GÜMÜŞÇÜLÜK, BİTMEYE YÜZ TUTAN SANATLARIMIZDAN
Kader ATAK-20 nci Uluslararası Beypazarı
ve Yöresi Şenlikleri Gümüş Ustaları yarışmasında birinci olan Gümüş Telkari Ustası
Alaattin Pekşen Beypazarı Gümüşü üzerine
konuştu. Pekşen, Beypazarı gümüşünün eski
görkemli dönemlerinin bitmek üzere
olduğunu belirterek, bugün Telkari
Gümüşünün karanlık bir döneme girdiğini ve
sanatın kaybolmak üzere olduğunu belirtti.
Beypazarı’nda bitmeye yüz tutan sanatlar
arasında yerini almaya başlayan gümüşçülük

telkari sanatı Beypazarı’nda en iyi günlerini
1980-1985 yılları arasında yaşadı.
Gümüş ustası Alaaddin Pekşen “
Beypazarı’nda ilk gümüş ustası olduğu tahmin edilen ve yayılmasına öncü olanın eskiden Beypazarı’nın çarşı merkezi olan şadırvanda gümüşçülük yapan Ahmet İnceoğlu
olduğu söyleniyor. Beypazarı’nda
gümüşçülük yapan bütün ustalar Gümüş
Telkari Sanatını bu Ahmet Ustadan öğrendi.
Benim ustam Sarımen de ondan öğrendi.
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Oda 13 yaşında çırak olarak Ahmet Ustanın
yanına girmiş. Ben de 13 yaşında Sarımen
ustanın yanına girdim şuan 50 yaşındayım ve
hala gümüşçülük yapıyorum. Ahmet Usta
1970 li yıllarda öldü.
Ahmet İnceoğlu Beypazarı’nda en az 20 usta
yetiştirdi. Bunlar da en az 20’şer kişi yetiştirdi. Toplamda Beypazarı’nda 400 belki daha
fazla usta yetişti. Ahmet usta döneminde
Beypazarı’nda gümüşçülük üzerine 15
Haber devamı Sayfa 3’de
dükkan vardı.
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Çiçek; Sorunları uzlaşarak, anlaşarak, sağ duyu ile çözmemiz lazım.

20 nci Uluslararası Beypazarı ve yöresi şölenine katılan TBMM Başkanı Cemil Çiçek basın mesnsuplarının sorularını cevaplandırdı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Ne yapacaksak, ne
edeceksek, ne talep edeceksek, ne söyleyeceksek
hukukun içerisinde kalmamız lazım. Hukuku yok
sayarak bir çabanın, gayretin içerisinde olursak,
kamu düzeni bozulur, bundan da hepimizin huzuru
bozulur" dedi.
20. Uluslararası Beypazarı ve Yöresel Şenlikleri'ne
katılan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Beypazarı
Belediye Başkanı Cengiz Özalp'i makamında
ziyaret etti. Belediye çalışmaları hakkında bilgi alan
Çiçek, ardından şenlik alanına geçti. Çiçek, buradaki konuşmasında, Beypazarı ve Yöresel
Şenlikleri'nin 20 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.
Beypazarı'nın marka bir ilçe olduğunu belirten
Çiçek, "Zengin bir tarihi var. Çok derin ve köklü bir
tarihi var. Güzel bir ismi var. Bütün bunlardan öte
çok da güzel insanları var. Eğer bu milletin özellikleri nedir, Türk milleti dediğimiz millet nasıl bir
milletir diye merak eden varsa Beypazarlılara baksın, onda her türlü güzelliği görecektir" ifadesini
kullandı.
Şenliklerin, Türk milletinin kültürünü, geleneklerini
yaşatmada ve birlik beraberliği sürdürmedeki önemine değinen Çiçek, şenlikler de ekonominin de canlandığına işaret etti.
"Bu tarz toplantılar, Türkiye'de birliğe, beraberliğe,
kardeşliğe ve huzura vesile olmalıdır" diyen Meclis
Başkanı Çiçek, Türkiye'de son günlerde yaşanan
gelişmelere değinerek, birlik içinde olmanın önemini yöreye özgü 'Kavgalı eve kız vermezler' sözünü
hatırlatarak, ülkenin kavga ile değil birlik içerisinde
daha ileriye taşınabileceğini söyledi.

FORUM

Kemal ÇELEN
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BEYPAZARI
FESTİVALİ
Festival sayısı ile ilgili geçen yıl
yapılan Festivalde Festival sayısı neden
13 diye sorgulamış ve eski Belediye
Başkanlarının yaptığı Festivaller neden
bu sayıya dahil edilmiyor diye eleştirmiştik. 2013 de yapılacak Festivalde bu
sayının düzeltilmesini istemiştik.

Yazısı Sayfa 2’de

"Buranın çok zengin bir kültürü var. Yaşlı insanları
dinlediğimiz zaman oradan duyduğumuz bir tek
cümle, belki 10 cilt kitap okumaya bedel.
Memleketimizin her zaman huzura, kardeşliğe ve
barışa ihtiyacı vardır. Öyle olduğu içindir ki
kültürümüzün temel taşları olan büyüklerimiz, bilim
adamlarımız, erenlerimiz hep birliği, beraberliği ve
kardeşliği tavsiye etmişlerdir. Görüşünüz ne olursa
olsun, kanaatleriniz ne olursa olsun, inançlarınız ne
olursa olsun her şeyden evvel birlik ve beraberliktir.
Her yıl Hacı Bektaş Veli'yi anma törenleri düzenleniyor, Hacıbektaş ilçemizde. 'Bir olalım, iri
olalım, diri olalım' deniyor. Demek ki iri olmanın,
büyük olmanın, diri olmanın yolu birlikten ve
beraberlikten geçiyor."
Çiçek, festival ve etkinliklerin millet olma
vasıflarından olduğunu belirterek, Beypazarı
ilçesinde bunun bir örneğinin yaşandığını hatırlattı.
Türkiye'nin huzurunu, kardeşliğini ve barışını her
ne pahasına olursa olsun korumak gerektiğine
dikkati çeken Çiçek, ülkenin huzurunu bozmak
isteyenlere de fırsat verilmemesi uyarısında bulundu. Çiçek, şunları kaydetti: "Bunun da yolu hukuka
saygıdan geçiyor. Ne yapacaksak, ne edeceksek, ne
talep edeceksek, ne söyleyeceksek hukukun
içerisinde kalmamız lazım. Hukuku yok sayarak bir
çabanın, gayretin içerisinde olursak, kamu düzeni
bozulur, bundan da hepimizin huzuru bozulur.
Mühim olan bu sözleri bu kürsülerden söylemek
değil aynen geçmişte olduğu gibi bu güzel sözlerin,
anlamlı sözlerin arkasına güzel örnekleri koymamız
lazım. Kutladığımız bu günler, yarın kutlayacağımız
kandil geceleri, yaşayacağımız bayramlar hepsi bu
yola çıkar ve bu yola çıkmalıdır. Şenlikler vesilesiyle sahip olduğumuz kültürün ve değerlerin, elde
ettiğimiz kazanımların da kıymetini bilmeliyiz,
bunu hatırlamalıyız.
Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Bu devlet kolay
kurulmadı. Başta aziz Atatürk olmak üzere bu
memleketin kahraman evlatları, bunca yokluk ve
sıkıntı içerisinde bize bağımsız bir Türkiye, bağımsız bir vatan ve hepimizin iftihar ettiği, milletimizin
son yüzyılda kazandığı en önemli değerlerin başında gelen Cumhuriyet'i ve demokrasiyi kazandırdılar.
Cumhuriyet'in ve demokrasinin kıymetini bilelim.
Sorunlarımızı, Cumhuriyet'in ilkeleri, demokrasinin
toleranslı atmosferi içerisinde çözmemiz ve geleceğe daha güvenle bakmamız lazım."

KAHVE MOLASI
Nilgün GÜNEY

MÜSLÜMAN KADININ
SAMİMİYETİ

İnsanın samimi olması demek, içiyle
dışının bir olması demektir. Yani içinden geçenleri olduğu gibi, değiştirmeden, insanların yadırgamasından ya da
kınamasından çekinmeden anlatabilmesi
Yazısı Sayfa 3’de
demektir.

Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz Özalp ile
Beypazarı Kaymakamı Mustafa Kaya da konuşmalarında, ilçenin sahip olduğu tarihi, kültürü ve
geleneklerini yaşatmak için Beypazarı Şenlikleri'nin
önemine işaret ettiler.
Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi
yapıldı. Şenlik Kortej sonrası Beypazarı
Belediyesince Tarihi Taş Mektep'te verilen yemeğe
geçildi.
Şenliklere CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan
Günaydın, Ak Parti Ankara Milletvekilleri Prof. Dr.
Seyit Sertçelik, Haluk İpek, CHP Hatay Milletvekili
Hasan Akgöl, Endonezya Büyükelçisi Mahari
Agustini, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, AK
Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan, Reyhanlı
Kaymakamı Yusuf Güler, çeşitli sendika temsilcileri, çevre il, ilçe, belde belediye başkanları da
katıldı.
Cemil Çiçek Taş Mektepte yemek sonrası Basın
Toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Anayasa çalışmaları ve komisyon hakkında sorulan bir
soruya Çiçek ; Daha önceki konuşmalarımızda 4 siyasi
parti uzlaşma komisyonu üyeleri yaptıkları toplantıda
benimde başkanlığımda yasama dönemi sonuna kadar
bu çalışmaları belli bir konuma getirmek için mutabakat yaptılar. Yasama dönemi de kapanmak üzere. Her
yasama dönemi siyasi partilerimizin de parlementonun
da bir nevi karne dönemidir. Özellikle meclisimiz
açısından nasıl öğrenciler karne alıyor, meclisimizinde
bir karnesi olacaktır. Bizde gelenek olarak meclis
kapandıktan sonra bir önceki yıldan bu güne kadar
mecliste yapılan her türlü çalışmayla ilgili kamuoyunu
bilgilendiriyoruz. Bunun da bir değerlendirmesini
yapacağız. Dolayısıyla uzlaşma komisyonu yasama
döneminin sonuna geldiğinde ne yaptı ne yapmadı bir
kere daha ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz.
Bundan sonra gereği ne isede yapacağız. Dolayısıyla
şimdi çalışıyorlar. En azından çalıştıklarını biliyorum.
Ha bu çalışma yeterli mi, yeterli değildir. Bunun tartışmasını bu ayın sonunda yapacağız. Yasama dönemi
biterken de komisyon üyeleri ile bir toplantı yapacağız,
yaparız‘’ dedi.
Hakkaride bir askeri helikoptere ateş edildi haberleri
var. Bunu çekilmek istemeyen PKK’lıların yaptığı
söyleniyor, Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu
durum çözüm sürecini etkiler mi? Sorusuna Çiçek;
Evet bende okudum. Olaya bir bütünlük içersinde bakmak lazım. Memnuniyet verici husus belli bir süreden

Duvara
Resim çizenlere
Teşekkür
Haberi Sayfa 2’de

İşadamından
Turizm yatırımı
Haberi Sayfa 3’de

Şair Gülten Ertük
Dünyada
bir ilki başardı.

Haberi Sayfa 2’de

Beypazarında 40 yıllık
çöplük alanı mesire yeri
olacak.
Haberi Sayfa 2’da

beri bizi üzen gelişmeler yaşanmadı. Bu sevindiricidir.
Ümit ederim, temenni ederim ki bu süreç devam etsin
ve artık yeteri kadar bu ülkede kan döküldü. Yeteri
kadar hepimiz acı çektik. Yeteri kadar ne söylenecekse
herkes birbirine söyledi. Artık bundan sonra toplumun
tüm sorunlarını uzlaşarak, anlaşarak, sağ duyu ile
çözmemiz lazım. Bakınız bunun dışında başka yol ve
yöntemlerin bu ülkeye ne zarar verdiğinihepimiz oturup görmemiz gerekiyor. Bir ay evvel tüm uluslar arası
kuruluşlara Türkiye yatırım açısından en güvenli ülke
diye tanınırken, bir ay sonra bir kısım ülkelerin aman
oraya gitmeyin, güvenlik yoktur tarzındaki bir kısım
telkinleri ile karşı karşıya kaldık. Türkiye’nin imajı
büyük ölçüde yara aldı. Yılda 15 yılda imaj meydana
getirisiniz, birkaç saat içersinde bunu yıkarsın. Nitekim
kendi aramızda konuşuyoruz. Süleymaniyeyi saatte
yıkarsınız. Ama yeni bir Süleymaniye için bir Sultan
Süleyman, birde Mimar Sinan gerekli. Onun için yıkmak kolay, yapmak son derece zordur. Her türlü
gelişmeyi, yapıcı yönde değerlendirelim ve işler yapılsın diyede gayret edelim. Onun için Türkiye maalesef
son gelişmeler sebebiyle dışarıda, içerde bir endişeye
kapıldı. Bir olumsuz görüntü ortaya çıktı. Bunu süratle
ortadan kaldırmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü
Türkiye’nin çok önemli iddiaları var. Önemli konularda aday. Önemli bir kısım faaliyetleri Türkiye’de
gerçekleştirmek için rakipleri ile çok ciddi bir yarışın
içersinde. Olimpiyatları, İzmir Expossu, Dünya miras
komitesi üyeliğine aday, B.M. geçici güvenlik konseyi
geçici üyeliğine aday. Tek başına aday değil. Bir çok
ciddi rakipleri var. Onun için Türkiye’nin imajına zarar
verecek her türlü tavır davranışlardan hepimizin kaçması gerekir. Değilse bedelini hep beraber ödemiş oluruz. Nitekimde ödüyoruz. Zaten onun için o türlü
gelişmeleri de bu çerçevede değerlendirmeliyiz. Ama
fırsatçılık edenleride çıkar. Bu memleketin iyiliğini
istemeyen, bu ülkede işler düzgün gitmesin diye
uğraşan şer odakları olduğunu da yüzlerce yıldır bu
millete söyleriz. Millette bunu kabul eder. Dolayısıyla
şer odaklarınında tuzaklarına düşmememiz lazım’’
dedi.

Şampiyonların Kulübü
Ayyıldız spor Klübü
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Beypazarı Belediyesi
Yaz Fotbol Spor Okulu
Başlıyor.
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Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı üzeri
Beypazarı Ortaokulu altında bulunan ve
daha öncede gelip geçenlerin ilgisini çeken
resimli duvar, 2013 yılında yeni bir kompozisyonla tamamlanarak vatandaşların

ARAŞTIRMA-KÜLTÜR-EDEBÝYAT

beğenisine sunuldu.
Hitit, Luwi döneminden başlayarak
günümüze kadar
süregelen Beypazarı
tarihi medeniyet
çizgisini resimlerle
duvara resmeden
öğretmen ve öğrencilere çalışmaların
tamamlanması
nedeniyle Beypazarı
Belediye Başkanı M.
Cengiz Özalp
teşekkür etti.
Beypazarı
Belediyesince 100
metre uzunluğunda
ortalama 3 metre yüksekliğindeki duvarın
bakım ve onarımı yapılarak, Sanayi ortaokulu resim öğretmeni Hayriye Sartaş yönetiminde çeşitli okullardan öğrenciler tarafından tasarlanan ve boyama resim çalış-

malarının tamamlanması nedeniyle
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp resimlenen duvarın yanına akşam
saatlerinde giderek resim çalışmasına
katılanlara teşekkür etti.
Hititlerden günümüze Beypazarı tarihini
yansıtan medeniyet çizgilerinin resmedildiği
duvar çalışması, İlçe milli eğitim müdürlüğü
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında
öğrencilerin el becerilerinin geliştirildiği bir
proje olduğu belirtildi. Duvar üzerine
yapılan resim çalışması vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Harflerin Dansı şiir kitabı Gülten
Ertürk’ün 10 ncu kitabı. Asonans ve
Aliterasyonlardan oluşan şiirlerden
oluşmakta. Türk edebiyatında ve
Dünyada bir ilk. Şimdiye kadar şairler
birkaç harfe yoğunlaşarak birkaç şiirde
bırakmışlar. Ama Türkçe alfabedeki
29 harfe Asonans ve Aliterasyon yapmamışlar. Bu çalışma Gülten
Ertürk’ün 4 yılını almış. 4 yıllık çalışmanın sonucunda Gülten Hoca
meyvelerini almaya başlamış. Asonans
ve Aliterasyon seslerin yoğun bir şekilde kullanılması. Hem dünya edebiyatında bu sanat var hem de Türk
Edebiyatında var. Dünya edebiyatında da özellikle Fransız , İngiliz alfabesinde bu sanatın
onların alfabelerine göre a dan z ye yoğun
olarak kullanan hiçbir şair olmamış. Türk edebiyatında da bu ilki, dünya edebiyatında da bu
ilki yaşamak Gülten Hoca’ya nasip olmuş. A
harfinde A dan başka sesli harf yok. Bütün
kelimeler A ile başlıyor ve A ile devam ediyor.
B harfi B lerle başlıyor ve B lerle devam ediyor.
Yoğun olarak B kullanılıyor. Bütün kelimeler B
ile başlıyor ve B ile devam ediyor. A dan Z ye
kadar alfabenin tüm harfleri aynı şekilde kul-

lanılarak oluşan şiir kitabı Harflerin Dansı bir ilk
olarak Edebiyat tarihine de geçiyor.

ma başlatıldı.
Geniş katılımlı bir ortaklıkla yapılacak olan projede çeşitli görüşler öne sürülüyor. Proje
çerçevesinde, “kuş gözlem evi, orman içerisine
özellikle leyleklerin tüneyebileceği direkler,
yürüyüş şeridi, kameriyeler ve çocukların da
hoşça vakit geçirebileceği oyun alanları” gibi
mekanlar düşünülüyor.

Beypazarı çöplük alanında incelemelerde bulunmuş, İlçe merkezine yakın bir mesafede bulunan
çöplüğün mesire alanı olarak planlanması için
incelemelerde bulunan heyete, Beypazarı Meclis
Üyesi Hüseyin Doğan da eşlik etmişti.
Hazırlanacak geniş kapsamlı proje ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Ankara İl Özel İdaresi ve
Beypazarı Belediyesi işbirliği ile çöplük alanını,
mesire alanı olarak halkın hizmetine sunacaklarını belirten Kalyoncuoğlu, "Beypazarı, doğada
nadir olarak görülen birçok kuş türüne ev
sahipliği yapmakta. Şehir merkezine olan yakınlığı ile dikkat çeken bu alanda yapılacak olan
düzenlemelerle birlikte hazırlanacak olan projeyi,
2012 yılı içerisinde komisyona sunmayı hedefliyoruz. Her geçen yıl turistik potansiyeli artan
ilçede bu proje ile birlikte, büyükşehirlerde
yaşayan vatandaşlarımız sakin ve huzurlu bir
ortamda streslerini atabilecek.” diye konuşmuştu.
İl Genel Meclis Üyesi Sefa Varlık, “40 yıllık şehir
çöplüğünü mesire yeri olarak düzenleme çalışmalarının startını veriyoruz. Yıllardır burnumuzun dibinde yer alan bir mikrop yuvasından
ilçeyi kurtaracağız. Yeni kurduğumuz çöp alanı
ilçenin 50 yıllık çöp depolama ihtiyacını karşılayacak. Merkeze çok yakın mesafede bulunan şehir
çöplüğü diye bir yer olmayacak. Çöp yerinde
ağaçlar ve çiçekler açacak." demişti.
Sefa Varlık 2012 yılında gerçekleşeceğini
söylediği proje hakkında ‘’Beypazarı Belediyesi

Başkan Özalp; Ders dönemi başlayan ve
karne tatilinde de devam eden resim çalışmaları tamamlandı. Bu nedenle emeği geçen
Resim öğretmeni Hayriye hanıma ve öğrencilerine teşekkür ederim. Beypazarı duvarları siyah görüntüden kurtuldu. Sıva nem
nedeniyle çatlıyor ve dökülüyor. Her yıl
farklı resimlerle bu duvarları süslemeyi
sürdüreceğiz’’ dedi.

Şair Gülten Ertürk dünyada bir ilki başardı.

GÜLTEN ERTÜRK ”HARFLERİN DANSI”
(ASONANS VE ALİTERASYON) ŞİİR
KİTABI DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BİR
İLK

Günümüzün aranan şair ve yazarlarından, gittiği
her yerde okuğu şiirleriyle beğenilen Beypazarı
Kız Meslek lisesi Kuyumculuk Teknoloji El
Sanatları öğretmeni Gülten Ertürk’ün yazdığı
Harflerin Dansı (Asonans ve Aliterasyon) şiir
kitabı Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olarak
Edebiyat tarihine geçti.

Eğitimci Şair Gülten Ertürk, Harflerin Dansı
(Asonans ve Aliterasyonlarla şiirler” adlı şiir
kitabıyla ilgili, kitabın ön sözünde şu görüşlere
yer veriyor. ‘’Edebiyat dünyasına ölümsüz bir
eser bırakmak amacıyla çıktığım bu yolda, uzun
bir arşiv çalışması ve bilimsel araştırmalardan
sonra edebiyatımızda Asonans ve Aliterasyon
sanatlarının A’dan Z’ye harflerde tamamen tatbik edilmediğini gördüm. Takdir edersiniz ki, bu
güne değin yapılamayan bir çalışmayı ilk defa
yapmak hele hele kaleme ve Kelama
hâkimiyetin esas olduğu edebiyat sanatında
yukarıda da ifade ettiğim üzere bazı tedirginlikler yaşamamıza neden oldu. Ama bizim uçsuz
bucaksız Türkçe ufkunda bir nebze olsa
Türkçenin varlığını pekiştirme düşüncemiz,
Türkçemizin eşsiz üretme gücü ve bizim Türkçe
ile olan hoş muhabbetimizin de etkisiyle alanında bir ilk olan bu çalışmayı ortaya çıkardı.
Aslına bakılırsa bu eser Harflerin Dansı adını
verdiği bir rüyanın varlığının ifadesidir. Eser
aracılığıyla Türk’e dair her şeyi önemseyen ve
Türk’ün geleceğinin Türkçeye bağlı olduğunu
bilen herkesi bu rüyaya davet ediyorum.”

Beypazarı'nda 40 yıllık çöplük alanı mesire yeri olacak

Ankara'nın tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi
Beypazarı'nda 40 yıllık çöplük, mesire alanı
olarak düzenlenecek. Köst Yolu üzerinde ve
orman kenarında bulunan çöplüğün turizme ve
vatandaşların hizmetine kazandırılması için çalış-
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BEYPAZARI FESTİVALİ

Festival sayısı ile ilgili geçen yıl yapılan
Festivalde Festival sayısı neden 13 diye
sorgulamış ve eski Belediye Başkanlarının
yaptığı Festivaller neden bu sayıya dahil
edilmiyor diye eleştirmiştik. 2013 de
yapılacak Festivalde bu sayının
düzeltilmesini istemiştik.
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp bu eleştiriyi dikkate aldı ve geçen yıl
sayının düzeltileceği sözünü vermişti.
2013 yılında yapılan Festivalde sayı
düzeltildi. Ancak sebep ve nedeni anlaşılamayan bir siyasi muhalefet oluştu. Bazı
yerel gazetelerde geçen yıl 13 iken bu yıl
nasıl oluyorda 20 nci oldu diye haberler
yapıldı. Bazı gazetelerde inatla 14 ncü
Festival diye haber yaptılar. Ben bu
gazetelerde haber yapan arkadaşları öncelikle kınıyorum. Gazeteci önce doğrudan ve
gerçeklerden yana olur. Yanlış olanı
eleştirir, doğru yapılan bir davranışa da
teşekkür eder.
Gelecek sayımızda bu tür haber yapanlara
kapak olması için gazetemizin bir sayfasını
eski Belediye Başkanlarının yaptıkları
Festival belgelerine ayıracağız. Neden 20
nci Festival olduğunu görmeleri için kapak
yapacağız. Eski Festivalleri yok sayan ve
miladı kendi dönemi sayan siyasi zihniyetleride kınıyorum. Bu tür siyasi zihniyetlerin
peşinden gidenleri de kınıyorum. Beypazarı
gerçeklerinin üstünü örtemezsiniz. Gün
gelir bu gerçekler gün yüzüne çıkar. Bu
gerçeklerin altında ezilirsiniz. Yanlışın
savunuculuğu olmaz. Yanlışı savunanların
iyi niyetinden de şüphe edilir.
İktidar hırsı da olsa doğruları savunmak
erdemdir. Muhalefet olsun diye muhalefet
yapılmaz. Belediye Başkanını sevmiyor
olabilirsiniz. Yanlış üzerinden muhalefet
yaparsanız, sevmediğiniz başkanı halkın
gözünde daha da saygın yaparsınız. Bu
Festivalde de öyle oldu bilesiniz. Başkan
Festival sayısını düzelterek Beypazarı’nda
bir çok kişinin gönlünde yer edindi. Turan
Kamberli ve İbrahim Demir’in de teşekkürlerine mazhar oldu.
2 ayrı gazetede eleştiriler yayınlandı. Ne
geçti elinize. Gerçekleri, doğruları
değiştirebilme gücünüz var mı?..
Yerel seçimlerde MHP seçimi kazansa
Festival sayısını Mansur Yavaş’ın sayısından başlatsa yine en büyük eleştiriyi
MHP’ye ve seçilen Belediye Başkanına
karşı yapacağız.
Beypazarı tarihi ile oynamayın. Gerçekleri
de yok saymayın.
Bakın Beypazarı’nın beldesi Karaşar bu
sene 15 nci Festivali kutlayacak. Siz inatla
14 ncü Festival diye inat ediyorsunuz. Bu
davranış etik bir davranış mı?
Bir ilçe 14 ncü’yü kutlayacak, beldesi ise
15 nci Festivali kutlayacak. Düşünen, aklı
selim insanlara bu ibret olmalı. Gelecek
sayıda eski Belediye Başkanlarından
İbrahim Demir’in de Festival sayısı ile ilgili
görüşleri yer alacak. Eski Başkanlar halen
ölmedi, yaşıyorlar. Onları yok sayanlar,
hizmetlerini yok sayanlar bilsinki kendilerine rakip üretiyorlar.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek
Beypazarı’nın 20 yıldır bu festivali kutladığını kürsüde söyledi. Belediye Başkanı
M. Cengiz Özalp 20 nci Festival dedi.
Kaymakam Mustafa Kaya 20 nci Festival
dedi. Festival sayısı 20 dir. Halen neyin
inadı veya neyin muhalefeti.
Eleştirecekseniz Şenlik mi?, Festival mi?
üzerine eleştiri yapın. Şenlik olayını bende
eleştirdim ve yetkili kişilere, bunu da
bildirdim. Şenlik değil, Festival olmalı...

çöplük alanını taşıyacaktı. Halen taşınmadı. Eğer
çöplük alanı taşınırsa proje halen geçerli. İl Genel
Meclis Üyeliğimiz sona ermeden proje hayata
geçebilir. Biz çöplük alanının taşınmasını bekledik. Ortaya konan proje çöplük alanı taşınırsa
2013 yılı içinde yeniden gündeme gelebilir.
Melih Gökçek’de bu çöplük alanı ile ilgili bu
hafta içinde söz vermiş. İnşallah çöplük alanı
mesire yeri olarak projelendirilir, bklentiler yerini
bulur’‘ dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih
Gökçek’de Beypazarı’nda yapılan toplantıda
‘’Beypazarı için bir tek sözüm kaldı. Beypazarı
Çöplüğünün kaldırılması. Onuda seçimlere kadar
yapacağız’‘ dedi.

İŞADAMINDAN TURİZM YATIRIMI
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Beypazarlı işadamı Şefik Doğan 3 milyar
TL’lik yatırım bedeli olan Turistik Tesis için
sadece 450 bin TL banka kredisi kullandı, 1
miyar 55 bin TL cebinden para harcayarak
Beypazarı Kırsal Turizmin öncüsü oldu.
Ankara’nın tarihi turistik ilçesi
Beypazarı’nda işadamları da
Beypazarı turizmi ve kırsal
turizm için yatırım yaparak
destek veriyor.
Beypazarı doğumlu, 63
yaşındaki müteahhit
Şefik Doğan, Beypazarı
ilçe merkezine 8 km
mesafede Kozalan Köyü
yolu üzerinde Geyikpınar
Köyüne bağlı tapulu arazisi
üzerine , Sosyal Tesisi içinde olan
2 katlı bungolo tipi ahşap evlerin
yapıldığı Turistik Tesisi kurarak
Beypazarı’nın doğa ve kırsal turizme açılmasının öncüsü oldu.
2009 yılında tesisin inşaatına başlanmış, Bu
güne kadar 450 bin TL banka kredisi kullanarak toplamda 2 milyar TL para harcamış.
3 yıldızlı yatırım belgeli tesisin toplam
yatırım maliyeti 3 milyar TL. Tesis 2200
rakımlı, 3 tarafı ormanlık tepelerin ortasında
düz arazi üzerine kurulu. Asfalt olan köy
yolu kenarında kurulan turistik tesis içinde
14 adet 2 şer katlı bungola tipi ahşap ev,
2500 kişilik kır düğünü yapılan alan ve 120
kişilik restaurantı ve sosyal tesisi bulunuyor.
Doğayla baş başa olunabilecek fırsatların
sunulduğu tesis içinde kedi, köpek, ördek
gibi canlılar da mevcut.
Doğanbey Tesisleri adı ile faaliyetini
sürdüren tesis içinde özel günler için müzikli eğlence proğramlarıda düzenleniyor.
Rezervasyonlu çalışan tesis içinde toplamda
14 adet 2 şer katlı bungola tipi ahşap evlerin
7 adeti tamamlanarak hizmete girmiş ve
müşterilere konaklama için verilmeye
başlanmış. Diğer 7 adet bungola evin ise %
70’i tamamlanmış. 2013 yılı sonuna kadar
bu evlerin de tamamlanarak hizmete gireceği belirtildi.
Tesis sahibi 1950 Beypazarı Doğumlu Şefik
Doğan Beypazarı turizmine katkı sağlamak
ve Beypazarı’na kırsal turizmi kazandırmak
amacıyla yola çıktığını belirterek DHA’na

tesis hakkında açıklamalarda bulundu.
Doğan; ‘’Beypazarı Kozalan Köyü yolu
üzerinde Geyikpınar Köyünde Beypazarı’na
8 km mesafede Doğanbey Tesislerindesiniz.
Ben bu tesise başladığımda Beypazarı
Turizmine katkı olsun diye
başladım. Amacım Beypazarı
turizmine katkı sağlamak
ve kırsal turizmi başlatmaktır. 8025 m2 üzerine
2200 rakımlı yüksekte
olan üç tepenin arasında ormanla çevrili olan
yerime bu tesisi yaptım.
Tesisimin içinde 14 adet
Bungola tipi ahşap evler
vardır. Ayrıyeten 120 kişilik
restaurantım hazır faaliyettedir.
2200 m2 olan 2500 kişilik kır düğünü
yapmak için saham vardır. Buda şu anda
hizmete açıktır. Tesisim 3 yıldızlı yatırım
belgelidir. Tesisim 1 yıldır faaliyettedir. 14
adet bungola ahşap türü ve içinde sosyal
tesisleri bulunan turistik tesisi inşaatına
2009 yılında başladım. 2011 yılında buraya
Turizm yatırım kredisi diye bankadan kredi
çektim. Bu çekilen kredi geri ödemelidir.
Geri ödemeleri yapıyorum. Bu güne kadar 2
trilyon para harcadım. Tesisin toplam
maliyeti 3 trilyon olup toplamda 14 adet
bungola türü ahşap evin 7 adeti tamamlandı,
hizmete hazır, 7 adetinin de % 70 i tamamlandı. Kaynak bulursam 2013 yılı sene
sonuna ben burayı bitirecem. Bitirdiğim
daha daha değişik, daha güzel bir yer olacak. Buraya gelen yabancılar, konaklamacılar rezervasyonlu çalışarak buraya şu
anda devamlı geliyorlar. Müşterilerim
Türkiye’nin her yerinden ve yabancı ülkelerden gelenler de vardır. Bir hafta kalmaktadırlar’’ dedi.
DOĞAN, YÖRÜK ÇADIRLARINDAN
OLUŞAN KÖY KURACAK
İş adamı Şefik doğan Yörük kıl çadırlardan
oluşan köy kuracağını açıklayarak; ‘’Bunun
haricinde tekrar Beypazarı’na turizme katkı
olarak Yörük çadırı adı verilen kıl çadırlardan 30 adet kıl çadır sosyal tesisi olan 16
dönüm yerime ayrıyeten yer yapacağım.
Yine Beypazarı turizmine katkıda bulunacağım’’ dedi.

Baştarafı Sayfa 1’de

yüz tutan sanatlar arasında kaldı. Gümüşçülük
ile ilgili bir çok sıkıntılarımız var. Bunlar arasında öne çıkanlar, pazar sıkıntısı, Türkiye’ye ithal
ürün gelmesi nedeniyle yerli ürün satışı azaldı,
mevcut ustalar da üretimde yenilik yapmazsa,
yeni model ve tasarımlar geliştiremezse bu
meslek kaybedilecek. Gümüşle ilgili diğer bir
sıkıntı komşu ülkelerdeki savaş ortamı
Beypazarı gümüşünün pazarlanmasını etkiliyor.
Beypazarı gümüşü genelde Mardin Midyat’a ve
oradan da İran, Irak ve Suriye gibi ülkelere ihraç
yapılmakta idi. Komşu ülkelerimizde var olan
savaş ortamı nedeniyle Beypazarı Gümüşünün
pazarlanması azaldı. Savaş satışlarımızı etkiledi.
Gümüşün ham maddesi pahalandı ve gümüş
lüks takı haline geldi. Buda sektörü olumsuz
olarak etkiledi. Gümüş herkesin alamadığı bir
takı oldu. Ayrıca Beypazarı’nda döküm işi
çoğaldı, el işçiliği telkâri işi bundan zarar gördü.
El işleme Gümüş Telkari işçiliğinde bir usta
ayda bir kilo gümüş işlerken Döküm işinde bir
usta ayda 5 kilo gümüş üretmekte. Alın teri işi
bitme noktasına geldi. Artık telkârinin geleceği
karanlık.
Gümüşçülüğün ölmemesi için bütün ustalar kendini sorgulayıp, yenilemeli, özveride bulunmalı.
Daha modern modeller yapılmalıdır. İthal ürünlerin önüne geçmek için eski olan 20 yıllık modeller bırakılmalı, yeni modeller üretilmeli, İthal
mallar ile rekabet gücümüz artırılmalı.
Beypazarı’nda Gümüşçülük Bölümü olan
üniversitelerimiz ile sıkı ilişki ve işbirliği

GÜMÜŞÇÜLÜK, BİTMEYE YÜZ TUTAN
SANATLARIMIZDAN

Ahmet usta döneminde Beypazarı’nda
gümüşçülük üzerine 15 dükkan vardı. Bu sanat
usta olunca ahilik yoluyla dükkan açılmasına
izin veriliyordu. Çıraklıktan başlayıp usta olunca
ustanın izni ile dükkan açtılar. 1980-1985 yıllarında Beypazarı’nda 40 atölye ve her atölye de
40 eleman çalışıyordu. Bu yıllarda gümüşçülük
gözde bir meslekti. Sanata eğilimi olanlar 5 yıllık ilkokulu bitirince yanımıza geliyorlardı.
İmalatçı olarak bugün bu mesleği faal olarak
yapan küçük ve büyük çaplı 20-25 usta kaldı,
satış yapanlarla birlikte toplam Beypazarı’nda
50 tane dükkan var.
Bugün Beypazarı’nın gümüşle ilgili sıkıntısı
çırak bulunamıyor. Eğitim sistemi nedeniyle 1718 yaşına girmiş olanlar çırak olarak gelmiyor.
Çırakların yetişme yaşı 10-15 yaş arasıdır. Daha
sonra öğretilemiyor. Çırak bulunamaması gümüş
sektörünün en önemli sorunlarından biri olarak
karşımıza çıkıyor.
Günümüzde Gümüşçülük telkari Sanatı bitmeye

ARAŞTIRMA

MUHTARLAR
BASINLA BULUŞTU

Beypazarı Ayvaşık mahalle muhtarı
Hasan Matracı tarafından organize
edilen yemekli toplantıda bazı muhtarlar
ve Gazeteciler bir araya geldi.

Beypazarı Ayvaşık mahalle muhtarı Hasan
Matracı tarafından organize edilen yemekli
toplantıda bazı muhtarlar ve Basın mensupları
bir araya geldi.
Düzenlenen yemekli toplantıya, Türkiye
Muhtarlar federasyonu yönetim kurulu üyesi,
Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Musa uysal,
Ayvaşık mahalle Muhtarı Hasan Matracı,
Rüstempaşa mahalle muhtarı Mehmet
Gökçanak, Başağaç mahalle muhtarı Selahattin
Sarıkaya ile Ulusan basın temsilcilerinden
Anadolu Ajansı muhabiri Yaşar Tonbak, DHA
muhabiri Kemal Çelen, SRT Genel Müdürü
Süleyman Kurtluş, Yeni Yıldız Gazetesi temsilcisi Mustafa Sümer, Beypazarı güncel Haber
sitesi Ahmet Diril katıldılar.
Mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili bazı
sorunları basın temsilcilerine aktarırken, bazı
çalışmaların kısa sürede tamamlanmadığını ve
uzun süreler aldığını söylediler.
Türkiye Muhtarlar federasyonu Yönetim
Kurulu üyesi ve Kurtuluş Mahallesi muhtarı
Musa Uysal’da mahallesinde yapılması gereken
bir çok işin bulunduğunu belirterek, “şimdiye
kadar sürdürülen çalışmalar, yapılan işler için
Belediye başkanına teşekkür ederim” dedi.
Başağaç mahalle muhtarı Selahattin Sarıkaya,
yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen
Ayvaşık mahallesi muhtarı Hasan Matracı’ya
teşekkür ederken, mahallesi ile ilgili birçok
sorunu başlıklar halinde dile getirdi.
“Basın göz ardı edilemez:”
Muhtarlar, Basın mensuplarıyla bir araya
gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirirlerken, “basın bizim gözümüz kulağımız, basın
hiçbir zaman göz ardı edilemez. Birçok surunun çözümünde ve gündeme getirilmesinde
basının önemi tartışılmaz. Bu nedenle basın
hiçbir zaman göz ardı edilemez” dediler.
Ayvaşık mahallesi Muhtarı Hasan Matracı
Basın mensuplarına teşekkür ederek,
mahallesinde birçok sorunun basın sayesinde
gündeme geldiğini ve basın sayesinde duyurulduğunu ve halen Belediye tarafından yapılan
çalışmaları zaman zaman yazarak mahalle
halkına duyurulmasında basının öncü olduğunu
belirtti.

Geçmiþte bu hafta

01 Temmuaz 1911 : Kandilli Rasathanesi kuruldu
Pazartesi
1929 : Ankara - İstanbul arasında ilk telefon bağlantısı
kuruldu.
02 Temmuz 1917 - Yunanistan Türkiye’ye savaş ilan etti.
Salı
1972 - Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı seçildi.

1919. Mustafa Kemal Paşa Erzurum'da.
03 Temmuz 1969. Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti
Çarşamba
Türkiye'ye geçti.
04 Temmuz
Perşembe
05 Temmuz
Cuma

1848 : Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı
Komünist Manifesto yayımlandı.
1830 - Fransa, Cezayir'i işgal etti.
1884 - Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu.

06 Temmuz 1927. Danıştay göreve başladı.
Cumartesi
1957. Hükümet, İstanbul Gazeteciler Sendikası'nı bir
süre için kapattı.
07 Temmuz
Pazar

1960 - Milli Birlik Komitesi, eski cumhurbaşkanı
Celal Bayar'ın vatana ihanet iddiasıyla Yüce
Divan'a sevkine karar verdi.

içersinde yeni model ve tasarımlar ortaya
çıkarılmalı. Üniversite ve Gümüşçü esnafımız
ortak paydalarda bu modelleri paylaşabilmeli.
Beypazarı Gümüşünü tanıtan faaliyetler çoğaltılmalı, takı defileleri, yarışmalar yapılmalı, fuarlara katılımlar artırılmalı ve bunun için yerel
destekler öne çıkartılmalı. Belediye ve
Kaymakamlık öncülüğünde dışarda açılan fuarlara katılarak sanatımızı tanıtmalı ve yaşatmalıyız. Aksi halde Beypazarı el emeği göz
nuru sanatımız bu günkünden daha kötü olacak
ve sanat yakın bir gelecekte kaybolacaktır“ dedi.
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K AHVE
MOL A SI

MÜSLÜMAN KADININ
SAMİMİYETİ
Nilgün GÜNEY

İnsanın samimi olması demek, içiyle
dışının bir olması demektir. Yani içinden
geçenleri olduğu gibi, değiştirmeden,
insanların yadırgamasından ya da kınamasından çekinmeden anlatabilmesi
demektir. Samimiyet, insana doğallık
getirir, samimi olan insan yaşamdan bu
sayede çok büyük bir zevk alır. Fakat
samimi olmayan bir insan, samimiyetin
bu gücünden habersizdir. Yalnızca samimi olduğu taktirde kazanılabileceği özellikleri, insanlara kendisini olduğundan
farklı göstererek, kazanacağını zanneden
kişiler, bir takım yapmacık tavırlara girişirler. İşte böyle bir karaktere sahip olan
insanlar, birbirlerinin arkasından
konuşup, aldatabilir ya da kolaylıkla birbirlerine yalan söyleyebilirler.
Samimiyetsiz bir insan, bir gün önce
arkasından konuştuğu ve hiç sevmediğini
söylediği bir insanla, bir gün sonra hiç
böyle hislere sahip olamamışcasına,
menfaatleri için birlik yapıp, samimi
görünebilir.
Allah’ın Kuran’da övdüğü Müslüman
kadın ise, bu tavırlardan şiddetle kaçınır
ve duyduğu Allah korkusu nedeniyle son
derece samimi bir karaktere sahip olur.
Dünyadaki tek amacı, Allah’ın rızasını
kazanmaktır ve O’ndan başka hiç kimseyi memnun edebilmek için karakterinde değişiklikler yapmaz. İnsanlardan
elde edeceği küçük çıkarlar ve menfaatler uğruna samimiyetsiz davranmaz.
Etrafındaki insanlar ne tepki verirlerse
versinler, kendi düşüncelerini çekinmeden söyler. Asla insanların beğenisini
kazanabilmek için yapmacık tavırlarda
bulunmaz. Mümin kadın, asil ve onurlu
bir kişilik gösterir ve çıkar elde etmek
için kalitesiz tavırlara bulunmaz.
Müslüman kadın dünyada, Allah’ın rızasından başka bir şeyi elde etmeyi umut
etmez. Müslüman kadın, nefsini çok iyi
tanır ve asla ona fırsat vermez. Allah’ın
beğendiği ahlakın dışına çıkmaz.
Yüce Allah, Kuran’da Müslüman kadınlara, Hz. Meryem’i örnek kılmıştır. Hz.
Meryem yaşamı boyunca birçok zorlu
imtihanlara tabi tutulmuş, Allah’a olan
bağlılığı ve samimiyetiyle hepsinden
geçmiştir. İnkarcıların baskısına karşı
Allah onu korumuş ve kutlu kılmıştır.
Hz. Meryem, Allah’a karşı son derece
samimi olmuş ve O’na sığınıp dua
etmiştir. Bütün sıkıntılarını O’na
bildirmiştir.
“Hani melekler: "meryem, şüphesiz
Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı," demişti.’’
(Ali İmran Suresi, 42)Mümin kadın,
Allah’ın yaratma sanatını en güzel şekilde takdir eder, O’nu durmaksızın anar
ve yüceltir. Yüce Allah’ın her şeye güç
yetirdiğini ve her şeyin kontrolünün
O’nun gücünde olduğunu bilir. Sonsuz
güç ve kudret sahibi Yüce Allah, her
şeyden haber olan ve bilendir. İnsanı en
iyi tanıyan, onu yaratan ve Kendi ruhundan üfleyen Yüce Allah’tır. Bu gerçeklerin bilincinde olan mümin kadın, Hz.
Meryem örneğinde olduğu gibi Allah’a
karşı son derece samimi bir karaktere
sahip olur.
“Sözü açığa vursan da, (gizlesen de
birdir). Çünkü şüphesiz O, gizliyi de,
gizlinin gizlisini de bilmektedir.’’ (Taha
Suresi, 7)Samimiyet, mümin için en
önemli ahlak özelliğidir. Samimi ve halis
bir niyete sahip olan bir insanı Yüce
Allah koruyacak ve güzel ahlaka
ulaştıracaktır. Mümin kadın Allah’ın
emri üzerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü,
adaleti, affediciliği, sabrı en üst seviyede
yaşar. Bu nedenle mümin kadın, samimi
olarak Allah’a bağlı bir kalple, O’ndan
şiddetle korkan, O’nu çok seven bir
karaktere sahip olur. Her gittiği yerde
saygı görür, en küçük olaylarda üzülmez,
Allah’ın yarattığı görüntülerde bir hikmet arar. Bu da mümin kadını itidalli,
güçlü bir insan yapar.
Müslüman kadın, küçük dünyevi menfaatlerin peşinde koşmadığı için, hedefi
her zaman büyüktür. Müslüman kadının
hedefi Allah’ın rızası ve cennetidir.
İnsanların da cennetine vesile olmak için
mücadele eder.
“Erkek olsun, kadın olsun, bir mü'min
olarak kim salih bir amelde bulunursa,
hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla
yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.’’
(Nahl Suresi, 97)
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Ayyıldızlı sporcular turnuvaya katılan 9 kulüp
arasında birincilik kupasını almaya hak kazandı.
16 Haziran 2013 tarihinde Yenikent Kapalı Spor
Salonunda yapılan DOSAN dostluk turnuvasına

katılan Ayyıldızlı sporcular turnuvada 15
sporcusundan 13 tanesi birincilik
kürsüsüne çıkarak inanılmaz bir başarı
elde etti. Bu sonuçla turnuvaya katılan 9
kulüp arasında birincilik kupasını almaya
hak kazandı. Katılımın yüksek olduğu turnuvada toplamda 160’ın üzerinde sporcu
Altın madalya için mücadele etti.
Elde ettikleri başarı ile ilgili küçük bir
söyleşi yaptığımız Kulüp Antrenörü
Muhsin ÖZKAN “9 aylık bir spor
kulübüyüz. Öğrencilerimizin bir çoğu
daha acemi seviyesinde bir sporcu olması
gerekirken, doğru şekilde Teknik-Taktik
ve Antrenman programı uygulayarak
sporcularımızı üst seviyeye çıkarttık.
Öğrencilerim inde ilk maçları olmasına
rağmen onlarda üzerlerine düşen görevleri
çok mükemmel uygulayarak her biri
muhteşem bir galibiyet aldılar. Hepsini ayrı ayrı
tebrik ediyorum” diyerek “
daha yolun çok başında

BEYPAZARI BELEDİYESİ
YAZ FUTBOL OKULU
BAŞLIYOR
tırabilecek.
Kurslar
Pazartesi,
Çarşamba ve
Cuma günleri
Saat 18:00 ile
20:00 saatleri
arasında
yapılacak.

Beypazarı Belediyesi Futbol
Okulu 2013 Yaz kursu Kayıtları
Başlıyor

24.06.2013 Tarihinde başlayacak kayıtlar için Beypazarı
Belediyesi, Ankara Parkı Spor
Tesisleri, Bulgurdede Ferhat
Yağmur Değer Spor
Tesisleri’nde başvurular kabul
edilecek.
Beypazarı Belediyesi Futbol
Okulu’na 2000, 2001,
2002 ve 2003 doğumlular kayıtlarını yapBeypazarı yöresel ürünlerinin internet üzerinden
satışı için Satış mağazamız hizmetinizde

ÜRÜNLERİNİ SATMAK İSTEYENLER

www.alsatbeycarsisi.com

SANAL SATIŞ MAĞAZA TEMSİLCİMİZ
İLE İRTİBAT KURUNUZ.

0.532557 98 53
info@alsatbeycarsisi.com

FOTOÐRAF
ALBÜMÜNÜZDEKÝ TÜM
FOTOÐRAFLARINIZ
VCD - DVD ALBÜM HALÝNE
GETÝRÝLÝR.
1 CD ALBÜM 130 YTL.

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR
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Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-6

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

Gsm: 0.532.557 98 53

Beypazarı
Belediye
Başkanı M. Cengiz Özalp
“Okulların tatile girmesiyle
evde canı sıkılan çocuklar için
hem spor, hem yeni arkadaşlıklar, hem de yeteneklerinin
keşfedilmesi açısından güzel
bir fırsat olan futbol okulu
kayıtlarımız 24 Haziran’da
başlayacak. Her yıl olduğu gibi
bu yıl da bir çok yetenekli
çocuğumuza, tecrübeli kadromuzla eğitim verilecek” dedi.

NÖBETÇÝ ECZANELER

01 Temmuz Pazartesi - 07 Temmuz Pazar

01 Temmuz Pazartesi..... Yeni Eczane ...............................
02 Temmuz Salı............. Ülkü Eczanesi............................
03 Temmuz Çarşamba... Aras Eczanesi............................
04 Temmuz Perşembe.... İnan Eczanesi...........................
05 Temmuz Cuma.......... Beypazarı Eczanesi...................
06 Temmuz Cumartesi... Doğan Eczanesi.........................
07 Temmuz Pazar.......... Bey. Sağlık Eczanesi...................
Cumartesi günleri 13.00’dan sonra sadece nöbetçi eczane açýktýr.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

Acil Yardým.................................................................112
Yangýn..........................................................................110
Polis Ýmdat...................................................................155
Jandarma Ýmdat............................................................156
Su Arýza................................................ ......................185
Telefon Arýza................................................................121
Devlet Hastanesi.................................................763 07 75
Saðlýk Ocaðý.......................................................763 10 76
Kaymakamlýk(Sant)...........................................763 10 04
Belediye Bþk.lýðý................................................762 25 10
Ýtfaiye..........................................................000-763 10 18

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

olan bu sporcularımızın ilerde Türkiye
Şampiyonaları ve Milli Takım seçmelerinde’ de
aynı başarıyı göstermeleri için elimizden gelen
tüm gayret ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
Daha çok büyük hedeflerinin olduğunu belirten
Muhsin ÖZKAN “Bu Kulüpten Türkiye
Şampiyonları ve Milli Sporcular çıkartacağını yalnız bu konuda ilçenin önde gelenlerinden hiçbir
şekilde destek bulamadıklarını dile getirerek, Spor
branşımız çok büyük paralar ile dönen bir spor
değil. Bu konuda bana velilerim her açıdan destek
oluyor onlara minnettarım fakat hep onlara yük
olmamak için ilçenin önde gelenlerinden ve yetkililerden biraz destek beklemekte bizim hakkımız
olsun diye düşünüyorum. Sonuçta spor müsabakalarda bir reklam aracı olarak günümüzde
kullanılıyor ve bizim Beypazarı’nın adını en iyi
şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu turnuvadaki başarımızda bunun bir göstergesi olarak
anılabilir.

Namaz saatleri

GÜN Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý
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Pazar
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AYAÞ - GÜDÜL...................................... : 2 dakika sonra
BEYPAZARI........................................... : 4 dakika sonra
NALLIHAN............................................. : 6 dakika sonra

Sonuç olarak biz Beypazarı Ayyıldız Spor Kulübü
olarak, gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü
alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spora yönlendirmek adına üzerimize düşen görevi yerine
getirdiğimizi düşünüyorum. İlçemiz büyüklerinin
bize destek olması durumunda daha güzel yerlere
geleceğimizi biliyorum. Bu konuda bize destek
olmak isteyen büyüklerimizin yardımlarını bekler,
Teşekkür ederim.” dedi.
Bizde Yeni Yıldız Gazetesi ve Beypazarı Haber
Ajansı çalışanları Olarak Beypazarı Ayyıldız Spor
Kulübünü tebrik eder başarılarının artarak
devamını dileriz.

MELİH GÖKÇEK BEYPAZARI’NDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek, AK Parti Beypazarı İlçe
Başkanlığı’nın davetlisi olarak
Beypazarı’nda düzenlenen yeni
Büyükşehir Belediye Yasası bilgilendirme toplantısına katıldı.
Başkan Melih Gökçek, helikopter ile
geldiği Beypazarı’nda, Beypazarı
Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp , ak
Parti İlçe Başkanı anni Erdoğan ve partililer tarafından ilçenin şehir stadında
karşılandı. Başkan Gökçek daha sonra
Turan Petrol arkasındaki Düğün
Salonu’na geçti. Burada Belediye
Belediye Başkanı M. Cengiz Özalp ve
Ak Parti İlçe Başkanı Avni Erdoğan
tarafından karşılanan Başkan Melih
Gökçek, beraberinde Büyükşehir
Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan
Vekili Ayhan Yılmaz, Ak Parti Genel
Başkan Yardımcısı Recep Yıldırım ile
birlikte toplantı salonuna geçti. Toplantı
salonunda kendisini bekleyen
Beypazarlıların alkışlarıyla karşılandı.
İlçe mahalle ve köy muhtarlarının
katıldığı toplantıda açılış konuşmasını
Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanı Avni
Erdoğan yaptı. Erdoğan Beypazarı’nın
Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı
destekler için Gökçek’e teşekkür etti.
Erdoğan: “ Başkan Gökçek ile birlikte 12
yıl birlikte çalıştık. Belediyeciliği ondan
öğrendim. Melih bey hizmet delisi bir
kimliktir. Belediyeciliğin duayeni Melih
Gökçektir. Büyükşehir yasası ile birlikte
alınan hizmetler kat be artacaktır” dedi.
Erdoğan’ın konuşmasının ardından
Beypazarı Belediye Başkanı M. Cengiz
Özalp, 4,5 yıllık başkanlık döneminde
Beypazarı’na hizmet etmeye çalıştığını
belirterek; “Bu süreç içerisinde en büyük
destekçim Büyükşehir Belediye
Başkanım Melih Gökçek olmuştur. Bu
dönemde 66 bin m2 içme suyu hattı, 60
km içme suyu hattı daha döşenecek. 44
bin metrekare kanalizasyon borusu
yenilenmiş durumda. Atatürk parkı
rekreasyonu, Ilıman deresi ıslahı ve araç
destekleri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Desteklerinden dolayı
Melih beye teşekkür ediyorum” dedi.
Melih Gökçek, Ankara büyükşehir
Belediyesine bağlı olmadığı halde
Beypazarı Belediyesine Büyükşehir
Belediyesi olarak hizmet ve yatırımlar
yaptığını anlatarak yapılan hizmetleri
anlattı. Türkiye’de yaşanan güncel olaylara da değinerek, Gezi Parkı olaylarında
dış güçlerin etkisine vurgu yaptı. Ülkeyi
karıştırmak isteyenlere karşı mücadele
veriyoruz diyen Gökçek Türkiye’nin
artık, yurtdışında fakire fukaraya elini
uzatan bir ülke haline geldiğini, sadece
geçen yıl Afrika ülkelerine 2,5 milyar
dolar yardım yapıldığını belirtti.
Gökçek, ''25 sente muhtaç ülke şimdi
Afrika’ya 5 katrilyon para gönderir
durumdadır. IMF’ye borcumuz tamamen
bitmiş durumda. Şimdi 10 katrilyon borç

verecek durumdayız. Yüzde 86’lık faiz
oranı % 16’ya düştü. Bu fark üretime
destek olan farktır. Nereden nereye
gelmişiz. 25 Cent’e muhtaç olan Türkiye
Müslümanlara, inananlara, ihtiyaç sahibi
olanları ayırt etmeden Hıristiyan bile
olsa ona bile veriyoruz. Türkiye’yi Ak
Parti iktidarı bu günlere getirdi. Çünkü
biz Osmanlı’nın torunlarıyız. Böyle bir
ülke haline gelmişiz.”
“IMF, BORÇ PARA İSTİYOR”
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
Gökçek, Ak Parti iktidarıyla birlikte
ekonominin, sıçrama yaptığını vurgulayarak, “IMF bizden 5 milyar dolar borç
para istiyor” dedi.
Mondros Antlaşması nedeniyle
Boğaz’dan geçen gemilerden para alamadıklarını, Kanal İstanbul Projesi ile 5
milyar dolar her yıl Türkiye’nin bütçesine para gireceğini kaydeden Başkan
Melih Gökçek, “THY Avrupanın ikinci
hava yolu haline geldi. İstanbul’a yapılacak hava limanı, Avrupa’daki Londra ve
Frankfurt hava limanlarını ikinci plana
düşürecek. Sadece senede 15 milyar
dolar, oradan gelecek. Boğaz’a köprü
yapılacak, altından tren de geçecek. En
az katkısı yılda 5 milyar Lira. Nükleer
santral yapılacak, her nükleer santral 3
milyar dolar ek gelir getiriyor. 3 tanesi 9
milyar dolar. Yani bu 4 kalem projeden
toplam 60 milyar TL gelecek” diye
konuştu.
“KİM TUTAR TÜRKİYE’Yİ?”
Böyle bir Türkiye’yi kimsenin tutamayacağını kaydeden Başkan Gökçek,
Türkiye’nin dış politikadaki son yıllardaki etkinliğine de dikkat çekti. Başkan
Melih Gökçek, “Eskiden ABD’nin ve
AB’nin karşısında el pençe duran liderler
vardı. ‘Bütün dünyayı idare ediyorum’
diyen bir İsrail vardı. Şimdi onun
karşısında ‘One Minute’ diyen, dünyada
Yahudilere ilk özür dileten bir Başbakan
var. Şimdi bunu Avrupa hazmedebilir
mi? Geleceği tehlike altında olan
Avrupa, yıldız ülke Türkiye’yi batırmak
için ajanları vasıtayla Gezi Parkı diye bir
hikaye çıkarttılar. Dolayısıyla onların da
ipliğini pazara çıkarttık” dedi.
Son günlerde yaşanan Gezi olaylarına da
değinen Melih Gökçek, Gezi Parkı
üzerinden Cumhuriyet Halk Partisine
yüklendi. Son Gezi Parkı olaylarının en
büyük amacının güçlenen Türkiye
ekonomisini yine 25 sente muhtaç hale
getirmek hevesi içinde olanların yaptıkları eylemlerdir diyen Gökçek,
Doğa sevdalısı adı altında eylemler
başlatıldığını ifade eden Gökçek ;
“Katliamı asıl yapan CHP’dir.
Gökçek; Gezi Parkı olaylarında yer
aldığını söyleyen Cumhuriyet Halk
Partisi için, ''Katliamı asıl yapan
CHP'dir. 8 ağaç kesildi diye feryat
koparanlar CHP'nin 80 bin ağaç kestiğini
belgelerle gösterdik. Bu eylemlerin
başında yer alan CHP seçimlerde tari-

hinin en büyük yenilgisini alacaktır. Ankara'da halk
otobüsleri kullanılmaz hale getirildi, birçok hizmet
aracına hasar verildi. Ankara'da çıkan olaylarda zarar
gören kamu mallarını ibret olsun diye müze yapacağım''
YEREL SEÇİMLERDE DESTEK İSTEDİ
Yeni hazırlanan Büyükşehir Yasası ile ilgili
Beypazarlılara bilgi veren Başkan Gökçek, muhalefet
çevrelerinin söylemlerine itibar edilmemesini istedi.
Başkan Gökçek, yeni yasanın ilçelere getireceği yararların, ilçe belediyelerinin bütçesinin kat be kat üstünde
olacağını belirterek; ‘’Deniliyor ki ilçe belediyelerin
gelirlerinin yüzde 35'i Büyükşehir Belediyesine
aktarılacak, oysa ki bu aktarılan para yapılacak hizmetlerin zekatı bile değil. İlçelerdeki büyük işlerin tamamı
büyükşehir tarafından yapılacak. ilçelere % 35 in 20
katı hizmet gelecek. Biz aldığımızın 20 katı üzerinde
yatırım yapacağız’’ diye konuştu.
''Bakın mesela Beypazarı, aldığı hizmeti tarihinde
almadı. Büyükşehir Belediyesi'ne girmediği halde
nerdeyse 50 yıllık hizmeti Ankara Büyükşehir
Belediyesi'nden aldı. İlçenin 50 yıllık ağır yükünü
kaldırmış durumdayız. Büyükşehir’e girmeden bu
hizmetleri yaptık girdikten sonra çok daha fazlasını alacaksınız. Bundan sonra kat kat alacak. İddia ediyorlar
ki çok uzaktaki köyler Büyükşehir Belediyesi'nden
nasıl hizmet alacak, ben de diyorum ki bizler iktidar
olarak yapamazsak muhalefet olarak onlar hiç yapamazlar. Büyükşehir olmadan sen nasıl hizmet getireceksin.
Muhalefet olarak sen ne yapacaksın. Muhtarlarımın
kalbi rahat olsun’’ dedi.
Gökçek Beypazarı tarihinin en büyük hizmetleri
aldığını söyleyerek , tek bir sözünün eksik kaldığını
Çöplük alanının yapımı konusundaki sözünü hatırlatarak seçimlere kadar tamamlayacağını söyledi.
Yaklaşan seçimler öncesinde partililerine seslenen ve %
55 oy oranına sahip iktidarın bununla yetinmeyeceğini
söyleyen Melih Gökçek, ''Bizler sizlere hizmet veriyoruz. Seçim zamanı geldiğinde de oy istemek hakkımız
olsa gerek. Ben şimdi emanet belediye başkanıyım.
Başbakanım devam et derse seçimlerden sonra birlikte
devam edeceğiz. Benim elimi güçlü kılmanın yolu iyi
oy vermenizdir. Elimi güçlendirin, Ankara’da % 60
isek Beypazarı’nda % 70 oy ile Başbakanın önüne
çıkayım. Daha büyük hizmetler getirelim’’ dedi.
Gökçek “Önce bana söz vereceksiniz, en az yüzde 70
sandıkta oy istiyorum” diye konuştu. Başkan Gökçek
konuşmasının ardından ilçeden ayrıldı.

ÇELEN
REKLAM AJANSI
DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 10 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 JÝT AL B AS KI S ÝST EMİ İL E A F İŞ B AS KIS I
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