Beypazarı Şenliğe Hazır
Beypazarı Belediye Başkanı Cengiz
Özalp, 6-7 Haziran Hafta Sonunda
Düzenlenecek "Tarihi Evler, El Sanatları,
Havuç ve Güveç Festivali"ne hazır olduklarını söyledi.
Festivalin uluslararası bir nitelik
kazandığını kaydeden Özalp, "6-7
Haziranda düzenlenecek festival ilçenin
tanıtımına katkı sağlayacak. Bu sayede
ilçemiz tarihi mekanları ve yöresel yemekleriyle dünyaya tanıtılacak" dedi.
Festival nedeniyle çeşitli ülkelerden çok
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sayıda ziyaretçinin ilçeye geleceğini bildiren
Özalp, şöyle konuştu:
"İlçeyi geçen yıl 200 bine yakın turist ziyaret
etti. Geçen yılki festivali ise yaklaşık 60 bin kişi
izledi. Bu yıl bu sayının artmasını bekliyoruz.
Festival süresince çarşı içinde çeşitli gösteriler
sunulacak. İki gün boyunca şehir stadında konserler olacak. Yabancı konuklar, ilçede ülkelerine ait gösteriler yapacak. Tüm önlemleri aldık.
Çok eğlenceli bir festival ziyaretçileri bekliyor."
6-7 Haziran da yapılacak Festivak nedenişyle
Beypazarı Esnafı da Festivale yönelik hazırlık-
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larına başladı. Esnaf Festival umudumuz oldu
diyerek bu festivalde beklediğimizi almayı hedefliyoruz. Ona göre alımlarımızı yaptık, hazırlıklarımızı buna göre sürdürüyoruz. Ziyaretçi
sayısının fazla olmasını bekliyoruz. Festivale
gelen ziyaretçilerin alış veriş yapmaları beklentimizi karşılayacak dediler.
Bir çok esnaf Festivale umut bağladı ve mal
alımına girdi.
Beypazarı Belediyesi ise Bankalar Caddesi üzerine kurulacak satış reyomnları için esnafa kira
karşılığında yer ayırmaya başladı.
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‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
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Dijital Baskı-Tasarım

1. Ankara'nın
merkezine 97 km
uzaklıktaki ilçesi.
nüfusu 40 bin
civarıdır, eski konakları ve kuru*suyla
ünlüdür. türkiye'nin
havuç ihtiyacının
%80 ini karşılar.
yemekleri de sevilir,
özellikle çoğu parmaktan ince sarması
ve güveci çok
güzeldir. insanlar
güleryüzlü de olsa
biraz tutucudur, alkol
pek bulunmaz. özellikle kapıları ve her
yerde asılı olan posta
kodu tabelaları dikkatimi çekmiştir.
2. Türkiye'nin en çok
satılan maden
sularından biri olan
beypazarı maden
suyu'nun kaynağı da
Beypazarı;’dır.
adından anlaşılacağı
üzere.

TE LEFONUNUZ
YET ERLÝ

Kemal ÇE LEN

THK Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal BEYPAZARI
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına GAZETECİLER
CEMİYETİ DE
düşen paya ait çeki Teslim etti.

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

BEYPAZARI
HAKKINDA
BUNLARI
BİLİYORMUYDUNUZ?..

İŞLERİNİZ İÇİN

HÝZMETÝNÝZDEYİZ.

Türk Hava Kurumu
Beypazarı Şube
Başkanlığı’nın 2007
yılı 2. dönemde

toplamış olduğu
Kurban derilerden,
Beypazarı
Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma
Vakfına düşen paya
ait çeki İlçe

Kaymakamı Hikmet
AYDIN’a teslim etti.
Türk Hava Kurumu
Beypazarı Şube
Başkanlığı’nın
S.Y. ve D.
VAKFI’nın payına
ait çekin teslimi ile
ilgili bilgi bilindiği
üzere yeni kabul
edilen Dernekler
Kanunu ve bu
kanuna dayalı
çıkartılan yönetmemelikle, Türk
Hava Kurumu’nun
toplamış olduğu
Fitre-Zekat ve
Kurban derilerinden
S.Y. ve D. Vakıfları
%50, Kızılay %4,
Çocuk Esirgeme
Kurumu %3,
Diyanet Vakfı %3 ve
Türk Hava Kurumu

% 40 oranında pay
almaktadır.
Türk Hava Kurumu
Beypazarı Şube
Başkanlığı, 2007 yılı
2. dönemde toplamış
olduğu Kurban derilerinden elde ettiği
gelirden, Beypazarı
Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma
Vakfına düşen paya
ait 12.232,96 TL’lik
çeki, THK
Beypazarı Şube
Başkanı Mehmet Ali
DİKMENLİOĞLU,
Beypazarı
Kaymakamı Hikmet
AYDIN’a, makamlarında takdim etti.

Şehir Parkı Hizmete Giriyor

Beypazarı Belediyesi Tarafından "Açık İhale Usulü" ile Alparslan
Türkeş Bulvarı ve 34 Adet Şehir Parkı Hizmet Alımı İşi İhale
Edilecek. İhale, Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde
15 Haziran 2009 Tarihinde Saat 10.00'da Yapılacak.
BEYPAZARI Belediyesi tarafından "açık ihale usulü" ile Alparslan
Türkeş Bulvarı ve 34 adet şehir parkı hizmet alımı işi ihale edilecek. İhale, Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 15
Haziran 2009 tarihinde saat 10.00’da yapılacak.

SURİYE SINIRINDA Kİ MAYINLAR
Doç. Dr. Oya Akgönenç
MAYINLAR, ZİRAAT VE SİYASET

Geçen haftanın devamı
Burada yapılacak olan tarımdan kazanılacak para çok yüksek bir meblağdır. Bu otomatik olarak, mayını temizleyen
kim ise o kimseye gidecek muhteşem bir kar’dır.
Böyle bir “Yabancı İhalenin” Sakıncaları:
• Kendi topraklarımızın üstünde, başka bir ülkenin
fiili kontrol ve hakimiyetini kabul etme durumunun ortaya
çıkmış olacaktır.
• Mayınlı arazi en az 350,000 dönüm olup, buna
Ceylan pınar ve diğer devlet çiftlikleri de eklenince söz
konusu kiralanacak arazi yaklaşık 650,000 dekar araziye
çıkmaktadır. Kimine göre nerede ise iki KKTC toprakları
kadar bir yer. Ama , muhakkak ki Aydın ilinin ekili-dikili
topraklarının 2 katı kadar yer olacaktır. Yazsısı Sayfa 2’de

Beypazarı şimdi de
Kanada'da Haberi 4 de
Ankara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Cemal TALUĞ,
Kaymakam Hikmet
AYDIN' ı makamında
4’de
ziyaret Etti.

MÜHÜR VE KAŞELERİNİZ
20 DAKİKADA TESLİM Tel:7625163
Misafirce

Ali Aslan DUMANOL
Eğitimci, Düşünür, Yazar
dumanol@hotmail.com

KIBRIS GERÇEĞİ
ULUSLAR ARASI ALENİ OYUNLAR ve PAYLAŞILAMAYAN ADA
Kıbrıs sorunu, uzun süreli uluslararası
ve milli sorunlarımızın en
Sayfa 2’de
önemlilerinden biridir.

ARA SIRA

Ahmet GÖKSAN

a.goksan@hotmail.com

DURUMUN
YENİSİ
Kıbrıs’ta çözüme ilişkin görüşmelerin
tık nefes olduğu artık herkesçe kabul
edilmektedir. Toprak ve Mülkiyet
konusunda uzlaşma sağlanamadığı
için görüşmeler askıya alınmıştır.

Sayfa 3’de

Meslek Yüksek
Okulu
Mezunlarına
Kısa Dönem
Askerlik
Müjdesi

Haberi Sayfa 4 de

Havalar Isındı, Beypazarı
da hareketlendi
Haberi Sayfa 2’de

Misafir Kalem
Bülent ESİNOĞLU

bulentesinoglu@gmail.com

Açlık Vebası Yâda
Holodomor
Amerika’nın, dünya
hidrokarbon kaynaklarını
denetlemek için her yola
başvurduğunu biliyoruz.
Orta Asya hidrokarbon
kaynaklarını denetlemek
için birçok Türk
Cumhuriyetine üsler kurmuştu. Sürdüremedi üsler
birer ikişer kapandı.
Yazısı Sayfa 2’de

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

KAPANDI

1995 yılında kurulan ve kurulduğu yıllarda çık aktif
olan ve bir çok faalite imza atan, içinde bir çok
tanınmış gazeteci, aydın ve şairlerin üye olduğu
Beypazarı Gazeteciler Derneği kapandı.
Derneğin kurucularından ve kurucu başkanlığı ile
uzun yıllar Dernek Başkanlığı yapan Kemal Çelen
derneğin kapandığına üzüldüğünü belirtti. ‘’Bu
dernek kapanmamalıydı, Beypazarı bu derneğe sahip
çıkmalıydı, Beypazarı bir çok ilçenin sahip olmak
isteyip de olamadığı bir değerini kaybetti’‘ diyen
Çelen son kongrede dernek Başkanlığına getirilen
‘’A.A. muhabiri Yaşar Tonbak’a bu görev ağır geldi
ve altından kalkamadı. Yeni yasalar yıllık beyanname
verrilmemesinden dolayı 500 YTl gibi cezalar kesiyor. Bu cezayı ise direk dernek başkanına kesiyor.
Dernek Başkanımız Yaşar Tonbak böyle bir ceza
ödemek zorunda kaldı. Dernek üyelerimizden ölenler
oldu. Dernekler yasasına göre bu ölümlerin
bildirilmesi ve yönetim kurullanının bu ölümlere
göre yeniden yapılandırılması gerekiyormuş. Geç
bildirimden dolayı yeni cezalar gündemdeydi. Bu
yüzden Dernek Başkanımız Yaşar Tonbak’ın talebi
ve isteği doğrultusunda olağanüstü kongre ile
derneğin kapatılmasına karar verildi. Ben şahsen bu
derneğin kapatılmasına çok üzüldüm. Beypazarı’nın
yerel yöneticileri, Beypazarı bu derneğe sahip çıkmalıydı. Bu dernek köy derneklerinden de bir çok
dernekten de daha önemliydi Beypazarı için.
Beypazarı’nda sürekli bir şeyleri kaybediyoruz. Bu
kayıpların değerini ne zaman anlayacağız. Beypazarı
ne zaman değerlerine sahip çıkacak. Beypazarı
toprağından ne zaman çömlek olacak. Bu derneğin
kapanması Beypazarı’ndaki bir çok aydın’ın ve düşünen insanın mücadele ve üretme azmini de yok etti
açıklamasında bulundu.

Beypazarı’nda Elektrik
Haberi 3’de
Kesintisi
BEYPAZARI LİSESİ
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Haberi 2’de
YÖK Başkanı Motorsikleti
ile Beypazarı Gezisi
Haberi 2’de
Yapıyor.

AFYONKARAHİSAR
BELEDİYESİ’NDEN
BEYPAZARI’NA
ZİYARET Haberi 2 de
AFYONA BEYPAZARI MODELİ
Haberi 2 de

GREENS MARKETLER
HIZLA BÜYMEYE
DEVAM EDİYOR.
Haberi 3’de
KIBRIS TÜRK KÜLTÜR
DERNEĞİ BAŞKANLAR
KURULU BİLDİRİSİ
Haberi 3’de

Yabancı
Öğrencilerden
Beypazarı Ziyareti
Haberi 4 de
BEYPAZARI’NDA
ZABITA’DAN
DENETİM
Haberi 4 de

HABER
ÝSTÝHBARAT

Tel:762 51 63

KÜLTÜR-EDEBÝYAT

BEYPAZARI LİSESİ
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
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Misafir Kalem
Bülent ESİNOĞLU

bulentesinoglu@gmail.com

Açlık Vebası Yâda Holodomor

Amerika’nın, dünya hidrokarbon kaynaklarını
denetlemek için her yola başvurduğunu biliyoruz. Orta Asya hidrokarbon kaynaklarını
denetlemek için birçok Türk Cumhuriyetine
üsler kurmuştu. Sürdüremedi üsler birer ikişer
kapandı.
Bizim devletin başındakilerin, Amerika’nın
menfaatlerini Türk cumhuriyetlerinde korumak
için yaptıkları “diplomatik eskortluk” çalışmalarında da bir sonuç çıkmadı.
Amerika’nın elinde geriye çok az eski Sovyet
cumhuriyeti kaldı. Bunların içinde en iyi kullandığı Polonya, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti
var.
Polonya ve Çek Cumhuriyetlerine füze kalkanı
yerleştirmek istedi. Ancak Rusya’nın sert
muhalefeti nedeniyle şimdiye kadar gerçekleşmedi.
ABD’nin Rusya’ya karşı en kolay kullandığı
ülke Ukrayna’dır.
Kışın ortasında Ukrayna’yı Rusya’ya karşı
kışkırttı. Birçok Avrupa ülkesini soğukta bıraktırdı.
ABD bu kışkırtmalarını 1932 ye kadar götürdü.
Bizde 1915 götürmüşlerdi. Ermeni soykırımı
yalanını ikide bir önümüze koymuşlardı.
Ukrayna’da 1932-1933 yıllarında kıtlık olmuştu.
Kıtlıkta birçok insan ölmüştü. Köylüler Sovyet
politikalarına karşı çıkmış ve buğday ekimi yapmamışlardı. Sonunda kıtlık oldu.
Tıpkı, Ermeni Tehcirini bize karşı, soykırım
suçlaması olarak kullandıkları gibi, Rusya’ya
karşıda kıtlıktan ölenlerin sorumlusu olarak
Rusya’yı suçluyorlar.
Ukrayna Birleşmiş Milletlere bir önerge vererek
1932 kıtlığından dolayı Rusya’dan tazminat
istiyor. Bu önergeyi başta AB ve ABD destekliyor.
Aslında soykırım yalanı da, Rusya’nın Açlık
Vebası ile suçlanması da hidrokarbon kaynaklarının Amerika tarafından denetlenmesi
içindir.
Ukrayna ve Rusya’nın durumu, bugünlerdeki
Türkiye ve Azerbaycan durumuna benzemektedir. Ukrayna’da Rusçanın alası konuşulur. Ama
araya hidrokarbon girdiği için şimdilerde
Ukrayna da Rusça değil Amerikanca konuşuluyor.
ABD’nin, Rusya Ukrayna ilişkilerini böyle kullanmasının hayati tehlikesi ortadadır. Dünya
savaşı çıkarsa oradan çıkar.
25.5.2009, bulentesinoglu@gmail.com

Derler ki,

Tanri insanliga özgü 3 özellik yaratmis:
Dürüstlük, akil ve siyasi irade.
Ama kimseye 2'den fazlasini vermemiş.
Dolayisiyla,
Eger dürüst ve akilli iseniz,
siyasetci degilsiniz.
Eger dürüst ve siyasetci iseniz,
akilli degilsiniz.
Eger akilli ve siyasetci iseniz,
dürüst degilsinizdir.

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

BU FIRSAT
KAÇMAZ
TEL:762 51 63

BELEDİYE İŞHANI
BAY&BAYAN WC
VE HEDİYELİK EŞYA

Belediye İşhanı ve Çarşı
esnafına Özel tarife
Günlük WC ücreti
50 YKR
Sonraki girişler Saat
21.00’a kadar Ücretsiz
Bay-Bayan WC
Doğal Taş Çeşitleri
Hediyelik eşya
El yapım ürünler

REKLAM VE ÝLANLARINIZI
GA ZETEMÝ ZD E DEÐ ERL ENDÝ RÝN
ÝLAN VE REKLAMINIZ
DEÐER BULSUN

2008 YILI PUANLI ATLETİZM TÜRKİYE
ŞAMPİYONU BEYPAZARI LİSESİ

10-11 Mayıs 2008 tarihinde İzmir’de yapılan Liseli
Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye
Şampiyonluğunu Beypazarı Lisesi Genç Kız Takımı
kazanmıştır.
Beypazarı Lisesi Atletizm Takımı bu yarışmalarda:
Hande Yazıcıoğlu – Elçin Kaya – Gamze Barlas –
Merve Gökçe – Gül Tiftik – Elif Yıldırım – Gülsen
Demirel – Tuba Yiğit – Fatma Cemre Yurtseven isimli
sporcularla temsil edilmiştir. Takımın Antrenörlüklerini
Beypazarı Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa
Beyazıt ve İlçe Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmeni
Muhsin Soysal yapmaktadır.
37 il birincisi takımın katıldığı müsabakalarda 11451
puanla Türkiye Şampiyonluğu kazanılmıştır.
Türkiye Şampiyonası’nda ilk 10’a giren takımların tama-

men transferler sonucu oluşturulmuş karma takımlardır.
İlk 10’a giren okullar çeşitli atletizm kulüplerinin alt
yapıları ve toplama takımlardır.
1. olan Beypazarı Lisemiz tamamen kendi alt yapısından
yetişen Beypazarılı çocuklardan oluşmaktadır.
2. olan Sakarya 80.Yıl Cumhuriyet Lisesi bünyesinde 11
tane milli sporcu bulundurmaktadır.
3. olan Antalya Karatay Lisesi 2 kulübün birleşmesiyle
oluşmuş bir takımdır.
4. olan İstanbul Sarıyer Doğa Lisesi, toplama ve Enka
kulübü alt yapısıdır..
5. olan İzmir Şemikler Lisesi toplama ve Konak Spor un
alt yapısıdır.
6. olan Ankara Cumhuriyet Lisesi, toplama ve
Fenerbahçe’nin alt yapısıdır.
Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmak, minik
ve yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmaktan
çok daha zordur. Yukarıda görüldüğü gibi gençler kategorisinde bütün okullar transfer yaparak çok güçlü
takımlar oluşturmaktadır.
Bu şampiyonada liseli sporcularımız toplam 7 madalya
kazanmışlardır. Sporcularımızın büyük çoğunluğunun
gençler kategorisine bu yıl geçmesi ileri için takımın çok
daha başarılı olacağını göstermektedir. Aynı öğrenciler
geçmiş yıllarda Yıldızlar kategorisi ilk yıllarında çok az
farkla Türkiye Şampiyonu olurken 2. ve 3. yıllarında çok
rahat ve Türkiye Puan rekorları kırarak Türkiye
Şampiyonu olmuşlardır. Aynısının gençler kategorisinde
de olacağını tahmin etmekteyiz.
Beypazarı Lisesi’nin hedefi önümüzdeki yıl da Türkiye
Şampiyonu olup 2 senede bir yapılan Liseler Arası
Dünya Şampiyonası’nda takım halinde Dünya
Şampiyonluğu kazanmaktır.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Hayali
olan Motosiklet Ehliyet Sınavını Verdikten Sonra
Eşinin Doğum Günü Hediyesi 2009 Model
Motoruyla Gezmenin Keyfini Çıkarıyor.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, dün motosiklet ehliyet sınavını verdikten sonra eşinin doğum
günü hediyesi olan 2009 model motoruyla gezmenin
keyfini çıkarıyor.
Özcan "En büyük hayalim buydu ama hiçbir zaman
sahip olamamıştım. Şimdi hayallerim gerçek oldu"
dedi.
MOTOSİKLET tutkunu YÖK Başkanı Prof Dr.
Yusuf Ziya Özcan, eşi Kıvılcım Özcan’ın kendisine
doğum günü hediyesi olarak aldığı 2009 model
’Honda Shadow 750 cc’ motoruyla poz verdi.
Motosiklet ehliyet sınavını başarıyla veren Özcan,
sınavdan çıkar çıkmaz kaskını ve montunu giyerek
yeni motoruna bindi. Özcan, motora olan düşkünlüğünün 14-15 yaşlarındayken Jawa marka motor
kiralayarak başladığını anlattı. Özcan, "Hep bir moto-

rum olsun isterdim. En büyük hayalim buydu. Ama
hiçbir zaman sahip olamamıştım. Şimdi hayallerim
gerçek oldu" dedi.
Mutlaka kask takın
Aralarında 50-60 yaşında tıp profesörlerinin de
bulunduğu 45 kişilik motor tutkunu bir grupla hafta
sonları gezilere giden Özcan, Ankara’dan Suriye’ye
motorla gitmek istediğini belirterek, şunları söyledi:
"ABD’de öğrenci olduğum zamanlarda motosiklet
alabilirdim ama o zaman okulum çok sıkıydı, derslerim ağırdı. Bundan bir, iki yıl önce amatör olarak
trafiğe kapalı alanlarda kullanmaya başladım. Artık
motor ehliyeti almam gerektiğine karar verdim ve
sınava girdim. İlk iş hemen gidip kendime kısa bir
motorcu montu aldım. Çizmem, kaskım hepsi tamam.
HAFTA SONLARI MOTORSİKLETLE GEZİ
Hafta sonları Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam’a
gidiyoruz. Yollarda çok eğleniyoruz, bütün stresimi
atıyorum. Motorun üzerinde hiçbir şey düşünmüyor,
kendinizi inanılmaz özgür hissediyorsunuz. Hayatta
yaptığım en güzel şey. Amacım hız yapmak değil.
Gezi amaçlı kullanıyorum. Bütün motor kullanıcılarına da tavsiyem, hız yapmasınlar. Kasklarını mutlaka
taksınlar.
Eşime de alacağız
Eşim de benden gördü, çok heveslendi. Ama o biraz
korktuğu için bu tip bir motor yerine dört tekerlekli
ATV motorlardan istiyor. Birlikte Ankara’dan
Zonguldak’taki köyümüze gideceğiz.’’
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ehliyetini
aldıktan sonra ilk kez kullandığı motoru ve kıyafetleriyle poz verdi. Özcan, 6 yaşındaki oğlu Sinan’la
oynayıp, YÖK binasının bahçesindeki köpekleri severek, çok keyifli bir hafta sonu geçirdi.

YÖK Başkanı Motorsikleti ile
Beypazarı Gezisi Yapıyor.

Havalar Isındı, Beypazarı da hareketlendi

Beypazarı’nda, Havaların Isınmasıyla Ziyaretçi Yoğunluğu Görülüyor.

Ankara’nın tarihi konaklarıyla ünlü Beypazarı
ilçesinde, havaların ısınmasıyla ziyaretçi yoğunluğu görülüyor. İlçeyi son 2 haftada yaklaşık 10
bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. İlçenin kuzey
bölgesinde bulunan ve binlerce yıllık
medeniyetlere ev sahipliği yapan İnözü Vadisi,
ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
İnözü Vadisi’nde piknik
Kaya mağaraları da turistlerin merakla gezdiği
yerler arasında bulunuyor. Çok sayıda kuş
türünün yaşadığı İnözü Vadisi’nde piknik

yaparak, çevreyi gezerek ve fotoğraf çekerek
vakit geçiren konuklar, çarşı içindeki tarihi konaklara da yoğun ilgi gösteriyor.
Esnafın yüzü gülmeye başladı.
HAVALARIN ısınmasıyla hafta sonunda
ziyaretçi trafiğinin artmasından memnun olan
esnaf ve konaklama tesisi işletmecilerinin de
yüzü gülmeye başlıyor. İşletmeciler, sadece
hafta sonları değil, hafta içinde de turları kabul
ettiklerini, Beypazarı’nın güzelliklerini göstermeye çalıştıklarını belirtiyor.
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SURİYE SINIRINDA Kİ MAYINLAR
Doç. Dr. Oya Akgönenç
MAYINLAR, ZİRAAT VE SİYASET

Geçen haftanın devamı
Burada yapılacak olan tarımdan kazanılacak para çok yüksek bir meblağdır. Bu otomatik olarak, mayını temizleyen
kim ise o kimseye gidecek muhteşem bir kar’dır.
Böyle bir “Yabancı İhalenin” Sakıncaları:
• Kendi topraklarımızın üstünde, başka bir ülkenin
fiili kontrol ve hakimiyetini kabul etme durumunun ortaya
çıkmış olacaktır.
• Mayınlı arazi en az 350,000 dönüm olup, buna
Ceylan pınar ve diğer devlet çiftlikleri de eklenince söz
konusu kiralanacak arazi yaklaşık 650,000 dekar araziye
çıkmaktadır. Kimine göre nerede ise iki KKTC toprakları
kadar bir yer. Ama , muhakkak ki Aydın ilinin ekili-dikili
topraklarının 2 katı kadar yer olacaktır.
Bu topraklar yarım asırlık bir dönem için ( 49 yıl) başka
bir devleti beslemek
üzere tarıma açılacaktır. İlaveten içinden (büyük ihtimalle)
petrol çıkarsa, bunun da kullanma ve işletme hakları
kiralayan devletin veya firmaların olacaktır.
* Zaten Türk devleti GAP projesi ile buraları suladığı
için, kiralayan her kim olursa, onların su getirme zahmeti
de olmayacaktır. Yani masraf ve zahmet’in tümünü Türk
devleti ve sonuçta Türk halkı karşılamış olduğu halde,
faydasını ve kar’ını başkaları kullanacak ve yararlanacaktır.
Gözden kaçan büyük tehlikeler:
•
AB 2004 İlerleme Raporuna bakıldığı takdirde
Türkiyen’nin GAP sularının belli bir tarihte “uluslarararası bir su yönetim idaresine” yerleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu husus, hernedense hiçbir zaman
TBMM de görüşülüp, tartışılmamıştır. (çok garip bir olay
! ) Yine aynı AB raporu’nun su ile ilgili kısmında adeta
bu işlemin gerekçesi gibi yazılan bir diğer husus da,
bunun İsrail’in ve komşularının eşit su haklarının korunması olduğu hususudur. (bunu yazan AB devletleridir,
kısaca niyetlerini belli etmektedirler).( 2004 İlerleme
Raporunun Ingilizce metninde, Meseleler Raporu kısmında, sayfa 10 da original hali ile okunabilir)
•
Kıbrıs adası da vaktiyle, Ingilizlere , sadece donanmalarının bakım ve ikmali gayesi ile geçici olarak kiralanmış ama ondan sonra da Ingilizler oradan ayrılmamışlardır. İngilizler halen Kıbrıs’ta askeri üs bulundurmaktadırlar. Bu alınacak büyük bir ders olmalıdır.
•
Adı geçen alanlar İsrail veya perde arkasında ki
İsrail firmalarına kiralandıktan sonra Israil’in hayali ve
ideali olan Dicle-Fırat sularına ulaşmış olacağı da gözden
kaçmamalıdır. Acaba hükümet bu hususları göz önünde
bulundurmaktamı dır?
• Manavgat suyunu “ pahalı “ diyerek almaktan
vazgeçen İsrail’in su derdi de böylece halledilirken ilerki
yıllarda beklenen “gıda darlığı” sırasında da “gıda derdi”
de halledilmiş olacaktır.
•
Dünya’nın yakında” gıda kıtlığı ve su sıkıntısı ile “
karşı karşıya kalacağı Dünya Çevre Raporlarında çokça
anlatılmaktadır. Böyle bir dönemde yurdumuzda, sınırlarımız içinde gelişeceği açıkca görünen böyle bir durum,
vahim bir gelişmedir.
•
Diğer taraftan, ilişkilerimizi geliştirmeye
çalıştığımız Suriye açısından da son derece zor bir durum
ortaya çıkacaktır. Suriye’nin Güneydeki Golan tepeleri(
yine su kaynakları ile dolu olduğu için) zaten İsrail’in
işgali altındadır. Şimdi de mayın temizleme ve tarım
yapma bahanesi ile Kuzeyinde ki topraklar da İsrail kontrol’ü altına girerse ortaya kabul edilemez bir durum çıkacaktır. Kıralanacak araziye katılması düşünülen Ceylan
Pınar yöresinin de yer altı suları çok boldur. Bunun da
kullanım ve kontrolu yabancıların eline geçmiş olacaktır.
Bu durumda ,Suriye’nin Türkiye’ye güvenmesi zorlaşacaktır. Bunun en vahim sonucunun da Türkiye’nin yalnızlığa itilmesi ve tedricen Müslüman ülkelerden ve
OrtaDoğu’dan kopmasıdır.
Buradan tekrarlıyoruz: bütün bu şartlar altında ihaleyi
yabancılara vermenin hiçbir alemi ve ihtiyacı yoktur hatta
sakıncalıdır, tehlikeli sonuçlar doğurabilir.
İşimizi, en iyi ve doğru şekilde, kendimiz yapabiliriz.
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ULUSLAR ARASI ALENİ OYUNLAR
ve PAYLAŞILAMAYAN ADA
Kıbrıs sorunu, uzun süreli uluslararası ve milli
sorunlarımızın en önemlilerinden biridir.

Birleşmiş Milletlerin de dahil olduğu süreçler
içinde, Ada’daki Türk ve Rum taraflarının
katılımı ile çeşitli aşamalarda müzakerelerin
yapılmış olmasına ve çözüm parametrelerinin
uluslar arası baskı merkezlerinin kriterlerine
göre büyük oranda belirlenmiş olmasına rağmen, hala nihai çözüme ulaşılamamış olması
olağan bir sonuçtur.

Parçalanan Osmanlı toprakları üzerinde kurulan
ve haritalar üzerinde sınırları cetvelle çizilmiş
ülkelerindeki durmak bitmez savaşlar bölgeyi
kan gölü haline getirmiştir. Asırlar boyunca sürmüş olan barış ve huzur dönemi artık geri
dönülemez bir kaos içine itilmiştir. Kıbrıs Adası
da bu bölgenin gözlerden kaçırılmak istenen en
önemli parçasıdır.
Dönemin müttefiki İngilizler ada üzerinden
ortak savunma vaadi ile Kıbrıs’a çıkardığı
askeri birlikleri ve istihbarat servisleri ile süreç
içinde yaptıkları tuzak girişimler, günümüz
Kıbrıs’ının kalıcı çözümsüzlüğünün temellerini
atmıştır. Fetihle kazanılmış olan tamamı Türk
toprağı olan Kıbrıs Adası ve Kıbrıs Türkleri,
post modern ve emperyalist globalizmin sinsi
tuzaklarıyla ve uluslar arası anlaşmalar adı
altında yavaş yavaş tasfiye edilme aşamasına
getirilmiştir.

Bulunduğu durum itibarı ile dünyanın en büyük
savaş gemisi konumundaki Kıbrıs Adası; Kuzey
Afrika, Ortadoğu ülkeleri ve doğu Akdeniz’e
hakim koordinatı ile tüm emperyalist güçlerin
vazgeçilemez aktif ilgi/etki alanı içinde olması
gerçeğini doğurmaktadır.

Hali hazırda içinde barındırdığı İngiliz ve
Amerikan Askeri Üsleri, İsrail’e olan hakim
coğrafi yakınlığı da, mevcut çözümsüzlüklerin
gizli ip uçlarıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin;
Azerbaycan, Pakistan, Afganistan, Türk
Cumhuriyetleri ve İslam Ülkeleri tarafından da
hala tanınmamış olması fazlası ile
düşündürücüdür.

Kıytırık sözde Ermeni katliamı tasarıları bile
dünya parlamentolarından tıkır tıkır geçerken
muhterem dışişleri uzmanlarımızın bu çok
önemli ve hayati konudaki fiyaskosunu anlayabilmek ise, güç olduğu kadar daha da
düşündürücüdür…
Ayrıca, Avrupa ve Amerika tarafından ada da
hızla çoğaltılmakta olan Vakıf, Dernek, Kulüp
ve öğrenci topluluklarının Adada ki Türk
gençliğini hızla devşirmeye yönelik faaliyetleri
dikkatle izlenmelidir. Kültürel ve sosyal erozyon amaçlı bu faaliyetlerin uluslar arası malum
finans merkezleri tarafından da desteklenmesinin, Türkiye’den etkili bir reaksiyon
görmemesi ise, yakın bir gelecek içinde daha
vahim sonuçlar doğuracak olması kaçınılmazdır.
Kıbrıs Konusu, Tarih, Medeniyetler, Savaşlar,
Kültür, Sanat, Folklor, Coğrafya, Siyasi,
Stratejik Konum ve Durum, Demografik
çeşitlilik, Ekonomi, Eğitim, Sosyal Yaşam,
Ziraat, Hayvancılık, Meyvecilik, Madencilik,
Turizm, Kumarhaneler, Kıyı Bankacılığı,
Kaçakçılık, Uyuşturucu Trafiği, Su, Hava
Koridoru, Petrol, Doğal Zenginlikler, Doğal
Güzellikler, Dinler Tarihi, Tapınak Şövalyeleri,
Gül Haç Cemiyeti, Rodos Şövalyeleri, Girit
Şövalyeleri, Malta Şövalyeleri, Hıristiyan
Kulübü Faaliyetleri, Siyonizm, Rum isyanları
ve Yunan Megala İdeası Başlıkları altında mutlaka detaylı olarak incelenmelidir. Acilen alınacak yerinde tedbirler ve kararlı politikalar
derhal uygulamaya konulmalıdır.

Genel ve kalıcı bir çözümün ise, uluslar arası
politikalarda, askeri güç dengelerinde ve ekonomide güçlü bir Türkiye’den geçeceği gerçeği
asla unutulmamalı ve unutturulmamalıdır.
Mevcut durum ne olursa olsun, ne pahasına
olursa olsun Kıbrıs Adası tarih, kültür ve
coğrafi uzantı olarak Türk’tür ve Türk kalacaktır.

HABER-İLAN

GREENS MARKETLERİ BASINA BİLGİ NOTU
BAŞKANLAR KURULU BİLDİRİSİ
HIZLA BÜYMEYE
Türkiye’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin kültürlerini
DEVAM EDİYOR.
yaşatmak ve olayları Anavatan’la ortak bir bilinç

1600 metre karelik nişantaşında açmış olduğu şubesiylede krize meydan okuyan Greens market kısa süre
içinde 17 şubeye ulaştı.
Greensler, tamamı İstanbul’da bulunan bölgesel perakendeci. Müşteri ilişkilerinden bölgesel büyüme stratejisine, tedarik zinciri yönetiminden fiyatlandırmaya her
alanda “hızlı balık” taktiklerini uyguluyor. Yıllarca
aynı bölgede faaliyet gösterdiği için müşterilerini çok
iyi tanıyor. Mağazasında alışveriş yapanların özel günlerini kaydediyor. Eğer müşteri o gün markete
gelmişse, doğum günü veya evlilik yıldönümünü kutlamayı ihmal etmiyor. Herkese hitap eden indirim günleri
düzenliyor. Greensler’in tedarikçileriyle de ilişkisi
genel olarak resmiyetten uzak. Alımlarını peşin ya da
düşük vadeli yapıyor. Ürünlerinin yüzde 20’sini bulunduğu bölgeden sağlayan zincirin, temel pazarlama
stratejisinin iki temel dayanak noktası var. Bunlardan
ilki özellikle gıda ürünleri kategorisini rekabetçi fiyatlarla yönetmek… İkincisi ise “en düşük fiyatlarla en
yüksek ciroyu tutturma” hedefi.
Kayar; ‘’Perakende sektöründe ağır kayıpların verildiği
kriz döneminde Greens ailesinin büyümesinde çalışan
personelin çok büyük emeği olduğunu ve bu emek boşa
çıkmadığı için ben ve greens ailesi yatırım yaparken
daha sağlam adımlar atıyoruz’’ dedi.
Kayar son olarak büyüdüğümüz hersüre içinde işçi
alımı yapacaklarını açıkladı.
Müşterilere iyi hizmet verebilmek için yeni çalışmalar
ve yeni sistemler hazırladıklarını söyleyen kayar, ‘2009
sonunda sektörde en iyi 3 şirketden birisi olabilmek
için büyük yatırımlar yapıyoruz..’ dedi
Greens marketlerinin toplam 1200 çalışanının olduğunu
söyleyen kayar; ‘’çalışanlarının greensi kendi şirketleri
gibi benimsediklerini, öz verili bir şekilde çalıştıklarını
ve bu öz verininde hizmet olarak vatandaşımıza yansıdığını, Greens ailesi olarak en iyi hizmeti verebilmek
için ben ve ekibim gece gündüz çalışarak günde 3
vardiya ile müşterilerimize en iyi hizmet verildiğini,
vermeye de devam edeceklerini’’ vurguladı.
Greens marketler zinciri bünyesinde çalışan Personelin
özellikle seçildiğini ve en iyi personelle hizmet verildiğini, müşterilerin memnuniyeti için personel personel alımı yapacaklarını belirten Kayar; ‘’Kadınlar için
yemek, çocuklar için resim yarışmaları organize ediyoruz, dedi.
Greenler, bölgesel perakendecilerin büyüme stratejilerinin tipik bir örneği. Kiler, Pehlivanoğlu, ve Adese
gibi hızlı gelişme gösteren yerel marketlerin çoğu benzer bir yaklaşımla çalışıyor. Perakende sektöründe “en
hızlı” zincirlerin neredeyse tamamı Greenslere benzer
stratejileri uygulayarak büyüyor
Yaşanan kriz döneminde perakendeciler ağır kayıplar
verdiği halde Greenler’in hızla büyümesinin açıklamasını Kayar; ‘’2009 sonuna kadar 150 nci döneminde
perakende sektöründe ağır kayıpların verildiği şu günlerde bizim büyümemizin tek bir nedeni var. Biz en iyi
hizmeti veriyoruz Müşterilerimize iyi hizmet verebilmek için yeni çalışmalar ve yeni sistemler hazırlıyoruz. 2009 sonunda sektörde en iyi 3 şirketden birisi
ola bilmek için büyük yatırımlar yapıyoruz..
Çalışanlarının greensi kendi şirketleri gibi benimsiyorlar ve öz verili bir şekilde çalışıyorlar ve bu öz veri
hizmet olarak vatandaşımıza yansıyor, Greens ailesi
olarak en iyi hizmeti vere bilmek için ben ve ekibim
gece gündüz çalışarak günde 3 vardiya ile müşterilerimize en iyi hizmeti veriyoruz ve vermeye de devam
edeceğiz. Greens marketler zinciri bünyesinde çalışan
Personel özel seçiliyor ve en iyi personelle hizmet
veriyoruz, dedi.

içinde değerlendirmek amacını gütmekteyiz.
Derneğimiz Kıbrıs davasıyla yakından ilgilendiği
bilinen Amerika Birleşik Devletleri’nin sayın
Başkanı ülkemizi ziyaret ederken; Ada’daki çözüm
süresince ilişkin olarak duygularımızı ve düşüncelerimizi Türkiye kamuoyuyla paylaşmayı ve bu fırsattan
yararlanarak yabancı çevrelere de duyurmayı uygun
bulmuştur.
Bu yıl kuruluşunun 26.yılını yaşamakta olan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün bu süre içinde
demokratik ve laik bir cumhuriyet olmanın
sınavlarını başarı ile vermiştir. Düzenli işleyen
demokrasisi ve özgürlükçü topluma sahip olarak
Doğu Akdeniz ve Ortadoğu coğrafyasının örnek
devletlerinden biri olmuştur.
Böyle bir devletin bütün bu süre boyunca anavatan
Türkiye Cumhuriyeti dışında hiçbir devlet tarafından
tanınmamıştır. Bunun yanı sıra ekonomik ve ticari
ambargolar altında tutularak temaslardan yoksun
bırakılması büyük bir insanlık ayıbıdır.
Diğer yandan, adaya kalıcı bir barışın gelmesi için
taraflar arasında Birleşmiş Milletlerin iyi niyet misyonları çerçevesinde ve zaman zaman çeşitli devletlerin çabaları ile çözüm görüşmeleri sürdürülmektedir. Bu girişimler Güney Kıbrıs’taki yönetimin
direnişi yüzünden sonuç vermemektedir. Bu nedenle
Kuzey Kıbrıs Türk halkı çeyrek yüzyılı aşkın bir
süredir çözüm açısından belirsizlik içinde
bırakılmıştır.
Bu fırsattan yararlanarak bir kez daha belirtmek
isteriz ki; Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıklar
yüzünden ortaya çıkmış olan bir durumu daha fazla
sürdürmek anlamsızlaşmıştır. Bu günkü varolan
durumu yeniden doğru bir zemine oturtmaktan
başka çare kalmamıştır.
Artık iyice anlaşılmıştır ki, tek gerçekçi çözüm; iki
devletin karşılıklı tanınma sonrasında karşılıklı
saldırmazlık ve iyi komşuluk andlaşmaları imzalayıp, barış içinde yan yana yaşaması gerektiğini
vurgulamak istiyoruz. Bu yeni barış döneminin
yürürlükteki garanti sistemi ile güvence altına alınması gerekmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
Zehra Bilge ERAY
Suna UYAR
İstanbul Şubesi Başkanı İzmir Şubesi Başkanı
Bilge TATVER
Mersin Şubesi Başkanı

Hüseyin LAPTALI
Antalya Şubesi Başkanı

Ahmet GÖKSAN
KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ
Genel Başkan

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE
YILLIK BAKIM ONARIM
NEDENİYLE
BEYPAZARINDA
ELEKTRİK KESİNTİSİ
UYGULANIYOR

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık
periyodik işletme, bakım, onarım ve tesis
çalışmaları
BÖLGEYÝ WEB’LÝYORUZ
nedeniyle 26
ORTA ANADOLU A.Þ. WEB HÝZMETÝNÝ AYAÐINIZA GETÝRDÝ.
Mayıs'ta
tr alan adý tescillerini de biz yapýyoruz.
Beypazarı'nın bazı
ODTÜ nic.tr Ýdari sorumluluk yetkimizle
yerlerine elektrik
.bel.tr - .pol.tr - .k12.tr - .gov.tr - .tel.tr - .edu.tr - .name.tr - .gen.tr
verilemedi.
tescillerini de biz yapýyoruz
Başkent Elektrik
Alan adı tescili ve Hosting bayililiklerimizle
Dağıtım A.Ş'den
.com - .net - .org - .býz - .ýnfo
alan adý tescillerinide biz yapýyoruz.
yapılan açıklamaya
Web sitenizin yayýnlanmasý hizmetinide biz veriyoruz.
göre, elektrik kesinDomain paketlerinizi de bizden alabilirsiniz.
tisi uygulanan yerSýnýrlý ve sýnýrsýz Paketleriniz bizden.
ler, gün ve saat
Evinizden, veya iþyerinizden sitenizin kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz.
olarak şöyle:
Ýsterseniz tüm hizmetleri bizim yapmamýzý talep edebilirsiniz.
Beypazarı'nda,
Beypazar’na yepyeni bir hizmet ve yeni bir fýrsat.
Domain ve Hosting Paketlerinde
Beypazarı ETİ, Soda
Ýþte size bir Fýrsat
İşletmeleri, Başağaç
İnternet Hizmetleri Bayisi Orta Anadolu Reklamcýlýk A.Þ. hizmetinizde.
mahalleleri, Çantırlı,
Hosting hizmetlerinizi de biz veriyoruz.
Kayabükü,
Hostinginizi
Web sitem yok, bir web sitem olsun diyenler.
FİYATLARI
Köşebükü köyleri,
Ýþte size fýrsat. Orta Anadolu Reklamcýlýða gelin .Bize Transfer Edin
DÜŞÜRDÜK
İmkanlardan
Sizinde bir siteniz olsun.
sulama grupları ile
Yararlanın
Fiyatları Düşürdük
Tahirler sulama
700 MB Web alanı 4 GB Trafik Hızı, 50 adet 20 MB lık mail
grubu, 26 Mayıs
Hosting ve Web Alan adı alımı sadece 65 YTL
Salı 10.00-15.00
Web Sitem Yok Elektronik Posta Adresi Alabilirmiyim? Evet Herkese Elektronik Posta
saatleri arasında
Ýsterseniz Web tasarýmlarýnýzý da biz yapýyoruz.
Elektrik kesintisi
Kendinizin yaptýðý veya baþkalarýna yaptýrdýðýnýz Web sayfalarýnýz var, ama siteniz yok.
Gelin size bir site kuralým. Hemde size özel elektronik posta hesabýnýz olsun.
uygulandı.
Tel:762 51 63 Beypazarý/ANKARA
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ARA SIRA
DURUMUN YENİSİ

Ahmet GÖKSAN
a.goksan@hotmail.com

Kıbrıs’ta çözüme ilişkin görüşmelerin tık nefes
olduğu artık herkesçe kabul edilmektedir. Toprak
ve Mülkiyet konusunda uzlaşma sağlanamadığı
için görüşmeler askıya alınmıştır. Konunun
temelinde ise “tüm mallar ilk kullanıcısı olan
sahibinindir” yaklaşımının yattığı biliniyor. Bu
yaklaşımı “ada topraklarının tamamı bizimdir”
düşüncesinin yattığını söylemek olasıdır.
Kıbrıs Türk Vakıflarına ait olan toprakları da kendi
egemenlik alanlarında görüyor olmaları ise
düşündürücüdür. Bu bakış açısının uluslararası
hukuk kurallarına aykırı olmasını bile dikkate
almıyorlar. AB’nin isteğini yerine getirmek adına,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan Mal
Tazmin Komisyonu’nun da Rumların amacına
hizmet için oluşturulduğu biliniyor.
Diğer yandan İngiltere’nin adadaki tapu hareketlerini bir süredir incelemekte olduğu gerçeğini sıklıkla sizlerle paylaşıyoruz. İngilizlerin bu yaklaşımlarını iyi niyet göstergesi olarak alamıyoruz.
Buna karşılık “çözüme ulaşacağız” diye beklemenin anlamsızlığı kendiliğinden ortalık yere çıkmaktadır.
Rum yönetiminin başında bulunanlar, bu görevlerinden ayrıldıktan sonra anılarını yazıyorlar.
Anıların incelenmesi sonrasında ortak bir noktada
buluştukları gerçeği ile yüzleşmekteyiz. Türkiye’yi
nasıl zorda bırakırız yaklaşımı en ince ayrıntılarına
kadar anlatılmaktadır.
Şu anda yürütülmekte olan görüşmelerde de bilinen Rum tutumunda her hangi bir değişikliğin
yaşanmadığı gerçeğini yaşıyoruz. Kısa sürede
çözüme ulaşabilmek adına yola çıkan Bay
Hristofyas, “adadaki çözümün anahtarının
Türkiye’nin elinde olduğunun” türküsünü söylemeye başladı bile.
Bir yandan çözümün Türkiye’nin elinde olduğunu
ileri sürülüyor, diğer yandan da kendi bölgelerinde
kullanılmaya başlanan Küresel Konumlandırma
Sistemi cihazlarında, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki kent isimlerinin Türkçe görünmemesi için önlem alıyorlar. Konuya ilişkin olarak
hazırladıkları tasarı geçtiğimiz Aralık ayında kabul
edilmiştir. Bu yaklaşımın tek egemenliğe giden bir
yol mu oluyor ne…
Adada görüşmeleri yürüten siyasetçinin, “çözüm
ümidi kalmayınca görevim ve misyonum sona
erer” diye konuşması anlaşılır bir husus olamasa
gerek. Çözümün dağların ötesine itildiği ortalık
yere çıktığına göre, görüşme masasında beklemekle neyin kanıtlanmak istediğinin bilinmesi ve açıklanması gerekiyor.
Bay Hristofyas’ın mendil büyüklüğündeki ülkenin
başı olduğunu unutarak, Türkiye’nin AB yolundaki
çabalarının önünde tıkaç olma görevini
sürdürmesini maskaralık olarak tanımlamak
olasıdır. Gelinen bu noktada AB’nin genişleme
sürecinin de tıkandığını ve dağılma noktasına hızla
yaklaşıldığını yinelemek istiyoruz.
Mendil büyüklüğündeki ülkeyi yönetenleri, bu
konuda tek başına suçlu saymak olanaklı değildir.
Fransa’nın tutumunu yinelemeye gerek görmüyoruz. Buna karşın Almanya’nın Başbakanı Bayan
Merkel geçtiğimiz günlerde, “yeni üyeler alana
kadar AB önce kendi içinde birleşmelidir” diyerek
sıkıntılarını ve yaşanmakta olan dağılma olgusunu
dile getirme gereğini duyuyordu.
Birleşik Amerika Devletlerinde yönetim değişikliği sonrasında oluşan yeni yönetimin dünya dengelerini titizlikle incelemekte olduğu biliniyor.
Doğal olan bu yaklaşımdan kendilerine pay çıkartmak isteyenlerinde olması, son derece yanlış bir
tutumun göstergesidir.
Amerika’da yaşanan bu son değişikliğin fazla
abartılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan
önceki başkanın renginin beyaz, dışişleri bakanının
renginin siyah olduğu biliniyor. Şimdilerde
yaşananların ise görevle birlikte değişimin renk
değişiminin ötesine geçmediği gerçeğidir. Başkan
siyah, dışişleri bakanı beyaz…
Yaşanan bu son değişikliğin bundan ibaret olduğunun bilinmesi gerektiğini vurgulamak durumundayız. Bu değişiklikle izlenmekte olan politikalarda herhangi yeni bir düzenlemenin yapılmasının
beklentisine girmek ham bir düş olmanın ötesine
geçemez.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan “5. Dünya
Su Forumu”na Rum Yönetiminin çağrılarak,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çağrılmamasının mantıklı bir açıklamasının olabileceğini
düşünemiyoruz. Çağrıyı yapanlara da tek egemenlik virüsü bulaştı mı ne…
SEVGİ ile kalınız…
27 Mart 2009 - Ankara -

ÝÞTE GAZETE BU YAA...
Haberler Ýnternette

IÞIKLI TABELA
BEZ AFÝÞ-BRANDA AFÝÞ
SÝPARÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN
ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

HAFTALIK MÜSTAKÝL SÝYASÝ BÖLGE GAZETESÝ
‘’Haklý Olanýn ve Haklýnýn Yanýnda, Hakkýn Sesi, Haklýnýn Sesi’’
29 Mayıs 2009 Cuma Yýl:5 Sayý:230 Kuruluş:1996 Fiyatý: 70.- Ykr

HÝZMETÝNÝZDE.
TELEFONUNUZ
YETERLÝ

Beypazarı şimdi de Kanada'da
AYAÞ, BEYPAZARI, GÜDÜL, NALLIHAN, SÝNCAN, ETÝMESGUT, YENÝKENT, KIBRISCIK, SEBEN, ÝLÇE ve BELDELERÝ

Beypazarı Karakoca Doğal Maden Suyu İşletmesi,
altıncı dolum hattını açtığı 5 milyon avroluk yatırımla krize meydan okurken, şimdi de Kanada'ya ihracat
yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de 30'a yakın ruhsatlı
maden suyu işletmesi bulunduğunu kaydeden İşletme
Müdürü Niyazi Ercan, "Bunlar içinde kaynağı
yönüyle, kapasite, işletme tesisi ve modernizasyonu
yönüyle lider firmayız" dedi.Bunun bilinciyle 1952
yılından bu yana yatırımlarına hiç ara vermediklerini
kaydeden Ercan, "Kriz döneminde bile 5 milyon
avroluk altıncı dolum hattımızı açtık. Her ünitenin
dolum kapasitesi 50 bin şişe civarında. Toplamda
saatteki kapasitemiz 252 bin şişe. Günde 8 ila 12 saat
çalışıyoruz. "Kapasitemiz, debimiz daha da fazlasını
üretmeye müsait" dedi. Ercan, Kanada'nın ardından
ise Türkiye Cumhuriyetlerine açılmak istediklerini
söyledi.

BEYPAZARI’NDA
ZABITA’DAN
DENETİM

Beypazarı Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri,
turizm sezonunun hızlanmasıyla birlikte lokanta
ve restoranlarda denetimlerini arttırdı.
Beypazarı Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri,
turizm sezonunun hızlanmasıyla birlikte lokanta
ve restoranlarda denetimlerini arttırdı.
Beypazarı İlçesi Hıfzısıhha Meclisi’nin; ilçe
halkının ve turistlerin sağlığını korumak
amacıyla lokanta ve restoranların Sağlık Grup
Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım
Müdürlüğü denetim elemanlarından oluşacak
ekiple denetlenmesi kararı uygulamaya konuldu.
Denetim yapan zabıta ekipleri, kontrollerde hem
sağlık koşullarına hem de işletmelerin uygunluklarına dikkat ediyorlar. Kontrollerin gerekli
olduğuna değinen Beypazarı Belediye Başkanı
Cengiz Özalp, " Yapılan denetimlerdeki temel
amacımız; hemşehrilerimizin ve ilçemize gelen
misafirlerimizin sağlıklı koşullarda hizmet
almalarını sağlamaktır. Bunun için ekiplerimiz
çalışmalarına ara vermeden devam etmektedirler. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekip
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' dedi.

TEL:762 51 63

Cep:0.532.557 98 53
BEYPAZARI

MESLEK YÜKSEK
OKULU MEZUNLARINA
KISA DÖNEM ASKERLİK
MÜJDESİ

Hükümet, meslek liseleri
ve 2 yıllık meslek yüksek okullarını cazip hale
getirip gençleri bu
okullara yönlendirmek
amacıyla yaptığı hazırlıkların son aşamasına
geldi.

Hükümet, meslek liseleri
ve 2 yıllık meslek yüksek okullarını cazip hale
getirip gençleri bu
okullara yönlendirmek
amacıyla yaptığı hazırlıkların son aşamasına
geldi. Değişikliğin 2 yıllık meslek yüksek okulu
mezunlarına kısa dönem
askerlik olanağı da
sağlaması gündeme
geldi.
Milli Eğitim-sanayi ve
üniversite işbirliği
çerçevesinde meslek
liseleri ve meslek yüksek
okulları için yeni düzenlemeler geliyor.
Düzenlemeye çıraklık
eğitim merkezlerinin
dahil edilip edilmeyeceği
henüz belli değil. Ancak
meslek liseleri ve meslek
yüksek okulları yeniden
cazip hale getirilecek.
İçerisinde imam hatiplerin de yer aldığı

meslek liseleri ile meslek
yüksek okulu mezunları
için yeni avantajlar
sağlanması amacıyla
çalışmalar devam ediyor.
Sanayicilerin ara eleman
yokluğundan şikayet
etmeye başladığı meslek
lisesi ve tamamlayıcısı 2
yıllık meslek yüksek
okulu mezunları için
yapılan çalışmaların
başında askerlik görevlerinin kısaltılması geliyor. Böylelikle işgücü ve
zaman kaybının önüne
geçilmesini sanayiciler
de istiyor. Bu çerçevede
Milli Eğitim
Bakanlığı'nca daha önce
başlatılan ancak sonrasında kısa bir dönem
yavaşlayan proje geniş
bir alanı kapsıyor.
Birkaç ay öncesinde
yeniden canlandırılan
proje kapsamında meslek
liseleri ve meslek yüksek
okulları yeni bir hüviyet
kazanacak. Bu konuda
henüz YÖK ile herhangi
bir teması olmayan
hükümetin, Genelkurmay
Başkanlığı ile ortak bir
çalışma yapacağı belirtiliyor.
Hükümetin "Kısa dönem

askerlik yapacak yüksekokul mezunlarının
daha önce asker öğretmen statülerinde olduğu
gibi bir statüyle askerlik
yaparak, ordunun eğitim
ihtiyacının karşılanması
ve silah altında olup
hiçbir eğitimi bulunmayanlara yönelik kışla
içinde mesleki eğitim
verilmesi yönünde programlamalar yapabileceği", askerin de buna
sıcak bakacağı kaydedildi. Önümüzdeki günlerde
TBMM'ye gelerek
yasalaşması beklenen ve
henüz netlik kazanmayan
düzenlemede 2 yıllık
meslek yüksek okulu
mezunlarının kısa dönem
askerliği nasıl ve kaç ay
yapacakları belirlenecek.
AK Parti İstanbul
Milletvekili ve eski Milli
Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı Nejat Birinci,
kendi dönemlerinde
böyle bir proje bulunduğunu belirterek, "Bu
konu istihdamın önünü
açacak, işsizliği önemli
ölçüde düşürecektir"
dedi. Birinci, bu tür bir
örneğin Milli Eğitim
Bakanlığı ile Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı arasında yapılan çalışmayla
meyvelerini vermeye
başladığını da kaydetti.
Meslek liseleri yönetiminde yeni bir yapılanmayla sanayicilerin de
temsil edilebileceğini
kaydeden Birinci,
"Türkiye'de işsizliğin en
önemli çözüm noktası
meslek liseleridir.
Mesela müsteşarlık
dönemimde lojistik
meslek lisesi açtık. Buna
büyük lojistik firmaları
destek verdiler. Türkiye
genelinde lojistikte 400
bin kişi istihdam ediliyor. Eğitimini almış değil
ama lojistik köyleri
yapılıyor şimdi. Bizden
sonra 50-100 sene lojistik açısından Türkiye bir
merkez olacak" diye
konuştu.
Kendi dönemlerinde iş
garantili perakende programları açtıklarını
söyleyen Birinci, meslek
lisesi ve meslek yüksekokullarının cazip hale
getirilmesinin birçok
yönünün bulunduğunu
kaydetti.

Yabancı Öğrencilerden Beypazarı Ziyareti
Mimar Kemal İlköğretim Okulunun ağırladığı Yabancı Öğrenciler
Beypazarı’nı da gezerek Türkiye’yi tanıma fırsatı buldular.

Mimar Kemal Yabancı Öğrencileri Ağırladı
Mimar Kemal İlköğretim Okulu, Avrupa Birliği
Hayat Boyu Öğrenme Comenius Okul
Ortaklıkları ve Bizim Yaşam İsimli Proje
Kapsamında, Slovenya, Finlandiya, Portekiz ve
Bulgaristan ile Ortak Oldu.
MİMAR Kemal İlköğretim Okulu, Avrupa
Birliği Hayat Boyu Öğrenme Comenius Okul
Ortaklıkları ve Bizim Yaşam isimli proje kapsamında, Slovenya, Finlandiya, Portekiz ve
Bulgaristan ile ortak oldu.
Okul Müdürü Altok Altıntaş’ın girişimiyle dahil

20 Parça Hediyeli Bilgisayar Kampanyası

olunan proje kapsamında her yıl değişik ülkelerde yapılan proje toplantısına Mimar Kemal
İlköğretim Okulu ev sahipliği yaptı. Yabancı
öğrenciler ailelerin yanında kalırken, öğretmenler de çeşitli toplantılara katıldı. Ziyaretçiler,
Ankara, Beypazarı ve Kapadokya’yı gezerek
Türkiye’yi tanıma fırsatı buldular.
Yoğun bir çalışma ve gezi programının uygulandığı toplantının kapanış kokteyli ise, eşi
Mimar Kemal İlköğretim Okulu’nda öğretmen
olan CHP Parti Meclisi üyesi Levent Gök’ün
Ümitköy’deki evinde yapıldı.
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Tel:7625163
Orta Anadolu Bilgisayar

Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu
(Bursa, Bilecik), Kuzey Ege'nin iç kesimleri (Afyon,
Kütahya), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), Batı
Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu),
İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Çankırı ile
Ankara'nın batı ilçeleri)ile Edirne ve Kırklar
30 Mayıs 2009 09:32
Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu
(Bursa, Bilecik), Kuzey Ege'nin iç kesimleri (Afyon,
Kütahya), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), Batı
Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu),
İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir, Çankırı ile
Ankara'nın batı ilçeleri)ile Edirne ve Kırklareli
çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan
tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun genelinde 4 ila 6
derece artacak. Rüzgar, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve
kuzeydoğu, diğer bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde
yağış anında kuvvetlice esecek. Bazı illerde beklenen
hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, çevreleri
çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri
(Beypazarı, Polatlı, Ayaş, Güdül) kısa süreli ve yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
28
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı
bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri
parçalı çok bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve Sıcaklık (ºC)
25 °C
açık 31
Nem (%)
37
Beypazarı’nda ise son 6
Basınç (hPa)
günlük hava tahmin
.......
Görüş (km)
raporu ise şöyle;

30 Mayıs Cumt.
En Yüksek
27°C
En Düşük
10°C

02 Haziran Salı
En Yüksek
31°C
En Düşük
12°C

Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 14

31 Mayıs Pazar
En Yüksek
26°C
En Düşük
9°C
03 Haziran Çrşam.
En Yüksek
32°C
En Düşük
17°C

01 Haziran P.tesi
En Yüksek
30°C
En Düşük

12°C

04 Haziran Perşem.
En Yüksek
29°C
En Düşük
14°C

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Cemal TALUĞ, Kaymakam Hikmet
AYDIN' ı makamında ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Cemal
TALUĞ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilgün
HALLORAN , Prof. Dr. A. Argun KARACABEY
ve Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek
Okulu Müdürü Prof. Dr. İlhan KARAÇAL,
Beypazarı Kaymakamı Hikmet AYDIN' ı
makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette, Beypazarı’nda bulunan Ankara
Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu'nun
çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Daha sonra İlçe Kaymakamı tarafından konuklara
Beypazarı tanıtımı ile ilgili hediyeler verildi.

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

DÜĞÜN SÜNNET NİŞAN
VİDEO KASETLERİNİZ
CD YE AKTARILIR

ORTA ANADOLU REKLAMCILIK A.Þ.

Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32

ORTA ANADOLU
REKLAM AJANSI

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

SAÇ TABELA, IÞIKLI TABELA, AĞAÇ TABELA
PÝRÝNÇ TABELA, BEZ AFÝÞ, BRANDA AFÝÞ,
BÝLGÝSAYARLI FOLYE KESÝM, DİJİTAL BASKI
ROZET, ÞÝLT, BROVE, PLAKET, KAÞE
KÝTAP, DERGÝ, GAZETE, DÝZGÝ VE BASKILARINIZ,
BROÞÜR, AFÝÞ ve KATALOGLARINIZ HAZIRLANIR - BASILIR.
D Ý J Ý T A L BA S K I S Ý S T E M L E R Ý M Ý Z L E B A S K I L A R
Orta Anadolu A.Þ. Gazi Gündüzalp Ýþ Merkezi Pazar Katý No:7-32
Tel:762 51 63 Fax:762 67 70 BEYPAZARI/ANKARA
K. Çelen Gsm:0.532.557 98 53 -0.542.762 51 63

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

DİJİTAL BASKI MERKEZİ
Kaşeleriniz 20 Dakikada hazır

Çiftli 50 YTL
Tekli 40 YTL

SU

Kemal ÇELEN

Beypazarı için Hava Durumu

Kemal ÇELEN Gsm: 0.532.557 98 53

