BEYPAZARI GÜMÜŞÜ DE KAPTIRILACAK GİBİ
"Beypazarı'na gelerek araştırma yapmışlar,
gümüşhanede gümüş işlemeciliği (Telkari) kursu
açılmasına karar vererek kursiyerleri Beypazarı'na
getirerek atölyeleri ve işletmeleri gezmişler ve
Gümüşhanede Beypazarı Telkarisi üretime
başlatılmış.
Gümüş adını verdiği şehirde hayat bulacak
İpek yolu üzerindeki Gümüşhane'de 150 yıl
aradan sonra gümüş işlemeciliği yeniden canlanmaya başladı. Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu
geleneksel el sanatlarının yaşatılarak gümüş işlemeciliğini bir sektör haline getirmek istediklerini
söyledi.
Tarih boyunca önemli bir ticaret geçidi olan İpek

*www.yeniyildizgazetesi.com
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yolu üzerinde bulunan Gümüşhane'de 150 yıl
aradan sonra gümüş işlemeciliği yeniden canlanmaya başladı.
Gümüş işlemeciliğini eski günlerine tekrar
döndürmek için Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurs yoğun ilgi
görüyor. Büyük bir sabır, el emeği, göz nuru,
dikkat ve özenli işçilik gerektiren telkari
tekniğiyle işlenen gümüşler, Gümüşhane'nin turizm potansiyelinin artmasına da katkıda bulunacak.
Tarzını ve üslubunu geçmişten alan gümüş kursiyerleri teknolojiden de faydalanarak iyi ürünler
ortaya koymaya çalışıyor. Daha kısa sürede ve

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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600 YILLIK HAYVAN SEVGİSİ
GELENEĞİ YAŞATILIYOR.

Beypazarı’nda oyuk taşa su koyarak hayvanların su ihtiyacını karşılama
geleneğinin 600 yıldır devam ettiği belirtildi.

Ankara’nın turizmde göz bebeği, tarihi konaklarıyla,
telkari gümüşüyle, havucuyla ve kamyon karasörü ile
ünlü tarihi ilçesi Beypazarı’nda 600 yıl öncesinden
günümüze kadar kesintisiz devam eden gelenek halen
esnaflar arasında yaşatılıyor.
Osmanlı ve öncesi uygarlıklar döneminde kuşların,
ve doğadaki diğer canlıların su ihtiyacını karşılamak
amacıyla kayalarda oyuklar oyulur, bu oyuklar bazen

Ülfet Ayan: ‘’Bu adet Osmanlıdan günümüze kadar
gelen bir gelenek biz bu geleneği yaşatıyoruz. Bu
aynı zamanda hayvan sevgisidir. Hayvan sevgisi
demek sadece hayvanların peşinde koşmak değildir..
Onları içirmek, doyurmak, ihtiyaçlarını karşılamakta
bir hayvan sevgisidir. Çarşımızdaki tüm esnaflarımız
bu yalakta su bittikçe gelir yalağa su doldurur. Bu
yalak bir gün dahi susuz kalmaz. Osmanlıdan bize
kalan bu geleneğin yaşaması ve yaşatılması bizi
mutlu ediyor.’’ dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ATALAYLA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın ve Belediye
Başkanı Özalp İçişleri Bakanı Atalay ile görüştü.
Bakandan Salı günü randevu isteyen Beypazarı
Kaymakamı ve Belediye Başkanını ertesi günü kabul

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

Erozyona Uğrayan Güven

“Ey Kıbrıs Türkü!
En ulvi vazifen, ilim ocağımızın
imdadına koşmaktır. Biliyorum, aşacağımız
çok sarp ve çetin maniler vardır. Fakat unutma
ki, bizim neslimiz, aşılmaz zannedilen yollarda
yürüyerek gayesine varan bir milletir. Bu dava,
memleket davası, gençlik davasıdır. Bizi kurtaracak milli bir mücadeledir”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Kıbrıs sorununa çözüm bulma görüşmelerinde
bulunduğumuz nokta konusunda farklı açıklaSayfa 3’de
malar yapılıyor.

eden içişleri bakanı Beşir Atalay’ın tutumu
Beypazarı’nda memnuniyetle karşılandı.
6 ay içinde devlet-belediye el ele vererek neler yaptıklarını anlatan Kaymakam Hikmet Aydın ile
Belediye Başkanı Cengiz Özalp, yeni yapmak istedikleri ortak projeler için bakandan destek istediler.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay yapılacak işlerle ilgili
birimleri arayarak ilgili emirler vermesi
Beypazarı’nda memnunluk yarattı.
Belediye Başkanı Cengiz Özalp, devlet-belediye el
ele vererek Beypazarı’mız için önümüzdeki ay ve
yıllarda güzel şeyler yapılacağından emin olduğunu,
dünkü toplantıdan memnun olduğunu beyan ederek,
‘’sayın Bakanımız Beşir Atalay’a Beypazarı’na ve
kendisine göstermiş olduğu yoğun ilgi ve alakadan
çok memnun olduğunu belirterek teşekkür ediyorum’‘ dedi.

HABER
ÝSTÝHBARAT

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

Kura 85 Hacı adayına vurdu

Beypazarı ilçesinden bu yıl kutsal topraklara 85
kişi hacı olmak için gidecek.
Edinilen bilgiye göre, Beypazarı ilçesinde hacca
gitmek üzere geçen yıl ve bu yıl toplam 975 kişi
müracaat etti. Çekilen kura sonrasında 85 kişinin
ismi belirlendi.
Beypazarı Müftülüğü Şefi Mustafa Saraç, yaptığı
açıklamada, ''Beypazarı ilçemizden 85 kişi, bu yıl
kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek
üzere gidecek. Hacılarımıza yönelik seminerler
10?11 ve 17?18 Ekim 2009 günlerinde merkez
Yeni Cami'de verilecek. Tüm hacı adaylarımızın
bu seminerlere katılmalarını istiyoruz'' dedi.
Hacı adayları, 12 Ekim 2009 tarihinde merkez
sağlık ocağında da aşılarını yaptırabilecekler.

Tarladan Turizmciliğe Beypazarı
kadınının Temsilcisi Fatma Teyze

Ankara’nın telkari gümüşüyle,
havucuyla, kamyon
karasörü ve ahşap tarihi
konaklarıyla turizmde
öne çıkan tarihi ilçesi
Beypazarı’nda Turizm
işine soyunan 1958
doğumlu Fatma
Emeksizoğlu
Beypazarı’nın ilk turizm
4’de
işletmecilerinden.

Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

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

yağmur sularıyla, bazen de kervanların geçiş güzergahlarında kervancılar tarafından kuş ve diğer hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla bu oyuklara su doldurulurmuş. Osmanlının bir çok yerleşim
yerinde kuş ve diğer hayvanların su ihtiyacını karşılamak için su oyukları açılırmış. Yüzyıllar öncesine ait
bu gelenek Ankara Beypazarı ilçesinde halen
yaşatılıyor.
İlçenin develik çarşısında esnafların imece usulüyle
hangi yıllardan kaldığı bilinmeyen ‘tarihi oyuk taş’
içine su doldurularak kedi, köpek ve kuşların su
ihtiyacı karşılanıyor.
Oyuk taşa yalak diyen esnaf ‘’su bittikçe bu yalağa
su dolduruyoruz. Bu Osmanlıdan bize kalmış bir
miras. Bu mirası koruyor ve yaşatmaya çalışıyoruz.
Develik çarşısı esnaflarımız dan kim bu yalakta su
azaldığını görürse hemen bu yalağa su doldurur. Bu
bizim günlük görevlerimizden. Kuşlar ve diğer hayvanlar alıştıkları için gelirler bu yalaktan suyunu içip
giderler. Bu bizim her gün yaptığımız bir işimiz. Bu
Beypazarı’mızın gelenek ve göreneğidir. Herkesin
yapması gerekir.’’ açıklamasında bulundular.
Develik çarşısı esnaflarından Televizyon tamircisi

daha kaliteli bir biçimde üretim yapan kursiyerler
sipariş yetiştirmeye çalışıyorlar. Kursiyerler bu
kadim mesleği daha iyi öğrenebilmeleri için
zamana ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar.
KENDİ İŞLERİNİ KURACAKLAR
Gümüşhane Valisi Enver Salihoğlu geleneksel el
sanatlarının yaşatılarak gümüş işlemeciliğini bir
sektör haline getirmek istediklerini söyledi.
Salihoğlu, "Düzenlenen kurslarla gümüş yeniden
Gümüşhane insanının elinde hayat bulacak.
Yöresel el sanatlarımızın canlandırılması maksadıyla Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde
bu güzel, anlamlı kurs açıldı ve çok ilgi de görüysayfa 3’de
or, güzel ürünler de ortaya çıkıyor.

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

HIRSIZLAR YAKALANDI
Beypazarı Emniyet müdürlüğü asayiş ekipleri,
ilçede büfelere girerek hırsızlık yaptıkları tespit
edilen hırsızlardan ikisini yakaladı, üçüncü kişi
aranıyor.
Emniyet müdürlüğü, ilçede faili meçul olarak bilinen hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlen 3 hırsızdan (S.Ç–22),(Ç.M–17) isimli iki hırsızı yakaladı.
Diğer hırsız (B.A–34) yakalanmasının an meselesi
olduğu öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan hırsızlar
tutuklandı. 04 Ekim 2009 Pazar
HAMZALAR KAVŞAĞINDA KAZA
03.10.2009 gece saat 23:30 sıralarında Hamzalar
kavşağında yine Trafik Kazası meydana geldi
Sık sık trafik kazalarının yaşandığı Hamzalar
Kavşağında meydana gelen kazada 2 araç birbirine
çarptı,1 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
KUYUMCU TEKKE KÖYÜ RAMPASINDA
KAZA
Kuyumcutekke Köyü rampasında iki araç çarpıştı.
Şefik Ayan'ın Kullandığı 06 ET 3947 Plakalı Toros
Marka otomobil, Murat Aydın'ın Kullandığı 06 BFA
63 plakalı motosikletle çarpıştı. Jandarma olay
yerinde inceleme başlattı. Kazada Motosikleti kullanan Murat Aydın yaralı olarak Beypazarı devlet
hastanesine kaldırıldı. 07.10.2009
SOLTA BOĞAZINDA KAZA
Sık sık kazaların meydana geldiği Çayırhan girişi
Solta Boğazında trafik kazası.
10.10.2009 sabah saat 10:30 sularında Solta Boğazı
Çayırhan girişinde 2 Minibüs çarpıştı. Habip
Arslan'ın kullandığı 06 JT 586 Plakalı Hyundai
marka Minibüs Çayırhan yönünden gelmekte olan,
06 BR 6104 Plakalı İsmail Erol yönetimindeki Ford
Transit marka başka bir minibüsle çarpıştı. Kazada
büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma
ve Beypazarı Polis ekipleri olay yerinde inceleme
yaparak güvenlik önlemleri aldılar.Kazada
Yaralananların isimleri şöyle;
Ford Transit Minibüste Bulunanlar
İsmail Erol
Ünsal Yiğit
İsmail Üstünsoy
Hyundai Minibüste Bulunanlar
Habip Arslan
Bahriye Arslan

Milli Eğitim Bakanlığı
Erkek Teknik Öğretim
Genel Müdürü Sayın
Hüseyin ACIR’dan
Beypazarı ziyareti
Haberi Sayfa 2’de

Yıkılma korkusu okul
kapattırdı Haberi 2’de
Hastane ihalesi yapıldı
Haberi Sayfa 2’de
Halı Saha yapımı
devam ediyor

Beypazarı Tarih ve
Kültür Evi Müze tadilat bitimceye kadar
ziyaretçilere kapalı.
Haberi 2 de
79. ve 80 nci Ana
Sınıflar Açıldı 3’de

Helikopter ambulans
yine görevde
Haberi 2 de
Güdül’e bağlı öz
köyünde yangın
Haberi 2’de

MHP Kongresine
Beypazarı tam kadro
Haberi 3’de
katıldı
Beypazarı’nda ot
yangını korkuttu.
Haberi 3’de

Beypazarı Belediyesi
Zabıta Amirliği Fırın ve
unlu mamulleri imalat
eden işletmelerde
denetlemelerde bulundu.
Haberi 3’de

Şehit İmam Hacı Kazım
Ozanın ismi parka verildi
Haberi 3’de

Kırıkkale, Polatlı,
Beypazarı, Bala,
Kazan ilçelerinde
büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan şebeke
yakalandı.
Haberi 4’de

Ankara keçisi koruma altına alındı
Haberi 4’de

Haberi 3’de

ARAŞTIRMA-KÜLTÜR-EDEBÝYAT

Yıkılma korkusu okul kapattırdı
09 Ekim 2009 Cuma

Milli Eğitim Bakanlığı Erkek
Teknik Öğretim Genel Müdürü
Sayın Hüseyin ACIR’dan
Beypazarı ziyareti

Yıkılma korkusu okul kapattırdı
Türkiye genelinde çocukların
okullaşması için yoğun bir çalışma
sürdürülürken, Ankara’nın
Beypazarı ilçesinde merkezi bir
okul kapanıyor. Beypazarı’nda bir
çok Kaymakamın Doktorların,
memurların ve Beypazarı halkının
çocuklarının okuduğu eski adı
Beypazarı İstiklal İlkokulu olan, 8
yıllık kesintisiz eğitim nedeniyle
Beypazarı ortaokulu ile birleştirilen ve adı Beypazarı İlköğretim
okulu olan Beypazarı’nın
Cumhuriyet dönemi en eski okulu
kapanıyor.
Beypazarı İlköğretim Okulu eski
adı İstiklal İlkokulu olan okul
binası Taş Mektep’den sonra
ilçedeki en eski okul binası.
Duvarlarında çatlaklar olması
nedeniyle Okul idaresinin talebi
doğrultusunda teknik bir heyet
tarafından yapılan bir inceleme
sonunda oturulması tehlikeli bulunan ve 2008-2009 öğretim yılının
sonuna doğru binanın boşaltılması
istenen, bu yüzden son yarı yılın
bir bölümünü Beypazarı’ndaki
başka bir okul olan Gazipaşa
İlköğretim Okulu binasını geçici
eğitim ve öğretimde kullanan
Beypazarı İlköğretim Okulu binası
yerine yeni bina yapılmasıda gündemde yer almıyor.
1802 yılında 3 sınıflı okul olarak
KENZ ÜL İRFAN adıyla bugünkü

Kurşunlu Camii yanında halkın
yardımıyla Hususi Muhasebe
tarafından kurulmuştur. Sonradan
Rehberi Medeniyet daha sonra da
Birinci Mektep, binanın taş
olmasından dolayı da TAŞ MEKTEP adını almış.
İlk Maarif Müdürlüğü 1930 yılında bu okulda açılmıştır.1930 yılında Maarif Birinci okul, Taş
Mektep’e de ikinci okul adı verilmiş.
Daha sonra bulunduğu mahallenin
adını alarak İSTİKLAL İLKOKULU adını almış.1960 yılında
İstiklal İlkokulu , özel idare
tarafından yaptırılan , Namazgah
Sokaktaki yeni binasına taşınmış.
Beypazarı İlköğretim Okulu iki
ayrı okulun birleşmesiyle kurulmuş.
BİRİNCİ OKUL ( İSTİKLAL
İLKOKULU ):
İKİNCİ OKUL ( BEYPAZARI
ORTAOKULU ) :
1 Ekim 1949 yılında İstiklal
İlkokulu ( Taş Mektep ) binasında
BEYPAZARI ORTAOKULU
açılır.15 HAZİRAN 1949 tarihinde aşağı mezarlık mevkii olan
bugünkü yerinde Kültür Derneği
tarafından bina temeli atılır.Halkın
yardımıyla yapılan bina inşaatının
bitmesiyle 3 ARALIK 1950 tarihinde bugünkü binasına taşınır.
1955 yılında okula pansiyon
binası yapılır.1963 yılında da spor

ve müsamere salonu yapılır.1967
yılında da okula üst kat eklenir.
1968 yılında Beypazarı Ortaokulu
binasında lise açılır.1984 yılında
Beypazarı Lisesi yeni binasına
taşınınca Beypazarı Ortaokulu
olarak eğitime devam eder.
1995 yılında 8 yıllık temel eğitim
ile birlikte yan yana bulunan
Beypazarı Ortaokulu ve İstiklal
İlkokulu birleştirilerek BEYPAZARI İLKÖĞRETİM OKULU
adını almış.
ilköğretim ve lise çağındaki
öğrenciler, okulun kapalı olması
nedeniyle ikiye bölündüler. Bir
bölümü Eski Beypazarı Ortaokulu
bünyesinde, diğer bölümü de
Beypazarı Gazipaşa İlköğretim
okuluna geçici olarak gönderildi.
Okul duvarında küçük bir çatlak
olduğu ve bunun da onarılabilecek
bir sorun olmadığı iddia edilerek
okulda yıkılma tehlikesi olduğu
rapor edilerek çocukların başka
okulda öğrenim görmeleri
konusunda karar alındı. Eski
İstiklel İlkokulu eğitime kapatıldı.
"Okulun yapıldığı yerde çökmelerin olduğu ifade edildi.
Çocuklarımızı riske atamayız bu
yüzden okulun boşaltılması raporu
gelir gelmez öğrenciler eski
Beypazarı Ortaokulu bölümüne
alındı. Okul yıkılırsa bile yerine
okul yapılmayacağı öğrenildl.

Güdül`e bağlı Öz Köyü’nde yangın

4 ev, 2 mandıra, 1 samanlık zarar gördü

Güdül’e bağlı Öz köyünde 04 Ekim 2009, Pazar
sabaha karşı çıkan yangında, 4 ev, 2 mandıra ve
1 samanlık zarar gördü.
Fevzi Ünal isimli köylünün mandırasının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın
itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.
Uruş beldesi Belediye Başkanı Osman Karlıdağ,
yaptığı açıklamada, Öz köyünün kendilerine çok
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Ýmtiyaz Sahibi:Orta Anadolu Gazetecilik A.Þ. adýna Kemal Çelen
Genel Yayýn Yönetmeni : Kemal ÇELEN
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Murat ÇELEN

Gazetemiz Basýn Meslek Ýlkelerine
u ymaya söz vermiþtir.
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar
yazarlarýný baðlar.
Gazetemizde yayýnlanan yazý haber
ve fotoðraflarýn her tü rlü telif hakký
Orta An adolu Gazetecilik A.Þ.’ye aittir.
Ýzin alýnmadan, kaynak dahi gösterilerek
iktibas edilemez.
Dizgi: Orta Anadolu A.Þ.
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý
Baský: Orta Anadolu Baskı Tesisi
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý/Ank.

Sayfa Editörü:
Şükran ÇELEN
Muhabirler
Nihat UÇAR
Nallýhan Temsilcisi
................................
Çayýrhan Temsilcisi
Ayhan DEMÝRÇELÝK
Sincan &Yenikent Temsilcisi
Musa UYSAL
Güdül Temsilcisi
Bünyamin AFÞAR
Kýbrýscýk Temsilcisi
Ýsa BÝLGÝN
Seben Temsilcisi
Çetin BÝLEN

REKLAM VE ABONE FÝATLARIMIZ
Tam Sayfa (SB)
1.500 YTL
Yarým Sayfa (SB)
750 YTL
Çeyrek Sayfa (SB)
375 YTL
Kartvizit Reklam (SB)
30 YTL
Resmi Ýlanlar St/cm
7 YTL
Kongre Ýlanlarý
60 YTL
Sosyal ilanlar
60 YTL

yakın olduğunu belirterek,
``Yangını haber alır almaz, ekipleri köye sevk
ettik. Hemen arkasından Beypazarı ve Güdül
itfaiye ekipleri geldiler. Yangının köye yayılmaması için elden gelen gayret gösterildi. Ancak
üzülerek söylüyorum ki 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık tamamen, 2 ev ise kısmen yandı. Vatandaşlar
evlerinden eşyaları bile alamadı`` dedi.

Helikopter
Ambulans
Yine Görevde

Kalp Krizi geçiren Ahmet Serçeoğlu Helikopter
Ambulansla Ankara’ya götürüldü.
Beypazarı’nda kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildi.
Sabah evinde fenalaşan Ahmet Seçeoğlu
(77), damadı tarafından Beypazarı Devlet
Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk
tedavinin ardından kalp krizi geçiren yaşlı
adamın, Ankara’ya gönderilmesine karar
verildi. Hastaneden şehir stadına getirilen
yaşlı adam, burada 112 Hızır Acil servis
görevlilerince ambulans helikoptere konularak Etlik İhtisas Hastanesi’ne gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik
Öğretim Genel Müdürü Sayın Hüseyin
ACIR 08 Ekim 2009 günü ilçemizi
ziyaret etti.
Endüstri Meslek Lisesi ve Halk Eğitim
Merkezinde incelemelerde bulunduktan
sonra Beypazarı’ndan ayrıldı.

Beypazarı
gümüşü de
kaptırılacak
gibi

Baştarafı Sayfa 1’de
Buradaki 12 kursiyer arkadaşımız yeteneklerini geliştirip, bu sanatı öğrenirler ve gelecekte kendi özel işlerini de kurarlar" dedi.
10. KURS DA AÇILDI
İl Milli Eğitim Müdürü Ferda Yıldırım ise,
"Beypazarı'na gidilerek araştırma yapılmış;
gümüş işlemeciliği (Telkari) kursu açılmasına
karar verilmiştir. 8 kursiyerimiz; Beypazarı'na
gönderilerek oradaki atölyeleri ve işletmeleri
gezme imkanı sağlanmıştır. Bugüne kadar
toplam 10 kurs açılmış 9 tanesi tamamlanmış
kurslara 132 kursiyer kayıt olmuş, 54 kursiyer kursu tamamlayarak belge almıştır.
Onuncu kursumuz İşkur İl Müdürlüğü işbirliğinde 16 Şubat 2009 tarihinde 12 kursiyerin
katılımı ile açılmış olup 07 Temmuz 2009 tarihinde tamamlanacaktır. Kursiyerlere gram
başı 50 Kr ücret ödenmektedir. Ayrıca her
kursiyere Gümüşhane Belediyesi'nce ayda
100 TL harçlık verilmektedir
70 KADAR GÜMÜŞ MADENİ VAR
1646 yılında Gümüşhane'yi gezen ünlü
Seyyah Evliya Çelebi, "Gümüşhane şehrinde
70 kadar gümüş madenleri vardır. Bu şehrin
gümüş madenleri yedi koldan, kol kalınlığında tok damarlar olup, cümlesi kurşunsuz halis
Gümüş cevheridir" bilgisini veriyor
'Seyahatname' adlı eserinde. Gümüşhane,
maden potansiyeli bakımından oldukça zengin. İlde gümüşün yanı sıra altın, kurşun,
çinko, bakır, mermer, granit madenleri işletmek için çalışmalar sürüyor. Adını, Türkçe
'Gümüş' ve Farsça 'Hane' kelimelerinden alan
Gümüşhane geçmişte topraktan çıkarttığı
Gümüş madenini şimdi işleyerek ekonomisine katkı sağlıyor.
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HALI SAHA
YAPIMI
DEVAM EDİYOR

Beypazarı Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapım işi tüm
hızıyla devam ediyor. Beypazarı Bulgurdede
Mevkiinde yapılan halı saha inşaatı tamamlandığında modern halı sahası olarak Beypazarı
gençliğine ve halkına hizmet verecek. Bu
sayede de ilçe sporuna büyük katkı sağlayacak.

BEYPAZARI KÜLTÜR
EVİ MÜZE TADİLAT
BİTİNCEYE KADAR
ZİYARETÇİLERE
KAPALI

Daha önce restorasyon çalışmalarına başlandığını bildirdiğimiz Beypazarı Tarih ve
Kültür Evi Müze tadilat bitinceye kadar
ziyaretçilere kapalı.
Uzun zamandır tadilatı yapılamayan İlçe Özel
İdare Müdürlüğü ' ne bağlı Beypazarı Tarih ve
Kültür Müzesinde tadilat çalışmaları devam
ediyor. Bu nedenle, müzenin bakım ve onarım
çalışmaları süresince ziyarete kapalı olacağı
bildirildi.

Hastane İhalesi yapıldı
Beypazarı’na yapılacak yeni devlet hastane binası
ihalesi 08.10.2009 tarihinde TOKİ konferans
salonunda yapıldı. Değerlendirme aşamasında
olan ihalenin sonuçlanmasından sonra 2009 yılı
içerisinde temelinin atılması planlanıyor.

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette
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HABER-EKONOMİ

TARLADAN TURİZMCİLİĞE BEYPAZARI ARA SIRA
KADINININ TEMSİLCİSİ FATMA TEYZE
09 Ekim 2009 Cuma

Erozyona Uğrayan Güven

Mahzen olan işletmesini otantik
döşemiş. İçerisinde Yöresel Kıyafet
Satışı da yapıyor. Sıcak bazlama ve
gözleme her an servise hazır. Gelen misafirlere hem yemek ikramı yapıyor hem
de kendi el emeği üretimi olan Bazlama,
Gözleme, Erişte, Cimcik (Makarna)
satıyor.
Kocası Mustafa Emeksizoğlu da eşine en
büyük yardımcı. Her zaman onun yanında ve ona destek olarak işletmeyi birlikte
yürütüyorlar. Fatma Teyze Beypazarı
evlerinde ev ekmeği olarak yapılan yöresel bazlama ekmeğini pazara süren, işyerinde yapıp ilçeyi ziyarete gelen misafirlere satan ilk bayan turizm işletmecisi.

Baştarafı Sayfa 4’de
1999-2002 yılında turizm işletmeciliğinde ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başlayan Fatma
Teyze yabancı dil bilmediği halde
yabancı turistlerle vücut dili ile yakın
bağ kurmakta ve yabancı turistleri de
mekanında ağırlayarak memnun edip
ilçeden uğurlamakta.
İlçenin Kuyumcular Sokak No:2
adresinde Selçuklu döneminden kalma
1319 dan önce yapıldığı tahmin edilen,
eskiden mahzen olarak kullanılan tarihi
bir mahzeni işletme olarak açmış. Bu
mahzeni aile salonu olarak kullanıyor.

Messan Bazlama ve Gözleme adı ile
açtığı işyerinde gelen turistleri ağırlayan
Fatma Teyzenin işyerinde her saat kahvaltılık bulmak mümkün. Fatma
Teyze’nin Web sitesi de var. www.fatmateyzebazlama.com Kendi eli ile ürettiği ürünleri web sitesinden müşterilerine
tanıtıyor ve satışını yapıyor.
Fatma Teyze Kahvaltıda misafirlerine
sırasıyla gözleme, tereyağlı bazlama,
sıcak çay, köy ürünü olarak sucuk,
tereyağı, peynir ve saçta yumurta ikram
ediyor.
Fatma Teyze’yi ne zaman görürseniz
görün güler yüzünü hiç kaybetmiyor.

MHP KONGRESİNE BEYPAZARI TAM
KADRO KATILDI

Ankara 9. Olağan İl Kongresi Anadolu Gösteri
Merkezinde yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'nin de katıldığı kongreyi, seçime tek
aday olarak giren Demirel kazandı.

Bahçeli'nin konuşmasını yaptıktan sonra salondan
ayrıldığı kongrede, kullanılan 480 oyun 400'ünü
alan Ömer Demirel, yeniden il başkanı oldu.
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp ,ve
MHP Beypazarı İlçe Teşkilatınında katıldığı
9.Olağan İl Kongresinde Beypazarı ekibi tam
kadro katıldı.

Beypazarı’nı tanıtmaktan ve Beypazarı
turizmine hizmet etmekten mutlu
olduğunu söyleyen Fatma Teyze ‘’ilçemizi ziyarete gelenleri, evimize misafir
gelmiş gibi görüyoruz. İkramda eksiklik
yapmıyoruz. Karşılığını da hem dost
kazanarak, hem de hizmetin karşılığı
ücret olarak alıyoruz. Hem biz mutlu
oluyoruz, hem de ilçemizi ziyarete
gelenleri ilçeden mutlu gönderiyoruz.
Bazlama gözleme, çorbalık ev tarhanası
ve Beypazarı eriştesi makarna kendi üretimimiz. Evimde yaptığım bu ürünleri
işyerimde kendim yapıyorum ve satıyorum. Tarlada çalıştığım gibi paramı da
kazanıyorum’’ dedi.

Beypazarı Belediyesi
Zabıta Amirliği Fırın ve
unlu mamulleri imalat
eden işletmelerde
denetlemelerde bulundu.

OT YANGINI KORKUTTU

6 ekim 2009 Saat 18 sıralarında çıkan ot yangını Okul
öğrencilerinin çıkış saatine rastgelmesi nedeniyle
mahalle sakinlerini korkuttu.
Beypazarı Kurtuluş mahallesi, Merkez sağlık ocağı
arkasındaki boş arazide ve iki sokak arasında çıkan ot
yangını kısa sürede araziye yayıldı.

Belediye itfaiye ekipleri ot yangınına müdahale
ederken, mahalleyi duman bulutu kapladı. İtfaiye ekipleri ot yangınının apartmanların bahçelerine sıçramaması için soğutma çalışmasını sürdürdü.
Yangının çıkış nedeninin çocukların otları tutuşturmuş
olabileceği belirtildi.

Kısa bir süre önce Mardin Mazıdağı'nda yapılan saldırı
sonucu şehit olan imam Hacı Kazım Ozan'ın ismi,
Beypazarı Belediye Meclisinin Cuma günü yaptığı
toplantıda aldığı kararla, Beypazarı Ayvaşık

Mahallesinde bulunan Bülent Ulusu parkına verildi.
Hacı Kazım Ozan'ın ailesinin yaşadığı evin çok yakınında olan bu parkın ismi "Şehit İmam Hacı Kazım Ozan
Parkı" olarak anılacak.

Ankara Yardımlaşma derneği katkılarıyla bugün
Faruk Kefelioğlu İlköğretim Okulu ve
Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda Anasınıfları
Hizmete Açıldı.
Ankara Yardımlaşma Derneği Katkılarıyla yapımı
tamamlanan İlçemizin 79 ve 80. anasınıfları bu
sabah ilk öğrencileriyle derse başladı.Bu sabah
Saat 10:00 da Faruk Kefelioğlu İköğretim

Okulu'nda bir açılış töreni düzenlendi. Açılışa
Ankara'dan bir otobüsle gelen sınıfların
ihtiyaçlarını karşılayan Ankara Yardımlaşma
Derneği Üyeleri, Beypazarı Belediye Başkanı
Cengiz Özalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Temur, Garnizon Komutanı Ferhat Bekçibaşı,
Okul Müdürleri ve Veliler Katıldı.

Şehit İmam Hacı Kazım Ozanın ismi parka verildi

79. ve 80 nci Ana Sınıflar Açıldı

OFSET MATBAAMIZ KURULUYOR
MATBAA AÇILIŞIMIZ ÇOK YAKINDA

10 Ekim 2009 Cumartesi
Zabıta Amirliği ekipleri, fırınlarda, imalathanelerde,
sıkı bir denetim başlattı.
Denetim yapan zabıta ekipleri, kontrollerde hem
sağlık koşullarına hem de işletmelerin uygunluklarına dikkat ettiler.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Beypazarı
Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp ; Zabıta
Amirliğince gerçekleştirilen sıkça yapılacağını
belirterek gıda üreten ve satan işyerlerinin gıda
nizamnamesine uymaları gerektiğini söyledi.
Başkan Özalp, temizliğe riayet etmeyen işyerleri
hakkında cezai işlem yapılacağını ifade ederek;
“Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir”
dedi.

FOTO ALİ

Ali BIDAK
Beytepe Mahallesi Dikiciler Sokak
No:34 Beypazarı/ANKARA

Dijital baskı sistemlerimiz ve matbaamızla çok yakında hizmetinizdeyiz

PAŞA KONAĞI

ORTA ANADOLU MATBAACILIK Tel:0.312.762 51 63

Paşa Camii Yanı Tel:0.542.245 22 22

Her türlü Matbaa işleriniz için hizmetinizdeyiz.

Çok yakında Hizmete girecektir.
Konaklama Yemek

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

“Ey Kıbrıs Türkü!
En ulvi vazifen, ilim ocağımızın
imdadına koşmaktır. Biliyorum, aşacağımız
çok sarp ve çetin maniler vardır. Fakat unutma
ki, bizim neslimiz, aşılmaz zannedilen yollarda yürüyerek gayesine varan bir milletir. Bu
dava, memleket davası, gençlik davasıdır. Bizi
kurtaracak milli bir mücadeledir”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Kıbrıs sorununa çözüm bulma
görüşmelerinde bulunduğumuz nokta
konusunda farklı açıklamalar yapılıyor. Bu tür
açıklamalar, iki toplum arasında var olan ve
her geçen gün erozyona uğrayan güven
bunalımını da körüklüyor. Bunun nasıl aşılacağı konusunda çok ciddi çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Karşılıklı geçişlerin başlatılması ile bunalımın
aşılacağı umut edilirken tam tersi bir durumla
karşı karşıyayız. İlk günlerde meraktan kaynaklanan dürtülerle sınır kapılarında yoğunluğun yaşandığı biliniyor. Çok kısa bir süre
sonra umutların yeşermeden solduğu görüldü.
Bire bir ilişki ve görüşmelerde her şey
tozpembe görülüyordu. Abartılı da olsa gerçek
bu idi. İlişkilerde sorun yaşanmadığına göre
sorunu çözmek de kolay olacaktı.
Beklentilerin en üst noktaya ulaştığının
sanıldığı anda, toplum temsilcileri barış adına
masaya oturmak zorunda kaldılar.
Soruna dıştan bakanların baskıları ile 03 Eylül
2008 tarihinde görüşmeler başlatıldı. Dıştan
bakanlar, aslında sorunun parçası idiler ve
sorunu kendi lehlerine çözmenin çabasında
idiler. Büyük beklentilere karşın Rum tarafında yapılan bir kamuoyu araştırması pişirilmekte olan çözüm aşına buz gibi suyun dökülmesine neden oldu.
Filelefteros gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre, ankete katılanların %72’si iki temsilci arasında yürütülmekte olan müzakerelerden sonuç alınamayacağına inanıyorlar. 18 yaş
üzerinde 623 kişi arasında yapılan bu anketle
gerçekler de su yüzüne çıkmış oluyor. Daha da
ileri gidilerek doğrudan müzakerelerle çözüme
yaklaşılamayacağı görüşünde birleşiyorlar.
Benzer bir çalışmanın Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde de yapılması sonrasında benzer bir sonuçla karşılaşmak olasıdır.
Yaşanmakta olan güven bunalımının temelinde
mendil büyüklüğündeki ülkenin başı olduğunu
yinelemek durumundayız.
Bay Hristofyas görüşme masasından kalktıktan sonra soluğu Kilisede alıyor. Faneromeni
Kilisesinde papaz olarak değil öğütmen gibi
konuşuyor. Konuşmasında, “Kıbrıs Türk
tarafının çözüm sonrasında oluşacak devletin
şekline ilişkin görüşlerinin Kıbrıs Rum
tarafındakinden taban tabana zıt olduğu bir
gerçektir. Türk tarafının bu tezinin olduğunu
biliyoruz ve bunu kabul etmiyoruz” diyordu.
Gelinen bu noktada çözüm umutları, ortalık
yerden kalkmış oluyor mu ne…
BM adına görüşmeleri izlemekle yetinen
Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi son günlerde basına sıkça açıklamalarda bulunuyor.
Yine aynı gazetedeki açıklamasında,
“Kıbrıslılar geleceklerine kendileri karar vermelidirler. Ben Avustralya’lıyım, bu sorun
bitiği zaman kendimi rahat hissedeceğim ve
ülkeme döneceğim” diye konuşuyordu.
Bay Downer, ilginç bir kişidir. En azından
görüntüsü böyledir. Bir yandan Özel Temsilci
görevini sürdürüyor diğer yandan da ticari
ilişkilerine ve bağlantılarına devam ediyor.
Kıbrıs’taki mülkiyet konusunun çözülemeyeceğine inanıyor. “Kimse küresel bir kriz
ortamında mülkiyet konusunu çözmek için 20
milyar dolarlık bir çekle kapınızda olamayacak. 20 milyar dolar Kıbrıs’ın tümünün iş
anlamındaki değeridir” diye konuşuyordu.
Mülkiyet sorunu çözülmeden Kıbrıs sorununun çözülemeyeceği genel bir kanıdır. Bu
nedenle görüşmecilerin çabalarının boşa çıkmakta olduğunun şimdiden kabul edilmesi
gerekmektedir. Bay Downer’e göre
Zimbave’de Darfur’da insanlar açlıktan
ölürken Kıbrıs’a mal mülk için para ayırmak
BM’in gündeminde olmayabilir.
Birleşik Amerika Devletleri Dışişleri
Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Mattheus
Bryza ise Kıbrıs’ta yürütülmekte olan sürecin
çökmesi halinde yeniden dirilmesinin zor olacağına inanıyor. 50 yılı aşkın süredir yapılan
tüm görüşmelerin çöküş nedenlerini anlamış
mı ne…
Dora Bakoyanni uzun süredir sürdüğü sessizliğini sonunda bozdu. Yunanistan’ın
Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediğini
söyledikten sonra, “Türkiye anlaşmaları uygulamak zorundadır. Türkiye Aralık ayında tüm
AB ülkeleri tarafından denetlenecektir. Ancak
kabadayılık Avrupa’da işlemez” diye ekliyordu.
SEVGİ ile kalınız…
31 Temmuz 2009 - Ankara

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

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

BU FIRSAT KAÇMAZ
TEL:762 51 63

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

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
09 Ekim 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:249 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

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

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

ANKARA KEÇİSİ KORUMA ALTINA ALINDI

Ayaş, Beypazarı, Güdül ilçelerindeki 8 Ankara keçisi yetiştiricisi, üretimi devam ettirmeleri için destekleniyor.

Genetik kaynağı Türkiye olan Ankara (Tiftik)
keçisi, tescillenerek koruma altına alındı, ihracı
da ön izne bağlandı.
Varlığı binlerle ifade edilen sayılara düşen
Ankara keçisi, genetik kaynaklarının korunması
açısından ihracı yasak mallar listesinde bulunuyordu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü

çalışmalar sonucunda hem genetik ırk olarak
tescil edilen hem de koruma ve ıslah projesi
uygulanan Ankara keçisindeki ihracat yasağı
kaldırılarak, ön izin alınarak ihracat imkanı getirildi.
Ankara keçisinin ihracı ön izne bağlı mallar listesine alınmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin 18
Eylül tarihli sayısında yayımlandı. Yetkililer,
Türkiye'den damızlık ihracatına izin verilmediğini belirtirken, ''İhracı ön izne bağlı mallar listesine alınması, ihracat izni veriliyor anlamına
gelmiyor. Genetik kaynak olan hayvanların ve
damızlıklarının ihracına izin verilmiyor'' dedi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM)
sekreteryasında yürütülen Hayvan Irkı Tescil
Komitesi, 2002 yılından bugüne kadar 40 hayvan
ırkını genetik kaynak olarak tescil etti. Tescil,
uluslararası alanda, bu hayvanların genetik özelliklerini belirliyor ve kaynağının Türkiye olduğu
anlamına geliyor.
Komite tarafından tescil edilen Ankara Tiftik
keçisi, Türkiye'nin en önemli genetik kaynakları

arasında bulunuyor. 1980'li yıllarda 3,6 milyon
baş olan Tiftik Keçisi varlığının, bugünlerde 300
binin altında olduğu tahmin ediliyor.
Hayvancılığın Desteklenmesi Kararnamesi kapsamında, 2005 yılında TAGEM tarafından
Ankara Keçisinin Halk Elinde Islahı Projesi
başlatıldı. Bakanlık, üniversite, yetiştirici birliği
ve Ankara keçisi yetiştiricilerinin işbirliği ile
yürütülen proje ile Ankara keçisinin tiftik verimi
ve kalitesi, gelişme hızı ve cüssesinin saf
yetiştirme ve seleksiyonla artırılarak, yetiştiriciliğinin ekonomik hale getirilmesi öngörülüyor.
Proje kapsamında, Ankara'nın Ayaş, Beypazarı,
Güdül ilçelerindeki 8 Ankara keçisi yetiştiricisi,
üretimi devam ettirmeleri için destekleniyor. Bu
kişilerin sürüsünde 5 bine yakın tiftik keçisi
bulunuyor. Halen bu sayının 4 bin 200 civarında
olduğu belirtiliyor. Bu yetiştiricilere, hayvan
başına yılda 35 lira destekleme primi ödeniyor.
2005-2008 yılları arasında toplam 461 bin lira
destekleme ödemesi yapılırken, bu yıl için 169
bin lira ödenmesi planlandı.

Şebeke at, eşek ve köpek eti satmış.
Kırıkkale, Polatlı, Beypazarı, Bala, Kazan ilçelerinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan şebeke yakalandı.

Kırıkkale, Polatlı, Beypazarı, Bala ve Kazan
ilçelerinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 20
kişilik şebeke çökertildi. Şebeke at, eşek ve
köpek eti satmış.
Jandarmanın teknik takibi sonucu hırsızlık
şebekesi Mamak İlçesi’ndeki bir çiftlik evinde
suçüstü yakalandı. Zanlıların Başkentin en lüks
ilçesi olan Çankaya’da birçok market ve kasaba
köpek, at ve eşek eti sattıkları ortaya çıktı.
Aracı seyyar mezbaha yapmışlar
Ankara ve Polatlı jandarmasının üç aydır teknik

takibe aldığı 20 kişilik organize suç çetesi,
yapılan operasyonla suçüstü yapılarak çökertildi.
Eski Polatlı Köyü’nde büyük baş hayvan hırsızlığı yapılmasından itibaren şüphelileri takip eden
jandarma, Mamak İmrahor vadisindeki çiftlik
evine baskın yaptı. Şebekenin Kırıkkale, Polatlı,
Beypazarı, Bala, Kazan ilçelerinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı. Şebeke, bir
araçla kırsalda bulunan hayvanları çaldıktan
sonra seyyar mezbahane ve soğuk hava deposu
haline getirdikleri ikinci araçta kesip parçaladık-

ları belirlendi.
Çiftlik evinde yakalandılar
Çetenin içine köpek, at ve eşek eti de karıştırıp,
Ankara’nın lüks semtlerinden Çankaya’daki marketler için hazır hale getirip sattıkları belirlendi.
Şebekenin ele başı olduğu öne sürülen E.K. ile
birlikte A.K, İ.K, C.A, A.Y, M.Y, İ.K, O.K, H.B,
S.K, M.Ö, T.E, S.A, G.K, R.T, E.G, H.Y, E.A. ile
M.Y. ile İ.K, adliyeye sevkedildiler. Savcılıkta
zanlılardan 3’ü serbest bırakıldı, mahkemeye
sevkedilen 17 kişi tutuklandı.

Ankara’nın telkari gümüşüyle, havucuyla, kamyon
karasörü ve ahşap tarihi konaklarıyla turizmde öne çıkan
tarihi ilçesi Beypazarı’nda Turizm işine soyunan 1958
doğumlu Fatma Emeksizoğlu Beypazarı’nın ilk turizm
işletmecilerinden. 1998 yılında başlatılan turizmle
beraber 1999-2000 yılında tanıtım faaliyetleri ile turizmde ilk açılım ve hareket başladığında Belediye

Başkanının davetine
ilk koşanlardan
ve Belediye
başkanına
turizm
işletmeciliği
konusunda ilk
destek
olanlardan.
25 sene
bostancılık,
çiftçilik yapan 3
çocuk annesi 7 torun
sahibi Fatma Teyze, 1999 yılında bayan olarak
Beypazarı turizmine ilk başlayanlardan. 1973 yılında
evlenmiş. Çiftçilik yaparken bel fıtığı rahatsızlığı

nedeniyle tarlada çalışamaz olunca emekli olan kocası
ile birlikte ilçede hareketlenen turizm işinde hizmet vermeye karar vermişler. 1973 yılında ailesine ait olan
şimdiki Abbaslar konağından (Yaşayan Müze) gelin
olarak çıkan Fatma Teyze evlilik fotoğraflarını gösteriyor ve mutlu bir evliliğinin olduğunu hatırlatarak kocası
ile birlikte yıllarca Beypazarı tarlalarında çiftçi olarak
çalıştığını, ağır ve zor olan tarla işi nedeniyle çalışırken
bel fıtığı olduğunu ve çalışamaz duruma geldiğini birkaç
yıl evde oturduğunu Beypazarı’nda turizm hareketlenince evde oturmaktan sıkıldığını ve turizm işine atılmayı, evde yapılan bazlama ve gözlemeyi işyerinde
yaparak gelen misafirlere hem ikram edip, tarlada
çalışırken kazanılan parayı burada kazanmayı düşündüklerini ve bu düşünce doğrultusunda açılım gösteren
Beypazarı turizminde görev alma düşüncesiyle işletmeci
olduklarını belirtti.
Haberi Sayfa 3’de

Beypazarı için Hava Durumu

Türkiye'de bugün yazın görelebilecek sıcaklık
değerleri var. Ancak yarın batıya yağmur ve fırtına
geliyor, Çarşamba günü ise batı bölgeler çok hızlı
soğuyacak.
Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava
koşulları şöyle: İstanbul'da sıcaklık 29 derece ve
gökyüzü yine güneşli. Yarın ise kuvvetli lodos var
ve yarın akşam kente yağmur geliyor. Ankara 29
derece, Çarşamba günü ise hava soğuyacak ve
yağmur var. İzmirliler dikkat: yarın lodos yönlü
fırtına var ve aynı akşam kuvvetli yağmur olacak,
Adana iki gün daha güneşli ve 33 derece.

Marmara'da yaz havası var, sıcaklık 30 dereceye
çıkıyor. Salı gününe dikkat: lodos fırtınası
nedeniyle Çanakkale Boğazı- Bursa-Yalova arasında deniz ulaşımı zaman zaman yapılamayabilir.
Yarın bölgeye yağmur da geliyor. Çarşamba günü
ise hava 10 derece birden soğuyacak.
İç Anadolu bugün sıcak ve güneşli, yarın lodos
kuvvetleniyor, Çarşamba günü bölgede yağmur
var ve sıcaklık 4-5 derece düşecek.
Ege bugün sıcaklık 30 dereceyi de geçiyor. Ancak
yarınki koşulları Egelileri oldukça kötü etkileyecek. Ayvalık, Çeşme, Kuşadası boyunca kıyılarda
zaman zaman 70 km hızla fırtına şeklinde esecek
lodos ve beraberinde gelecek kuvvetli yağmura
karşı hazırlıklı olunmalı. Çarşamba günü rise yağış
ve rüzgar hafifleyecek.
Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklık 32-33 derece
hissediliyor. Salı akşamı ve Çarşamba günü Isparta
Antalya arasına yağmur yağacak ve Akdeniz hafta
ortası 3-4 derece serinleyecek.
Doğu Anadolu'da ise diğer bölgelerin aksine yüksek sıcaklık ve güneşli gökyüzü hafta içi de etkisini sürdürecek, Malatya 30 dereceye çıkıyor.
Karadeniz bölgesi güneşli ve sıcak. Salı akşamı ve
Çarşamba günü Batı Karadeniz'de Bolu,
Zonguldak, Kastamonu boyunca yağmur var.
Doğu Karadeniz'de ise bu hafta fazla bir yağış
beklenmiyor.
Sıcaklık (ºC)
17,3 °C

Nem (%)

Beypazarı’nda ise son Basınç (hPa)
6 günlük hava tahmin Görüş (km)
raporu ise şöyle;
Rüzgar (km/sa)

10 Ekim Cumt.
En Yüksek
25°C
En Düşük
12°C

13 Ekim Salı
En Yüksek
25°C
En Düşük
10°C

11 Ekim Pazar
En Yüksek
26°C
En Düşük
10°C
14 Ekim Çrşam.
En Yüksek
23°C
En Düşük
12°C

37
1011,5 hPa
.......

Kuseyden 2

12 Ekim P.tesi
En Yüksek
25°C
En Düşük

10°C

15 Ekim Perşem.
En Yüksek
22°C
En Düşük
9°C

TARLADAN TURİZMCİLİĞE BEYPAZARI KADINININ TEMSİLCİSİ FATMA TEYZE
FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

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

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

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

SU

UF
SARR
A
T
N
DA

.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

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

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

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

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

