Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi Beypazarı’nda Devam Edecek
TMMOB Mimarlar Odası
Ankara Şubesi katkılarıyla
Uluslararası Mimarlık ve
Çocuk Kongresi
(ARCHILD) Beypazarı’nda
devam edecek.
18 Kasım 2009 tarihinde
Ankara’da başlayan
Uluslararası Mimarlık ve
Çocuk Kongresi, Dünya'da
ve Türkiye'de çocuk kent,
mimarlık kültürü merkezli
yapılan çalışmaların teorik

*www.yeniyildizgazetesi.com

*idare@yeniyildizgazetesi.com

*yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com

ve pratik deneyimlerinin paylaşılarak zenginleştirilmesini sağlamayı amaçlıyor.
"Çocuk ve Kentsel Farkındalık, Çocuk ve
Mekân, Çocuk ve Katılım, Uygulanmış Örnekler"
konularında aralarında çoğunluğu yabancı heyetin
oluşturduğu uzman davetlilerin katılımlarıyla
Tarihi Taş Mektep’te yapılcak kongre
Beypazarı’nda sona erecek.
Son zamanlarda kongre turizmiyle adını sıkça
duyuran Beypazarı, çeşitli kurum ve kuruluşların
toplantılarına da ev sahipliği yapmaya devam
ediyor. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
yetkileri; Beypazarı’nın geleneksel dokuya,

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
mezunu ve sırasıyla Meriç, Çaykara, Eleşkirt,

Beypazarı'nda ilaçlama çalışmaları

Beypazarı Belediyesi ilçe genelinde domuz gribi nedeniyle ilaçlama çalışmalarına ağırlık verildiğini
bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ilaçlama ekipleri bugün sabah, şehir stadında toplanan 60
dolayında öğrenci servisini ilaçladı. Ardından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye ve özel
halk otobüslerini, minibüslerini de ilaçlayarak servise çıkarttı.
Belediye Başkanı Cengiz Özalp, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına belediye olarak aralıksız
devam edildiğini ifade ederek, ''Öğrenci servisleri ve özel halk otobüsleri ilaçlanarak servise
çıkartıldı. Geçtiğimiz günlerde de resmi kurumlar ilaçlandı. Bankalar da ilaçlanacak. Çok şükür
ilçemizde bir vakaya rastlanmadı ama biz
belediye olarak önlemlerimizi almak durumundayız ve aldık. Yarın resmi tatil olması
nedeniyle bankalardan ilaçlama talebi geldi.
Karaşar'da bir kişi çöp kamyonu ile direk arasın'Yarın da bankalar ilaçlanacak ve dezenfekte
da kalarak hayatını kaybetti.
edilecek'' dedi.
20.11.2009
Edinilen bilğiye göre Mehmet Yıldırım (1962)
doğumlu 18.11.2009 tarihinde saat 12:00
sıraların'da çöp kamyonu ile direk arasında
sıkışarak hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesin'de meydana gelen olayda
hayatını kaybeden Mehmet Yıldırım Belediyede
geçici işçi olarak çalışıyordu. Kaza beldeyi adeda
yasa boğdu.
Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili
soruşturma başlattı. Kazaya sebebiyet veren araç
şoförü tutuklandı. 18.11.2009

Karaşar'da feci kaza
1 ölü

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

NAFİLE ÇABALAR

“Muhalif, muvafık her vatandaşın tek
bir cephe halinde müşterek bir siyaset takip
etmesi, varlık ve bekamız namına şarttır”
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Dünyanın yeraltı zenginliklerinin en
yoğun olarak bulunduğu bölgenin Anadolu
coğrafyası ve çevreleyen ülkeler olduğu
biliniyor. Bu zenginlikler konusunda yapılan
hesaplar emperyal çıkarları da tetiklemenin
ötesine geçmektedir. Bu nedenden olacak
bölge uzun yıllardır çatışma bölgesi olarak
Sayfa 3’de
anılmaktadır.

SİZDEN GELENLER
Yusuf AYAN

“Haksız kalabalıkların sultanı olacağıma, haklı
davamda yalnız kalmayı tercih ederim.”
Muhsin Yazıcıoğlu
Başkanım…
Muhsin başkan milletimizin kültür köklerine, aşkla bağlı olanlardandı. Onun vatanseverliğini ifade edecek kelimeler, sözlüklerimizde
yeterli sayıda yoktur.
Ama birtakım kişiler, vatanımızı ona zindan etmYazısı Sayfa 2’de
eye çalıştılar.

THK dan
Kırtasiye
Yardımı

Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanlığı
merkez ve nahiyelerde bulunan İlk Öğretim
Okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye
yardımında bulundu.
Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanlığı,
her yıl geleneksel hale getirdiği kırtasiye
yardımını bu yıl yine tekrarladı. 19/11/2009
Perşembe günü Merkez ve Nahiye İlk Öğretim
Okullarında bulunan ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye
kırtasiye yardımında bulundu.
İhtiyaç sahibi öğrenciler Okul yönetimi
ve THK Beypazarı şubesi işbirliği ile tespit
edildiği belirtildi.
Karaşar, Uruş ve Kırbaşı Nahiyeleri ile Merkez
İ.Öğ.Okullarında toplam 250 öğrenciye
1 Adet Çizgili Defter, 1 Adet Kareli defter, l Adet
Kırmızı Kalem, 2 Adet Kurşun Kalem, 1 Adet
Silgi ve 1 Adet Kalemtıraş kırtasiye paketlerinden
oluşan Kırtasiye yardımı yaptı.

İşçi TAŞIYAN
MİNİBÜS DEVRİLDİ
BİRİ AĞIR 4 YARALI

Beypazarı’nda meydana gelen trafik kazasında 1`i
ağır, 4 kişi yaralandı.
Bindirdiği işçileri tarlaya götüren Mehmet Tekeli
yönetimindeki 06 BAB 95 plakalı minibüs,
Oymaağaç köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, minibüste bulunan tarım işçilerinden
Şaheste Erdem, Emine Efe, Fatma Öztürk ve
Sabire Tekeli yaralandı.
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şaheste Erdem'in durumunun ağır olduğu,
diğer 3 kişinin ise ayakta yapılan tedavilerinin
ardından taburcu edildiği öğrenildi. 15.11.2009

GAZİ
GÜNDÜZALP İŞ
MERKEZİ
DÜZENLENİYOR

Beypazarı Belediyesi
çevre düzenlemeleriyle ilçenin her
geçen gün daha da
güzel bir görünüm
kazanması için çalışmalarına devam ediyor. Şimdide çatısı
akan Gazi Gündüzalp
İş Merkezi onarılıyor.

Şebinkarahisar'lı
İdarecilerden
Beypazarı
Kaymakamlığına
Ziyaret Haberi 2’de
HÜRRİYET GAZETESİ
BAYRAM TATİLİ
ALTERNATİFİ
4 ŞEHİRDEN BİRİ
OLARAK BEYPAZARINI
GÖSTERDİ
Haberi 3’de

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

EMEKLİ VALİ UTKU ACUN BEYPAZARI’NDA
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Samandağ, Beypazarı kaymakamlıkları, daha sonra
İstanbul Vali Yardımcılığı, Adıyaman Isparta,
Konya, Ordu, Hatay, Kütahya, Balıkesir Valilikleri
görevinde bulunan Utku Acun Beypazarı’nı gezdi.
1974 – 1979 yılları arasında Beypazarı
Kaymakamlığı görevinde bulunan Utku Acun,
Beypazarılı emekli vali Doğan Ünlüsoy, Beypazarı
Kaymakamı Hikmet Aydın ve Beypazarı Belediye
Başkanı M.Cengiz Özalp ile tarihi Taşmektep’te bir
araya geldiler.
Emekli olduktan sonra ilk görev yaptığı yerlerden
biri olan Beypazarı’nı ziyarete gelen Utku Acun
Beypazarı’na Kıbrıscık’tan tayin olmuştu.
Beypazarı ikinci görev yeri olduğu öğrenildi.
Beypazarı’na iyi hizmetlerde bulunan Utku Acun
Beypazarlıların gönlünde taht kurmuştu.

mimariye ve yaşam tarzına vermiş olduğu değer
ve çabaları desteklemek adına kongreyi
Beypazarı’nda düzenleyeceklerini belirttiler.
Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp
kongrenin bir ayağının Beypazarı’nda gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu
belirtirken, Ankara ve İstanbul gibi iki büyük
merkeze olan yakınlığıyla önemli bir avantaja
sahip olan Beypazarı’nın ilerleyen dönemlerde de
bu tür uluslararası çapta kongrelere ev sahipliği
yapması için çalışmalara devam edeceklerini
söyledi.
20.11.2009

TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53

Beypazarı’nda
Elektrik Kesintisi
BEYPAZARI

14 Kasımda Ankara’nın bazı yerlerinde elektrik
kesintisi uygulandı.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’den yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım Cumartesi günü
Beypazarı’nda Kapulu, Kırşeyhler, Mahmutlar,
Yalnızçam, Kargı, Gürsöğüt köyleri ile Kırşeyhler
ve Kırbaşı sulama gruplarında 10.00-15.00 saatleri
arasında elektrik kesintisi uygulandı.

Beypazarı
Yöneticilerinden
TOKİ Müjdesi

2009 yılı Yerel Seçimlerinde sürekli gündeme
gelen TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Beypazarı’na
gelmelidir-gelmemelidir sorularını, Beypazarı
yöneticileri TOKİ Beypazarı’na gelmelidir şeklinde yanıtladı.
2003 ve 2005 yıllarında dar gelirli vatandaşlara
yönelik konut yaptırmak için Beypazarı
Belediyesinin girişimleriyle birkaç kez ilçeye
TOKİ’nin getirilmesi çalışmaları, talebin yetersizliği nedeniyle gerçekleşmemişti. Ancak 29 Mart
Yerel Seçimleri öncesi ilçeye gelen Başbakan’ın da
“Beypazarı yerel yönetimi TOKİ’ye girme
müsaadesi vermediği için TOKİ Beypazarı’na
gelememiştir” demesi sonrası seçim meydanlarında
ve tüm adayların seçim vaatleri arasında yer alan
TOKİ projeleri gerçekleşmeye başladı.
Geçtiğimiz ay Beypazarı Belediyesi tarafından da
arsa tahsisi yapılan yeni Devlet Hastanesi ihalesi
TOKİ tarafından yapılması sonrası Beypazarı
Belediyesi girişimleri ile TOKİ yeniden
Beypazarı’nda…
Edinilen bilgilere göre ilçe yetkililerinin TOKİ ile
birkaç değişik proje hakkında yaptığı, görüşmelerin
olumlu geçtiği ve kısa bir süre içinde ilçede TOKİ
Haberi Sayfa 2’de
çalışmalarına başlayacak.

Beypazarı Maden Suyu
yöneticisi Niyazi
ERCAN Aksiyon
Dersinin Sorularını
yanıtladı ve ‘’Maden
Suyunun Kıymetini
Bilmiyoruz’‘ dedi.
Haberi 3’de

HÜ öğrencileri
Beypazarı Halk
Kütüphanesi'nde
Haberi 4’de
Kubilay Film Setine
Sürpriz Ziyaret
Haberi Sayfa 4’de

Beypazarı’na Şok
Süpermarket
Haberi 2 de
Açıldı
iEti Soda A.Ş. Genel
Müdürü Kamil Akar’dan
Başkan Özalp’e Ziyaret
Haberi Sayfa 3’de

THK Beypazarı Şube
Başkanlığından Ayaş
Belediye Başkanına
Haberi 2’de
Plaket

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

BBP Basın Açıklaması
Dağdan inenlere davul
Haberi Sayfa 2’de
zurna

MÜHÜR VE
KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA
TESLİM
Tel:7625163
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Beypazarı
THK Beypazarı
Beypazarı ile
Yöneticilerinden Viladecans
Şube
Toki Müjdesi
Arasında Kardeş Başkanlığından
Şehir Protokolü Ayaş Belediye
Başkanına Plaket.
İmzalandı

Baştarafı Sayfa 1’de
Beypazarı Belediyesi yaptığı açıklamada, TOKİ'nin
ilçede konut yapabilmesi için 30 dönümden fazla
arazi gösterildiğini bildirdi.
Beypazarı Belediyesi Başkanı Cengiz Özalp, ilçenin
Ayvaşık Mahallesi, Akyazı bölgesinde mülkiyeti
belediyeye ait olan 30 dönümün üzerindeki arsayı
TOKİ'ye verdiklerini belirterek ''TOKİ yetkilileri bölgeyi ve araziyi çok beğendiler. Önümüzdeki günlerde
yeniden gelecekler ve arazi üzerinde tekrar
incelemelerde bulunacaklar'' dedi.
Özalp, yapılacak konutların diğer TOKİ konutlarından daha ucuz olacağını dile getirerek, arsayı
belediyenin verdiğini, arsa payının düşmesi ile TOKİ
yetkililerinin yeniden hesap yapma durumunda
kaldıklarını söyledi.
TOKİ'ye gösterilen alanda belediyenin altyapı çalışmalarını önceden tamamladığını ifade eden Özalp,
sadece başvuru sayısını almak ve ilk etapta 100 ailelik bir konutun planlandığını, talep doğrultusunda bu
sayının artırılabileceğini ve ellerinde TOKİ'ye
gösterebilecekleri araziler mevcut olduğunu belirtti.
Özalp ayrıca ''Bize, TOKİ konusunda desteklerini
esirgemeyen Sayın İçişleri Bakanımız Beşir Atalay'a
teşekkür ederim'' diyerek sözlerini tamamladı.

Eti Soda A.Ş.
Genel Müdürü
Kamil Akar’dan
Başkan Özalp’e
Ziyaret

Eti Soda A.Ş. Genel Müdürü Kamil Akar ve Park
Termik Yönetim Kurulu Üyesi A.Coşkun Duyak
daha önce kendilerini ziyaret ederek görevlerinde
başarı dileyen Belediye Başkanımız M.Cengiz
Özalp’e iadei ziyarette bulundu.
Eti Soda A.Ş Genel Müdürü Kamil Akar ve Park
Termik Yönetim Kurulu Üyesi A. Coşkun Duyak’ı
başkanlık makamı odasında Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp, Belediye Meclis Üyeleri ve
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı H.Necdet Çalışkan
karşıladı.
Beypazarı’ndaki çalışmalar hakkında bilgiler veren
Özalp; ilçenin ekonomik ve sanayi alanındaki gelişimi için Park Termik ve Eti Soda A.Ş’nin katkısının
çok büyük olduğunu söyledi.
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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.
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Baský: Orta Anadolu Baskı Tesisi
Tel-Fax:762 51 63 Beypazarý/Ank.
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Sosyal ilanlar
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Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanlığı,
Kuruma verdiği destekten dolayı Ayaş Belediye
Başkanı Ali BAŞKARAĞAÇ’ı 20/11/2009
Cuma günü makamında ziyaret ederek plaket
verdi. THK Beypazarı Şune Başkanı M.Ali DİKMENLİOĞLU ve Şube Sekreteri Mimar Uslu
Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç’ı
makamında ziyaret ederek verdiği destekten
dolayı plaket takdim etti.

Türkiye ile İspanya’daki belediyeler arasında
işbirliği gerçekleştirilmesi projesi kapsamında
düzenlenen konferans İzmir’in Selçuk ilçesinde
geçtiğimiz günlerde yapıldı.

2008 yılında başlayan Türkiye’den ve
İspanya’dan seçilen 10 pilot belediye arasında
yer alan Beypazarı Belediyesi ve İspanya
Viladecans Belediyesi arasındaki Kardeş Şehir
anlaşması imza törenine programdaki aksaklık
nedeniyle Beypazarı Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp katılamadı. Viladecans
Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Joan
Pidelaserra ve Beypazarı Belediyesi adına Özel
Kalem Müdürü Banu Revan Kardeş Şehir protokolünü imzaladı.
Proje kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği ve
İspanya Belediyeler Birliği arasında
sürdürülebilir bir işbirliği oluşturularak daha
geniş ölçekte, kardeş şehir ilişkilerinin ve yerel
yönetimlere yönelik ortak projelerin yaygınlaşmasını sağlamak ve Türk ve İspanyol küçük ve
orta ölçekli 10 belediye arasında yerel,
ekonomik ve sosyal kalkınma planlarının oluşturulmasında sürdürülebilir işbirlikleri ve kardeş
şehir ilişkilerinin kurulması amaçlanıyor.
Uygulanan proje de pilot belediye olarak ilçemizin belirlenmesi ve proje sayesinde İspanyada
kardeş şehir ilişkileri kurulması konusunda
verdiği destekten ötürü Türkiye Belediyeler
Birliğine teşekkürlerini belirten M.Cengiz
Özalp, “Kurulan işbirliklerinin sürdürülmesi ve
verimliliğinin artırılması için bundan sonraki
süreçte Avrupa Birliğinin olası fonlarını kullanmanın yanı sıra hükümetimizin de konu ile ilgili
destekleri araştırılarak yol alınacaktır” dedi.

DAĞDAN İNEN HAİNLERE DAVUL ZURNA
-BASIN AÇIKLAMASIÜlkemiz ve ülke gündemi, son günlerde gelişen hadiselere kilitlenmiştir. Açılım
söylemlerinin icraata dönüşmesiyle oluşan tepkiler milletimizce dikkatle takip edilmektedir. AKP
hükümeti dağdakilere imtiyazlar tanıyıp doğu ile
batı arasında kapanması zor bir psikolojik harp
başlatmıştır. Türk Milleti tarihinde görmediği bir
iktidar gafletiyle yüz yüze gelmiştir.
Kürt meselesi diye ortaya çıkarılan
siyasi sorunda iktidar, parti menfaatini ülke menfaatine değiştirmiş, ben yaparım olur anlayışıyla
milletimizi germiştir. Hükümet artık şunu anlamalıdır ki bu ülkede milletimizin milli ve yerli
duygularını çiğneyerek hiçbir şey yapamaz ve
yapamayacaktır.
Adli Mercileri açılıma alet eden iktidar, teröristi himaye altına alarak AKP zırhıyla
koruma yoluna gitmiştir. Mahkemeler bağımsız
olmalı, Yalnızca devletin bekasına hizmet
etmelidir. Teröristlere özel mahkemeler kurulması
teröre bulaşmış olmanın iktidar tarafından mükâfatlandırıldığının bir göstergesi midir?
Bakanların başı daha önceleri bebek
katiline “sayın” demişti. “askerlik yan gelip
yatma yeri değildir” demişti. Şehitlerimize
“kelle” demişti, şimdide dağdaki teröristlerin
savaş kazanan bir kahraman edasıyla karşılanmasına müsaade ederek, milletimizin ve devletimizin bekası için şehit düşenleri incitmiş, vatan
için çarpan yürekleri yaralamıştır.
İktidarın hainlere karşı göstermiş
olduğu hoşgörülü yaklaşım, teröristlerin hamiliğine soyunan DTP’ninde iştahını kabartmıştır.
Her fırsatta askere ve polise karşı ne bulursa
saldıran, memleketimizin bütün fertlerini kışkırtarak savaş borazanlığı yapan DTP unutmamalıdır ki, en az dağda gezen terörist sayısı
kadar, bu memleketi böldürtmemek için can verecek vatan evlatları vardır.
DTP’ye bir daha o görüntüleri görmek
istemiyoruz diyen iktidar iki yüzlülük yapmadan,
hukuki zeminde bu soytarılığı cezalandırması
gerekir. Medya önünde her fırsatta şikayet
mekanizması gibi davranan iktidar, cezalandırıcı
yönünü bölücülere karşı kullanmamıştır.
AKP iktidarı daha ne kadar DTP’yle
aynı yolda gidecektir, milletimizin iktidara vermiş olduğu yetkiyi hainlere hoşgörü olarak kullanması, hem iktidarı hem de bölücüleri siyaset
çöplüğüne gönderecektir.
Kendi şehidinin ailesini, kendi gazisini, vatanseverini ve devlete sadakatle bağlı gençlerini devletten soğutacak bütün unsurlar tarih
önünde perişan olacaklardır.
Şehit analarını ağlatan siyasi iktidarın
bu kirli yoldan dönmesi şarttır. Yoksa tarihin altın
sayfalarına en kara yazılarla hain yazdıracak bir
hadise iktidarı da iktidarın destekçilerini de ezip
bitirecektir.
Niyetimiz odur ki iktidar içerisinde
bulunduğu durumun farkına varır ve ülkeyi bu
kargaşa ortamından uzaklaştırır. Akacak her
kanın sorumlusu bu saatten sonra iktidardır.
Kürtler ile Türklerin kardeşliği ve
bebek katili pkknin kalleşliği aşikar iken, yıllarca
hainlikle hayatını tüketmiş soytarıların kahramanlaşmasını içimize sindiremiyoruz. Bunun siyasi
iktidarın müsahamakar davranışları sayesinde
gerçekleştirilmesini ise şairin şu sözleriyle kınıyoruz…
“Cümle şehit yakınlarının boynu hep bükük
Vatanı candan çok sevene reva mı bu yük?
Ettiğiniz bu kötülük millete de o kadar büyük
Bunun adı Cephede Mehmet’e ihanet”
ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİ
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“Haksız kalabalıkların sultanı olacağıma, haklı
davamda yalnız kalmayı tercih ederim.”
Muhsin Yazıcıoğlu
Başkanım…
Muhsin başkan milletimizin kültür köklerine, aşkla bağlı olanlardandı. Onun vatanseverliğini ifade edecek kelimeler, sözlüklerimizde
yeterli sayıda yoktur.
Ama birtakım kişiler, vatanımızı ona
zindan etmeye çalıştılar. Emir olunduğu gibi dosdoğru bir adamdı, vakar sahibi idi. Bir yiğit bir
güzel liderdi… Bu özellikleri yüzünden, ona çok
zulmettiler, çok çile çektirdiler, onu, Mamak zindanlarında 2,5 m2 lik bir hücrede, 5,5 yılı ezdikten, 7,5 yıl hürriyetini gasp ettikten sonra, beraatine karar verdiler.
Peygamber ahlakı ile ahlaklanan bir
Anadolu çocuğu , her hali ile delikanlı ve yiğit
idi, zarifti, kibardı, sevecendi. Son derece alçak
gönüllü, şefkatli, merhametli ve engin bir
hoşgörü sahibi idi. Çelik gibi irade sahibi,
secaatli biriydi. Türk’ün İslam Ülküsü’ne gönül
vermiş, gönüldaşımız, ülküdaşımızdı. Çağımıza
ışık tutan hem Alp, hem de Erendi o…
Mazisi tertemiz, şaibesiz, gizli kapaklı
işleri bulunmayan, mertti, dost - düşman, herkes
tarafından kabul gören biriydi. Hayatının hiçbir
döneminde kırık bir çizgisi olmamıştı.
Kin tutmaz, dedikoduyu sevmez, ayıpları örter,
güzellikleri paylaşmayı severdi. Çok çalışır, çok
gezer, çok dinler, yılmaz, bıkmaz, usanmaz, dinlenirken dahi üretir, eğlenirken dahi öğrenir ve
öğretirdi. Muazzam bir hafızaya sahipti. Muhsin
Yazıcıoğlu kolay yetişmedi. Kavgası da sevdası
da bu millet içindi.
Mazlumdan, mağdurdan yana tavır
koyardı.Onu hep Hak ve hakikat yolunda gördük.
İnandığı gibi yaşadı, bir saniyesine bile hakim
olamayacağımız, hükmedemeyeceğimiz bir hayat
için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmaya
gerek yoktur. Biz yaşayacağız, düz duracağız,
düz yürüyeceğiz dedi ve arkadaşları ile kucak
kucağa Hakk’a yürüdüler. Ruhları şad, mekanları
cennet olsun inşallah….
Ruhlarına Fatiha’lar…
Yusuf AYAN (20.11.09)

BEYPAZARI'NA
Şok SÜPERMARKET
AÇILDI

Koç Holding bünyesinde bulunan Şok Alışveriş
Merkezi 20.11.2009 tarihinde sabah
Beypazarında halkın hizmetine girdi.
Hizmete giren Şok Alışveriş Merkezi de artık
Beypazarı'nda halka hizmet verecek. Bir çok
reyonda en kaliteli ürünleri çok ucuz fiyatlarla
müşteri hizmetine sunan Şok Mağazasının ilk
gününde halk tarafından yoğun ilgi olduğu
gözlendi.
Türkiye genelinde 800 ü aşkın marketi
bulunan Şok Marketler grubu, bir şubesini de
Beypazarı’nda açtı. Bir süredir devam eden
görüşmeler sonucunda gerekli işlemleri tamamlanarak, ruhsatı verildi. Market Beypazarı
Hacıkara Mahallesi Maltepe Dersanesi karşısında hizmet verecek.
20.11.2009

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

HABER-EKONOMİ

HÜRRİYET GAZETESİ BAYRAM TATİLİ ALTERNATİFİ
4 ŞEHİRDEN BİRİ OLARAK BEYPAZARINI GÖSTERDİ
20 Kasım 2009 Cuma

Amasra (Bartın), Kapadokya (Nevşehir),
Karabük (Safranbolu) ile birlikte
Beypazarı’nı gösteren Gazete Mehmet
Yaşin imzası ile Beypazarı hakkında şu
görüşlere yer verdi.

BEYPAZARI (ANKARA)
Geçmişin dünyasında yürüyeceksiniz
İstanbul’dan yola çıkıp Ankara’nın bu
tarihi ilçesine gitmeye niyetlenirseniz
size Akyazı, Mudurnu, Seben,
Çeltikderesi, Kıbrısçık üstünden döne
dolaşa giden yolu öneririm. Eğer daha
kısa yoldan gitmek isterseniz, BoluMudurnu veya Bolu-Kıbrısçık güzergâhını tercih edebilirsiniz.
Yolu uzatırsanız, muhteşem bir manzaranın içinde yolculuk edeceğinizi
unutmayın. Bu mevsimde vadilere çöken
sis, çevreye masalsı görünüm verir.
Ağaçlar yapraklarını sarıya, kırmızıya,
turuncuya boyamıştır. Bu renk cüm-

büşünün ortasında çam ağaçları,
yemyeşil dalları ile sis perdesini yırtıp
siluetleriyle resmi tamamlar.
Seben civarında elma ağaçları görüntüye
girer. Dallar, elmaların ağırlığını çekemeyip, yerlere değer. Arada bir otomobili durdurup daldan elma kopartıp, sulu,
sert ve tatlı lezzeti tada tada yolunuza
devam edebilirsiniz.
Beypazarı, İpek Yolu üstünde, özellikle
Bağdat’a giden kervanların konakladıkları önemli bir yerleşim yeridir. İlçenin
tarihinin çok öncelere gittiği, İnözü
Vadisi’nin kenarlarında uzanan kanyon
duvarlarında belli olur. Oradaki mağaralara bakıldığında, bu yörenin ilkçağdan
beri yerleşim alanı olduğu anlaşılır.
İlçenin ilk adı, ilkçağda “Kaya Ülkesi”
anlamına gelen Laganeia imiş. Bizans
döneminde ise Anastasiopolis adını
almış. Daha sonra ilçeyi Bizanslılardan
alan Germiyanoğlu Yakup Bey’in veziri

Dinar Hezar bu adı “Beyhezar” olarak
değiştirmiş. İlçede kurulan pazaryerinin
adı tüm yörede dillere destan olmuş. Gel
zaman git zaman ad son kez değişip
Beypazarı’na dönüşmüş.
Her ahşap evin kötü kaderi olan yangın,
Beypazarı’nda da zaman zaman kendini
gösterir. Son büyük yangında harap olan
evleri, Beypazarlı ve Safranbolulu ustalar omuz omza verip kurtarmış.
Eğer geçmişe doğru bir yolculuk yapmak isterseniz, size Beypazarı’nı
hararetle öneririm. İki balık kılçığı veya
dinozor sırtı benzeri kayanın arasına
kurulan tarihi merkezi, neredeyse eski
günlerine dönmüştür. Eski belediye
başkanı Mansur Yavaş, biraz devlet
yardımı biraz belediyenin olanakları,
biraz özel sektörden aldığı destekle,
evlerin çoğunun onarımını sağlamıştır.
AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ
Beypazarı’nın eski evleri genellikle üç
katlıdır. Taş duvarların katıldığı zemin
kat, genellikle ahır olarak kullanılırdı.
Üst katlarda ise her katta bir mutfak,
odaların açıldığı bir salon bulunur. Her
odanın duvarına gömülü dolapların
içinde bir banyo bölümü vardır. Dolabın
diğer bölümleri, çeşitli maksatlar için
kullanılır. En üst kattaki “Guşgana” diye
adlandırılan bölüm ise depo görevini
görüyor.
“Çantı” da denen bu bölüm, genellikle
tamamlanmadan bırakılır. İlk bakışta
inşaatın yarım kaldığı izlenimini veren
bu görüntü, aslında kasten tamamlanmıyor. Bu bölümü yarım bırakmakla, ev
sahibi Azrail’e, “Dünyada daha tamamlanmamış işlerim var” mesajını vermek
ister.
Onarılmış evlerde yaşam, bugün de ilk

günlerdeki gibi sürüyor. Pencereler arasına gerilmiş iplerde rengârenk sebzeler,
çamaşırlar kurutulur, yaşlı teyzeler cam
arkasından gelip geçeni seyrederler. Açık
hava müzesi görünümüne bürünmüş o
daracık sokaklarda dolaşırken, sanki
geçmişte dolaşır gibi hissedersiniz kendinizi.
Bir zamanlar 600 adet dükkânın bulunduğu çarşı da, eskiyi anımsatan görüntüler içerir. Bir yanda bakır döven
sanatçılar, bir yanda ayağınızı çorap gibi
saran yemenileri diken saraçlar, parlak
kumaşlar üstünde sanatlarını konuşturan
yorgancılar, ipek bürgü dokuyan ustalar,
“kuru” pişiren fırınlar, vitrinlerinde
salkım salkım cevizli sucuk ile baharatlı
munbar sergileyen dükkânlar... Esnaf,
eskiyi andırır bir gayret içinde ter dökmektedir.
Beypazarı sadece eski evleri ile ünlü
değildir. İlçenin mutfağı da yabana atılacak gibi değildir. Küçük parmak
inceliğindeki yaprak sarmalar, kırk katlı
baklavalar, etli, tavuklu, sebzeli
güveçler, sabahları yenen “yarımca”
damağınızda unutulmayacak tatlar
bırakır.
Beypazarı’nın “kuru”su ise dillere
destandır. İlçede onsuz bir yaşamı
düşünmek olanaksızdır. Kuru, parmak
büyüklüğünde galeta benzeri bir yiyecektir. Un, süt ve tereyağıyla yapılır.
Yoğrulan hamur, iki parmak kalınlığında
ve uzunluğunda parçalar haline getirilir.
Asma veya dut yapraklarının üstüne
dizilip fırına sürülür. Beypazarı’nda, eve
giderken elinde kuru torbası olmayana
rastlamak imkânsız gibi bir şeydir. Siz
de tatilden dönerken bu kurudan eşinize
dostunuza almayı unutmayın. 16.11.2009

Beypazarı Maden Suyu yöneticisi Niyazi ERCAN Aksiyon Dersinin
Sorularını yanıtladı ve ‘’Maden Suyunun Kıymetini Bilmiyoruz’‘ dedi.

Beypazarı
Doğal Maden
Suyu İşletmecisi
Niyazi Ercan
Aksiyon
Dergisi'nin
Sorularını
Yanıtladı
Türkiye doğal
mineralli su
zengini ancak
maden suyu tüketim oranı çok düşük oranlarda.
Türkiye, maden suyu kaynakları
bakımından çok zengin bir ülke olmasına rağmen, maden suyu tüketimi Avrupa ortalamasının
çok altında. Bunun temel sebebi, maden suyunun
faydalarının bilinmemesi. Ülkemizde genellikle
yemek sonrası hazmettirici olarak algılanan zengin mineralli sular, aslında tam bir şifa kaynağı.
Suni yöntemlerle üretilen sodayla da karıştırılan
maden suları, insan vücuduna gerekli mineralleri
sağlayan en faydalı içeceklerden. Türkiye'nin
önde gelen maden suyu üreticilerinden Beypazarı
Maden Suları'nın genel müdürü Niyazi Ercan,
sektörün durumuna ilişkin Aksiyon'un sorularını
cevapladı.
-Türkiye'de maden suyu sektörünün durumunu
kısaca değerlendirebilir misiniz?
Ülkemiz maden suyu yönünden zengin bir
ülkedir. Türkiye'de yıllık yaklaşık 65 milyon litre
doğal mineralli su kaynağı bulunmaktadır.
Türkiye'den daha az doğal kaynağa sahip Avrupa
ülkelerinde maden suyu ülkemizdekinden daha
fazla tüketiliyor. Ancak meyve aromalı maden

sularının piyasaya girmesiyle maden suyu sektörüne canlılık geldiğini söyleyebiliriz. Ayrıca
Maden Suyu Üreticileri Derneği'nin yürüttüğü
tanıtım kampanyasının sektör için önemli etkileri
olmuştur.
-Türkiye'de insanların maden suyu tüketme
alışkanlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Maden suyu kültürü Türkiye'de ne yazık ki
gelişmemiş. Avrupa'da kişi başına düşen yıllık
maden suyu tüketimi 180 litreyken, Türkiye'de 8
litrenin altında.
-Maden suyu daha çok yemek sonrası bir
hazmettirici olarak algılanıyor. Maden suyunun
insan sağlığına faydaları nelerdir?
Sağlıklı hayatın şartlarından biri de, vücuda ihtiyacı olan mineralleri temin etmektir. İnsan vücudu,
fonksiyonlarını doğru bir şekilde yerine getirebilmek için 80'den fazla mineral kullanmaktadır.
Vücudun dengesi için çok önemli olan minerallerin eksikliği, dengenin bozulmasına sebep olur.
Sadece yiyeceklerde değil içtiğimiz suda bile
vücudumuz için son derece önemli mineraller
vardır. Vücudumuza gerekli mineralleri sağlayan
en iyi içecek doğal mineralli sudur. Doğal mineralli suların ihtiva ettiği zengin mineraller, vücudumuzda vitaminlerin fonksiyonlarına yardımcı
olur. Muhtevasındaki zengin kalsiyum ve florür
gibi mineraller dolayısıyla özellikle çocuklar,
bayanlar ve yaşlıların daha fazla doğal mineralli
su içmeleri gerekir.
Doğal mineralli sularda zengin olarak bulunan
minerallerden magnezyum, hücre içerisinde potasyumdan sonra en yoğun olarak bulunan katyondur. Hücre zarı, hücre içi ve hücre çekirdeğindeki

OFSET MATBAAMIZ KURULDU
MATBAA AÇILIŞIMIZ ÇOK YAKINDA
Dijital baskı sistemlerimiz ve matbaamızla çok yakında hizmetinizdeyiz
Her türlü Matbaa işleriniz için hizmetinizdeyiz.

ORTA ANADOLU MATBAACILIK Tel:0.312.762 51 63

birçok biyolojik olaylarda etkilidir ve kas ile
sinirlerdeki elektrik uyarılarının iletilmesini
sağlar. Kalp ve damar hastalıklarıyla çok ilgisi
vardır. Enfarktüs geçiren insanlarda magnezyum
düşüklüğü tespit edilmiştir. Damar sertliğine yol
açan damarlardaki yağ ve kalsiyum birikmesi de
magnezyum eksikliğinden oluşur. Günde en az 2
şişe doğal mineralli su içenlerde ani kalp krizi
görülmediği bilimsel verilerle tespit edilmiştir.
Ayrıca sindirim sistemine olumlu etkisi vardır,
selülit oluşmasını engellemeye yardımcı olur,
kalori içermediği için tüm zayıflama programlarının vazgeçilmez bir parçasıdır ve flüor
içerdiği için özellikle çocukların diş çürümelerini
engellemeye yardımcı olur. Ayrıca hamileler ve
emziren anneler için özellikle tavsiye edilmektedir. -Maden sularında genellikle doğal ibaresi
kullanılıyor? Doğal maden suyu, doğrudan tabiattan elde edilen bir ürün müdür?
Maden suları deprem kuşağı bölgelerindeki fay
kırıklarından artezyen yaparak yeryüzüne çıkmaktadır. Maden suyu ibaresi kullanılıyorsa her
şeyiyle doğal olması gerekir zaten. Doğal değilse,
içinde birtakım katkı maddeleri varsa bu maden
suyu değil soda olur. Maden suyu yerin en derin
katmanlarından çıkar, çıktığı yerin jeolojik özelliklerini taşır ve magmadan aldığı karbondioksit
gazının basıncı vasıtasıyla yeryüzüne çıkar.
Yeryüzüne çıkarken geçtiği katmanlardan mineralleri alarak yol alır.
-Maden suyu aynı zamanda diyet ürünü olarak
da kullanılıyor...
Maden suyu kalori içermeyen bir içecek olduğundan zayıflama programlarına yardımcıdır.
-Beypazarı Maden Suları hakkında biraz bilgi
verebilir misiniz?
Beypazarı Şirketi, Ankara'nın tarihî ve doğal
güzellikleriyle ünlü Beypazarı ilçesinde 1957'de
kurulmuştur. Firmamızın prensibi doğal olanı
doğal ambalajında, yani cam şişede halka sunmaktır. Bu yüzden tüm ürünlerimizi cam şişede
halka sunmaktayız. Beypazarı, zengin mineralli
su kategorisine girmektedir.
-Üretiminiz sadece iç piyasaya mı hitap ediyor?
Firmamız Türkiye pazar payının yüzde 25'ine
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ARA SIRA
NAFİLE ÇABALAR

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

“Muhalif, muvafık her vatandaşın tek
bir cephe halinde müşterek bir siyaset takip
etmesi, varlık ve bekamız namına şarttır”
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Dünyanın yeraltı zenginliklerinin en
yoğun olarak bulunduğu bölgenin Anadolu
coğrafyası ve çevreleyen ülkeler olduğu
biliniyor. Bu zenginlikler konusunda yapılan
hesaplar emperyal çıkarları da tetiklemenin
ötesine geçmektedir. Bu nedenden olacak
bölge uzun yıllardır çatışma bölgesi olarak
anılmaktadır. Bölge, adeta kan gölü değil kan
göllerine çevrilmiştir.
Böyle bir coğrafyanın merkezinde bulunan
Anadolu coğrafyası da doğal olarak komşuları
ile sürekli sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenle
dış politik gelişmeler öncelikle ele alınmaktadır. İçeride başarılı olan siyasetçiler, dış politik uygulamalarda da başarılı olmaktadırlar.
Her iki olgu da birbirlerinin tamamlayıcılarıdır.
Güz aylarının başlayan serinliğine karşın
bölge ısıtılmaktadır. Mendil büyüklüğündeki
ülkenin önde gideni, geçtiğimiz günlerde
Suriye’de idi. Bu ziyareti sırasında Türk
Silahlı Kuvvetlerinin adadan çekilmesi
konusunu öne çıkardı. Lübnan’daki Suriye
askerlerinin çekilmesi olayını adada bulunan
Türk Silahlı Kuvvetlerinin konumu ile aynı
statüde değerlendiriyordu. Böyle bir yaklaşım,
samanla sapı karıştırmanın ötesindedir.
Lübnan’da bulunan Suriye askerlerinin,
Lübnan hükümetinin çağrısı üzerine iç savaşı
önlemek için çağrıldığını anımsatmak istiyoruz. Kıbrıs’ta böyle bir durumun söz konusu
olmadığını önde giden kişi de çok iyi bilmektedir. Ama Nasrettin Hoca’nın öyküsünde
olduğu gibi “ya tutarsa” yaklaşımını ortalık
yere çıkarmıştır.
Konuya ilişkin olarak Suriye Devlet Başkanı
Beşar Esat, bir soru üzerine “Kıbrıs’ı
ilgilendiren bu konuya yanıt vermem uygun
olmaz” diye konuşuyordu. Israr edilmesi üzerine konuşmasına ders verir gibi devam eden
Esat, “Siz, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin
Lübnan’da neden bulunduğunu ve nasıl çekildiğini her halde iyi bilmiyorsunuz. Suriye
Lübnan hükümetinin isteği üzerine orada
bulundu. Ayrıca Lübnan’da tek bir devlet
vardı. Kıbrıs’ta ise durum farklı” diyordu.
Önde giden Bay Hirıstofyas, bununla yetinmeyip, Suriye ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti arasında yapılmakta olan gemi
seferlerinin durdurulmasını da istedi. Bu isteği
de kabul görmedi. Olması gerekenin de bu
olduğunun artık görülmesi gerekiyor.
Tam bu noktada “çevremizdeki komşularla
sıfır sorun istiyoruz” diyerek yola çıkılmış
olmasını olumlu buluyoruz. Sıfır sorun diyerek uslu çocuk rolü oynanmak isteniyorsa, bu
yaklaşım, sakıncalarını da beraberinde getirecektir. Önümüzdeki dönemde çözülmesi zor
olan sorunlarla karşılaşmamız olanaklı olacaktır.
Geçtiğimiz günlerde adaya giden Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kıbrıs sorununun
2009 yılı içinde çözülmesi için adımların hızlandırılması gerektiğine vurgu yapıyordu.
Adada çözümsüzlüğün devam etmesi durumunda seçeneklerin gündeme geleceğini
söylüyordu.
60 yıldır karşı tarafın yaklaşımları nedeniyle
çözülemeyen sorunu, 2009 yılının bitmesine
sayılı günler kala çözmeyi ummak
inandırıcılıktan uzak olsa gerek. Çözülemediği
zaman ortalık yere konulması düşünülen
seçeneklerin de bilinmesi gerekmektedir.
Aradan geçen yıllarda belirlenmiş olan bazı
seçeneklerin bu güne değin uygulanamadığı
veya uygulanmak istenmediği herkes tarafından biliniyor. Yeni olacağı duyurulan
seçeneğin de Anadolu insanının onurlu duruşu
doğrultusunda belirleneceğini de ummak istiyoruz.
Dünyanın 2. büyük gücü olarak bilinen
Sovyetler Birliği’nin dağılırken ortalık yere
çıkan temel olgu, bütünlüğünü sağlayamamış
olmasıdır. Benzer bir durum AB içinde de
yaşanıyor. Son olarak yapılan Avrupa
Parlamentosu seçiminin sonuçları bu konudaki
ipin ucunu vermektedir.
Birliğe üye ülkeler, Brüksel’de bulunan tarlalardan lahana toplamak istemediklerini
oyları ile ortaya koymuşlardı. Belçika’da son
günlerde yaşanmakta olan bazı gelişmeler
bunun göstergesi olmaktadır. Bu güne değin
uzlaştıkları tek konunun ülkelerinin emperyal
çıkarları olduğudur. Anayasa niteliğindeki
ortak bir belgede bile anlaşamayanların peşine
takılıp gitmek, anlamsız bir yaklaşım oluyor
mu ne…
SEVGİ ile kalınız…
11 Eylül 2009 - Ankara

sahiptir. Ayrıca firmamız şu anda KKTC
dâhil olmak üzere
Arabistan, İngiltere,
Fransa, Danimarka,
Belçika, Katar, ABD,
Almanya, Kanada,
Suriye ve Hollanda'ya
da ihracat yapmaktadır.
18.11.2009

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’’
20 Kasım 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:255 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Kemal ÇELEN

HÜ öğrencileri Beypazarı
Halk Kütüphanesi'nde
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri Beypazarı
Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi'nde
incelemelerde bulundu.
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz
ile ilçeye gelen 40'a yakın öğrenci, Beypazarı
Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesinin durumunu, kitap okuma alanları ve kitap sayısıyla
ilgili Kütüphane Müdürü Ahmet Ayan'dan bilgi
aldı.
Kütüphane Müdürü Ayan, kütüphanelerinde 22

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

bin 500 dolayında kitabın bulunduğunu
belirterek, ''Genelde Üniversite ve orta öğretim
öğrencileri gelerek araştırmalarda bulunuyorlar
ve sıcak ortamda çalışmalarını sağlamaya çalışıyoruz'' dedi.
Prof. Dr. Yılmaz da kütüphaneyi gezmelerinin
ardından ''Kütüphane müdürü Ayan'dan alınan
bilgiler ışığında görüyoruz ki bu kütüphanede üç
şey çok iyi. Bunlar ışık, ısı ve temizlik'' dedi.
Üniversite öğrencileri ve öğretim üyesi Prof Dr.
Bülent Yılmaz Kütüphaneden olumlu izlenimlerle ayrıldılar.
18.11.2009

KUBİLAY FİLM SETİNE SÜRPRİZ ZİYARET
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp, Emniyet
Müdürü ve Basın Mensupları Kubilay Film setine sürpriz ziyarette bulunarak, yönetmen ve
oyuncularla sohbet ettiler

Beypazarı için Hava Durumu

20 kasım Cuma yurta hava durumu
Yağışlar; Genellikle Yağmur Ve Sağanak, Doğu
Karadeniz'in İç Kesimlerinin Yüksekleri İle
Ardahan Çevrelerinde Karla Karışık Yağmur Ve
Kar Şeklinde Olacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu
Karadeniz ile Sinop, Bartın, Sivas ve Ardahan
çevrelerinde görülecek yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize ve Hopa başta olmak üzere;
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane ve
Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması tahmin
ediliyor.
Yağışlar; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu
Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile
Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar
şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde
Marmara ile ülkemizin iç
kesimlerinin sisli geçeceği bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, ülke
genelinde önemli bir değişiklik olmayacak,
mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar,
genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara'nın
kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra
orta kuvvette esecek.
Bazı illerimizde beklenen hava durumuyla günün
en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli 13
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli 14
İzmir: Az bulutlu ve açık 21
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık 23
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve
sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğleden sonra
il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 15
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve
sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; öğleden sonra
il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. 11
Erzurum: Parçalı bulut- Sıcaklık (ºC)
11°C
lu 5
Nem (%)
44
Diyarbakır:Az bulutlu Basınç (hPa)
hPa
ve açık 16
.......
Görüş (km)
Beypazarında hava
Rüzgar (km/sa) Kuzeybatıdan 11
durumu ise şöyle:

21 Kasım Cumt.
En Yüksek
12°C
En Düşük
1°C

Beypazarı kaymakamı Hikmet
Aydın Belediye Başkanımız
M.Cengiz Özalp; çekimleri ilçemizde devam eden yönetmenliğini
Ahmet Akıncı’nın yaptığı ve
başrolünü Arda Kural oynadığı
“Kubilay” film setini ziyaret etti.
11.11.2009
Beypazarı kaymakamı Hikmet
Aydın Belediye Başkanımız
M.Cengiz Özalp; çekimleri ilçemizde devam eden yönetmenliğini

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

Ahmet Akıncı’nın yaptığı ve başrolünü Arda Kural,
Yalçın Mıhçı, Selahattin Taşdöğen, Ünsal Emre, Özcan
Varaylı gibi ünlülerin oynadığı “Kubilay” film setini
ziyaret etti.
23 Aralık 1930 tarihinde Menemen’de, şeriatçı Derviş
Mehmet ile bir grup Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı
tarafından önce vurulup, ardından da başı kesilerek şehit
edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı konu alan
film setini ziyaret eden Beypazarı Kaymakamı Hikmet
Aydın, Belediye Başkanımız M.Cengiz Özalp, İlçe
Emniyet Müdürü Nazmi Küçükkale ve Belediye Meclis
Üyeleri Alaattin Sokak’ta bir süre çekim ekibi ile sohbet
etti.

24 Kasım Salı
En Yüksek
12°C
En Düşük
1°C

22 Kasım Pazar
En Yüksek
11°C
En Düşük
0°C

25 Kasım Çrşam.
En Yüksek
12°C
En Düşük
1°C

23 Kasım P.tesi
En Yüksek
13°C
En Düşük

0°C

26 Kasım Perşem.
En Yüksek
13°C
En Düşük
0°C

Ziyaret sonrası ilçe yetkilileri, filmin yapımcı
ekibinden çekimlerle ilgili bilgi aldı. Film setinde basına açıklama yapan yönetmen Ahmet Akıncı
Beypazarı’nda çekimleri gerçekleştirmekten duydukları
memnuniyeti dile getirirken Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp’e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Özalp; Beypazarı’nın tanıtımına da büyük katkısı olacağını inandığı Kubilay filminin başta oyuncular olmak
üzere tüm çekim ekibine başarılar diliyorum dedi.
Çekimleri hafta sonuna kadar sürecek olan "Kubilay"
sinema filminin 23 Aralık 2009 günü vizyona girmesi
hedefleniyor.

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

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

