Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) İkinci Başkanı ve Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği
(ATİD) Başkanı Seçim Aydın, kültürün Anadolu’da gelişmesi için yerel yönetimlere düşen görevleri
açıkladı ve Beypazarı ve Safranboluyu örnek gösterdi.
Sürdürülebirlik Yerelde Başlar
Haber Merkezi-ürkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) İkinci Başkanı ve Anadolu Turizm
İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Seçim Aydın,
kültürün Anadolu’da gelişmesi için yerel yönetimlere
düşen görevleri açıkladı.
Seçim Aydın; ‘’Çok genel anlatımı ile süreklilik, değer
ve kavramların kuşaklara kesintisiz, ana yapısı bozulmadan aktarılmasıdır. Bunların günün koşulları ile
zenginleştirilerek sürdürülebilir değerler halinde geliştirilmesi ise kuşakların birbirlerine karşı müşterek ödevi ve
sorumluluğudur. Sürdürülebilirlik yerelde başlayan bir
benimsemedir. Yörenin özünden gelen değerlerin teşvik
edilmesi, desteklenmesi ile mümkün olabilecek çalış*www.yeniyildizgazetesi.com

maların bütünüdür. Sürdürülebilir turizmin de beklenen
hedefine ulaşabilmesi, kültürel dokunun zenginliğini
ortaya koyan alt bileşenlerin (edebiyat, müzik, tiyatro,
seminer ve atölye çalışmaları gibi) de sürdürülebilir
olması ile mümkün olabilecektir.
Sanatı sürdürülebilir kılma amaçlı projelerin öncelikli
hedefi bu amaçla bir araya gelmek isteyenlerin çoğalmasını sağlamak olmalıdır. Kültürel devamlılığın bir
yönünün de bu etkinliklere katılma bilinci ve bunun
eğitimin bir parçası olduğunun unutulmaması gerekir.
ATİD olarak yaptığımız ve hazırladığımız projelerde de
ürünlerin özgün olmalarına ve süreklilik anlamında ilgi
yaratabilmesine özen göstermekteyiz. Anadolu bu benzeri tarihi ve lirik pek çok esere, somut olmayan kültürel
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değerlere sahiptir. Bunların sürekliliği sergilenebilir
eserler haline getirilmesini sağlamak ve izleyiciye yeni
veya iyileştirilmiş olarak yerinde üretip yerinde sunmakla sağlanabilecektir.
Kişilerde zamanlarının ve gelirlerinin bir kısmını kültüre
ayırma bilincinin oluşması, yerleşim planları yapılırken
yeterli merkezlerin oluşturulması ve kültürü destekleyen
kurum ve kuruluşlara sağlanan imkânların daha çok kullanılması gibi önlemlere ihtiyaç bulunmaktadır.
İstanbul ve Anadolu’da kültürel mirasın korunması
konusunda örnek çalışmalar yapan Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu (TTOK) gibi kurumlarımız yanında,
ekonomik kalkınmanın kültürel gelişme ile birlikte
olması gerektiğini savunan bazı birlik ve kuruluşlar da

*www.ortaanadoluas.com

*ortaanadolu@ortaanadoluas.com

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
11 Aralık Cuma 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:258 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr

Dijital Baskı-Tasarım

Haber Merkezi-Çarşamba pazarında bayramın ardından
giyim alışverişi düştü, tezgahların önü boş kaldı.Bayramın
ardından pazarda sessizlik hakim. Çarşamba ve cumartesi
günleri kurulan pazarlarda bayram alışverişlerini yapan
Beypazarılılar bayram sonrası kurulan pazara fazla rağbet
göstermedi. Özellikle giysi tezgahlarının önleri boş
kalırken pazarda en çok ilgiyi okul araç ve gereçlerinin
satıldığı tezgahlar görüyor. Bayramın ardından sakin bir
atmosferde geçen Çarşamba Pazarı’nda esnaf para kazanma düşüncesini gelecek bayrama bıraktı. Bayram
öncesinde satışlarında artış gözlenen pazar esnafı istediği
talebi görse de hareketliliğin birkaç günle sınırlı kalması,
özellikle kıyafet satıcıları için umut kırıcı oldu. Satıcılar,
vatandaşların ilgisinin kırtasiye malzemelerine kaydığına
dikkati çekerken, bayram sonrası vatandaşın cebinde
paranın kalmadığını belirttiler.
Vatandaşın bayramda pazara olan talebinden memnun
kaldıklarını belirten esnaf, özellikle giysilere olan talebin
bayramın hemen akabinde düştüğünü belirtirken satışlarda
azalmanın kaçınılmaz bir durum olduğunu ifade ettiler.
Kurban Bayramı’nın imdatlarına hızır gibi yetiştiğini

belirten pazarcılar, "önceki Kurban Bayramı ndan bu yana
işlerimiz durgun ve kötüydü. Ekonomik kriz, işsizlik gibi
sebeplerden pazarcı esnafı çok zor durumdaydı, aldığını
satamaz hale gelmişti” açıklamasını yaptılar.
Kurban Bayramında yaptıkları satışlarla bir nebze olsun
çektikleri sıkıntıları unutan esnaf, “Allah’a çok şükür satış
yaptık. Bu satışlarla biraz olsun nefes aldık. Bayramda
işler iyi gitmese idi birçok esnaf çok zor durumda kalacaktı. Mübarek Kurban Bayramı bereketi esnafı sevindirdi. "
dediler.
Çarşamba pazarına vatandaşların genellikle ihtiyaçları
doğrultusunda uğradığı görüldü. Havanın güzel olması
pazara çıkan vatandaşları hoşnut etti. Tezgahlarda vatandaşın beğenisine sunulan birçok meyve ve sebzede fiyatlarda geçen haftaya oranla düşüş olduğu gözlendi.
Işsizliğin Beypazarı’nda da büyük oranda yaşandığını vurgulayan vatandaşlar “elde avuçta yok, kıyafeti bayramdan
bayrama alıyoruz, yükselen fiyat artışları ile birlikte bu
bayramda da fazla alış veriş yapamadık.” dediler.
Sonbahar ve kış için piyasaya sürülen kıyafetlerde de
pazarda artış vardı. Vatandaşın ilerleyen haftalarda kaban,
mont vs ürünlere yönelmek isteyeceğini belirten esnaf,
bayram sonrası yaşanan durgunluğun olağan bir durum
olduğunu belirttiler.
Çarşamba Pazarı bayramın yorgun havasında geçti. Piyasa
da para akışının olması için en az üretim kadar tüketimin
de aynı oranda gitmesini bekleyen esnaf, talebe göre arzın
olmasının ekonomiyi etkilediğini söyledi. Ekonominin
canlanması için vatandaşın alışveriş yapması gerektiğini
kaydeden esnaf, vatandaşta paranın olmaması, kredi kartlı
alışverişlere olan talebi arttırdığını, bu durumda da vatandaşın borçlandığını belirten esnaf piyasa da nakit para
sıkıntısının çekildiğinin altını çizen esnaf; “Pazarda para
akışı olmasa üretici yetiştirdiğini satamaz, bu durum da
ekonomide zarara yol açar, satışlara önümüzdeki aylarda
yaşanması muhtemel olan zorlu hava şartları da sekte
vuracak’‘ dediler. 2.12.2009

Çarşamba Pazarında Bayram Sonrası Durgunluk
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DEVENİN KUŞU
“Kıbrıs Türkü,
Türkiye seni hiçbir zaman yad
ellerde bırakmayacaktır. Bu vatanda kendi
bayrağın altında sonsuza kadar yaşayacağına
emin ol ve yarınına ümitle bak”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK
Geçtiğimiz yıl başlatılmış olan
çözüme ilişkin görüşmelerde kritik bir eşiğe
hızla geliniyor. 2009 yılı sona ermeden
çözümde ısrar ediliyor. Çözüme ulaşılamadığı
takdirde önümüzdeki yılın ilk aylarında
referandum yapılması öngörülüyor. Sayfa 3’de

yazdığını, Ankara Cumhuriyet Savcısı Enver
Erbakan'ı da Adalet Bakanlığı'na şikayet ettiğini
anlatan Avukat Yılmaz gerekirse davayı Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağını belirtti.
Oğullarının şehit madalyasını beklerken acı haberi
alan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde polis Baba
Nurettin Kurt ve Anne Hatice Kurt ise ne
yapacaklarını bilemediklerini söyledi.
26 Ekim 2009

BEYPAZARI
KUYUMCU ESNAFI
SIKINTILI

Haber Merkezi-Altın Fiyatlarında Yükseliş
Sürüyor. Artıştan Dolayı Satışlar Durdu, Kuyumcu
Esnafı Sıkıntılı Günler Geçiriyor.
Bayram sonrası altın fiyatlarında devam eden artış,
Beypazarı Kuyumcu esnafınıda endişelendiriyor.
Bu günlerde kuyumcu dükkanlarında satış yo,
masraf çok.
Beypazarı’nda faaliyet gösteren kuyumcu esnafı,
altın fiyatlarındaki artıştan dolayı satışların durduğunu, sadece alış yaptıklarını belirterek, "Ne
yapacağımızı bilemez hale geldik. Dükkanların bir
sürü masrafı var. Kiralar, gelip gidenlere ikramlar,
elektrik - su faturası, işçi parası ödüyoruz. Artık
Kış aylarına girdik, düğün sezonu da bitti.
Umutsuzca bekliyoruz." şeklinde sıkıntılarını dile
getirdiler.
İşte Altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarında süren yükselişdevam ediyor.
Kurban Bayramı'ndan sonra haftaya 57.10 TL ile
başlayan Altın, "altın çağını" yaşamayı sürdürdü
ve % 0.77 değer kazanarak 57.54 TL'ye yükseldi...
Gün içinde Altın, 57,85 TL seviyesine kadar yükselmesine karşın, öğleden sonra yeniden 57,54
seviyelerine geriledi.
Türkiye'de sürümü en fazla gerçekleşen Çeyrek
Altın ise 96 TL'ye kadar yükseldi.
Halk arasında küçük altın olarak bilinen çeyrek
altındaki bu artış üzerine, çeyrek altından da küçük
1 gramlık altınların piyasaya sürülmesi bekleniyor.
01.12.2009

Kuyumcu Alaattin Bozkurt Vefat Etti
Hbaeri Sayfa 4’de

Haberi Sayfa 2’de

VARLIK KÖY GEZİLERİNE DEVAM
EDİYOR. Haberi 2’de
VARLIK ASMMMO
Oda Başkanı POLAT
ile Yorgunluk Attı.
Haberi 2’de

Beypazarı’nda
değişmesi için imza
kampanyası toplandı,
Marmaris’te ise
Kenan EVREN
Bulvarı’nın İsmi
Değiştirildi. Haberi 2 de

Çayırhan’daki
Kazılarda JULİOPOLİS
Antik Kentine
Ulaşılması An Meselesi
Haberi Sayfa 2’de
Dünya Şampiyonu Kızımız
Talihsiz Kaza Geçirdi. 4’de

MHP Mitinglerinin İlki
TANDOĞAN
Meydanında “BİN YILLIK KARDEŞLİĞİ
YAŞA VE YAŞAT”
Haberi 2’de
MİTİNGİ

İHAF BASIN BİLDİRİSİ

TE LEFONUNUZ
YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

Beypazarı’nda askerlik yaparken kazada ölen Onbaşı Çağrı Kurt’un
ailesini şok eden haber! ‘Onbaşı Çağrı Kurt Şehit Sayılmıyor’
RAPOR YANLIŞ DÜZENLENMİŞ
Olay yerine gelen trafik ekipleri, aracın sola
devrilmesi nedeniyle şoför mahaline kayan Çağrı
Kurt'u sürücü sanarak, kaza tespit raporlarına ‘otomobil şoförü' olarak yazdı. Tedavisi tamamlandıktan sonra GATA'da ifadesi alınan Er Serdar
Doğan, sivil plakalı otomobili kendisinin kullandığını ve kesinlikle Çağrı Kurt'a aracı vermediğini söyledi.
Bu ifadelere rağmen Ankara Cumhuriyet Savcısı
Enver Erbakan, Çağrı Kurt'un ölümüne takipsizlik
kararı vererek, Er Serdar Doğan hakkında ‘suçu
üstlenmek' iddiasıyla Ankara 11'inci Sulh Ceza
Mahkemesi'ne dava açtı. 7 Nisan 2009 tarihinde
hazırlanan iddianamede, Çağrı Kurt'un otomobili
kullanmadığını söyleyerek onu korumaya çalıştığı
ve suçu üzerine almaya çalıştığı iddia edilen Er
Serdar Doğan'ın iki yıl hapsi istendi.
AVUKATLARI: GEREKİRSE AİHM'E GİDERİZ
Bu dava sürerken, Kurt ailesinin avukatı Bülent
Yılmaz, yargılamanın en başından hatalı
yürüdüğünü öne sürerek, bu gidişle Çağrı Kurt'un
‘şehitlik' hakkının elinden alınacağını söyledi.
Bunu engellemek için tüm resmi kurumlara yazı

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

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

Haber Merkezi-Oğullarının şehit madalyasını beklerken acı haberi alan Kurt ailesi, yanlışlığın
düzeltilmesi için hukuk mücadelesi başlattı.
Beypazarı’nda vatani görevini yaparken, askeri
aracın kaza yapması sonucu şehit olan Jandarma
Onbaşı Çağrı Kurt, kaza raporlarına yanlışlıkla
‘şoför' olarak yazıldığı için şehit sayılmayacak.
Oğullarının şehit madalyasını beklerken acı haberi
alan Kurt ailesi, yanlışlığın düzeltilmesi için
hukuk mücadelesi başlattı.
Beypazarı Jandarma Komutanlığı'nda vatani
görevini sürdüren Tekirdağlı Çağrı Kurt, 17 Aralık
2008 tarihinde şoför arkadaşı Serdar Doğan ile
birlikte misafir bir komutanı havaalanından almak
için birliğinden yola çıktı. Başkentte protokol yolu
olarak bilinen Esenboğa Yolu Pursaklar mevkisinde geldiklerinde etkili sis ve buzlanma
nedeniyle Serdar Doğan yönetimindeki 06 MPC
01 plakalı sivil otomobil yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisi araçtan savrulan Şoför Serdar
Doğan ağır yaralı olarak GATA'ya kaldırıldı.
Jandarma Onbaşı Çağrı Kurt ise olay yerinde şehit
oldu.

sanat ve kültürde sürekliliğin desteklenmesi için önemli
destekler vermektedir. Bu bağlamda Anadolu’da yaygın
olan festivaller, özel günler gibi olguların yeniden gözden geçirilmesi, gerçekten yerel ve özgün değerlerin
ortaya konduğu (Beypazarı, Safranbolu gibi) yerel yönetimlerin ve kuruluşların destek verdiği etkinlikler
halinde kavramsal bir anlayışla düzenlenmesi gerekmektedir.
TÜROFED olarak 2023 stratejisi kapsamında yer alan
ilkeler yanında kültür yatırımları ve işletilmeleri için
yapılmış olan düzenlemelerin teşebbüslerin kendiliğinden harekete geçmeleri için yeterli olduğunu düşünüyoruz. 21.11.2009
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Vakıflar Genel Müdürlüğü
Beypazarı Suluhan dahil
Ankara’da Tarihi yapıları
ayağa kaldırıyor. Şimdi sıra
Tarihi Çukurhan da
BEYPAZARI

Haber Merkezi-Başkentte restore edilen tarihi
yapılar Çengelhan, Çukurhan, Hamamönü’nde
bulunan Zeynel Abidin Camisi ve türbesi, Taceddin
Dergahı, Rüstem Nail Mescidi, Beypazarı Suluhan,
Hacı Bayram Veli Camisi, Zincirli Camisi, Nasuh
Paşa Camisi, Yenikent Eski Bucuk Köyü Camisi,
Çiçeklioğlu Camisi ve Hoca Hundi Mescidi.
Merkez Sultan Alaaddin Camisi, Ayaş’a bağlı
Sinanlı Beldesi’ndeki Ulu Camisi, Hoca Hundi
Mescidi ve Çiçeklioğlu Camisi gibi yapılar. Şimdi
sıra Çukurhan’da. Koç Grubu tarafından, Vakıflar
Genel Müdürlüğünden kiralanan Ankara
Kalesi’ndeki Çukurhan, butik otel konseptiyle yeni
yılda hizmete açılacak.
Koç Grubu tarafından, Vakıflar Genel
Müdürlüğünden 29 yıllığına ‘restore et-işlet-devret’
modeliyle kiralanan Çengelhan’da, restorasyon
işlemlerinde sona yaklaşıldı.
16. yüzyıla ait tarihi yapı, restorasyonun tamamlanmasının ardından butik otel olarak 2010’da
başkentin kültür ve turizm yaşamına sunulacak.
Bu arada, iş adamı Vehbi Koç’un ticari hayata ilk
adımını attığı Çengelhan’ı, önceki yıllarda Vakıflar
Genel Müdürlüğü’nden kiralayarak müzeye
dönüştüren Koç Grubu, Ankara Kalesi’ndeki saat
kulesini de restore ettirmişti.
Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri, yurt
genelinde 18 bin 500 korunması gereken taşınmaz
kültür varlığına (vakıf abide eseri) sahip olduklarını, son 6 yılda bu kültür varlıklarından 3 bin
383’ünü restore ederek ayağa kaldırdıklarını belirtti. Yetkililer, başkentte restore ettirdikleri tarihi
yapıların Çengelhan ve Çukurhan’la sınırlı
olmadığını ifade ederek, Ankara’da, yukarıda isni
geçen yapıları da ayağa kaldırdıklarını kaydetti.
30.11.2009

Uluslararası İnsan Hakları
Avrasya Federasyonu
Genel Başkanı Abdullah
BUKSUR'un Ahıska
Türklerinin Geri Dönüş
Hakkı İle İlgili
3’de
Açıklaması

Asfalta AB
Standardı Haberi 3’de
Mustafa Eryiğit Yatalak
3’de
Hastaya Ulaştı
Yurt — Yuva Derneği
3’de
Kermesi
D.S.İ Spor: 1 Beypazarı
Belediye : 0 Sayfa 4’de

Başkent'in ve
Beypazarı’nın Tıbbi
Atıkları AB
Standarlarında
Haberi 3 de
Toplanıyor
Akın Ev Kur’dan Konser
Haberi Sayfa 4’de

AB Mesleki Eğitim programları kapsamında
Sanal Tılsım
Organizasyon Ofisi
Haberi Sayfa 4’ de
Açıldı
THK Fitre Zekat Gelirinden
SYDV’nın Payı Çeki teslim edildi.
Haberi 4’de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

MÜHÜR VE
KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA
TESLİM
Tel:7625163

11 Aralık 2009 Cuma

ARAŞTIRMA-KÜLTÜR-EDEBÝYAT

MHP Mitinglerinin İlki TANDOĞAN Meydanında “BİN
YILLIK KARDEŞLİĞİ YAŞA VE YAŞAT” MİTİNGİ

Demokratik açılımı protesto için Milliyetçi Hareket
Partisi meydanlara çıkıyor. İlk miting 13 Aralık Pazar
günü Ankara Tandoğan'da yapılacak.
“Bin Yıllık Kardeşliği Yaşa ve Yaşat Türkiye” slo-

ganıyla yurt çapında devam edecek mitinglerde MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerdeki
gelişmeler hakkında konuşacak.
Mitinge katılmak için hazırlıklarını tamamlayan MHP
Beypazarı ilçe Teşkilatı Pazar günü saat 10:00’da
Tandoğan Mitingine ücretsiz otobüs kaldıracak.
MHP İlçe Başkanı Ahmet Uzunoğlu 13 Aralık Pazar
günü yapılacak büyük mitinge Beypazarılıları davet
ederken “AKP iktidarının ihanetlere yelken açtığı ve
Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini
ortadan kaldıracak projelere imza attığı şu günlerde
onlara milli bir iradenin uyarı yapması gerekiyordu.
Bunu da her zaman olduğu gibi Türk milletinin
duygu ve düşüncelerine tercüman olan Milliyetçi
Hareket Partisi üstlenmiştir” dedi.

Beypazarı’nda değişmesi için imza kampanyası
toplandı, Marmaris’te ise Kenan EVREN
Bulvarı’nın İsmi Değiştirildi.
Beypazarı'nda da Evren Caddesi'nin isminin Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi için 3000
imza toplanmış Belediye Meclisinde görüşülmüş
değişim onaylamamıştı.
Kenan Evren'in uzun yıllar yaşadığı Marmariste
Kenan Evren Bulvarı'nın ismi Cumhuriyet Bulvarı
olarak değiştirildi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde,
belediye meclisi Kenan Evren Bulvarı'nın adının
Cumhuriyet Bulvarı olarak değiştirilmesine karar
verdi.
Marmaris Belediyesinin Aralık ayı olağan meclis
toplantısı, belediye salonunda gerçekleştirildi. Meclis
toplantısının 6. gündem maddesi olarak, ilçede uzun
yıllar yaşayan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in
ismini taşıyan Siteler Mahallesi'ndeki bulvarın adının
değiştirilmesi önerisi görüşüldü.
Bulvarın isminin değiştirilmesi önerisinin, belediye
fen işleri müdürlüğünce sunulduğuna işaret eden
Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, konunun
kamuoyundan gelen talepler üzerine gündeme
alındığını söyledi.
İsim değişikliğinin yapılması yönündeki talepleri
desteklediğini ifade eden Başkan Acar, ''Ülkemizde
farklı düşüncelerin oluştuğu Kenan Evren isminin
ilçemizdeki bulvardan kaldırılmasının, çoğunluğun
kabul etmesi durumunda gerçekleştirilmesi gerektiği
kanaatindeyim. Ayrıca Kenan Evren İlköğretim
Okulu'nun isminin de değiştirilerek, okulun arazisini
cüzi rakamlarla kamuya terk eden kişilerin adlarının
verilmesi gerekiyor'' dedi.

İsim değişikliğine karşı çıkan AK Parti Belediye
Meclis Üyesi Sahir Ökten ise konunun ideolojik
olduğunu iddia ederek, şunları söyledi:
''Bu gerginlik oluşturacak bir konu olarak görünüyor.
Kenan Evren, ilçemizde 1989 yılından sonra burada
yaşadı ve 2 yıl önce de ayrıldı. Burada bulunduğu
sürede en az iki okul kazandırdı ve zamanını hep
eğitim çalışmalarına harcadı. Marmaris'te yaşamasının getirdiği bir katma değer vardı. Bu şehirde
altyapı problemi yoksa, bunda birinci derecede Sayın
Evren'in katkısı oldu. Marmaris yaşayanlarının bir
vefa borcu olduğunu düşündüğüm için isim değişikliğini kabul etmiyoruz.'' dedi.
AK Parti Meclis Üyesi Hasan Gökmen ise değişiklik
talebinin referanduma sunularak, halkın isteğine göre
karar verilmesi gerektiğini belirtti. Meclis üyelerinin
görüş bildirmesinin ardından, yapılan oylamada AK
Parti'li 4 meclis üyesinin ''hayır'' oyuna karşılık
CHP'li 11 meclis üyesinin ''evet'' oyuyla, bulvarın
isminin değiştirilmesine karar verildi.
Bu arada, bulvarın bir kısmı sınırları içerisinde yer
alan Armutalan beldesinin belediye meclis toplantısında da Kenan Evren Bulvarı'nın isminin değiştirilmesi kararının oy çokluğuyla alındığı bildirildi.
Emekli olduktan sonra Marmaris'e yerleşen Evren,
ilçede uzun yıllar yaşadıktan sonra 2 yıl önce sağlık
sorunları nedeniyle İzmir'e taşınmıştı. İlçede,
Evren'in ismini taşıyan bir bulvarın yanı sıra bir
cadde ve iki de ilköğretim okulu bulunuyor.
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Haber Merkezi-Kayıp Juliopolis antik kenti,
Nallıhan’ın Çayırhan beldesinde aranıyor. Anadolu
Medeniyetleri Müzesi arkeologlarından Mustafa
Metin, “Ulaşmamız an meselesi” dedi.
Geçtiğimiz haftalarda Çayırhan’ın tarihi Gül Şehri
bölgesinde başlayan kazı çalışmaları sonrasında
kayıp kent Juliopolis kentine ulaşılması bekleniyor.
Çıkan kalıntılardan bu kentin burada olabileceği
belirtiliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Özgür Özaslan, Nallıhan'ın Çayırhan beldesi
Gülşehri bölgesinde Juliopolis Antik Kenti
kazılarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.
Özaslan’ın bölgesindeki incelemelerine, Nallıhan
Kaymakamı Ömer Toraman, Çayırhan Belediye
Başkanı Ömer Bayrak eşlik etti.
Gülşehri bölgesinde sürdürülen kazı çalışmalarında
ortaya çıkarılan nekropolde (mezarlık) mezar
odalarına girerek içerideki figürleri inceleyen
Özaslan, kazı çalışmalarını yürüten Anadolu
Medeniyetleri Müzesi arkeologlarından Mustafa
Metin’den bilgi aldı.
Metin, bölgenin çok önemli bir medeniyete ışık tuttuğunu, günümüzden 2 bin yıl öncesi uygarlıkların,
Roma döneminin yaşam kalıntılarını ve mezarlarını
ortaya çıkardıklarını ve çıkarmaya devam ettiklerini
belirterek, “Bazı mezarlarda gümüş ve bronz paralar
ve küçük küçük testiler, ölü ağzında paralar (kayıkçı
parası) çıkıyor” dedi.
100 dolayında mezar odasına ulaşıldığını aktaran
Mustafa Metin, tamamen taşlardan yapılmış bir
lahitlere (Duvarları taş veya tuğladan, üstü taş bir
kapakla örtülü mezar) rastladıklarını söyledi.
Arkeolog Metin, “Bu mezarlarda yatan insanların ya
da iskeletlerin yaşam sürdürdükleri bu yakınlarda bir
kent var. Ona ulaşmamız da an meselesi... Bu kentin
isminin de Juliopolis olduğunu biliyoruz” dedi.
Müsteşar Yardımcısı Özaslan ise “Çok muhteşem bir
tarihi mekan gün yüzüne çıkarılıyor. Bu çalışmaların
sürdürülmesi, Bakanlık nezdinde desteklerin sürmesi
için, gayretim sürecek ve antik kenti de gelecek yıl
ortaya çıkarmış oluruz. Buradaki tarihi değerlerin,
mezar odalarının ve antik kentin ortaya çıkması
gerekir” diye konuştu. 23.11.2009

VARLIK KÖY
GEZİLERİNE
DEVAM EDİYOR.

Her hafta bir köy ziyareti ile yola durmadan
devam eden Ak Parti İl Genel Meclisi üyesi
Sefa Varlık sorunları yerinde inceleyerek
çözüm yollarını arıyor.
Varlık’ın bu haftaki gezisi Krbanlar Köyü
oldu.
Köy içi düzenleme projesi öncesi köyde
incelemelerde bulunan Varlık köy halkı ile
sohbetin ardından basına açıklamalarda
bulundu. Varlık; Köylerin su ve kanalizasyon gibi alt yapının tamamlanmasının ardından bundan sonraki aşamanın köy içi düzenlemeler, köy halkının ekonomik ve sosyal
yaşamlarını daha da güçlendirecek projeleri
üretmektir’‘ dedi.
Varlık köy halkının kendilerini devamlı
ziyaret etmelerini, ihtiyaç ve isteklerini hiç
sıkılmadan ve üşenmeden her zaman
rahatlıkla söyleyebilecekleri hususunda teminat vererek ‘Artık devletin hizmet sunma
anlayışı farklılaştı, eskiden devlet köy meydanına su getirir ve yaptığı çeşmeden köy
halkı istifade ederdi. Şimdi ise her eve su
getiriyor, kanalizasyon yapıyor, köy meydanlarını ve sokak aralarını sağlıklı hale
getiriyor. Daha da önemlisi sosyo ekonomik
projeler sunarak köyleri yaşanabilir ve cazip
hale getirmeye çalışıyor.’‘ dedi.

VARLIK ASMMMO
ODA BAŞKANI
POLAT İLE
YORGUNLUK ATTI.

Haber Merkezi-Yoğun geçen Ankara İl
Genel Meclisi 2010 bütçe görüşmelerinin
ardından Sefa Varlık kendisi gibi Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir olan Ankara
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Başkanı Ali Metin Polat ile mesleğin sorunları ve geleceği hakkında bilgi alışverişinde
bulundu.
Son siyasi gelişmeler hakkında da bilgi
alışverişinde bulunan Varlık İl Genel
Meclisinde Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerin sayısı hakkında Bilgi verdi.
Oda Başkanı Polat’da Mecliste meslek mensuplarının sayısının artmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek bundan sonra
kendilerini ziyaret ederek mesleğe sağlanabilecek katkılar açısından kendileri ile fikir
alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.
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İHAF BASIN BİLDİRİSİ
(İsviçre'deki Minare yasağı ile ilgili)
Minareler Üzerinden Yabancı Düşmanlığı ve
İslamofobi Sürecini Avrupalı Devletler
Durdurmalıdır.
İnsanlığın ortaya koymuş olduğu insan hakları,
özgürlükler ve demokrasi değerleri bizi insanca
yaşanacak yarınlara taşıyacak temel referanslardır.
Bu değerlerin İsviçre de halkoyuna sunulması, insan
hak ve özgürlüklerine vurulan en büyük darbedir.
İsviçre’de yaşanan referandum eylemi “İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi”nin yaklaşımına ve
“İnsan Hakları Avrupa sözleşmesi”ne de aykırıdır.
Temek hak ve özgürlükler üzerinde oylama yapılamaz. İsviçre de başlayıp hızla Avrupa’ya yayılan
“minare yasağı” temelli yasakçı anlayış, başta
Avrupa’daki Müslüman toplum olmak üzere bütün
İslam alemini ve insanlığı, insan hakları, demokrasi
ve inanç özgürlüğü ilkeleri temelinde derinden
yaralamıştır.
İsviçre’den başlayarak bütün Avrupa ya yayılma
eyliminde olan bu çarpık anlayış, orta çağda
kaldığını düşündüğümüz engizisyon ve cadı avı
süreçlerini bizlere hatırlatmıştır. İsviçre bu eylemini
kendi yasalarında var olan referandum süreciyle izah
edemez. Çünkü İsviçre’nin de altına imza koyduğu
uluslar arası belgeler, temel hak ve özgürlükler
konusunda referandum anlayışını kabul etmez.
Kısaca ortaya çıkan sonuç insanlık adına kaygı ve
endişe vericidir.
Bu referandumun Avrupalı yöneticilere göstermesi
gereken, Avrupa
Ülkelerinde zenofobi ve islamofobinin ne kadar
tehlikeli boyuta geldiğidir. Avrupa da, kendi varlıklarını ırkçılık ve kendinden başka herkesi öteki
gören siyasi partilerin önemli katkıları vardır.
Avrupa toplumuna yabancı düşmanlığı üzerinden
yaydıkları korku duygusu, toplumsal refleks olarak
İsviçre de ortaya çıkmıştır.
İsviçre’deki referandum dinsel semboller üzerinden
değil minare üzerinden yürütülmüştür. Bu ölçü bile
yaşanan sürecin ne kadar sağlıksız olduğunun açık
bir göstergesidir. İsviçre genelinde dinsel sembollere
bir
yasaklama (minareler hariç) da söz konusu değildir.
Yani hedef tüm dini gruplar (Hıristiyanlar,
Museviler) değil açıkça Müslümanlardır.
İsviçre hükümetinin tamamen ayrımcılığa dayalı
olan ve sokaklarına yerleştirilen binlerce ‘minarelere
stop’ afişi, toplum sağlığını bozacak nitelikte
olduğunu görmemesi ise bir başka üzücü olaydır.
İsviçre Cumhurbaşkanı Hans Rudolf Merz’in minare
referandumu öncesinde yaptığı “minareye evet,
ezana hayır” açıklaması da, hem insan hakları
açısından hem de toplumsal huzur açısından
kışkırtıcı ve kabul edilemez niteliktedir.
Diğer taraftan AB dönem başkanı başta olmak üzere
birçok Avrupa
Ülkesinin bakanlarının konuyla ilgili yapmış oldukları açıklamalar Avrupa’daki Müslümanlar başta
olmak üzere bizleri sevindirmiştir.
Avrupa’da ırkçılıkla mücadele mekanizmalarının
gelişmiş olması ve söz konusu referandumda ortaya
çıkan ayırımcılığın, İsviçre’nin de altına imza attığı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu
açıktır.
Talebimiz başlamış olan ve hala devam eden zenofobi ve islamofobiyi durduracak, etkin eylemsel
süreçlerin Avrupalı yürütme organlarınca, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi kararları beklenilmeden
en kısa bir sürede devreye sokulmasıdır.
Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, zenofobi ve
islamofobi bir grip virüsü gibi bütün Avrupa ülkelerine yayılacaktır. Bunun yayılmasını önlemek için
gerekli önlemleri almayan yöneticiler de insanlık
mahkemesinde hesap vereceklerdir.
Farklı kültürler kültürlere zenginlik kattığı gibi,
farklı mimarilerde şehirlerin mimarisine zenginlik
katar. Avrupa’nın, üretilmesine, yaşanmasına ve
geliştirilmesine büyük katkılar yaptığı çoğulculuk ve
din özgürlüğü gibi insanlık değerlerine sahip çıkacağına inanıyoruz.
Avrupalı yöneten akıllar buna dur demediği
takdirde, küçük siyasi çıkarlar peşinde koşan küçük
gurupların nefret ve yabancı düşmanlığı üzerine inşa
etmeye çalıştıkları ve körükledikleri politikaların
esiri olacaklardır. 02.12.2009
Abdullah BUKSUR
İHAF Uluslarası İnsan Hakları
Avrasya Federasyonu Başkanı

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette
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ULUSLARARASI iNSAN HAKLARI AVRASYA FEDERASYONU
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TÜRKLERİNİN GERİ DÖNÜŞ HAKKI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Bitmeyen Sürgünün Çocukları
Ahıska Türkleri
Abdullah BUKSUR
İHAF Başkanı – www.uihaf.org

Ahıska Türk’ü, 1829 da başlayıp, 1944’te
Stalin zulmüyle devam etmiş bitmeyen
sürgünün çocuklarıdır. Ahıska acının
gözyaşının ve de sahipsizliğin acısını iliklerine kadar yaşamış / yaşamaya devam
eden insanların vatanıdır. Gürcistan sınırları içinde olan bu topraklar çocuklarını
kaybetmiştir. Sürülen ve vatansız
bırakılan bu insanlar, imamesi koparılmış

tespih taneleri gibi eski SSCB ülkelerine
Stalin denilen insan celladı tarafından
savrulmuşlardır.
Bu acıların son bulacağına dair umutlarımız SSCB’nin dağılma sürecinden
sonra Avrupa Konseyine üyelik başvurusu
yapan Gürcistan’ın, Ahıska Türklerinin
vatanlarına geri dönüşüyle ilgili taahhütte
bulunması ile yeşermiştir. Ne yazık ki bu
süreç Gürcistan’da iç hukuka gecikerek
2008 yılında yansıyabilmiştir. Fakat
Gürcistan’ın çıkarmış olduğu geri dönüşle
ilgili bu kanun, mağdur olmuş insanların
kendi vatanlarına dönüşünün önünü
açmaktan daha çok bir daha geri dönmemeleri sağlayacak içeriğe sahiptir.
Bütün bunlara Ahıska Türklerinin geri
dönüşü ile ilgili faaliyet gösteren, kurum
ve kuruluşların, en iyi niyetle beceriksizlikleri eklenince bu iş daha da içinden
çıkılmaz hale gelmiştir. Kimisi para
bulamıyor, kimisi geriye dönecek Ahıska
Türk’ü. Kimi ülke Ahıska Türklerini

bırakmamak için bir film çeviriyor, kimisi
Gürcistan’la kapalı kapılar ardında
pazarlıklar yaparak onların geri dönüşüne
yönelik organizasyonları baltalıyorlar.
Bütün bunlara Rusya – Gürcistan savaşı
eklenince işlerin ne hale geldiğini siz
düşünün.
İşte bütün bunların arasında uzatılmış geri
dönüş süresi 31.12.2009 Tarihinde bitiyor.
Buraya nasıl geldiğimizi kısaca özetlemeye çalıştım. Şimdi ne yapmak gerekir?
Sorusuna cevap aramak gerekiyor.
1- Türkiye Ahıskalılara vatandaşlık vermek yerine, vatanlarına dönüşü ve insanca
yaşayabileceği şartların oluşumuna katkı
vermelidir.
2- Türkiye Ahıskalıların geriye dönüşü ile
ilgili olarak her türlü maddi manevi
külfete insanlık adına katlanmalıdır.
3- Ahıskalıların vatanlarına dönüşü bölge
barışına da ciddi katkı yapacaktır.
4- “İnsan hakları evrensel beyannamesi”
kriterleri temelinde yaşanan insanlık dışı

sürgün ve zulmün hesabı, yapanlardan
sorulması için gereken süreçler başlatılmalıdır.
5- Gürcistan devletinin yaptığı gibi
Türkiye de Ahıskalılara çifte vatandaşlık
vermelidir.
6- Vatanlarına geri dönen Ahıska
Türkünün acil ihtiyaçları, daha sonra bu
işin müsebbibi olan ülkelerden tahsil
edilecek biçimde sağlanmalıdır.
7- Gürcistan için Ahıska Türkleri
demokrasi ve insan hakları temelinde en
güzel başlangıç olacaktır. Türkiye ve
Gürcistan sorunun bir parçası olmak yerine çözümün mimarı olacak adımlar
atmalıdırlar.
İnsanlığın ortaya koymuş olduğu hiçbir
düzenleme, vatanlarından zorunlu göçle
uzaklaştırılmış insanlara, bir gün verip, siz
bu tarihi kaçırdınız demek kabul edilemez. Ahıska Türklerinin Ahıskaya dönmesi, bitmemiş sürgünün çocuklarının
kanayan yaralarına tuz basacaktır.

- ASFALTA AB STANDARDI…

- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASFALTA AB STANDARDI GETİRDİ

Haber Merkezi-Ankara Büyükşehir Belediyesi asfaltta
yeni bir dönemi başlattı.
Başkentte yollara serilen asfalta AB kalitesi getirmek
isteyen Büyükşehir Belediyesi Alman GRC firmasının
teknik danışmanlığında asfalt üretimi ve serimine
başladı.
Asfaltın AB standartlarına uyumlu olarak üretilmesi
için Alman firmasının teknik danışmanlığından yararlanmak istediklerini belirten Ankara Büyükşehir
belediyesi şirketi BELKO Genel Müdürü Celalettin
Kaygusuz böylelikle yeni serilen asfaltın daha kaliteli
olacağını ve yolların kolaylıkla bozulmayacağını söyledi.
Almanya’da uygulanan kontrol ve denetim sisteminin
Ankara’ya getirilmiş olduğunu belirten Celalettin
Kaygusuz, “Asfaltta kaliteyi artırmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Daha kaliteli asfalt için yurt
dışından polimer, yurt içinden ise bazalt malzeme kul-

lanıyoruz” diye konuştu.
Aşınma tabakasında polimer malzeme kullanılarak
dayanıklılığı artıracaklarını belirten Celalettin
Kaygusuz, asfalt üretimi ve serimin Alman teknik
heyetin dizaynına göre yapıldığını söyledi.
- AB STANDARTLARINDA LABORATUAR Asfaltın kalitesini artırmak için BELKO bünyesinde AB
standartlarında ikinci bir laboratuar kurulduğunu
belirten Celalettin Kaygusuz, “Yeni Kıbrıs şantiyesinde
yeni teknolojiye uygun ek olarak gezici laboratuar
kurulacak. Asfalt ile ilgili deneyler testler burada
yapılacak” dedi.
Alman Teknik Danışmanlık Firması ile 6 aylık bir
sözleşme yaptıklarını belirten Kaygusuz, Almanya’dan
gelen mühendislerin asfalt üretimi ve serimi ile ilgili
ASKİ, Fen İşleri, BELKO ve taşeron firmalara eğitim
semineri verdiğini ve seminerlerin devam edeceğini
söyledi.

Alman Teknik Danışmanlık Firması’nın Belko laboratuarında teknik deneyler yaptığını söyleyen Celalettin
Kaygusuz alt zemine bakıp, asfalttan kesit alarak laboratuarda incelediklerini ifade etti.
Asfalttaki boşluk oranını düşürmeye çalıştıklarını
belirten Celalettin Kaygusuz, bütüm oranı fazla asfalt
ürettiklerini söyledi.
- ALMAN TEKNİK EKİP KÖY YOLLARINDA —
Alman Teknik Danışmanlık Firması’nın Çubuk köy
yollarında çalışmalara devam ettiğini söyleyen
Celalettin Kaygusuz köy yollarına serilen asfalttın
Alman firmanın teknik denetiminde olduğunu belirtti.
Çalışmaların Çubuk, Gölbaşı ve Esenboğa Yolu’nda
sürdüğünü belirten Celalettin Kaygusuz, Asfaltta Alman
dizaynı ile AB standartlarını yakaladıklarını ifade etti.
Başkentte AB standartlarında asfalt üretimi için her
türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Celalettin Kaygusuz
teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi-Nallıhan H.E.M. Müdür Yardımcısı
Mustafa ERYİĞİT tarafından başlatılan ve yürütülen
Nallıhan Yardım Eli Projesi ilçede yeni yüzleri
güldürmeye devam ediyor. Şu ana kadar ihtiyaç sahibi
kişilerin dertlerine bir nebze derman olan projeyle
akülü tekerlekli sandalye, tekerlekli sandalye, burs,
gıda maddesi ve giyecek yardımlarında bulunuldu.
Projenin iletişim merkezi olan www.nallıhan.com sitesine son gelen başvuru ise Nallıhan'ın Tekke köyünden
Ali ÇAKIR'a aitti. Ali beyin eşi Remziye ÇAKIR
vasıtasıyla yaptığı başvuruda 70 yaşında olduğunu beş
yıldır yatağa bağlı bir hayat sürmek durumunda
olduğunu maddi imkansızlıklardan dolayı da başta
‘hasta yatağı ve havalı yatak’ olmak üzere çok sayıda
ihtiyacının olduğunu söyledi. Bunun üzerine köye
giderek durumlarını yerinde gören Mustafa ERYİĞİT
hemen girişimlerde bulundu. Tek odalı bir köy evinde oturan Ali ÇAKIR'ın hiçbir geliri bulunmadığı,

kendisi gibi yaşlı olan eşiyle birlikte kıt kanaat
geçindiği, çevresindeki insanların yardımıyla yaşamını
sürdürdüğü öğrenildi.
Bu durumdan çok etkilenen Mustafa ERYİĞİT uzun
süren çalışmalarının neticesinde Ali amcanın ihtiyaç
duyduğu gereçlerini temin etti. Ayarlı hasta yatağı,
havalı yatak, ayarlanabilir hasta masası, ailesi ve kendisi için giyim malzemeleri, gıda yardımları temin
edildi. Ankara'dan temin edilen malzemeler Nallıhan'a
kadar toptancı arabalarıyla getirildi. Nallıhan'dan
temin edilen malzemeler ile Ankara'dan gelenler birleştirilerek Nallıhan belediyesinin sağladığı taşıtla
Tekke köyüne götürüldü. ve aileye teslim edildi.
Nallıhan halkına her şekilde destek olmaya ve hizmet
vermeye devam edeceğini belirten Mustafa ERYİĞİT
ihtiyaç ve yardım taleplerinde bulunmak isteyenlerin
www.nallıhan.com veya www.mustafaeryigit.com
siteleri aracılığıyla ulaşabileceklerini belirterek, bu

çalışmada destek olan; Saliha DİKMEN'e, Nallıhan
Belediyesine, Günay AR'a Asiye OĞUZMAN'a ve her
zaman en büyük destekçisi olan değerli Nallıhan
esnafına teşekkür etti.

Haber Merkezi-Başkent'te çöp sorununu başarıyla çözen
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte üretilen tıbbi atığı da
evsel atıklara karıştırmadan Avrupa Birliği standartlarına
uygun olarak toplayıp imha ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nce
sürdürülen uygulama kapsamında, Ankara'daki tüm sağlık
kuruluşları, kırmızı poşetlerde topladıkları tıbbi atığı özel
korunaklı depolarda saklıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait
eğitimli personel tarafından depolardan teslim alınan tıbbi
atıklar donanımlı araçlarla taşınarak, Sincan Çadırtepe
Çöplüğü'nde sağlık kurallarına uygun biçimde imha ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi, Ankara'daki sağlık kuruluşları için
gerçekleştirdiği tıbbi atığın toplanması ve imhası işlemini,
mücavir alan sınırları dışındaki sağlık kuruluşlarını da dahil
ederek, uygulama alanını il sınırlarını kapsayacak şekilde
genişletti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada,
tıbbi atığın insan ve çevre sağlığını koruyacak biçimde toplama ve imhası işleminin, Beypazarı, Şereflikoçhisar, Polatlı,
Çamlıdere, Nallıhan, Güdül, Evren gibi Ankara il sınırları
içerisinde yer alan yerleşim birimlerinde de uygulamaya
başlatıldığı bildirildi. Ankara il sınırları içerisinde yer alan yerleşim birimlerinde de aynı titizlikle uygulamaya başladı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca
sürdürülen uygulamayla, Ankara'daki toplam 83 devlet, askeri
ve özel hastane, 1732 özel poliklinik, medikal laboratuar, hayvan hastanesi, veterinerlik hizmeti veren poliklinik, 273 sağlık
ocağı ve 39 diyaliz merkezi'nin dahil olduğu, 2127 kuruluştan

günde ortalama 23 ton tıbbi atık toplanıyor. Büyük hastanelerden genelde her gün, bazen günde 2 defa tıbbi atık topladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, bu
sayıyı küçük sağlık kuruluşları için kapasitesine göre haftada 1
veya 3 olarak belirlediklerini ifade ettiler.
TEKNİK DONANIMLI ARAÇ,
ZEL EĞİTİMLİ PERSONEL
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkililerince yapılan açıklamada; tıbbi atık taşımasında işin niteliğine uygun dizayn edilen
13 aracın hizmet verdiği, özel eğitim alan görevli personelin
koruyucu elbise giydiği, enfeksiyon tehlikesi ve kokuya karşı
koruyucu maskenin yanı sıra, kesici ve delici maddelere karşı
da dirençli eldiven ve çelik tabanlı ayakkabı ile donatıldığını
söylediler. Araçların her gün yıkanarak dezenfekte edildiğini
ifade eden yetkililer, taşıma ve imha işleminin AB standartlarına uygun, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladılar.
KURALLARA UYGUN İMHA
Tıbbi atık, sağlık kuruluşlarındaki depolama alanlarından,
yazılı belge karşılığı teslim alınarak, imha yeri Sincan
Çadırtepe depolama alanına taşınıyor. Metan gazı sızıntısını ve
kokuyu önleyen polietilen membran kaplı özel muhafazalı bir
alanda 3 metrelik bir çukura gömülen tıbbi atıkların üzeri kireç
ile kaplanarak dezenfekte işlemi tamamlanıyor. Tüm hastane,
poliklinik ve sağlık kuruluşlarının belediye ile tıbbi atık
sözleşmesi imzalamak zorunda olduğunu anımsatan yetkililer,
sözleşme imzalamayan sağlık kuruluşunun ruhsat alamayacağını kaydettiler.

MUSTAFA ERYİĞİT YATALAK HASTAYA ULAŞTI

Başkent'in ve Beypazarı’nın Tıbbi Atıkları
AB Standartlarında Toplanıyor.

YURT — YUVA
DERNEĞİNİN
KERMESİ

Yetiştirme yurtlarında kalan korunmaya muhtaç
çocuklar yararına yapılan Kermes büyük ilgi
çekti. Yurt — yuva derneği yöneticileri ve üyeleri
hazırladıkları ürünleri ve ev yapımı yiyecekleri
Kızılay Cafe Down’da sunarken halkın ilgi ve
beğenisi ile karşılaştılar. Hem derneğe ve amacına gösterilen alaka hem de maharetlerini
sergiledikleri ve beğeniyle tadılan ürünlerine
teşekkürlerle mutlu oldular. Gelen ziyaretçilerde
bu kermeslerin daha sık yapılması gerektiği
üzerinde hemfikirdiler.
Yurt-yuva derneği Başkanı Kemal Çalışkan,
Yönetim kurulu üyeleri; Harun Reşit Süel, Saliha
Karakaş, Gülgün Gökçe, Serap İnce, Mehmet
Süzer ve üyeler konukları ağırlamak için oradaydılar. Yetiştirme yurtlarında kalan çocuklarımıza
Devlet en iyi şekilde bakıyor, sahip çıkıyor,
hiçbir eksikleri yok, gereken tek şey daha fazla
sevgi, ilgi, alaka diyen dernek mensupları çocukları sevindirmek için çorbada biraz tuzumuz
olsun düşüncesi ve gayretiyle yola çıkmışlar.
Onları ziyaret ederek, özel günlerde yemek ve
moral geceleri düzenleyerek, burs vererek ve
yardım etmek etmek isteyen hayırsever aileleri
yetkililerle buluşturarak, yurtlardan ayrılanlara da
eğitim ve iş alanında ellerinden geldiğince
yardımcı olmaya çalışarak faaliyetlerini
sürdürüyorlar. Geleneksel hale gelen bu kermes
de bunun bir parçası. Bundan sonra daha sık bu
tür faaliyetleri gerçekleştirmeye gayret göstereceklerini söylüyorlar.
Gülgün GÖKÇE
Yurt — yuva Der.Yön.Krl.Üyesi.
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ARA SIRA
DEVENİN KUŞU

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

“Kıbrıs Türkü,

Türkiye seni hiçbir zaman
yad ellerde bırakmayacaktır. Bu vatanda kendi
bayrağın altında sonsuza kadar yaşayacağına
emin ol ve yarınına ümitle bak”.
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Geçtiğimiz yıl başlatılmış olan
çözüme ilişkin görüşmelerde kritik bir eşiğe
hızla geliniyor. 2009 yılı sona ermeden
çözümde ısrar ediliyor. Çözüme ulaşılamadığı
takdirde önümüzdeki yılın ilk aylarında
referandum yapılması öngörülüyor. BM
tarafından hazırlanacak olan bir belgenin
karşılıklı olarak halkoyuna sunulmasının
hazırlıkları yapılıyor.
Kapalı kapılar ve pencereler altında
sürdürülmekte olan görüşmelerden daha
önceleri sızdırılan bazı bilgilerin, şimdilerde
siyasetçiler tarafından konuşulması ise
ilginçtir. Bu noktaya gelinmiş olması kuşkuları
da beraberinde getirmektedir.
Ödün veya ödünler verilerek büyük bir zemin
kaybının olup olmadığı bile tartışılıyor. Rum
tarafının uzlaşmaz tutumunun yanı sıra BM
tarafından hazırlanacak olan belgenin içeriği
dahi konuşuluyor. BM belgesinin bukalemun
olmayacağı, devenin kuşuna benzeyeceği
kuşkusu yaygın bir kanıdır.
2004 yılındaki referandumda benzer bir belge
halka sunularak Kıbrıs Türklerinin ‘evet’
yanıtını vermesi bile sağlanmıştır. Aradan
geçen zaman diliminde yaşanmış olan olaylar,
bu kez devenin kuşuna evet denmeyeceğini
göstermektedir. Bu gerçeğin görülmesi sonrasında sıkıntı yaşanmaması için oylamanın
mecliste yapılması çabaları da sürdürülmektedir. Halkın bağrından çıkmış olan milletin
vekillerinin siyasi beklentilerini bir köşeye
bırakarak ulusal bir duruşu göstereceklerine
inanmak durumundayız.
Bu arada Brüksel’deki lahana tarlalarında
gezinenlerin bir raporu ortalık yere çıktı.
Uluslararası Kriz Grubu tarafından hazırlanan
46 sayfalık rapor ilginçliklerle doludur. Adada
görüşmeleri yürütenlerin sosyalist olduklarına
da vurgu yapılıyor. Bu özelliklerinin biliniyor
olmasına karşın anlaşamamaları olanaksızdır
görüşü de öne çıkarılıyor.
Bunun yanı sıra, 2010 yılı Nisan ayına kadar
sorunun çözülmesi gerektiği belirtiliyor. O
günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerini,
kendi çıkarları açısından yaşamsal önemde
görüyorlar. Türk görüşmecinin değişeceği
kuşkusunu da gizlemiyorlar. Çözüm konusunda radikal görüşleri (ulusal bir duruşu) olan
birisinin cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında
hazım zorluğu çekeceklerini şimdiden duyurmuş oluyorlar mı ne…
Görüşmelerin son şans olduğuna sıklıkla
vurgu yapılması anlaşılır olmaktan çıkmıştır.
Anlaşmanın olmaması halinde adanın
bölüneceği belirtiliyor. Uzun yıllardır
Rumlarla birlikte hareket eden ve her koşulda
destek veren Rusya’nın yeni yaklaşımı ise bir
hayli düşündürücüdür. Rusya’nın önde gidenlerinin Kıbrıs Türklerine bakışlarındaki
yumuşama sinyalleri, kulaklarına kar suyu
kaçırdı mı ne…
Rusya’nın, aradan geçen zaman diliminde bazı
olumlu çıkışları olduğu biliniyor. Bu çıkışların
alevli saman olmanın ötesine geçemediğinin
de unutulmaması gerekiyor. Yumuşama sinyallerini, Ortodoks Birliği çerçevesinde dillendirilen, danışıklı dövüş olarak okumak
gerekiyor mu ne…
Rapor, bölgede ve dünyada değişen dengelere
de vurgu yaptıktan sonra, “başarısızlık adanın
ilelebet bölünmesi; AB – Türkiye ilişkilerinin
gerginleşmesi, =sanki çok düzgünmüş gibi=
Doğu Akdeniz’de tansiyonun yükselmesi, AB
– Nato işbirliğinin daha da zorlaşması, Kıbrıs
Türklerinin daha da parçalanması, Kıbrıslı
Rumların refah ve güveninin risklerle karşılaşması anlamına gelecek” deniliyor. Kıbrıs
Türklerini daha fazla bölme bombaları da
ellerinde patlayacaktır. Biline…
Uluslararası Kriz Grubu’nun raporu, bugüne
değin yürütülen AB politikalarının da iflas
ettiğinin bir göstergesi olmaktadır. Yıllardır
her türlü haksızlığı yaptıkları Kıbrıs
Türklerine, özür borçlarının olduğunu da
bilmeleri gerekiyor. Bunu yapmadıkları noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
kalıcılığını sıklıkla gündeme taşıyacağız.
Siyasetçilerin de son dönemde hızla bu noktaya geldiklerini de görüyoruz. Bu nedenle de
geleceğe güvenle bakıyoruz.
Belçika’nın Brüksel kenti dışındaki ülkelerde
de aynı adlı lahananın yetiştirildiği biliniyor.
Dilediğiniz ülkede dilediğiniz kadar Brüksel
lahanasını bulmak olanaklıdır. Bu gidişle,
Brüksel lahanalarının değeri kalmayacak mı
ne…
Geldiğimiz noktada istiyorlarsa, devekuşu
yetiştirmeye başlasınlar. Devekuşu
yetiştiremiyorlarsa, patates kızartması şölenleri ve festivalleri düzenlesinler. Ekonomik
krizle boğuşan ülkelerin de bu yolu izlemeleri
gerekiyor mu ne…
SEVGİ ile kalınız…
09 Ekim 2009 - Ankara -

HOSTİNG FİYATLARI ALAN ADI TESCİLİ
Hemde 700 MB ARTIK HERKESE 100 YTL
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AB Mesleki Eğitim programları kapsamında Sanal
Tılsım Organizasyon Ofisi Açıldı
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp
Leonardo da Vinci Avrupa Birliği Mesleki Eğitim
programları kapsamında Sanal Tılsım Organizasyon
ve Ltd.Şti’ne ait ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
Hayat Boyu Öğrenme Programları Leonardo da Vinci
Avrupa Birliği Mesleki Eğitim programı kapsamında
Halle Alman Mesleki Eğitim Akademisinin hazırlamış olduğu mesleki eğitim sektörünün girişimcilik
iklimini geliştirme, yenilik transferi adlı Almanya,
Litvanya, Slovenya ve Türkiye’den oluşan dört ortaklı proje için Beypazarı Kız Teknik ve Meslek Lisesi
öğrencileri tarafından Sanal Tılsım Organizasyon ve
Limited Şirketine ait çalışma ofisi Beypazarı’nda
faaliyetlerine başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel

Müdürlüğü’nün proje kapsamında ülkemizden
belirlediği beş pilot okuldan biri olan Beypazarı Kız
Teknik ve Meslek Lisesi’ne Beypazarı Belediyesi
tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen Bankalar
Caddesi arkasındaki çalışma ofisi Beypazarı Belediye
Başkanı M. Cengiz Özalp tarafından açıldı.
Yurt dışından gelen heyet ile birlikte Kız Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Beypazarı
Ticaret Odası Başkanı’nın katılımıyla gerçekleşen
açılışta konuşma yapan başkan Özalp; “Mini ofisin
öğrencilerimizin ticari hayata atılmaları ve
büyümelerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra ilçemizde sosyal ve kültürel değerlerin yaşatılması ve
sürekliliğinin sağlanmasına da büyük yarar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Haber Merkezi-Türk Hava Kurumu Beypazarı
Şube Başkanlığı’nın 2008 yılında toplamış
olduğu Fitre Zekat gelirinden, Beypazarı
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfına düşen paya ait çek Vakıf
Müdürü Mecit ÇİFTCİ’ye THK Beypazarı Şune
Başkanı M.Ali Dikmenlioğlu tarafından teslim
edildi.
Bununla ilgili açıklamayı THK Beypazarı Şune

Başkanı M. Ali Dikmenlioğlu yaptı.
M.Ali DİKMENLİOĞLU yaptığı açıklamada;
‘’Bilindiği üzere yeni kabul edilen Dernekler
Kanunu ve bu kanuna dayalı çıkartılan yönetmelikle, Türk Hava Kurumunun toplamış
olduğu Fitre-Zekat ve Kurban derilerinden S.Y.
ve D. Vakıfları %50, Kızılay %4, Çocuk
Esirgeme Kurumu %3, Diyanet Vakfı %3 ve
T.H.K. %40 oranında pay almaktadır.

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Beypazarı Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin girişimcilik kulübü tarafından kurulan şirket;
düğün, doğum günü, kına gecesi gibi özel gün organizasyonları ile geleneksel ev ve el yapımı ürünleri
pazarlamasını gerçekleştirecek. Haber Merkezi

THK Fitre Zekat Gelirinden SYDV’nın Payı Çeki teslim edildi.
AKIN EVKUR’DAN BEYPAZARLILARA
ÜCRETSİZ KONSER

BEDİA AKARTÜRK KONSER VERECEK

Haber Merkezi-Akın Evkur Ltd. Şti’nin açılış tarihinden
bugüne kadar düzenlediği kampanya’nın çekilişi için
Bedia Akartürk Beypazarı’nda konser verecek.
24 Nisan 2009’da açılan ilçedeki en büyük alışveriş
mağazası olan AKIN EVKUR Ltd. Şti. açılışından
bugüne kadar alışveriş yapan müşterilerine düzenlediği
kampanya çekilişi, 11 Aralık Cuma akşamı Şehir
Stadyumu Kapalı Spor Salonunda, Türk Halk Müziğinin
sevilen ismi Bedia Akartürk’ün vereceği coşkulu konserle gerçekleştirecek.
Türk Atletizm tarihinde bir ilke imza atarak Dünya
Liselerarası Atletizm Şampiyonu olan Beypazarı Lisesi
öğrencilerinin de onure edileceği kampanya çekilişinde
1 adet Ford Fiesta otomobil, çok sayıda beyaz eşya ve
çeşitli hediyeler müşterilere dağıtılacak.

Cuma akşamı saat 18:00 de başlayacak olan Akın Evkur
Ltd. Şti.’nin 1. Kampanyası için açıklama yapan şirket
müdürü Şerafettin Akın tüm Beypazarılıları konsere
davet ederken ilkini gerçekleştirecekleri kampanyanın
önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Şehir Stadına antrenman yapmak için giden Dünya
Şampiyonu kızımız Hande YAZICIOĞLU,
Beypazarı’ndan Çayırhan’a gitmekte olan bir kamyonetin yerdeki mucur’u fırlatmasından dolayı gözünden
ağır yaralandı.
Ne olduğunu bile anlamayan Yazıcıoğlu’nun yüzü kanlar
içinde kaldı. Beypazarı Devlet Hastanesi’nde gerekli
müdahaleler yapıldıktan sonra Ankara’ya sevk edilen
YAZICIOĞLU Ankara Tıp Fakültesi Vehbi Koç göz

hastanesinde tedavi görüyor.
Olaydan hemen sonra Belediye ile görüşen
YAZIOĞLU’nun dedesi “Belediye’ye giderek
mucurların neden temizlenmediğini sordum.
Belediye’den mucurları temizlemek istemiş fakat
Karayolları temizlenmesine izin vermemiş, bende kaymakamlığa dilekçe yazdım” dedi.
Gözlerini yeni yeni açmaya başlayan YAZICIOĞLU’nun
durumu her gün biraz daha iyiye gidiyor…

DÜNYA ŞAMPİYONU KIZIMIZ TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ
ARAÇ TAŞ FIRLATTI GÖZÜNDEN YARALANDI.

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
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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

Türk Hava Kurumu Beypazarı Şube Başkanlığı,
2008 yılında toplamış olduğu Fitre-Zekat gelirlerinden elde ettiği gelirden Beypazarı
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfına
düşen paya ait 7.394,91 TL’lık çeki Beypazarı
SYDV Müdürü Mecit ÇİFTCİ’ye, 19.11.2009
Perşembe Günü Makamlarında Takdim ettik.’‘
dedi.

D.S.İ SPOR: 1
BEYPAZARI BELEDİYESİ
GENÇLİKSPOR : 0

1 NCİ GRUP
TAKIMLAR
SKOR
P.AKADEMİSİ SPOR TARIM SPOR 4 3
D.TİYATROLARI TİGEM SPOR
4 1
YENİDOĞAN SPOR D.L.H SPOR 5 1
OSTİM SPOR YENİKENT BLD.SPOR 3 0
D.S.İ SPOR BEYPAZARI BLD.SPOR 1 0
Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü
Amatör Takımı ligin 7. Maçında DSİ Spor’a 1:0
mağlup oldu. Karşılaşmaya Kalede: Yasin Geri
dörtlüde: Feyyaz, Orhan, Mahmut ve Gökhan, Orta
alanda Kadir, Emre, Erdal ve Cemil, İleri ikilide
Hüseyin ve Turhan’la başlayan Belediye spor maçın
İlk bölümlerinde atak gözükse de karşılaşmanın 27.
Dakikasında DSİ Spor’dan Yücel’in attığı golle 1:0
mağlup duruma düştü. Karşılıklı ataklarla geçen ilk
yarıyı DSİ Spor 1:0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2.
Cemil’in yerine Mustafa Tokat, Hüseyin’in yerine
Selçuk ‘la başlayan Belediye Spor oyunun üstünlüğünü eline geçirmesine rağmen yakaladığı bir çok
pozisyonu cömertçe harcayınca karşılaşmadan da 1:0
Mağlup ayrıldı.
1 NCİ GRUP
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
OSTİM SPOR 7 6 1 0 29 9 19 20
D.S.İ SPOR
7 4 1 2 9 7 13 2
D.L.H SPOR
7 3 1 3 15 12 10 3

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

Beypazarı için Hava Durumu

Ülkemizin Büyük Bir Bölümünde Aralıklarla
Görülecek Yağışların; Doğu Akdeniz (Adana,
Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş),
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri İle Gece
Saatlerinde Antalya Çevrelerinde Kuvvetli Olması
Bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin
büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek
yağışların; Doğu Akdeniz (Adana, Mersin,
Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş), Güneydoğu
Anadolu bölgeleri ile gece saatlerinde Antalya
çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre hava sıcaklığı güneydoğu
kesimler ile batı kıyılarımızda 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu,
kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, ülkemizin kuzeybatısında kuvvetli,
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Bazı illerimizde beklenen hava
durumuyla günün en yüksek sıcakları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
yağışlı (Rüzgar; kuzey ve kuzeydoğu (poyraz)
yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde
esecek) 11
İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı 15
Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
(Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 15
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde
aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve
sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde
kuvvetli olması bek- Sıcaklık (ºC)
8 °C
leniyor) 7
Nem (%)
81
Beypazarında ise 6
Basınç (hPa)
hPa
günlük hava durumu Görüş (km)
.......
şöyle:
Rüzgar (km/sa) Doğudan 8

12 Aralık Cumt.
En Yüksek
9°C
En Düşük
3°C

15 Aralık Salı
En Yüksek
7°C
En Düşük
-1°C

13 Aralık Pazar
En Yüksek
11°C
En Düşük
2°C

16 Aralık Çrşam.
En Yüksek
9°C
En Düşük
1°C

14 Aralık P.tesi
En Yüksek
5°C
En Düşük

-2°C

17 Aralık Perşem.
En Yüksek
8°C
En Düşük
2°C

KUYUMCU ALAATTİN
BOZKURT VEFAT ETTİ

Beypazarı eşraflarından, bir dönem kuyumculuk mesleğinin son duayeni, Beypazarı platformunun başkanı Erdal Bozkurt'un ve Rahmetli
Hacıkara Mahallesi Muhtarı Erol Bozkurt’un
ağabeyi, şimdiki Hacıkara Mahallesi Muhtarı
Ahmet Bozkurt’un amcası Alaaddin
BOZKURT hakkın rahmetine kavuştu.
Cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak
cenaze namazından sonra şehir mezarlığında
toprağa verildi. Allah’dan rahmet yakınlarına
başsağlığı dileriz.

P.AKADEMİSİ SPOR 7 3
TARIM SPOR
7 3
D.TİYATROLARI
7 3
YENİDOĞAN SPOR 7
2
BEYPAZARI BLD.SPOR 7 3
YENİKENT BLD.SPOR 7 2

1 3
1 3
0 4
3 2
0 4
05

15 16 10 1
15 19 10 4
20 16 9 4
19 16 9 3
17 15 9 2
4 27 6 23

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

