Türkiyenin gururu Elçin Kaya dan 2 altın madalya daha
Kemal ÇELEN
08.08.2009 Cumartesi
günü Ankara’da yapılan
Yıldızlar Balkan
Atletizm
Şampiyonasında
Türkiye’den yarışan 27
bayan Milli sporcu içinde
tek şampiyon çıktı.
Yıldızlar Balkan atletizm
yarışmalarında
Türkiyeden 1 bayan
sporcu Elçin Kaya 2

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

Gülle ve Disk atma dallarında 2 şampiyonluk kazanırken, 2
altın madalyanın da sahibi oldu. Erkeklerde 6 erkek sporcumuz başarı kazandı.

Caddeye darbeci yerine
Muhsin Yazıcıoğlunun
ismi

Beypazarı Lisesi öğrencilerinden EGO spor alt yapısında
oynayan Avrupa Yıldızlar 3 ncüsü ve Dünya Yıldızlar 8
nciliği, Gülle atma Liseler Dünya Şampiyonluğu kazanan
Elçin Kaya şimdide Türkiye’yi bayanlarda temsilen Gülle ve
Dist atmada Balkan Şampiyonu oldu.
Türkiye’den yarışan 27 bayan sporcu içinde tek başarı
kazanan Elçin Kaya Türkiye’nin bayanlarda gururu oldu.
Beypazarı Lisesinde okuyan elçin kaya başarılarıyla dikkat
çekmeye devam ediyor.

*www.ortaanadoluas.com

Merkezi Ankara’da bulunan Beypazarı Platformu Derneği
ile Beypazarı Genç İş Adamları Derneği, ortak bir karar
alarak ilçedeki Evren Caddesi’nin isminin değiştirilmesini
istedi.
Beypazarı Platformu Derneği Başkanı Erdal Bozkurt, Genç
İş Adamları Derneği Başkanı Rahmi İncesu ve cadde sakinlerinden İsmail Fevzi Tiftik, birer dilekçeyle Beypazarı
Belediyesi’ne başvurdu. Dilekçede, 12 Eylül askeri
darbesinin ardından caddeye verilen "Evren" isminin
değiştirilmesi ve aynı caddeye helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının verilmesi
istendi.
Darbenin ardından MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda
yargılanan Yazıcıoğlu, tam 7.5 yıl Mamak Cezaevi’nde
kalmış ama bu davadan ceza almamıştı. Helikopter kazasının ardından Yazıcıoğlu, hapisteyken yazdığı "Beton çok
soğuk, üşüyorum" şiiriyle uğurlanmıştı.
Dernek başkanları, caddenin isminin değiştirilmesi için
imza kampanyası başlatacaklarını ancak önce dilekçelerin
cevabını bekleyeceklerini söylediler.

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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DUDAŞ KÖYÜNDE SAĞLIK TEHLİKEDE
Kemal ÇE LEN

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

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

BAŞKENTİN DİBİNDE BEYPAZARI DUDAŞ KÖYÜNDE KANALİZAYON 2 AYDIR AKIYOR.

Kemal ÇELEN
Başkentin dibinde Beypazarı ilçesine 45 km uzaklıktaki Dudaş Köyünde Foseptik çukurlarının
yüksekte kalması nedeniyle kanalizasyon logarından sızan lağım pisliği köy sakinlerinden Alaattin
Tiftik’in evinin yanında 2 aydır taşarak akmaya
devam ediyor.

Foseptik çukurlarının yüksekte kalması nedeniyle
90 kişinin yaşadığı köy içindeki yol üzerinde
bulunan logardan pışkıran lağım pisliği Alaattin
Tiftik’in evindeki tuvalete de ulaştı.
Alaattin Tiftik dilekçe ile dolaşmadığı kapı
kalmadığı söyledi. En son çare basının kapısını
çaldım dedi.
Alaattin Tiftik ailesi ve çocukları 2 aydır lağım
kokusu ile yaşıyorlar. Sağlıklarının bozulduğunu
söyleyen Tiftik ailesi çocuklarımızın sağlığı tehdit
altında. Çocuklar söz dinlemiyor. Logardan taşan
bu pislikle oynuyorlar. Köyde ikilik var. Ben de
muhtar adayıydım. Seçilemedim. 2 aydır
Beypazarı Kaymakamlığına durumu anlatıyorum.
3 sefer dilekçe yazdım. Köy Muhtarımız Mehmet
Tosun zaten ilgilenmiyor. Konuya duyarsız.
Beypazarı Sağlık Grup Başkanlığına şikayette
bulundum. Sağlık ekipleri köye geldiler. Sağlığı
tehdit ediyor diye sağlık ekipleri rapor tuttu.
Durumu raporla köy muhtarlığı, ve ihtiyar heyeti
ile Beypazarı Kaymakamlığına bildirdiler. 2 ay
oldu lağım pisliği akmaya devam ediyor.
Yetkililer bu duruma çare bulmuyor. Sahipsiz

kaldık. Kimse sağlığımızı düşünmüyor. Bugün
yine gittim ve Kaymakamlığa dilekçe verdim.
Sağlık Grup Başkanlığı 2 sefer ayrı ayrı köyde
tutatanak tuttu. Şu an lağım pisliği bahçelerimize
akmaktadır. Çocuklarımız lağım akan sokakta
oynuyor. Biz sahipsiz vatandaşmıyız. Evimizde
kokudan oturamaz olduk. Boğazlarımız yanmaya
başladı. Yetkililerden buna en kısa sürede acil
çözüm bekliyoruz. Beypazarı Sağlık Grup

yapan Özalp “Kent Konseyinin Beypazarı’mız için
güzel projeler üreterek Beypazarı’nın geleceği için
başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum” dedi.
Toplantıda konuşma yapan Beypazarı Kaymakamı
Hikmet Aydın “Turizm, tarım ve sanayi potansiyeliyle Türkiye’nin örnek alınan ilçelerinden biri
olan Beypazarı’nda idarenin daha da ileriye yol alabilmesi için herkesin fikri bizler için değerlidir ve
inanıyorum ki burada önemli kararlar alınacaktır.
Kent Konseyimize hizmet etmekten gurur duyacağız”
dedi.
Konuşmasının ardından Eczacılar Odasını temsilen
toplantıya katılan Hüseyin Doğan’ın divan başkanlığında Konsey yürütme kurulu, meclisler ve çalışma
grupları oylama ile belirlendi. Meclisler; kadın
meclisi, gençlik meclisi ve engelliler meclisi olarak
belirlenirken, çalışma gruplarında eğitim ve spor,
kültür ve sanat, turizm, sağlık ve sosyal hizmetler,
çevre ve enerji, ulaşım ve trafik, kentsel gelişim,
yerel ekonomi, istihdam, alt yapı ve yol, gruplarına
üyeler seçildi
Kent Konseyi Başkanı M.Cengiz Özlap “Kamu temsilcileri, yerel yöneticiler, oda ve sivil toplum örgüt-

lerinin destekleriyle, daha çağdaş ve yaşanabilir bir
Beypazarı yaratılabileceğine, kültür ve turizmin,
tarımın, sanayinin dolayısıyla da ekonominin
çıtasının yükseltilebileceğine inanıyoruz. Bu sebeple
de Kent Konseyine büyük önem veriyoruz. Yeni
Kent Konseyi yönetiminin de ilçeye ciddi katkılar
sağlayacağını düşünüyorum. Genel Kurulun
Beypazarı için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yılda iki kez toplanan Kent Konseyi’nin ikinci
toplantısının Ocak ayında yapılması kararlaştırıldı.

BEYPAZARI KENT KONSEYİ TOPLANDI

Beypazarı Kent Konseyi 2.Olağan Genel Kurulu
Beypazarı Ticaret Odası Toplantı salonunda yapıldı.
Beypazarı Kent Konseyi toplantısına, Beypazarı
Kaymakamı Hikmet Aydın, Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp, kamu kuruluşlarının, siyasi parti ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle
muhtarları katıldı.
Yapılan seçimde Beypazarı Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp Kent Konseyi’nin yeni başkanı
oldu. Kent Konseyi toplantısında açılış konuşmasını

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

FİTNENİN FESADI
Geçtiğimiz hafta, Kıbrıs eksenli olarak yaşanmakta
olan maskaralıkları sizlerle paylaşmıştık. Bizlerin
duyduğu rahatsızlıkların adanın güneyinde de yaşanmakta olduğu gerçeği ile yüzleşiyoruz. Fileleftoros
gazetesinde Bayan Andrulla Taramın da rahatsızlığını gizleyemeyenlerden birisidir.
İngiliz Yüksek Komiseri Peter Millet ile Birleşik
Amerika Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Matthew Bryza’nın çözüme ilişkin müzakerelerin bir takvime bağlanmasına itiraz ediyor.
Yazısı Sayfa 3’de

polisin çok kısa sürede olayı
çözdüğü Beypazarı’nda meydana gelen olayda bankamatik
faresi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre bankamatikten
maaşını çekmek için gelen yaşlıya yardım
edeyim diyerek bankamatik kartını alan ve
şifresini ögrenen kişi daha sonra yaşlıya
bankamatik diye ptt kartı vererek oardan
uzaklaştı.
Durumu farkeden yaşlının durumu Polise
bildirmesi üzerine Bankamatik faresi şuç
üstü yakalandı
29 Temmuz 2009 Çarşamba

Başkanlığının raporları elimde. Dilekçeler elimde.
2 aydır ses seda çıkmıyor. Kimse ilgilenmiyor.
Basından başka çalacak kapım kalmadı’’ dedi.

Erpiliç Genel Müdürü Yardımcısı
Beypazarlı Mehmet Öztop Gazetemize
önemli açıklamalarda bulundu.

Haberi Gelecek sayıda

Arnika Turizmden
Cumartesi Pazar
Haberi 2 de
Gezisi
Reftur seyahatten
Beypazarı gezisi
Haberi 2 de
Karagölde Offf Road sayfa 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63
MÜHÜR VE
KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA
TESLİM
Tel:7625163

Yeni Asya Grubu
Öğrencilerinden
Beypazarı’na Gezi
Haberi 2’de

Yol çizgileri
yenileniyor.

Haberi 2 de

Beypazarı’nda Yamaş Paraşütü
yeniden gündemde.
Haberi Sayfa 2’de
Kahvehane Önleri
Dolup Taşıyor
Haberi Sayfa 2’de

Bakan Çubukçuyu
Etkileyen en önemli 2
örnekten biri
Beypazarı Lisesinin
Dünya Şampiyonu
olması Haberi 2’de

Nallıhan Kuş
Cenneti'nde kuşlar
yeniden şakıyor
2.nci Termik Santral Kuruluyor.
Ölenlere Mezarlık Dar Geldi
CHP'li Ateş: Ayaş Tüneli 33
Yıldır Neden Bitirilemedi?
Haberleri Sayfa 3’de

Türk Mimarisi
Evler, İpekyolunda
Başka Güzel Haberi 3 de
Beypazarında
Ölenlere
Mezarlık Dar
Haberi Sayfa 4’de
Geldi.

Türkiye Yeşilay
Cemiyeti Beypazarı
Temsilciliğinden Ödül
Haberi Sayfa 3’de
Töreni
Beypazarı’nda Sakal-ı Şerif
Ramazanda Ziyarete Açılıyor.
Haberi 4’de

Helikopter Ambulansla
En fazla hasta taşınan
ilçe Beypazarı Haberi 3 de
AB gençlik değişim projesinde
bir araya gelen gençlerden
Haberi 3 de
gösteri

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

BEYPAZARI’NDA YAMAÇ PARAŞÜTÜ YENİDEN GÜNDEMDE
14 Ağustos 2009 Cuma

THK Genel Başkanlığından Beypazarı’nda Yamaç
Paraşütü Uygulama Eğitim Yeri İncelemesi
THK Genel Başkanlığı Beypazarı THK Şube
Başkanlığının talebi doğrultusunda yamaç paraşütü
öğretmeni Cemal Cenk Uygun’u eğitim uygulama
yeri belirlenmesi için görevlendirdi. 11 Ağustos 2009
Salı günü Beypazarı’na gelen yamaç paraşütü öğretmeni Cemal Cenk Uygun THK Beypazarı Şube
Başkanlığı’nda Başkan Mehmet Ali Dikmenlioğlu,
Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO öğretim
görevlileri Nihat Demirtaş ve Ali Başaran ile görüştü.
Geçmiş yıllarda yapılan tetkiklerle ilgili bilgi aldı.
A.Ü. Beypazarı MYO öğretim görevlisi Nihat
Demirtaş Keltepe’de ileri seviyede yamaç paraşütü
kullananların uçabileceğine dair geçen yıllarda
THK’nın rapor düzenlediğini, geçen yıllarda yeni
başlayacakların eğitimi için Gönen Bayırı ve
Karabayır’ın incelenmesi sırasında yağmur yağması
dolayısıyla incelemelerin yarım kaldığını belirtti.
Şube Başkanı M. Ali Dikmenlioğlu hemşerilerimizden büyük ilgi ve destek gördüklerini, köy muhtarlarının eğitim yeri ile ilgili önerilerde bulunduklarını,
Kaymakamlığın, Belediye Başkanlığının, Orman
İşletme Müdürlüğünün desteklerini iletti. Orman İşlet
Müdürü Hüseyin Çinko’yu yamaç paraşütü öğretmeni, şube başkanı ve öğretim görevlileri ziyaret etti.
Orman İşlet Müdürü Hüseyin Çinko yamaç
paraşütünün Beypazarı’na, ormanlara, doğaya ilgiyi

artıracağını belirtti.
Orman İşletme Müdürlüğünce tahsis edilen araçla
Karabayır etrafı incelendi. Cemal Cenk Uygun,
eğitim yerinin rüzgâr alan, tehlikelerden uzak,
ulaşımı kolay olması gerektiğini söyledi. Çalı, ağaç,
elektrik teli, çatı, inişi engelleyecek başka manilerin
olmaması gerektiğine değindi. Eğitim yerinin eğiminin çok fazla ve çok az olmaması gerektiğini ifade
eden Cemal Cenk Uygun ölçütlere uyan iki tepeciğin
GPS cihazından koordinatlarını aldı, altometre ile
rakımını ölçtü.
İnceleme sonucunda yamaç paraşütü öğretmeni
Cemal Cenk Uygun rapor yazacağını, sonra uygun
görüldüğü taktirde paraşütle birlikte iki öğretmenin
gelerek eğitim yeri için tetkik edilen yerlerde tatbikat
yapacağını belirtti. THK’ca uygun görülmesi halinde
gelecek yıl bahar, yaz aylarında 10-15 kişiye eğitim
verilebileceğini, eğitim alacakların sağlıklı, 16-55 yaş
ve 45-95 kg arasında olması gerektiğini söyledi.
THK Şube Başkanı M. Ali Dikmenlioğlu ülkemizin
değişik yerlerinde yapılan yamaç paraşütü eğitiminin
Beypazarı’na gelmesi için sadece kendi gayretlerinin
yeterli olmadığını tüm hemşerilerimizin desteklerini
beklediklerini ifade etti.
A.Ü. Beypazarı MYO öğretim görevlisi Ali Başaran
ise THK Genel Merkezinin yamaç paraşütü öğretmeni Cemal Cenk Uygun’u görevlendirmesiyle
eğitim umutlarının tekrar yeşerdiğini söyledi. Eğitim

19 Temmuz'da yürürlüğe giren sigara yasağı ile birlikte Beypazarı’nda kahvehane müşterileri sigaralarını kahvelerin önünde içmeye başladı.
Kapalı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığı 19
Temmuz'dan bu tarafa sürekli müşteri kaybettiğini
iddia eden kahvehaneler yasağın çay bahçelerine ve
önünde açık alan olan kahvehanelere yaradığını
savundular.
KAPALI ALANLARDA SİGARA İÇME YASAĞI
Beypazarı ilçesindeki Kahveci esnafı, Türkiye
genelinde 19 Temmuzda uygulanmaya başlayan
''Kapalı Alanlarda Sigara İçme'' yasağına tepki gösterdi.
Beypazarındaki Kahvehane işletmecileri yaptığı açıklamalarda, sigara yasağının uygulanmaya başlamasıyla kahvehane işletmecilerinin müşterilerinin yok
denecek kadar azaldığını belirttiler.
Beypazarı'nda yaşayan vatandaşlar ise sigaranın
kahvehane dışındaki yerlerde yasak olması gerektiğini vurgulayarak sigara yasağında sigara içilen bölümlerin oluşturulması ve buna izin verilmesi tartışmaları
ve sıkıntıları çözecektir denildi.
YASAK ÇAY BAHÇELERİNE YARADI
Yasağın çay bahçelerine yaradığını belirten kahveciler kışla birlikte işlerinin tamamen duraksayacağına
dikkat çekti. Bunun yanı sıra tiryakilerin yeni yerleri
haline gelen kahvehanelerin önleri sigara izmaritleri
çöplüğü haline geliyor. Bu durumdan en çok
Belediye'nin temizlik işçileri etkileneceğe benziyor.

KALDIRIMLAR İZMARİT DOLU
19 Temmuz'da yürürlüğe giren sigara yasağı özellikle
kahvehane işletmecilerini vurdu. Beypazarı’nda
kahvehanelerde sigara içme yasağına uyan vatandaşlar sigaralarını kahvelerin önünde içmeye
başlayınca kaldırımlar sigara izmaritlerinden
geçilmez oldu. Yasağa rağmen yine de kahve alışkanlığından vazgeçmeyen vatandaşlar ise temizlik işçilerinin fazla mesai yapmasına neden oluyor.
DAHA FAZLA DAYANAMAYIZ
Yasak yüzünden büyük maddi kayba uğradıklarını
belirten kahvehaneciler sigara yasağının bu yıl
yaşanan ekonomik krizden çok daha fazla etkili
olduğunu söylediler. Kahvelerine gelen giden
olmadığı için birbirlerine çay ısmarladıklarını belirten
kahveciler buna daha fazla dayanamayacaklarını
ifade etti.
KIŞIN DAHA DA KÖTÜ OLACAK
Şu anda yaz dönemi olduğu için aksaklıkların az da
olsa çözüme kavuştuğunu kış dönemindeyse dayanmaya hali kalmayan kahvehane esnafının daha da
kötü günlerin beklediğine dikkat çeken kahvehaneciler masa ve sandalyelerini sigara yasağından dolayı
dışarı kurduklarını bu durumun belediye ile de sorun
yaşayacaklarını vurguladı. Avrupa ülkelerinde bizdeki gibi bu kadar sıkı uygulamaların olmadığını
esnafın işlerinin en kötü olduğu bu kriz dönemde
yasağın gelmesinin ise kendilerini bezdirdiğini ifade
Murat ÇELEN
ettiler.

1.Gün Cumartesi 07:00 İncirli Çarşı Mağazası; 07:30
Taksim AKM; 08:00 Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin
önünde buluşup gezi boyunca beraber olacakları
rehber ve kaptanlar ile tanışmanın ardından İlk durak
olan Taraklı'ya üç saat sonra ulaşarak Eski
Türkevleri'ni gezdiler. Ardından Fatih Sultan
Mehmet'in hocası Akşemseddin'in memleketi

Göynük'e gelen ziyaretçiler İki yamaç arasına kurulu
Göynük'ün ortasından geçen deresinin hemen
yanıbaşında öğle yemeği molası verip kentin sokaklarını gezdiler. Akşam saatlerinde Beypazarına
ulaşan ziyaretçiler burada otele yerleştiler.
2. Gün Pazar : Kahvaltı sonrası otelden ayrılan
ziyaretçiler tarihi konakları, dar sokakları, arastası ve
Hıdırlık Tepesiyle Beypazarını doya doya gezdiler. .
Kentin sokaklarında yürürken geçmişe bir yolculuk
yaparak öğle sonrası yamaçlarına oyulmuş mağaralar
ve İnözü deresi boyunca uzanan görsel zenginliği son
derece etkileyici olan İnözü Vadisi'ne gittiler. Yol
üzerindeki Çayırhan kuş gözleme alanında kısa bir
mola vererek Kırmızı'dan yeşile rengarenk toprak
yapısı ve Çayırhan nehrinin kenarında ki kuş alanı ile
büyüleyici görünen bölge de fotoğraf meraklıları
fotoğraf çektiler. Daha sonra Çayırhan'dan ayrılıp
İstanbul'a dönüş için yola çıktılar.

Kahvehane Önleri Dolup Taşıyor

ARNİKA TURİZMDEN
CUMARTESİ PAZAR GEZİSİ
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Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
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Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
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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

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette
HOSTİNG FİYATLARI
ALAN ADI TESCİLİ
Hemde 700 MB
ARTIK HERKESE 100 YTL

BU FIRSAT KAÇMAZ TEL:762 51 63

alan 15-20 hemşerimizin iki kişinin uçabileceği
paraşütlerle Beypazarı’nı ziyaret edenlere Keltepe ve
civarını, aynı zamanda Beypazarı’nı gökyüzünden
gösterme hizmeti verebileceğini, konakların hizmetlerine Keltepe turu ve yamaç paraşütü eklemesinin
gelecek baharda mümkün olabileceğini umduğunu
söyledi. Bunun sağlıklı yaşam, doğa sporları, dağ
yürüyüşü, fotoğrafçılık, kırsal turizm, su sporları turizminde atılan bir adım olacağını belirtti.
Beypazarı’nda kültür ve alışveriş turizminden başka
arayışarın olduğunu, bu arayışların hemşerilerimize
olumuz sonuçlarla yansıyacak sonuçlar doğurmaması
gerektiği belirtti. Her türlü yolla turizmden kazanç
temin etme yönündeki turizm eğilimini hemşerimizin
istemediğini sözlerine ekledi. Safranbolu’daki olumsuz sonuçları duyduklarını dile getirdi.

BAKAN ÇUBUKÇUYU ETKİLEYEN 2
ÖRNEKTEN BİRİ BEYPAZARI LİSESİNİN DÜNYA ŞAMPİYONU OLMASI
24 SAAT YAŞANAN OKUL BİNALARI
PROJE AŞAMASINDA

SPORDAN Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak’ın, özellikle okulları içine alan spor projelerine Milli Eğitim
Bakanı Nimet Çubukçu’dan destek geldi.
Beden eğitimi derslerinin içeriğinden Çubukçu da memnun
değil; bu dersleri, “İki perende atamadın not yok”
anlayışından, “bir saatlik hoplatıp zıplatma” formatından
çıkarmak gerektiği inancında.
Beden eğitimi derslerine, sağlıklı gelişim ve yetenekleri
ortaya çıkarma anlayışıyla bakan Çubukçu, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Notu baz almak yerine, spor yaptırmayı teşvik etmeli,
bunu kitlesel kılmalıyız. Çok okulumuzda spor salonu var,
yenileri de yapılıyor. Bu salonları sadece beden dersleri
için kullanılır olmaktan çıkarılmalıyız. Bunu ise ancak,
okulları 24 saat yaşanan binalara dönüştürerek başarırız.”
Spor yapan öğrencinin ders geçmede ciddi sıkıntılar
yaşadığını, olimpiyatlarda yarışacak da olsa, düzenli
antrenman yapamadığını anlatan Çubukçu’ya göre bu sistemi değiştirmek olası.
“Aşılmaz sorun değil, sadece yöntem belirlememiz gerek”
diyen Çubukçu, diğer ülkelerdeki uygulamaların incelemeye alındığı ve Türkiye’ye uygun olanlarının üzerinde
çalışıldığı mesajını verdi.
Ders geçmede, öğrencinin özel yeteneğinin not düşürmesi
değil katkı yapması gerektiğine inanan Bakan, şu iki
örnekten çok etkilenmiş.
Beypazarı Lisesi genç kız atletizm takımı, 25-26
Haziran’da Estonya’da yapılan Liseli Gençler Dünya
Atletizm Şampiyonası’nda birinci oldu.
Damal Süleyman Demirel İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Destegül Hazar, gündelik işlerde çalışan, sürekli geliri
olmayan bir babanın altı çocuğundan biri.
Babaanne ile birlikte dokuz kişinin 25 metrekarede
yaşadığı bir ailenin üyesi olan Destegül’ün, üstün tiyatro
ve resim yeteneğini öğretmeni Esra Özel keşfetti; onun bir
günlük okul ve ev yaşamını belgesel de yaptı.
Bu proje Destegül’ün projesidir. Sporu, sanatı, özel
yeteneği özendiren bir proje bu” diyen Bakan Çubukçu,
projeye bakışını şöyle özetledi:
“İki örneğimiz de öğretmen ve öğrencilerin özel
çabalarının sonucu. Ama bunu aşmamız gerek. Bütün
öğrenci ve öğretmenlerde bu azmi yaratmalıyız. Beypazarı
Lisesi yılların emekleri sonunda bu başarıyı sağladı. Kolay
değil; ama öğretmenle öğrenci azmedince oluyor. Bu
ülkede hiç konservatuvar yokken İdil Biret çıkardık. Bugün
nüfus da, konservatuvar da çok, ekonomik gücümüz ise
çok daha iyi. Neden aynı anda onlarca İdil Biret’ler, dünya
çapında başarılı sporcular çıkarmayalım?”
Ancak Çubukçu’nun velilere de şöyle bir çağrısı var:
“Yeteneğini engellediğimiz çocuğun mesleksiz olacağını
unutmayalım; oysa çocuğumuz o yeteneği ile parlak yerlere gelebilir, hepimizin saygısını kazanabilir. Aileler,
evlatlarının geleceğini düşünürken bunu hiç gözden uzak
tutmamalı.”
SINIF GEÇMEDE YETENEK KATKISI
Spor yapan öğrencinin ders geçmede ciddi sıkıntılar
yaşadığını, olimpiyatlarda yarışacak da olsa, düzenli
antrenman yapamadığını anlatan Çubukçu’ya göre bu sistemi değiştirmek olası.
“Aşılmaz sorun değil, sadece yöntem belirlememiz gerek”
diyen Çubukçu, diğer ülkelerdeki uygulamaların incelemeye alındığı ve Türkiye’ye uygun olanlarının üzerinde
çalışıldığı mesajını verdi.
Ders geçmede, öğrencinin özel yeteneğinin not düşürmesi
değil katkı yapması gerektiğine inanan Bakan, şu iki
örnekten çok etkilenmiş.
Beypazarı Lisesi genç kız atletizm takımı, 25-26
Haziran’da Estonya’da yapılan Liseli Gençler Dünya
Atletizm Şampiyonası’nda birinci oldu.
Damal Süleyman Demirel İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Destegül Hazar, gündelik işlerde çalışan, sürekli geliri
olmayan bir babanın altı çocuğundan biri.
Babaanne ile birlikte dokuz kişinin 25 metrekarede
yaşadığı bir ailenin üyesi olan Destegül’ün, üstün tiyatro
ve resim yeteneğini öğretmeni Esra Özel keşfetti; onun bir
günlük okul ve ev yaşamını belgesel de yaptı.
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YENİ ASYA GRUBU
NUR ÖĞRENCİLERİNDEN
BEYPAZARI’NA GEZİ

Geçen haftanın sonunda Yeni nesil, nur nesli talebelerinin gezi ve pikniği vardı. Ahmet Özdemir bu
gzeyi şöyle anlatıyor;
Uygun yer olarak Beypazarı seçildi. Grubumuz
minibüslerle konvoy halinde Beypazarı’nın yolunu
tuttu. Renkli ve sesli bir yolculuktu. Giderken ve
dönerken ilâhiler, marşlar gönüllerde ve dillerde
yankılandı.
Piknik için seçilen yer ilçenin güzel bir vadisi oldu.
“Yiyip içtikleriniz sizin olsun, gezip gördüklerinizi
anlatın” derler ya. Biz de gezip gördüklerimizi anlatmaya çalışacağız.
Vadi etrafı Allah’ın san'at ve kudretini açık seçik
gösteriyordu. Doğrusu her tarafta seyredilmeye
doyum olmayan tefekkür manzaraları vardı. Allah’ın
azametini ve kudretini bir kere daha görüyorduk.
Manzara karşısında “Sübhanallah, Sübhanallah”,
“Allahu Ekber! Allahu Ekber!” demekten başka
çaremiz yoktu.
Piknik sonrası ilçenin merkezinde bulunan bir
camide cemaatle ikindi namazını edâ ettik. Gençlerin
abdest alması etraftakilerin dikkatini çekmişti.
“Bunlar kimdir?” diyenlere “Yeni nesil, nur nesli”
diye cevap veriyorduk. Onlar hayranlıkla bu manzarayı seyrederken biz camideki yerimizi almıştık.
Namaz sonrası ilçenin tarihî yerleri, çarşı ve pazarları
gruplar halinde gezildi. Hatıra eşyalar satın alındı.
Zaman zaman gruplar halinde fotoğraflar çekildik.
Şehir içi gezimiz akşama yakın biterken arabalarımızla Beypazarı’nın üstünde yer alan Hıdırlık Tepesine
çıktık. Buradan kuş bakışı ilçeyi bir kere de tepeden
seyrettik. Dönüşte akşam namazını tepenin eteklerinde yeni yapılmış bir camide eda ettikten sonra
ilerleyen saatlerde Asyayla’ya döndük.
Yaz okulunda dersler dışında piknik ve geziden
başka sportif faaliyetler de unutulmadı. Kendi içinde
takımlarımız oluşturuldu. Bazen bu takımlar kasabanın takımlarıyla da karşılaşma yaptılar. Böylece
kendi yaş gruplarıyla da kaynaşmaya ve tanışmaya
vesile oldu. Aynı zamanda o çocuklar da Kur’ân ve
iman hakikatlerinden haberdar olmuşlardı.
Bilindiği gibi bölge aynı zamanda kaplıca ve içmeceleriyle de meşhurdur. Allah’ın bu nimetlerinden de
faydalanmak gerekir, diye düşündük. Öğrencilerimizi
gruplar halinde Ayaş İçmecelerine götürdük.
Havuzlarında bize özel yüzme ihtiyaçlarını
karşıladık.
Yaz okulunun ikinci haftasında da aynı derslere
devam edildi. Dönem sonunda tatlı bir heyecanı
sağlamak için gördükleri derslerden sınavlara tabi
tuttuk. Sınav sonuçlarını birer karneyle öğrencilerimize açıkladık. Derecelere girenlere sürpriz ödüllerini
vermeyi de ihmal etmedik. Ama asıl ödül başkaydı
ve bütün grubu kapsayacak büyüklükteydi.

Reftur seyahat acentasından
Beypazarı gezisi

16 Ağustos 2009 Pazar günü reftur acentası
Beypazarı’na gezi düzenleyecek. Ankaradan beypazarına düzenlenecek tur 1 gün sürecek. Sabah
başlayıp akşam sona erecek
Hıdırlık tepeden Beypazarı’nı kuş bakışı izleyecek
ziyaretçiler Taş mektep gezisi, Beypazarı evi müze
gezisi, çarşı alışverişi yapıldıktan sonra inözünde
yemek ve yemek sonrası inözü mağaralarına tırmanış
sonrasında gümüşçüler çarşısı gezisi ve alış veriş
yaptıktan sonra ankaraya dönüş başlıyacak.

Yol çizgileri
yenileniyor

Beypazarı-Nallıhan-Mudurnu ve Taşkesti yol güzergahında Karayolları Beypazarı Bölge Şefliği, yollarda şerit çizgi çalışmasına başladı.
Geceleri ve sisli havalarda sürücülerin yol göstericisi
yol çizgileri, yılda iki kez yenileniyor. Beypazarı
Karayolları yol çizgi ekibi güzergahta bulunan tüm
yollarda çizgi çalışması yapacak.

TÜRK MİMARİSİ
EVLER,
İPEKYOLUNDA
BAŞKA GÜZEL

Türk mimarisinin en
güzel örneklerini pekçok
yerde bulabilirsiniz.
Bartın'da, Kastamonu'da,
Mudurnu'da,
Safranbolu'da,
Göynük'te, Taraklı'da,
Bursa'da, Beypazarı'nda
ve daha yüzlerce ilçede,
köyde, şehirde...
Ama en güzelleri ipekyolu üzerinde....

Boztepe Mevkii
Oğuzkent Yolu
üzerinde 436 m2
arsanın10.000 TL
ipotek alacağımın
karşılığı devretmek
istiyorum.
Cep:0.543.3122419

14 Ağustos 2009 Cuma

Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
Beypazarı
Temsilciliğinden
Ödül Töreni

SBS ve ÖSS’de yüksek puan alan alkol ve
sigara kullanmayan 7 öğrenci 20/07/2009
Pazartesi günü Cırcırların Konağına’a
aileleriyle davet edilerek ödüllendirildi.
Akşam yemeğinden sonra tebrik konuşmaları
ve ödül törenine geçildi.
TYC Beypazarı Temsilcisi Ali Başaran öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, öğrencilerin
başarılarının devamını diledi. Zararlı alışkanlıkların başarının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirtti. Çok başarılı olup,
çok para kazanan bazı sanatçıların, sporcuların, bazı işadamlarının zararlı alışkanlıklara
sonradan başladıklarını gazetelerden okuduklarını, bunun hem sanatçıları hem de
işadamlarının yaşam boyu başarılı olmalarını
olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi. Hayatta
birkaç kez başarılı ya da başarısız olmanın çok
önemli olmadığını, önemli olanın yaşam boyu
başarı olduğunu vurguladı. Beypazarı’nın
sporda dünya şampiyonları çıkarmasından
büyük bir mutluluk duyduklarını, aynı şekilde
SBS ve ÖSS’de yüksek puanlar alan bu gençlerin hem ülkemiz hem de dünyada öğrenim
ve iş yaşamında başarılı olmalarını, ailelerine,
akrabalarına, çevrelerine yararlı olmalarını
dilediklerini, iyi haberlerini bekledikleri
söyleyerek sözlerini bitirdi.
Törene Beypazarı Belediye Başkanı Sn.
Cengiz Özalp ta katıldı. Cengiz Özalp öğrencileri, Onları yetiştiren aileleri, öğretmenlerini,
tüm emeği geçenleri kutladıktan sonra böyle
güzel bir ortamda böyle başarılı öğrencilerle
bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Öğrencilerin başarılarının daim olmasını
diledi.
Ali Başaran Beypazarı Maden Suyunun
Türkiye’de birinci olduğunu, öğrencilerden
eğitimlerini bitirdikten sonra iş kurmak
isteyenler çıkabileceğini, bu nedenle maden
suyu işletmecisi Sn. Niyazi Ercan’dan öğrenciler için iş tavsiyeleri almak istediklerini
söyledi. Niyazi Ercan da tebriklerini sunduktan sonra, başarının ödüllendirilmesinin daha
büyük başarıları getireceğini, motivasyonu
artıracağına değindi, imkânı olanları başarılı
öğrencileri desteklemeye davet etti. Usulünce,
gayretli çalışmanın öğrenim ve iş yaşamında
başarıyı getireceğine değindi.
Tabakhane Camii imamı Ahmet Kavas,
Beypazarı müftümüzün selâmlarını iletip
öğrencilerin başarısı için Allah (c.c.)’dan
niyazda bulundu.
SBS’na göre ödüllendirilen öğrenciler Ayşenur
Çevik, Berna Ulus, Furkan Değirmencioğulu,
ÖSS’na göre ödüllendirilen öğrenciler ise
Bünyamin Uçar, Betül Ertürk, Rüveyda Bulut,
Mustafa İnci idi. Ödüllendirenler ise şöyle,
Beypazarı Maden Suyu İşletmesi merasim yeri
masraflarını karşıladı, Belediye Başkanımız
Sn Cengiz Özalp, Beypazarı Müftümüz, Dr.
İsmet Bilgiç Sağlık, Eğitim, Çevre ve
Kalkınma Derneği, Dr. Abdullah Özdemir,
Ayanlar Market öğrencileri altınla ödüllendirdi.
Ali Başaran, Yeşilay Temsilciliği olarak
sadece merasimi düzenlediklerini geçen yıllarda ve bu yıl Beypazarı’nın övünç kaynağı olan
öğrencileri destekleyenlere teşekkürlerini sunduktan sonra, merasim sona erdi.

HABER-İLAN

HELİKOPTER AMBULANSLA
EN FAZLA HASTA TAŞINAN
İLÇE BEYPAZARI

Hava ambulansı uygulaması başladığı günden bu güne 73 hasta Helikopter
Ambulansla Beypazarı’ndan Ankara’ya taşınmış.

Şükran ÇELEN/Beypazarı
Ambulans helikopterlerle bugüne kadar çığ düşmesi
ve trafik kazalarında, kalp damar, solunum, sindirim
ve sinir sistemi hastalıklarında, travmalarda, hamile
ve yeni doğanların sağlık kurumlarına naklinde acil
sağlık hizmeti sunuldu.
Ambulans helikopterle hasta nakil uygulamasının
başladığı günden bu güne en fazla hastanın taşındığı
yer Ankara’nın Beypazarı ilçesi oldu. Yetkililerden
yapılan açıklamaya göre Beypazarı ilçesinde toplam
73 hasta Helikopter Ambulansla Ankara’ya nakil

edilmiş. Beypazarını sırasıyla
Şereflikoçhisar (41), İstanbul'un Şile (37), İzmir'in
Bergama (46) ve Antalya'nın Finike (35)
ilçelerinde sırasıyla hasta taşınmış.
İlk kez 28 Ekim 2008'de hizmete sunulan ve o tarihten bu yana 2 bin 138 saat havada kalan helikopter
ambulanslarla bugüne kadar 1209 acil hasta sağlık
kurumlarına taşınmış.
10 Yeni Helikopter Ambulans Geliyor
Hava ambulans filosunu genişletme çalışmalarını
sürdüren Sağlık Bakanlığınca Çanakkale, Bursa,
Afyonkarahisar, Konya, Adana, Samsun, Trabzon ve
Van'da da helikopter ambulanslarıyla hizmet verilecek.
Mevcut 7 Ambulans Helikopterin hizmette olduğu
bildirildi. 1 Eylüle kadar gelmesi planlanan 10 yeni
helikopter ambulansla birlikte Sağlık Bakanlığının
hava ambulansı sayısı 17'ye çıkacak.
Halen Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Kayseri,
Erzurum ve Diyarbakır'da birer helikopter ambulans
hizmet veriyor.
Birer hava ambulansının daha hizmete gireceği
Ankara ve İstanbul'da ise helikopter ambulans sayısı
2'ye çıkacak.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürü Seraceddin Çom, 2 ambulans uçak alınmasının da planlandığını belirterek, bunun için ihale
aşamasının halen devam ettiğini kaydetti.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde
Sular Yükseldi.

Küresel ısınma ve kuraklık sebebiyle suyu çekilen Nallıhan Kuş Cenneti son yağışlarla birlikte yeniden hayat buldu. Cenneti terk eden kuşlar ırmak kenarlarını doldurunca yeniden
cıvıl cıvıl kuş sesleri duyulmaya başladı.

Kemal ÇELEN/DHA-Nallıhan
Ankara ve çevresinde geçen yıllarda yaşanan kuraklıkta suyu çekilen Nallıhan Kuş Cenneti, son
yağışlarla birlikte yeniden suya kavuşunca, cenneti
terk eden kuşlar da ırmak kenarlarını doldurmaya ve
çevre köylerde görülmeye başladı.
Ankara'ya 120 kilometre mesafedeki Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan beldesi sınırları içindeki
168 kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cennetini
besleyen Aladağ Çayı, geçen yıl yaz ortasında kurumuş, susuz kalan cennetteki kuşlar başka yerlere göç
ederken, kuş cenneti arazisi yaz ortasından itibaren

köylülerce tarla olarak kullanılmaya başlanmışdı.
Eylül ayında başlayan göç mevsiminde de susuz
olması nedeniyle cennette kuşlar konaklayamamışdı.
YAĞIŞLAR CENNETE HAYAT VERDİ
Ankara ve çevresinde 2008 yılının son ayları etkili
olmaya başlayan yağışlar, kuş cennetine
adeta yeniden hayat verdi. Yağışlarla birlikte yeniden
kuş cennetini beslemeye başlayan Aladağ Çayı'nın
yataklarında kara leylek ve balıkçıl başta olmak üzere
değişik kuş türleri yeniden görülmeye başlandı. Göç
mevsiminde kuş türlerinin de yeniden mola yeri
olarak kuş cennetini kullandıkları gözlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce
"Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olarak belirlenen
kuş cennetinde bekçilik yapan Erol Öztürk, yaptığı
açıklamada, Aladağ Çayı'nın yeniden suya kavuşmasıyla değişik kuş türlerinin ırmak yataklarını
doldurduğunu ifade etti. Öztürk, "artık kuş
cennetinde kuş seslerini duyar olduk" dedi.
KÖYLÜLERİN YAZIN EKTİKLERİ ARAZİLER
SULAR ALTINDA KALDI.
Bu arada, Çayırhan beldesi ile Davutoğlan köyü
sınırları içinde geniş bir araziye sahip kuş cennetini
yazın eken Köylüler, Aladağ Çayı'nın suyuna kavuşmasıyla arazinin de sular altında kaldığını ifade
ederek, "ancak arazi tamamen sular altında kalmadan
bizler ikinci mahsulümüzü topladık" dediler.
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ARA SIRA
FİTNENİN FESADI

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Geçtiğimiz hafta, Kıbrıs eksenli olarak yaşanmakta
olan maskaralıkları sizlerle paylaşmıştık. Bizlerin
duyduğu rahatsızlıkların adanın güneyinde de yaşanmakta olduğu gerçeği ile yüzleşiyoruz. Fileleftoros
gazetesinde Bayan Andrulla Taramın da rahatsızlığını gizleyemeyenlerden birisidir.
İngiliz Yüksek Komiseri Peter Millet ile Birleşik
Amerika Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Matthew Bryza’nın çözüme ilişkin müzakerelerin bir takvime bağlanmasına itiraz ediyor.
Adada yeni bir referanduma gidilmek istendiğinin
hazırlıklarından söz ediliyor.
Bayan Andralla, “Birçok kez belirttik. Hala daha
sömürge gibi davranıyorlar. Yabancı diplomatlar
ülkemizde sadece temsilci değildirler. Özellikle de
İngilizler ve Amerikalılar. Gauleiter (eyalet yöneticisi) gibi çalışıyorlar” diyor.
Bu bayanın şikayet etme hakkının olmadığını bilmesi gerekiyor. Eğer Kıbrıs’ta bir sorun varsa, bu sorunun ülkesinin yöneticilerinin görgüsü ve bilgisi
çerçevesinde yaşanmakta olduğudur. Sorunun kaynağı kendileridirler.
Kıbrıs Türklerine yaşama hakkını çok görerek, adayı
açık hava hapishanesine kim veya kimlerin
çevirdiğine tarih tanıklık etmektedir. Onların sorun
var diyerek ortalık yere çıktıkları olaylar, 20
Temmuz 1974 gününde yaşanmamıştır. 20 Temmuz,
01 Nisan 1955 tarihinden sonra yaşananların bir
sonucudur. Asli görevleri din adamlığı olanların
soykırımlarda görev aldıkları biliniyor.
Sorunu BM kulvarlarında diledikleri gibi çözemeyeceklerini anladıklarında konuyu hemen AB’ne
taşıdılar. Böylece sorunu çözebilmek bir yana, içinden çıkılmaz noktaya taşıdırlar.
Bu durumu fırsat olarak görenler de, sorunu kendi
çıkarları doğrultusunda çözebilmek için pisliklerle
dolu olan burunlarını sokuyorlar. Bu gün bunları
yaşıyoruz. Oluşturucu diye tanımladıkları devletlerin, hem azınlık hem de çoğunluk haklarına nasıl
saygı duyacağı büyük bir sorun olarak karşımızda
durmaktadır. Bunun ötesinde siyasi iktidar dengesinin nasıl güvence altına alınacağı konusu,
sokağa terkedilmiş çocuğa dönmüş durumdadır.
Yaşamsal önemde olan bu temel olgu çözülmeden,
İngilizlerle Avrupalılar hemen devreye giriyorlar.
Yeterli olunmadığı noktada ise Amerikalılar devreye
giriyorlar. Çözülmesi oldukça zor olan temel felsefi
farklılıkların Aralık ayına kadar çözülmesi isteniyor.
Bu temel sorunun Aralık ayına kadar çözülmemesi
sonrasında nelerin yaşanabileceğini düşünmek bile
istemiyoruz.
Ellerinde sihirli bir formül varsa zaman yitirmeden
açıklamak gibi bir yükümlülükleri olduğunu unutmasınlar. Yakın tarihte yaşanan dayatmalar ve sonrasında yaşanan düş kırıklıkları belleklerdeki yerini
korumaktadır. Kimse düş kırıklığı yaşamak istemiyor.
Annan’ın belgesinin yerlerde süründüğü 2004 yılında, adada bulunan İngiliz üslerine ait toprağın önemli bir bölümünün dağıtılacağı açıklanmıştı.
Açıklamada dağıtılması öngörülen toprağın %90’nın
Rumlara, geriye kalanın da Türklere verilmesi
öngörülüyordu. Aradan geçen sürede bu konunun
üstünün, öneriyi ortalık yere atanlarca örtüldüğü
biliniyor. Majestelerinin adaleti bu mudur ne…
Rum Yönetimi Başsavcısı Petros Klerides, 28
Haziran 2009 günlü Haravgi gazetesinde yer alan
açıklamasında, Orams davasını değerlendiriyor. Bay
Başsavcı, Avrupa Toplulukları (Adaletsizlik) Adalet
Divanı başkanının bir Yunanlı olmasını Türkiye’nin
hiçbir zaman resmi olarak gündeme getirmediğini
söylüyor. Buna karşın konuyu gündeme getirebilmek
için farklı yöntemler bulmaya çalışıyordu dedikten
sonra; “Çünkü Avrupa’daki hiçbir mahkeme ATAD
kadar itibar görmüyor” vurgusu yaşıyordu.
Avrupa’daki mahkemelerin başkanlarının Rum veya
Yunanlı olması itibar görmesi için yeterli bir neden
mi oluyor ne…
Dağılma süreci tetiklenmiş olan AB’nde güçlü liderlik arayışları devam ediyor. Avrupa’nın istikranın ve
itibarının tehlikede olduğu belirtiliyor. Avrupa’nın
önde gidenleri de bu hususu sıklıkla yineliyorlar.
Böyle bir ortamda, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde düzenlenen toplantılara katılmak
ve görüşmelerde bulunmak üzere adaya gidiyoruz.
Koşulların uygun olması halinde bize ayrılan köşeyi
boş bırakmayacağız. Olası bir olumsuzluk halinde de
engin hoşgörünüze sığınıyoruz.
SEVGİ ile kalınız.
10 Temmuz 2009 – Ankara

AB gençlik değişim projesinde bir araya gelen Beypazarı’nda Sakal-ı Şerif
Ramazanda Ziyarete Açılıyor.
gençlerden gösteri

Kısa adı Beygem olan Beypazarı Gençlik
Merkezinde Avrupa Birliği Gençlik Değişim Projesi
kapsamında bir araya gelen gençler Beypazarı Halk
evinde müzik dans ve tiyatro oyunlarından oluşan bir
gösteri düzenledi.
Fransa, Bask Ülkesi (İspanya), Polonya, ve
Türkieyeden bir araya gelen gençler ırkçılık, yabancı
düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı ortak dil müzik dans
ve tiyatro oyunları ile mesaj verdiler. Gösteri saat
17.00 da halk evinde yapıldı.

AVRUPA Birliği Gençlik Değişim Projesi kapsamında gençler Beypazarı’nda buluştu. Beypazarı
Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Avrupa Birliği
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
desteğiyle gerçekleştirilen ’Eşitlik, Farklılığın Öteki
Yüzü’ isimli Avrupa Birliği Gençlik Programı gençlik değişim projesi kapsamında Bask Ülkesi
(İspanya), Fransa ve Polonya’dan gelen 19 genç ve
Beypazarılı gençlerin katılımıyla başladı.
Müzik, dans ve tiyatronun ortak bir dil olarak kullanıldığı gençlik projesinin amacının ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı ile mücadele etmek olduğu belir-

tildi. Her birinin Beypazarılı gençlerin evlerinde ağırlandığı etkinlik, 3 Ağustos’da sona erecek. Proje
süresince Beypazarı kültürünü tanıtma amacında olan
Beypazarılı gençler aynı zamanda konuk ülke kültürlerini de tanıma fırsatı bulmalarından duydukları
memnuniyeti dile getirdiler. 4 ülke gençleri olarak
farklı dansları ve müzikleri ile ortak bir paydada
buluşabildiklerini belirten gençler amaçlarının
ırkçılığın, ayrımcılığın yapılmadığı ve yabancı düşmanlığı olmayan bir dünya yaratmak olduğunu
söylediler.

Beypazarı tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde
muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, bir hafta süre ile
halkın ziyaretine açılacak. Belediye başkanı Cengiz
Özalp, bir sandukada 40 katlı örtüye sarılı küçük
bir cam kapta, kilitli bir mekanda muhafaza edilen
Sakal-ı Şerif'in, bu yıl ramazan ayı içinde bir hafta
süre ile halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.
Özalp, bu konudaki çalışmaların müftülük
nezdinde sürdüğünü belirterek, Sakal-ı Şerif'in bir
hafta süre ile ziyarete açık kalmasının, ilçede ayrı
bir canlılığın yaşanmasına neden olacağını söyledi.
Ramazan ayında, Beypazarı'nın yerli ve yabancı
turistlerin ilgi odağı olacağı düşüncesiyle, ilçeyi
gezmeye gelenlerin Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmeleri
için ziyaret süresinin uzatıldığı bildirildi.
Sakalı Şerif, geçen yıllarda Beypazarı'nda sadece
kadir geceleri ziyarete açılırdı.
Tarihi sultan Alaeddin Camisi'nde, Sakal-ı Şerif'i
ziyaret etmek isteyenlere rehberlik etmek üzere
görevliler bulunacağı bildirildi.
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2.NCİ TERMİK SANTRAL KURULUYOR
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

ESKİŞEHİR İLİ MİHALLIÇCIK İLÇESİ BEYPAZARI SINIRINDAKİ KOYUNAĞILI KÖYÜNDE ÇIKAN
KÖMÜR OCAKLARI YANINA TERMİK SANTRAL KURMA ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Kemal ÇELEN
Adularya şirketi tarafından işletilmekte olan
Mihallıçcık Koyunağılı Köyünde çıkan Kömür ocağı
yanına Termik Santral yapım çalışmaları başladı.
Yapılması planlanan Yunus Emre Termik Santaraline
Beypazarı’ndan bir heyet gezi düzenledi. Koyunağılı
Kömür İşletmesinin ve kurulacak Termik Santralin
Beypazarı’na büyük bir getirisi olacak.
Şirket yetkililerince çalışacak personelin Beypazarı

ve bölgeden alınacağı belirtildi.
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın ve Beypazarı
Belediye Başkanı Cengiz Özalp ve Beypazarı’nda
görev yapan mülki idare amirleri ve bürokratlar
aludarya tesislerine inceleme ve tanışmak amacıyla
07 08 2009 gezi düzenlediler. Geziye Eşkişehir ili
Mihalıcçık ilçesi kaymakamıda katıldı.
Yunus Emre adı konan yapılacak Termik Santralin
özellikleri :

Yunus Emre Termik Santralı, yaygın kullanılmakta
olan pülverize termik santrallara alternatif olan çevre
dostu SİRKÜLASYONLU AKIŞKAN YATAKLI
YAKMA teknolojisine sahiptir.
Dünya çapında Temiz kömür teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. En
ekonomik ve temiz sistemler arasında özellikle
sirkülasyonlu akışkan yatak (CFB) kazanları dikkati
çekmektedir. Bu kazanlarda, yatakta yanan malzeme
sürekli olarak sirküle edildiğinden düşük kaliteli
yakıtları yakmak gibi doğal bir avantaj vardır.
CFB’nin diğer bir özelliği curuf olmamasıdır, fırın
sıcaklığı yakıt küllerinin eriyip curuf oluşturmasını
önleyecek kadar düşüktür. Ayrıca bu düşük sıcaklık
kirletici gaz olan NOx oluşmasınıda önler. Yatağa
kömür ile birlikte kireçtaşı eklenmesi ile SO2 kirletici
gazın yakalanmasında %95 üzerinde başarı sağlayan
bu sistem çevreye uyumlu bir teknoloji olarak kendini ispat etmiştir. Yapacağımız santralda bacadan çıkacak olan tozları tutmakta elektrofitre ve torba filtre
teknolojilerini birlikte kullanarak filtreleme oranı
%99,8 gibi yüksek bir verime ulaşılacaktır.
Adularya şirket yöneticileri kurulacak santral için;
Sonuç olarak kirleticilerden arındırılmış çevre dostu
bir santral uygulamasını gerçekleştirmek hedefimizdir.’’ açıklamasında bulundular.
Çayırhan Termik Santral ile yakınında kurulacak
Yunus Emre Termik Santrali bölgede kurulacak 2 nci
santral olacak.

CHP'li Ateş: Ayaş Tüneli 33 Yıldır Neden Bitirilemedi?

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Başbakan
Erdoğan'a "Ayaş Tüneli 33 Yıldır Neden Bitirilemedi?"
Diye Sordu.
Gazetemizin bir yıl önce sorduğu ve neden bitilemediği ile
ilgili haberimizden sonra şimdide CHP Ankara Milletveki
Yılmaz Ateş Ayaş tünelini gündeme taşıdı.
Ateş, Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde
1940'lı yıllarda çalışmalarına başlanan 1976'da ihale edilen
Ankara İstanbul Sürat Demiryolu kapsamındaki
Türkiye'nin en uzun tüneli olarak planlanan Ayaş Tüneli'nin
kaderine terk edildiğini söyledi. Ateş, "Basında yer alan
haberlerde söz konusu tünel için bu güne kadar 1.5 milyar
dolar harcama yapıldığı, toplam uzunluğu 10.5 kilometre
olan tünelin 8.5 kilometrelik kısmının tamamlandığı, geriye
kalan 2 kilometrelik bölümünün ise otobüs firmalarının
baskısı nedeniyle tamamlanmadığı bilgisine yer verilmektedir. Bu tünelin tamamlanması ve Çayırhan'da bitirilen
tünelle birlikte hizmete alınması halinde İstanbul Ankara
arasının hızlı trenle 2 saate ineceği, bunun ekonomimize
ciddi katkı sağlayacağı belirtilmektedir. " dedi. Ateş, soru
önergesinde Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

"Ayaş tüneli için bu güne kadar yapılan toplam harcama
(ABD Doları) tutarı nedir? Hangi yıllarda ne kadar harcama yapılmıştır? Ayaş Tüneli'nin fay hattı üzerinde olduğu
iddia edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak yapılan bir
çalışma var mıdır? Yapılan bir etüd var mıdır? Bu çalışmalar hangi kurum-kuruluş tarafından hangi tarihte
yapılmıştır? İnşaat teknolojisinde yaşanan gelişmelerde
dikkate alındığında bu çalışmaların bir geçerliliği kalmış
mıdır? Taşıdığı önem ve aradan geçen 33 yıla rağmen Ayaş
Tüneli neden tamamlanmamıştır? Uzun yıllardır Ayaş
Tüneli'ne bir çivi dahi çakılmamasının nedenleri nelerdir?
Ayaş Tüneli'nin akıbeti ne olacaktır? Projenin tamamlanması düşünülmekte midir? Süresi nedir? Ayaş Tüneli'nin
tamamlanması için daha ne kadar kaynağa ihtiyaç vardır?
Ayaş Tüneli'nin hizmete alınmasının, Ankara İstanbul ve
bu hat üzerinde bulunan illerimize sağlayacağı ulaşım
kolaylığı, özellikle Ayaş ve Beypazarı ilçelerimizin maden,
tarım ve turizm potansiyelinin kullanılmasına sağlayacağı
katkıda ortadadır. Bu tünelin hizmete alınmaması nedeniyle
ortaya çıkan yıllık ekonomik kayıp miktarı nedir? "

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

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL
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.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
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .Bize Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

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

Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın,
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp
Adularya şirketi yöneticilerinden kömür
ocağı ve Termik Santral ile ilgili bilgi
alırken

BEYPAZARINDA
ÖLENLERE
MEZARLIK
DAR GELDİ

Murat ÇELEN
Beypazarı’nda hamzalar mevkii üzerindeki İkinci
Beypazarı büyüklüğündeki mezarlık ölenlere yetmez hale gelince Beypazarı Belediyesi yeni
mezarlık alanları açmaya başladı. Mezarlık yakınında bulunan tepeler mezarlık yeri olarak dozerlerle
düzleştirilerek mezarlık alanları olarak oluşturuluyor.
Mezarlık yerlerinin azalması nedeniyle yeni
mezarlık yerleri açılmaya başlandı.
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp;
‘Sağlarımız kadar ölenlerimizi de düşünmek zorundayız. Mevcut mezarlık alanlarımız yetmez hale
geldi. Bu yüzden ölenlerimizin yeni ikametleri için
yeni mezarlık alanları açmak görevimiz. Açılan bu
alanlar belediyemizce yolu suyu ve yeşillendirmesi
yapılarak yeşil bir mezarlık haline getiriyoruz.
Bakım ve düzenlenmesini ihale ederek Beypazarı
mezarlığının temiz bakımlı ve düzenli olmasını
sağlıyoruz.’’ dedi.

ZAYİ

Beypazarı Lisesinden
aldığım Lise
Diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
Aycan DERİN

RE KLAM V E ÝL ANL AR INIZI
GA ZET EM Ý ZD E D EÐ ERL END Ý R Ý N
ÝL AN V E REK LAMIN IZ
D EÐ ER BU LS UN

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye'nin Kuzeydoğu Kesimlerinde Kısa Süreli Ve
Yerel Olmak Üzere Sağanak Ve Gökgürültülü Sağanak
Yağışların Görüleceği Tahmin Ediliyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Trabzon, Rize, Hopa, Artvin,
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) kısa süreli ve
yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak
yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerimizde
2 ila 4 derece artacak, kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3
derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik
beklenmiyor
Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu bölgelerimiz ile Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey
Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli
olarak esecek.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün en
yüksek sıcakları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık geçecek. (Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.) 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak
yağışlı geçecek 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok
bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve Sıcaklık (ºC)
30°C
açık 37
Nem (%)
24
Beypazarı’nda ise son 6
Basınç
(hPa)
1002,2
hPa
günlük hava tahmin
.......
Görüş
(km)
raporu ise şöyle;

15 Ağustos Cumt.
En Yüksek
29°C
En Düşük
15°C

18 Ağustos Salı
En Yüksek
31°C
En Düşük
18°C

Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 17

16 Ağustos Pazar
En Yüksek
32°C
En Düşük
17°C
19 Ağustos Çrşam.
En Yüksek
32°C
En Düşük
18°C

17 AğustosP.tesi
En Yüksek
31°C
En Düşük

17°C

20 Ağustos Perşem.
En Yüksek
32°C
En Düşük
17°C

Karagöl’de offfff road

Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ANDOFF), hafta sonu Beypazarı-Karagöl’e 8 Ağustosda
bir gece konaklamalı bir doğa gezisi düzenledi. Gezi
için araçlar, kulübün Söğütözü 2. Cadde No: 59
adresindeki binanın önünden saat 13.00’de hareket
etti.
Ankara’dan hareketle başlayacan gezi kapsamında
ilk olarak İnözü vadisinde bir arazi geçişi yapıp
hemen arkasından Güdül antik mağaralarını geçen
grup, Beypazarı ilçesinin yöresel lezzetlerinin ve el
işçiliklerinin sergilendiği çarşılarını gezdikten sonra
konaklayacakları Karagöl Dağ Evleri’ne yerleti.
Muhteşem manzarası ve eşsiz doğasıyla grubu misafir eden Karagöl’ün etrafında yapılacak olan doğa
aktiviteleri (trekking, balık tutma, offroad araçları ile
gezi ve doğa oyunları) grubun tüm stresini atmasına
da yardımcı oldu. Ertesi gün sabah yürüyüşü ve kahvaltıdan sonra Köroğlu dağlarına doğru hareket eden
grup, Dörtdivan’a kadar eğlenceli bir arazi deneyimi
yaşadıktan sonra otoban üzerinden Ankara’ya dönüş
yaptı.
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜ M 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

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

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

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

