`En` başkanlar seçildi

Şehir ve Başkan Dergisi tarafından geleneksel olarak
düzenlenen `Yılın Başarılı Belediye Başkanları` ödülleri, düzenlenen tören ile dağıtıldı. Törende 2 bin 37
gazetecinin oyları ile seçilen 38 belediye başkanı ödüllerini aldı.
Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi`nde düzenlenen
törenle ödüllerini alan belediye başkanları, gerçekleştirdikleri projeleri anlatma fırsatı buldu. Ödül töreni
öncesi belediyeler kurdukları standlarda illerini,
ilçelerini ve beldelerini tanıttı. Törende açılış konuşmasını yapan Şehir ve Başkan Dergisi imtiyaz sahibi
Atilla Sertel, bundan 8 yıl önce gazetecilerin biraraya
*www.yeniyildizgazetesi.com

gelerek, büyük mücadele sonucu dergiyi kurduklarını
belirterek, derginin, belediye başkanlarının da bağrına
basmasıyla bugünlere kadar geldiğini söyledi. Yapılan
oylamada 2 bin 37 gazetecinin oyları ile seçilen 38
belediye başkanlarının isimleri ise şöyle;
Yılın Büyükşehir Belediye Başkanları; İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet şahin, Kocaeli
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz.
Yılın İl Belediye Başkanları; Aydın Belediye Başkanı
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İlhami Ortekin, Muğla Belediye Başkanı Osman
Gürün, Amasya Belediye Başkanı İsmet Özarslan,
Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun.
Yılın İlçe Belediye Başkanları; İstanbul Bakırköy
Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Hatay İskenderun
Belediye Başkanı Mete Aslan, İzmir Balçova Belediye
Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, İzmir Çeşme Belediye
Başkanı Faik Tütüncüoğlu.
Yılın Belde Belediye Başkanları; Samsun Merkez Gazi
Belediye Başkanı Süleyman Kaldırım, Muğla Bodrum
Turgutreis Belediye Başkanı Ali Server Yazgan, Hatay
Dörtyol Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İzmir
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Çeşme Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç.
Proje ve Yatırım Dalında Yılın Belediye Başkanları;
İzmir Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy, Muğla
Milas Ören Belediye Başkanı Kazım Turan, İzmir
Karaburun Belediye Başkanı Hamza Serdar Yasa.
Kent Yenileme Dalında Yılın Belediye Başkanları;
Yalova Belediye Başkanı Barbaros H. Binicioğlu,
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, İzmir Menderes Gümüldür Belediye
Başkanı Bülent Rüzgar.
Kent Dokusunu Koruma Dalında Yılın Belediye
Başkanları;
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HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA
AFÝÞ

‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’

Dijital Baskı-Tasarım
İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.
TE LEFONUNUZ

DUBLE YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR.
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AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Bu pazar yerel
seçim olursa...!

34 il, 112 ilçe ve 13
köy'de toplam 18 bin
242 kişiye bu pazar
yerel seçimler yapılsa
kime oy verecekleri
soruldu. İşte partilerin
alacakları oy oranı...
ANDY-AR Sosyal
Araştırmalar
Merkezi'nin 11 -17
Ağustos 2008 tarihleri
arasında gerçekleştirdiği seçim anketine göre önümüzdeki
yerel seçimlerde AK
Parti'nin oy oranını
yüzde 60'lara çıkarma
ihtimali var.
"Yüz yüze anket yöntemi" kullanılarak
yapılan araştırmada
34 il, 112 ilçe ve 13
köy'de toplam 18.242
denek ile görüşüldü.
Genel olarak AK
Parti'nin oyu yüzde
56'larda gözüküyor.
Hangi belediye
başkanı ne oy alır?
ANDY-AR Sosyal
Araştırmalar
Merkezi'nin 11 -17
Ağustos 2008 tarihleri
arasında gerçekleştirdiği seçim anketine göre önümüzdeki
yerel seçimlerde
AKP'nin oy oranını
yüzde 60'lara çıkarma
ihtimali var.
Bayramda Kışlık
Alışverişler
Beypazarı’ndan
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Düşecek
Başkanlar
Ne Olacak?
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Ak Parti Beypazarı
İlçe kongresinde
İçişleri Bakanı
tarafından yapılacağı
söylenen duble yol
çalışmaları devam
ediyor. Ankara-

Yenikent-AyaşBeypazarı yolu
bölünmüş yol yapım
çalışması (68+20079+000 km arası)
toprak işleri, üst yapı
işleri ile sanat

yapıları yapım işi
Köylere Hizmet
Götürme Birliği
Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilecektir.
Bu amaçla
08/10/2008
Çarşamba günü Saat:
10:00’ da ihale
yapılacak.
Sözleşmenin
yapıldığının tebliğ
tarihinden itibaren 7
gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanılacaktır 270
takvim günü içinde iş
tamamlanacak.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFINCA GIDA
VE EĞİTİM YARDIMLARI
DEVAM EDİYOR.

Kaymakamlık Sosyal
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı (
S.Y.D.V.) tarafından
Beypazarında bulunan
yardıma muhtaç
ailelere gıda ve öğren-
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SEÇİM HAVASINA GİRDİK

Yerel seçimlere beş ay kaldı. Ekim ayı
içindeyiz sayın...
Kasım, Aralık, Ocak, Şunat, Mart...
Bazı partiler aralıkta, çoğunluk da ocak
ayında adaylarının isimlerini kamuoyuna
açıklarlar.

Yazısı Sayfa 2’de

cilere eğitim yardımı
yapıldı.
Beypazarı merkez ile
köylerinde bulunan
,Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı
tarafından önceden

HER TELDEN
Mehmet BAÞTÜRK

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ 5
Teori, tarihi olaylar incelendiği zaman, daha
önem kazanmaktadır. Çünkü bilinen en eski
tarihlerden itibaren kurulan bütün imparatorluklar ve “Cihan Devletleri” ya hep bu kuşaktaki devletler ya da bu kuşaktaki ülkelere
sahip olanlar tarafından kurulmuştur.

Yazısı Sayfa 3’de

tespiti yapılan fakir,
yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yağ, mercimek, pirinç, makarna, çay, şeker, salça,
zeytin gibi temel gıda
maddeleri paketler
halinde dağıtımı
gerçekleştirildi Şu ana
kadar 1250 paket kuru
gıda yardımı yapıldığı
açıklanarak gıda
yardımlarının devam
ettiği belirtildi.
Okulların açılması
nedeniyle
Beypazarı’nda eğitim
gören 1500 İlköğretim
ve lise öğrencisine 50
şer YTL nakit para
yardımı yapıldığı
açıklandı.
Belediyelere
Yetki Jesti
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Seçim öncesi
belediyelerin
kapatılması
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BEYGEM
Öğrencileri
28 Eylül
Pazar Günü
TRT
Ekranlarında
Oldu

Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezi’nde
eğitim alan (BEYGEM) öğrenciler
Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte
28 Eylül Pazar günü saat:12:00’de TRTGAP’ta canlı yayınlanan “Sağlıklı Gençlik,
Sağlıklı Gelecek” adlı programa konuk
oldular.
Müzik, Halk Oyunları ve Avrupa Birliği
Gençlik Projeleri alanlarında devam eden
kurslarda eğitim alan öğrenciler programda,
Beypazarı’ndaki gençlere yönelik sosyal ve
kültürel etkinliklerden bahsettiler. Ulusal ve
uluslar arası organizasyonlarda Beypazarı
kültürünü tanıtan ve Beypazarı’nı temsil
eden gençler öğrendiklerini, geliştirdikleri
yeteneklerini bu kez TRT ekranlarından
milyonlarla paylaştılar.
BEYPAZARI
ÖĞRENCİ YURTLARI İLEDE
EĞİTİMDE VAR
OLDUĞUNU
İSPATLIYOR.
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YE TERLÝ

Kemal ÇE LEN

HABER ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

TEL:762 5 1 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

Köylere Hizmet Götürme Birliği
Köylere köy meydan düzenlemesi ile
çocuk oyun alanları yapıyor.

Kaymakamlığımız Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından ilçemiz Yoğunpelit,
Tacettin köylerine köy meydan düzenlemesi
yapıldı. Ayrıca Mahmutlar Köyü''ne Köy
Konağı''nın yanına çocuk oyun parkı
yapılmış ve Mahmutlar Köyü''ne yaptırılan
çocuk oyun parkına da Şehit Uzman Çavuş
Mücahid ARKAÇ ismi verilmiştir.

BEYGEM Öğrencileri
Portekiz'i Fethettiler....

Beypazarı Belediyesi Gençlik Merkezi’nde
eğitim alan(BEYGEM) halk oyunları ve
müzik kursu öğrencilerinden oluşan ekip 522 Eylül tarihlerindeki Portekiz’in Figuera
da Foz şehrindeki dans ve müzik festivaline
katıldılar.
Portekiz’e eğlenceli bir otobüs yolculuğuyla
giden 40 öğrenci ve eğitmenlerden oluşan
heyet, festival ve yolculuk anılarıyla birlikte
Beypazarı'na döndü. Festivale katılarak
Beypazarı’nı ve Türk kültürünü tanıtan
gençler,16 farklı şehri gezme fırsatının yanı
sıra pek çok farklı ülkeden gençlerle de bir
araya gelme fırsatı buldular. Festival
süresince diğer katılımcılardan çok büyük
ilgi gördüklerini dile getiren gençler, kendilerine böyle bir imkanı sağlayan Beypazarı
Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür
etmeyi de ihmal etmediler.

İLAN-HABER-YORUM

`En` başkanlar
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
seçildi
Beypazarı’nın en eski
Gazetecilerinden, Fotoğrafçı
Esnaflarından, Değerli abimiz
Muzaffer Özen
Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.
Allah’dan rahmet, ailesine ve
yakınlarına başsağlığı dilerim.
Kemal ÇELEN
Gazeteci&Yazar
03 Ekim 2008 Cuma

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
Beypazarı’nın en eski
Gazetecilerinden, Fotoğrafçı
Esnaflarından, Derneğimiz üyesi
Muzaffer Özen
Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.
Allah’dan rahmet, ailesine ve
yakınlarına başsağlığı dileriz.
BEYPAZARI
GAZETECİLER DERNEĞİ
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ

ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
tescillerini de biz yapýyoruz

Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle

.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
Domain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
Sýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Ýþte size bir Fýrsat
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
B
i
z
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin . e Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
Yararlanın

Fiyatları Düşürdük

700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GAZETEMÝZDE DEÐERLENDÝRÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

VEFAT VE

BAŞSAĞLIĞI

Beypazarı’nın en eski
Gazetecilerinden,
Fotoğrafçı
Esnaflarından,
Partimiz
kurucularından
Muzaffer Özen
Hakkın Rahmetine
kavuşmuştur.
Allah’dan rahmet,
ailesine ve
yakınlarına başsağlığı
dileriz.
Genç Parti
Beypazarı
İlçe Teşkilatı

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63
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Kent Dokusunu Koruma Dalında Yılın
Belediye Başkanları; Eskişehir Odunpazarı
Belediye Başkanı Burhan Sakallı, İzmir
Ödemiş Birgi Belediye Başkanı Muhittin
Cumhur Şener.
Turizme Katkı Dalı`nda Yılın Belediye
Başkanları; İzmir Menderes Özdere Belediye
Başkanı Haldun Ertok, Muğla Fethiye
Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin
Yılmaz, İstanbul Avcılar Belediye Başkanı
Mustafa Değirmenci.
Çevre Düzenleme ve Yeşil Alana Katkı
Dalında Yılın Belediye Başkanları; Malatya
Belediye Başkanı H. Cemal Akın, İstanbul
Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı.
Sosyal ve Kültürel Hizmetler Dalında Yılın
Belediye Başkanları; İstanbul Bakırköy
Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, İzmir
Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur.
Çevre Koruma Dalında Yılın Belediye
Başkanı; İstanbul Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün.
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Dalı`nda Yılın
Belediye Başkanı; Bursa Nilüfer Belediye
Başkanı Mustafa Bozbey.
Kentsel Dönüşüm Dalı`nda Yılın Belediye
Başkanları; Ankara Yenimahalle Belediye
Başkanı Ahmet Duyar, Bursa Yıldırım
Belediye Başkanı Özgen Keskin.
Kültür Sanat Faaliyetleri Dalı`nda Yılın
Belediye Başkanı; İzmir Konak Belediye
Başkanı Ali Muzaffer Tunçağ.
Altyapı ve Arıtma Dalı`nda Yılın Belediye
Başkanları; Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı
Altan Ersin, Muğla Bodrum Konacık
Belediye Başkanı Mehmet Tosun.
Jüri Özel Ödülü; Eski İstanbul Belediye
Başkanı Ahmet İsvan, Soyer Kültür ve Sanat
Fabrikası İcra Kurulu Başkanı Mehmet Refik
Soyer.

Bayramda
K ış lık
Alışverişler
Beypazarı’ndan

9 gün süren Ramazan Bayramı nedeniyle
tatili fırsat bilen yerli Turistler Beypazarı’na
akın ettiler.
Özellikle Bayramın üçüncü günü festival
görüntülerini aratmayacak görüntülere sahne
oldu. Yoğun bir kalabalık göze çarptı.
İlçedeki konaklama tesisleri bayram boyunca tam kapasite hizmet verdiler.
ilçeye gelenlerin özellikle kışlık yiyecek
ihtiyaçlarını aldıkları göze çarptı. Makarna,
Tarhana gibi yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra
bol bol Beypazarı Kurusu alan ziyaretçiler
Kışlık ihtiyaçlarını Beypazarı’ndan
karşıladıkları görüldü.
Ramazan Bayramı Kültür turizminin önemli
yerlerinden biri haline gelen Beypazarı ilçesi
özellikle Başkentlilerin ve İstanbulluların
bayram tatilini geçirdikleri mekanları oldu.
Ramazan Bayramı nedeniyle ilçeye gelen
ziyaretçiler ilçede yaptıkları alışverişlerle
esnafın yüzünü güldürdü.
Ekonomik sıkıntı içinde olan esnafların
bayram alışverişi ile yüzleri güldü. Esnaflar;
‘’Bayramın 3 ncü günü Beypazarında yoğun
bir ziyaretçi akımı vardı ve gelenler hemen
hemen hepsi alışveriş yaptılar. Yapılan bu
alışveriş bizleri biraz rahatlattı. Zaten son
yıllarda yaşanan ekonomik kriz
Beypazarında da 3-4 senedir yüzünü göstermeye başlamış ve ekonomik sıkıntılar
kapımıza dayanmıştı. Bu bayram yapılan
alışveriş bize biraz nefes aldırdı’‘ dediler.

Tüm ilanlarınız için www.beypazari lan.com sitemiz yayına girdi.
İLANLARINIZI ÜCRETSİZ YAYINLAYABİLİRSİNİZ.
Emlak ilanlarınız için www.beypazariemlak.com sitemiz
çok yakında aktif olarak bölge halkımızın hizmetine girecek.
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Seçim Havasına Girdik.

Kemal ÇELEN

kemalcelen@ortaanadoluas.com

Yerel seçimlere beş ay kaldı. Ekim ayı içindeyiz. Sayın,
Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart...
Bazı partiler aralıkta, bazılarıda ocak ayında adaylarının
isimlerini kamuoyuna açıklarlar.
Halkımız çok önceden adayları öğrenmek istiyorlarsa da,
genel başkanlar teşkilatları küstürmemek için son
dakikaya kadar beklemeyi tercih edeceklerdir.
Maalesef bu değişmiyor. Baskı ne kadar güçlü olursa
olsun, liderler bildiklerini okuyor.
Beklentilere göre değil kafalarına göre hareket ediyorlar.
Eskiden bir faks mesajıyla adaylar illere bildirilirdi.
Şimdi partilerin internet sitelerinde ilan ediliyor.
İnanıyorum ki, adayların çoğu kendi isimlerini internetten
arayacaklardır.
Aşağıdan yukarıya tara...
Varsın ya da yoksun...
Bizdeki demokrasi işte bu kadar...
Ekim ayının başında olduğumuza göre, geriye kalan iki ay
siyaset arenasında hareketli günler yaşayacağız demektir.
Ön seçim, nabız yoklaması olmadığına göre genel başkanlar kendilerine göre güçlü gördükleri isimleri tercih edecekler. Kendilerine göre nasıl güçlü bunu bilmek zor,
güçlü denilen aday seçim kaybediyor, bu güç neye göre
tesbit ediliyor anlamak zor...
Okurlardan gelen tepkiler şöyle: “Siyaset haberleri AKP
ve CHP arasında gidip geliyor. Ya Erdoğan’ın sözleri
tartışılıyor ya da Baykal’ın... Bu ülkede başka partiler ve
liderler de yok mu?”
Mesajlar devam ediyor. İçeriklerden de anlıyoruz ki; bu
iki parti dışında pek bir hareket yok veya medya vermiyor.
MHPde bir kıpırdanma var ama o da yeterli değil.
MHP’nin merkeze dönük politikalar üretmesi gerekir.
Devlet Bahçeli’nin geçen seçimlerde sık sık dile getirdiği,
“milliyetçi hareket merkezin ta kendisidir” sözünün biraz
daha içinin doldurulması gerekiyor bence. Parti mutlaka
geniş kitlelere hitap eden projelerle vatandaşın karşısına
çıkmalı. Elinde olan yerel yönetimlerin halka yansıyan
sıkıntıları ve başarısızlıkları için yeni değişimler ve projeler yapılmalı. Aksi halde işi hiç de kolay olmayacak.
Bu sözler AKP ve CHP için de geçerli, diğerleri için de...
Erdoğan her ne kadar AKP’nin bir merkez partisi
olduğunu iddia etse de bunun tersini ispat edecek çok şey
konuşuluyor...
AKP’nin merkeze gelmesi Türkiye’nin yararına olacaktır.
Ama olmadı... Partinin genetik şifreleri buna izin vermedi.
Tabanlarını kaybetmeyi göze alarak yenilikçi yapılanma
içine girdiler. Sübjektif değerlendirmeler yaptılar, tabanını
ve Türkiye’yi kucaklayamadılar.
CHP’de ise durum çok farklı değil. CHP’nin mevcut politikaları ve söylemleri Türkiye’nin kıyılarına hitap ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran bir partinin Anadolu’da
olmaması ne anlama geliyor?
CHP gibi bir partinin yüzde 20’lerde geziniyor olması
kabul edilebilir mi?
Seçimlerde laiklikle demokrasi arasına sıkışmış bir söylem
yeterli olur mu? İnanç özgürlüğü nerde kaldı?
Özgürlüklerin savunucusu gözüken bir partiye inanç
özgürlüğüne tepkili olmak yakışıyor mu?
CHP’nin söyleyeceği yeni şeyler yok mudur?
Son günlerde Saadet Partisinin yerel seçimlere daha iddialı girdiği görülüyor. Bu yerel seçimlere yine Saadet
Partisi heyecan katacak gibi. Saadet bu seçimlerde
başarısını biraz daha yükseltecek gibi. Zira diğer siyasi
partiler halka bir türlü inemiyorlar. Saadet Partisi AKP’nin
en büyük rakibi olacak gibi. AKP ve CHP’nin Halktan
kopuk siyaseti, Saadet’i halka daha yakın kılıyor. Saadette
olmasa seçimler ülke genelinde AKP ve CHP arasında
gececek gibi. Güdül, Beypazarı, Nallıhan’da ise AKP ve
MHP arasında geçecek. Eski Adalet Partililer AKP mi
diyecekler yoksa DP mi bu yüzden sürprizlerde bekleniyor...
Türk insanı geleceğini şekillendirmek, geleceğini yeniden
kurmak istiyor.
İzmir, İstanbul, Ankara önemli büyük şehirler ama
Türkiye’nin tamamı değil. Anadolu’da hakim olmayan
hiçbir siyasi hareket başarılı kabul edilemez.
Herkes gibi AKP’nin üst yönetimi de, diğer partilerde iyi
bilmeli ki; alınan oylar emanettir. Bugün vardır yarın yoktur...
Beypazarı’nda da partilerin aldığı oylar emanet oylardır.
Siyasetle uğraşan fanatik partililer vardır ama bunların
oyları ile hiç bir siyasi parti seçim kazanamaz. Seçim
kazandıran oylar sessiz halkın oylarıdır. Bugün vardır
yarın yoktur. Dün MHP’ye verilmiştir, bugün de nereye
verileceği mechuldür. Oyların adresi halktır. Halka
inemeyen, güven vermeyen, ianadırıcılığı olmayan parti
ve adaylar nasıl seçim kazanacaklar merak konusu.
Beypazarı’nda MHP son 5 yıl içinde çok şeyler kaybetti.
AKP ise MHP’nin kayıplarına rağmen kendini bir türlü
toparlayamadı. Beypazarı’nda seçimler adaylar üzerinde
dönecek, sürpriz seçim yaşanacak gibi. Güven veren aday
hem halkın önünde, hem de partilerinde iddialı aday olur,
öne çıkar. Güven vermeyen aday adayları halkın vaktini
ve zamanını boşa harcamasın. 4 senede bir yetki gelecek
onuda aldanarak kullanmak istemiyoruz. Seçtiklerimiz ve
icraatları ortada, artık güven duyup emin olmak istiyoruz.
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Seçim öncesi belediyelerin kapatılması

HABER-YORUM
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Hükümet tarafından bir süre önce tartışmaya açılan
nüfusu iki binin altına düşen belediyelerin kapatılması
kararı, yerel yönetimler meselesinin yeniden gündeme
gelmesine neden oldu.
Bitmeyen senfoniye dönüşen ve idare sistemimizin
önemli sorun alanlarından birini oluşturan yerel yönetimler sorunu; bugün de, ilk belediye örgütünün
Beyoğlu`nda (Altıncı Belediye Dairesi, 1858) kurulması kadar gündemdedir. Alanın önde gelen isimlerinin
üzerinde en çok konuştukları meselelerden biri olan
yerel yönetim reformu; mali kaynak, vesayet, yeterli
personel, görev paylaşımı ve ölçek sorununu da içinde
barındırmaktadır. Çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan
reform metinlerinde belediye sayısındaki orantısız artış
ve optimal nüfus büyüklüğünü yitirmiş belediyeler
sorunu ele alınmıştır. Bu belediyelerin "mali kaynak ve
personel yetersizliği nedeni ile hizmetlerin önemli bir
kısmını ya hiç yerine getiremediği ya da çok azını yerine getirdikleri" belirtilmiştir.
Ruşen Keleş`in yerinde saptamasıyla "... Politikacılar,
her zaman yeni belediyelerin kurulmasına karşı
hoşgörülü ve özendirici olmuş, ters yöndeki önerilere
ise duyarsız kalmışlardır. Bunun bir sonucu olarak, çok
sayıda küçük ve güçsüz belediye türemiştir."
Uygulamada nüfus kriterinin kötüye kullanılmasına
bağlı olarak ortaya çıkan bu sorun, sistemin etkin bir
biçimde çalışmasına engel olmuştur. Bazı belediyelerin
kapatılmasıyla ilgili son dönemde yapılan tartışmalara
bakıldığında meselenin sanki ilk defa gündeme geliyormuş gibi ele alınmasını anlamak mümkün değildir.
Hazırlanan birçok raporda meselenin tartışılması yanında, 1980 askerî müdahalesiyle bu tartışmalar hayata
geçirilmiş, bazı belediyelerin tüzel kişiliklerine son verilmiştir. Askerî yönetim, 1727 olan belediye sayısını
1587`e indirmiştir. Yerel yönetim sistemimiz içinde
belediyelerin kapatılması meselesi yeni bir olgu
değildir.
Bunun yanında bazı belediyelerin kapatılmasından iktidar partisinin kendisine menfaat sağlayacağı ve oy
avcılığı yaptığı tezleri de çok doğru olmasa gerektir.
Kapatılması düşünülen söz konusu belediyelerin büyük
çoğunluğu zaten Adalet ve Kalkınma Partisi`nin
elindedir. İktidar partisi, önümüzdeki yerel seçimlerde
buralardaki mevcudiyetini muhtemelen artırarak devam
ettirecektir. Türkiye`de seçmen davranışı ve yerel yönetimlerdeki oy verme eğilimleri irdelendiğinde vatandaşlar, iktidar partisine daha fazla hizmet getireceği
umuduyla görece daha çok teveccüh göstermektedirler.
Nüfusu küçük olan yerleşim birimlerinde birtakım yerel
nedenlerden dolayı bu eğilim daha da güçlenmektedir.
Bu anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi, muhtemelen
yine kendisinin kazanacağı belediyeleri kapatmak istemektedir. Bu yerleşim birimlerinde yaşayan insanların
belediyelerinin kapatılması kararına tepki koyacakları
düşünüldüğünde, iktidar partisinin oylarını artırmasından ziyade teorik olarak oy kaybına uğrayacağı
muhtemeldir. Meseleyi iktidar-muhalefet kavgasına kurban vermeden, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı,
yerel demokrasi, katılım, çağdaş belediyecilik normları,
etkinlik-verimlilik gibi prensipler noktasında ele almak
daha tutarlı ve ikna edici bir yaklaşım olacaktır. Burada
iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Mesele, etkinlik-verimlilik yaklaşımı ile katılım ve demokrasi yaklaşımlarının hangisinin temel alınacağı meselesidir.
Düzenleme ne getiriyor?
Yapılan açıklamalara göre adrese dayalı nüfus sayımında nüfusu iki binin altına düşen belde belediyelerinin
kapatılacağı, kapatılacak belediyelerin il özel idarelerine şube olarak bağlanacağı, İller Bankası payının 10
yıl süreyle il özel idarelerinin hesabına aktarılacağı,
kapatılacak belediyelerin hak ve borçlarının il özel
idarelerine devredileceği, kapatılan belediyelerdeki personelin bakanlıkların taşra teşkilatına aktarılacağı ve bu
düzenlemelerle ilgili olarak TBMM`den yasa çıkarılacağı ifade edilmektedir. 5393 sayılı Belediye

Kanunu`nun 11. maddesi belediye tüzel kişiliğinin sona
ermesini düzenlemektedir. Kanun, İçişleri Bakanlığı`na,
Danıştay`ın görüşü alınmak suretiyle "belediyeleri kapatma yetkisi" vermektedir. Kanunla, içişleri bakanına
böyle bir yetki verilmesine rağmen, hükümet tedbirli
davranarak bu konuda bir kanuni düzenlemeye gitmeyi
uygun bulmuştur. Anayasa`daki "Seçimlere bir yıl kala
seçim kanunlarında yapılan değişiklikler ilk seçimde
uygulanmaz" hükmü gereği, yapılacak düzenleme için
çok fazla zaman kalmamıştır. TBMM İçişleri
Komisyonu`nda görüşülen tasarıya göre nüfusu 2 binin
altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesi ve 43
yeni ilçe kurulmasını öngören tasarının TBMM Genel
Kurulu`nda görüşülmüş Tasarı kanunlaşarak toplam
1146 belediyenin kapatılması kararlaştırılmıştır.
Tasarıyla 863 belde belediyesi köy olurken, büyükşehir
belediyesi sınırları içinde bulunan 283 ilk kademe
belediyesi de mahalleye dönüştürülmek istenmektedir.
Ayrıca tasarıyla 43 yeni ilçe kurulması düşünülmektedir. Türkiye`de bugün 16`sı büyükşehir, 65`i il, 101`i
büyükşehir ilçe, 283`ü büyükşehir ilk kademe, 749`u
ilçe ve 2 bin 11`i belde olmak üzere toplam 3 bin 225
belediye bulunmaktadır. 2000 yılında yapılan nüfus
sayımına göre nüfusu iki binin altında olan
belediyelerin toplam belediye sayısına oranı % 10,9
iken nüfusu beş binin altında olan belediyelerin toplam
belediye sayısına oranı % 51,1`dir. Nüfusu beş binin
altında olan belediyelerin toplam nüfusa oranı ise %
7,1`dir. Aynı şekilde nüfusu beş binin altında olan
belediye sayısı 2 bin 5 iken nüfusu yüz binin üzerinde
olan belediyelerin toplam sayısı ise sadece 122`dir (yüz
yirmi iki). Bu rakamlardan da görüleceği üzere
Türkiye`de güçlü bir yerel yönetim yapısı bulunmamaktadır. Bu bağlamda optimal nüfus büyüklüğünü yitirmiş
belediyelerin kapatılması yanında belediyelerin diğer
sorunlarını da çözecek bir irade ortaya konulmalıdır.
2000 yılında yapılan nüfus sayımına göre nüfusu 2
binin altına düşen belediye sayısı 354 iken, bugün bu
sayı yaklaşık iki katına çıkmış ve 899 olmuştur. İçişleri
Komisyonu`nda görüşülen tasarıya göre toplam 1146
belediyenin kapatılması planlanmıştır. Belediye
sayısının yıllar içerisinde artışına baktığımızda ise
belediye sayısının yıllar içerisinde hızlı bir artış gösterdiği tespit edilmektedir. 1923 yılında 389 olan belediye
sayısı 1950 yılında 628, 1980 yılında 1727 ve 2000
yılında 3 bin 225`e yükselmiştir. Belediye sayısının bu
artışında nüfus, ekonomik gelişmişlik, coğrafya ve idarî
ilkeler kriterlerinden daha çok siyasî nedenler rol
oynamıştır. Belediye sayısının gelişimi, belediye
sayısının nüfusa göre oranı ve belediye örgütlerinin
ölçek sorunu dikkatli biçimde analiz edildiğinde
belediyecilik sistemimizin nasıl problemli bir alan üzerine oturduğu görülmektedir.
Uygulamanın avantajları ve dezavantajları
Öncelikle meselenin kamuoyunda yeterince tartışılmadan gündeme gelmesi doğru bir tutum olmamıştır.
İktidar, uzun zamandır dile getirilen ancak gerçekleştirilemeyen bir projeyi gerçekleştirmek isterken bugün
kamuoyu desteği pek yanında değildir. Birçoğu kendi
partilisi olan bu belediye başkanlarına mesele, artı ve
eksileriyle ikna edici bir biçimde anlatılmalıydı. Yerel
iktidarları daraltmanın demokrasiye, katılımcılığa ve
çoğulculuğa aykırı olduğu ortadadır; demokrasinin
beşiği olarak kabul edilen belediyelerin kapatılması,
katılımcı demokrasinin zedelenmesi anlamına gelecektir. Demokrasinin tabana yayılması ve demokrasi
pratiğinin geliştirilmesi bakımından bir okul vazifesi
gören bu belediyelerin kapatılması, belediyecilik
geleneği bakımından geri bir adım olacaktır.
Kışları nüfusu çok azalmakla birlikte yaz geldiğinde
nüfusları bir anda yüz binleri bulan turistik bölgelerde
yer alan bazı belediyelerin durumunun iyi analiz
edilmesi gerekmektedir. Bu, Ankara Beypazarı Kırbaşı
Beldesi içinde aynı durumdadır. Kışları nüfusu azalırken yazları nüfusu 3000 lere çıkmaktadır. Buna benz-

er beldeler çoktur. Bu tür yerlerde nüfus kriteri yanında
diğer yerel özelliklerin de göz önüne alınması daha
rasyonel bir tutum olacaktır. Uzun zamandır belediye
teşkilatına alışmış olan yerleşim yerlerinin yeniden köy
statüsüne dönüştürülmesi, idarî bakımdan geri bir adım
olacak ve küskünlüklere neden olacaktır. Bu düzenleme, yürütülen kamu yönetimi reformu projesinin
özüne ve parti programına egemen olan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve demokrasinin tabana yayılması
tezleriyle çelişmektedir. Bu düzenleme, aynı zamanda
iktidar partisinin temel siyasetini oluşturan "subsidiarite" yani "hizmette halka yakınlık" ilkesine de ters
düşmektedir. Bu düzenlemeye ilişkin olarak bazı partilerin karşı çıkacağı ve meseleyi Anayasa Mahkemesi`ne
götürecekleri tahmin edilirken, önümüzdeki süreçte
konuyla ilgili birtakım sorunların yaşanacağı
muhakkaktır. Tüm bunların yanında, tarihsel olarak çok
eskilere gitmeyen, güçlü toplumsal ve siyasal dinamikler üzerine oturmayan yerel yönetim geleneğimizin, bu
düzenlemelerle yeni bir yara alacağı muhakkaktır.
Öncelikle bu yerleşim birimlerinde belediye örgütünün
kurulmasında ciddi problemler bulunmaktadır. Yerel
dürtüler ve hemşericilik duygusuyla burada yaşamayan
insanların sanki buralarda yaşıyormuş gibi gösterilmesiyle kurulan bu belediyeler, zaman içinde işlevlerini
kaybetmişlerdir. Geçmişte sistemin istismar edilmesiyle, "nüfus sayımının yapıldığı günün bir gün
öncesinde belediye olma peşinde koşan köye maddi ve
manevi menfaatler karşılığında civardan bir gün için
geçici nüfus getirilmekte ve alınan sonuca göre derhal
belediye kurma işlemlerine başlanılmaktadır."
İstisnaları olmakla birlikte siyasî nedenlerle oluşturulan
bu belediyeler zaman içinde sistemin kara deliklerini
oluşturmuşlardır. Bu belediyelerin mali imkânlarının
kıtlığı, yetkin ve yeterli personele sahip olamamaları,
belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde
yapılmasına da engel olmaktadır.
Ekserisi tabela belediyesi olan bu belediyeler, sistemin
sağlıklı çalışmasını engellemekte ve yanaşma düzeninin
kurumsallaşmasına neden olmaktadır. Daha önce ifade
edildiği gibi burada dikkat edilmesi gereken husus,
nüfusu azalmış olmakla birlikte ekonomik ve toplumsal
nedenlerle belediye örgütü kurulması gereken yerlerin
durumudur. Bu yerleşim birimlerinin iyi tespit edilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan düzenlemeden
istenilen fayda elde edilemeyecek ve daha fazla sorun
yaşanmaya başlayacaktır.
Bu belediyeler fiiliyatta hemşerilerine belediyecilik
hizmeti verememenin ötesinde personel giderlerini dahi
ödeyememektedirler. İstisnaları olmakla birlikte daha
çok siyasî nedenlerle kurulmuş olan bazı belde
belediyeleri, pratikte yerel demokrasinin
güçlendirilmesinden ziyade küçük krallıklara dönüşmüş
durumdadır. Söz konusu bu belediyelerin kapatılması
öncelikle ciddi bir kaynak tasarrufu sağlayacaktır.
Belediye gelirleri içerisinde önemli bir yekûn tutan
ulusal bütçeden verilen pay göz önüne alındığında pastanın daha az belediye tarafından paylaşılacağı
görülmektedir. Kaynak tasarrufu yanında bu
belediyelerin kapatılmasıyla sistemin daha etkin bir
işleyişe kavuşacağı aşikârdır. Belediyelerin yaşadığı en
büyük sorunlardan biri olan kaynak meselesini küçük
ölçekli belediyeler çok daha fazla yaşamaktadırlar. Bu
bakımdan optimal nüfus büyüklüğünü kaybetmiş
belediyelerin kapatılması, belediyecilik sisteminin
sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır. Bu
belediyelerin kapatılması vesilesiyle yerel yönetimlerin
kaynak sorunu da yeniden ele alınmalı ve tartışılmalıdır. Sonuç olarak bu düzenleme, yerel
demokrasinin ve katılımcılığın zayıflatılması gibi birtakım handikapları beraberinde taşısa da; Türkiye`de
belediyecilik sisteminin sağlıklı bir yapıya, etkin ve
verimli bir işleyişe kavuşturulması bakımından faydalı
olacaktır.

Geçen haftanın devamı
Şimdi genelle yereli bütünleştiriyoruz. Hizmet üretemeyen, derde
deva olamayan küçük küçük belediyeler, ancak halkın sırtında bir
yük olur. Vatandaş ile devletin ilişkisi, vatandaş ile siyasetin ilişkisinde yegane ölçü hizmettir.``

dedikodusu yapılıyor. `Ben memurum, benim bundan sonraki
halim ne olacak?...` Televizyonlarda gösteriyorlar, acındırıyorlar. o
zavallı hanımefendi; `Benim kocam burada memurdu, şimdi bundan sonra hali ne olacak?..` Asla kazanılmış haklarla oynamayız.
Çalışanlarımızın bütün özlük hakları korunacak, yeni işlerde istihdamları sağlanacak, hiç kimse mağdur edilmeyecektir. Umudumuz
odur ki bu düzenlemelerin ardından Türkiye, demokratik, modern
ve güçlü bir kamu yönetimi yapısına kavuşacaktır. Bizim
muradımız budur, hedefimiz budur. Kimse konuyu saptırmaya,
meseleyi farklı noktalara çekmeye, halkımızın hissiyatını istismar
etmeye kalkmamalı. Bu adım, siyasi rant hesaplarıyla atılmış bir
adım değildir.
AK Parti hükümeti, başından beri halkımızın, ülkemizin yararına
cesur adımlar atmakta, yine halkımızın refah ve kalkınması için
her türlü bedeli ödemeyi göze almaktadır.
Bu ülkenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu halde gerçekleştiremediği bu değişimi, sadece `AK Parti hükümeti yapıyor`
diye spekülasyonlara kurban etmemek lazım... Diyorlar ki yerel
seçimler yaklaşıyor, AK Parti bu yüzden bu meseleyi gündeme
getirdi. Bu nasıl bir mantıktır buradan soruyorum; yıllar boyunca
bu milletten oy alabilmek için köylere belde, beldelere ilçe, ilçelere
il, illere büyükşehir yapma vaatleriyle gidenler bu ülkenin
siyasetçileri değil miydi? Bu vaatler uzun yıllar boyunca popülist
siyasetin geçer akçesi kabul edilmedi mi? Bu ülkede kırk yıldır
siyaset yapanlar bu meseleleri iyi bilir. Bu vaatlerle geldiler, kalabildiler mi orada? Kalamadılar, geldikleri gibi gittiler. Çünkü bunlar ülkeye ve halkıma bir şey kazandırmıyordu. Bunların bir kısmı
sözlerini tutup eğrisini doğrusunu tartmadan bu ülkeye bir çok
belde, ilçe, il kazandırdılar. Ama ne oldu, hepsi tabelada kaldı, il
demekle, belde demekle sorunlar çözülmedi, sıkıntılar bitmedi,
şehircilik bir adım ileri gitmedi.

Biz siyaseten aleyhimize de olsa popülizmi reddediyor ve milletimize cesaretle, `Daha iyi, daha hızlı, daha yaygın hizmetin yolu
vasfını kaybetmiş belediyeleri kaldırmaktır` diyoruz. AK Parti
hükümetlerinin popülizmle işi yoktur, olmayacaktır. Popülizme
zerre kadar prim vermiyoruz, hizmeti esas alıyoruz. Bakınız bunun
ispatını da yine rakamlarda görmek mümkün. Bu düzenlemeyle
belediyeliği kaldırılacak olan ilk kademe belediyelerinin yüzde
59`u şu anda AK Partili belediye başkanlarının yönetimindedir.
Eğer biz burada siyasi rant hesabı yapmış olsak, bu ilk kademe
belediyelerini kaldırmazdık. Yine belediyelik hükmü kalkacak
nüfusu 2000`in altındaki belediyelerden yüzde 57`si seçimi AK
Parti`nin kazandığı belediyelerdir. Bu düzenleme sonrasında elinde
bulundurduğu belediye başkanlığı sayısında en büyük kayba uğrayacak parti yine AK Parti`dir. Buna rağmen biz bu düzenlemeleri
gündeme getiriyoruz, çünkü buna Türkiye`nin, milletimizin ihtiyacı var.``

`Düşecek Başkan`lar ne olacak?

-``SİZLERE ÖZEL KOLTUKLAR TAHSİS EDEMEYİZ``Başbakan Erdoğan, belediye olmaktan çıkacak belediyelerin
başkanlarına da şöyle seslendi:
``Bunu adete, hizmet koltuğunuzun kaybı olarak görmeyin. Yine
bu yarışın içine girin. Şimdi belde belediye başkanı iken, gelin ilçe
belediye başkanı olun. Bunu yürütecek kabiliyetteyseniz, mensubu
olduğunuz parti sizi ilçe belediye başkanı adayı yapar. Ama o
kabiliyetiniz yoksa, kusura bakmayın, sizlere özel koltuklar tahsis
edecek değiliz. Bunu da görmemiz lazım. Dost acı söyler, gerçeği
söyler. Bu gerçeği söylemek durumundayız.``
AK Parti hükümetinin hizmeti esas aldığını, hizmete engel olan,
hizmeti aksatan engelleri kaldırmak için bütün riskleri alarak bu
yola koyulduğunu belirten Erdoğan, daha demokratik, daha
gelişmiş bir toplum yapısı için etkili bir kamu yönetimine ihtiyaç
olduğunu vurguladı.
Başbakan Erdoğan, yerel yönetimlerin bu yeni yapısıyla vatandaşlara daha kaliteli hizmetin, daha hızlı bir şekilde sunulabileceğini ifade ederek, bu tasarıyla, yerel yönetimlerin idari, teknik ve
mali kapasitelerinin yükseleceğini, hizmet maliyetinin düşürüleceğini, kaynak israfı ve çarpık kentleşmenin önleneceğini bildirdi.
-``TELEVİZYONLARDA GÖSTERİYORLAR, ACINDIRIYORLAR``Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
`Belediyelerimizin devir ve tasfiyesi aşamasında... Bunun da çok

-``BELEDİYECİLİK AK PARTİ`NİN İŞİDİR``Sıkıntılara çare üretmenin, vatandaşlara en iyi hizmeti götürmenin,
Türkiye`nin gecikmiş yatırımlarını, il il, ilçe ilçe, belde belde, köy
köy gerçekleştirmenin hesabını yaptıklarını anlatan Erdoğan,
``Belediyecilik AK Parti`nin işidir. Bizi seçim yatırımı yapmakla
suçlayanlar, biraz da kafalarını bu meselelere yorsunlar, bu milletin
derdine çare olacak yerel projeler üretsinler, şehirciliğimize,
belediyeciliğimize yeni açılımlar getirsinler`` dedi.
Başbakan Erdoğan, AK Parti`nin bu milletten oy istemek için
böyle küçük hesaplara ihtiyacı olmadığını da kaydederek, ``Biz
milletimizi biliyoruz, milletimiz bizi biliyor, onlar layık görürlerse
biz Türkiye`nin her köşesinde hizmetlerimize devam ederiz`` diye
konuştu.

Her Telden
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Teori, tarihi olaylar incelendiği zaman, daha önem kazanmaktadır. Çünkü bilinen en eski tarihlerden itibaren kurulan bütün
imparatorluklar ve “Cihan Devletleri” ya hep bu kuşaktaki
devletler ya da bu kuşaktaki ülkelere sahip olanlar tarafından
kurulmuştur. Hunlar, Büyük Britanya (İngiliz) İmparatorluğu,
Fransız İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu,
Roma İmparatorluğu, Cengiz Han ve Timur İmparatorlukları
gibi…
Bu kuşak Türk milletinin tarihi bakımından ise özel bir öneme
haizdir. Çünkü tarihte milletimizin kurduğu büyük devletler ve
imparatorluklar hep bu kuşak üzerindeki coğrafyada kurulmuştur. Büyük Hun, Attila Hunları, Göktürk, Uygur, Karahanlı,
Gazneli, Harzemşahlar, Büyük Selçuklu, Türkiye Selçukluları
ve nihayet Osmanlı İmparatorluk ve devletleri… Denilebilir ki,
tarihimiz bu kuşak üzerinde cereyan etmiştir. Nitekim bugün de
Adriyatik’ten Japon Denizine kadar geniş bir alanda yaşayan iki
yüz milyonluk Türk nüfusu bu kuşakta yer almaktadır…
Sonuç olara diyebiliriz ki; Jeopolitik, pasiften aktife uzanan tarihi gelişimi sonunda, dünyadaki politik ve stratejik olayları
yorumlamaktan daha ileri giderek uygulamalara da büyük
ölçüde yön verme aşamasına erişen bir ilim dalıdır.
Mert BAYAT’ın da konuyla ilgili önemli eserinde belirttiği gibi;
artık günümüzde “ jeopolitik değerlendirme yapılmadan milletler arası düzeyde politik ve stratejik karar almak mümkün
değildir. Bu nedenle o düzeyde karar mevkiinde bulunması beklenen ve bulunanlar ile onlara danışmanlık edenler ve ilgili planlama faaliyetini uygulayan ve geliştirenler bu bilime ayrıntılarıyla vakıf olmalıdırlar.”
Bu alıntıdan da anlaşılacağı üzere, dünyaya hâkim olma teorileri
yeni değildir. Kökleri tarihin derinliklerine kadar inmektedir.
Fakat bilhassa 20. yüzyılda yön değiştiren dünya hâkimiyet teorileri günümüzde tekrar yön değiştirerek karşımıza çıkmaktadır.
Bu yön değiştirmede ise ortaya çıkan en önemli belirleyici
etkenlerden bir tanesi 1990 yılında hiç beklenmedik bir şekilde
Sovyet Rusya’nın parçalanması ve ardından da Varşova
Paktı’nın dağılmasıdır. Bu durumun ortaya çıkmasından önceki
dünya hâkimiyet teorilerinden olan “Kenar Kuşak” teorisinin
günümüzdeki adı Büyük Ortadoğu Projesidir.
Büyük Ortadoğu Projesini daha iyi kavrayabilmek ve gelecekteki dünya konvektörünü belirleyebilmek için, bilhassa Türkiye ve
İslam topluluklarını ilgilendiren ABD’nin ortaya koymuş olduğu
“Yeşil Kuşak” projesinin ortaya konması gerekmektedir. Bu
konuda 1990’lı yılların sonuna doğru Türkiye’de yayın yapan
“Yeni Yüzyıl Gazetesinin” “Türkiye’nin sorunları dizisi” adı
altında yayınlamış olduğu kitaplardan 8. oluşturan “Türkiye’de
Laiklik” adlı eserin 48, 49. sayfalarında şu bilgiler mevcuttur.
Türkiye’deki İslami köktenci akım üzerindeki dış etki sadece
İran ve özellikle Suudi Arabistan kaynaklı olarak düşünülmemelidir. Uluslar arası ilişkiler düzenine bakıldığında ABD’ye tam
bir bağımlılık içinde bulunan Suudi Arabistan’ın kendi başına
Türkiye’deki harekete müdahale etmesi çok akla yakın gözükmemektedir. Bu sorunla ilgili olarak Batının ve özellikle
ABD’nin tutumunun tartışmaya açık olduğu söylenebilmektedir.
ABD’nin özellikle Afganistan’daki başarıdan sonra İslami köktenciliği sol akımlara karşı kullanmaya büyük önem verdiği
söylenebilmektedir. Ünlü Amerikalı akademisyenler HUNTİNGTON ve daha sonra BREZİZİNSKİ bu politikanın mimarı
olarak bilinmektedirler. Ancak Sovyetler Birliğinin tutum
değiştirmesinden, soğuk savaşın yerini şimdiye kadar
görülmemiş bir yumuşamanın almasından sonra “dost ülkelerde
İslami hareketlere karşı çıkma, düşman ülkelerde destekleme”
politikasının da değiştiği, artık bir desteğin söz konusu olmadığı
ileri sürülmektedir. Hiç kuşkusuz bu çözümlemelerin bir doğruluk payı taşıyabileceği açıktır, ama bunun yanında başka
senaryo ya da varsayımları da gözden uzak tutmamak gerekmektedir.
Soğuk savaşın bitmesinden sonra dünyada üçlü bölünme, ikili
bölünmeye dönüşmüş gözükmekte; Batı ile bütünleşen sosyalist
ülkeler bir gurup oluşturmakta ve bu gurup dünya kaynak ya da
zenginliklerinden aslan payı almaktadır. Buna karşılık dünya
nüfusunun üçte ikisini oluşturan eski üçüncü dünya ya da
gelişmekte olan ülkeler hala geriliğin, yoksulluğun tehdidi altında yaşamakta ve durumları giderek umutsuz bir manzarayı gündeme getirmektedir. Başka bir deyişle iki dünya arasındaki fark,
bölüşümdeki adaletsizlik ve eşitsizlik zengin dünya için potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Eğer böyle bir varsayım geçerli
kabul edilirse zengin dünya için en önemli sorunun, yoksul
dünyayı kontrol etmek olduğu söylenebilecektir.
Bu kontrolün, gerektiği zaman zor kullanarak gerçekleştirileceği
açıktır.
Ancak zor kullanmanın pahalı ve sık sık kullanılması mümkün
olmayan bir yöntem olduğu açıktır. Kontrol için ideolojini,
çeşitli ideolojik aygıtların kullanılması çok daha rasyonel olacaktır. Bu çerçevede makul bir İslamcılık, en azından halkı
Müslüman olan çok anlamlı hale gelebilir ve Amerika’daki politika üreticilerinin sözü edilen bu karmaşık üzerinde düşündükleri artık bilinen bir gerçek haline gelmiştir. CIA’nın üst
düzeyde politika üreticilerinden GRAHAM FULLER’in RAND
Korporasyonu için hazırladığı rapor ve bu raporun sonuç
bölümünde ele alınan tavsiyeler Amerika’nın, Suudilerin denetiminde bir islamcılığa sıcak bakmaları alternatifini gündeme
getirmiş bulunmaktadır.”
Devamı Haftaya
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BEYPAZARI ÖĞRENCİ ŞEHRİ OLMAYA
ADAY DURUMUNDA.
Dışardan gelecek öğrenciler için en büyük
sorun yurt sorunu olarak
görünen Beypazarı’nda
yavaş yavaş bu sorunda
ortadan kalkmaya
başladı. İmam Hatip
Lisesi Öğrenci
Yurdundan sonra ilçede
hem Milli eğitim’e bağlı
hemde özel yutlar açılmaya başladı.

Eğitim için en önemli
sorunlardan biri olan
Öğrenci yurdu için
Beypazarı yurd yapımına önem vererek eksikliği hissedilen ihtiyaçları
karşılama yönünde
yatırımlar yapmaya
başladı ve bu yatırımlar
devam ediyor. En son
Beypazarı Tolunay
Özaka Anadolu
Lisesinin arka tarafında
Milli Eğitime bağlı 26
dönüm arazi üzerinde

Öntaşlar İnşaat tarafından yapımına başlanıp
Orta Öğretim Öğrenci
yurdu olarak 2007 yılında teslim edilen Orta
Öğretim Öğrenci
Yurdu. Yapılan bu
Öğrenci Yurdunda
Beypazarı’ndaki liselerde okuyan öğrencilerden yatılılık bursu
kazanan öğrenciler faydalanabiliyorlar. Orta
Öğretim Öğrenci Yurdu
150 Kız 150 erkek

öğrenci alacak şekilde 2
ayrı bloktan oluşuyor.
Yurt içinde ayrı bir bina
olarak da ortak kullanım
alanları olan idare binası
ve sosyal hizmetler
binasıda var. Toplam 3
bloktan oluşan Öğrenci
yurdu tesisleri 2007
yılının Mart ayında
yapımı tamamlanarak
Milli Eğitime teslim
edildi. 2007-2008 öğretim yılında hizmet vermeye başlayan öğrenci

yurdu şimdilerde binası
olmayan Anadolu
Öğretmen Lisesine de
ev sahipliği yapıyor.
Beypazarı’nda ayrıca
özel Öğrenci yurtlarıda
dışardan gelen öğrencilerin kalabilmesi için
açılmış durumda ve
hizmet vermeye devam
ediyor. Bu yurtlarında
denetlemeleri Milli
Eğitim tarafından
yapılıyor. Öğrenci pansiyonlarıda açılmaya

BEYPAZARI

devam ediyor.
Beypazarında dışardan
gelen öğrencilerin konaklama sorunları gideriliyor. Öğrencilerin konaklamalarına yönelik
yurt ve pansiyonların
açılması da
Beypazarı’nın
önümüzdeki yıllar
Eğitimde iddialı konumlarda olacağının işaretlerini veriyor.

Belediyelere yetki jesti

Meclis`in kabul ettiği 89 maddelik yeni Belediyeler
Kanunu`yla belediye hizmetleri yeniden düzenlenirken,
başta başkanlar olmak üzere belediye çalışanlarına yeni
haklar tanındı.
Hükümet, belediyecilik uygulamalarında devrim
niteliğinde önemli bir adım attı. Meclis Genel
Kurulu`nda önceki gece kabul edilen 89 maddelik
Belediyeler Kanunu ile belediye hizmetleri yeniden
tanımlandı ve belediyelere geniş yetkiler verildi. Son
dakikada yasaya eklenen değişiklikle, hükümete, borç
batağındaki belediyelerin ceza ve faiz borçlarının
indirimi konusunda yetki verildi. Üç büyükşehir
belediye başkanının maaşları da milletvekili maaşına
eşitlendi. Kanunda yapılan değişikliğe göre: Bakanlar
Kurulu belediyeler, bağlı kuruluşlar ile sermayesinin
yüzde 50`sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin borç
ödeme kapasitesini dikkate alarak ödenecek tutarları
taksitlendirmeye, taksitlendirilen kısmına kanunun
yayımını izleyen günden itibaren zam ve faiz uygulatmamaya, bu borçların feri ve cezalarını geçmemek
üzere indirim yapmaya yetkili olacak. Bu düzenlemeye
en çok borç batağındaki belediye başkanları sevindi. 3
başkana vekil maaşı İstanbul Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Ankara belediye Başkanı Melih Gökçek ve
İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu`nun maaşı milletvekillerinin maaşına eşitlendi. Başkanların maaşları
yönettikleri yerin nüfusuna göre belirlenecek. En düşük
ücret 1,7, en yüksek de 6,1 milyar lira olacak.
Türkiye`de toplam 3 bin 225 belediye olduğu dikkate
alınırsa, aylık maaş ödemesi 6 trilyonu bulacak.
Belediye başkanları, profesyonel spor kulüplerine
başkan seçilemeyecek. Halen bu görevi devam ettiren
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başkanlar, en geç 1 Ocak 2005 tarihine kadar bu görevlerini bırakmak zorunda kalacaklar. Belediye başkanları, görev süreleri boyunca siyasi partilerin genel
merkez organlarında da yer alamayacaklar. Belediyeler
şirket kurabilecek Belediyeler, kendisine verilen görev
ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen
usullere göre şirket kurabilecek. Belediye, özel gelir ve
gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı`nın
izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilecek.
Hazine alacakları hariç olmak üzere belediyenin genel
bütçeli kuruluşlar, sosyal güvenlik kuruluşları, mahalli
idareler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından olan
özel hukuk ve kamu hukukuna tabi alacak ve borçları
takas ve mahsup edilecek. Bu amaçla kurum ve kuruluşların bütçelerine yeterli ve gerekli ödenek konacak.
Belediyeler, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla borçlanmaya gidebilecek ve
tahvil ihraç edebilecek. Terminal ve istasyon yetkisi
Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, karayolu
ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin
şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına, işletmeleri
ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı,
LPG ve sıvılaştırılmış doğal gaz istasyonlarına nazım
imar planı ve şehrin ana ulaşım planına uygun olmak
kaydıyla belediye tarafından izin verilebilecek.
Akaryakıt istasyonlarına izin verilebilmesi için nazım
imar planında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi
zorunlu olacak. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı,
büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilecek. Konut satışı İhale Kanunu dışında Belediyelerin
arsa hariç konutların satışı, Devlet İhale Kanunu
hükümlerine tabi olmayacak. Belediye ve mücavir alan
sınırları içinde kendisine, eşine veya 18 yaşından küçük
çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile
afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere arsa tahsisi yapılabilecek. 2 binin altındaki
beldeler köy olacak Nüfusu 2 binin altına düşen
belediyeler, Danıştay`ın görüşü alınarak, İçişleri
Bakanlığı`nın önerisi üzerine müşterek kararname ile
köye dönüştürülecek. Tüzel kişiliği kaldırılan
belediyelerin tasfiyesini il özel idaresi yapacak. Bu
belediyelerin taşınır, taşınmaz malları ile hak, alacak ve
borçları köy tüzel kişiliğine devredilecek. Zabıtaya

İstediğiniz Kategoriye Göre
Bilgisayar Toplanır.
Bizim Fiyatlarımıza Başka Yerden
Bilgisayar Bulamazsınız.

Her türlü bilgisayar ürünleri için fiyat alınız.

karşı gelmek suç Belediye zabıtasının görev ve yetkilerini de düzenleyen yasaya göre, zabıta, belediye
meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından
yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara
uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve
diğer yaptırımları uygulayacak. Görevini yaparken
zabıtaya karşı gelenler, devlet zabıtasına karşı gelenler
gibi cezalandırılacak. Büyükşehir belediyeleri ile
nüfusu 50 bini geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar
için sığınma evi açacak. İmar komisyonu zorunlu olacak Nüfusu 50 bini geçen belediyelerde plan ve bütçe
ile imar komisyonları zorunlu olarak kurulacak.
Denetim komisyonu, nüfusu 10 bini aşan belediyelerde
oluşturulacak. Belediye meclisi, kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinirse ve belediyeye
verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasi konuları
görüşür ve bu konuda karar alırsa İçişleri Bakanlığı`nın
bildirisi üzerine Danıştay`ın kararı ile feshedilebilecek.
Hemşehrilik bilinci geliştirilecek Kent konseyi, kent
yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması,
sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve
hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini
hayata geçirmeye çalışacak. Belediyelere bedelsiz devir
Kanunun geçici hükümlerine göre, özel mevzuat
hükümlerine göre devri mümkün olmayan, kamu
hizmetlerinde kullanılan veya Maliye Bakanlığınca
üzerinde sınırlı aynı hak tesis edilmiş olanlar dışında
kalan Hazine`ye ait taşınmazlardan ve büyükşehir
belediye teşkilatı kurulan yerlerde 5.000 metrekarenin
üzerinde olanlar büyükşehir belediyesine bedelsiz
devredilecek. Bunların satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısı Hazineye aktarılacak. Emlak vergileri
belediyelerin Belediyeler Kanunu`na göre, büyükşehir
belediye sınırları ve mücavir alanlarında toplanan
emlak vergisi tutarının tamamı, ilgili ilçe ve il kademe
belediyeleri tarafından alınacak, bu paradan büyükşehir
belediyesine veya özel idareye pay verilmeyecek.
BELEDİYELER KANUNU NELER GETİRİYOR?
İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlarının maaşı milletvekili maaşına eşitlendi. En düşük
belediye başkanı maaşı 1,7 milyar, en yükseği ise 6,1
Devamı haftaya
milyar lira olacak.

Windows Proğramları
Windows XP, Windows Vista Proğramları
Windows Ofis Proğramları
Şirket ve İşletmelere Muhasebe Proğramları
Demolarını deneyin. Hoşunuza gitmezse Almayın!..
İnternet Kafeler İçin Cafe Yönetim Proğramı
Ağ ve Network olan Kurumlara PC Yönetim Proğramı
İnternet Filtreleme Proğramları
Server Proğramları
Anti Virüs ve İnternet Security Proğramları
Bilgisayarlar için Güvenlik ve Yedekleme Proğramları
Çocuklarınızı Porno sitelerden, Kumar sitelerinden,
Zararlı sitelerden, Oyun Sitelerinden,
Korumak istiyorsanız My Yazılım İnterbet Filtreleme
Proğramı CD’si Sadece 19 YTL

Beypazarı için Hava Durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, tüm yurtta
1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genel olarak kuzey
ve kuzeydoğu, gece saatlerinden sonra yurdun
kuzey kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, yurdun doğu kesimlerinde kuvvetlice esecek.
Yağışların kesilmesi ve lodosun etkisiyle bugün
sıcaklık tüm bölgelerde biraz daha arttı. Lodos
yarın batı kesimlere yağış getirecek, ancak sıcaklık
düşüşü beklenmiyor. Pazar günüyse batı ve kuzey
kesimlerde daha kuvvetli yağış olasılığı var.

İstanbul’da bugün sıcaklık yaklaşık 3 derece daha
arttı. Cuma ve cumartesi günü aralıklı, pazar
günüyse sağanak yağmur olacak. Az bulutlu ve
açık 25-31
Ankarada sıcaklık artıyor. Az bulutlu ve açık 2331
İzmirde sıcaklık artıyor. Lodos yarın İzmir’e yağmur getirecek ve hafta sonu çok sert esecek. Az
bulutlu ve açık 27-36
Bursa’da yarın hafif, pazar günü sağanak yağmur
bekleniyor. Bursa 25 derece
Adana az bulutlu, sıcaklık biraz daha arttı. Az
bulutlu ve açık 30-36 derece
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35
Eskişehir 22
Sivas 18
Kayseri 19 derece.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Iğdır, Kars ve
Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu bölgesinde bu iki gün sıcaklık artıyor.
Yarın akşam Eskişehir’de yağmur görülebilir.
Pazar günü de Ankara-Eskişehir arasında sağanak
yağmur bekleniyor, Pazar günü Marmara ve
Ege’ye gidecek olanlar yağışlar nedeniyle dikkatli
olmalı.
Sıcaklık (ºC)
18
Beypazarında bekleNem (%)
48
nen hava durumu ve
Basınç (hPa)
günün en yüksek
.......
Görüş (km)
sıcaklıkları 6 günlük
Rüzgar (km/sa) Güneybatıdan 4
tahmin raporu şöyle:
04 Ekim Cumt.
En Yüksek
22,6 °C
En Düşük
14°C

07 Ekim Salı
En Yüksek
20°C
En Düşük
9°C 08

05 Ekim Pazar
En Yüksek
26°C
En Düşük
13°C

Ekim Çrşam.
En Yüksek
22°C
En Düşük
7°C

06 Ekim P.tesi
En Yüksek
21°C
En Düşük

11°C

09 Ekim Perşem.
En Yüksek
23°C
En Düşük
8°C

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

DİJİTAL BASKI MERKEZİ

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 JÝTA L B ASK I SÝ STE ML ER ÝM ÝZ L E B AS KIL A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

