararlarla ambargo uygulamıştır. Kıbrıs’ta açıktan taraf olan bu kuruluşun, sorunu çözmesini beklemek, düş ötesi bir
durumun göstergesi olmaktadır.
Şimdi yapılması gereken, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin, geleceği kuşkulu ve tartışmalı
olan AB’nce tasfiye edilmesini değil tanınmasını
gerektirmektedir.
… Kıbrıs Türklerinin egemenliğinin ve
eşitliğinin sağlanmadığı olası bir çözümün çok
kısa ömürlü olacağını vurgulamak istiyoruz.
… Ulusal konuların adeta paranoyaya
dönüştüğünü söylemek konunun iyi algılanmadığının göstergesi değilse art niyetin ürünü
olduğunu sizlerin değerlendirmelerinize sunmak
istiyorum.
Kıbrıs özeline indirgediğimiz zaman bu
söylemin, Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadeleyi
anlamamakla eşdeğer olduğunu söylemek istiyorum.
Anadolu’nun güzel insanlarının Kıbrıs’ı bir
sorun olarak değil bir dava olarak gördüğünü
belirtmek istiyorum. Anadolu insanının bu
duruşunu paranoya olarak tanımlamak anlaşılır
bir husus olmasa gerek.
Dernekle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti devleti
ve siyaset adamları yıllardır ortak çalışmalar
yürütmektedirler. Yürütülen bu çalışmalar sonrasında, kendisini Türk olarak gören ve kabul
eden herkesin onur duyduğu Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni yok saymak ve ortadan kaldırmak için çaba harcayanlara karşı duruş göstermenin paranoya ile ne gibi bir ilgisinin olacağını
da sizlerin değerlendirmelerinize ve takdirlerinize bırakmak istiyorum…”
Geçtiğimiz hafta yapılan panelin bir ilk
olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Dileğimiz bu tür toplantıların konulara ayrılarak
daha yakından irdeleneceği düzenlemeler olarak
sürdürülmesidir.
Konuların ve sorunların enine boyuna masaya
yatırılması, ulusal konular başta olmak üzere
diğer konuların da topluma mal edilmesi
gerekiyor. Bu toplantıların sağırlar diyalogu
olmaktan da kurtarılmasını istiyoruz.
Buralardan çıkacak sonuçların kısır tartışmaları
önleyeceği gibi siyasetçilerin de yollarını aydınlatabilecektir.
Bu toplantıyı düzenleyen ve emeği geçen herkesi
bir kez daha kutlamak ve teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.
SEVGİ ile kalınız…
13Mart 2009 - Ankara -

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

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
01 Mayıs 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:226 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

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

ZİRVE DAĞCILIK
Zirve dağcılık ve Doğa sporları klübü tarafından
Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuj, Güdül, Beypazarı
ve Kıbrıscık’ Doğa yürüyüşü için gezi düzenledi.
Adliye otoparkı önünden saat 7:45; Tandoğan Ziraat
Bankası önünden saat 08:00'dir hareket eden Zirve
dağcılık ekibinin ziyaretleri aşağıdaki gibi oluştu.
03.05.2009
Çamkoru
Çamlıdere
Cihan DABAKOĞLU
10.05.2009
Kurumcu Dağı Kızılcahamam
Remzi Kurtar
17.05.2009
Ayı Tepesi
Çubuk Ziya
Hatip
23.05.2009
Sorgun-Güdül Kamplı
Güdül
Abdullah KOÇ
31.05.2009
Kıbrıscık-Beypazarı
Beypazarı
Serdar YEŞİLYURT
İrtibat için
Adı Soyadı
Cep
E-posta
Remzi KURTAR 0505 675 55 54
remzikurtar@hotmail.com
Ali GÜREL
0536 364 14 75
ali.gurel@fnss.com.tr
Bursa Chopper Clüp
16 Mayıs 2009 - 17 Mayıs 2009 - Anıtkabir
Beypazarı Gezisi
Bu gezide eş ve çocukların daha fazla katılım ve
rahat bir yolculuk olması için yönetim olarak bir
adet minübüs kiralanacak, ayrıntıları gezi tarihi
yaklaşınca yayınlanacak.
Fakat şunu unutmayalım biz yönetim olarak sizler
için bir program hazırlamaktan çekinmiyoruz ve

yorulmuyoruz fakat sizlerinde bu tip organizasyonlara katılımlarınızı bildirmeniz bizim daha hızlı bir
hazırlık yapmamıza daha çabuk yayınlamamıza
fayda sağlayacaktır, lütfen duyarlı olalım...
BURSA CHOPPERS CLUB TARİHÇESİ
1999—2000 yıllarında Murat GÜNEY , Mustafa
ALGÜN , Nejat BİÇEN , Serdar ÜNLÜ’nün
bir araya gelmesi ile Bursa Choppers Club ün temelleri atılmış oldu.
Amaç dağınık olarak gezmekte olan sürücüleri bir
araya getirmek ve belli bir amaç doğrultusunda
organize ederek bu topluluğa bir kimlik kazandırmak idi.2000—2001—2002 yılları bol faaliyet ve
gezilerle geçti.2001 yılı içerisinde talihsiz bir kalp
krizi sonucu Serdar’ı kaybetmek , bazılarımızda
derin yaralar açtı.2002 yazında yavaşlayan çalışmalar grup içi bölünmeler sonucu durma noktasına
gelerek organize ve aktiviteler yerini hafta sonu
yakın gezilerde toplanan 5 -10 sürücünün çalışmalarına bıraktı. Daha sonra gelen yönetimler
aktivitelere devam etmektedirler.
Burada ki amaç ilk hareketi tekrar sağlamak insanları tekrar bir araya getirmek, son yıllarda ki motosiklet sektöründe artan satış grafiklerine paralel
olarak yollara çıkan yeni sürücüleri bir araya
getirmek , kaliteli ve dolu organizasyonlar yaparak
özellikle yeni katılımcıların yol---sürüş tecrübelerini
artırmak , uyumun ve disiplinin sağlanması olmuştur.Tabi ki tüm bu faaliyetlerin , dışarıdan katılımı
artıracağı veya en azından bilinçli motosiklet kullanımını özendireceği açıktır.
Amaç, grubun Türkiye ve yurt dışında tanınır ve
yaptığı faaliyet ve organizasyonlarda örnek göster-

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

iliyor olmasıdır.Bizden öncekileri örnek alıp bizden
sonrakilere daha iyi ve güzel örnek teşkil etmek için
gereken gayret ve çaba sonunda dek sarf edilecektir.
Tmc Tur Tarihleri
16 Mayıs, 20 Mayıs, 24 Mayıs, 31 Mayıs,
6 Haziran, 7 Haziran

Gezi Programı
Sabah Ankara'dan hareket. Araçta çay/kahve,
poğaça ikramı ve bir molanın ardından Beypazarı'na
varış.
Hıdırlık tepesine çıkış ve şehrin kuş bakışı görülmesi ve şehrin tarihçesi hakkında detaylı bilginin verilmesi.
Hıdırlık tepesinden sonra Kilim dokuma atölyesinin
gezilmesi ve öğle yemeği için İnözü vadisine varış.
Öğle yemeğinde Beypazarı yöresel yemeklerinin
alınmasından sonra Beypazarı merkezine hareket ve
Beypazarı müzesinin rehber eşliğinde gezilmesi.
Gümüş atölyesinde alışveriş molası ve serbest
zaman.
18.00 gibi Ankara'ya hareket.
Hıdırlık Tepesi, Kilim ve Gümüş Atölyeleri, İnözü
Vadisi, Beypazarı Müzesi
Ulaşım
Araç İçi İkramlar
(Poğaça + Çay/Kahve - Börek + Çay/Kahve)
Yöresel Beypazarı Yemeği
(Çorba + Beypazarı Güveci + Yaprak Sarma +
Salata + Tatlı + Ayran + Çay )
Profesyonel Rehberlik Hizmetleri

Tavukçular Rusya'ya İhracat için Gün Sayıyor

Yaklaşık Bir Ay Önce Avrupa Birliği'ne
İleri İşlenmiş Tavuk Ürünleri Satma
Hakkı Elde Eden Türk Kanatlı Sektörü,
Rusya'ya da İhracat Hazırlığında.

Mayıs'ta Gelecek Uzman Heyetin
Yapacağı İncelemeden Sonra İki Ay
İçinde Bu Ülkeye İhracata Başlanması
Hedefleniyor.

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

Yaklaşık bir ay önce
Avrupa Birliği'ne ileri
işlenmiş tavuk ürünleri
satma hakkı elde eden
Türk kanatlı sektörü,
Rusya'ya da ihracat
hazırlığında. Mayıs'ta
gelecek uzman heyetin
yapacağı incelemeden
sonra iki ay içinde bu
ülkeye ihracata başlanması hedefleniyor.
Ege Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller
İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
Sinan Kızıltan,
Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün ziyareti
sırasında Rusya
Başbakanı Vladimir
Putin'le yaptıkları

görüşmede, tavukçuluk sektörünün
ihracatının gündeme geldiğini, uzmanlardan oluşan bir heyetin Türkiye'yi
ziyaretinin planlandığını söyledi.
Heyetin, Türkiye'deki 13 tesiste
incelemelerde bulunması için hazırlık
yapıldığını anlatan Kızıltan, "Rusya,
yılda 1 milyon 240 bin ton tavuk eti
ithal ediyor. Bunun yüzde 80'ini
Brezilya ve ABD'den alıyor. Bizim
yakınlık avantajımız var. Rusya pazarına girdiğimiz takdirde Türk tavukçuluğu sınıf atlayacak." dedi.
Kanatlı sektöründe beyaz et yanında
yumurta ihracatında da ciddi atılımlar
olduğuna işaret eden Kızıltan, 2009
yılının ilk üç aylık döneminde özellikle
Irak, Suriye, Orta Asya Türk
cumhuriyetleri ve Ortadoğu başta
olmak üzere birçok ülkeye yumurta
satışında ciddi artışlar yaşandığını
aktardı. Kızıltan, bu yılın ilk
çeyreğinde, 2008'in aynı dönemine
göre yüzde 97'lik artışla 28 milyon 955
bin dolarlık yumurta ihraç edildiğini
söyledi.
Rus uzmanların denetlemesi planlanan
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ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

SU

firmalar:
1 - Banvit Bandırma Vitaminli Yem
San.A.Ş.
2- Beypi Beypazarı Tarımsal Üret.
Paz.San. ve Tic. A.Ş.
3 - Bolca Hindi- Bolu Kalite Yem
Sanayi A.Ş.
4 - Mu-Pi (Kılıç Entegre Tavukçuluk
kiraya verdi)
5 - Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim
Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.
6 - Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
7 - Alp Hindi Üretim Satış ve
Pazarlama İth.İhr.ve Tic. Ltd.Şti
8 - Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil San.
A.Ş.
9 - Keskinoğlu Tavukçuluk ve
Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
10 - Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş.
11 - Şeker Piliç ve Yem Sanayi Ticaret
A.Ş
12 - Bozlar Piliç Beyaz Et Mamülleri
Tic. A. Ş.
13 - C.P. Standart Gıda San. ve Tic.
A.Ş.

UF
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A
T
N
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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

Beypazarı için Hava Durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 1
ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Yurdun Kuzey Ve Batı Kesimlerinde Görülecek
Yağışların Sabah Saatlerinden İtibaren Marmara'nın
Güneyi İle Öğleden Sonra Batı Karadeniz'in İç
Kesimlerinde Kuvvetli Olması Bekleniyor.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta
kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli
olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla
günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden
itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu
16
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra
parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az
bulutlu 23
Adana: Parçalı çok bulutlu 22
Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra
parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az
bulutlu 18
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden
itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağışlı 16
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden
itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağışlı 15
Sıcaklık (ºC)
12,6°C
Diyarbakır: Az bulutlu ve
Nem
(%)
72
açık 23
Basınç
(hPa)
1009,5
Beypazarı’nda ise son 6
.......
Görüş (km)
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;
Rüzgar (km/sa) Kuzeybatıdan 6

02 Mayıs Cumt.
En Yüksek
16°C
En Düşük
7°C

05 Mayıs Salı
En Yüksek
15°C
En Düşük
9°C

03 Mayıs Pazar
En Yüksek
18°C
En Düşük
6°C
06 Mayıs Çrşam.
En Yüksek
18°C
En Düşük
8°C

04 Mayıs P.tesi
En Yüksek
15°C
En Düşük

8°C

07 MayısPerşem.
En Yüksek
17°C
En Düşük
6°C

BELEDİYE İŞHANI
BAY&BAYAN WC
VE HEDİYELİK EŞYA

Belediye İşhanı ve Çarşı
esnafına Özel tarife
Günlük WC ücreti
50 YKR
Sonraki girişler Saat
21.00’a kadar Ücretsiz
Bay-Bayan WC
Doğal Taş Çeşitleri
Hediyelik eşya
El yapım ürünler

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

