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

08 Ocak Cuma 2010 Cuma Yýl:5 Sayý:262 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- YKr
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

*www.yeniyildizgazetesi.com *idare@yeniyildizgazetesi.com *yeniyildizgazetesi@ortaanadoluas.com *www.ortaanadoluas.com *ortaanadolu@ortaanadoluas.com

IIÞÞIIKKLLII TTAABBEELLAA
BBEEZZ AAFFÝÝÞÞ--BBRRAANNDDAA  AAFFÝÝÞÞ

DDiijjiittaall BBaasskkıı--TTaassaarrıımm

İİŞŞLLEERRİİNNİİZZ İİÇÇİİNN

HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝZZDDEEYYİİZZ..

TTEELLEEFFOONNUUNNUUZZ

YYEETTEERRLLÝÝ

KKeemmaall ÇÇEELLEENN

TTEELL::776622 5511 6633

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

BBEEYYPPAAZZAARRII

HHAABBEERR 
ÝÝSSTTÝÝHHBBAARRAATT

TTeell::776622 5511 6633

MMÜÜHHÜÜRR VVEE
KKAAŞŞEELLEERRİİNNİİZZ
2200 DDAAKKİİKKAADDAA

TTEESSLLİİMM
TTeell::77662255116633

“2010 Türkiye'de Japonya Yılı” kapsamında,
Ankara'da görkemli bir tören düzenlendi 
Ankara Oran mevkiinde bulunan Türk-Japon
Vakfı Kültür Merkezi'nde yapılan törenle “2010
Türkiye'de Japonya Yılı” resmen başlamış oldu.
Türkiye'de bulunan Japonya Dışişleri Bakanı
Katsuya Okada, Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay, büyükelçiler ve birçok davetlinin
de katıldığı törene Beypazarı Belediye Başkanı
M. Cengiz Özalp’te törende bulundu. Japonya'nın
kültürel müziği kitaroyla başlayan törende

Japonya Dışişleri Bakanı Katsuya Okada ve
Kültür Turizm Bakanı Ertuğrul Günay birer
konuşma yaptılar.
Son beş yıldır Beypazarı Festivali’ne katılarak
kendi kültürlerine özgü sanatları uygulamalı
olarak Beypazarılılarla paylaşıp renk katan Japon
konukların Beypazarı’na gelmesini sağlayan
Japon-Türk Kültür Değişim Derneği Başkanı
Kanji Ishimato da törene katıldı. Beypazarı
Belediye Başkanı M.Cengiz Özlap ile törende bir
araya gelen Ishimato; 2010 Japon Yılı olması

sebebiyle bu yıl gerçekleşecek Beypazarı
Festivali’nde yapılacak etkinlikler ile ilgili
görüşme yaptılar.
"2010 Japonya Yılı" sebebiyle Japon ve Türk
halkları arasındaki karşılıklı anlayış, dostluk ve
etkileşimin daha da derinleştirilmesi, bunun gurur
duyulacak yeni bir değer olarak her iki ülkenin
de geleceği olan genç nesillere aktarılması plan-
lanıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin çeşitli kent-
lerinde konser, gösteri, konferans gibi birçok
etkinlik düzenlenecek.

ARA SIRA

KKAANNDDIIRR--MMAA--CCAA
“Türkiye için hayati olduğu kadar şeref ve
haysiyet meselesi olan Kıbrıs Davası,
Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve
edilmeyecektir”. DDrr.. FFaazzııll KKÜÜÇÇÜÜKK

Kıbrıs’ta oluşturulmaya çalışılan yeni
ortaklık devletinin yapısında, dönüşümlü
başkanlık söylemi öne çıkarılıyor. Rum
basınında yer alan haberlerde ısrarla “Kıbrıslı
Türkler” söylemine vurgu yapılıyor. Bu olgu
öne çıkarılırken “Bizi bir Kıbrıslı Türk mü
yönetecek?” sorusuna yanıt arandığına tanık
oluyoruz.                              YYaazzııssıı SSaayyffaa 33’’ddee

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

KIBATEK  YÖNE-
TİM  KURULU 

BASIN  BİLDİRİSİ
HHaabbeerrii ssaayyffaa 22’’ddee

2010 yılının Kaçış
Planları Beypazarı’da
Listede HHaabbeerrii SSaayyffaa 22’’ddee

Nallıhan’da Katı ve Sıvı
Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi
Kursu HHaabbeerrii 22’’ddee
Yeni Mezarlık yer-
ine defin başladı.

HHaabbeerrii 33’’ddee

22001100 YYııllıınnıınn İİllkk
BBeelleeddiiyyee MMeecclliiss
TTooppllaannttııssıı YYaappııllddıı

Beypazarı Belediye Meclisi’nin 2010 yılı ilk toplantısı
yapıldı. Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp başkan-
lığındaki meclis toplantısında Başkan Özalp ilk olarak
Belediye Meclis üyelerinin yeni yılı kutlarken yeni
yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Belediye Başkan Odasında Belediye Başkanı
M.Cengiz Özalp başkanlığında gerçekleşen toplantıda,
açılış konuşması ardından gündemin maddelerine
geçildi. 
Belediye Meclis toplantısındaki diğer gündem mad-
deleri şöyle:
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 5 yıllık imar pro-
gramı ve çalışma programının görüşülmesi. 
- Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
ile ilgili harçlarının görüşülmesi. 
- İnözü Vadisi II. Etap II. Derece Doğal Sit Alanının
koruma amaçlı imar planının yapımı için Ankara
Valiliğinden yardım istenilmesinin görüşülmesi. 
- İlçenin Kentsel Sit Alanı ilan edilen tarihi dokunun
bulunduğu alanın koruma amaçlı imar planının yapımı
için Ankara Valiliğinden yardım istenilmesinin
görüşülmesi. 
- İlçenin Kentsel Sit Alanı içinde bulunan tarihi çarşı-
daki dükkanların cephelerinin ve çatılarının onarımı
için Ankara Valiliğinden yardım istenilmesinin
görüşülmesi. 
- İlçenin Kurtuluş Mahallesi 1172 ada 13 nolu
parselde Belediyemize ait 24 M2 lik hisseyi satın alma
talebinin görüşülmesi. 
- İlçenin Hacıkara Mahallesi 974 ada 11 nolu parselde
plan değişikliği talebinin  görüşülmesi. 
- İlçenin tüm mahallelerinde Belediyemizin hisseli
olduğu parsellerdeki hisselerin satışının görüşülmesi. 
- İlçenin Kayhan Güven Caddesinde trafik düzenleme-
si yapılması hususunun görüşülmesi. 
- Belediyenin ürettiği hizmet tarifelerinin görüşülmesi. 
- Sözleşmeli Avukat çalıştırılması hususunun
görüşülmesi. 
- Geçici işçi vize durumunun görüşülmesi. 
- Belediye Meclisinin 2010 Yılı Şubat ayı toplan-
tısının görüşülmesi.

BBeeyyppaazzaarrıı’’nnddaa TTaabbeellaa KKiirrlliilliiğğiinnee SSoonn

Beypazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri ilçe
merkezinde görüntü kirliliğine neden olan tabela
ve bez afişleri toplayacak..
Beypazarı Belediyesi tabela kirliliğine son veriy-
or. Belediye Zabıta Ekipleri, yaptığı çalışmalarda,
belediyenin sorumlu olduğu cadde, ana cadde ve
kaldırımlarda görüntü ve çevre kirliliği yaratan ve
yayaların geçmesini engelleyen tabela sahiplerini
uyardı.

Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri, tanıtım
tabelalarını binalara gelişigüzel asan ya da tretu-
var üzerine koyan işyerlerinin yaya geçişlerini
engellemesi üzerine harekete geçti. Yönetmeliğe
aykırı yerleştirilen tabelaların açtığı görüntü kirlil-
iğini de engellemek isteyen zabıta ekipleri,
ihlallere ve çirkinliğe neden olan tabelalar için
ilçe esnafına uyarıda bulundu.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beypazarı
Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp şunları söyle-
di; “Tarihi ve doğal güzellikleri olan
Beypazarı’mızı işyerleri sahiplerinin gelişigüzel
astıkları tabelalar çirkinleştirmektedir. Birçok
reklam tabelasının okunabilir, anlaşılabilir, estetik
olmadığını aksine çevre ve görüntü kirliliğine yol
açmaktadır. Tabelalar düzgün, estetik anlaşılabilir
olmalı, yoksa güzel ilçemizde görüntü kirliliğine
yol açmaya kimsenin hakkı yoktur. Aksi takdirde
tabela yönetmeliğine uymayan işletmelere
önümüzdeki günlerde gerekli yasal işlem uygu-
lanmaya başlayacaktır” dedi.

UUrruuşş BBeelleeddiiyyee BBaaşşkkaannıı
OO.. ŞŞeeffiikk KKAARRLLIIDDAAĞĞ;;
‘‘’’UUrruuşş’’uunn eenn öönneemmllii
mmeesseelleessiinnii ççöözzddüükk’’‘‘

İçme Suyu Projesi İçin açıklama yapan Uruş
Belediye Başkanı Osman Şefik Karlıdağ; 
‘’Beldemizin içme suyu ihtiyacanın karşılanması
için yapmış olduğuımuz proje bitmiş olup Dereli
Köyü Dikenli mevkiinden getirdiğimiz su köyümüze
ulaşmıştır, gelen suyun miktarı 7 m/gm olup birinci
sınıf kalitededir. Bu projenin yaklaşık maliyeti
1.300.000 TL olup 385.000 TL tutan boruları
Ankara Büyükşehir belediye başkanı sayın Melih
GÖKÇEK Uruş halkına hediye etmiştir.’‘ dedi

Meclis üyesi Sefa Varlık  hafta sonu çok önemsediği doğa
yürüyüş  grubunu doğal alanda ziyaret ederek teknik bil-
giler aldı. Varlık Turizmi çeşitlendirme açısından
Beypazarı yöresinde Doğa Yürüyüşü (Hiking) ve Kamplı
Etkinlikler (Treking) çok önemli olduğunu; Türkiye
Dağcılık Federasyonu ile gerekli görüşmelerin yapılarak
aynı zamanda Beypazarı’nda bu tür etkinliklere ev
sahipliği yapacak dağcılık Federasyonunun bir kampının

oluşturulması gerektiğini özellikle belirtti. Bu tür etkinlik-
ler sayesinde hafta sonları, özellikle sabah başlayıp Akşam
bitirilen doğa yürüyüşleri sayesinde gençlerimizi kahve
köşelerinden kurtaracak, çalışanların ise iş streslerinden
kurtulmalarına vesile olacak ve bu sayede dinamik toplum,
zinde toplum ve huzurlu toplum olma yolunun açılacağını
belirtti. Öte yandan hem doğa yürüyüşü, diğer taraftan
kamp kurularak dağda konaklayarak,  yapılan  dağ

AAKK PPaarrttii İİll ggeenneell mmeecclliissii üüyyeessii SSeeffaa VVaarrllııkk’’ıınn ttuuttkkuullaarrıı
ŞŞeehhrriinn uuffkkuunnuu aaççmmaaddaa öönneemmllii kkaattkkııllaarr ssaağğllııyyoorr..

MM..CCeennggiizz ÖÖzzaallpp ““22001100 TTüürrkkiiyyee''ddee JJaappoonnyyaa YYııllıı”” AAççııllıışş TTöörreennii’’nnee KKaattııllddıı

Halk Eğitim Merkezi kur-
siyerlerince dokunan kök
boyalı kilimler ilgi görüy-
or. HHaabbeerrii 33’’ddee
Beypazarı Güveci
Ankara Lokantalarında

HHaabbeerrii SSaayyffaa 33’’ddee

Güveç yemeğinin
en iyi 10 adresin-
den biri Beypazarı

HHaabbeerrii 33’’ddee

yürüyüşleri ve bu tür etkinlikler sayesinde yöremizde tur-
izm patlaması yaşanacak ve ekonomik anlamda yöre halkı
önemli ölçüde gelir elde etme imkanına kuvuşacaktır’
dedi. Daha da önemlisi tüm bunların gelişmesi ile de eks-
pedition diye adlandırılan uzun süreli çok amaçlı araştırma
ve tırmanışları, kamplar sayesinde turizmin uzun ömürlü
hale geleceğini ifade etti.

DP Yeniden yapılandı
HHaabbeerrii 44’’ddee

Beypazarı Gazetecilere
Sahip Çıkıyor

HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee

Beypazarı ilçesinde okullar
arası masa tenisi turnuvası
devam ediyor.

HHaabbeerrii 44’’ddee
Beypazarı Hava
Durumu HHaabbeerrii 44’’ddee

Beypazarı çevresinde Kar ve Fırtına
Beypazarı bu haftaya fırtına ve kar yağışı ile girdi.
Fırtına Beypazarı’nda Okul çatısını uçurdu. Beypazarı
Sağlık Meslek Lisesi Spor Salonu çatısı fırtınadan dolayı
uçtu. Olayın tatil gününe denk gelmesi olası bir faciayı
önledi. Fırtınanın devam edeceği yetkililer tarafından
açıklanırken, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar
uyarıldı.
BBEEYYPPAAZZAARRII ÇÇEEVVRREESSİİNNEE 22 NNCCİİ KKAARR YYAAĞĞDDII..
Beypazarı çevresine 2 nci kar yağarken Beypazarı
merkeze bir damla kar düşmemesi ve ılıman geçmesi
ilçe halkını kar’a hasret bıraktı. İlçe merkezinde havalar

ılıman veya kuru soğuk geçerken Beypazarı çevresindeki
köy ve civarlarına ikinci kar yağdı. Beypazarı’nın
Karaşar Beldesine 15 cm kar yağdı. Kar yağışının sabaha
kadar yağması ile kar kalınlığıda  arttı.
Karaşar Beldesi ile ilçenin Depel arkası bölgesinde gece
başlayan ve etkisini sabah saatlerinde artıran kar yağışı
yaşamı olumsuz etkiliyor. 
Kar kalınlığının 25 santimetre ölçüldüğü Karaşar beldesi
ile Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi arasında ulaşımın güçlükle
sağlandığı belirtildi. 
Dudaş, Yukarıgüney, Aşağıgüney ve Yıldız köylerine ait
yolların kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı
bildirilirken, Burgaz Geçidi ve Taşocağı mevkisinde
görüş mesafesi tipi nedeniyle 10 metreye kadar düşüyor. 
Yetkililer, kapanan köy yollarının açılması için çalış-
maların başladığını bildirdiler. 
KKAARRAAŞŞAARR’’AA KKAAYYAAKK MMEERRKKEEZZİİ YYAAPPIILLIIYYOORR..
Beypazarı’nın en yoğun kar alan bölgesi Karaşar’a
Kayal Merkezi yapılacağı bildirildi. 
Karaşar Belediye Başkanı Ali Özdamar yeni yapılacak
tesisin hizmete girmesi ile önümüzdeki yıl bu zamanlar-
da bölgenin kayakcılar ile dolup taşacağını iddia etti.
Yeni tesisin 2010 yılı içinde biteceği öğrenildi. Karaşar
Mevkii’nde 2010 yılı Ekim ayında faaliyete girmesi
planlanan Ankara’nın ilk ve tek 1. sınıf tatil köyü
statüsünde hizmet verecek olan Kardelen Mountain
Resort’ün tanıtımı  yapılacak.            HHaabbeerrii SSaayyffaa 44’’ddee
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KIBATEK  YÖNETİM  KURULU 
BASIN  BİLDİRİSİ

KIBATEK 26.ULUSLARARASI EDEBİYAT
ŞÖLENİ İZMİR’DE YAPILDI

KIBATEK 2009 ULUSLARARASI EDEBİYAT
ÖDÜLÜ KKTC’DEN HARİD FEDAİ’NİN
26. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni 4-7 Aralık 2009
tarihlerinde İzmir’de yapıldı. Şölene Türkiye dışından
KKTC, Azerbaycan, Almanya, Bosna-Hersek, Kazakistan,
Rusya, Makedonya, Romanya, İran (Güney Azerbaycan),
Kosova, Yunanistan, Çin (Uygur Özerk Bölgesi),
Kırgızistan, Bulgaristan ve Güney Kore’den şair-yazar,
çevirmen, Türkolog, basın-yayın temsilcileri katıldı. Şölen 4
Aralık 2009 tarihinde yurt dışından konukların İzmir’e
gelmeleri ve Hotel Anemon’a yerleşmeleri ile başladı.
Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ilk
gün akşam konuklar onuruna bir akşam yemeği verdi. 5
Aralık 2009 tarihinde şölene yurtdışı ve içinden katılan
konuklar önce Bosna-Hersek İzmir Fahri Konsolosu A.
Kemal BAYSAK’ı makamında ziyaret ettiler.Konuklara
konsolosluk çalışmaları hakkında bilgi sunuldu, hediyeler
verildi.Heyet daha sonra Konak Belediye Başkanı ve
KIBATEK üyesi Dr. Hakan TARTAN’ı makamında ziyaret
etti. Samimi bir havada geçen ziyarette Konak Belediyesi
sanat edebiyat çalışmaları ve KIBATEK projeleri üzerinde
duruldu. Konak Belediyesi’nin konuklar onurunda verdiği
öğle yemeğinden sonra uluslar arası şölenin açılış oturumu
için Prof. Dr. Türkan SAYLAN Kültür Merkezi’ne geçildi.
Fotoğraf sanatçısı Selahattin TOPRAK’ın eserlerinden
oluşan “Rumeli Rüzgarı” adlı fotoğraf ve KIBATEK yayın-
larından oluşan kitap sergileri açıldı.Kazakistan’dan Dinara
& Dilara KEBEKBAYEVA’dan oluşan Grup Alaş’ın Türk
Dünyası ezgilerinden oluşan müzik resitali ile şölen başladı.
Semra EJDER’in sunumuyla başlayan programı KIBATEK
Yönetim Kurulu Üyeleri Güzin ORALKAN ve Leyla IŞIK
sundular. Uluslararası şölende sırayla şu protokol konuş-
maları yapıldı:
1)Dr. Hakan TARTAN (Konak Belediye Başkanı) 2)A.
Kemal BAYSAK(Bosna-Hersek Fahri Konsolosu) 3)Dr.
Ömer KAPLAN(Ürdün Fahri Konsolosu) 4)Azra İNMEL-
ER(Ege Kültür Vakfı Başkanı) 5)Ali KARA(Seltürk
Derneği Başkannı) 6) Suna UYAR(Kıbrıs Türk Kültür
Derneği İzmir Şubesi Başkanı) 7)Vahap SAVAŞAN(Balkan
Dernekleri Federasyonu Başkanı) 8)Necdet
DOĞANATA(İzmir Üniversitesi, Mütevelli Heyet Başkanı)
9) Dr. Mevlüt KAPLAN( KIBATEK Derneği Genel
Başkanı) 10)Feyyaz SAĞLAM(KIBATEK Onursal Başkanı)
Şölene yurtdışından katılan şu konuklar da konuşma yap-
tılar: 1)Prof. Dr. Elçin İSKENDERZADE(Vektör
Beynelhalg İlim Merkezi Rektörü, Azerbaycan) 2) Bladimir
BOYARİNOV(Moskova Yazarlar Birliği Başkanı, Rusya) 3)
Yahya MAZNİKAR(Dağ Kültür ve Araştırma Derneği
Başkanı, Kosova) 4)Edina USTAVDİÇ(Türkolog, Tuzla
Üniversitesi, Bosna-Hersek) 5) Dr. Sevil PRİYEVA
(Türkolog, Şair-Yazar, Kazakistan)  6) Dr. Hasan AHMET
(Şair-Yazar, Batı Trakya, Yunanistan) 7) Harid FEDAİ
(Şair-Yazar-Türkolog, KKTC) 8) Vladimir SVETKOSKİ(
Gazeteci-yazar, Makedonya)  9) İsa CEBECİ (Şair-Yazar-
Türkolog, Bulgaristan) 10) Ulanbeg ALİMOV (Türkolog,
Kırgızistan). Yurt dışından katılan konuklar yaptıkları
konuşmada uluslar arası şölene katılmaktan duydukları
memnuniyeti belirterek, KIBATEK çalışmalarının önemini
vurguladılar.Şölen 2009 Ödül Töreni’yle devam etti: Önce
Struga Uluslar Arası Şiir  Şöleni Yönetim Kurulu Üyesi
Makedon Şair Branko SVETKOSKİ’ye “Birleşmiş Milletler
Nişanı” takdim edildi. Moskova Yazarlar Birliği’nin
“Sergey YESENİN Altın Madalya Ödülü” Prof. Dr. Elçin
İSKENDERZADE’ye Moskova Yazarlar Birliği Başkanı
Bladimir BOYARİNOV tarafından takıldı. KIBATEK 2009
Uluslar arası Edebiyat Ödülü ise KKTC’den Harid
FEDAİ’ye Konak Belediyesi Başkanı Dr. Hakan TARTAN
ve konsoloslar tarafından takdim edildi. Ödül alanlar yaptık-
ları teşekkür konuşmaları ile şölene katılanlara duygularını
aktardılar. Daha sonra KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni’ne
geçildi. Şölende şu şairler sırayla şiirlerini seslendirdi:
Harid FEDAİ(KKTC), Maksim ZEMŞEV-Moskova
Yazarlar Birliği Genel Sekreteri(Rusya), Edina
USTAVDİÇ(Bosna-Hersek), Mustafa BERÇİN, Hidayet
KARAKUŞ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI(Türkiye),
Branko SVETKOSKİ (Makedonya), Dr. Hasan AHMET
(Yunanistan), İlgar BAHARLI (İran), Dr. Sevil PRİYEVA
(Kazakistan), Sıtkı Salih GÖR (Almanya), Prof. Dr. Elçin
İSKENDERZADE (Azerbaycan), Lidia CHERİCİUC
(Romanya), Jeong Hwa YE/Türkçe Çeviri:Bitrana YEO
(Güney Kore), İsa CEBECİ, Fahri KAMBEROV
(Bulgaristan), Yahya MAZNİKAR (Kosova) Uluslararası
Şölen’in 2. günü olan 6 Aralık 2009 yurtdışı ve içinden
konuklarımız için üyemiz Esin TANER tarafından tarihi
Efes Kenti’ne ve Şirince’ye gezi düzenlendi. Gezide öğle
yemeği yönetim kurulu üyemiz Ayşe KARADAN tarafından
verildi.Gezi çerçevesinde Şirince’de “Şaraphan Şarap
evi’nde KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni’nin 2.si gerçek-
leştirildi.Şirince’nin tarihi Artemis Konak Restoranı’nda
verilen akşam yemeğinden sonra heyetimiz İzmir’e döndü. 7
Aralık 2009 tarihinde konuklarımız önce Buca’da bulnan
Mevlana Heykeli’ni ardından Seltürk Derneği’ni ve otantik
Yaylacık Mahallesi’ni gezdiler. Seltürk Derneği’nin konuk-
lara hediyeler vermesi dernek kadınlar konunun ikramların-
dan sonra; Buca Belediye Başkanı Ercan TATI heyetimizce
makamında ziyaret edildi. Samimi bir havada geçen
görüşmede KIBATEK projeleri üzerine başkana bilgiler
sunuldu. Buca Gölet Tesisleri’nde Belediye Başkanı
heyetimize bir öğle yemeği verdi. Aynı gün öğleden sonra
Dokuz Eylül Üniversitesi-Buca Eğitim Fakültesi’nde her yıl
geleneksel olarak düzenlenen “Uluslararası Dünya’da
Türkçe ve Türk Edebiyatları Paneli”ne geçildi. Dekan Prof.
Dr. Mustafa TOPRAK, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Mehmet YARDIMCI, Buca Belediye Başkanı Ercan TATI,
Bosna-Hersek Fahri Konsolosu A. Kemal BAYSAK,
Azerbaycan Beynelhalg İlim Merkezi Rektörü Prof. Dr.
Elçin İSKENDERZADE ve Moskova Yazarlar Birliği
Başkanı Bladimir BOYARİNOV yaptıkları protokol konuş-
malarında KIBATEK çalışmalarının önemini ve uluslararası
ilişkilerdeki yerini anlattılar: KIBATEK Onursal Başkanı
Feyyaz SAĞLAM’ın yönettiği panelde Harid FEDAİ
(KKTC), Dr. Gülzade TANRIDAĞLI (Çin- Uygur Özer
Bölgesi), Edina USTAVDİÇ (Bosna-Hersek), Dr. Sevil
PRİYEVA (Kazakistan), İsa CEBECİ (Bulgaristan), Yahya
MAZNİKAR (Kosova) ülkelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı
hakkında izleyicilere bilgiler sundular.Panel bitiminde
KIBATEK Uluslararası Şiir Şöleni’nin III.sü gerçekleştiril-
di. Aynı gün akşam Özel Avni AKYOL Koleji konuklar
onuruna bir akşam yemeği verdi. Uluslararası şölenin gala
gecesi Özel Avni Akyol Koleji’nde düzenlenen sinevizyon
gösterisi, şiir-müzik şöleni ile sona erdi. Şölene kolej
yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri, yurt içi ve dışından
konuklar büyük bir coşkuyla  katıldılar. 7 Aralık 2009 tari-
hinde İzmir Üniveristesi ve TERBAY A.Ş.’ye yapılan
ziyaretlerle 26. Uluslararası Edebiyat Şöleni’miz başarıyla
tamamlanmış oldu.  

Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi açmış olduğu meslek
edindirme kurslarıyla meslek kazandırmaya devam
ediyor. 
Nallıhan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı
Mustafa ERYİĞİT,  ‘’22 branşta 44 kurs açılmış olup
1064 kursiyer devam etmektedir. Yeni açılacak
kurslarımız içinde kayıtlarımız devam etmektedir’‘
dedi.
Eryiğit; ‘’Son olarak Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer
Ateşçisi Kursunda  yapılan sınavda başarılı olan 18

kursiyer sertifika almaya hak kazandılar.
Kursumuzda kursiyerlerimiz ayrıntılı bir teorik
eğitimin yanısıra çeşitli kalorifer kazanlarında ayrın-
tılı uygulamalar yapmışladır. 24.10.2009 tarihinde
başlayan eğitim 19.12.2009 tarihinde sona ermiştir.
Buz aman zarfında kursiyerlerimizin en iyi şekilde
yetişmeleri için elimizden geleni yaptık.
Kurslarımızda eğitim makine mühendisi tarafından
verilmiş olup, yapılan sınavdaki başarı da göster-
miştir ki, kursiyerlerimiz en iyi şekilde yetişmişlerdir.
Müdür Yardımcısı Mustafa ERYİĞİT tarafından
geliştirilen ve sürdürülen web tabanlı istihdam proje-
sine Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Kursunu
başarıyla tamamlayanların kayıtlarının yapıldığını bu
anlamda kalorifer ateşçisi ihtiyacı olanların merkeze
başvurmalarını istedi.
Mustafa ERYİĞİT şu ana kadar tamamlanan meslek
edindirme kurslarından, Satış elemanı, bilgisayar, iş
makinesi kurslarını tamamlayan ve web tabanlı istih-
dam projemize kayıt olan kursiyerlerimiz bulunmak-
tadır. Bu bağlamda eleman ihtiyacı olanlar 0 312 785
1381 nolu telefon, www.nallihanhem.com ve
bilgi@nallihanhem.com e-posta adresimiz aracılığı
ile bizlerle iletişim kurabilirler dedi.
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GGaazzeetteemmiizz BBaassýýnn MMeesslleekk ÝÝllkkeelleerriinnee
uuyymmaayyaa ssöözz vveerrmmiiþþttiirr..
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OOrrttaa AAnnaaddoolluu GGaazzeetteecciilliikk AA..ÞÞ..’’yyee aaiittttiirr..
ÝÝzziinn aallýýnnmmaaddaann,, kkaayynnaakk ddaahhii ggöösstteerriilleerreekk

iikkttiibbaass eeddiilleemmeezz.. 
DDiizzggii:: OOrrttaa AAnnaaddoolluu AA..ÞÞ.. 
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RReessmmii ÝÝllaannllaarr SStt//ccmm                77 YYTTLL
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SSttaarr GGaazzeettee DDeenniizz KKaarrttaall iimmzzaassııyyllaa bbiirr aarraaşşttıırrmmaa yyaappmmıışş vvee
22001100 yyııllıınnıınn kkaaççıışş ppllaannllaarrıı bbaaşşllıığğııyyllaa KKıışş mmeevvssiimmiinnddee
ggeezziilleecceekk yyeerrlleerrii ookkuuyyuuccuuyyaa vveerrmmiişş.. BBuu yyaazzııssıı ssiizzlleerr iiççiinn
aallddııkk.. ÇÇüünnkküü DDeenniizz KKaarrttaall’’ıınn aarraaşşttıırrmmaassıınnddaa 22001100 yyııllıınnıınn
kkaaççıışş ppllaannllaarrıı yyaazzııssıı iiççiinnddee KKıışş aayyllaarrıınnıınn ggeezziilleebbiilleecceekk yyeerr--
lleerrii aarraassıınnddaa öözzeelllliikkllee BBeeyyppaazzaarrıı iillççeessiinniinn ddee yyeerr aallmmaassıı.. 
İİşşttee DDeenniizz KKaarrttaall’’ıınn yyaazzııssıı
2010`a girdik ve kar kapıya dayanmışken sizlere İstanbul`a
veya Ankara’ya çok yakın içinde gezebileceğiniz, kartopu
oynayıp kardan adam yapabileceğiniz, şehre yakın ama
aslında şehirden uzakta kendinizi ve doğayı dinleyebile-
ceğiniz kaçış noktalarını derledik.  
EErriikkllii YYaayyllaassıı 
Her mevsim başka bir güzel Erikli yaylası… 
Feribot veya Deniz otobüsüyle Yalova`ya geçip oradan
Teşvikiye köyüne gidiyorsunuz. 
Köyün çıkışında Elif Çay Bahçesinde köy ürünlerinden
oluşan güzel bir kahvaltı yapıp keyif çaylarınızı içtikten
sonra yürümeye hemen başlayabilir veya parkurun
başladığı yere kadar araçla gidebilirsiniz. Rotanın girişinde
dik bir yokuş var, ama aman acele etmeyin, daha gün uzun
ve karda yürüyecek yaklaşık 3 saatlik bir yolunuz daha var.
Önce yayla evlerinden oluşan alana ulaşacaksınız sonrasın-
da düz çayır ve ağaçlık alanlardan yarım saat daha yürüyüp
şelalelerin olduğu bölgeye geleceksiniz. Kış mevsiminde
gözlemeciler vs. yoktur ama suyun sesini takip ederseniz
büyük şelaleye kadar gidebilirsiniz. Su, bu mevsimde
oldukça fazla akıyordur; doğa size görsel bir şov sunacak
hazırlıklı olun. 
AAyytteeppee--SSeerrvveettiiyyee CCaammiiii yyüürrüüyyüüşşüü 
İzmit bölgesinde Yuvacık barajını besleyen derelerden biri
olan Soğuk Dere boyunca yapacağınız bu yürüyüşte kara
doyacaksınız. Aytepe`de araçlarınızdan indikten sonra (kış
mevsimi olduğu için araç daha aşağıda bırakabilir) yaklaşık
1 saatlik bir yürüyüşle Veysel dayının mekânına ulaşacak-
sınız. Aslında burası bir su deposu ve İzmit bir miktar
suyunu buradan karşılıyor. Veysel dayı deponun bekçisi,
doğa yürüyüşçüleri bölgeye sürekli gidip gelince Veysel
dayı da bir şömine yapmış, ağaçtan kapalı alanlar oluştur-
muş, su değirmeni ile de şirin bir yer haline getirmiş
mekanı. Şömine başında giysilerinizi kurulayıp çaylarınızı
içerken yürüyüşün 2. etabına hazırlık yapabilirsiniz. Soğuk
derenin kenarından yol boyunca rahat bir yürüyüş tempo-
suyla zaman zaman belinize kadar gelen karda yürüyecek,
güle oynaya muhteşem bir vadinin içinden köye doğru yol
alacaksınız. Veysel dayıyı geçtikten sonra yaklaşık 2 km
ileride solda bir şelale var, dilerseniz dere yatağına inip
fotoğraf çekebilir ve suyun kayaların arasından oynaşarak
aşağıya doğru gürlemesini izleyebilirsiniz. Ama kar fazla
olacağı için inmek zor gelebilir. Yine de üzülmeyin, parku-
run sonlarına doğru yolunuzun üstünde sizi bekleyen bir
şelale daha var. Tamam birincisi kadar büyük değil ama
inanın bu sürpriz hoşunuza gidecek. Çünkü bir anda
karşınıza çıkıyor ve aslında dere tarafından değil yamaçlar-
dan geliyor su. 
Köye ulaştıktan sonra aracınıza binip bölgedeki birçok
balık restoranlarından birine girebilir, güveçte mantar,
güveçte mıhlama, güveçte alabalık veya köfte ve dilerseniz
tarhana çorbasından oluşan güzel bir akşam yemeğiyle ken-
dinizi ödüllendirebilirsiniz. Artık yeni bir hafta için şehre
hazırsınız demektir. 
BBeeyyppaazzaarrıı 
Ankara`nın özellikle son dönemde turizm atağına geçen
şirin bir ilçesi Beypazarı… Tarihi evleri, köy pazarı, kalesi,
yaprak sarması, bakır ve gümüş işlemeciliği, dokuma,
semercilik... misafirperver sıcak bölge insanıyla hafta
sonunuzu geçirebileceğiniz bir Anadolu yerleşimi…
Beypazarı hakkında sözü, büyük üstadımız Evliya
Çelebi`ye bırakmak istiyorum, damaklarımızda tat bıraka-
cak tarih kokan anlatımıyla işte Evliya Çelebi ve
Beypazarı... 
`İlk kurucusunu bilmiyorum. Fakat ilk fatihi Kütahya bey-
lerinden Germiyanoğlu Yakup Şah`ın veziri Dinar
Hezar`dır. Onun için şehre `Germiyan Hezar` da derler.
Haftada bir gün güzel süslü bir pazar kurulup, bütün
kıymetli eşyalar bulunur. Halkının uğraşları tiftik keçisi
olduğundan, pazarında sof çok satılır. Müşterisi vardır.
Senede bin kantar sof ipliği satılır. Sofu olmaz fakat güzel
mümeyyizi olur. Pazarına her hafta etraf köylerinden 10 bin
insan toplanır.  Şehir Anadolu toprağından Engürü sancağı
hududunda olup, İstanbul`da kim Şeyhülislam olursa ona
has olur. Padişah hasından ayrılmadır. Müftü tarafından

hakimi subaşısıdır. 150 akçelik kazadır. Senelik kadısına
yedi kese gelir getirir. Damga emini, Sipahi Kethüda yeri
ve Yeniçeri Serdarı vardır. Fakat kale ağası ve neferi yok-
tur. Kalesi bir dere içinde olup, iki tarafı balıksırtı gibi kaya
üzerindedir. Genişliğini bilmiyorum. 
Aşağıda şehir iki geniş dere içinde olup 20 mahalle 41
mihraptır. Fakat öyle mükellef camileri yoktur. Çarşı içinde
cami güzeldir (Paşa Camii). Hepsi 3060 tane iki katlı evleri
vardır. Duvarları kerpiçtendir. Yüzeyleri tahta ile kaplıdır.
Medrese Darulhadis ve Darulkurrası vardır. Çünkü talebe
bilginleri çoktur. Medreseleri kâgir değildir. 70 adet çocuk
mektebi vardır. Çocukları gayet temiz ve olgun olup, 700`
ün üzerinde hafızı vardır.  Bir Şeyhülislamı var ki; bütün
bilginler onunla ilmi tartışmaya girmekten acizdirler.
Nakibüleşrafı fadıl değil fakat gayet cömert bir kimsedir.
Halkının çoğu bilginlerdir. Hepsi renk renk sof giyerler.
Türk şehri olduğundan halkı Oğuz taifesidir. Yani Türk
kavmi demenin güzel bir ifadesidir. Yedi tane hanı vardır.
Çarşı içindeki güzel bir han yanmıştır. Hamamları, 600
dükkânı vardır. Çarşıda kasaplar içinden akan dere kenarın-
da hafta pazarı olur. Dere burada şehrin aşağı tarafından
akarak bir nehir vasıtası ile Sakarya`ya dökülür. Şehir yük-
sek yerde olduğundan caddeleri kumsalca ve kaldırımsızdır.
Halkı garipsever ve cömert kişilerdir. Kadınları gayet
edepli ve akıllı olurlar. Bağ ve bahçesi çoktur.
Bostanlarından bir çeşit kavun olur ki lezzetinden adamın
damağı yarılır. Misk ve hamamber gibi kokusu vardır. Şehir
halkının çoğu bu kavundan zerde pişirir. İçine tarçın ve
karanfil korlar. Muaviye`nin icat ettiği zerdeden tatlı bir
zerde olur. Bir çeşit yeşil armudu olup, yuvarlak olduğu
gibi dördü beşi de bir okka gelir. Gayet hoş ve suludur.
İstanbul`a nice bin kutu armudu pamuklar içinde hediye
gider. Bu armudun eşini acem diyarından başka yerde
görmedim. Bir çeşit siyah arpası olur ki, gayet yağlıdır. Ata
çok vermekten çekinilmelidir. Sahrasında pirinci olur ki,
gayet pişkindir. Velhasıl etrafı geniş, eşyası ucuz ünlü bir
şehirdir. Şeyh İvaz dede adında bir de türbesi vardır.` 
AAbbaanntt 
Muhteşem bir manzara, muhteşem bir göl, beyazın en güzel
göründüğü doğa harikası yerlerden biri. Abant`ta olup da
yüreği coşkuyla ve yaşama sevinciyle dolmayan kimse
yoktur herhalde. İnsanı bulunduğu en derin ruh bunalım-
larından alıp yepyeni enerjilerle dolduruyor. Ciğerlerine
çektiğin, hava değil sanki yaşama arzusu. Aşkınızı
yenileyebilir, kızak kayarak çocukluğunuza dönebilir, yap-
tığınız kardan adamın şapkası kimin beresi olacak kavgası-
na tutuşabilir, kendinizi karın beyaz ve temiz kollarına
bırakabilirsiniz. Yolda taze ceviz ve kestane satan sevimli
köylü annelerimizden alış veriş yapabilir ve bütün vücud-
unuza doldurduğunuz hayat öpücüğünü etrafınızdaki diğer
insanlara aktarabilirsiniz. 
TEM karayolundan devam edip İstanbul`dan yaklaşık 3,5
saatlik bir yolculuk sonrasında Abant milli parklar bölge-
sine ulaşabilirsiniz. Eğer Cumartesi gününden gidip Abant`ı
daha fazla yaşamak isterseniz Mengen yolu üzerinde çok
güzel ağaç evlerden oluşan pansiyonlar var. 1. Gün bu pan-
siyonların bulunduğu bölgede kısa yürüyüşler ve keşifler
yapabilir ertesi gün güzel bir kahvaltının ardından Abant`a
ulaşabilirsiniz. 
SSüüllüükkllüüggööll 
Orman içi patikalardan veya araba yolundan Sülüklügöl`e
kadar gidebilirsiniz. Kışın yol tamamen karla kaplanmış
durumdadır ve Dokurcun yolundan sağa saptıktan 2-3 km
sonra aracınızı bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Yol
üstünde bulunan alabalık tesislerinde varsa fazla
malzemelerinizi bırakıp dönüş için sıcak çorba siparişini
verdikten sonra yaklaşık 3 saatlik bir karda yürüyüşle
Sülüklügöl`e ulaşabilirsiniz. 
Etrafı tepelerle çevrili gizli bir fanus gibi Sülüklügöl. İri
kayın ağaçlarının üstüne konmuş kar tanecikleri insanda
başka bir evrende olma hissi uyandırıyor. Geçmiş yıllarda
gölün kenarında bir ağaç ev vardı, eğer kapısı açıksa
içerideki sobayı yakabiliyor ve pencereden muhtemelen
buz tutmuş olan ve üzeri beyaz karla kaplı gölü seyrede-
biliyordunuz. Şimdi bu klübe yok. Sülüklügöl`de artık
sülük yaşamıyor çünkü bölge halkı tarafından göle balıklar
bırakılmış ve bu balıklar sülükleri tamamen yemiş. İsmi
belki yüzünüzü buruşturmuş olabilir ama her mevsim ayrı
bir güzellik olan Sülüklügöl gerçekten gitmeye değer bir
yer. Dönüşte yine meşhur güveç menüsü sizleri bekliyor. 
MMaahhyyaa TTeeppeessii 
İstanbul`a uzaklığı yaklaşık 210 km. İstanbul yönünden

Edirne`ye doğru giderken Lüleburgaz ayrımında otobandan
çıkılıyor. Vize`den 18 km sonraki Poyralı sapağından
Demirköy istikametine devam ediliyor. Demirköy`e var-
madan Yenice`yi geçtikten sonra Balaban tabelasından sola
saparak köye ulaşılıyor. 
Istranca(Yıldız)dağları, İstanbul`a en yakın ve ulaşılması en
kolay dağ silsilesidir. 1031 m yüksekliğiyle Mahya Tepesi,
bu silsilenin ve Trakya`nın en yüksek olan tepesidir. 
Mahya tepesine ulaşmak için Balaban köyünden yürümek
gerekiyor. 
Balaban köyünün hemen çıkışında büyük dere ikiye ayrılır,
bu dereler Balaban ve Yenice dereleridir. Yenice deresi
takip edilerek yüründüğünde bu derenin de ileride ikiye
ayrıldığı görülecektir. Sağ kol takip edilerek Karakayalık
tepesine varılıyor. Derenin ikiye ayrıldığı bölgede yine sağ
kol takip edilerek dereden uzaklaşmadan Mahya tepesine
ulaşılabiliyor. Kar mevsiminde doğa yürüyüşleri için uygun
malzemelerle keyifli bir yürüyüş yapabilir ve Mahya
tepesinden Kırklareli`ni izleyebilirsiniz. 
KKiillyyooss--RRuummeellii FFeenneerrii YYüürrüüyyüüşşüü 
Benim en sevdiğim ve İstanbul`a en yakın yürüyüş rota-
larından biri. Belediye otobüsüyle bile ulaşabileceğiniz bir
bölge. Kilyos`a ulaşıp Karadeniz`in hırçın dalgaları
eşliğinde zaman zaman kumsalların üzerinde, zaman zaman
orman içlerinde patikaları takip ederek Karadeniz`le
Marmara`yı birbirine bağlayan boğazın girişine Rumeli
Feneri bölgesine gidebiliyorsunuz. Yol üzerindeki
Cenevizlilerden kalma kale sizi kısa bir tarihe yolculuğa
çıkarıyor. Gününüzü Sarıyer`de veya Rumeli Fenerindeki
küçük balık lokantasında mevsimlik balık ve birayla ödül-
lendirebilirsiniz. 
KKaarrtteeppee
İzmit`in Güneydoğusunda Samanlı dağları silsilesinin en
yüksek noktası 1601 m yüksekliğinde… Son dönemde
yapılan kayak merkezlerinden biri, İstanbul`a oldukça
yakın bir kaçış noktası, hem kayak severlere ve hem de
doğa yürüyüşçülerine alternatifler sunan bir kar cenneti. 
Kayak pistinin olduğu bölgeden veya pistlerin dışından
vericilerin olduğu tepeye kadar ulaşmak mümkün, dikkat
edin rüzgar sizi otelin çatısına bırakmasın. Karla boğuşmak
ve Kartepe`nin zirvesinden bulutlar içindeki vadileri izle-
mek istiyorsanız bence ilk Pazar gününüzü burası için
ayırabilirsiniz. 
AAyyvvaannssaarraayy-- BBaallaatt ggeezziissii 
Bir Pazar günü yüzünüzü eski ve nostalji dolu İstanbul`a
çevirin, hemen yanı başınızda duran ve çok derin anlamlar
barındıran bir tarihin içinde kaybolun. 
Ayvansaray Atik Mustafa Paşa Camii 
Meryem Ana Kilisesi 
Anemas Zindanları 
İvaz Efendi Camii 
Hz. Cabir Camii 
Aya Dimitri Kilisesi 
Agora Meyhanesi 
Bulgar Kilisesi 
Balat Sokakları 
Fener Patikhanesi 
Fener Lisesi 
Cibali sokakları 
Molla Zeyrek Camii 
Zeyrekhane(koç vakfı işletiyor) 
İşte size şehirde yapabileceğiniz harika bir Pazar gezisi,
gününüzü Balat bölgesindeki bir mekânda dostlarınızla
fasıl eşliğinde tamamlayabilirsiniz. 

Not: Yukarıda sıraladığımız özellikle kış mevsiminde tama-
men karla kaplı olan doğa rotaları, doğa sporcuları
eşliğinde veya rehberliğinde yapılması gereken
yürüyüşlerdir. Doğa sporları malzemeleri satan mağazalar-
dan alınmış, su geçirmez kar botu, tozluk adını verdiğimiz
ve bileklerden ayakkabı içine kar dolmasını engelleyen
malzeme, yedek giysiler ve yiyecekleri koymak için sırt
sistemi olan bir sırt çantası, 1 lt sıcak su termosu ve sisli
havalarda kaybolma riskine karşı GPS olmazsa olmaz
malzemelerdir. Bunların dışında groteks pantolon ve parka
bu tür aktiviteleri sağlıklı tamamlamanız için gerekli
malzemelerdir. Aksi halde sonuçlar tehlikeli olabilir. 
Dağcılık ve doğa sporları kulüpleriyle veya ticari tur
düzenleyen firmalarla bu aktivitelerin tamamını sağlıklı ve
keyifli bir şekilde yapabilirsiniz. 
Sağlıklı ve Doğayla bütünleşmiş bir yıl geçirmenizi diler-
im.

2010 YILININ KAÇIŞ PLANLARI
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“Türkiye için hayati olduğu kadar şeref ve
haysiyet meselesi olan Kıbrıs Davası,
Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve
edilmeyecektir”.

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Kıbrıs’ta oluşturulmaya çalışılan yeni
ortaklık devletinin yapısında, dönüşümlü
başkanlık söylemi öne çıkarılıyor. Rum
basınında yer alan haberlerde ısrarla “Kıbrıslı
Türkler” söylemine vurgu yapılıyor. Bu olgu
öne çıkarılırken “Bizi bir Kıbrıslı Türk mü
yönetecek?” sorusuna yanıt arandığına tanık
oluyoruz. 
Başkan ve yardımcısını Türklerle Rumların
birlikte seçmesi yaklaşımı kesinleşmiş gibidir.
Daha ileri gidilerek Türk ve Rum siyasi parti-
lerinin olası bir seçimde ortaklık yapmaları
konuşuluyor. Olmayacak dua gibi görünse de
göz ardı edilmemesi gerekiyor. Kıbrıs
Türklerini ozmosis dedikleri yöntemle bu şek-
ilde devre dışı bırakmak mı istiyorlar ne…
Rum kesimindeki bu tartışmalar, parlamenter
sistem mi yoksa başkanlık sisteminin mi daha
doğru olacağı tartışılırken gündeme de taşınıy-
or. 20 Ekim 2009 günlü Politis gazetesinde
Kiriakos Cambazis yazısında parlamenter sis-
temi savunuyor. Gerekçesinde ise,
“Ülkemizdeki tüm siyasetçiler Türkiye –
Yunanistan ve Büyük Britanya gibi parla-
menter sisteme sahip ülkelerde öğrenim
gördüler” diyor.
Bu yöntemle de siyasi eşitliğin sağlanacağın-
dan söz ediliyor olması ise doğru bir yaklaşım
değildir. BM kararlarına yansıyan tanımla-
malarda siyasi eşitliğin aynı etnik yapıdaki
kişiler arasında olanaklı olduğu belirtiliyor.
Kaldı ki egemenliğin olamayacağı bir siyasi
eşitlik, bu yeni yapılanmada soykırım tehdidi
içermektedir. Gelinen bu noktada Kıbrıslı
Türkler olgusu, Rumların çıkarlarına hizmet
etmek için ortalık yere atılmış mıdır ne… 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına
görüşmelere katılanlar, “yürütmenin nasıl
seçileceği konusunda anlaşamadıklarını” vur-
gulamaktan geri durmadılar. Endişelerin ve
kuşkuların masaya taşındığı noktada, uzlaş-
mayı dağların arkasında mı bulacağız…
Şimdi sormak durumundayız. Görüşme
masasında oturmanın kim veya kimlere yararı
olacaktır? Yoksa Türkiye’nin AB üyeliği
sürecine katkı vermek için oturuluyorsa
zamanın boşa harcandığı gerçeğini vurgulamak
istiyoruz. 
Büyük bir tantana ile genişleyen veya
genişletildiği öne sürülen AB, günümüzde
kendi güzel canının kaygısına düşmüştür. 2004
yılında üyeliğe alınmış olan eski doğu bloku
ülkeleri şimdilerde Uluslararası Para Fonu ile
Dünya Bankasının kapısında adeta dilenciliğe
itilmişlerdir. Vaat edilen AB refahının bu
ülkelere uğramadığı ortalık yere çıkmıştır. AB
heveslilerine duyurmak istiyoruz.
AB’nin Türkiye’ye ilişkin son raporunu den-
geli ve düzeyli bulan siyasetçilerin de bu
gerçekleri bildiklerine inanıyoruz. Kıbrıs
Cumhuriyeti ile ilişkilerin normalleşmesinden
söz edilirken, mendil büyüklüğündeki ülkenin
Türkiye’nin önüne çıkardığı engellerin de artık
onlar tarafından da görülmesi gerekmektedir.
Bu engellerin perde gerisinde görünerek, ortak
hareket ediyorlar mı ne…
“Bu gün müzakerelerle neyi çözmeye çalışıy-
oruz. O zaman Türkiye eğer Kıbrıs
Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirirse biz
ne yapıyoruz? O zaman görüşmeye hiç gerek
yok. O zaman Kıbrıs Cumhuriyetinin egemen-
liğini yeniden tesis edelim ki, Türkiye’den
istenen budur ve bu iş bitsin. Bu görüşmeleri
AB niye destekliyor” diye konuşan
siyasetçinin masadan kalkması gerekiyor mu
ne…
Geçtiğimiz haftanın sonunda bir dizi programa
katılmak ve görüşmelerde bulunmak için
adaya en yakın nokta olan Mersin’de idim.
Bölgedeki kurumlarla kuruluşlarda ve
köylerde yaptığımız konuşmalarda
Anadolu’nun sesini bir kez daha dinleme fır-
satımız oldu. Her düzeyden insanlar, konu
Kıbrıs’a geldiği anda, “Kıbrıs’tan asla
vazgeçmeyiz” diyorlardı. Bu güvence geleceğe
olan umutlarımızı diri tutmamızın nedeni
olmaktadır. 
Bu inançta olan insanların görüş ve
düşüncelerinin aksine dağılma sürecindeki AB
uğruna Kıbrıs’ın feda edilmeyeceğine de inan-
mak istiyoruz. Siyasetçilerin halkın isteklerini
duymaları gerekiyor mu ne…
Yüce Atatürk’ün Anadolu’nun güzel insan-
larının kanlarını dökerek kurdukları Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 86. yılını en
içten duygularımız ve inançla kutluyoruz. Bu
inançla sonsuza dek yaşatacağımızın da
sözünü veriyoruz.
SEVGİ ile kalınız…

30 Ekim 2009  -  Ankara  -  

AARRAA SSIIRRAA
Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com
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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 
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GGüüvveeçç yyeemmeeğğiinniinn eenn iiyyii 1100 aaddrreessiinnddeenn bbiirrii BBeeyyppaazzaarrıı
Et yemekleri açısından çok zengin olan Türk mut-
fağında güveçle hazırlanan yemeklerin özel bir yeri
var. Gerçi güveç adı verilen toprak kaplarda pişir-
ilen tek yemek et değil; tavuk ve balığın da güveci
yapılıyor. Ancak yine de et, bu yemek çeşidinin
başlıca malzemesi. Fırına verilen güvecin altına
geleneksel olarak kuyruk yağı döşeniyor. Ancak
günümüzde sağlıklı beslenmeye verilen önem sonu-
cu, kuyruk yağı kullanmadan da çok lezzetli güveç
yemekleri hazırlayan mekanlar var.

BEYPAZARI TAŞ MEKTEP RESTORAN
Otobüsle sipariş yolluyor
Tarihi Taş Mektep Restoran, Beypazarı Belediyesi
tarafından işletiliyor. 19. yüzyıldan kalma mekanda
Beypazarı kültürünün tanıtılması amacıyla, sadece
yöresel yemeklere yer veriliyor. Beypazarı güveci
aşçı Şevket Kuran’ın elinden çıkıyor. Güveçte
sadece etli pilav yapılıyor. Mevsime göre etin türü
değişiyor. Şu anda sığır eti kullanılıyor. Yemek
odun ateşinde 5 saat pişiyor. Fırında bir günde 40
güveç yapılabiliyor. Bu da günde en fazla 600
kişiye güveç verilebileceği anlamına geliyor. Küçük
kapta sunulan porsiyon, 5 YTL. Restoran,
Beypazarı’ndan Ankara’ya da büyük porsiyonlar
halinde güveç gönderiyor. 15 kişilik 60 YTL’lik bu
güveçler, Beypazarı-Ankara otobüslerine veriliyor
ve otobüsün güzergahının geçtiği noktalardan
alınıyor. Restoran, iki bahçesi ve iki katıyla 420
kişilik. Tel: 0312-762 76 06.
ANKARA / Tel: 0312-762 76 06

GÜVEÇÇİ ABDULLAH  
40 çeşit güveç
Üsküplü Abdullah Efendi’nin dede mesleği olan
aşçılığı Türkiye’de devam ettirmesiyle 1944’te
Çemberlitaş’ta açıldı. Yıllar sonra burası kapanmak
zorunda kaldı ama torunu Tevfik Koç, 2005’te
Fenerbahçe’de ve 2007’de Etiler’de bu geleneği
canlandırdı. Yaklaşık 40 çeşit güveç yemeğinin
yapıldığı mekanda en çok tercih edilenler arasında
bol sebze ve yağsız kuzu etinden yapılan Abdullah
Usta Güveci, kuşbaşı eti, arpacık soğanı, sarmısak
ve bol domatesle hazırlanan Üsküp Kebabı, levrek
dolma, somon güveç ve patlıcanlı özel sosla
sunulan Asmalı Köfte var. Bunların her biri en az
beş saat elektrikli taş fırında pişiriliyor. Güveççi
Abdullah’ın en önemli özelliği şarabı bile toprak
bardaklarda sunması. 50 YTL’ye sınırsız içkili bir
yemek yemeniz mümkün. Ayrıca her cumartesi-
pazar 16.5 YTL’ye sınırsız çayla birlikte kahvaltı
da veriliyor.  İSTANBUL / Tel: 0216-347 77 97

BORSA RESTORAN  Kuru fasulyesini tadın
Borsa Restoran, 1927 yılında açıldığında, İstanbul
Bahçekapı’daki Zahire Borsası’ndan aldı adını.
1983 yılında Sirkeci’ye taşınan Borsa Lokantası
bazı iç nedenlerle kapanmak üzereyken Rasim,
Tahsin ve Ali Reşat Özkanca kardeşler tarafından
satın alındı. Bundan sonra da Lütfi Kırdar Kongre
ve Sergi Sarayı, Taksim ve Eminönü’nde şubeler
açıldı. İşadamları ve gurmelerin uğrak yeri haline
gelen Borsa’nın güveçteki yemekleri de çok beğe-
niliyor. Güveçte yaz ve kış türlüleri, nohutlu-patlı-
canlı pilav ve güveçte kuru fasulyesi tercih edilen-
ler arasında. Jüri üyelerimizden Yalçın Manav özel-

likle kuru fasulyelisini tavsiye ediyor.
İSTANBUL / Tel: 0212-219 21 21

FERİYE RESTORAN 
Özel tasarım kaplar 
1997 yılında İstanbul Ortaköy’de açılan Feriye
Osmanlı mönüsüyle tanınıyor. Yoğurt terbiyesiyle
pişirilen pazı yaprağında lagos sarması, sakızlı lev-
rek yahnisi, incik yahnisi, dana kuyruklu kuru fasu-
lye, rezeneli balık ve vişneli etli yaprak sarması
Feriye’de güveçte yapılan en lezzetli yemekler
arasında. Jüri üyelerimizden Güngör Uras özellikle
pazı yaprağında lagos sarmasının denenmesini
tavsiye ediyor. Fırında hazırlanmış sakız sütlacını
tatmanızda da fayda var. Feriye’nin sahibi Vedat
Başaran, yemeklerin sunulduğu güveçlerin her biri-
ni tarihte üretilip bulunmuş olanlara bakılarak, özel
olarak yaptırtıyor. Feriye’de içki dahil tek kişilik
fiyat yaklaşık 80-120 YTL.
İSTANBUL / Tel: 0212-227 22 16

YÖRÜKHAN GÜVEÇ
Çömlek, Gökeyüp Köyü’nden
Yöresel yemekleriyle tanınan yedi yıllık lokantayı
Erol-Nurcan Karataş çifti işletiyor. Mutfağı Nurcan
Karataş yönetiyor. Mönüde kuzu güveç, Kütahya
güveç, sebze güveç, güveçte kuru fasulye, güveçte
kapama yer alıyor. Çeşitler günlük olarak değişiyor.
En çok tercih edilen domates, soğan ve et ağırlıklı
Kütahya Güveç. Yemeklerin hepsinde Muğla’dan
getirtilen sızma zeytinyağı kullanılıyor. Kapama ise
etin kendi yağında pişiyor. Salça kullanılmıyor.
Güveç olarak, Manisa Salihli’nin Gökeyüp
Köyü’nde üretilen kara güveç kullanılıyor. Karataş
çifti, diğer güveçlerde toprak kokusu olabileceğini
söylüyor. Etli güveçler 10, sebzeli güveçler 4
YTL’den başlıyor. 75 kişilik mekanın şark köşesi
de bulunuyor. ANKARA 

BEĞENDİK ABİ LOKANTASI
Et isteğe göre seçiliyor
Urla’da 1999’da açılan Beğendik Abi Lokantası,
güveci ve yöresel yemekleriyle hemen kendini
kanıtladı. Urla’nın tarihi Malgaca Pazarı’ndaki
küçük mekan yetmeyince, aynı yerde daha büyük
bir yere taşındılar. Lokantayı eşi Abdurrahman ve
oğlu Hikmet Kaygusuzer’le birlikte işleten Handan
Kaygusuzer, pişirdiği güvecin çok sevilmesini, etin
domates ve kendi suyunda yaklaşık üç saat pişir-
ilmesine bağlıyor. Her gün farklı mönü sunan
Handan Kaygusuzer, sebze ve otların seçiminde
çok titiz. İsteğe göre dana eti, kuzu eti, kuzu incik
ve oğlak etinden yapılan Urla güveç porsiyonu 7,
Urla kirde kebabı 7, incik kebabı 7, Arnavut ciğeri
7, İzmir köfte 6, kadınbudu köfte 6, güveçte kuru
fasulye 5, Urla bamyası 5, kuzu etli arapsaçı 6, ot
kavurma 5, kuzu etli enginar 6, kabak çiçeği dol-
ması 6, yaprak sarma 5 YTL. Tel: 0232-754 20 71.
İZMİR / Tel: 0232-754 20 71

KISMET LOKANTASI Ege otlarıyla güveç
İzmir’de tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde
Küçükdemirhan’da 1967 yılından beri hizmet veren
Kısmet Lokantası 100 kişilik. Türk mutfağından 40
çeşit yemeğin hazırladığı Kısmet Lokantası’nda
günde ortalama 500 kişi yemek yiyor. Urlalı Hasan

Çağan’a ait, oğlu Taylan Çağan’ın işletmesini
üstlendiği mekanda yemekler sabah 07.00’de
yakılan, alttan odun ve kömürle kızdırılan, tabanı
dört santim döküm olan fırında pişiriliyor. Osmanlı
mutfağından alınma, Ege otları ve etle yapılan
yemekler sızma zeytinyağı ve tereyağıyla pişiriliy-
or.   İZMİR / Tel: 0232-489 18 14
TARİHİ ÖZ ASMAALTI RESTORAN
60 yıldır aynı yemek
Adana’da Özden Özsarıkçı ve üç kardeşinin işlet-
tiği Tarihi Öz Asmaaltı Lokantası, 60 yıldır güvecin
adresi. Patlıcanlı güveç için bir gövde erkek koyun-
dan 4 kilo kadar çıkan özel et kullanılıyor. Kuyruk
yağı da yine erkek koyundan elde edilip, özel
işleme tabi tutuluyor. Güvecin en altına kuyruk
yağı lop etler, doğrandıktan sonra tuzla yoğurulup
suyu bıraktırılan patlıcan, dilimlenmiş yeşil biber,
Kastamonu sarmısağı, kırmızı kök biber ve kabuk-
suz doğranmış domates ilave ediliyor. Güvecin
üzeri patlıcan kabuklarıyla kapatılıp, odun fırınında
’koltuk altı’ tabir edilen ısısı düşük bölümde 4 saat
pişiriliyor. Pilav, cacık, yeşil biber ve kıska kuru
soğan ile servis ediliyor. 
ADANA / Tel: 0322- 351 40 28  
EZOGELİN KEBAP SALONU
Uşak’taki güveç durağı
Ezogelin Kebap Salonu, 42 yıldır Uşak’ta hizmet
veriyor. Lokanta, Hüseyin Okçi’ye ait. Güvecin
yanı sıra Uşak yemekleri ve 50 kebap çeşidi de
servis ediliyor. Güveç ve Paşa Sofrası isimli özel
yemek için gelen müşterilere, parasız olarak içli
köfte, sucuk ızgara, pastırma, tandırlı keşkek,
kaşarlı mantar, fındık lahmacun, tulum peyniri,
tereyağı, ceviz, bal, kaymak, salata, çiğköfte, balon
lavaş, kış aylarında kestane, yaz aylarında mısır
ikram ediliyor. Güveç kuzu eti, domates, yeşil
biber, kuru soğan, sarmısak, salça, kuyruk yağıyla
yapılıyor. Çömleğin ağzı hamurla sıvanarak kap-
atılıyor. Çömlek dört saat süreyle pişiriliyor. Güveç
10, Paşa Sofrası 18, bıldırcın 18, kebaplar 10’ar
TL.  UŞAK / Tel: 0276-215 19 99

HACIBABA KERVANSARAY
Malatya mutfağının adresi
1942’den beri hizmet veren Hacıbaba Kervansaray,
sunduğu Malatya yemekleriyle tanınıyor. Avrupa’da
düzenlenen Malatyalılar gecelerine yemekleriyle
katılıyor. 2006’da İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda
yapılan lezzet festivaline de katılan lokantalardan
biri. Burada pekçok güveç yemeği yapılıyor:
Güveçte incik, güveçte kağıt kebabı, güveçte
sebzeli kebap, güveçte kuzu, güveçte kavurma,
güveçte patlıcan tava, güveçte bulgur pilavı,
güveçte sebzeli pilav, güveçte domatesli kebap.
Malatya’da toplam 6.500 metrekarelik kapalı alan-
da hizmet veriyor. İstanbul’da şube açmayı planlıy-
or. Lokanta, Malatya’da Çöşnük Mahallesi Fahri
Kayahan Bulvarı No: 3’te bulunuyor.

RREEKKLLAAMM VVEE  ÝÝ LLAANNLLAARRIINNIIZZ II  
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ÝÝ LLAANN VVEE RREEKKLLAAMMIINNIIZZ  
DDEEÐÐEERR BBUULLSSUUNN

Mehmet Özgan/Beypazarında tarihî evlerden sokağa
uzatılan yardım eli niteliğindeki "döner dolaplar",
asırlarca zenginle fakir arasında köprü olmuştu.
Sosyal yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birini
oluşturan döner ekmek dolapları ilçeyi ziyaret eden
turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Tarihî konakları,
600 yıllık çarşısı, yöresel yemekleri ve el sanatlarıyla
ünlü Ankara'nın Beypazarı ilçesi, sosyal dayanış-
manın en güzel örneklerini geçmişten bugüne taşıyor.
Özellikle Ramazan ayında ziyaretçi sayısı artan
Beypazarı'nda, turistleri en fazla etkileyen şeylerden
biri de konak mutfaklarından sokağa açılan döner

yemek dolapları. Maddi durumu iyi olan ilçe sakin-
leri, evlerinin mimari projesini, yardıma muhtaçlar
vatandaşlara yapacakları yardımları da hesaba
katarak tasarlamış. Bu yüzden evlere, döner ekmek
dolapları da konulmuş. Muhtaç kimse evin kapısına
vurduğunda mesajı alan mutfak çalışanları döner
yemek dolabını açıp orada bulunan boş tabağa pişir-
ilen yemekten doldurup dolabı çeviriyor. İhtiyaç
sahibi de sıcak yemek dolan tabağını hiçbir incinme
duygusu yaşamadan alıp evden ayrılıyor. Dolabın
yarıdan fazlası kapalı olduğu için yemeği veren ile
ihtiyaç sahibi birbirini görmüyor. Bu sayede ev sahibi
kime yardım ettiğini bilmediği gibi muhtaç kimse de
evin avlusuna dahi girmeden ihtiyacını gidermiş
oluyor.  Beypazarı'na ziyarete gelen turistler, yaklaşık
150 yıl önce yapılan konaktaki bu güzel sosyal
dayanışma örneğini, 'Yaşayan Müze' uygulamasıyla
görme imkânı buluyor. Beypazarı'nın tarihî ve turistik
mekânlarını gezmeye gelen 54 yaşındaki Asım
Kapusuz, "Yaşayan Müze"deki ince düşünce karşısın-
da şunları söyledi: "Sağ elin verdiğini sol elin
görmediği düşünceye hayran kalmamak elde değil.
Bu düşünce tüm yardımseverlerin kılavuzu olmalı.
Günümüzde yardım yapan çoğu insan maalesef muh-
taç sahibinin gözüne bakarak yardım yapıyor.
Bakışları ile yardım yapan benim şeklinde îmâda
bulunuyor." 

Beypazarı'nın "döner dolaplı"
şefkat ve yardımlaşma sistemi

Halk Eğitim Merkezi
kursiyerlerince dokunan
kök boyalı kilimler ilgi
görüyor. 
Beypazarı Kaymakamı Hikmet Aydın, yaptığı açıklamada,
kendilerinden el sanatı ürünleri konusunda destek isteyen-
leri Halk Eğitim Merkezinin kilim atölyelerine yön-
lendirdiklerini bildirerek, bu atölyeleri görenlerin son
derece memnun olduklarını ifade etti. 
Atölyede sipariş üzerine çalışma yaptıklarını kaydeden
Aydın, gümüş işlemeciliği konusunda Halk Eğitim
Merkezinin başarılı çalışmalar sergilediğini söyledi. 
Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercüment Doğan
da düzenledikleri kurslarda dokunan kök boyalı kilimlerin
metre karesini 165 liraya sattıklarını, bu bedelin 115
lirasının kursiyere verildiğini söyledi. 
Kök boyasına ilginin her geçen gün arttığını belirten
Doğan, artan talepler nedeniyle sipariş üzerine çalışmaya
başladıklarını kaydetti.

Beypazarı Güveci
Ankara Lokantalarında
Ankara'da seçkin Lokanta ve Restaurantlar yemek menü-
leri arasına Beypazarı’nın yöresel yemeği Beypazarı
Güvecini de eklediği öğrenildi. 
Son yıllarda Beypazarı Yöresel Yemeklerine aşırı talep
olması Ankara’daki işletme sahiplerini harekete geçirdi. 
Ankara’nın meşhur Lokandalarının bile dış tanıtım lev-
haların'da ‘Beypazarı Güveci’ bulunur  yazılarınaa yer
veriyorlar.
İşletme sahipleri ’‘Beypazarı’na yemek için giden onlarca
kişi tanıyoruz, Beypazarı’nın Yöresel yemekleri çok beğe-
niliyor, bunu bildiğimiz için menümüze Beypazarı
Güvecinide ekledik’‘ açıklamasını yaptılar.

Beypazarı Belediyesi tarafından daha önce gazetemizde
duyurduğumuz yeni açılan ve düzenleme yapılan
mezarlık'a ilk definler yapılmaya başladı. 
Beypazarı Belediyesi Zabıta Amiri Özkan Tanrıseven yeni
açılan mezarlık alanı hakkında ‘’Beypazarlının en az 25
yıl Mezarlık sorunu olmayacak’‘ dedi. 

Tanrıseven ‘’Yeni Mezarlık'a ilk defin yapıldı. Belediye
olarak yaptığımız araştırmaya göre Beypazarlının % 70 i
Aile Mezarlığını tercih ediyor, şu an için yeni Mezarlıktan
67 kişi Aile Mezarlığı satın aldı,’‘ dedi 
Yeni açılan Mezarlık alanında çevre düzenlemesi ve ağaç-
landırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

Yeni Mezarlık Yerine Defin Başladı.
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ÇÇiiffttllii 5500 YYTTLL
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Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları

Windows Ofis Proğramları
ŞŞiirrkkeett vvee İİşşlleettmmeelleerree MMuuhhaasseebbee PPrrooğğrraammllaarrıı

DDeemmoollaarrıınnıı ddeenneeyyiinn.. HHooşşuunnuuzzaa ggiittmmeezzssee AAllmmaayyıınn!!....
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı 

Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları

Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları

Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
ÇÇooccuukkllaarrıınnıızzıı PPoorrnnoo ssiitteelleerrddeenn,, KKuummaarr ssiitteelleerriinnddeenn,,

ZZaarraarrllıı ssiitteelleerrddeenn,, OOyyuunn SSiitteelleerriinnddeenn,, 
KKoorruummaakk iissttiiyyoorrssaannıızz MMyy YYaazzııllıımm İİnntteerrbbeett FFiillttrreelleemmee

PPrrooğğrraammıı CCDD’’ssii SSaaddeeccee 1199 YYTTLL

BBÖÖLLGGEEYYÝÝ WWEEBB’’LLÝÝYYOORRUUZZ
OORRTTAA AANNAADDOOLLUU AA..ÞÞ.. WWEEBB HHÝÝZZMMEETTÝÝNNÝÝ AAYYAAÐÐIINNIIZZAA GGEETTÝÝRRDDÝÝ..

tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
OODDTTÜÜ nniicc..ttrr ÝÝddaarrii ssoorruummlluulluukk yyeettkkiimmiizzllee 

.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tteesscciilllleerriinnii ddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz

AAllaann aaddıı tteesscciillii vvee HHoossttiinngg bbaayyiilliilliikklleerriimmiizzllee
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo

aallaann aaddýý tteesscciilllleerriinniiddee bbiizz yyaappýýyyoorruuzz..
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz. 

Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.

Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.

Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde 

Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi  Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.

Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz. 
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.

Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin   .
SSiizziinnddee bbiirr ssiitteenniizz oollssuunn.. 
FFiiyyaattllaarrıı DDüüşşüürrddüükk

770000 MMBB WWeebb aallaannıı 44 GGBB TTrraaffiikk HHıızzıı,, 5500 aaddeett 2200 MMBB llııkk mmaaiill 
HHoossttiinngg vvee WWeebb AAllaann aaddıı aallıımmıı ssaaddeeccee 6655 YYTTLL

WWeebb SSiitteemm YYookk EElleekkttrroonniikk PPoossttaa AAddrreessii AAllaabbiilliirrmmiiyyiimm?? EEvveett HHeerrkkeessee EElleekkttrroonniikk PPoossttaa
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz. 

Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
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HHoossttiinnggiinniizzii
BBiizzee TTrraannssffeerr EEddiinn

İİmmkkaannllaarrddaann
YYaarraarrllaannıınn

DDPP YYEENNİİDDEENN YYAAPPIILLAANNDDII
AANNAAPP vvee DDYYPP yyöönneettiicciilleerriinnddeenn oolluuşşaann kkaarrmmaa bbiirr lliissttee iillee DDPP

yyeenniiddeenn tteeşşkkiillaattllaannddıı.. BBaaşşkkaann öönnüümmüüzzddeekkii ggüünnlleerrddee aaççııkkllaannaaccaakk..
Anavatan ve Doğruyol Partilerinin Demokrat Parti
çatısı altında birleşmeleri sonrasında Beypazarı’nda
da DP İlçe yönetimi yeniden yapılandırıldı. Kurucu
başkanlık Mustafa Yıldırıma verildiğini geçmiş
sayımızda duyurmuştuk. Mustafa Yıldırım, Anavatan
ve Doğruyol Partili yöneticilerden oluşan yeni bir
liste hazırladı ve DP’nin İlçe yönetimi yeniden oluş-
tu. ANAP ve DYP li yöneticiler DP çatısı altında bir-
leştiler. 
Demokrat Parti Beypazarı’nda İsmet Bilgiç İş
Merkezi 2 nci katta bulunan  eski Cinnet Cafenin
olduğu yer  olan büroyu tuttu. Demokrat Parti İlçe
Bürosunun yakında törenle açılacağı belirtildi. 
Demokrat Parti Yönetim Kurulu önümüzdeki gün-
lerde toplanarak  görev taksimi yapacak ve ilçe
başkanını belirleyecek. 30 kişilik kurucu yönetim şu

isimlerden oluşuyor. 
Başkan : Mustafa YILDIRIM – Esnaf 
Başkan Yardımcısı : Avni YÜKSEL – Anavatan Eski
İlçe Başkanı – Emekli 
Başkan Yardımcısı :Abdurrahman USLU-Em. Müdür 
Üye : Osman KARADEDE – Diş Hekimi 
Üye : Hacı Bülent ERDEMLİ – Emekli 
Üye : Hilmi DEĞİRMENCİOĞLU – Esnaf 
Üye : İbrahim ÖCALAN – Emekli İşci 
Üye : Mümin KARAKAYA – TSK Emeklisi 
Üye : Selim DEMİR – Emekli 
Üye : Salih BAHADIR – Madenci 
Üye : Sabri ÇALIŞKAN – Tek işci 
Üye : Dursun GÜRBÜZ – Tavukçu 
Üye : Hakan ÜNAL – Tüccar 
Üye : Veysel BULUT – Ortaokul 

Üye : Aydın ERDEM – Emekli 
Üye : Hamza ULAŞ – Berber 
Üye : Hasan ÜNAL –Emekli 
Üye : Harun ER – Çiftçi 
Üye : Mahmut TEK – İşçi 
Üye : Mutlu ATAK – İşçi 
Üye : Mücahit ÖZTÜRK – Şoför 
Üye : Önder YİĞİT – Esnaf 
Üye : Seyfi UZUNOĞLU – Çiftçi 
Üye : Veysel İLMEN – TEK İşçi 
Üye : Yüksel ÖZTÜRK – Petrolcu 
Üye : Fatih YİĞİT – İşçi 
Üye : Fatih TEMİZ – İşçi 
Üye : Cemal DOĞRU – Kaloriferci 
Üye : Ali SERÇELİ – ÇİFTÇİ 
Üye : Mesut TANRISEVER – Fakulte

Beypazarı Belediye Başkanı M.Cengiz Özalp ve
Büyük Birlik Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığı
Gazeteciler Günü nedeniyle Beypazarı’nda ulusal ve

yerel basın adına hizmet veren Gazetecileri bir araya
getirmek için etkinlikler düzenliyor. 10 Ocak Pazar
günü BBP Gazetecilere Kahvaltı verecek. Beypazarı
Belediye Başkanı Cengiz Özalp ise Gazetecilerle Taş
Mektep’de akşam yemeğinde buluşacak. 
BBP İlçe Başkanı Turhan Yılmaz 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü nedeniyle  Değirmencioğlu
Konağında bir program hazırladı. Turhan Yılmaz
gazetecilerin davetlerini bizzat Beypazarı Yerel basın
temsilcilerine tek tek giderek iletti.
Program Pazar günü sabah saat 09:00 da kahvaltı ile
başlayacak. 2009 yılının değerlendirilmesinin ardından,
Sinevizyonla Gör Projesi Tanıtımı yapılacak ve yerel
basının sorunları ve çözüm yolları tartışılacak.
GGAAZZEETTEECCİİLLEERR GGÜÜNNÜÜ
1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında önemli

iyileştirmeler getiren 212 sayılı Yasa'nın yürürlüğe
girmesi üzerine, 9 gazete sahibi, yasayı protesto etmek
için 3 gün boyunca gazeteleri yayımlamama kararı
aldılar. Bu gelişme karşısında, gazeteciler 10 Ocak
1961 günü haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çık-
mak amacıyla Sendika binası önünde toplanarak
Vilayet'e kadar bir yürüyüş yaptılar. Gazeteciler,
patronların boykot kararı karşısında ise Sendika'nın
öncülüğünde, BASIN adıyla kendi gazetelerini 11-12-
13 Ocak 1961 tarihlerinde yayımladılar. O tarihten
sonra 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Bayramı" olarak
kutlandı. 1971 yılındaki 12 Mart müdahalesinden sonra
ise çalışanların hakları ve basın özgürlüğüne getirilen
kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak, "bayram" olmaktan
çıkarıldı ve "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak anıl-
maya başladı.

BBeeyyppaazzaarrıı iiççiinn HHaavvaa DDuurruummuu
Kuzey yarı küre genelinde kuvvetli soğuklar etkili
olurken, Türkiye'de ise lodosla sonbahar sıcaklık
değerleri var. Bu iki gün yağış yok, sıcaklık batıda
yine 20 dereceye çıkmaya başladı. Ülkenin iç ve
doğusunda da hafta sonu daha yüksek sıcaklıklar
ölçülecek, yeni hafta da ise soğuklar yeniden geliyor.
Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava
koşulları şöyle: İstanbul'da bugün 17 dereceye çıka-
cak sıcaklık, güneş ve hafifleyecek lodosla sonbaharı
anımsatan bir hava var, bu durum yarın da değişmiy-
or, Pazar günü ise yağmur var. Ankara iki gün az
bulutlu, Cumartesi sıcaklık 15 derece. İzmir iki gün
parçalı bulutlu, lodos bugün çok sert değil, bugün
Bursa da, Adana da 20 derece. 
Marmara parçalı bulutlu, yer yer ise güneşli ve ılık
bir hava var. Lodos çok sert değil, Çanakkale, Bursa,
Sakarya boyunca sıcaklık 20 dereceye çıkıyor. Tatil
günü olan Pazar günü ise bölgede çok kuvvetli
lodosla birlikte  yağmur yağacak.  
Ocak ayı ortalama sıcaklığı 4 derece olan İç
Anadolu'da, termometreler 15 dereceyi görmeye
başladı, Aksaray'da 17 dereceyi gördü. Buzlanma da
giderek zayıflıyor. Bu iki gün bölgede bol güneş ve
bazı kesimlerde pus olacak. Pazar günü hava daha
sıcak ancak kuvvetli lodosa dikkat!   
Ege'de lodos bugünfazla sert değil, bölgede gökyüzü
iki gün açık ama lodosla gelen çöl tozları puslu ve
bulutlu bir görüntü oluşturabilir. Pazar günü ise Ege
kuvvetli lodos ve yağmurun etkisinde kalacak. 
Akdeniz iki gün daha lodosun hafif estiği, güneşin
bolca görüldügü, sıcaklığın ise 20 dereceye çıktığı
havanın etkisinde. Güneydoğu'ya da aynı hava hakim
ama sıcaklık daha düşük ortalama 14 derece.  
Doğu Anadolu havanın hala çok soğuk olduğu bölge.
Gecelerin çok soğuk geçmesinden dolayı gündüz de
sıcaklık artamıyor, Erzurum bu gece -13 derece. Ama
hafta sonu sıcaklık 5-6 derece yükselecek, hava 4
gün daha açık.
Karadeniz'de bazı ilçelerde sis var ve hava daha
bulutlu olsada, bölgede genel olarak güneş görülüyor.
Sıcaklık kıyılarda 20 dereceye çıkmaya başladı, hafta
sonu ise çok daha yüksek. Pazar günü Batı
Karadeniz'de yağmur
başlıyor ve ardından
soğuma gelecek.
Beypazarında ise 6
günlük hava durumu
şöyle:

Sıcaklık (ºC) 12 °C 
Nem (%) 66
Basınç (hPa) 1028 hPa
Görüş (km) .......
Rüzgar (km/sa) Güney batıdan 6

09  Ocak Cumt.
En Yüksek 

13°C 
En Düşük 

3°C

10 Ocak Pazar
En Yüksek

14°C 
En Düşük

5°C

11 Ocak P.tesi
En Yüksek

8°C 
En Düşük

2°C

12 Ocak Salı
En Yüksek

7°C 
En Düşük

0°C

13 Ocak Çrşam.
En Yüksek

8°C 
En Düşük

2°C

14  Ocak Perşem.
En Yüksek

10°C 
En Düşük

3°C

Beypazarı ilçesinde okullar arası
masa tenisi turnuvası devam ediyor. 
Okullar arası masa tenisi turnuvası, Ticaret meslek
lisesi salonunda devam ediyor. Liseler arası genç
takımlar kategorisinde 6 takım mücadele ederken,
yine aynı kategoride 4 kız takımı mücadele ediyor. 
Ayrıca, liseler arası ferdi masa tenisi müsabakaların
da 64 sporcunun mücadele edeceği öğrenildi. 
İlköğretim okulları arasında 6 erkek takımı
mücadele edecek, ferdi oyuncu bulunmuyor. 
Liseler arası masa tenisi turnuvasında yapılan
maçların ardından erkek takımlarında, 1.Anadolu
Öğretmen Lisesi, 2. Beypazarı Lisesi, 3.İmam hatip
lisesi oldu. 
Kız takımlarında ise, Beypazarı lisesi 1., Ticaret
Meslek Lisesi 2., Anadolu Öğretmen Lisesi 3. oldu. 
Liseler arası ferdi sporcuların müsabakaları halen
devam ediyor ve 2 gün süren karşılaşmaların ardın-
dan ferdi sporcularda dereceler belirlenmiş olacak. 
Ödül töreni tüm maçların bitmesinin ardından
ilerideki bir tarihte yapılacağı kaydedildi.

Gazetecilere Beypazarı Sahip Çıkıyor.
10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle Beypazarı Belediye
Başkanı M. Cengiz Özalp ile Beypazarı BBP ilçe Teşkilatı, 
Beypazarı’ndaki Gazetecilerle özel toplantı yapacaklar. 

KKAARRAAŞŞAARR’’AA KKAAYYAAKK MMEERRKKEEZZİİ YYAAPPIILLIIYYOORR..
Tesisin tanıtımı 29.12.2009 tarihinde Ankara G.O.P.’da
bulunan tanıtım ofisinde yapılacak. 
Ankara şehir merkezine 1 saat 10 dakika uzaklıkta
olan tesis, Ankaralı misafirler için bulunmaz
olanaklar sağlarken bölgenin ilk kayak tesisi olma
özelliğini de taşıyor. 62 dönüm alan üzerine kurulan
Kardelen Mountain Resort’de 108 yatak kapasitesiyle
birlikte yarı olimpik ve kapalı havuzları, hamam,
masaj, sauna hizmetleri ve bünyesinde bulunacak
alacarte restaurantları, barları ve diskosunun yanı sıra
aquapark, paintball, avcılık ve binicilik gibi her beş
yıldızlı tesiste bulunmayan aktivite ve hizmetler de
bulunuyor. 
Turizm meraklısı ailelerin ve yetkililerin yoğun ilgi

gösterdiği tanıtım toplantısında, katılımcılara sürpriz
hediyeler verilirken, Kardelen Grup Ltd. Şti. kuru-
cusu Timur ÖZDEMİR’in yaptığı konuşmada
“Beypazarı ilçesinin sahip olduğu kültürel ve tarihi
hazineyi, kayak ve dağcılık gibi diğer turizm türleri
ile buluşturmak, hem ilçeye, hem de misafirlere
büyük fırsatlar yaratırken, tesiste konaklayacak mis-
afirler Ankara’dan uzaklaşmadan, şehrin stres ve
gürültüsünden arınma imkanı bulacaklardır.” dedi.
Beypazarı’nın başkentimize bu kadar yakın olmasın-
dan dolayı Kardelen Tatil Köyü’nün sunacağı kayak
imkanıyla da ileriki yıllarda Uludağ ve Palandöken
gibi büyük kayak merkezlerine tercih edilme
konusunda rakip olabileceğini belirten Özdemir, tesis

tanıtımlarının önümüzdeki günlerde devam edeceğini
belirtti. 

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

ZZAAYYİİ
E sınıfı Sürücü Belgemi ve Nüfus
Kimliğimi kaybettim. hükümsüzdür. 

SSeerrkkaann AAÇÇIIKKGGÖÖZZ


