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HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

GGeeççeenn hhaaffttaannıınn ddeevvaammıı
Köpeklerini çok seven bayan okurlarımızdan aşağıdaki soru-
lara samimiyetle cevap vermelerini ve bu cevapları dergimize
gönderip yarışmaya katılmalarını rica ediyoruz:
1- Köpeğinizi mi daha çok seviyorsunuz, kocanızı mı?
2- Az bir yemeğiniz olsa ve ikiniz de aç olsanız, yemeği ken-
diniz mi yersiniz yoksa köpeğinize mi yedirirsiniz?
3- Köpeğiniz sizin odanızda mı yatar?
4- Köpeğiniz ölürse ağlar mısınız?
5- Köpeğinizin "hayvan üstü" bir kişiliği olduğuna inanıyor
musunuz?

YYaazzssııssıı SSaayyffaa 22’’ddee

MMÜÜHHÜÜRR VVEE KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA TTEESSLLİİMM  TTeell::77662255116633

BBeeyyppaazzaarrıı LLiisseessii DDüünnyyaa ŞŞaammppiiyyoonnuu
Dünya Liseler Atletizm Şampiyonası'nda, Beypazarı
Lisesi bayanlarda takım halinde şampiyon oldu.
Estonya'nın başkenti Tallinn'de sona eren şampiyona-
da piste çıkan Türk atletler, bireysel olarak 6, takım
halinde ise 1 birincilik elde etti ve Türk atletizm tari-
hinde de bir ilke imza attı. 
Beypazarı Lisesi, bayanlarda topladığı 695 puanla,
691 puanlı Çin Halk Cumhuriyeti'ni geride bırakarak
takım halinde birinciliğe uzandı. Beypazarı Lisesi, bu
sonuçla Türk atletizm tarihinde de bir ilke imza
atmayı başardı. 25-26 Mayıs'ta Bursa'da yapılan
Liseler Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil

eden Beypazarı Lisesi, 13.086 puanla Türkiye
Şampiyonu olurken en yakın rakibine de 1.053 puan
fark atmıştı. Estonya'daki yarışların erkekler kate-
gorisinde ise İzmir Hayrettin Duran Lisesi takım
halinde 4.lüğü elde ederken, Türkiye Erkek Karma
Takımı da şampiyonadan 3. sırada ayrıldı. Milli atlet
Pınar Aday, ilk gün yarışlarında, bayanlar uzun atla-
mada 6.05'lik derecesiyle yıldızlar Türkiye rekorunu
kırdı. Şampiyonanın son gününde altın madalya
kazanan Türk atletler ve branşları şöyle: Gamze
Barlas (3 adım atlama), Ümit Sungur (sırıkla atlama),
Pınar Aday (100 metre engelli), Toros Pilikoğlu (100

metre), Yiğitcan Kaya (110 metre engelli), Kübra
Sesli (3 adım atlama), Ankara Beypazarı Lisesi Bayan
Takımı (İsveç bayrak).
LİSELERARASI DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA
MADALYALARI TOPLAYAN YURDA DÖNEN
ATLETLERE ALTIN ÖDÜLÜ
Türkiye Okul Sporları Federasyonu Faaliyeti Olan
Dünya Liseler Atletizm Şampiyonası Estonya'nın
Tallin Şehrinde 26 Ülkeden 624 Sporcu ve İdarecinin
Katılımıyla Yapıldı. Açılışının 26 Haziran'da Kadrioru
Stadyumu'nda Yapıldığı Şampiyonanın Açılış
Konuşmasını da                            HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

BBeeyyppiilliiçç''tteenn BBeeyyppaazzaarrıı''nnaa ffaakküüllttee

ARA SIRA

TTIIKKAAÇÇLLII ÇÇÖÖZZÜÜMM
Yüz yıllarca birbirleri ile savaş yapmış

olan ülkeler, sonunda ortak bir zeminde buluşabil-
menin çabalarını sürdürüyorlar.   Yazısı Sayfa 3’de

Şehit Metin
Yüksel'i Rahmetle

Anıyoruz
HHaabbeerrii 22’’ddee

(Türofed) İkinci Başkanı ve Anadolu Turizm
İşletmecileri Derneği (Atid) Başkanı Seçim
Aydın, ‘’Beypazarı Festivali’nin kazandığı yerin
ve önemin geleneksellik açısından önemli bir
kazanım olduğunu düşünüyorum’‘ HHaabbeerrii 44 ddee

Beypiliç yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda
Beypazarı'nın en köklü aileleri de 3 fakülte ve bir yurt
binası taahhüdünde bulundular. 
Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan fakül-
telerin ve yerleşkenin yerini gezen Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ ve arazi
sahibi Şahin Karaoğuz, Beypiliç Genel Müdürü Dr.
Sait Koca, gezinin ardından basın mensuplarının soru-
larını yanıtladılar. 8 Fakülte yapılacak olan Demirbey
Yerleşkesi'nin Türkiye'nin en önemli fakültelerine ev
sahipliği yapılacağı ifade edildi.
Beypazarı'na yapılacak olan 8 fakülte için Bolu'nun en
büyük beyaz et üreticisi Beypiliç, 1 fakülte yapma
taahhüdünde bulundu. Fakülte yapılacak olan arazinin
alt yapısının tamamlanmasının ardından fakültelerin
inşaatına başlanacak. 
İnşaat için ise Beypazarın'da bulunan köklü aileler ve
Beypiliç elele vererek fakülte binalarının inşaatlarını
yapacaklar. Beypazarı'na yaklaşık olarak 10 kilometre
mesafede Demirbey Yerleşkesine yapılacak olan
fakültelerin maliyeti ise 8 milyon olacağı ifade edildi.
Devletten yardım alınmadan sadece Beypazarı'nda
yaşayan ailelerin yatırımları ile yapılacak olan fakül-
telerin alt yapısını ise Beypazarı Belediyesi yapacak.

Yapılacak olan fakülteler ile ilgili konuşan Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, araziyi
tahsis eden ailelerle oturup konuştuktan sonra inşaata
başlanılacağını söyleyerek, "Ankara Üniversitesi
büyük bir üniversite olarak sık sık uluslararası toplan-
tılar yapıyoruz. Beypazarı bu konuda yararlanabile-
ceğimiz bir ilçemiz. Yabancı konuklarımızı Antalya'da
veya Ilgaz'da ağırlamaktayız ama Beypazarı da bizim
için bu anlamda eşsiz bir yer" şeklinde konuştu. 
Burada kurulacak olan fakültelerde hangi bölümler
olacağı konusunun henüz netlik kazanmadığını dile
getiren Taluğ, "Bu konuda uzun süredir çalışıyoruz.
Bunlar içinde Beypazarı'nın talep ettikleri var.
Beypazarı turizm konusunda iyi bir noktada olduğu
için turizm bölümü açılabilir. Yine aynı zamanda
Beypazarı'nın yer altı zenginlikleri fazla olduğundan
dolayı madencilik bölümü olabilir. Bu konular
ilerleyen günlerde tam netlik kazanacaktır" dedi. 
Konu ile ilgili olarak konuşan Beypiliç Genel Müdürü
Dr. Sait Koca, "Yapılacak olan fakülte, Beypazarı'nın
geleceği açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Biz
elimizden gelen her türlü desteği ve yardımı yapmaya
her zaman hazırız" diye konuştu. 

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Açıkhavada Fotoğrafçılık Kursunun
Fotoğraf Çekim Gezisi içinde
Beypazarı, Nallıhan Güzergahı da yer
alıyor. HHaabbeerrii 22 ddee

Bu kamplarda Ateş
Sönmüyor
HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

ÇÇooccuukk vvee HHaayyvvaann SSeevvggiissii

ÜÜzzeerriinnee YYııllddıırrıımm
DDüüşşeenn KKiişşii ÖÖllddüü

27.06.2009
Beypazarı’nda üzerine yıldırım düşen kişi öldü. 
Tahirler köyü Saraycık bölgesindeki bağında
çalışan Satılmış Tuncel'in (52) üzerine yıldırım
düştü. Tuncel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

EELLEEKKTTRRİİKK
KKEESSİİNNTTİİSSİİ

Yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve
tesis çalışmaları nedeniyle 30 Haziran Salı günü
10.00-14.00 saatleri arası; Beypazarı'na bağlı
Karaşar Beldesinde elektrik kesintisi uygulandı.

AAyyaaşş DDoommaatteessii GGöörrüüccüüyyee ÇÇııkkttıı..

AAyyaaşşllıı GGrruupp''uunn 22000077 MMaarrtt AAyyıınnddaa BBaaşşllaattttıığğıı
GGeelleenneekksseell TToohhuummllaarrıınn YYeenniiddeenn YYaaşşaammaa GGeeççiirriillmmeessii
PPrroojjeessii KKaappssaammıınnddaa,, UUzzuunn YYııllllaarrddıırr EEkkiilleenn AAyyaaşş
DDoommaatteessii GGöörrüüccüüyyee ÇÇııkkııyyoorr..
Doğal şartlarda üretilen Ayaş domatesleri dağ ağıl-
larından toplanan hayvan gübreleri ile destekleniyor
ve temiz yeraltı sularıyla sulanıyor. Domateslerin
ekili olduğu alana cep telefonu ile girilmiyor.
Yetiştirilen ürünlerin böcek ve hastalık mücade-
lesinde, tamamen doğal bitkilerden yapılan karışım-
lar kullanılıyor. 13 yıldır çeyiz sandığında saklanan
az miktarda tohumları özenle yetiştirip üç yıllık
yoğun bir çalışmayla yeniden Anadolu’ya
kazandırdıklarını ifade eden Ayaşlı Grup Genel
Koordinatörü Selami Başer, konuyla ilgili olarak
şunları söyledi: 
"Geleneksel Beypazarı Festivali’nde olduğu gibi 28
Haziran’da düzenlenenAyaş Dut Festivali’nde de
yetiştirilen ürünlerle ilgili bilgi verilerek ve domates
tohumları ilk kez doğal ürün meraklılarına
ulaştırıldı.. Geçen yıl elde edilen 9 ton ürünün bir
bölümü ambalajlanarak tanıtıldı, diğer bölümü 2009
sezonuna tohum olarak ayrıldı. Geçen yıl üretimimiz

KKIISSAA--KKIISSAA

azdı. O kadar fazla talep geldi ki, bu talepleri sınırlı
üretimimizle karşılamak mümkün olmadı. Ayaş
domatesini tadan çok sayıda insan, domateslerimiz-
den satın almak ve sevdiklerine de tattırmak istedi.
Biz de, geçen yıl oluşan bu yoğun talepten sonra bu
yıl doğal ürün meraklılarıyla buluşmaya karar
verdik."

Beypazarı’nın yaklaşık 10 kilometre dışında yapılacak
olan fakülte için 500 dönüm şahıs arazisi bağışlandı.

BBeeyyppaazzaarrıı KKaammppüüssüü MMooddeell OOkkuull OOllaaccaakk
Ankara Üniversitesi (Aü) Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Beypazarı'nda Kurulacak Aü
Demirbey Kampüsü İçin "Türk Eğitim Sistemine Model Olacak Bir Üniversiteyi
Kuracağımıza İnanıyorum" dedi.
Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ,
Beypazarı’nda kurulacak AÜ Demirbey Kampüsü için
"Türk eğitim sistemine model olacak bir üniversiteyi kura-
cağımıza inanıyorum" dedi. 
Ankara Üniversitesine bağlı olarak Beypazarı’nda ilk plan-
da dört binanın ve sosyal tesislerin yapılacağı Demirbey
Kampüsü’nün oluşturulması kapsamında gerçekleştirilen
piknikte konuşan Taluğ, Ankara Üniversitesi’nin
Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite olduğunu ve
birçok üniversite ve fakültenin kurulmasında öncülük ettiği-
ni hatırlatarak, üniversitenin Ankara’ya karşı sorumlu
olduğunu söyledi. 
Taluğ, Beypazarı gibi kendi kültür ve değerlerine sahip çık-
mış bir ilçede üniversitenin kurulmasının çok önemli
olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Burada yepyeni bir dev adıma tanıklık ediyoruz.
Ankara’nın merkezi dışındaki yerleşkelerimiz bulundukları
yerlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik
katmayı amaçlamaktadır. Beypazarı’na da bu katkıyı
sağlayacağız. Açık alanlarıyla, kapalı alanlarıyla, sosyal
tesisiyle üniversite bir alan zenginliği, bir olgunluk ister. 
Türk eğitim sistemine model olacak bir üniversiteyi kura-
cağımıza inanıyorum. Yabancı konuklarımızı ağırlayabile-
ceğimiz, araştırmalarımızı yapabileceğimiz bir üniversite
olmasını hedefliyoruz. Fakülteler konusunda uzun süredir
çalışıyoruz. Talepler ve olanaklar konusunda şekillenecek-
tir. Beypazarı yer altı zenginliği açısından da çok önemli bir
yer. Kültürel olanakları ve sağlık turizmi gelişmiş. İki yıllık
bölümler yerine dört yıllık bölümler kurulmasını tercih
ediyoruz.                                        HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee

GELENEKSEL
EĞRİOVA
ŞENLİKLERİ
YAPILDI

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee
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AAnnkkaarraa ÜÜnniivveerrssiitteessii,, BBeeyyppaazzaarrıı''nnddaa HHaayyıırrsseevveerr VVaattaannddaaşşllaarrıınn
BBaağğıışşllaaddıığğıı 550000 DDöönnüümmllüükk AArraazzii ÜÜzzeerriinnddee İİllkk EEttaappttaa 44 FFaakküüllttee
vvee YYüükksseekk OOkkuull KKuurraaccaakk..
Beypazarı turizm sektörünün yanı sıra sebze ve tarla bitkileri
alanındaki üretim kapasitesiyle de Türkiye'nin önemli bir
merkezi haline gelirken, şimdi de eğitim merkezi olmaya hazır-
lanıyor. 
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp, Ankara Üniversitesi
ile işbirliği halinde yeni fakülte ve yüksek okulların açılması için
yürütülen çalışmaların hız kazandığını belirterek, orta vadede
kentin 10 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapar hale gele-
ceğini açıkladı. Ankara Üniversitesi'ne, kurulması planlanan
fakülte ve yüksek okullar için Beypazarı'nda 500 dönümlük bir
arazi tahsis edildi. 
Projeye şirket ortaklarıyla birlikte en büyük katkıyı yapacak
kuruluşlardan biri olan Beypiliç'in Genel Müdürü Sait Koca,
Ankara Üniversitesi ile Beypazarı'nda kurulması planlanan ve "
Demirbey Yerleşkesi " adını taşıyacak olan okul projesinin ilk
etapta 4 fakülteyi kapsadığını söyledi. Sait Koca, altyapı yapımı-
na en kısa zamanda başlamak istediklerini ,binaların sadece
dışının değil, binalarda kullanılacak ekipmanların da bağışçılar
tarafından sağlanacağının altını çizdi. Projeye, şirket ortağı, aynı
zamanda da kurulacak kampüsün arsa sahibi olan Şahin
Karaoğuz ve kardeşi Yücel Karaoğuz öncülüğüyle başladıklarını
belirten Genel Müdür Koca, Aktürk Yapı Endüstri ve Ticaret
A.Ş. ile Beypiliç ortaklarından Hulki Tanrıkulu'nun da birer
fakülte binası yapımını üstlendiğini ve Yücel Karaoğuz'un da
Nurettin Karaoğuz Vakfı adına bir yurt binası yaptıracağını kay-
detti. 
EEĞĞİİTTİİMM SSİİSSTTEEMMİİNNEE MMOODDEELL OOLLAACCAAKK
Beypazarı'nda yeni konut alanlarının bulunduğu güney böl-
gesinde yer alan ve Ankara Üniversitesi için tahsis edilen
arazinin tanıtımı için bir gezi düzenlendi. Geziye Ankara
Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cemal Taluğ, Beypazarı Belediye
Başkanı Cengiz Özalp, Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca ve
diğer bağışçıların yanı sıra, Üniversite senatosu üyeleri, fakül-
telerin yöneticileri,öğretim üyeleri ve aileler katıldı. Rektör
Taluğ, bağışlanan araziyi çok beğendiklerini belirterek, ''Burada
Türk eğitim sistemine model olacak bir üniversiteyi kuracağımıza
inanıyorum''dedi. 
Rektör Taluğ, 6 aya yakın zamandır proje üzerinde çalıştıklarını,
yerleşkede hangi yüksek okulların ya da fakültelerin açılabileceği
konusunda Beypazarı'nın taleplerini de değerlendirerek, öncelikle
üniversite senatosunun bir karar alacağını ve ardından da
konunun YÖK başta olmak üzere diğer ilgili kamu kurumlarının
onay sürecine gireceğini kaydetti. 
Taluğ, Beypazarı gibi kendi kültür ve değerlerine sahip çıkmış bir

ilçede 
üniversitenin kurulmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak
şöyle devam etti: 
''Burada yepyeni bir dev adıma tanıklık ediyoruz. Ankara'nın
merkezi dışındaki yerleşkelerimiz bulundukları yerlerin
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik katmayı
amaçlamaktadır. Beypazarı'na da bu katkıyı sağlayacağız. Açık
ve kapalı alanlarıyla, sosyal 
tesisiyle üniversite bir alan zenginliği, bir olgunluk ister. Türk
eğitim sistemine model olacak bir üniversiteyi kuracağımıza
inanıyorum. Burasının yabancı konuklarımızı ağırlayabile-
ceğimiz, araştırmalarımızı yapabileceğimiz bir üniversite
olmasını hedefliyoruz". 
TTeekknnoolloojjii,, TTaarrıımm,, MMaaddeenncciilliikk ÖÖnn PPllaannddaa
Rektör Taluğ " Beypazarı'nda yüksek okul düzeyinde mi yoksa
fakülte düzeyinde mi olacak bunlar zaman içinde netleşecek. Biz
iki yıllıktan ziyade dört yıllık bölümleri tercih ediyoruz. Bu arada
bağışlanan arazilerin üniversiteye tapu tescillerinin yapılması
süreci işleyecek. Bizim gönlümüzden geçen bölümler var,
teknoloji enstitüsü kurulması gibi. Bölgenin ciddi potansiyelleri
var. Bağışçılarımızın ve Beypazarı halkının açılacak okullarla
ilgili beklentileri var, hepsini değerlendirip aşamalı olarak bun-
lara karar vereceğiz" dedi. Rektör Taluğ, Beypazarı'nın tarım
alanındaki potansiyeli yanı sıra yer altı ve madencilik açısından
da zengin kaynaklara sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak, her
iki alanda da yüksek öğretim verilmesinin düşünülebileceğini
söyledi. 
1100 BBİİNN ÖÖĞĞRREENNCCİİ HHEEDDEEFFLLEENNİİYYOORR
İşbirliği protokolü ve proje hakkında kamuoyuna bilgi vermek
üzere düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp ise şunları kaydetti: "
Amacımız projenin en kısa zamanda başlayabilmesi. Valilik başta
olmak üzere ilgili kurumlarla da görüşmeler sürüyor. Bölgenin
suyu hazır. Elektrik başta olmak üzere diğer altyapı hizmetlerinin
gerçekleştirilmesi konusunda da ilgili kumu kurumlarıyla
görüşmelerimiz de çok olumlu şekilde devam ediyor. Hedefimiz
orta ve uzun dönemde Beypazarı'nı 10 bin öğrencili bir üniversite
kenti haline getirmek. Ayrıca özel bir üniversite için de 1000
dönümlük bir arazi belediye tarafından sağlanacak. Bundan sonra
Beypazarı'nın gençleri gurbetlik çekmeden, evlerinin yanında
öğrenimlerini tamamlayabilecekler''. 
Etkinliğe katılan Ankaralılar Vakfı Genel Sekreteri ve Yönetim
Kurulu Üyesi Özgün Ökmen de 4 yıl içerisinde okulları kurmak
istediklerini belirterek, ''Bağışçıların katkısıyla kampüse 4 bina
yapılacak. Her birinin 2 milyon lira civarında bir maliyeti
olduğunu düşünürsek, bağışçılarımız, bu sıkıntılı ortamda üniver-
site projesi için 8 milyon TL vermiş olacaklar'' dedi.

SSaallıı,, 0077 EEkkiimm 22000088 0088::3300
1980 öncesi olaylarda şehit edilen Metin Yüksel vefatının
29. yıl dönümünde anılıyor. Arkadaşları ve bazı sivil
toplum kuruluşlarının düzenleyeceği program Metin
Yüksel'in şehit edildiği Fatih Camii avlusunda düzen-
lenecek. Anma programına katılacak vatandaşlar daha
sonra Yüksel'in Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarı başına
yürüyerek dua edecek. Yapılan açıklamada, "Şehid Metin
Yüksel'i şehadetinin 29. yılında şehid olduğu mekanda ve
kabri başında anıyoruz.23 Şubat Cumartesi günü öğle
namazı sonrasında Fatih camii avlusundaki anma pro-
gramına şehidlerimize vefalı bütün kardeşlerimizi bekliy-
oruz." denildi. 
Şehit Metin Yüksel Kimdir ? 
Şehid Metin Yüksel, 17 Temmuz 1958'de Bitlis'e bağlı
Kolongo Yaylası'nda dünyaya geldi. Babası birkaç ay önce
Hakk'a uğurladığımız, Türkiye'nin en büyük âlimlerinden
Sadreddin Yüksel Hoca'dır. Annesi ise doğunun en tanın-
mış eşrafından Norşinli Şeyh Masum Efendi'nin kızıdır.
Metin Yüksel, 
dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a gelerek
Fatih semtine yerleşir. 
İİLLKK DDİİNNÎÎ EEĞĞİİTTİİMMİİ BBAABBAASSIINNDDAANN AALLDDII
Hüsam bey Mahallesi'ndeki Akşemseddin İlkokulu'nda
ilköğrenimini tamamlar. Daha sonra Sinan ağa
Mahallesi'ndeki Gelen Bevi Ortaokulu'na kaydolur. Bu
arada babasından Kur'an-ı Kerim ve temel İslâmi bilgilerle
alakalı dersler alır. Yüksel, ortaokul 2. sınıfa geldiğinde
ortaokula devam etmek istemez ve okulunu bırakır.
FFAAKKİİRR İİNNSSAANNLLAARRIINN YYAARRDDIIMMIINNAA KKOOŞŞAARRDDII
Ortaokulu bıraktıktan sonra o dönem İslâmi camiada aktif
olan teşkilatların çalışmalarına katılmaya başlar. Bir dönem
MTTB'nin içinde bulunur. 1976 yılına gelindiğinde
MTTB'deki çalışmalar Metin Yüksel'i tatmin etmez. 
EENN AAKKTTİİFF AAKKIINNCCIILLAARR TTEEŞŞKKİİLLAATTII ÜÜYYEESSİİYYDDİİ
O yıllarda yeni kurulmaya başlanan Akıncılar Teşkilatı'nın
şube açma iznini alır ve bazı arkadaşlarıyla birlikte Fatih
Akıncılar Teşkilatı'nı kurarlar. Fatih Akıncılar Teşkilatı
kısa bir zamanda Türkiye'nin en aktif Akıncılar teşkilatı
haline gelir. 
Metin ve arkadaşları bir taraftan siyasal çalışmalar
yaparken, diğer taraftan da birtakım sosyal faaliyetlerle
uğraşırlar. 
Salı ve Perşembe günleri çevredeki yoksul ailelerin hasta
çocuklarının muayene edilmeleri için Akıncılar teşkilatına
doktorlar getirilir. 
Doktorların tavsiye ettiği ilaçlar çevredeki eczanelerden
yardım olarak tedarik edilir ve bölgenin fakir insanlarına
dağıtılır. 
ÖÖLLMMEEKK VVAARR,, DDÖÖNNMMEEKK YYOOKK
Fatih Akıncıları kısa bir zamanda yaptıkları sosyal çalış-
malarla bölge halkının sevgisini kazanır. Fatih

GGeeççeenn hhaaffttaannıınn ddeevvaammıı
Köpeklerini çok seven bayan okurlarımızdan aşağıdaki soru-
lara samimiyetle cevap vermelerini ve bu cevapları dergimize
gönderip yarışmaya katılmalarını rica ediyoruz:
1- Köpeğinizi mi daha çok seviyorsunuz, kocanızı mı?
2- Az bir yemeğiniz olsa ve ikiniz de aç olsanız, yemeği ken-
diniz mi yersiniz yoksa köpeğinize mi yedirirsiniz?
3- Köpeğiniz sizin odanızda mı yatar?
4- Köpeğiniz ölürse ağlar mısınız?
5- Köpeğinizin "hayvan üstü" bir kişiliği olduğuna inanıyor
musunuz?
6- Köpeğiniz çocuğunuzun bacağını ısırır ve o da ona bir taş
savurursa, önce ağlayan çocuğunuza mı koşarsınız yoksa
acıyla uluyan köpeğinize mi?
7- Kocanızla köpeğiniz aynı gün hastalanacak olsa önce
hangisine doktor çağırırsınız?
8- İşyerinde aklınız hep köpeğinizde midir?
Bu sorulara gönderilen cevapları içeren 75 bin mektup ince-
lendiğinde ortaya çıkan sonuç şöyle ilân ediliyordu:
1- Okuyucuların üçte ikisi: "Kocamı, ancak köpeğimi sevmesi
hâlinde severim." diyor, üçte biriyse açıkça: "Köpeğim benim
her şeyimdir." diyordu.
2- Yetmiş beş bin okuyucudan 60 bini, yemeği köpeğine vere-
ceğini, zira onun açlıktan ölmesine şahit olmaktansa ken-
disinin ölmeyi tercih ettiğini yazıyordu.
3- Çoğunluğunu bayanların teşkil ettiği 49 bin okuyucu:
"Köpeğimi tabii ki kendi odamda yatırıyorum, ne de olsa
köpeğim herkesten iyidir!" diyordu.
4- Okuyucuların üçte birinin cevabı köpeklerinin ölmesi
hâlinde gözyaşlarını tutamayacakları ve onun için merasim
düzenleyip mum yakacakları şeklindeydi.
5- Okuyucuların tamamına yakını, köpeğine hayvan üstü bir
kişilik tanıdığını ve onun çok erdemli bir karakteri olduğuna
inandığını yazıyordu.
6- Çoğu okuyucuların cevabı aynıydı: "Her ikisini de yatıştır-
maya çalışıyorum."
7- Cevapların önemli bir bölümü: "Önce veteriner, daha sonra
doktor" şeklindeydi.
8- Çalışan okuyucuların tamamına yakını: "Köpeğimi düşün-
meden edemem, hep onu düşünürüm." diye cevap veriyor bu
şıkka... 
Köpeğinin manevî kişiliği ve erdemli bir şahsiyeti olduğuna
inanan ve onun ölümüne ağlayan "çağdaş" (!) insanların, hür-
riyet ve bağımsızlığı için mücadele edip vatanını savunan
insanların tepesine acımasızca gökten bomba yağdırmaları
çok şaşırtıcı bir çelişki değil midir sahi?.. Köpeğine kendi
yatak odasında yer veren çağdaş(!) insanın, sırf derisinin rengi
farklı olduğu için kendi hemcinslerinin kamuya ait yerlerde
bulunmasına bile izin vermemesi ve köpeği hastalandığında
hemen veterinere koşup onun iyileşmesi için telaşla elinden
geleni yaparken, milyonlarca çocuğun açlık ve hastalığın
pençesinde kıvranmasına tepki göstermemesi ve milyonlarca
insanın açlık ve ilâçsızlıktan can vermesi karşısında kılının
dahi kıpırdamaması son derece düşündürücü değil midir? 
Amerika'da köpekler için özel mağazalar vardır. Son zaman-
larda bu mağazalar tam on çeşit köpek losyonu sürdüler
piyasaya! Köpekler için özel diş macunu bile bulunan bu
mağazalardan, köpeklere mahsus özel makyaj ve bakım
malzemeleri temin edebilirsiniz! Dünyanın büyük şehirlerinde
köpeklerin durumuyla ilgili bir yazı yayınlayan ünlü "Time"
dergisinin şu araştırmasına bakınız:
"Büyük şehirlerin çoğu bugün kelimenin tam anlamıyla
'Köpeklerin Şehri' olarak ün salmış durumdadır. Özellikle
Londra, Tokyo ve Mexico City gibi şehirlerde köpek sayısı
şehir sakinlerinin huzurunu kaçıracak ve çevre sağlığını
tehlikeye düşürecek kadar artmıştır."
"Köpeklerin ısırdığı çocukların sayısında da her gün artış
olmaktadır. Havlama, uluma ve boğuşma sesleri zaten
fazlasıyla gürültülü olan bu şehirlerde huzuru büsbütün boza-
cak noktaya gelmiştir. Tokyo'da 280 bin, Los Angles'ta 300
bin, New York'ta 500 bin, Londra'da 700 bin ve Mexico
City'de 1 milyondan fazla köpek var; kısacası köpekler
ortalığı karıştırmış bulunuyor."[1]
Fransa'da yayınlanan "Animal" dergisi şöyle yazıyor:
"Amerika'da köpek sahiplerinin köpeklerinin süsü ve bakımı
için harcadığı meblağ, yılda 300 milyon doları buluyor. New
York, San Fransisko, Şikago ve Los Angeles'ta köpeklere ait
özel kuaförler, berberler ve güzellik salonları var. Söz konusu
şehirlerdeki bu salonların sayısız ve sürekli dolu olduğu
biliniyor. Bu salonlarda çalışacak kuaförlerin 6 ilâ 12 ay özel
bir kurs alması gerekiyor; bu kursu bitirenlere özel köpek
kuaförlüğü diploması veriliyor. Amerika'daki büyük şehirlerin
hepsinde en az 2-3 tane özel köpek mezarlığı var. Başlı başına
bir sektör hâline gelmiş olan bu mezar işlemleri, köpeklerin
özel bir şekilde ilâçlanıp tabutlanması ve cenaze merasimi
gibi işlemlerden astronomik gelirler elde edilmektedir.
"Köpeklerin bakımı için bunca harcamaların yapıldığı
Amerika'da beş milyonu aşkın serseri ve işsiz takımı var ki,
karınlarını doyuracak para bulmamakta, bir lokma ekmek için
her şeyi yapmaktadırlar... 
Hayvanları koruma ve onlara eziyet edilmesini önlemenin
tamamen insanca bir davranış olduğu şüphe götürmez bir
gerçek; ama yoksul ve kimsesiz insanların da hiç olmazsa
hayvanlar kadar ilgi görmesi ve çağdaş medenî hemcins-
lerinin hayvanlara gösterdikleri sevgi ve ilgiyi onlardan
esirgememesi gerekmez mi?..
Bunca çelişki karşısında donup kalmamak mümkün müdür
sahi? Adına medenî denilen bir dünyada her gün milyonlarca
insan açlık ve yoksulluktan can verirken, köpeklerin bakımına
yüz milyonlarca dolar harcanmasının insanî bir açıklaması var
mıdır?.. Medenî dünya(!)nın bu çelişkileri ve sözde çağdaş
insanın, insanlıkla bağdaşmayan bu bencillik ve şaşkınlığı Dr.
Karl gibi bilim adamlarını galeyana getirmekte ve "İnsanlığın
medeniyeti için yeni bir proje hazırlayın. Zira çağdaş
medeniyette insanın insanlık onuru tamamen göz ardı edilmiş
ve ayaklar altında kalmış durumdadır." dedirtmektedir.[2]
) sahibini sorumlu tutmaktadır. 

DDeevvaamm eeddeecceekk

ÇÇooccuukk vvee HHaayyvvaann SSeevvggiissiiŞŞeehhiitt MMeettiinn
YYüükksseell''ii

RRaahhmmeettllee
AAnnııyyoorruuzz

Akıncıları'nın bölgedeki etkinliklerinden rahatsız olan bir-
takım sol gruplar Darüşşafaka Lisesi ve 
Fatih İmam Hatip Lisesi'ndeki Akıncı öğrencileri rahatsız
etmeye başlarlar. 
Metin Yüksel ve arkadaşları bu rahatsızlıkları engellemek
için, rahatsız edilen öğrencileri korumaya alırlar. 26 Ekim
1977 günü Darüşşafaka Lisesi'nin önünde Metin Yüksel ve
3 arkadaşı 8 komünistin silahlı saldırısına uğrar. 
Metin Yüksel ikisi midesine, biri de dizine olmak üzere 3
kurşun yarası alır. Hemen Vakıf Gureba Hastanesi'ne
kaldırılıp tedavisi yapılır. Metin Yüksel artık; davası
uğruna yaralanmış bir gençtir. Bu olay Metin Yüksel'in
çalışmalarının daha da artmasına neden olur. 
HHEERR FFAAAALLİİYYEETTTTEE YYÜÜKKSSEELL HHEEPP ÖÖNNDDEE
Fatih'teki çalışmalarını ülke geneline yayarak,
Anadolu'daki Akıncılarla tecrübe ve bilgilerini paylaşır.
Artık seminerler, mitingler, gösteriler Metin Yüksel'in
bütün hayatını kapsar. Metin ve arkadaşları o dönem İslâmî
kesimin etkin yayın organları olan Gölge, Akıncılar, Akıncı
Güç, Sebil gibi dergilerin halka ulaşması için büyük çaba
sarf ederler. Metin Yüksel yapılan her çalışmada hep en
öndedir. Kendinden büyük Akıncılar bile yapılan çalış-
malarda Metin Yüksel'e tabi olurlar. Artık Metin Yüksel, 
Fatih'in efsane delikanlısıdır. Fatih denince dostlarının ve
düşmanlarının aklına Metin Yüksel ismi gelir. Onun
yiğitliği, fedakârlığı, davasına olan bağlılığı dilden dile
dolaşır.
TTEEHHDDİİTTLLEERR AARRTTIIYYOORR
Metin'in bu çalışmaları o dönem Fatih'de etkin olmak
isteyen kavmiyetçileri rahatsız eder. Metin Yüksel birkaç
defa kıstırılarak tehdit edilir. Metin bu tehditlere aldır-
madan İslâmî çalışmalarını sürdürür. 
Metin'in çalışmalarını engelleyemeyen kavmiyetçiler, artık
onu ortadan kaldırmaya karar verirler. Çünkü Metin,
onların Fatih'e hâkim olmalarının önündeki en önemli
engeldir.
CCaammii aavvlluussuunnddaa ssaallddrrıı!!
23 Şubat 1979 tarihinde Cuma namazı çıkışı Metin Yüksel
Fatih Camii'nin avlusunda kavmiyetçilerin silahlı saldırısı-
na uğrar. Şu an Eskişehir Cezaevi'nde tutuklu olan ve
Metin Yüksel şehit olduğunda yanında bulunan Mehmet
Ali Tekin'in anlatımından Metin Yüksel'in şahadetini
dinleyelim: 
"Bir kavmiyetçi, Cuma namazı çıkışı Metin'in arkasından 3
kere kısa aralıklarla 'Metin dur!' diye bağırdı. Üçüncü
bağırmasının akabinde, iki eli de parkesinin cebinde olan
Metin, sağ elini çıkarıp boş bir şekilde öne doğru uzatarak,
'Gelin konuşalım' dedi. 
Metin sözünü bitirir bitirmez, bu kavmiyetçi ve yanındaki
arkadaşları silahlarını çekerek, ateş etmeye başladılar. Ben

tam o anda caminin duvarı-
na yakın olan iki büyük
çınar ağacının arasına
gelmiştim. Benim arkamda
bulunan çınarların arasın-
dan çıkan iki kişi de bana,
'Kaldır ellerini' dediler. 
İki elim cebimde arkama
döndüm. Ben arkama dön-
erken Metin'in, ileriye uzat-
tığı sağ elini yüzüne doğru
geriye çektiğini, sol

bacağının da hafif büküldüğünü fark ettim. Arkama
döndüğümde iki kişi ellerindeki tabancaları bana doğrult-
muşlardı. Bu arada polisler bizim tarafımıza doğru 'Teslim 
olun' diyerek, koşmaya başladılar. Polisi gören kavmiyetçil-
er, beni bırakıp kaçtılar? Metin upuzun yerde yatıyordu.
Metin'e doğru koşmaya başladım. Başından akan kanlar
yerdeki karları kıpkırmızı yapmıştı. Başını kaldırıp yüzün-
deki kanları silmeye başladım. O sırada birkaç arkadaş
daha 
geldi. 
Ben arkadaşlara 'Çabuk taksi çağırın' diye bağırdım. Yaralı
olan Metin'i her birimiz kollarından ve ayaklarından tutarak
kaldırıp, çıkış kapısına doğru götürmeye başladık. Metin
çok ağır olduğu için, götürmekte zorlanıyorduk. Ben,
yaraları daha da ağırlaşmasın diye 'Durun sırtıma alayım'
dedim ve Metin'i sırtıma aldım. Avlu çıkış kapısına bir
Murat taksi getirmişlerdi. Taksiciye 'Hemen hangi hastane
olursa olsun birine çek' dedim.
Metin'in yüzündeki kanları bir daha sildim. Alnının sağ
tarafında bir kurşun yarası vardı. Kazağını belinden üst
tarafına doğru sıyırdım. Göğsündeki kanları sildim. Sırtını
sıyırarak, arkasına baktım. 
Kuyruk sokumuna yakın bir yerde, bir kurşun yarası daha
vardı. Sağ elinden nabzını dinledim. Bir şey hissedemedim.
Sonra kalbini dinlemek için kazağını sıyırdım. 
Kulağımı kalbine dayayınca kalbinin de atmadığını fark
ettim. Taksideki diğer arkadaşa 'Yahu ben bir şey duymuy-
orum. Heyecandan olabilir. Bir de sen dinlesene' dedim. O
arkadaş da dinledi ve bir şey hissetmediğini söyledi. Taksi
Çapa ilk yardıma gelince hemen Metin'i sırtlayıp hasta
yatağına yatırdım? Bir doktor göğsüne bastırıp, kulakçıkla
kalbini dinliyordu. Bu arada doktorlar pantolonunun
kesilip, Metin'in ameliyata alınması gerektiğini söylediler.
Birden aklıma Metin'in ilk yaralandığında 
ameliyatı sırasında yaşadıkları ve daha sonra da bana anlat-
tıkları geldi.
İlk defa 1977 yılında komünistlerin tuzağına düşüp yara-
landığı sırada Metin'i hastaneye götürüyorlar. Ameliyat
etmek için doktorlar pantolonunu makasla kesip, ameliyata
hazırlamak istemişler. Metin doktorların makasla pantolo-
nunu kesmelerine müsaade etmez. Ameliyat yatağından
kalkarak, 
yaralı olduğu halde pantolonunu çıkarıp yatağa uzanır.
Doktorlara hitaben de, 'Başka pantolonum yok. Onun için
pantolonumu kesmenize izin veremem' der. Ben bunları
düşünerek pantolonunu çıkarırken 2 doktor daha geldi. 
Benim odadan çıkmamı istediler. Hastanenin başka bir
yerinden 'Metinim, Metinim' diye feryat eden Yakup
kardeşimizi, Metin Yüksel'in babası Sadreddin Hoca, teselli
etmeye çalışıyordu. Ben bu manzaraya dayanamadım ve
hastanenin dışına çıktım." 
MMeettiinn,, HHaakkkk''aa yyüürrüüyyoorr
Metin Yüksel 26 Şubat 1979 Pazar günü tekbirler eşliğinde
Fatih Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehadetinin
üzerinden yıllar geçmesine rağmen, Şehid Metin Yüksel
gönüllerde yaşıyor. Metin Yüksel'i hiç görememelerine rağ-
men; onu seven gençler, mezarını devamlı olarak ziyaret
ediyorlar. Ayrıca her yıl 23 Şubat günü birçok genç, Metin
Yüksel'in şehit olduğu Fatih Camii avlusunda buluşarak,
mezarına kadar yürüyorlar. Daha sonra Şehit Metin
Yüksel'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup, yapılan
hatimler ruhuna bağışlanıyor
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RReessmmii ÝÝllaannllaarr SStt//ccmm                66 YYTTLL
KKoonnggrree ÝÝllaannllaarrýý 6600 YYTTLL
SSoossyyaall iillaannllaarr 6600 YYTTLL

HHOOSSTTİİNNGG
FFİİYYAATTLLAARRII
AALLAANN AADDII 
TTEESSCCİİLLİİ 

HHeemmddee 770000 MMBB 
AARRTTIIKK HHEERRKKEESSEE

110000 YYTTLL
BBUU FFIIRRSSAATT
KKAAÇÇMMAAZZ

TTEELL::776622 5511 6633

ÝÝÞÞTTEE GGAAZZEETTEE BBUU YYAAAA......
HHaabbeerrlleerr ÝÝnntteerrnneettttee

ZAYİ
Nüfus Kimliğimi
Kaybettim.
Hükümsüzdür.

Okan BAYRİ

BBeeyyppaazzaarrıı ŞŞiimmddii ddee EEğğiittiimm MMeerrkkeezzii OOlluuyyoorr
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Yüz yıllarca birbirleri ile savaş yapmış olan
ülkeler, sonunda ortak bir zeminde buluşabilmenin
çabalarını sürdürüyorlar. Bu süreçte, ilkin sayısal
olarak azınlıkta idiler. Sayıları arttıkça da isimlerini
değiştirerek günümüze dek geldiler. Kömür Birliği
diyerek ortalık yere çıkanlar, şimdilerde AB olarak
dünyaya nizam vermeye çalışıyorlar. 
Kuruluş döneminde altı ülkeden oluşan bu ortak
hareket, genişleyerek yirmili rakamlara ulaştılar.
Buna karşın ilk girenlerle daha sonraları bu kervana
katılanlar arasında ayrımcılığın yaşanmakta olduğu
biliniyor. Bu ayrımın temelinde kendi emperyal
çıkarlarının yatmakta olduğunu söylemek istiyoruz. 
Emperyal amacın öne çıktığı noktada ortaklığın
çatırdaması da son derece doğaldır. Şu anda yaşan-
makta olan ekonomik krizin temelinde de bu olgu-
nun yattığının görülmesi gerekiyor. Bu ülkelerce
kurulan kapitalist sistemin çöktüğünün de kabul
edilmesi gerekiyor. Sıkıntının ana kaynağı bu olsa
gerek. 
Dünyada dengeleri alt üst eden ekonomik krize karşı
korumacılığın da ortalık yerden kalktığı görülmekte-
dir. AB’ne sonradan katılanlar bu sıkıntıyı en çok
çeken ülkeler oluyorlar. Kendi göbeğini kesecekleri
gelişmeler yaşanıyor. Bu noktada birlik ruhunun
nane ruhu gibi buharlaştığı gerçeği yaşanmaktadır.
AB’nin ana omurgasını oluşturmakta olan bu ülkel-
er, NATO’nun da üyesi oldukları için 1964 yılında
benzer uygulamayı Türkiye’ye karşı uygulamaktan
geri durmamışlardır. Bu gelişme karşısında dönemin
Başbakanı İsmet İnönü, “Yeni bir dünya kurulur,
Türkiye’de bu dünyada yerini alır” diyerek onurlu
duruşunu gösteriyordu.
Önümüzdeki Haziran ayında yapılacak olan Avrupa
Parlamentosu seçimleri öncesinde işler kızışmakta
ve tansiyon yükselmektedir.  Almanya’da Eylül
ayında da Federal Meclis seçimlerinin yapılacak
olması ise tansiyonun iyice yükseleceğini göster-
mektedir.
Daha önceleri Yunanistan’da yaşanan Türkiye
karşıtlığı, şimdilerde AB ülkelerini de sarmış durum-
dadır. Sorunları çözemedikleri ve kısırlık çektikleri
anlaşılan siyasetçiler, saldırıdan yardım umar duru-
ma düşüyorlar. Böylelikle de kendi acizliklerini
halklarının onayına sunmuş oluyorlar.
Bayan Merkel ile Bay Sarkozy, ülkelerindeki aşırı
sağcı oyları alabilmek adına Türkiye’ye saldırıyorlar.
Tam üyelik yerine ayrıcalıklı ortaklık öneriyorlar.
Konuya ilişkin olarak Fransız Le Figaro gazetesinde
06 Mayıs 2009 gününde ilginç bir değerlendirme
yapılıyor.
Paul – Henri du Limbert  yazısında, AB’ni
ekonomik bir dev, siyasi bir cüce olarak tanımlıyor-
du. Yazıda, AB’nin yıllardır sürdürmekte olduğu
düşünce tembelliğine Sarkozy’nin son verdiği belir-
tiliyor. Buna örnek olarak da Türkiye’ye olan yak-
laşımını gösteriyor.
Yazıda, “Sarkozy, yarım asırdır utanmazca yalan
söylenilen Türkiye’nin yüzüne açık ve yüksek sesle
‘Türkiye’nin Avrupa’da yeri yoktur’ dedi ve
Avrupa’nın sınırlarının olması gerektiğine, haklı
olarak inananları rahatlattı” deniliyor.
Türkiye’nin üyeliğine karşı olmadıklarını sıklıkla
yineleyen bazı birlik üyesi ülkelerin önde giden-
lerinin bu noktada daha dürüst olmaları gerekiyor.
Laf salataları ile günlerini geçirmemeleri ve oyalama
yapmamaları ayrı bir zorunluluk olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu gerçeklerin siyasetçilerce de
bilindiğine inanmak istiyoruz.
Rumların bir süredir yapılmakta olan çözüm
görüşmelerinden fazla umutlu olmadıkları biliniyor.
Konuya ilişkin olarak Rum basınında ilginç yazılara
rastlanmaktadır. 12 Mayıs 2009 gününde Politis
gazetesinde Kiriyakos Cambazis, “Çözüm istiyor
muyuz, istemiyor muyuz?” diye soruyordu.
Sürecin retçi simgelerle tüketilmekte olduğunun vur-
gusu yapıldıktan sonra, “Her şeyin çözüm sonrasına
havale edilmesi gerekmez. Ne yazık ki, Kıbrıs Rum
toplumunun bu günkü liderliği, bir çözümü toplum
tarafından kabul edilmeyecek şekilde çalışıyor. Bu
da bu günkü Hükümet grubunun dramıdır” diyordu.
Olası bir referandum öncesinde Rumlar, hayır demek
için hazırlanıyorlar mı ne…
Bu noktada Bay Hristofyas, Cumhurbaşkanı Talat’ın
görev süresinin dolmadan adada çözüm
sağlanacağını umuyor. Bay Hristofyas, “Kıbrıs’ta,
Türk ve Rumlardan oluşan tek bir halk vardır ve bu
iki toplum, Ada’nın egemenlik haklarına sahiptir.
Federal Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, tüm yöne-
tim gücünün bölüşülmesi gerekiyor” dedikten sonra
emlak konusu sonuçlanmadan çözümün olamaya-
cağının altını çiziyordu. Ayakları suya eriyor mu
ne…
Siyasi çözümlerin ömürlerinin oldukça kısa olduğu
gerçeğine karşın Pasok milletvekili Anna
Diamandopulos, Politis gazetesindeki açıklamasında
Bay Hristofyas için, “yanlışların geçmişteki ihmal-
lerin üzerinde durmaktan vazgeçmedi ve sabırla, iyi
niyetle ve bunun yanında yaşamsal konularda ödün
vermeyerek, karşı taraftan istediğimizin ne olduğunu
anlatmaktan vazgeçmedi” vurgusunu yapıyordu.
SEVGİ ile kalınız…

22 Mayıs 2009  -  Ankara  -    

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

TTIIKKAAÇÇLLII ÇÇÖÖZZÜÜMM

RREEKKLLAAMM VVEE   ÝÝ LLAANNLLAARR IINNIIZZ II  
GGAAZZEETTEEMMÝÝ ZZDDEE DDEEÐÐEERRLLEENNDDÝÝ RRÝÝNN

ÝÝ LLAANN VVEE RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR  BBUULLSS UUNN

BBuu kkaammppllaarrddaa
aatteeşş ssöönnmmüüyyoorr

BBeeyyppaazzaarrıı LLiisseessii DDüünnyyaa ŞŞaammppiiyyoonnuu
BBaaşşttaarraaffıı SSaayyffaa 11’’ddee
Şampiyonanın Açılış Konuşmasını da Estonya Devlet
Başkanının Eşi Evelli Ilves'in Yapmıştı.
Türkiye Okul Sporları Federasyonu faaliyeti olan Dünya
Liseler Atletizm Şampiyonası Estonya'nın Tallin şehrinde 26
ülkeden 624 sporcu ve idarecinin katılımıyla yapıldı.
Açılışının 26 Haziran'da Kadrioru Stadyumu'nda yapıldığı
şampiyonanın açılış konuşmasını da Estonya Devlet
Başkanının eşi Evelli Ilves'in yapmıştı. 
Estonya Televizyonun açılışını canlı verdiği seremoniye
Estonya Devlet Başkanı eşi, Tallin Belediye Başkanı, ISF
Genel Sekreteri, ISF Teknik Kurul Üyeleri, 2008 Pekin
Olimpiyat Oyunlarında Disk atmada şampiyon olan Gerd
Kanter, ülkelerin temsilci ve sporcuları katıldı. Açılışta
Estonya Türk Büyükelçiliği yetkilileri de kafileye katılarak
sporcularımızın yanında yer aldılar. 
Şampiyonada ülkemizi bayanlar okul takımında Beypazarı
Lisesi, erkeklerde ise İzmir Hayrettin Duran Lisesi temsil
ederken ayrıca farklı okullarda öğrenci olan 6 bayan (Pınar
Aday- İzmir Karşıyaka Şemikler Lisesi, Cemre Ünal Ankara
TED, Gamze Bulut Eskişehir Spor Lisesi, Dilek Özada
Zonguldak Fener Lisesi, Kader Ceyhan Bursa Yıldırım
Beyazıt Lisesi, Kübra Sesli Sakarya 80. Yıl Cumhuriyet
Lisesi.) 6 erkek (Toros Pilikoğlu İstanbul Özel Getronagan
Lisesi, Alper Kulaksız Sivas Ahmet Ayık Lisesi, Halit Kılıç
İstanbul Özel Sarıyer Doğa Lisesi, Muhammet Emin Tan
Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi, Ümit Sungur Ankara Mimar
Sinan Teknik Ve End. Meslek Lisesi, Mehmet Tekelioğlu
Aydın Lisesi.) sporcu da seçmeli sporcular olarak temsil ediy-
orlar. 
1.gün yapılan yarışmalarda; 
800m. De yarışan Hande Yazıcıoğlu  4x100m  2.14.59 derece-
siyle 1. Oldu. 300 m Engellide yarışan Kübra Sesli 43.01'lik
derecesiyle seçmeli ülke sporcuları arasında 1.ci, Esengül
Gökdemir: 4x100m Dünya Birincisi,  200 m de Nimet
Karakuş 4x100 24.80' lik derecesiyle 1., Cirit atma da Alper
Kulaksız 53.95' lik derecesiyle 1., 300 m engellide Cansu İzci
4x100m 45.15' lik derecesiyle okul takımları arasında 1., 1500
m de Gamze Bulut 4.31.82'lik derecesiyle 2., 400m de Kader
Ceylan 59.20' lik derecesiyle 3., Uzun Atlamada Pınar ADAY
6.05m ile Türkiye Yıldızlar Rekoru kırdı. 1500m de Agit
Mutlu 4.02.03' lük derecesi ile 1. 800m de Halit Kılıç 1.52.93
ile 1., Cirit Atmada Alper Kulaksız 56.20m ile 2 oldu. 
22..ggüünn yyaappııllaann yyaarrıışşmmaallaarrddaa;; 
3 adım atlamada Gamze Barlas 3 adım atlama 11.74m ile 1.,
Sırıkla atlamada Ümit Sungur 4.32m ile 1., 100m engellide
Pınar ADAY 14.19m ile 1, 100m de Toros Pilikoğlu 10.35 ile
1., 110m engellide Yiğitcan Kaya 1., 3 adım seçmeli takımda
Kübra sesli 12.01m ile 1., Ayrıca İsveç Bayrak Yarışında
Beypazarı lisesi 1. oldu.
Ülkemizi başarıyla Temsil Eden Beypazarı Lisesi Bayan
Takımı ve İzmir Hayrettin Duran Erkek Lisesi öğrencileri
Madalyalarını ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu)
Teknik Kurul As Başkanı Nihat Doker verdi.
CCUUMMHHUURRBBAAŞŞKKAANNII GGÜÜLL BBAAŞŞAARRIIYYII TTEELLGGRRAAFFLLAA
TTEEBBRRİİKK EETTTTİİ..

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dünya Liseler Atletizm
Şampiyonası'nda, Ankara Beypazarı Lisesi'nin, bayanlarda
takım halinde dünya şampiyonu olması dolayısıyla Okul

Müdürü Kemalettin
Yıldırım'a bir telgraf gönder-
erek, bu başarıya imza atan
gençlerimizi ve teknik
kadroyu tebrik etti.
DDüünnyyaa LLiisseelleerr ŞŞaammppiiyyoonnuu
BBeeyyppaazzaarrıı BBaayyaann TTaakkıımmıınnıınn
AAnnttrreennöörrüü MMuuhhssiinn SSooyyssaall;;
‘‘’’ŞŞaammppiiyyoonn OOllaaccaağğıımmıızzaa
KKiimmssee İİnnaannmmaammıışşttıı’’‘‘ ddeeddii..
Kızların antrenörü ve aynı
zamanda Beypazarı

Lisesi'nde beden eğitimi
öğretmeni olarak görev
yapan Muhsin Soysal,
sporcularının perfor-
manslarının çok iyi olduğunu
belirterek, yarışmalarda bek-
ledikleri dereceleri aldık ve
mutluyuz dedi. Soysal;
‘’Gurur verici bir başarı. Çok
çalıştık. Şampiyonaya
giderken başaracağımıza
inancımız vardı.
Sporcularımı bir kez daha
kutluyorum. 6 yıldır Türkiye

Şampiyonluğu sonucunda hayal ettiğimiz Dünya
Şampiyonluğunu da kazandık. Bu şampiyonlukta emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Bize büyük desteklerinden dolayı
EGO Spor Kulübü’ne teşekkür ediyorum.’’ dedi
Soysal, “Sporcularımızla 7 yıldır birlikteyiz. 500 çocuk
üzerinde tarama yaptık ve en yetenekli 15 çocuğu izlemeye
aldık. Bu başarı, 7 yıl önce atılan temellerin sonucudur. 
Türkiye Şampiyonu olarak ülkemizi temsil eden Beypazarı
Lisesi, EGO Spor Atletizm Takımının da altyapısını oluştu-
ruyor. 25-26 Mayıs’ta Bursa’da yapılan Liseler Türkiye
Şampiyonası’nda Ankara’yı temsil eden Beypazarı Lisesi,
13.086 puanla Türkiye Şampiyonu olurken en yakın rakibine
de 1.053 puan fark atmıştı. Bu yarışmada Türkiyeyi temsil
hakkı kazanmıştı. 
Sıoysal; Çalışmalarımız, kulüple de birleşince başarı kaçınıl-
maz oldu. Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için önce
Ankara şampiyonu, sonra Türkiye şampiyonu olmanız
gerekiyor. 10 yaşında aldığım bu çocuklar, 11 yaşından
itibaren Türkiye Şampiyonaları’nda yarışmaya başladı ve üst
üste 6 kez şampiyon oldular. Dünya şampiyonu olacağız
dediğimiz zaman bize kimse inanmadı. Dünya Şampiyonu
oldukları için büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu başarı kolay
yakalanmadı. Biz bu öğrencileri 10 yaşında seçtik ve haftada
6 antrenmanla tüm yarışmalara hazırlandık. 7 yıldır devam
eden çalışmalar içinde şimdiye kadar bu noktalara geldik.
İnanıyorum ki bu çocuklar 2016 yılında Olimpiyatlarda da
madalya alacak'' diye konuştu. 
AAyyddıınn mmiilllliilleerrii kkaabbuull eettttii!!
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, atletizmde Dünya
şampiyonu olan Beypazarı Lisesi Kız Takımı'nı makamında
kabul etti.
Estonya'da düzenlenen Liselerarası Atletizm Yarışması'nda
Dünya şampiyonu olan kız takımına çeşitli hediyeler veren
Aydın,  gelecek yarışmalarda da başarı beklediğini kaydetti.
Kız takımının başarılarının kendileri için çok önemli
olduğunu belirten Aydın, ''Bizlere Dünya şampiyonluğu
sevincini yaşatan kızlarımıza ve antrenör Muhsin Soysal'a
teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk sayesinde vatan-
daşlarımız ve kızlarımızın aileleri büyük bir mutluluk yaşadı.
Beypazarı ilçesinde budan böyle herkesin maddi ve manevi
gücü kızlarımızın yanında olacaktır'' dedi.
MMiilllliilleerr ÖÖddüülllleennddiirriillddii..

Beypazarı Lisesi Kız Takımı, 25 -30 Haziran 2009 Tarihleri
Arasında Estonya'da Yapılan Dünya Atletizm Yarışmalarında
Şampiyon olan kızlar ödüllendirildi.
Beypazarı Lisesi Kız Takımı öğrencilerine İlçe yöneticileri ve
ilçedeki iş adamları tarafından birer cumhuriyet altını hediye
edildi. 
İlçe Milli Eğitim müdürü Ahmet Temur ise yarışmalar
öncesinde, kızların başarıları ile gurur duyduklarını dile getir-
erek, ''İşadamlarımız kızlarımıza sponsor oldular, kendilerine
teşekkür ediyorum'' diye konuştu. 
Belediye Başkanı Cengiz Özalp, takım sporcuları, sporcuların
aileleri, antrenörler ve okul müdürlerine, Tarihi Taş Mektep'te
bir kutlama yemeği verdi. Yemeğe Kaymakam Hikmet Aydın,
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Temur, EGO Genel Müdürü
Avni Erdoğan, okul müdürü Kemalettin Yıldırım ve antrenör
Muhsin Soysal ile bazı iş adamları katıldı. 
Yemeğin ardından, iş adamları Niyazi Ercan, Mehmet
Akbacakoğlu ve Nevzat Göçmen, şampiyon takımın sporcu-
larına birer Cumhuriyet Altını hediye ettiler. Kaymakam
Aydın, çocuklara maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen iş
adamlarına ve EGO Genel Müdürü Erdoğan'a katkılarından
dolayı birer plaket verdi. 
--EERRDDOOĞĞAANN:: ''''DDEESSTTEEKKLLEERRİİMMİİZZİİNN SSOONNUUCCUUNNUU AALLDDIIKK''''-- 
EGO Genel Müdürü Erdoğan, yaptığı konuşmada, ''Bu çocuk-
lar bizim evladımız ve hemşehrimiz, bunlara sahip çıkmaya-
cağız da kimlere sahip çıkacağız'' dedi. 
Şampiyon sporcuları, EGO adına takıma aldıklarını ve bu
sayede sporcuların daha ciddi çalışmalarda bulunduklarını
anlatan Erdoğan, ''Arkalarında kulüp desteği olması gerekiyor-
du, ferdi olarak bir çalışma yapmaları çok zordu.
Desteklerimizin sonucunu aldık. Onlar da bu şampiyonluğu
bize armağan ettiler. Bundan böyle desteklerimiz sürecek''
diye konuştu. 
İş adamı Mehmet Akbacakoğlu ise ''Bu çocuklar için ne yap-
sak azdır. Bir ilçeden böylesine güzel bir takım çıkıyor ve
atletizmde dünya şampiyonu oluyor. Kendilerini kutluyorum.
Desteğimiz sürecek'' ifadelerini kullandı. 
Akbacakoğlu, antrenör Muhsin Soysal'a da kapalı bir zarfla
hediye verdi. 
İş adamı Niyazi Ercan da diğer branşlarda dünya şampiyonu
olanların yere göğe sığdırılamadığını dile getirerek, bu
sporculara sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti. 
Son olarak Kaymakam Aydın, çocuklardan desteklerini esirge-
meyen iş adamlarına teşekkür ederek, ''Bizler de destek
olmaya çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyorum.
2016 Olimpiyatları'nda bu kızlar mutlaka madalya alacaktır,
buna inancım sonsuz'' dedi.

TTüürrkkiiyyee''nniinn
ddöörrtt bbiirr
yyaannıınnddaakkii
kkaammppllaarrddaa
iizzcciilleerr hheemm
eeğğlleenniiyyoorr
hheemm ddee ddooğğaa
iillee bbaaşşaa ççııkk--
mmaannıınn yyooll--
llaarrıınnıı
ööğğrreenniiyyoorr.. 

******
GGeeççeenn hhaaffttaannıınn ddeevvaammıı
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim
gören izci öğrencilerin ve liderlerinin izcilik
faaliyetlerinde bulunması, bu faaliyetlerin yurt
genelinde yaygınlaştırılması, izcilik etkinliklerine
katılan izci ve liderlerin bir arada koordineli ve
planlı çalışması amaçlanmaktadır. 
44..22..11.. İİzzccii KKaammppllaarrıı 

İzci Kampı, izcilik metot ve prensipleri doğrul-
tusunda yıl içerisinde ünite faaliyetlerinde yapılan
teorik çalışmaların uygulamaya dönüştürüldüğü,
birlikte yaşama alışkanlığının kazandırıldığı,
topluma hizmet projelerinin üretildiği yerlerdir.
2001 yılında 113 izcilik kampı açılmış, 15.600
izci ve 239 izci lideri katılmıştır. 
44..22..22.. ÖÖğğrreennccii EEğğiittiimm KKaammppllaarrıı
Ülke genelinde ilköğretim ve ortaöğretim kurum-
larında öğrenim gören öğrenciler eğitim kampları-
na katılabilmektedir. Yaz tatili amaçlı, sportif ve
kültürel etkinliklerin yapıldığı bu kampların deniz
kenarında olması tercih edilmektedir.
EEĞĞİİTTİİMM KKAAMMPPLLAARRII VVEE KKAATTIILLAANN ÖÖĞĞRREENNCCİİ
SSAAYYIILLAARRII 
Eğitim Kampının Adı                           Sayısı
Çanakkale-İntepe Spor ve İzcilik Okulu    830
Bursa-Gemlik Karacaali Spor ve İzcilik Okulu
411
Bursa-Gemlik Hasanağa Spor ve İzcilik Okulu
183
İskenderun-Uluçınar Spor ve İzcilik Okulu 464
Konya-Beyşehir Spor ve İzcilik Okulu 82
Adana-Karataş Spor ve İzcilik Okulu 60
İçel-Silifke Spor ve İzcilik Okulu 1 294
Toplam 3 314
TTüürrkkiiyyee KKıızzııllaayy DDeerrnneeğğii KKaammppllaarrıı
Türkiye Kızılay Derneği tarafından Temmuz-
Ağustos dönemlerinde kamplar açılmaktadır.
Genel Merkez Gençlik ve Sağlık Kampları;
Pendik, Samsun, Çamkoru, Mudanya ve Murat
Dağında açılmaktadır. Şube Gençlik ve Sağlık
Kampları ise Eskişehir, İzmir, İzmit, şube kam-
pları açılmaktadır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi
için http://www.kizilay.org.tr/y-faaliyet-
genclik.htm adresini ziyaret ediniz.
http://www.kizilay.org.tr/y-faaliyet.htm

DEVAM EDECEK

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



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

03 Temmuz  2009 Cuma Yýl:5  Sayý:234  Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

SSÝÝPPAARRÝÝÞÞLLEERRÝÝNNÝÝZZ  ÝÝÇÇÝÝNN

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU

RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEE..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

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

BBEEYYPPAAZZAARRII

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
İstanbul ve Ankara bu hafta yaz başından bu yana en
sıcak günleri yaşayacak, çarşamba-perşembe 35 derecel-
er görülecek. İzmir'in kıyılarında rüzgar serinlik verm-
eye devam edecek ama salıdan sonra sıcaklık 36 derece.
Adana'da bulutlar sık görülüyor. 
İç Anadolu'da gökyüzü parçalı bulutlu, güneydeki
kentler yağmurlu. Çarşambadan itibaren Konya
çevreleri 40 dereceyi görebilir. 
Marmara’da sıcaklık hafta ortası 36 dereceye çıkacak,
rüzgarların hafiflemesi bunaltıcılığı artırıyor, hissedilen
sıcaklık gölgede 38 dereceyi bulabilir. 
Ege sahillerinde bu hafta sert rüzgar serinlik vermeye
devam edecek ama kent merkezleri bunaltıcı, yarından
sonra Ege yaz başından bu yanaki en sıcak günleri
yaşayacak, sıcaklık 38 dereceye yaklaşırken, sahillerde
yüksek nemle 40 derece hissedilecek. 
Akdeniz’de bulutlar sık görülüyor, yağmur Antalya-
Isparta-Burdur arasında sürecek, haftanın ikinci yarısı
hızlı sıcaklık yükselişi orman yangını riski de artıracak. 
Doğu Anadolu’da 3 gün Erzurum, Kars, Ağrı, Van
arasında yağmur var. Diğer kentler ise parçalı bulutlu,
Malatya 33 derece. 
Karadeniz'de üç gün yağmur Trabzon, Rize çevrseinde
görülecek, sıcaklık bolu çevresinde üç gün içinde 32
dereceye çıkacak. Batı
Karadeniz'de serinlik
veren rüzgar da hafifliy-
or. 
Beypazarı’nda ise son 6
günlük hava tahmin
raporu ise şöyle;

Sıcaklık (ºC) 19-31 °C 
Nem (%) 24-78
Basınç (hPa) 1005,7 hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Kuzeyden 10

OORRTTAA AANNAADDOOLLUU
RREEKKLLAAMM AAJJAANNSSII

DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII MMEERRKKEEZZİİ
KKaaşşeelleerriinniizz 2200 DDaakkiikkaaddaa hhaazzıırr

SSAAÇÇ TTAABBEELLAA,, IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA,, AAĞĞAAÇÇ TTAABBEELLAA 
PPÝÝRRÝÝNNÇÇ TTAABBEELLAA,,  BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ,, BBRRAANNDDAA AAFFÝÝÞÞ,,

BBÝÝLLGGÝÝSSAAYYAARRLLII FFOOLLYYEE KKEESSÝÝMM,, DDİİJJİİTTAALL BBAASSKKII
RROOZZEETT,, ÞÞÝÝLLTT,, BBRROOVVEE,, PPLLAAKKEETT,, KKAAÞÞEE

KKÝÝTTAAPP,, DDEERRGGÝÝ,, GGAAZZEETTEE,,  DDÝÝZZGGÝÝ VVEE BBAASSKKIILLAARRIINNIIZZ,,
BBRROOÞÞÜÜRR,, AAFFÝÝÞÞ  vvee KKAATTAALLOOGGLLAARRIINNIIZZ HHAAZZIIRRLLAANNIIRR -- BBAASSIILLIIRR..

DDÝÝJJÝÝTTAALL BBAASSKKII SSÝÝSSTTEEMMLLEERRÝÝMMÝÝZZLLEE  BBAASSKKIILLAARR
OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. GGaazzii GGüünnddüüzzaallpp ÝÝþþ MMeerrkkeezzii PPaazzaarr KKaattýý NNoo::77--3322 

TTeell::776622 5511 6633  FFaaxx::776622 6677 7700  BBEEYYPPAAZZAARRII//AANNKKAARRAA
KK.. ÇÇeelleenn GGssmm::00..553322..555577 9988 5533 --00..554422..776622 5511 6633

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

27 Haziran Cumt.
En Yüksek 

30°C 
En Düşük 

18°C

28 Haziran Pazar
En Yüksek

31°C 
En Düşük

19°C

29 Haziran P.tesi
En Yüksek

32°C 
En Düşük

20°C

30 Haziran Salı
En Yüksek

32°C 
En Düşük

18°C

01 Temmuz Çrşam.
En Yüksek

32°C 
En Düşük

19°C

02 Temmuz Perşem.
En Yüksek

33°C 
En Düşük

19°C

TTüürrkkiiyyee OOtteellcciilleerr FFeeddeerraassyyoonnuu ((TTüürrooffeedd)) İİkkiinnccii
BBaaşşkkaannıı vvee AAnnaaddoolluu TTuurriizzmm İİşşlleettmmeecciilleerrii
DDeerrnneeğğii ((AAttiidd)) BBaaşşkkaannıı SSeeççiimm AAyyddıınn,,
""FFeessttiivvaalllleerriinn BBiirr DDüüzzeenn İİççeerriissiinnddee,, KKoonnaakkllaammaa
İİmmkkáánnllaarrıı iillee ddee DDeesstteekklleennmmiişş TTüümm DDüünnyyaaddaann
GGeelleecceekk KKoonnuukkllaarr İİççiinn İİllggii ÇÇeekkeebbiilleecceekk TTaarrzzddaa
HHaazzıırrllaannmmaassıı GGeerreekkttiiğğiinnii"" SSööyylleeddii..

Kışın sona ermesi ile çeşitli yörelerimizdeki festival-
lerin de hız kazandığını görüyoruz. Bu kapsamda
Beypazarı Festivali’nin kazandığı yerin ve önemin
geleneksellik açısından önemli bir kazanım olduğunu
düşünüyorum. Pek çok il ve ilçemizin bu anlamda
kaydettiği ilerlemeleri de büyük bir ilgi ile
izlediğimizi belirtmek istiyorum. 
Burada değinmek istediğim festivallerin Mersin
Festivali, Aspendos Festivali gibi uluslararası anlam-
da, ilgili kuruluşlara üye olarak sergilenebilir ve
geleneksel hale getirilmesidir. 
10 bin yıllık tarihin yaşandığı topraklar, Kaz
Dağlarında, Egede, Menderes Irmağı boyunca,
Kapadokya’da, Toroslar’da yani 800 bin kilometre
karelik bu alanın her köşesinde dünya edebiyatına
mal olmuş hikáyeler efsaneler yaşanmıştır ve bunlar
tarihin her döneminde çeşitli eserlere konu
olmuşlardır. 
Dünya literatürüne mal olmuş Gılgamış Destanı, tan-
rıların Kaz dağlarındaki yaşamları, Truva, Midasın
kulakları, Nuh Tufanı gibi yüzlerce eser bu anlamda
değerlendirilmeyi beklemektedirler. 
Ya da ölmeyen áşıkların değil ama ölmeyen aşkların

diyarı olan topraklarımızda dilden dile gelen şiirler,
türküler, sahne eserleri festivallerin izlenebilirliğini
artırmak yönünde kullanılabilecek öz kay-
naklarımızdır. 
Bir dönem Avrupalı kompozitörlere esin kaynağı olan
mehter musikisi ve Türk müziğinin ve Osmanlı
Sarayının hikáyelerinden esinlenilerek bestelenen
Saraydan Kız Kaçırma ve buna bağlı olarak bir
dönem Avrupa sahnelerinde sergilenen Türk
Operaları/operetlerini unutturmamak bizim elim-
izdedir. 
Yaşar Kemal’in dünya çapındaki eseri Ağrı Dağı
Efsanesi’nden kaynaklanan opera eserinde olduğu
gibi eserlerin olayların geçtiği özgün mekánlarda
sergilenmesinin yolu yerel yöneticilerin beldelerini
konu alan bu tür eserleri iyi izlemeleri sergilenmesi
için katkıda bulunmalarından geçmektedir. 
Kapadokya’yı set olarak kullanan pek çok film
arasında rejisörü Claude Lelouch’un Türkiye’nin
tanıtımına yaptığı katkı ile anılan "Tüm Bir Yaşam"
filminde dev bir orkestra peri bacalarının içine yer-
leştirmiş filminin en görkemli sahnesi Kapadokya’nın
gizemli ortamında çekilmişti. 
Etkinlik pazarlamasının özel bir tarz olduğunu,
gelenekselliğe uygun bir pazarlama için de program-
ların yıllar öncesinden belirlenmesi ve en önemlisi bu
konuda uzman seyahat acenteleri tarafından yapıl-
ması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. 
Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin bu
anlamda turneler yolu ile yaptığı katkının örnek alın-
masını, her kentimizde, büyük kentlerde uydu yer-
leşim bölgelerinde mutlaka gösteri, sanat ve kültür

merkezlerinin eğitici ve yetiştirici elemanlarıyla bir-
likte düşünülmesi gereğini hatırlatmak istiyorum.
ATİD olarak da Kültür Yatırımlarının ve
Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine
İlişkin Yönetmelik Kapsamında yapılacak teşebbüsler
için Bakanlığımız yerel yönetimlerle işbirliğine açık
olduğumuzu ifade etmek isterim. Festivallerin bir
düzen içerisinde, konaklama imkánları ile de destek-
lenmiş tüm dünyadan gelecek konuklar için ilgi çeke-
bilecek tarzda hazırlanması ve acenteler eliyle önce-
den pazara sunulması TÜROFED olarak da konakla-
ma ve turizmde katkıyı artıracak faaliyetler olarak
yorumlanmaktadır.

Tel:7625163 
Orta Anadolu Bilgisayar

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

((TTüürrooffeedd)) İİkkiinnccii BBaaşşkkaannıı vvee AAnnaaddoolluu TTuurriizzmm İİşşlleettmmeecciilleerrii
DDeerrnneeğğii ((AAttiidd)) BBaaşşkkaannıı SSeeççiimm AAyyddıınn,, ‘‘’’BBeeyyppaazzaarrıı FFeessttiivvaallii’’nniinn
kkaazzaannddıığğıı yyeerriinn vvee öönneemmiinn ggeelleenneekksseelllliikk aaççııssıınnddaann öönneemmllii bbiirr
kkaazzaannıımm oolldduuğğuunnuu ddüüşşüünnüüyyoorruumm’’‘‘

FFoottooğğrraaff
ÇÇeekkmmeekktteenn ÇÇookk
HHooşşllaannııyyoorrssuunnuuzz..
KKeennddiinniizzii
GGeelliişşttiirrmmeekk,,
DDeekkllaannşşöörree BBiilleerreekk,,
AAnnllaayyaarraakk BBaassmmaakk
İİssttiiyyoorrssuunnuuzz.. FFaakkaatt,,
BBuu BBiillggiilleerrii DDöörrtt
DDuuvvaarr AArraassıınnaa
GGiirreerreekk BBiirr
LLaabboorraattuuvvaarr

OOrrttaammıınnddaa AAllmmaannıınn DDüüşşüünncceessii BBiillee SSiizzii DDaarraallttııyyoorr..
ÖÖyylleeyyssee TTaamm SSiizzee GGöörree BBiirr FFiikkiirr VVaarr.. HHeemm GGeezziiyyoorrssuunnuuzz,,
HHeemm ÖÖğğrreenniiyyoorrssuunnuuzz,, HHeemm ddee UUyygguulluuyyoorrssuunnuuzz.. İİşşttee SSiizzee
MMüütthhiişş BBiirr HHaaffttaassoonnuu ÖÖnneerriissii......
İŞTE KURSİYERLERİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLAR                       
Dört duvar arasında değil, açık havada fotoğrafçılık kursu...
Ya da şöyle söyleyelim, Gez Gör Öğren Çek... Fotoğraf
sanatçısı Birol Emekdaş'ın müthiş projesi...  Emekdaş,
amacını şöyle açıklıyor:  

"Fotoğrafçılık konusunda kendisini 'kasmadan' geliştirmek
isteyenleri kapalı bir mekanda toplamak yerine onlarla açık
havada çalışıyoruz. Çok yararlı keyifli oluyor. Verdiğimiz
bilgilere orta seviyede diyoruz ama aslında kısa sürede ileri
düzeyde fotoğrafçılık bilgilerine geçiliyor. Kursları, sabah
ve akşam kuru olarak düzenledik. Sabah kurları, Cumartesi
günleri 09:00'da, akşam kurları ise saat 17:00'de başlıyor.
Kurs bitiminde katılımcılarla ortaklaşa karar verip, İstanbul
tarihi yarımada içinde 4 saatlik bir fotoğraf çekim gezisi
yapıp öğrendiklerimizi uyguluyoruz. 
Hazırladığımız program çok esnek. Kurs süresi normalde 4
hafta. En az 4 kursiyerle onların isteğine göre 4 haftalık
program 4 günde de tamamlanabiliyor. Fakat alınan bilgi-
lerin pekişmesi için bazı ödevler veriyoruz. Bu ödevlerin
yapılması, bilgilerin tekrarlanması açısından uygun olan
kursun 4 haftada tamamlanması. Seçtiğimiz mekanlar ise
İstanbul'un belki de en keyifli köşeleri; Beylerbeyi,
Ortaköy, Üsküdar Kız Kulesi çevresi, Kadıköy Moda..." 
SÜRPRİZLER DE VAR 
Köşe Bucak geze geze keyifle daha iyi fotoğraf çekmeyi
öğretmeyi amaçlayan kurs programında sürprizler de var.

Örneğin, masrafları paylaşılan günübirlik Sünnetgölü,
Sülüklügöl, Çubuklugöl, Göynük fotoğraf gezileri. Ya da
Nallıhan, Beypazarı güzergahları. Mis mis.. 
HEMEN MAKİNE ALMAYIN 
Bir de önemli not verelim. Kurs yetkilisi Emekdaş önemle
uyarıyor: Kursa devam edeceğim diye sakın yeni bir
fotoğraf makinesi satın almasınlar. Kurs bitiminde edindik-
leri bilgiler ışığında ihtiyaçları olan makine ve lens almaları
daha yararlı olur. 
NELER ÖĞRETİLİYOR?                                                         
Peki kursta neler öğreniliyor? Bazılarını sıralayalım: En
pahalı makine, en iyi makine midir? Her video çekebilen
makine iyi midir? Markaların karşılaştırmaları, aralarındaki
özellik farkları. Hangi amaca, hangi marka alınmalı? Her
işi gören bir zoom lens mi, yoksa tek tek lensler mi iyi?
Makro foto çekerken nelere dikkat etmeli? Her lensle
portre çekilir mi? 
Son bir not: 11 Temmuz Cumartesi için kayıtlar başlamış.
Daha ayrıntılı bilgi için Facebook'tan "Açık havada
fotoğrafçılık bilgileri paylaşımı" diye aramanız yeterli. İyi
gez dolaş öğren çekler...

GGGGÖÖÇÇ==GGeezz,, GGöörr,, ÖÖğğrreenn,, ÇÇeekk
Açıkhavada Fotoğrafçılık Kursunun Fotoğraf Çekim Gezisi
içinde Beypazarı, Nallıhan Güzergahı da yer alıyor.

GGEELLEENNEEKKSSEELL
EEĞĞRRİİOOVVAA

ŞŞEENNLLİİKKLLEERRİİ
YYAAPPIILLDDII

BBeeyyppaazzaarrıı KKaarraaşşaarr BBeellddeessiinnddee,, 2277 --2288 HHaazziirraann''ddaa ""HHaaccıı
BBeekkttaaşş VVeellii''nniinn 880000.. DDooğğuumm YYııllddöönnüümmüü KKuuttllaammaallaarrıı vvee
GGeelleenneekksseell EEğğrriioovvaa YYaayyllaa ŞŞeennlliiğğii"" YYaappııllddıı..
Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar, Hacı Bektaş
Veli’nin doğumunun 800. yıl dönümünü, çeşitli etkinlikler-
le kutladıklarını söyledi 
HHaaccıı BBeekkttaaşş VVeellii''yyee DDooğğuumm GGüünnüü KKuuttllaammaassıı
Bu yılki etkinliklerin iki gün sürdüğünü belirten Özdamar,
şöyle konuştu: "Hacı Bektaş Veli’nin 800. doğum
yıldönümü dolayısıyla, 27 Haziran’da, Başkent
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Abdurrahman Güzel’in konuşmacı olarak katıldığı
’Hacı Bektaş Veli’nin 800. Doğum Yıldönümü Anısına
Geçmişten Günümüze Alevilik ve Bektaşilik’ paneli
düzenlendi ve semah gösterileri yapıldı." 
Özdamar, geleneksel hale gelen Eğriova Yayla Şenliği ise
28 Haziranda Eğriovada gerçekleştirdiklerini belirtti.


